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PRZEDMOWA
Zobaczy³em wiêc, ¿e nie ma nic lepszego nad to,
¿e cz³owiek cieszy siê ze swych dzie³ (Koh 3,22).

Trzymaj¹c w rêku ostatni tom pism w. Eugeniusza de Mazenoda w ich polskim t³umaczeniu, bo tom 22 by³ wydany wczeniej,
uwiadamiam sobie, ¿e najwiêksze prawo do radoci, o której pisa³
Kohelet w przywo³anym wy¿ej biblijnym cytacie, ma o. Yvon
Beaudoin OMI (1926-2020). To on w³anie w 1977 r. zainicjowa³
wydawanie pism Za³o¿yciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w ich podstawowej, francuskiej wersji  jak siê mia³o okazaæ, dwudziestu dwóch tomów listów, dziennika, pism duchowych.
Ojciec Yvon rozpocz¹³ swe dzie³o (jedno z wielu swego pracowitego i pokornego ¿ycia) krótko po beatyfikacji Za³o¿yciela, doczeka³ przy tej pracy jego kanonizacji, trud edytorski ukoñczy³ w 2003
roku. Ka¿dy z tomów opatrzy³ wstêpem, czêsto doæ obszernym.
Nierzadko ju¿ sama lektura jego wprowadzenia do danego tomu
pozwala pog³êbiæ znajomoæ ¿ycia i duchowoci w. Eugeniusza.
Praca ta oznacza³a tysi¹ce godzin odczytywania rêkopisów, zmagania siê z zawi³ociami jêzykowymi i historycznymi, wymaga³a
wielkiej systematycznoci i pracowitoci. Gdy po 62 latach pracy
w Rzymie o. Beaudoin wraca³ do swej ojczystej Kanady, powiedzia³: Oblatów nie chcia³bym zachêcaæ, by ewangelizowali czy
byli pe³ni gorliwoci  zawsze tacy byli. Powiedzia³bym raczej to,
co mówi³ w. Eugeniusz: b¹dcie zakonnikami, prowadcie regularne ¿ycie, pracujcie, aby staæ siê wiêtymi. Nacisk Za³o¿yciela
na ¿ycie modlitwy, na bratersk¹ mi³oæ, na wytrwa³e d¹¿enie do
wiêtoci podkrela³em we wszystkich wprowadzeniach do jego
pism. Zadaniem formatorów jest zapewniæ, aby oblacki charyzmat
i tradycje Zgromadzenia zosta³y przekazane kolejnym pokoleniom
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Oblatów Maryi Niepokalanej” (za omiworld.org). Dziêkujemy Ci,
Ojcze, za Twoj¹ bezcenn¹ pracê, dziêki której mamy tak bezporedni dostêp do serca i myli w. Eugeniusza de Mazenoda!
Na drugim miejscu radoæ z ukoñczonego dzie³a nale¿y siê
ca³ej Polskiej Prowincji, która w tym roku wiêtuje swoje 100-lecie, wszystkim nale¿¹cym do niej i wywodz¹cym siê z niej Oblatom Maryi Niepokalanej, Honorowym Oblatom, Przyjacio³om Misji, wszystkim pragn¹cym czerpaæ inspiracjê z duchowoci w.
Eugeniusza  od najm³odszych, m³odzie¿y, rodzin, po najstarszych. W obecnym, wieñcz¹cym polsk¹ seriê tomie, otrzymujemy
kolejn¹ porcjê bezcennych informacji o prawdziwie misyjnym oddaniu w. Eugeniusza dla pasterskiej pos³ugi wobec Zgromadzenia
i diecezji marsylskiej, garæ wspomnieñ z dzieciñstwa i m³odoci,
ale te¿ wiadectwo mi³oci do w³asnej rodziny i bliskich. W tym
rodzinnym klimacie, który w. Eugeniusz przekaza³ za³o¿onej przez
siebie wspólnocie zakonnej, czujemy przedsmak rzeczywistoci,
któr¹ oblaci nazywaj¹ dzi rodzin¹ mazenodowsk¹  prawdziwej komunii charyzmatu pomiêdzy zakonnikami, kap³anami, braæmi oraz formandi, nosz¹cymi przy nazwisku zaszczytny skrót OMI
na mocy lubów zakonnych, oraz wiernymi wieckimi, odczuwaj¹cymi bliskoæ charyzmatu w. Eugeniusza oraz jego promieniowanie na ich ¿ycie i zaanga¿owanie w Kociele.
Pierwszy tom pism Za³o¿yciel w j. polskim ukaza³ siê w 2010
roku. Po dziesiêciu latach ca³oæ jego pism jest dostêpna w naszym
jêzyku. Polska wersja jêzykowa, po francuskiej i angielskiej, jest
trzecim pe³nym t³umaczeniem w Zgromadzeniu! Przypomnê, ¿e od
miesiêcy wytrwale realizowany jest projekt przygotowania profesjonalnej wersji audio ca³oci tego bogatego zbioru pism w. Eugeniusza. Chciejmy z tych skarbów korzystaæ, dla w³asnego zbudowania,
pozwólmy, aby duch w. Eugeniusza prawdziwie nas przenika³
w codziennych sprawach, w prze¿ywaniu dnia, we wspólnocie i w samotnoci, w modlitwie i misji!
Wreszcie — nie tylko osobista radoæ, ale wielka wdziêcznoæ
nas wszystkich nale¿y siê tym, którzy swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem umo¿liwili realizacjê tego wielkiego projektu. Najpierw t³umaczom: o. Janowi Chmistowi OMI (5 tomów samodzielnie, 1 we
wspó³pracy), o. Romanowi Tyczyñskiemu (9 tomów samodzielnie
i 2 we wspó³pracy), o. Janowi Ger³owskiemu (3 tomy), o. Piotrowi
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Lepichowi OMI (1 tom), o. Józefowi Leszczyñskiemu OMI
(2 tomy we wspó³pracy), o. Przemys³awowi Kociankowi OMI
(1 tom we wspó³pracy) oraz p. Bo¿enie Buczkiewicz (1 tom we
wspó³pracy). W latach 2010-2013 redaktorem 5 tomów by³ o. Marcin Szafors OMI, za redakcjê wszystkich pozosta³ych tomów w latach 2014-2020 odpowiada³ o. Marcin Wrzos OMI. P. Katarzyna
Bu³czyñska zapewni³a korektê, a p. Jerzy Szufnarowski sk³ad ca³oci serii. Niech Pan Bóg hojnie wynagrodzi Wasz trud, dziêki któremu w. Eugeniusz mo¿e przekazaæ nam ca³oæ swego ¿ycia
w bezporedniej formie w³asnych refleksji, wspomnieñ, pragnieñ,
zmartwieñ i radoci.
w. Eugeniuszu, Ciebie Bóg wybra³ dla udzia³u w odbudowie
zniszczonego Kocio³a, dla budowania go tam, gdzie dot¹d nie istnia³ i o¿ywiania go wszêdzie o¿ywczym powiewem ducha pierwszej
wspólnoty Aposto³ów z Chrystusem. Wstawiaj siê za nami w niebie, abymy poznaj¹c Twoje myli i s³owa, p³onêli pragnieniem ¿ycia charyzmatem, którym natchn¹³ Ciê Duch w. Maryjo Niepokalana, pozwól nam widzieæ Twój umiech, który niegdy doda³ si³ w.
Eugeniuszowi poród trudnoci i zniechêceñ.
Owocnej lektury!
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!
Pawe³ Zaj¹c OMI
Prowincja³
Obra, 14.05.2020
W wiêto w. Macieja Aposto³a
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WPROWADZENIE
Dwudziesty pierwszy tom Pism oblackich to Dziennik biskupa
de Mazenoda z lat 1842-1848. W jego sk³ad wchodz¹ dwa ostatnie
zeszyty rêkopisu: dziesi¹ty (18 kwietnia  2 wrzenia1 1844 roku)
oraz jedenasty (10 kwietnia — 11 sierpnia 1845 roku). Reszta to
fragmenty skopiowane przez ojców Reya, Ramberta i Yenveux.
W Dzienniku z tych lat biskup de Mazenod wiele mówi o diecezji marsylskiej, co mo¿emy stwierdziæ na podstawie treci dwóch zeszytów
rêkopisu. Biografowie Za³o¿yciela skopiowali przede wszystkim to,
co dotyczy Zgromadzenia. To dlatego oko³o 35% Dziennika zajmuj¹
oblataci, 27% diecezje, 14% kilka podró¿y, 12% sam Za³o¿yciel
i jego rodzina, 8% Koció³ i 5% kwestie polityczne.
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Po wyjedzie pierwszych misjonarzy do Kanady i Anglii powoli wzrasta³a liczba profesów. W latach 1842-1848 by³o ich 148,
z czego a¿ 56 w roku 1848 w wyniku akcji powo³aniowej ojca Leonarda Baveux2 w Europie. 61 misjonarzy wyjecha³o do Kanady
i do Anglii. Za³o¿yciel bardzo interesowa³ siê apostolatem swoich
synów w Kanadzie, ale ubolewa³ nad nieporozumieniami wród
ojców, nad nieroztropnoci¹ ojca Telmona, który wzbudzi³ nienawiæ czêci mieszkañców, kiedy pali³ biblie i protestanckie ksi¹¿ki3.
Za³o¿yciel wysnu³ kilka refleksji o oblacji pierwszego kanadyjskie1
Czytaj¹c poni¿sze strony, zauwa¿ymy, ¿e 11 kartek (22 strony) rêkopisu zosta³o
pociêtych i zginê³y. Ich fragmenty znajdujemy w pierwszych biografiach Za³o¿yciela.
2
Zob. H. Verkin, La tournée de propagande du père Léonard, w: Études oblates,
t. 26 (1967), s. 58-88.
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go oblata Damazego Danduranda (Dziennik, 22 stycznia 1843
roku), o wys³aniu do Ameryki nadzwyczajnego wizytatora ojca Bruno Guiguesa4, o przyjêciu misji nad Rzek¹ Czerwon¹ (Dziennik,
19 kwietnia 1845 roku), o wyjedzicie pierwszych misjonarzy do
Oregonu5, a tak¿e o wyniesieniu ojca Guiguesa do godnoci biskupiej (Dziennik, 24 grudnia 1847 roku).
Mniej mówi³ o Anglii, ale cieszy³ siê nawróceniami protestanckich pastorów (Dziennik, 22 stycznia 1846 roku), a 1 lipca 1846
roku podkrela³ wyjazd do tego kraju m³odego ojca Roberta Cooke’a,
Irlandczyka, wspania³ego zakonnika, cz³owieka zdolnego, który
zrobi wiele dobrego dla misji6. W 1848 roku dziwi³ siê, ¿e ojciec
G. Daly bez pozwolenia kupi³ znaczn¹ posiad³oæ w Ashoburne
i zgodzi³ siê na nowy dom (Dziennik, 30 kwietnia 1848 roku): wówczas natychmiast wys³a³ ojca Casimira Auberta, aby z bliska przyjrza³ siê tej kwestii, nastêpnie chwali³ dzia³alnoæ tego cudownego
ojca [ ] który wyszed³ ze wszystkich opresji i prowadzi³ wszystkich tak jak trzeba (Dziennik, 1 listopada 1848 roku).
21 padziernika 1847 roku udzieli³ b³ogos³awieñstwa czterem
pierwszym misjonarzom z Cejlonu, który wyjechali z rezygnacj¹,
ale radoni i szczêliwi.
Za³o¿yciel ci¹gle dziêkowa³ Bogu za sukces misji ludowych,
bêd¹cych g³ównym zajêciem ojców we Francji7. 2 kwietnia 1845
roku napisa³, ¿e w Kociele byæ mo¿e nie ma zgromadzenia, które
w porównaniu z liczb¹ cz³onków czyni tyle dobra, co nasze; nastêpnie 12 kwietnia 1846 roku mówi, ¿e po rekolekcjach wyg³oszonych przez jezuitów w Viviers biskup G. Guibert by³ przekonany,
¿e metoda naszych ojców jest lepsza ni¿ jezuitów. Uczestniczy³
w zakoñczeniu misji g³oszonych w diecezji marsylskiej8 oraz udziela³ bierzmowania doros³ym9.
Dziennik, 20 wrzenia 1842 roku oraz przede wszystkim 20 marca 1843 roku:
list biskupa Bourgeta na ten temat.
4
Dziennik, 31 maja, 4 i 10 czerwca 1844 roku.
5
Dziennik, 13 i 22 stycznia 1847 roku.
6
Za³o¿yciel wysoko ceni³ tego m³odego ojca, który w latach 1851-1867, 1873-1877 by³ prowincja³em Prowincji Anglo-Irlandzkiej.
7
Dziennik, 13 marca i 3 maja 1843 roku, 28 stycznia 1844 roku itp.
8
4 grudnia 1842 roku postanawia, aby oblaci co roku g³osili trzy lub cztery misje.
9
Dziennik, 18 lutego 1844 roku, 23 lutego 1845 roku, 8 lutego i 22 marca 1846
roku itd. 15 stycznia 1844 roku naciska na wikariusza generalnego z Aix, aby arcybiskup na zakoñczenie misji w swojej diecezji udziela³ bierzmowania.
3
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W latach 1842-1842 zmar³o czterech ojców, jeden brat scholastyk i jeden brat zakonny10. 4 lutego 1846 roku op³akiwa³ mieræ
ojca Françoisa Moreau, superiora WSD w Ajaccio. Mówi³, ¿e ta
strata jest niepowetowana. Ból, jakiego dowiadcza³, osi¹gn¹³ swe
apogeum. To by³ jeden z filarów Zgromadzenia.
Instytut opuci³o dwunastu oblatów, w czego piêciu w 1848
roku. Z powodu odejæ ojców i braci Za³o¿yciel zawsze wyra¿a³
swój ból, op³akiwa³ niewiernoæ i normalnie nazywa³ ich apostatami11.
W 1846 roku mianowa³ ojca Vincensa prefektem studiów wy¿szych, aby lepiej m³odych ojców formowaæ do przepowiadania
i ¿ycia zakonnego. Jednak¿e tego ojca uwa¿a³ za zbyt wynios³ego
wzglêdem ma³o pos³usznych i gorliwych zakonników. Przy tej okazji napisa³ to zdanie, które bêdzie s³awne w Zgromadzeniu: W Stowarzyszeniu nie chcê ¿adnych dymi¹cych knotów. Niech p³on¹,
niech ogrzewaj¹, niech owiecaj¹ albo niech odejd¹12. 17 i 18 lipca 1848 roku napisa³ wiele stron, skar¿¹c siê na niepos³uszeñstwo
i arogancjê ojca Mille’a, superiora w N.-D. de Bon Secours.
Poród ró¿nych wydarzeñ maj¹cych istotne znaczenie dla
Zgromadzenia Za³o¿yciel mówi³ o jednoci oblatów podczas kapitu³y generalnej z 13 i 14 lipca 1843 roku, o wizytacjach kanonicznych w N.-D de Lumières (29 sierpnia — 5 wrzenia 1843 roku),
w N.-D de lOsier (5 maja 1847 roku), o budowie oblackiego grobowca na cmentarzu w Aix w 1844 i 1845 roku13, o wizytacji powo³aniowej ojca Léonarda Baveux (Dziennik, 4 listopada 1847 roku).
4 padziernika 1842 roku skar¿y³ siê na ojca François Bermonda, który jak napisa³, podsyca³ w sobie myl, ¿e jestem uprzedzony
przeciwko niemu, ale stwierdzi³, ¿e kocha go jak ojciec oraz ¿e
potrzeba innych rzeczy ni¿ niedoskona³oci i biedy, aby wzbudziæ
uczucia, jakie Bóg mu da³ wobec tych wszystkich, którzy s¹ mu
powierzeni w Zgromadzeniu.
10
W 1846 roku zmarli ojcowie F. Moreau (2 lutego), Ant. Gibelli (17 listopada)
oraz brat Victor Giroud (13 padziernika. W 1848 roku zmarli scholastyk Ant. Arvel
(29 stycznia) i ojcowie Frédéric Perron (22 lutego) i Daniel André (27 sierpnia).
11
Zob. np. Dziennik, 17 sierpnia 1842 roku, 10 czerwca, 22 i 26 lipca 1843 roku,
13 lipca 1844 roku.
12
Dziennik, 19 lipca 1846 roku.
13
Dziennik, 21 i 22 maja 1844 roku, 21 kwietnia 1845 roku.
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21 padziernika skopiowa³ fragment listu ojca Courtèsa, który
radzi³ biskupowi de Mazenodowi, aby do Marsylii wezwaæ nowicjuszów, jak bowiem napisa³ ten ojciec: Mo¿na myleæ, ¿e lokalizacja nie ma wp³ywu na ducha, jaki mo¿e o¿ywiaæ kszta³tuj¹c¹ siê
rodzinê. Dobry, ochoczy duch to ten, którego otrzymujemy od ksiêdza biskupa, on sprawia, ¿e — jak to jest do dzisiaj — skromnie
i z po¿ytkiem s³u¿ymy Kocio³owi, pomagaj¹c sobie jak bracia, bez
rozró¿nienia na kraj czy prowincjê, czerpi¹c nasze si³y i wiat³o od
tego, który jest naszym za³o¿ycielem i ojcem.
Diecezja marsylska
Biskup de Mazenod mia³ wiele ró¿norodnych obowi¹zków;
trudno jest zsumowaæ wszystkie szczegó³y zasygnalizowane
w dzienniku. Przede wszystkim z przyjemnoci¹, ale te¿ z wyrzeczeniem, przyjmowa³ wszystkich przybywaj¹cych goci, zw³aszcza biskupów, którzy udaj¹c siê do Rzymu lub na misje zagraniczne,
przeje¿d¿ali przez Marsyliê. 18 stycznia 1842 roku zabra³ siê do
napisania listu pasterskiego na Wielki Post i skar¿y³ siê, ¿e dwadziecia razy pukano do drzwi. 25 przyjmuje trzech biskupów i jednego kap³ana. Nastêpnie wspomina³ o odwiedzinach ksiê¿y biskupów Charles’a de Forbin-Jansona, biskupa Vincennes w Ameryce
Célestine de La Hailandière, wikariusza apostolskiego w Nowej
Zelandii J.B. Pompalliera, wikariusza apostolskiego w Mand¿urii
Emmanuela Verrollesa, rektora kocio³a wiêtego Ludwika Francuskiego w Rzymie Gastona de Bonnechose14.
Doæ czêsto mówi³ o kap³anach, op³akuj¹c mieræ niektórych15,
cieszy³ siê pos³uszeñstwem i wiernoci¹ zdecydowanej wiêkszoci16,
¿a³owa³, ¿e nie podoba siê im jego projekt ¿ycia wspólnotowego
14
Dziennik, 13, 18 i 28 czerwca 1844 roku, 15 kwietnia 1845 roku, 6 i 15 wrzenia, 8 i 11 padziernika 1846 roku itd.
15
mieræ kanonika Jeana Gauthiera (9 stycznia 1842 roku), ksiê¿y A.M. Matassyego (17 listopada 1844 roku), Louisa Billona (16 lutego 1846 roku), J.L. Chaillana
(18 listopada 1848 roku).
16
4 czerwca 1844 roku wszyscy kap³ani miasta zebrali siê na biskupstwie, potwierdziæ ich ³¹cznoæ i zgodê z decyzjami biskupa jako odpowied z³ym dziennikom, które
stara³y siê zasiaæ niezgodê pomiêdzy biskupem i duchowieñstwem.
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proboszczów z wikariuszami17. Wiele pisa³ o niewdziêcznoci, pysze, zuchwa³oci swojego osobistego sekretarza kanonika Jeancarda18 i wikariusza generalnego Mathieu Cailhola19. Przewodniczy³
uroczystociom pogrzebowym Diaza Merino, biskupa Minorki, który schroni³ siê w Marsylii20, a zw³aszcza pogrzebowi swojego przyjaciela Charles’a de Forbin-Jansona, który zmar³ 11 lipca 1844
roku u swojego brata w Aygalades ko³o Marsylii21.
Doæ czêsto udawa³ siê, aby odprawiaæ msze w licznych klasztorach sióstr zakonnych, mówi³ zw³aszcza o przeladowanych
w tamtych czasach jezuitach, bior¹c ich w obronê. Bardzo sobie ceni³ ich apostolat w Marsylii, zw³aszcza ojca Barrelle, aposto³a
sprzedawców na hali, oraz innych ojców pracuj¹cych z ludmi
z wysokich warstw spo³ecznych22. 28 lipca 1844 roku wiele godzin
spêdzi³ w Dziele M³odzie¿y ksiêdza Allemanda i podj¹³ zdecydowane kroki przeciwko jego kapelanowi ksiêdzu Casimirowi Bérengierowi, który pod przykrywk¹ wznios³ej duchowoci i mistycyzmu
wykorzystywa³ seksualnie dzieci. Pra³at napisa³ kilka stron na ten
temat i doda³: jakiej rozwagi potrzebowa³em, aby ugasiæ wybuch
spowodowany przez tak okropny skandal [ ] Oto jedna z najdelikatniejszych kwestii mojego episkopatu”23.
Bardzo lubi³ pe³niæ funkcje biskupie, udzielaæ sakramentów.
Raz lub dwa razy do roku udziela³ wiêceñ kap³añskich i normalnie wraz z kandydatami prze¿ywa³ jeden dzieñ rekolekcji24.
30 czerwca 1844 roku, po udzieleniu wiêceñ czterdziestu trzem seminarzystom i oblatom, napisa³: „Powiedzia³em sobie to, co czêsto
mia³em na myli, ¿e ca³e swoje ¿ycie trzeba by³oby spêdziæ na wype³nianiu tych piêknych funkcji. Czy nie by³oby siê szczêliwym,
umieraj¹c podczas ich wype³niania? To prawdziwie niebiañska radoæ! Przechodzi³oby siê z jednego raju do drugiego.

Dziennik, 3 padziernika 1844 roku.
Dziennik, bez daty, po 22 kwietnia 1844 roku.
19
Dziennik, bez daty, po 30 czerwca, 3 i 8 lipca 1844 roku.
20
Dziennik, 16, 18 i 19 kwietnia 1844 roku.
21
Dziennik, 11, 12 i 13 lipca 1844 roku.
22
Dziennik, 24 czerwca i 14 lipca 1844 roku, 17 marca, 12 i 15 czerwca 1845 roku,
18 kwietnia 1847 roku itd.
23
Dziennik, 17 i 28 lipca 1844 roku.
24
Dziennik, 9 i 30 czerwca 1844 roku, 27 i 28 czerwca 1845 roku itd.
17
18
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Czêsto udziela³ sakramentu bierzmowania. W ka¿dy poniedzia³ek na biskupstwie bierzmowa³ doros³ych25; nigdy nie odmawia³
bierzmowania chorym, nawet podczas rozruchów w 1848 roku26.
Ceremonie podczas wizytacji kanonicznych by³y d³ugie i mêcz¹ce.
31 maja 1844 roku podj¹³ próbê, której nie powtórzy³; w katedrze
udzieli³ zbiorowego bierzmowania 1700 dzieciom. Rozpocz¹³ od
ch³opców, po odes³aniu ich przysz³y dziewczêta. Obrzêd zakoñczy³
siê o 14.30, a pra³at wyzna³, ¿e musia³ zadaæ wysi³ek p³ucom, aby
wypowiadaæ wiête s³owa. 27 lutego 1846 roku po sakramencie
bierzmowania w ochronce Charité napisa³: Czy to nie szczêcie
dla mnie móc codziennie spe³niaæ biskupi¹ pos³ugê? Po to jestem
biskupem, nie po to, aby pisaæ ksi¹¿ki, a tym bardziej traciæ czas
z bogatymi wiata lub odwiedzaæ mo¿nych ziemi. Prawd¹ jest, ¿e
w ten sposób nie zdobêdzie siê zaszczytów, ale skoro mo¿na siê
uwiêciæ, czy nie powinno to byæ pocieszaj¹ce?.
Zawsze lubi przewodniczyæ ceremoniom religijnym, zw³aszcza
najwa¿niejszym wiêtom w roku27, uczestniczy³ w procesjach28. Cieszy³ siê przede wszystkim adoracjami Najwiêtszego Sakramentu
z racji nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych czy karnawa³u29.
Biskup stara³ siê zapraszaæ kaznodziejów30, zw³aszcza na kap³añskie rekolekcje31. 26 grudnia 1848 roku publicznie upomnia³
kaznodziejê, niepodzielaj¹cego jego doktryny o czêstej komunii
wiêtej.
Czêsto mówi³ o zamiarze zbudowania katedry i w tym celu spotyka³ siê z prefektem, merem, a nawet z ksi¹¿êtami François i Henri Orléans, synami króla Ludwika Filipa32.

Dziennik, 24 czerwca 1844 roku, 17 marca 1845 roku, 14 kwietnia 1845 roku.
Dziennik, 18 grudnia 1842 roku, 26 i 28 lutego 1848 roku.
27
Dziennik, 25 grudnia 1843 roku, 2 wrzenia 1844 roku (wiêtego £azarza),
25 grudnia 1848 roku.
28
Dziennik, 25 czerwca i 15 sierpnia 1848 roku.
29
Dziennik, 25 lutego i 15 marca 1846 roku.
30
Szczególnie ceni³ ksiêdza Loewenbrucka (Dziennik, 15 lutego 1844 roku) i Lacordaire’a (Dziennik, 10 stycznia 1848 roku).
31
Dziennik, 16 lipca 1844 roku i 16 wrzenia 1848 roku.
25
26
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Koció³ i pañstwo
Uwaga i czas, jaki biskup de Mazenod powiêca³ swojemu
Zgromadzeniu i diecezji, nie przeszkadza³y mu zajmowaæ siê sprawami Kocio³a. 29 marca 1842 roku podpisa³ probê biskupów
francuskich popieraj¹c¹ zdefiniowanie dogmatu o Niepokalanym
Poczêciu33. W kwietniu w trzech kocio³ach przewodniczy³ spotkaniom modlitewnym zaleconym przez papie¿a w intencji Kocio³a
w Hiszpanii34.
W 1844 roku zarzuci³ ksiêdzu Rosatiniemu, rzymskiemu pra³atowi, ¿e zatrzyma³ siê w Marsylii w klasztorze sióstr, które biskup
uzna³ za schizmatyczki. Ksi¹dz skar¿y³ siê kardyna³owi Ostiniemu,
prefektowi kongregacji biskupów i zakonników, który upomnia³ biskupa de Mazenoda, pisz¹c do niego list, który de Mazenod uwa¿a³
za nie do przyjêcia. Odpowiedzia³ mu w taki sposób, ¿e du¿o go
to bêdzie kosztowaæ, skoro tak niedelikatnie wys³ucha³ oszczerstw
Rosatiniego i odwa¿y³ siê udzieliæ nagany, nie wys³uchawszy
mnie”35.
W 1845 roku udzieli³ kilku wskazówek biskupowi Guibertowi
z Viviers, jak zachowywaæ siê wzglêdem braci Allignol, którzy stali
na czele ruchu ksiê¿y walcz¹cych o swoje prawa przeciwko biskupom36. Wielokrotnie wspomina³ o udaj¹cych siê na misje misjonarzach, którzy przeje¿d¿aj¹ przez Marsyliê37, i pyta³ prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, czy powinien popieraæ zapocz¹tkowane przez Forbina-Jansona dzie³a Dzieciêctwa Misyjnego38.
W 1844 roku napisa³ kilka stron przy okazji mierci kardyna³a
Pacca, wyra¿aj¹c wdziêcznoæ i podziw dla jego osoby, podobnie
czyni w 1846 roku przy okazji mierci Grzegorza XVI39. 9 sierpnia
Dziennik, 16 lipca 1844 roku i 16 wrzenia 1848 roku.
Zob. 9 kwietnia 1842 roku. Biskup de Mazenod nie zgadza siê z arcybiskupem
Aix J. Bernetem, który jest przeciwny tej definicji.
34
Dziennik, 19 i 21 kwietnia 1842 roku.
35
Dziennik, 14 lipca, 24 i 25 sierpnia, 25 wrzenia 1844 roku.
36
Dziennik, 12 i 14 kwietnia 1845 roku.
37
Z nazwiska wymienilimy ju¿ wielu biskupów: biskup de Mazenod mówi tak¿e
o siedmiu jezuitach, którzy wyje¿d¿aj¹ do Madury (Dziennik, 1 marca 1844 roku),
o misjonarzach udaj¹cych siê do D¿akarty (20 maja 1844 roku), o pasjonistach w drodze do Anglii (19 maja 1844).
38
Dziennik, 17 i 19 maja 1844 roku.
39
Dziennik, 29 kwietnia 1844 roku i 5 czerwca 1846 roku.
32
33
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1846 roku podczas pogrzebu kardyna³a Berneta, arcybiskupa Aix,
snu³ refleksje o marnoci dóbr ziemskich, pokazuj¹c, ¿e biskup Bernet zmar³ zaledwie sto dni po nominacji kardynalskiej. 1 lipca 1848
roku dowiedzia³ siê o mierci na barykadach arcybiskupa Pary¿a
Denisa Affre. To wydarzenie uwa¿a za wielkie nieszczêcie dla
Kocio³a.
Przy okazji mierci biskupa Charles de Forbin-Jansona ukaza³
swoj¹ wiernoæ w przyjani. Odwiedzi³ go w Aygalades, otwarcie
powiadomi³ go, ¿e powinien siê przygotowaæ na mieræ, ¿e powinien sporz¹dziæ testament, aby jego wielka fortuna nie przypad³a
jedynie jego bratu, ale zosta³a przeznaczona na misje. Bêdzie siê
modli³ przy jego szcz¹tkach i odprawi mszê pogrzebow¹. Biskup de
Mazenod by³ szczêliwy, mog¹c w swoim Dzienniku z 11 lipca przepisaæ kilka s³ów zostawionych przez zmar³ego: Mój najlepszy
i stary przyjacielu, ciskam ksiêdza z ca³ego serca, w którym zebra³em jeszcze nieco si³, jakie mi zosta³y. Stary przyjaciel, Charles,
biskup Nancy”40.
W 1848 roku biskup de Mazenod napisa³ o niebezpieczeñstwach rewolucji w Rzymie i ucieczce Piusa IX do Gaety, o skierowanym do niego zaproszeniu, aby schroni³ siê w Marsylii, i o wdziêcznoci papie¿a za to zaproszenie41.
Od 1837 roku doæ dobrze uk³ada³y siê relacje z królem Ludwikiem Filipem. Kwesti¹ sporn¹ by³a jedynie sprawa edukacji i uniwersyteckiego monopolu, ale ta kwestia siêga okresu restauracji i rozporz¹dzenia z 21 kwietnia 1828 roku, które pozbawia³o biskupów
nadzoru i kierowania szko³ami podstawowymi. Biskup Fortuné de
Mazenod bardzo energicznie sprzeciwi³ siê temu rozporz¹dzeniu.
8 lutego 1842 roku Za³o¿yciel przepisa³ fragment z „Journal du
Commerce” z 1828 roku przeciwko biskupowi Marsylii.
W licie pasterskim na Wielki Post 1843 roku biskup de Mazenod publiczne nauczanie nazwa³ katedr¹ zarazy. 11 kwietnia biskup otrzyma³ list od ministra, który upomnia³ go za to wyra¿enie.
4 czerwca bêd¹cy przejazdem w Marsylii ojciec Maillard, prowincja³ jezuitów, opowiedzia³, jak jezuici zostali pokonani przez uniwersytet. W listopadzie 1843 roku biskup de Mazenod zamierza³
40
41

Dziennik, 8, 9, 11-13 i 16 lipca 1844 roku.
Dziennik, 4 listopada 1847 roku, 27 listopada, 5, 11 i 24 grudnia 1848 roku.
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otworzyæ katolickie kolegium w La Ciotat. W zwi¹zku z odmow¹
w³adz lokalnych 24 padziernika napisa³ do króla, który odpowiedzia³, i¿ pragnie harmonii pomiêdzy duchowieñstwem a Uniwersytetem Francji42. Faktycznie pod koniec 1845 roku wiêkszoæ biskupów podjê³a decyzjê, aby nie kontynuowaæ walki z uniwersytetem43.
W po³owie maja 1844 roku przez Marsyliê przejecha³ biskup
Orleanu J.J. Fayet i mówi³, ¿e król Ludwik Filip jest niezadowolony z biskupa Marsylii, który zabroni³, aby podczas uroczystoci
kocielnych piewano modlitwê i werset w intencji króla. Biskup de
Mazenod natychmiast napisa³ do króla, aby oznajmiæ, ¿e te oskar¿enia s¹ fa³szywe i oszczercze44.
Na pocz¹tku grudnia 1844 roku przez Marsyliê przeje¿d¿ali
ksi¹¿êta de Joinville i dAumale, synowie króla Ludwika Filipa.
6 grudnia, na zaproszenie prefekta, biskup uda³ siê na przyjêcie
i zaprosi³ ksi¹¿êta do katedry na mszê wiêt¹ w dniu 8 grudnia.
Czuwa³, aby wszystko odby³o siê zgodnie z protoko³em45.
W lutym 1848 roku rewolucja zmusi³a króla Ludwika Filipa do
ucieczki na wygnanie. Utworzony tymczasowy rz¹d postanawi³
o og³oszeniu republiki. Na pocz¹tku marca biskup przyj¹³ i z³o¿y³
wizytê Emile’owi Ollivierowi, rz¹dowemu komisarzowi, który by³
dobrym chrzecijaninem i cz³owiekiem bardzo przychylnym dla
Kocio³a. 9 kwietnia bez zbytniego entuzjazmu biskup de Mazenod
wzi¹³ udzia³ w posadzeniu drzewa wolnoci, a 16 kwietnia w przeznaczonej dla ludu kolacji na równinie. Przy tej okazji napisa³:
Wydaje siê, ¿e podczas tej rewolucji mówiono o oddaniu szacunku religii i jej s³ugom; to powód, aby dostosowaæ siê do pewnych
wymagañ, które z jednej strony wygl¹daj¹ dobrze, a z drugiej s¹
dziwaczne46. Biskup de Mazenod w swoim dzienniku mówi³ tak¿e
o konsekwencjach wydarzeñ: o wyborach z 23 kwietnia, o zamieszkach robotników z 22 i 23 czerwca, o mszy za zmar³ych z 1 lipca,
o wyjedzie Emile’a Olliviera 18 lipca, o og³oszeniu konstytucji republikañskiej 20 listopada, o wyborach prezydenta republiki
10 grudnia.
42
43
44
45
46

Dziennik,
Dziennik,
Dziennik,
Dziennik,
Dziennik,

12 listopada 1843 roku.
27 grudnia 1844 roku.
14 maja i bez daty po 22 maja 1844 roku.
30 listopada, 6 i 8 grudnia 1844 roku.
25, 27 i 28 lutego, 1, 2, 3 marca, 9, 15 i 16 kwietnia 1848 roku.
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Biskup de Mazenod mówi o swojej rodzinie i o sobie
W Dzienniku z lat 18420-1848 biskup de Mazenod wielokrotnie
mówi³ o swojej rodzinie: o rocznicy mierci swojego ojca (Dziennik,
10 padziernika 1842 roku) i rocznicy wiêceñ biskupich wujka Fortuné’a (Dziennik, 6 lipca 1844 roku), imieninach matki (Dziennik,
30 sierpnia 1844), ale przede wszystkim napisa³ kilka stron przy
dwóch istotnych okazjach: o mierci swojego siostrzeñca Louisa de
Boisgelina, jezuickiego nowicjusza, który zmar³ w Awinionie w Wielki Czwartek 24 marca 1842 roku, oraz o lubie jedynej siostrzenicy
Césarie de Boisgelin z markizem Charles’em de Damas, który odby³
siê 7 sierpnia 1845 roku w Albano ko³o Rzymu.
W wyniku mierci Louisa Eugénie straci³a trzecie z piêciorga
dzieci, który tak jak pozosta³e zmar³ w kwiecie wieku47. Na pocz¹tku lutego 1842 roku biskup de Mazenod spêdzi³ piêæ dni w Awinionie przy Louisie (Dziennik, 8 lutego 1842 roku), a w Wielki Pi¹tek,
25 marca, zanotowa³ w swoim Dzienniku: Zmar³ jeden z najpiêkniejszych kwiatów w naszej koronie, zniknê³a cz¹stka naszego bytu;
bo czy¿ nie ¿yjemy w przedmiotach naszej czu³oci? [ ] Moje
biedne serce, po³ó¿ kres wszelkim mylom narzekania; tylko Bóg
jest Panem swoich stworzeñ .
W kwietniu 1845 roku uda³ siê do Albano, aby pob³ogos³awiæ
ma³¿eñstwo swojej siostrzenicy, które przygotowywa³ poprzez korespondencjê i o którym wielokrotnie wspomina³48. Te dwa wydarzenia zmusi³y go do dwóch podró¿y do Italii, o których niebawem
powiemy.
Dosyæ czêsto poufnie mówi³ o sobie. 14 marca 1842 roku wylicza³ godne pamiêci dni swojego ¿ycia. Z nostalgi¹ kilkakrotnie
mówi³ o wspomnieniach z dzieciñstwa we W³oszech, zw³aszcza
w Wenecji49. Przy wielu okazjach przywo³ywa³ wspomnienia z lat
spêdzonych w Seminarium wiêtego Sulpicjusza50. Nie kry³ swojego cierpienia wobec niewdziêcznoci i oziêb³oci dwóch najbli¿47
W 1825 roku w wieku 19 lat w Pary¿u zmar³a Caroline, w 1829 roku w Saint-Matin-les Pallières wieku 19 lat zmar³a Nathalie. Louis mia³ 26 lat.
48
Dziennik, 12 kwietnia, 19, 22, 24, 25 czerwca, 2, 10 i 11 lipca.
49
Dziennik, maj i 26 maja 1842 roku, czerwiec 1842 roku.
50
Dziennik, 14 czerwca 1843 (mieræ jego wspó³brata biskupa Tharina); 30 lipca
1843 roku (odnajduje list ksiêdza Duclaux, który przepisuje); 14 maja 1844 roku (odwiedziny biskupa Fayeta, innego wspó³brata z Seminarium wiêtego Sulpicjusza).
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szych wspó³pracowników Jacques’a Jeancarda i de Cailhola51.
31 sierpnia 1847 roku napisa³ wiele stron, aby dowieæ, ¿e nie jest
ambitny i ¿e w ci¹gu ¿ycia zrezygnowa³ z wielu godnoci.
16 lipca 1844 roku pan de Janson przekaza³ biskupowi de
Mazenodowi krzy¿ pektoralny swojego niedawno zmar³ego brata
Charlesa. W tym dniu biskup napisa³: Przyj¹³em go jako pami¹tkê i relikwiê, nie brakuje mi bowiem krzy¿y, zarówno tych biskupich, jak i innych. Mam ju¿ ich piêæ po pierwszych. Nie tak ³atwo
by³oby mi policzyæ inne, s¹ tak samo liczne jak ciê¿kie, ale dobry
Bóg doskonale wie, jak ul¿yæ brzemieniu. Pozostaj¹ jedynie krzy¿e
serca, których rany ci¹gle krwawi¹. Bardzo okrutni s¹ ci, którzy
mnie nimi obarczaj¹.
Podró¿e
W latach 1842-1846 biskup de Mazenod odby³ trzy wa¿ne podró¿e. Pierwsza w dniach od 25 kwietnia do 28 czerwca 1842 roku
na zaproszenie kawalera de Collegno, aby uczciæ uroczycie wystawiony wiêty Ca³un Turyñski, ale zw³aszcza z powodu, o którym
mówi 25 kwietnia: Niestety cios, który w³anie na nas spad³
(mieræ Louisa de Boisgelina), s³usznie moj¹ siostrê i moj¹ siostrzenicê pogr¹¿y³ w g³êbokiej melancholii; gdyby ten stan siê
przed³u¿a³, by³by niebezpieczny dla mojej siostrzenicy; konieczne
zatem by³o, aby je st¹d zabraæ, aby je oderwaæ od ich bólu. Moja
siostra z trudem zdecydowa³a siê na podjêcie podró¿y, nie ukrywa,
¿e sama jej potrzebuje; chocia¿ czuje, ¿e jej córka jest zupe³nie niezainteresowana. Ta ostatnia uwaga pomaga jej przezwyciê¿yæ niechêæ, ale potrzeba by³o mojego zaanga¿owania. Za nic w wiecie
nie chcia³em ograniczyæ siê do tej koniecznoci; ale nie jest moim
zwyczajem ws³uchiwanie siê w moje awersje, kiedy chodzi o dobro
tych, którzy maj¹ prawo do mojej mi³oci i powiêcenia.
Wyjecha³ ze swoj¹ siostr¹, siostrzenic¹, kanonikiem Jeancardem i s³u¿¹cym. Zwiedzali pó³nocne W³ochy i wracali przez Szwajcariê, N.-D de lOsier i Viviers. Szczegó³y podró¿y znamy na podstawie dziewiêciu d³ugich listów, które napisa³ do ojca Tempiera.
W Dzienniku odnajdujemy tylko kilka stron, w tym jedn¹, bardzo
piêkn¹ z 26 maja, o pobycie w Wenecji. Napisa³ miêdzy innymi:
Jak¿e siê nie cieszyæ na widok miejsc, które wam przypominaj¹
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pierwsze lata waszej m³odoci, pomoc, jakich udzieli³a mi bo¿a
opatrznoæ w chwili, gdy zacz¹³ siê rozwijaæ mój rozum? Jak¿e serce nie zabi³oby na wspomnienie tych wspania³ych ludzi, którzy powiêcili swój wolny czas na moje religijne wychowanie i zaprawili
mnie w cnocie? [ ] O b³ogos³awiony Zinelli! Kim by³bym bez ksiêdza? Jakie dziêkczynienie jestem winien Bogu, ¿e zadba³, i¿ pozna³em i ukocha³em tak wiêt¹ osobê!…”.
Podczas drugiej podró¿y do Algierii, trwaj¹cej od 22 padziernika do 13 listopada 1842 roku, biskup de Mazenod odwiedzi³ Algieriê z okazji przeniesienia relikwii wiêtego Augustyna, przechowywanych w Pavie i przeniesionych do Algieru przez biskupa Dupucha.
To jedyna podró¿, jak¹ odby³ poza Europê i chrzecijañski wiat. Po
powrocie opowiada³ o tym, co widzia³ i robi³. To pere³ka tego tomu.
Rêkopis zagin¹³, ale zosta³ opublikowany przez ojca Marca de
LHermite w Missions OMI, 1874, s. 417-458. W ¿adnym innym
miejscu Za³o¿yciel nie pisa³ tak dobrze, w tak wyszukanym i starannym stylu. Poprawki do orygina³u zosta³y naniesione najprawdopodobniej przez redaktora Missions lub kanonika Jeancarda.
W tej podró¿y udzia³ wziêli ojciec Tempier, kanonik Jeancard
i s³u¿¹cy, a tak¿e piêciu innych biskupów wraz z ich wit¹52. 22 padziernika uda³ siê do Tulonu, nastêpnie z Tulonu do Bône pop³yn¹³
statkiem parowym Gassendi. Do Bône przyby³ 28 padziernika
o wiecie, uczestniczy³ w sakramencie bierzmowania dzieci, którego
udzieli³ biskup z Digne. Na ten temat napisa³: „O!, jak biedny koció³. To marny meczet zamieniony w chrzecijañsk¹ wi¹tyniê.
Z pewnoci¹ obawiano siê nadu¿ywaæ prawa podboju, gdyby przyw³aszczono piêkny meczet kraju! Tak wiele oglêdnoci, zamiast przyczyniæ siê do zdobycia zaufania rdzennej ludnoci, wzbudzono w nich
jedynie odrazê do nas. S¹ szaleni, aby strachowi przypisywaæ wszystkie poczynione ustêpstwa. Saraceni nie postêpowali w ten sposób,
kiedy podbijali Hiszpaniê. Inaczej ni¿ my rozumieli prawo silniejszego. Mniejsza o to, meczet, który s³u¿y za koció³, jest niegodny naszej wiêtej religii. To jednak tam mieszka nasz Pan Jezus Chrystus,
to tam z powodu braku lepszego wszyscy odprawilimy mszê.
51
Dziennik, bez daty, po 22 kwietnia 1844 roku; bez daty po 30 czerwca i 3 lipca
1844 roku.
52
Biskup Algieru A.A. Dupuch, arcybiskup Bordeaux A. Donnet, biskup Digne
A. Sibour, biskup Valence P. Chatrousse, biskup Châlons V. Monyer de Prilly.
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29 wraz z innymi biskupami odwiedzi³ Hipponê. W drodze powrotnej podró¿ni zobaczyli siedz¹ce pod namiotem plemiê. Przy
tej okazji biskup de Mazenod napisa³ jeszcze w swoim Dzienniku:
Niestety! Do g³êbi mojej duszy dr¿a³em, widz¹c tych dobrych ludzi pogr¹¿onych w tak wielkich b³êdach, daj¹cych tak niewielkie
nadzieje na dojcie do poznania prawdziwej religii. Skoro ich namioty i zwyczaje przypominaj¹ nam czasy Abrahama i Izmaela, jak
bardzo w obyczajach i religii sprzeniewierzyli siê tym patriarchom,
ich ojcom. Niemniej jednak nie potrafi³em siê powstrzymaæ, aby
powiedzieæ ksiêdzu Suchetowi, który utrzymywa³ przyjacielskie relacje z nimi, ¿e wydawa³o siê, i¿ przy tak ma³ym zaanga¿owaniu
i wielu rodkach ostro¿noci niemo¿liwe jest doprowadzenie ich do
poznania Boga i wiary Kocio³a. Ksiê¿a niewystarczaj¹co ufaj¹
Bogu i w ca³ej Algierii zbyt ma³o licz¹ na ³askê Jezusa Chrystusa;
wzbudzaj¹ niechêæ brakiem odwagi i niewielk¹ gorliwoæ, jak¹
wk³adaj¹ w nawrócenie tych ludów; powiedziano by, ¿e nie warto
siê na to zdobywaæ, skoro ³atwiej jest nawróciæ Chiñczyków! Nie,
to po prostu dlatego, ¿e s¹ zbyt ulegli zarz¹dzeniom w³adz, która
zabroni³a zajmowania siê pouczaniem Arabów, aby ich doprowadziæ do poznania naszej wiêtej religii .
Uroczyste przeniesienie relikwii do Hippony odby³o siê w niedzielê 30 padziernika. Wieczorem statkiem wszyscy udali siê do Algieru, gdzie przybyli o drugiej nad ranem w Dzieñ Wszystkich wiêtych. Wszêdzie podró¿nikom towarzyszy³o wojsko, które zapewnia³o
transport. 3 listopada podró¿ do Blidy. Przeje¿d¿aj¹c przez Draria
biskup de Mazenod powiêci³ kamieñ wêgielny pod kaplicê wzniesion¹ pod wezwaniem wiêtego Eugeniusza. 4 we czwartek dokona³
powiêcenia kocio³a wiêtego Karola, by³ego muzu³mañskiego
meczetu. Eugeniusz napisa³: Mszê rozpocz¹³em i skoñczy³em ze
smutkiem, bez pompy, bez radoci, bez jakiejkolwiek uciechy poza t¹
wewnêtrzn¹, której dowiadczy³em, sk³adaj¹c najwiêtsz¹ ofiarê w tej
wi¹tyni, któr¹ w³anie powiêci³em prawdziwemu Bogu. Demon od
tak dawna pobudza³ do fa³szywego kultu i zabobonu tych wykolejonych ludzi, którzy a¿ dot¹d tam uczêszczali!.
Powrót przez Boufarik do Algieru. Podró¿ni spêdzili tam kilka
dni i zatrzymali siê w meczecie, gdzie, jak napisa³ biskup, nie zdjêlimy butów, aby wejæ do tego wiêtego miejsca. To nie jest
w zwyczaju muzu³manów, którzy nie pozwoliliby sobie na tak¹
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profanacjê. Zreszt¹ pochwalam ich za szacunek dla miejsca ich modlitw; oby Bóg sprawi³, aby pod tym wzglêdem naladowali ich
wszyscy chrzecijanie! ciska mi siê serce, kiedy mylê, ¿e ci biedni niewierni nie znaj¹ Boga, któremu oddaj¹ czêæ przez zewnêtrzne oznaki czci. Chcia³bym wierzyæ, ¿e tym objawom odpowiadaj¹
g³êbokie religijne uczucia. Dlatego ceniê ich milczenie, sk³ony twarz¹ ku ziemi i b³agalne proby; ale czym¿e to jest w zdeprawowanych sercach? Czy mo¿na podobaæ siê Bogu, skoro odrzuca siê
Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Biedni ludzie, jak bardzo s¹ godni po¿a³owania. Ale ich religia, jeli mogê pos³u¿yæ siê
tym terminem, powinna zawstydziæ tych wszystkich niegodziwych
chrzecijan, którzy nie potrafi¹ siê modliæ, i codziennie brakiem
szacunku profanuj¹ nasze wiête kocio³y.
W niedzielê, 6 listopada, biskup de Mazenod przewodniczy³ nieszporom i b³ogos³awi³ figurê wiêtego Augustyna. Wieczorem wszyscy wsiedli na statek i kontynuowali podró¿ przy bardzo z³ej pogodzie. Wszyscy byli chorzy oprócz Tempiera, który zosta³ bohaterem
grupy; w czasie podró¿y nie mia³ md³oci i nie wymiotowa³. Po kilku dniach postoju w Palma na Majorce, aby przeczekaæ burze, statek ponownie wyruszy³ w morze i w niedzielê 13 listopada po po³udniu dotar³ od Tulonu. Noc¹ przemiecili siê do Marsylii, biskup de
Mazenod na nastêpny dzieñ zaprosi³ do siebie biskupów, a 15 uda³
siê do N.-D de la Garde, aby podziêkowaæ Bogu.
Na podstawie refleksji z podró¿y widzimy, ¿e biskup de Mazenod by³ przychylny kolonizacji kraju, surowo ocenia³ islam, wierzy³
w mo¿liwoæ nawracania i sprowadzenia do Kocio³a niegdy chrzecijañskiej ludnoci. 11 lipca 1844 roku ponownie napisa³ do proboszcza z Mascary, aby go zachêciæ do nawracania Arabów — czy
najpierw nie nale¿y zacz¹æ od dzieci? Powiedzia³ mu, ¿e czym nies³ychanym jest, aby od wprowadzenia chrzecijañstwa s³uga Ewangelii pozostawa³ niemy wobec b³êdu i dusz, które trzeba nawracaæ.
W 1845 roku biskup de Mazenod uda³ siê do Rzymu, aby pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo swojej siostrzenicy Césarie z markizem
Charles’em de Damas. Marsyliê opuci³ 11 lipca w towarzystwie
kanonika Jeancarda, do Rzymu dotar³ 14 lipca, wyjecha³ 8 sierpnia, aby do Marsylii powróciæ 11 lub 12 sierpnia. W dniach 16, 22-24 sierpnia uda³ siê do Albano, nastêpnie 7 sierpnia w dniu lubu.
Pomijamy ten dziennik opublikowany ju¿ w 17 tomie pism oblackich (Dziennik rzymski, s. 175-189). Poza tym te kilka stron z rê-
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kopisu dostarcza niewielu informacji o pobycie w Rzymie i o ma³¿eñstwie. Biskup pokrótce opowiedzia³ o wizycie u papie¿a Grzegorza XVI, spotkaniu z dwunastoma kardyna³ami, nastêpnie napisa³ kilka stron o jezuitach, których domy we Francji zamierza³
zamkn¹æ rz¹d, i w tej kwestii wywiera³ nacisk na papie¿a.
Podsumowanie
W latach 1842-1848 biskup de Mazenod cieszy³ siê dobrym
zdrowiem. Mówi³, ¿e tylko raz, 15 lutego 1844 roku, ca³y dzieñ le¿a³ w ³ó¿ku, ale widzimy, ¿e le¿a³ kilka dni. 18 lutego wyszed³ otulony futrem, aby na zakoñczenie misji wyg³oszonej w St-Cannat
przez ksiêdza Loevenbrucka udzieliæ bierzmowania mê¿czyznom.
Mówi³: „Trzeba, abym by³ umieraj¹cy, aby to zaniedbaæ53.
31 maja, na zakoñczenie bierzmowania udzielonego 1700 dzieciom w katedrze przyzna³, ¿e jest bardzo zmêczony i odczu³ ból
podobny do k³ucia w piersiach, zwiastun choroby, która go z³o¿y
w 1861 roku?
Kilkakrotnie mówi³ o mierci, aby przypomnieæ znikomoæ ¿ycia54, i powiedzia³, ¿e chcia³by umrzeæ podczas wiêceñ kap³añskich55
lub przed Najwiêtszym Sakramentem. 6 stycznia 1844 roku na ten
temat napisa³ piêkne s³owa, z których przebija jego wiara w realn¹
obecnoæ Pana Jezusa w Eucharystii: W czasie adoracji przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem poch³ania³a mnie myl, która nie mog³a byæ lepsza. Czy przebywanie w obecnoci Jezusa Chrystusa, padanie do Jego stóp, aby Go adorowaæ, kochaæ i od Jego
dobroci oczekiwaæ na ³aski, których potrzebujemy, to nie przedsmak
nieba. Zg³êbiaj¹c bardziej tê myl, doszed³em do wniosku, który nigdy nie przyszed³ mi na myl. Jeli w ostatniej chorobie bêdê przytomny, chcia³bym mieæ szczêcie znosiæ trwogê mierci i oddaæ ducha w obecnoci naszego boskiego Zbawiciela. Wydaje mi siê, ¿e
by³by to niezawodny rodek, aby zajmowaæ siê jedynie Nim, a moje
serce ani na chwilê nie przesta³oby byæ zjednoczone z Tym, który
obejmowa³by je swoj¹ obecnoci¹ i wspiera³ w strasznej chwili przejcia z tego wiata do wiecznoci.
Yvon Beaudoin OMI
53
54
55

Dziennik, 15 i 18 lutego 1844 roku.
Dziennik, 9 sierpnia 1846 roku: pogrzeb kardyna³a Berneta, arcybiskupa Aix.
Dziennik, 30 czerwca 1844 roku.
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Styczeñ 1842
4 stycznia1: List od biskupa Guiberta. Czy mo¿na bez wzruszenia czytaæ te s³owa: Ju¿ d³u¿ej nie wytrzymam. Mam ksiêdzu
do przekazania tyle spraw, tyle opinii, chcê ksiêdza zapytaæ i szczególnie powiedzieæ ksiêdzu o zamiarze osiedlenia naszych ojców
w diecezji2. Mój umi³owany ojcze, zatem jestemy o rok starsi, to
znaczy ja ukoñczy³em 40 lat; cieszê siê bardzo, ¿e jest ksi¹dz ode
mnie m³odszy pomimo 60 lat, poniewa¿ Bóg da³ ksiêdzu zdrowie,
które nie zwraca uwagi na czas. Zawsze prosi³em Go o ³askê, abym
umar³ przed ksiêdzem.
Ja proszê o co przeciwnego, poniewa¿ tylko dlatego zgodzi³em siê wywiêciæ go na biskupa, aby po sobie pozostawiæ rodzinie protektora. Niezale¿nie od wszystkiego wiedzia³em dobrze, ¿e
cz³owiek jego pokroju dokona wiele dobra w Kociele.
Co bêdê robi³ na tym wiecie, jeli ksiêdza ju¿ nie bêdzie?
Czêsto wyra¿a³em to ¿yczenie i odnawiam je jeszcze czêciej, odk¹d jestem na urzêdzie, który tym bardziej domaga siê ksiêdza rad
i ojcowskiej dobroci.
Czy to wspólne odczucia? Serce, które je wzbudzi³o, jest godne wszelkiej mi³oci, jak¹ mu okaza³em!
5 stycznia3: Pocieszaj¹cy z powodu wyra¿onych uczuæ list od
ksiêdza Blanca4. Do o³tarza podszed³ w dniu 1 stycznia. Niech Bóg
zachowa go w wiêtym nastawieniu, jakie go o¿ywia.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 100.
Ojciec J.H. Guibert (1802-1886) 30 lipca 1840 roku zosta³ mianowany przez króla biskupem Viviers i przebywa³ w Pary¿u, czekaj¹c na bulle nominacyjne i ich zapisanie przez Radê Pañstwa. W tym miejscu jest mowa o osiedleniu siê oblatów w sanktuarium N.-D. de Bon-Secours. Oblaci przybêd¹ tam w 1846 roku.
3
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 124.
4
Ksi¹dz Louis Pascal Blanc, dawny kolega ksiêdza Polydore Jonjon z kolegium
1
2
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9 stycznia5: Wyszed³em, aby udaæ siê do Stowarzyszenia M³odzie¿y6, gdzie tego samego dnia odprawiam mszê wiêt¹, w³anie
powiadomiono mnie, ¿e ksi¹dz archiprezbiter7 jest umieraj¹cy. Pobieg³em do niego; zasta³em go nieprzytomnego, w stanie duszenia
siê miertelnym charczeniem. Podsun¹³em mu kilka dobrych myli
i g³ono wypowiedzia³em akt ¿alu, udzieli³em mu rozgrzeszenia
i natychmiast w pospiechu ostatniego namaszczenia i apostolskiego b³ogos³awieñstwa. Ten wiêty kap³an zaledwie prze¿y³ tê duchow¹ pomoc, jak¹ w³anie przyj¹³ z mojej rêki. Jego mieræ, chocia¿
nag³a, jest cenna przed Panem. Kilka chwil przed wylewem krwi
do mózgu, który tak nagle nast¹pi³, odmawia³ codzienne modlitwy
i przygotowywa³ siê, aby pójæ odprawiæ mszê. Zosta³ powo³any
przez Pana, gdy Nim siê zajmowa³. Pan oszczêdzi³ mu grozy mierci, której zawsze szczególnie siê ba³. To kolejna strata dla mojego
kocio³a, ksi¹dz Gauthier zas³ugiwa³ bowiem na powszechne uznanie i szacunek. Swoje pierwsze szlify otrzyma³ podczas rewolucji
wraz z ksiêdzem biskupem dAstrosem8, dzisiaj arcybiskupem Tuluzy, wystawiaj¹c siê na wielkie zagro¿enie i od tego czasu zawsze
dawa³ przyk³ad gorliwoci i najdoskonalszej obserwancji. A¿ do
koñca zachowa³ kap³añskie przyzwyczajenia, przez jego mieræ tracimy jednego ze starszych Izraela, który ukazywa³ nam przyk³ady
dobrych kap³anów, z którymi ¿y³, i tradycje, które koniecznie warto zachowaæ.
18 stycznia9: Zamkn¹³em siê u mnie, aby u³o¿yæ mój list pasterski. Dwudziestokrotnie pukano do drzwi, z czego wyci¹gn¹³em wniosek, ¿e dzisiaj by³o jak w inne dni i tak bêdzie ju¿ ci¹gMenpenti, zosta³ ob³o¿ony interdyktem. Po pokucie szeæ miesiêcy spêdzi³ w domu dla
ksiê¿y emerytów w Valfleurie. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 2, s. 569,
572, 578-579, 582, 589-591. Bêdzie pracowa³ w diecezji Bordeaux (Zob. A. Rey, dz.
cyt., t. 2, s. 124).
5
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 103; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 125-126.
6
Dzie³o ksiêdza Allemanda.
7
Kanonik Jean R.M. Gauthier (1767-1842), proboszcz katedry.
8
P. T. David d’Astros urodzi³ siê 15 padziernika 1772 roku w Tourves w Prowansji, od 1830 a¿ do mierci w 1851 roku by³ arcybiskupem Tuluzy. DAstros zosta³ wywiêcony na subdiakona i diakona w 1795 roku w Pary¿u, wtedy tak¿e Gauthier przyj¹³
wiêcenia kap³añskie. W Marsylii i w Tourves wype³niali swój sekretny apostolat.
9
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 125.
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le, ¿e nigdy nie zostawi siê dla mnie pó³ godziny wolnej, aby popracowaæ.
19 stycznia10: [Pogrzeb ksiêdza Gauthiera]. Mo¿na by³oby pragn¹æ, aby przyk³ad tego dobrego archiprezbitera zrobi³ dostateczne
wra¿enie na jego wspó³braciach, aby kilku z nich poci¹gn¹æ do
naladowania go w rozporz¹dzeniu testamentem. Swoje dziedzictwo przekaza³ radzie parafii z obowi¹zkiem, aby ubogim rozdaæ to,
co sprecyzowa³ w tej materii. Ju¿ od jakiego czasu wydawa³ wiele na upiêkszenie kocio³a. W ten sposób kocio³owi chcia³ zwróciæ to, co sam od niego otrzyma³. Niech jego pamiêæ bêdzie b³ogos³awiona w parafii i w ca³ej diecezji!
19 stycznia11: Kto móg³by domyliæ siê dra¿liwoci tego
ojca?12 Ci¹gle narzeka, ¿e nie okazuje mu siê wzglêdów. Gdy chodzi o mnie, to uroczycie zapewniam, ¿e jestem daleki od traktowania go w ten sposób, zawsze bardzo go kocha³em i bardzo czêsto zbyt oglêdnie siê do niego odnosi³em, aby unikn¹æ zranienia go.
Przyznaj¹c s³usznoæ jego talentom, moje ojcowskie serce chcia³o
jeszcze czego, aby ceniæ jego dobre cechy; jakiekolwiek by by³y
moje zastrze¿enia w tej kwestii, zrazi³em sobie jego serce. To cierpienie wraz z wieloma innymi tego rodzaju ofiarujê Panu, jak to
mo¿na zobaczyæ na stronie
tego pisma.
27 stycznia13: W ten sposób przechodzê od jednej radoci do
kolejnej. Prawda jest, ¿e nieco za cenê mojego spoczynku i mojego
umi³owania do samotnoci, ale powetowa³em to sobie zas³ug¹ gorliwoci, która jest cnot¹ polecan¹ przez wiêtego Paw³a biskupom14.
Ten¿e, tam¿e, s. 125, przypis 1.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 221.
12
¯aden konkretny szczegó³ z tego tekstu i listów Za³o¿yciela z pocz¹tku 1842
roku nie pozwalaj¹ nam powiedzieæ, o kogo chodzi³o. Tym, o którym mówi w tym miejscu zdaje siê tymczasem pasowaæ do tego, co o biskup de Mazenod myla³ o ojcu Adrianie Telmonie lub tak¿e o ojcu H. Courtèsie.
13
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 126.
14
20 stycznia biskup Marsylii udziela gociny biskupowi Rochoure wikariuszowi
apostolskiemu Oceanii; 24 stycznia biskupowi Dupuchowi z Algieru; 27 biskupowi
C. de Forbin-Jansonowi po powrocie z Ameryki poprzedzi³ go ksi¹dz Lafond, ksi¹dz
Najwiêtszego Serca Jezusa, bia³y sercanin.
10
11
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31 stycznia15: Nie zawsze uwydatniam bolesne rocznice, ale
o nich pamiêtam. Jak¿e zapomnieæ, ¿e dzisiaj rocznica mierci naszego ojca Suzannea?16. Odprawi³em za niego najwiêtsz¹ ofiarê,
chocia¿ jestem g³êboko przewiadczony, ¿e ju¿ nie potrzebuje naszych modlitw. Niech ci, którzy po mnie przyjd¹, tak samo wiernie
pamiêtaj¹ o mnie.
15
16

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 126.
Marius J.A. Suzanne (1799-1829).
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6 lutego17: List do ojca Vincensa18.
Pozwalam oblatom19, aby kolejno, trzy razy w tygodniu, byli
zwalniani ze wspólnego oficjum: 1) z powodu delikatnoci ich temperamentu, 2) z powodu potrzeby studiowania.
8 lutego20: [3-8 lutego] dni spêdzone w Awinionie przy ³ó¿ku
mojego wiêtego siostrzeñca21. Kiedy przyjecha³em, zosta³ zaopatrzony i pokój jego duszy nie zosta³ zm¹cony na wieæ o jego bliskim koñcu. Jego ³agodnoæ, poddanie, doskona³y spokój, jaki zachowa³ poród cierpieñ, budzi³y podziw ca³ej wspólnoty i lekarzy, którzy
troszczyli siê o niego z gorliwoci¹ godn¹ ich zapa³u. Uzna³em, ¿e
jego stan pozwoli³by przybyæ na czas jego matce, aby go zobaczyæ
po raz ostatni. To pociecha i wyrzuca³bym sobie, ¿e jej nie sprawi³em tej dobrej, tak silnej, tak nieszczêliwej i tak zrezygnowanej
matce. Jej obecnoæ by³a mo¿liwa; ojcowie nie odmówili.
Codziennie w pokoju mojego siostrzeñca odprawia³em mszê
wiêt¹, która dostarcza³a mu wiele szczêcia w jego op³akanym stanie. Biedne drogie dziecko! Wiedzia³ o ca³ym zagro¿eniu i zamiast
siê skar¿yæ, dziêkuje dobremu Bogu i z najdoskonalszym poddaniem siê przyjmuje wszystkie swoje cierpienia. Bardzo mocne podra¿nienie wnêtrznoci powodowa³o najbardziej nieprzyjemne wymioty, rozczula³em siê nad gorycz¹, jakiej musia³ dowiadczaæ. To
dobrze  odpowiada³ mi  skoro dobry Bóg tego chce, bardziej
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 165.
Ambroise Vincens (1803-1863), wówczas mistrz nowicjuszów w N.-D de l’Osier.
19
Terminem oblaci okrelano scholastyków, którzy po nowicjacie z³o¿yli oblacjê. Niew¹tpliwie chodzi tutaj o nich, wówczas przebywali w Marsylii. Ta troska o zdrowie scholastyków najprawdopodobniej jest zwi¹zana z chorob¹ jego siostrzeñca Louisa.
20
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 104-105; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 127.
21
Louis de Boisgelin (1815-1842) wówczas scholastyk u jezuitów. Do nowicjatu
wst¹pi³ we wrzeniu 1837 roku.
17
18
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na nie zas³ugujê. W ten sposób mówi anio³! Ojciec rektor nie móg³
wróciæ, aby zobaczyæ tyle s³odyczy i wdziêku poród tak okrutnych
cierpieñ. Ach, on tak samo jak wszyscy jego wspó³bracia rozumie
stratê, jak¹ Kocio³owi i ich towarzystwu wyrz¹dzi mieræ tego
cudownego dziecka!
W niedzielê 6 ponownie podczas mszy naszemu drogiemu choremu udzieli³em wiatyku, który sk¹din¹d przyjmuje komuniê wiele
razy w tygodniu zaraz po pó³nocy, jak to mamy w zwyczaju czyniæ
tak¿e w naszych domach.
Nie mog¹c przed³u¿yæ mojego pobytu w Awinionie, musia³em
rozstaæ siê z Louisem ze smutnym i pozbawionym nadziei sercem,
¿e zobaczê go zdrowego. To b³ogos³awione dziecko przez kilka
chwil chcia³o porozmawiaæ ze mn¹ na osobnoci; aby mi powiedzieæ o swoim ojcu i jego bracie. Jak¿e by³ wzruszaj¹cy w tym, co
mi powiedzia³; nigdy nie s³ysza³em, jak mówi³ w ten sposób!
Niech jako zadoæuczynienie za moje grzechy Pan raczy przyj¹æ wszystkie okrutne cierpienia, które znoszê z powodu wszystkich drogich obiektów mojej czu³oci. Któ¿ mo¿e wypowiedzieæ,
jak cierpia³em podczas tej rozmowy, w czasie której to b³ogos³awione dziecko zachowywa³o spokój i anielski pokój, który go nie
opuszcza. Gdy chodzi o mnie, quotidie morior22, to s³uszna prawda
w ca³ym tego s³owa znaczeniu.
Byæ mo¿e ucisn¹³em go po raz ostatni, b³ogos³awiê go i wyrwa³em siê, zadaj¹c sobie najwiêkszy gwa³t, ¿e najprawdopodobniej ju¿ nigdy go nie zobaczê. Moja siostra zrobi³a tak samo i z tak¹
sam¹ si³¹ duszy, w swoim sercu kumuluj¹c ca³y swój smutek, aby
delikatnie potraktowaæ wra¿liwoæ jej syna, który opanowywa³
swoje uczucia, tak samo jak my wewnêtrznie sk³ada³ Bogu swoj¹
ofiarê i na zewn¹trz nie pokazywa³ niczego, co dzia³o siê w jego
duszy. Ach!, mêko mojego Boga! Ach!, Najwiêtsza Maryjo Panno! Za trzy dni Jezus mia³ zmartwychwstaæ Nasz ból bêdzie nam
tak d³ugo jak nasze nêdzne ¿ycie! Fiat voluntas tua!
8 lutego 184223: Przegl¹daj¹c swoje dokumenty, odnalaz³em
ten fragment z liberalnych dzienników w okresie restauracji. Na22
23

Ka¿dego dnia umieram (1 Kor 15, 13).
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 96-98.
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gana tych ludzi by³a tytu³em chwa³y, przepiszê tutaj ich gwa³towne
ataki.
Fragment z „Journal du Commerce” z 14 sierpnia 1828: „Mielimy nieszczêcie poinformowaæ, ¿e biskup Marsylii przyj¹³ wytyczne z rozporz¹dzenia o szko³ach podstawowych z 21 kwietnia24.
Okrylimy go hañb¹. Oto od kanonika sekretarza kurii biskupiej
otrzymujemy szczegó³owe sprostowanie. Aby jeszcze bardziej siê
ukorzyæ, zamieszczamy poufny list napisany przez biskupa de
Mazenoda do ministra edukacji narodowej25, aby go poinformowaæ,
¿e rozporz¹dzenie z 21 kwietnia nie bêdzie obowi¹zywaæ w diecezji w kwestii uczestnictwa biskupa w tworzeniu komitetu. Dlaczego? Dlatego, ¿e biskupi od Jezusa Chrystusa otrzymuj¹ wy³¹czne
prawo, aby kszta³ciæ m³odzie¿. Z racji ich godnoci przys³uguje im
nie tylko nadzór nad nauczaniem, ale jeszcze samo nauczanie, to
znaczy, ¿e s¹ sêdziami doktryny, ¿e sami, bez obowi¹zkowego
udzia³u jakiegokolwiek komitetu powinni znaæ b³êdy, jakie mog¹
wkraæ siê do nauczania oferowanego ich owieczkom, które zosta³y im powierzone przez Najwy¿szego Pasterza dusz.
Redaktorzy protestów przeciwko rozporz¹dzeniu z 16 czerwca26 okazuj¹ siê bardziej pob³a¿liwi dla ziemskiej w³adzy ni¿ biskup Marsylii dla rozporz¹dzenia z 21 kwietnia. Ten ostatni wyznaje doktrynê z niez³omnym rygorem. Powiedzia³, ¿e biskupi jako
jedyni maj¹ prawo nauczania. Jego koledzy s³abn¹, id¹c na ustêpstwa, które mog³y siê wydawaæ ma³o ortodoksyjne dla tak surowych sumieñ, itd.
Fragment z „Constitutionela” z 13 sierpnia 1828: „Zwiêksza
siê opór wobec rozporz¹dzenia z 16 czerwca, to wzrost protestów
i nagan. W pewnym dzienniku z dzisiejszego poranka czytamy list
24
Biskup Marsylii, to znaczy Fortuné de Mazenod. Rozporz¹dzenie z 21 kwietnia
1828 roku pozbawia³o biskupów nadzoru i prowadzenia szkó³ podstawowych, modyfikuj¹c tym samym przychylne dla duchowieñstwa prawo z 1824 roku. Rz¹d domaga³ siê
utworzenia komitetu, którego jednym z cz³onków by³by biskup diecezjalny. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 2, s. 305-313.
25
List do pana de Vatimesnil z 9 lipca 1828. Kopia orygina³u w: AAM, korespondencja urzêdowa, ksiêga 2, s. 166.
26
Rozporz¹dzenia z 16 czerwca 1828 roku o kocielnych szko³ach ponadpodstawowych zakazywa³y nauczania cz³onków stowarzyszeñ, a ni¿sze seminaria podporz¹dkowywa³y regulacjom nie do pogodzenia z prawami biskupów. Zob. J. Leflon, Mgr de
Mazenod, dz. cyt., t. 2, s. 313-333.
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biskupa de Mazenoda z Marsylii do ministra edukacji narodowej.
Ten odwa¿ny i prawie gro¿¹cy list tym bardziej pochodzi od s³ugi
Kocio³a, a nie od cz³onka organizacji, która siê oburza.
Ksi¹dz biskup z Marsylii wyra¿a siê jak mistrz, a nie jak wiêty; mówi o swoich prawach, które zawdziêcza jedynie Jezusowi
Chrystusowi. Og³asza siê najwy¿szym sêdzi¹ nauczania w swojej
diecezji i przejawia najwy¿sz¹ pogardê dla w³adzy doczesnej. Si³a,
mówi, mo¿e postawiæ niemo¿liw¹ do pokonania przeszkodê dla
naszych praw, ale nie jest w stanie nas ich pozbawiæ, ani nawet
nakazaæ nam wspó³dzia³ania w dzia³aniu, które w nas godz¹. Biskup obwieszcza, ¿e nie bêdzie im pos³uszny, minister nie mo¿e
wymagaæ, aby dzia³aæ wbrew sumieniu, podejmuj¹c wspó³pracê
z nowym systemem, którzy uderza w prawa jego urzêdu.
Kap³anowi z trudem przysz³o og³osiæ jego sprzeciw w pewniejszych s³owach i janiej je ukazaæ. ¯adnej powci¹gliwej niemia³oci, to potêga, jak¹ dysponuje biskup Marsylii; to broñ praw jego
urzêdu, za pomoc¹ której pokonuje królewskiego ministra. Czy nie
nale¿a³oby zapytaæ tego pra³ata, który absolutnie nie wchodzi
w uk³ady z w³adz¹ wieck¹, czy to nie szefowi tej polityki, to znaczy ksiêciu, nie zawdziêcza swojej nominacji; jeli tak, to pomimo
swojej odrazy dla wymagañ tej¿e polityki, to dlaczego w ogóle
poprzez przysiêgê nie zdecydowa³ siê na wiernoæ monarsze i prawom? Jeli ksi¹dz biskup de Mazenod zapomnia³ ju¿ s³owa tej
przysiêgi, odwa¿my siê mu je przypomnieæ. U³o¿y³ j¹ sam papie¿
Pius VII, a biskup de Mazenod wie, ¿e papie¿ jest nieomylny: «Na
wiêt¹ Ewangeliê przysiêgam i obiecujê Bogu, aby okazywaæ pos³uszeñstwo i wiernoæ królowi. Przyrzekam tak¿e, ¿e nie bêdê
w zmowie, nie bêdê wchodzi³ w sk³ad ¿adnej rady, ani rozmawia³
z jak¹kolwiek lig¹, czy to na zewn¹trz, czy te¿ wewn¹trz, która by³aby sprzeczna z porz¹dkiem publicznym, a jeli dowiem siê, ¿e
w mojej diecezji lub gdzie indziej knuje siê co na szkodê pañstwa,
powiadomiê o tym rz¹d».
Oto, co przysiêgali wszyscy biskupi i teraz odmawiaj¹ wype³niania pod pretekstem, ¿e nie mog¹ ust¹piæ wobec wymagañ i wykrêtów wieckiej polityki. Czy ta polityka zgodzi siê, aby okazaæ
pos³uszeñstwo? Czy te¿ trzeba bêdzie, aby siê upokorzy³a przed
prawami urzêdu ksiêdza biskupa z Marsylii?.
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4 marca27: List do ojca Ricarda28 w wielu sprawach. Kiedy
myli, ¿e powinien wydaliæ jakiego cz³onka, nale¿y zebraæ odczucia ojców, którzy prowadz¹ go lub odpowiadaj¹ za studia, powiadomiæ mnie o tym, wyraziæ swoj¹ osobist¹ opiniê i czekaæ na moj¹
decyzjê, któr¹ w przypadku koniecznym przekaza³bym mu listownie. Tak nale¿a³o post¹piæ przed wydaleniem Ponceta, który mia³
talent i zalety. Ojca Chauveta29 mianujê prefektem studiów i ekonomem.
Polecam mu, aby ad hoc w ksiêdze umieciæ nie tylko nazwy
miejscowoci, w których g³osi siê misje, ale tak¿e owoce, jakie
przynios³y te æwiczenia i szczególne okolicznoci ka¿dej misji. Bez
tego w powszechnej historii misji nie bêdzie ani ladu o pracach
naszych ojców.
5 marca30: List do ojca Courtèsa. Nie mogê siê zgodziæ na
wyg³oszenie rekolekcji w Eguilles31, gdzie nigdy nie mielimy misji. To nie do pogodzenia ze zwyczajami Zgromadzenia i z moim
punktem widzenia.
14 marca32: Godne zapamiêtania dni, których rocznice powinienem obchodziæ: 1 sierpnia 1872 moje urodziny, 2 sierpnia 1782
mój chrzest. Pierwsz¹ Komuniê wiêta przyj¹³em w Wielki CzwarRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 127; ten¿e, tam¿e, t. 7, s. 267.
Ojciec Pascal Ricard (1805-1862) by³ wówczas superiorem w N.-D de Lumières. Poddanymi ojca Ricarda, o których w tym miejscu jest mowa, byli juniorzy.
29
J.J. Casimir Chauvet (1812-1862) prefekt studiów w junioracie w N.-D de Lumières.
30
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. I, s. 107.
31
Eguilles (Bouches-du-Rhône).
32
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 188.
27
28
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tek, bierzmowanie otrzyma³em z r¹k kardyna³a Costy33, arcybiskupa Turynu w dzieñ Trójcy Przenajwiêtszej, ale nie jestem pewien,
czy by³o to w 1792, czy w 1793 roku. W pierwszym domyle Wielki Czwartek przypada³by 5 kwietnia, a uroczystoæ Trójcy wiêtej
3 czerwca; w drugim by³by to 28 marca i 26 maja. 4 listopada 1808
otrzyma³em sutannê, 27 grudnia 1808 z r¹k biskupa André34, by³ego biskupa Quimper, otrzyma³em tonsurê. 27 maja 1809 z r¹k jego
ekscelencji ksiêdza kardyna³a Fescha35 otrzyma³em wiêcenia ni¿sze; 23 grudnia 1809 przez by³ego biskupa Quimper André zosta³em wywiêcony na subdiakona; 16 grudnia 1810 przez kardyna³a
Fescha zosta³em wywiêcony na diakona; 21 grudnia 1811 w Amiens
zosta³em wywiêcony na kap³ana przez biskupa Amiens Demandolxa36. Kardyna³ Mattei37, który mia³ mnie wywiêciæ, przebywa³ na
wygnaniu, a ja nie chcia³em przyj¹æ wiêceñ kap³añskich z r¹k
ksiêdza kardyna³a Mauryego38, ówczesnego administratora diecezji paryskiej. 1 listopada 1818 z³o¿y³em moj¹ oblacjê w Zgromadzeniu i 14 padziernika 1832 przyj¹³em wiêcenia biskupie z r¹k
jego eminencji ksiêdza kardyna³a Odescalchiego39 i ksiê¿y arcybiskupów Chalcedonu i Ravenny, póniejszych kardyna³ów Frezzy
i Falconieriego40. 2 padziernika 1837 zosta³em przeniesiony na
stolicê biskupi¹ w Marsylii. Do wyznaczenia pozostaje dzieñ moV.N. Costa w latach 1778-1796 arcybiskup Turynu, od 1789 kardyna³.
Claude A. André (1743-1818) w latach 1802-1804 biskup Quimper poda³ siê do
dymisji z powodu wielkoci swego urzêdu i trudnoci napotkanych w diecezji. W 1806
roku zosta³ mianowany kanonikiem w Saint-Denis.
35
Joseph Fesch (1763-1839), wujek Napoleona, w latach 1802-1839 arcybiskup
Lyonu, od 1803 kardyna³. W 1809 zosta³ wyznaczony na arcybiskupa Pary¿a, ale wola³
pozostaæ w Lyonie. Po upadku Napoleona wycofa³ siê do Rzymu, gdzie zmar³. W 1825
roku ojciec de Mazenod spotka³ go w Rzymie. Zob. EO I, t. 6, s. 236 i 239, tam¿e, t. 17,
s. 76.
36
Jean François Demandolx (urodzi³ siê w 1744 roku w Marsylii, zmar³ w 1817).
W latach 1805-1817 by³ biskupem Amiens.
37
Alessandro Mattei (1744-1820) od 1782 roku kardyna³.
38
Jean Siffrein Maury (1746-1817) mianowany przez papie¿a Piusa VI biskupem
Montefiascone, od 1799 kardyna³. W 1810 roku przez Napoleona zosta³ mianowany biskupem Pary¿a; przebywaj¹cy na wygnaniu we Francji papie¿ Pius VII odmówi³ zatwierdzenia tej nominacji.
39
Carlo Odescalchi (1786-1841) od 1823 roku kardyna³. Póniej wst¹pi³ do jezuitów.
40
Luigi Frezza (1783-1837), od 1836 roku kardyna³. Wówczas by³ sekretarzem
Kongregacji Spraw Duchownych. C. Falconieri w latach 1826-1859 arcybiskup Rawenny, od 1838 roku kardyna³.
33
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jej mierci, której rocznicê bêd¹ obchodziæ inni, nad którymi ju¿
zawczasu wzywam bo¿ego mi³osierdzia.
25 marca41: Wielki Pi¹tek. Ju¿ dawno nieuleczalna choroba
mojego umi³owanego Louisa przybi³a mnie do krzy¿a, dzisiaj musia³em tam wyzion¹æ ducha wraz z Bo¿ym Barankiem, który za nas
odda³ siê w ofierze. Podczas gdy wyszed³em na chwilê, aby udzieliæ sakramentu bierzmowania pewnemu umieraj¹cemu, do kurii
wszed³ pan de Boisgelin; jego obecnoæ wystarczy³a, aby mnie
powiadomiæ o rozdzieraj¹cej informacji, której od dawna siê spodziewalimy. By³ wczoraj przy swoim synu, gdy ten Stwórcy odda³ swoja piêkn¹ duszê. To w tej samej godzinie, kiedy by³em tutaj
przy o³tarzu, sk³adaj¹c za niego Najwiêtsz¹ Ofiarê, niestety!, ju¿
nie o uzdrowienie jego cia³a, ale o najdoskonalsze uwiêcenie jego
duszy.
Tak wiêc w niebie jest ten, który by³ nasz¹ pociech¹ na ziemi.
Stracilimy tyle talentów, tyle cnót, tak dobry charakter. Zmar³ jeden
z najpiêkniejszych kwiatów w naszej koronie, zniknê³a cz¹stka naszego bytu; bo czy¿ nie ¿yjemy w przedmiotach naszej czu³oci?
Ojciec Gury42 napisa³ mi: Ziemski anio³ odfrun¹³ do nieba!
Ksiê¿e biskupie, dzielimy ksiêdza ból, ksi¹dz dzieli nasz. Co za
strata dla nas, dla religii! Gdyby ten drogi zmar³y ¿y³, ile¿ dokona³by dobra! Ale wiêty Alojzy Gonzaga i tylu innych umar³o tak¿e
w tym wieku! Bóg jest Panem, On nie potrzebuje nikogo. To nowy
orêdownik, którego ma ksi¹dz biskup, którego my wszyscy mamy
w jego osobie. Pan de Boisgelin poda ksiêdzu buduj¹ce szczegó³y
tej naprawdê cennej mierci w oczach Pana! Ten godny szacunku
mê¿czyzna szczególnie nas budowa³ swoj¹ odwag¹, uleg³oci¹
i pobo¿noci¹. O godzinie ósmej przyj¹³ komuniê w intencji swojego, jeszcze ¿yj¹cego syna.
Moje biedne serce, po³ó¿ kres wszelkim mylom narzekania;
tylko Bóg jest Panem swoich stworzeñ; On nimi kieruje wed³ug
przenajwiêtszej i godnej mi³oci woli. Ach! Tak, niech siê stanie
jego wiêta wola, nawet gdyby to nas mia³o kosztowaæ ¿ycie!
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 105; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 130-131.
Jean Pierre Gury SJ (1801-1866) autor znanego dzie³a z teologii moralnej. Wówczas by³ rektorem nowicjatu jezuitów w Awinionie.
41
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26 marca43: List od ksiêdza arcybiskupa z Pary¿a44. Uprzedza
mnie, ¿e minister oburzy³ siê na publikacjê listu pasterskiego
o odpucie45. Wysy³a mi swoj¹ odpowied na zastrze¿enia ministra.
Ta odpowied mnie nie usatysfakcjonowa³a. Skoro uwa¿a, ¿e zg³oszono zarzut jedynie co do wyra¿eñ, którymi siê pos³u¿y³, aby powiadomiæ o w³adzy otrzymanej od Stolicy Apostolskiej, radzi nam,
abymy tego uniknêli, wydaj¹c nasze listy pasterskie. Uwa¿am, ¿e
siê myli, wyra¿enie to co mniej istotnego ni¿ kwestia. Tak wiêc
obojêtnie, jakie by by³y wyra¿enia, którymi siê pos³u¿ymy, wyra¿enie zostanie ocenzurowane. Mimo wszystko nie bêdê siê obawia³
pokazania, ¿e myl¹ i wol¹ jestem zjednoczony z G³ow¹ Kocio³a.
Tym bardziej wyra¿ê mój strach przez schizm¹, w jak¹ chce siê
wepchn¹æ ubogi Koció³ Hiszpanii.
28 marca46: List od ojca Dassy’ego47 z okazji moich imienin
(wiêtego Józefa). W tym licie wyra¿a najlepsze uczucia przywi¹zania do mojej osoby i Zgromadzenia. Nastêpnie przechodzi do
swojej ulubionej myli  do nauki i archeologii itd. Minister edukacji narodowej, aby dodaæ mu odwagi w jego poszukiwaniach,
wys³a³ mu wspania³e dzie³o: Les éléments de paléographie. Zosta³
mianowany wys³annikiem swojego ministra do spraw prac historycznych. Widzi w tym szczêliwe owoce dla chwa³y naszego
wiêtego zgromadzenia, niemniej nie zobaczy mnie ksi¹dz biskup,
¿e pracujê z powodu innego motywu. Mój duch, moje serce, mój
czas i moje ¿ycie dla Zgromadzenia”.
Có¿ odpowiedzieæ cz³owiekowi, który wyra¿a tak piêkne uczucia? Z pewnoci¹ jestem daleki, aby myleæ tak jak on. W tym
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 109.
D. Auguste Affre (1793-1848), w latach 1840-1844 arcybiskup Pary¿a. By³ koleg¹ Eugeniusza z czasów Seminarium wiêtego Sulpicjusza.
45
W marcu 1842 roku papie¿ Grzegorz XVI wyda³ encyklikê polecaj¹c¹ obchody
jubileuszu w intencji Kocio³a w Hiszpanii, któremu grozi³a schizma. Chodzi o walkê
pomiêdzy karlistami (Don Carlos de Bourbon popierany przez katolików) i krystynistami od imienia regentki Marii Krystyny popieranej przez liberalny i przeladuj¹cy Koció³ rz¹d. Biskup de Mazenod 10 kwietnia 1842 roku wyda³ swój list pasterski na korzyæ Kocio³a w Hiszpanii. Ojciec Rambert przepisuje wiele stron (ten¿e, dz. cyt., t. 2,
s. 109-13). By³o o wiele wiêcej nadzwyczajnych lub zwyczajnych jubileuszy, ten z 1842
roku nie znajduje siê nawet wród pierwszych.
46
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 233.
47
Louis Toussaint Dassy (1808-1888), wówczas w N.-D. de l’Osier.
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wszystkim nie widzê ¿adnej chwa³y dla Zgromadzenia, ale ojciec
Dassy potrzebuje jakiego zajêcia; to ju¿ lepsze ni¿ jakie inne. Tak
wiêc jestem tylko poirytowany, ¿e list, jaki mu napisa³em, aby zganiæ jego zbyt wielki zapa³ do nauki, która jest nieco obca naszemu
pos³ugiwaniu, zosta³ na moim biurku.
List od ojca Guiguesa48. Kieruje do mnie zaproszenie przed³o¿one ojcu Dassyemu przez nowy instytut Afryki, aby zgodzi³ siê
z nominacj¹ na tytularnego cz³onka tego¿ instytutu. Po lekturze statutów widzê, ¿e jest to jedynie dzie³o filantropijne, zatem formalnie przeciwstawiam siê, aby ojciec Dassy je przyj¹³.
29 marca49: Z zapa³em i pociech¹ podpisa³em dzisiaj probê
skierowan¹ przez biskupów francuskich50 do G³owy Kocio³a, by
Stolica Apostolska wypowiedzia³a siê ex cathedra, ¿e doktryna
o niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny jest katolick¹
prawd¹ wiary. Przypominamy papie¿owi, ¿e ta doktryna jest uznawana w ca³ym Kociele itd.
30 marca51: List do ojca Dassyego. £agodzê jego zbyt wielki
zapa³ do archeologii. Wolê, aby wydawcy byli odpowiedzialni za
publikacjê dzie³a52. Niech lepiej siê wyrazi o kwestii dotycz¹cej
piêciu wydrukowanych tablic.
List do ojca Lavigne53. Gratulujê mu, ¿e dobrze pracowa³
w czasie misji; dajê mu kilka rad, zachêcaj¹c go, aby siê udoskonala³ i studiowa³.
48
Joseph Eugène Bruno Guigues (1805-1874) by³ wówczas superiorem w N.-D de
lOsier, nastêpnie w latach 1847-1874 biskupem Ottawy.
49
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 94.
50
Najprawdopodobniej chodzi o probê zapocz¹tkowan¹ w 1840 roku i podpisan¹
przez 10 arcybiskupów i 41 biskupów francuskich. Zob. artyku³ X. Le Bachelet, Immaculée Conecption, w: Dictionnaire de Théologie catholique, t. 7, 1, kolumna 1192.
51
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. IV, s. 232. Yenveux napisa³: 30 maja 1842 roku.
List do ojca Dassy’ego jest z 29 marca, zob. EO I, t. 9, s. 184-1856.
52
L’abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné…, Grenoble, Baratier 1844, ss. 514.
53
Joseph Henri Lavigne urodzi³ siê 10 grudnia 1816 roku, wiêcenia kap³añskie
17 lipca 1842 roku, oblacja 15 grudnia 1842 roku, wyst¹pi³ w 1852 roku. Wówczas przebywa³ w N.-D de lOsier.
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Kwiecieñ 1842
8 kwietnia54: List od ojca Lagiera55. „Jego dusza jest nade
wszystko wydana na ofiarê, poniewa¿ dowiedzia³ siê, ¿e moje
serce by³o zaniepokojone z jego powodu. To jest styl naszego
dobrego ojca Lagiera, który nie znajduje pociechy na wieæ, ¿e nie
pochwalam jego przesadnie mistycznego kierownictwa duchowego i zabroni³em zakonnicom, aby go nie wystawia³y na stratê czasu, aby z nimi prowadzi³ tak bezwartociow¹ korespondencjê. Z³o¿y³ formaln¹ i zdecydowan¹ obietnicê, aby s³u¿yæ duszom. Ten
lub by³, jest i na zawsze powinien byæ jego g³ówn¹ regu³¹.
Niemniej jednak wydaje siê, ¿e zamiast przynosiæ dojrza³y
i solidny owoc prawdziwego mi³osierdzia, ta uboga dusza wyda³a
jedynie dopiero licie i ga³êzie, które przycinane powinny ust¹piæ
miejsca dobremu owocowi jego prostemu i doskona³emu kierownictwu”.
Faktem jest, ¿e nasz dobry ojciec Lagier jest bardzo gorliwy
w czynieniu dobra, ale myli siê jedynie w kwestii tematu i rodków. Myli siê, myl¹c, ¿e jestem rozgniewany, wiele do tego brakuje, ale zlitowa³em siê, widz¹c, ¿e zbzikowa³ na punkcie tego prostackiego kierownictwa i wszystek swój czas marnotrawi z powodu
korespondencji z zakonnicami, którym brakuje rozs¹dku, które g³upawo wci¹gaj¹ go we wszystkie te bzdury, podczas gdy mia³by
inne zajêcie, aby s³u¿yæ duszom, jak to wyrazi³ przez lub.

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 67.
Jean Joseph Lagier (1807-1876) by³ wówczas w N.-D. de Lumières. Najpierw
by³ profesorem w seminarium w Marsylii, i to w tym miecie pozna³ i prowadzi³ kierownictwo duchowe dla zakonnic.
56
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 95-96.
57
Joseph Bernet (1770-1846) w latach 1836-1846 arcybiskup Aix.
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9 kwietnia56: Wyjazd do Aix, gdzie spotka³em siê z arcybiskupem . W rozmowie da³ mi wiadectwo swojego niezadowolenia
z gorliwoci, jak¹ przejawia kardyna³ Lambruschini58, aby od Stolicy Apostolskiej uzyskaæ doktrynaln¹ decyzjê, która prawd¹ wiary
og³asza niepokalane poczêcie Najwiêtszej Maryi Panny. Pra³at spodziewa³ siê, ¿e ca³kowicie podzielê jego zdanie. Z pewnoci¹ zapomnia³, ¿e podczas zebrania naszej prowincji59 wyrazi³em ¿yczenie,
aby wszyscy pra³aci prowincji zebrani na tym posiedzeniu, zamiast
poprzestaæ na tym, jak to zaproponowano, skierowali probê do Stolicy Apostolskiej, aby do prefacji o Najwiêtszej Maryi Pannie dodaæ s³owo immaculata. Moja opinia zosta³a pokonana przez metropolitê, który, jak pamiêtam, nie przedstawia³ solidnych argumentów,
aby nas odwieæ od podjêcia tego dzia³ania. Nalega³em przynajmniej, aby moja propozycja zosta³a do³¹czona do sprawozdania
z posiedzenia. Ksi¹dz arcybiskup za pomoc¹ jeszcze bardziej ¿a³osnych argumentów sprzeciwi³ siê tak¿e temu do³¹czeniu. Bardzo
upiera³em siê, poniewa¿ uwa¿a³em, ¿e ta inicjatywa dotyczy kwestii
wyra¿onej w sposób pewny60, i przewidywa³em, ¿e wczeniej lub
póniej powinna byæ rozwi¹zana w takim sensie, jak j¹ popiera³em.
Zatem ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ksi¹dz arcybiskup powtórzy³ mi swoje s³abe argumenty, które ju¿ wczeniej zbi³em, i tym
razem mia³em nad nim przewagê61, poniewa¿ mog³em mu przypomnieæ, ¿e prosi³ papie¿a o dodanie s³owa immaculata do prefacji
o Najwiêtszej Maryi Pannie i bez zmazy pierworodnej poczêta do
litanii. Odt¹d ju¿ nie rozumia³em, jak móg³ siê dziwiæ, ¿e chciano
wywrzeæ presjê na Stolicy Apostolskiej, aby zdecydowaæ o tej kwestii, oraz odwa¿y³ siê mi powiedzieæ, ¿e ani w Pimie wiêtym, ani
u wiêtych Ojców nie znalaz³ nic, co mog³oby wiadczyæ o tym przywileju Najwiêtszej Maryi Panny, to te¿ postanowi³ Sobór Trydencki, aby niczego w tej kwestii nie rozstrzygaæ. Zapewne ten dobry
pra³at powtórzy³ mi to, móg³ mu powiedzieæ kto z jego otoczenia.
57

58
Luigi Lambruschini (1776-1851) w latach 1827-1831 nuncjusz w Pary¿u, od
1831 kardyna³, w 1836 roku Sekretarz Stanu.
59
Zebranie biskupów prowincji kocielnej w Aix od 18-22 padziernika 1838 roku.
Zob. EO I, t. 19, s. 213, 223-224.
60
Conster: termin prawny okrelone w sposób pewny.
61
Avoir barre sur quelq’un: mieæ nad kim przewagê.
62
J.M.A. Césaire Mathieu (1796-1875), w latach 1834-1875 arcybiskup Besançon.
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Nie obawia³em siê, aby to odeprzeæ i wyjaniæ nawet powci¹gliwoæ Soboru Trydenckiego. By³oby dobrze, gdyby ten dobry pra³at,
który mówi³ do mnie w tej sposób, podpisa³ list, jaki przedstawi³ nam
arcybiskup Besançon62, w którym prosimy papie¿a, aby og³osi³, ¿e
doktryna o niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny jest
prawd¹ wiary. Gdyby go nie podpisa³, to natychmiast powiadomi
mnie o tym biskup Mathieu.
19 kwietnia63: Pierwsza stacja jubileuszu [w intencji Kocio³a
w Hiszpanii] w katedrze. Koció³ okaza³ siê o wiele za ma³y: dwie
godziny przed wyznaczona por¹ wype³nione zosta³y trzy nawy
i wszystkie kaplice. Na to wiête æwiczenie przysz³y t³umy. Trzeba
by³o zamkn¹æ drzwi. Wspania³ym widokiem by³o to piêkne spotkanie, w którym uczestniczy³ pierwszy pasterz otoczony swoim duchowieñstwem i t³umem wiernych, aby uroczycie b³agaæ Pana
w intencji czêci wielkiej rodziny chrzecijañskiej zagro¿onej
w wierze. Zaintonowa³em Veni Creator, który piewa³y tysi¹ce g³osów pobudzonych tak jak ja ¿ywym uczuciem braterskiej mi³oci,
synowskiego zaufania, niewypowiedzianej i pewnej wewnêtrznej
radoci. Ta radoæ dosiêga³a wielkiej wspólnoty wiêtych, których
namacalnej obecnoci nie mo¿na by³o nie odczuæ, szczêcia, czulimy siê bowiem czêci¹ Kocio³a katolickiego, którego Ojcem jest
Bóg, a wszyscy ludzie zostali odrodzeni jako bracia.
21 kwietnia64: Godne po¿a³owania jest, ¿e w tej okolicznoci65
mo¿na oskar¿aæ ca³y episkopat, i¿ da³ siê opanowaæ lêkowi ukrytemu pod zbyt ludzk¹ przezornoci¹.
Jak¿e by³bym szczêliwy, gdyby moje uwagi sk³oni³y króla66
do zmiany tak zgubnego w skutkach projektu dla miasta. Nikt nie
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 114.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 135.
65
Tekst napisany w zwi¹zku z jubileuszem ustanowionym przez papie¿a w intencji Kocio³a w Hiszpanii. W trzech kocio³ach w Marsylii odby³y siê trzy spotkania
w dniach 18, 22 i 29 kwietnia. Biskup de Mazenod napisa³ do kilku biskupów, którzy
nie wydali listu pasterskiego w tej kwestii.
66
Ojciec Rey mówi, ¿e biskup de Mazenod napisa³ do króla 21 kwietnia, aby powiadomiæ go o nieprzyjemnym wra¿eniu, jakie w marsylii wywo³a³a decyzja rz¹du
o przeprowadzeniu kolei. Ten list nie zosta³ odnaleziony, a ojciec Rey nie mówi, o co
dok³adnie chodzi.
63
64
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mia³by w¹tpliwoci, sk¹d pochodzi to dobrodziejstwo, ¿e postara³
siê o to biskup, którego troska powinna obejmowaæ wszystko. Niewdziêcznicy, tak samo jak inni, skorzystaliby na tym. Czy Pan nie
sprawia, ¿e jego s³oñce wieci nad z³ymi i nad dobrymi!
22 kwietnia67: Bóg pob³ogos³awi ich68 powiêcenie, a moja
diecezja bêdzie mia³a jeszcze jedn¹ rodzinê zajêt¹ przyzywaniem
Boga we dnie i w nocy, aby Kocio³owi i nam wyprosiæ ³aski, których potrzebujemy.
25 kwietnia69: Niestety, cios, który w³anie na nas spad³70,
s³usznie moj¹ siostrê i moj¹ siostrzenicê pogr¹¿y³ w g³êbokiej melancholii; gdyby ten stan siê przed³u¿a³, by³by niebezpieczny dla
mojej siostrzenicy; konieczne zatem by³o, aby je st¹d zabraæ, aby
je oderwaæ od ich bólu. Moja siostra z trudem zdecydowa³a siê na
podjêcie podró¿y, nie ukrywa, ¿e sama jej potrzebuje; chocia¿ czuje, ¿e jej córka jest zupe³nie niezainteresowana. Ta ostatnia uwaga
pomaga jej przezwyciê¿yæ niechêæ, ale potrzeba by³o mojego zaanga¿owania. Za nic w wiecie nie chcia³em ograniczyæ siê do tej
koniecznoci; ale nie jest moim zwyczajem ws³uchiwanie siê
w moje awersje, kiedy chodzi o dobro tych, którzy maj¹ prawo do
mojej mi³oci i powiêcenia. Za nic w wiecie nie chcia³bym ograniczaæ siê do tej koniecznoci; ale nie jestem przyzwyczajony, aby
dawaæ pos³uch moim urazom, kiedy chodzi o dobro tych, którzy
maj¹ prawo do mojej mi³oci i mojego powiêcenia71.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 136.
22 kwietnia biskup de Mazenod odprawi³ msze w nowym klasztorze Sióstr Najmniejszych i wrêczy³ habit 6 zakonnicom. Te zakonnice osiedli³y siê w Marsylii w 1842
roku dziêki ksiêdzu Pierre-Etienne Boeuf.
69
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 115.
70
mieræ Louisa de Boisgelin.
71
Biskup de Mazenod, jego siostra, siostrzenica Césaire, kanonik Jeancard i s³u¿¹cy byli nieobecni od 25 kwietnia do 28 czerwca i zwiedzali pó³noce W³ochy oraz Szwajcariê.
67
68
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Maj72: Co za dobry ksi¹¿ê z tego króla Sardynii73, ale co za
nieszczêcie, ¿e tak blisko siebie ma ludzi tak bardzo wp³ywowych
i ma³o przyjaznych religii! Gdyby wszyscy ministrowie byli podobni do hrabiego La Margarity74, to pan de Collegno75 sta³by jeszcze
na czele edukacji narodowej, ale dla gronej partii wa¿ne jest, aby
od ucha jego wysokoci odsun¹æ niez³omnych ludzi tego niezwyk³ego, najuczciwszego, najm¹drzejszego i najbardziej religijnego
z najznamienitszych cz³onków dworu cz³owieka, który potrafi³ powiedzieæ prawdê w³adcy, który zawsze mia³ na wzglêdzie dobro
pañstwa, czeæ dla swojego w³adcy i bo¿ej chwa³y. Obsypano go
zaszczytami, na które w ogóle nie zwraca³ uwagi; a pod pretekstem
wyznaczenia biskupa na przewodnicz¹cego uniwersytetu zwolniono tego niewygodnego cz³owieka, który rzuca³ wiat³o na ich postêpowanie i nie pozwoli³ siê wprowadziæ w b³¹d ich póniejszymi
projektami. Gdyby król w³anie umar³, zobaczono by, czy przesadzam. Skorzysta³em z okazji, jak¹ mi podsun¹³ arcybiskup Turynu76, przekazuj¹c mi egzemplarz listu pasterskiego og³oszonego
72
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 120-121; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 137. Ten d³ugi
fragment nie ma daty. Podró¿nicy w Turynie zostali przez trzy tygodnie; przybyli tak
30 kwietnia. Zob. List do ojca Tempiera, EO I, t. 9, s. 189. Ten dziennik zosta³ zredagowany po podró¿y, zobacz ni¿ej, pocz¹tek dziennika z podró¿y do Algierii 22 padziernika-13 listopada.
73
Charles-Albert (1798-1849) w latach 1831-1849 rezyduj¹cy w Turynie król Sardynii. W sk³ad jego królestwa wchodzi³ Piemont i Sabaudia. Jest ojcem król Wiktora-Emanuela II (1820-1878), który zjednoczy³ W³ochy.
74
Wówczas premier.
75
Eugeniusz de Mazenod pozna³ kawalera Louisa Provana de Collegno w seminarium w Pary¿u. M³odzieniec Louis de Collegno towarzyszy³ w Pary¿u markizowi César
Taparelli d’Azegluo, szlachcicowi króla Sardynii.
76
Louis Fransoni w latach 1832-1862 arcybiskup Turynu.
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przeciwko tym fa³szywym s³ugom króla, aby mu przypomnieæ, jaka
by³a jego misja wobec króla, z którym spotyka³ siê co tydzieñ na
prywatnej audiencji. Pra³at by³ mi wdziêczny za moj¹ biskupi¹
szczeroæ, ale bior¹c pod uwagê wszystko, kim z powodu swych
zalet by³ dla króla, obawiam siê, czy ma doæ zaufania, aby po³o¿yæ kres wp³ywowi przeciwników duchowieñstwa, którzy tworz¹
zbyt zwarty kr¹g wokó³ króla, oraz s³aboci, któr¹ wykorzystuj¹.
W Turynie wielokrotnie spotka³em siê ze s³awnym ojcem Bernardem77, minimit¹. Ten zakonnik z Rzymu, gdzie mieszka, jest
uznawany za wiêtego, zosta³ poproszony przez króla Sardynii, bo
chcia³ u niego zasiêgn¹æ rady. W czasie mojego pobytu przebywa³
w stolicy. Mia³em szczêcie wielokrotnie z nim rozmawiaæ i uczestniczyæ w jego mszy. Modli³ siê nade mn¹ i nad moj¹ rodzin¹, któr¹
zgodnie ze swoim zwyczajem b³ogos³awi³ wizerunkiem Najwiêtszej Maryi Panny, który zawsze nosi na sobie w czerwonej ramie,
schowany w sakiewce z karmazynowego weluru haftowanej z³otem. Jego modlitwom poleci³em nie tylko siebie i moich najbli¿szych, ale tak¿e Zgromadzenie, wszystkich jego cz³onków i wszystkie powierzone mu dzie³a.
Temu s³awnemu s³udze bo¿emu przypisuje siê wiele cudów,
miêdzy innymi bilokacjê. Nie mo¿na powtrzymaæ siê od podziwu
jego prostoty, któr¹ trzeba mu przyznaæ, a kiedy siê go nieco przymusi, tak¿e ³ask, którymi Pan zechcia³ go obdarzyæ. Nie widzi
w tym nic szczególnego. Jego reputacja jest tak wielka, ¿e z powodu t³umu zagradzaj¹cego mu przejcie nie móg³ wyjæ na ulice Turynu. Odby³ dziesiêæ narad z królem; ca³y dwór by³ przekonany, ¿e
jego modlitwom zawdziêcza pogodê, która nasta³a natychmiast po
ci¹g³ych opadach deszczu, co pozwoli³o ksiêciu, nastêpcy tronu na
triumfalny wjazd do Turynu z okazji jego lubu. Tak samo by³o
podczas wiêta wiêtego Ca³unu78. Pada³o bez przerwy od trzech
dni, a tymczasem królowa ze spokojem og³osi³a, ¿e w dniu wiêta
bêdzie piêkna pogoda; widocznie wiêty zakonnik j¹ o tym zapewni³ i tak te¿ by³o, chocia¿ deszcz pada³ w nocy i jeszcze rano tego
piêknego dnia.
Czcigodny Bernardo Maria Clausi (1798-1849).
4 maja mia³o miejsce uroczyste wystawienie Ca³unu przy okazji lubu ksiêcia
Sabaudii, póniejszego króla Wiktora-Emmanuela II (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 136).
77
78
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Wreszcie w Turynie spotka³em s³awnego cz³owieka, z którym
dwukrotnie rozmawia³em: to s³ynny Silvio Pellico79, zwolniony
dzisiaj z dworu markiza Barolo, z domu Colbert, który ca³y swój
maj¹tek przeznacza na dzie³a dobroczynne. Mog³em go tylko uznaæ
za cz³owieka rozs¹dnie myl¹cego, ca³kowicie oddanego pobo¿noci i dzie³om dobroczynnym. Unika brylowania w rozmowie, jest
wybitny dziêki swej skromnoci.
26 maja80: Przybycie do Wenecji. Dzieñ nie skoñczy³by siê,
gdybymy nie poszli zwiedzieæ dzielnicy St-Sylvestre, gdzie moja
siostra i ja mieszkalimy w okresie naszego dzieciñstwa. Najpierw
wszed³em do kocio³a, do którego normalnie uczêszcza³em, ledwie
go pozna³em, dokonano w nim tylu zmian. Na pró¿no szuka³em
grobu, gdzie z³o¿ono mojego wiêtej pamiêci ciotecznego dziadka81; na odnowionej kostce nie ma ju¿ ani ladu. Mój czcigodny
przyjaciel, by³y proboszcz Milesi82, który mnie spowiada³ w pierwszych latach m³odoci, po ojcowsku podtrzymywa³, czêsto dbaj¹c
o moje ma³e, dzieciêce potrzeby, aby ul¿yæ moim rodzicom emigrantom, nie szczêdzi³ mi swojej delikatnoci, krótko mówi¹c, kocha³ mnie jak w³asne dziecko. To on w swojej wzruszaj¹cej troskliwoci zapozna³ mnie z b³ogos³awionym Barthélemy Zinellim83
i jemu podsun¹³, co powinien uczyniæ, aby mnie wykszta³ci³ w pobo¿noci i literaturze. Gdzie by³ ten dobry proboszcz Milesi?
Niestety! Oczekiwa³em go przy katedrze, przy której uczy³ nas
co niedzielê; oczekiwa³em na niego przy o³tarzu, przy którym tak
czêsto s³u¿y³em mu do mszy, pyta³em o niego tych wszystkich, którzy go znali. Jego dusza jest w niebie. Ach tak, zdawa³o mi siê, ¿e
ka¿dy mi odpowiada: jego dusza jest w niebie; ale jego cia³o, jego
79
Silvio Pellico (1789-1854), pisarz. Opis jego uwiêzienia (Mes prisons, 1832) jako
patrioty Austriaków przyczyni³ siê do zdobycia opinii miêdzynarodowej w kwestii w³oskich patriotów.
80
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 122-123.
81
Auguste-André de Mazenod zmar³ w 1795 roku. By³ wikariuszem generalnym
biskupa Marsylii H.X. de Belsunce (1710-1755) oraz biskupa Marsylii J.B. de Belloy
(1755-1801).
82
Francesco Maria Milesi (1744-1816) w 1805 zosta³ mianowany biskupem Vigevano, w 1815 patriarch¹ Wenecji. Zob. EO I, t. 6, s. 37-40, 45-46.
83
Bartolo Zinelli (1766-1802) w 1799 roku wst¹pi³ do Stowarzyszenia Ojców
Wiary. Zob. EO I, t. 16, s. 38, 42.
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szcz¹tki spoczywaj¹ daleko st¹d. Rzeczywicie s¹ z³o¿one w kaplicy seminarium, które za³o¿y³ i gdzie zostawi³ swoje dziedzictwo84.
Ksi¹¿kom zostawiam opis piêkna tego miasta; w tym miejscu
wyra¿am jedynie moje odczucia innego rzêdu. Jak¿e nie zadr¿eæ
na widok miejsc, które wam przypominaj¹ pierwsze lata m³odoci,
pomocy, jakich udzieli³a mi w tym czasie bo¿a opatrznoæ, gdy
zaczyna³ siê rozwijaæ mój intelekt? Jak¿e serce nie zabi³oby na
wspomnienie tych wspania³ych ludzi, którzy powiêcali swój czas
wolny mojej religijnej formacji, którzy zaprawiali mnie w cnocie?
Dziwiono siê, s³ysz¹c, jak wymieniam z nazwiska ka¿dego z tych,
którzy przyjêli mnie w okresie mojego dzieciñstwa, widz¹c, jak
przytaczam wszystkie szczegó³y z ich ¿ycia, pokazuj¹c miejsca,
jakie zajmowali w domach, w których razem mieszkalimy, wymieniaj¹c w pewnym sensie ka¿de dobro, jakiego tam dozna³em. Wtedy zrozumiano by, jak g³êbokie lady w moim sercu wyry³y dobrodziejstwa, jakie jestem winien za niewiele dobra, jakie jest we
mnie, i swoje ród³o bierze w tym pierwszym wychowaniu i ukierunkowaniu, jakie ci bo¿y ludzie potrafili przekazaæ mojemu umys³owi i mojemu m³odemu sercu.
O b³ogos³awiony Zinelli! Kim by³bym bez ksiêdza? Jakie
dziêkczynienie jestem winien Bogu, ¿e zadba³, i¿ pozna³em i ukocha³em tak wiêt¹ osobê! Spêdziæ prawie cztery lata, dok³adnie
najbardziej niebezpieczne lata, pod kierunkiem i w bliskoci prawdziwie wiêtego, który powodowany najserdeczniejsz¹ mi³oci¹ nie
tylko wzi¹³ na siebie obowi¹zek wykszta³cenia mnie w literaturze,
ale zarówno swoim przyk³adem, jak i wskazówkami zaprawi³ mnie
w cnocie! By³em najm³odszy w ca³ej jego rodzinie, mnie okaza³
najwiêksz¹ mi³oæ.
By³o mi przykro, ¿e ju¿ nikogo nie odnalaz³em. Widzia³em
dom, ale dzisiaj mieszka w nim syn jednego z tych, których zna³em; nie by³o go jeszcze na wiecie, kiedy przyjecha³em do Wenecji. Przyjani¹ obdarzy³em tê jedyn¹ odnogê moich przyjació³ i po
czterdziestu czterech latach oczarowa³em go ¿ywio³owoci¹ moich
uczuæ wdziêcznoci.
Mszê wiêt¹ odprawi³em w kociele wiêtego Sylwestra na
tym samym o³tarzu, gdzie tak czêsto w moim dzieciñstwie przyj84

W Vigevano.
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mowa³em Cia³o Jezusa Chrystusa; poniewa¿ pozwolono mi co
osiem dni przyjmowaæ komuniê. Nie by³em w stanie wyraziæ
wszystkiego, co prze¿y³em podczas Najwiêtszej Ofiary, ³¹cz¹c
dwa koñce mojej egzystencji: moje dzieciñstwo i mój obecny stan
biskupi. Przy sobie mia³em kap³ana, który zna³ mnie w tym pierwszym okresie mojego ¿ycia. Nie posiada³ siê z radoci i wpad³
w pewnego rodzaju zdziwienie; nie posiada³ siê ze szczêcia na mój
widok.
Potrzebowalimy zdystansowaæ siê do tych wszystkich emocji,
które rzeczywicie zadawa³y prawie ból, tak bardzo pozwala³y nam
jednoczenie dowiadczyæ przyjemnoci i przykroci.

49

Czerwiec 1842
3 czerwca85: Tak¿e tylko na 24 godziny zatrzymalimy siê
w Mediolanie i drog¹ jeziora Maggiore udalimy siê do Sesto Calende. To by³ dzieñ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. Mszê odprawiam w ma³ej kapliczce, która jest na miejscu. Co za kontrast wobec tego, co w tych dniach dzieje siê w Marsylii! Biskup Marsylii
zamiast sprawowaæ pontyfikaln¹, uroczyst¹ mszê w swoim kociele katedralnym, przy dwiêkach melodycznej muzyki, otoczony
ca³ym swoim prezbiterium i z pomp¹, któr¹ u nas potrafi nadaæ siê
tym wielkim uroczystociom; pokornie odprawi³ mszê w kaplicy
ubogiej wioski, na zaniedbanym o³tarzu, gdzie obrus by³ bardzo
brudny, ubrany w albê, która siêga³a mu nieco poza kolana, z ozdobami pochodz¹cymi niew¹tpliwie z odzysku z zamo¿niejszej parafii, gdzie najprawdopodobniej ju¿ ich nie wykorzystywano. Za ministranta mia³em dobrego majtka, który odpowiada³ bardzo g³ono,
ale by³ bardzo dziwacznie ubrany, mój s³u¿¹cy zajmowa³ siê moimi rzeczami, a mój towarzysz w tym samym czasie co ja odprawia³ mszê przy innym o³tarzu kaplicy. A zatem! To nie msza, któr¹
sprawowa³em z mniejsz¹ pobo¿noci¹. Mój duch by³ zjednoczony
z tym, co w tym czasie dzia³o siê w Marsylii, a kaplica wype³ni³a
siê ludmi na dwiêk dzwonu, który obwieszcza³ okolicznociow¹
mszê, gratulowa³em sobie, maj¹c sposobnoæ, która temu dobremu
ludowi dostarczy³a szczêcia uczestniczenia w tym dniu we mszy;
zwróci³em uwagê na chwa³ê Najwiêtszego Serca Jezusa, któremu
w tym dniu odda³em czeæ.
3 czerwca86: Postój w Stresa nad brzegiem jeziora Maggiore,
na terytorium Sardynii, gdzie znajdowa³ siê nowicjat rosminianów.
85
86

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 138.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 123-124; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 139.
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To tam zapozna³em siê ze s³awnym ksiêdzem Rosminim87, jednym
z najbardziej wykszta³conych ludzi w Italii, za³o¿ycielem Zgromadzenia Mi³osierdzia. Jego ma³o znane we Francji dzie³a filozoficzne s¹ prze³omowe w Italii. Papie¿ zachêci³ autora do kontynuowania tak po¿ytecznej dla religii pracy. W swojej tece ma materia³y
na trzydzieci tomów. Ksi¹dz Rosmini wielk¹ inteligencjê ³¹czy
z wielk¹ pobo¿noci¹; jego gorliwoæ równa siê jego talentowi. Jego
zgromadzenie ju¿ zaczyna siê rozwijaæ w Anglii, gdzie dokonuje
dobra. W Italii nie jest zbyt liczne. Niedawno w Stresa, w urokliwym miejscu, dopiero co wybudowano nowicjat, w po³owie wzniesienia, na wysokoci, która dominuje nad jeziorem. Powiêci³em
tam o³tarz zbudowany za pieni¹dze pani Bolongaro Borghése.
87

Antonio Rosimini-Serbati (1797-1855).
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13 sierpnia88: Odpowied dla biskupa z Grenoble89 w sprawie
ojca J90. Najlepiej jak potrafi³em, przeprosi³em go i mówiê mu, ¿e
temu ojcu poradzi³em, aby przyszed³ i przed nim siê wyt³umaczy³.
Ach, gdyby chciano zrozumieæ, ¿e wszystkie te kontakty z penitentami s¹ niebezpieczne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, pod¹¿ano by za moj¹ praktyk¹ i rad¹, aby nie rozmawiaæ z nikim. To przynajmniej strata czasu. Tak d³ugo jak siê jest na
miejscu, mówcie ludziom w konfesjonale, odpowiadajcie na ich
w¹tpliwoci, rozstrzygajcie, uspokajajcie itd., ale poza tym, niech
pójd¹ do kogo innego. Niczym nie jestecie zobowi¹zani. To wpajam naszym. Zawsze zdecydowanie gani³em przeciwny sposób postêpowania.
17 sierpnia91: Tego wieczoru na pró¿no czeka³em na biednego
Reyniera92. Jak¿e ojcowskie by³oby moje przyjêcie, jak¿e by³by
poruszony, skoro prosi³ mnie o wybaczenie za to, co przykrego mi
powiedzia³ w swoim pierwszym porywie, nie mog³em go nak³oniæ,
aby mi obieca³, ¿e odprawi rekolekcje, aby siebie uporz¹dkowaæ,
i postara siê pojednaæ siê z Bogiem. Na podstawie b³êdnego wyRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 66.
Philibert de Bruillard w latach 1826-1853 biskup Grenoble.
90
Za³o¿yciel nie wymienia z nazwiska tego ojca. Zanim Yenveux przepisa³ ten
tekst, doda³: Pewien ojciec zosta³ oczerniony przed biskupem z Grenoble i w diecezji
nawet ob³o¿ony interdyktem, chocia¿ by³ niewinny. Biskup de Mazenod zachêca go, aby
pojecha³ dochodziæ swej niewinnoci przed biskupem Grenoble.
91
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 293.
92
W Zgromadzeniu by³o dwóch Reynierów: Jacques-Symphorien, który wyst¹pi³
w 1829 roku i Gustave-Léon, który wyst¹pi³ w 1831 roku. Jeden z nich na prze³omie
maja i czerwca 1838 roku poprosi³ o powrót. Zob. EO I, t. 19, s. 122, 129, 131-132.
88
89
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krêtu, ¿e straci³by na wartoci w moich oczach, gdyby co podobnego uczyni³ si³¹. Chcia³em mu to wyperswadowaæ za pomoc¹
przekonuj¹cych argumentów, ale w ogóle nie odpowiada. Tymczasem jest jeszcze dostatecznie prawy, aby nie zaprzeczyæ z³emu prowadzeniu siê.
Ale stan, w jakim siê znajduje, jest nie do okrelenia. Powiedziano, ¿e nie czuje siê na sile, aby zerwaæ ze swoimi przyzwyczajeniami, ¿e nie chce mnie wprowadzaæ w b³¹d, pozwalaj¹c mi wierzyæ, ¿e powa¿nie myli o nawróceniu. Z tego powodu bêdê p³aka³
z bólu; mia³em nadziejê, ¿e podczas trzeciego spotkania nakierujê
go do innych odczuæ; wydaje siê, i¿ obawia siê, ¿e bêdzie zbyt
ponaglany; mój ból, moje ojcowskie s³owa, zdaj¹ siê robiæ wra¿enie na jego sercu, aby pobudziæ jego wra¿liwoæ, ale nie jeszcze,
aby podj¹æ decyzjê. Wielki Bo¿e, co za zatwardzia³oæ! Napiszê do
niego, aby go przestrzec przed konsekwencjami niewiernoci jego
powo³aniu. Sicard93 popad³ w równie op³akany stan, ale kiedy niewiernoæ osi¹ga wy¿szy stopieñ, byæ mo¿e w mniejszym sensie ju¿
w ogóle nie odczuwa siê ca³ego swojego nieszczêcia.
20 sierpnia94: Rocznica wi¹tobliwej mierci naszego b³ogos³awionego ojca Marcou95. Dlaczego nie zredagowano krótkiej notatki o ¿yciu tego wiêtego misjonarza? Tego dnia czytano by j¹ ku
zbudowaniu przez wszystkie lata.
31 sierpnia96: List od ojca Rouvière’a97. Prosi mnie o wyjazd
do swojej rodziny. Tê probê uwa¿am za niedoskona³oæ, poniewa¿
nie ma nawet powodu choroby ¿adnego z jego bliskich. Jednak
udzielê zgody, poniewa¿ przypominaj¹ mi, ¿e z cierpliwoci¹ i bez
narzekania zaakceptowa³ odmowê pojechania, aby pob³ogos³awiæ
lub jego brata. Dwie odmowy z kolei byæ mo¿e narazi³yby tego
ojca na zbyt wielkie zmartwienie.
93
Joseph André Sicard w 1833 roku wywiêcony na kap³ana, w 1836 roku wyst¹pi³ ze Zgromadzenia. Na prze³omie kwietnia i maja 1836 roku poprosi³ o mo¿liwoæ
pracy w diecezji marsylskiej. Zob. EO I, t. 19, s. 94.
94
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. IX, s. 158.
95
Jacques Joseph Marcou (1799-1826).
96
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. VI, s. 100.
97
Pierre Rouvière (1809-1875), wówczas w Aix.
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7 wrzenia98: List do dobrego ojca Ricarda, aby mu podziêkowaæ za uczucia wyra¿one przy tej okazji99. By³em nimi poruszony
do g³êbi duszy i nigdy o nich nie zapomnê. Powiedzia³em mu, jak
bardzo nie podoba³a mi siê niechêæ wyra¿ona przez ojca Bermonda, aby na pewien czas uda³ siê do domu w Aix. Pretekst zdrowia
jest nie do przyjêcia dla cz³owieka, który naciska, aby go pos³aæ na
krañce ziemi100. Ta niechêæ parali¿uje zarz¹dzanie, jest sprzeczna
z podstawowym pojêciem wiêtej obojêtnoci bêd¹cej zawiasem
regularnoci i dobrej dyscypliny. Nigdzie siê na ni¹ nie wyra¿a zgody, nie odwa¿ono by siê nawet o niej wspominaæ.
Ach, chcia³bym do³o¿yæ starañ, aby zaradziæ wszystkim potrzebom naszych domów i rozmieszczeniu cz³onków, pocz¹wszy od
tych, którzy maj¹ zwyczaj narzekaæ, kiedy dotyka siê ich osobistych wygód. Zobaczymy ich w dzia³aniu.
Bardzo konkretny list do ojca Vincensa101, aby go powiadomiæ
o zestawieniu, na którym by³em zmuszony poprzestaæ. Wyprowadzam mu mocne dowody oraz proszê zarówno jego, jak i ojca102,
aby zechcieli nie kierowaæ do mnie ¿adnej kolejnej uwagi, poniewa¿ jestem wystarczaj¹co poinformowany z poprzednich ich listów
oraz z korespondencji z innymi domami.

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 86; ten¿e, tam¿e, t. 7, s. 260.
Nie wiemy, o co dok³adnie chodzi³o, jeli to nie fakt, ¿e ¿a³owa³ odmowy ojca
Bermonda, aby uda³ siê do Aix.
100
Ojciec François-Xavier Bermond (1813-1889) prosi³ o wyjazd do Kanady. Zob.
EO I, t. 1, s. 24-26.
101
Przechowujemy krótki fragment tego listu. Zob. EO I, t. 9, s. 209.
102
Nazwisko opuszczone. Niew¹tpliwie chodzi o ojca Guiguesa superiora w N.-D.
de lOsier.
98
99
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8 wrzenia103: List do ojca Bermonda. Dobrze bêdzie, aby go
skopiowaæ w celu ustalenia koniecznych warunków dla naszych
zamorskich misji104.
20 wrzenia105: Sprawy posuwa³yby siê lepiej w Ameryce,
gdyby ojciec Baudrand106 nie wzbudzi³ wewnêtrznego zamieszania
w biednym ojcu Lucianie Lagier107 przez ten g³upi list, który wy¿ej
przepisujê108. Wcale siê nie pomyli³em, kiedy ca³e nieszczêcie
przypisa³em z³emu nastawieniu ojca Baudranda. Ojciec Honorat
i ojciec Telmon odkryli je w Kanadzie, przechwytuj¹c niegodny
list, jaki ten pysza³ek napisa³ w Europie. Nie potrzebowa³em siê
z nim zapoznaæ, wiedzia³em bowiem, czego siê mam trzymaæ. Ojciec Baudrand jest cz³owiekiem nieokrzesanym, pozbawionym delikatnoci i maj¹cym bardzo ma³o cnót. Nie brakuje mu pewnych
talentów, ale wydaje mu siê, ¿e ma ich wiêcej ni¿ w rzeczywistoci. Przede wszystkim zajêty jest myl¹, ¿e mieszkañcy Delfinatu
przewy¿szaj¹ Prowansalczyków, którymi z g³upiej pró¿noci pogardza. Karmi siê t¹ ide¹ i w konsekwencji wypowiada mieszne
uprzedzenia. Nie ma nic bardziej ¿a³osnego, jak s³yszeæ, ¿e we
wszystkich listach plotkuje o niewystarczalnoci swojego superiora ojca Honorata, o charakterze ojca Telmona itp. Podczas gdy on,
zamiast siê zajmowaæ zdobywaniem cnót, których mu brakuje,
zw³aszcza cnót zakonnych, których ma tylko odrobinê, wszystkie
swoje wiadomoci wykorzystuje, aby narzekaæ, siaæ niezgodê, narzekaæ nawet na zewn¹trz, ukazuj¹c wady swoich braci, jakie podsuwa mu jego wyobrania oraz jego z³e serce. Rzeczywicie
w Kanadzie robi diabelsk¹ robotê, a k³opot, jakiego nam przysparza, jest ogromny.
Oto list, jaki ten m³ody brat mia³ czelnoæ do mnie napisaæ.
S³uszne jest, aby podobne tytu³y zachowaæ na czas s¹du, jakie naRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 88-90.
Opuszczamy ten list, który biskup de Mazenod skopiowa³ w swoim dzienniku.
Zosta³ opublikowany w EO I, t. 1, s. 24-26.
105
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 122-123; ten¿e, tam¿e, t. 9 dodatek, s. 37.
106
Jean Fleury Marie Baudrand (1811-1853), a tak¿e ojcowie Lagier, Honorat
i Telmon wchodzili w sk³ad pierwszej grupy oblatów, którzy w poprzednim roku wyjechali do Kanady.
107
Lucien A. Lagier (1814-1874).
108
List ojca Lagiera nie zosta³ skopiowany przez Yenveux i nie zachowa³ siê.
103
104
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le¿y przypisaæ z³ym osobom, jakie w nasze szeregi wprowadzi³o
piek³o co za arogancja powiedzieæ tak w oczy swojemu superiorowi, biskupowi, ponownie wskazaæ mu jego obowi¹zek, z którego, jak s¹dzi, siê nie wywi¹za³, podczas gdy nikt nigdy w regule
nie przeczyta³ o podobnym nastawieniu sprzecznym ze zdrowym
rozs¹dkiem i o podstawowych pojêciach regularnego zarz¹dzania.
Oprócz wielkiego O’Connella109 nie ma nikogo, kto by chcia³
siê do tego przyczyniæ. On chce byæ pierwszym wystawc¹ weksla
i da³ pozwolenie ojcu Aubertowi110, aby pos³ugiwa³ siê jego nazwiskiem w broszurkach, aby do niego kierowaæ datki, jakich bêdzie
nam potrzeba. Chcia³ byæ afiliowany do naszego stowarzyszenia
i otrzyma³ szkaplerz. Wydaje siê, ¿e ojciec Aubert zimê spêdzi
w seminarium111 niedaleko Cork, gdzie bêdzie przydatny, oczekuj¹c na rozpoczêcie dzie³a.
109
Daniel OConnell (1775-1847), bohater i irlandzki patriota w swoim kraju, który wówczas podlega³ koronie brytyjskiej. By³ merem Dublina.
110
Casimir Aubert (1810-1860) w po³owie lipca 1842 roku zosta³ wys³any do Anglii. 8 sierpnia przyby³ do Dublina i zosta³ przyjêty przez arcybiskupa i OConnella.
Dokona³ przedp³aty na dom w Penzance w Anglii. Zob. Casimir Aubert, EO II, t. 5,
s. 46-48.
111
By³ profesorem w kolegium St. Marys de Youghal (Irlandia) otwartemu, aby
dostarczyæ kandydatów na misje. Zob. tam¿e, s. 44-46.
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Padziernik 1842
1 padziernika112: List do ojca Lagiera113. To s¹ zakonnicy,
ludzie, którzy uwa¿aj¹, ¿e jako jedyni znaj¹ sekret doskona³oci,
którzy uprawiaj¹ wysoko rozwiniêt¹ duchowoæ z kilkoma bigotami, których nazywaj¹ anio³ami na ziemi, a którzy s¹ jedynie fanatykami w najmieszniejszy sposób udaj¹cymi wybrane dusze, nie
rozumiej¹ nawet jêzyka, którym maj¹ odwagê siê pos³ugiwaæ, forsuj¹c go nawet w swej nadêtej korespondencji. Jakie¿ to ¿a³osne!
To niepojête, do jakiego stopnia ³udzi siê ten dobry ojciec. Jego
list jest ¿a³osny. Utrzymuje, ¿e jego matka umar³aby, gdyby wyjecha³ na Korsykê, ¿e pod kar¹ grzechu jest zmuszony nie umiercaæ
swojej matki, zatem w sumieniu nie mo¿e mnie pos³uchaæ, aby
pojechaæ do tego kraju. To dumni zakonnicy!
4 padziernika114: List od ojca Bermonda. Mój list sprowokowa³ odpowied, w której udowadnia mi, ¿e niewiele brakowa³o,
aby by³ cz³owiekiem wys³anym do Kanady. To wcale nie to, ¿e jest
odwa¿nym dzieckiem, ale sprawy traktuje zbyt ¿ywio³owo, niew³aciwie interpretuje postêpowanie prze³o¿onych wzglêdem siebie.
Karmi siê myl¹, ¿e jestem wobec niego uprzedzony z powodu
tego, co mi o nim powiedziano. Tak wiêc wszyscy ci, którzy maj¹
sobie cokolwiek do zarzucenia, zamykaj¹ swe serce, nie dowierzaj¹ moim uczuciom, co jest bardzo fataln¹ pomy³k¹ dla nich. Trzeba czego innego ni¿ niedoskona³oci i biedy, aby zmieniæ uczucia, jakie Bóg da³ mi wobec tych wszystkich, którzy powiêcili siê
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 86; ten¿e, tam¿e, t. 6, s. 65.
Jean Joseph Lagier przyby³ na Korsykê 12 padziernika. Zob. List ojca Moreau
do za³o¿yciela z 12 padziernika 1842 roku.
114
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 224.
112
113
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Jemu w Zgromadzeniu. A Bermond przede wszystkim przyznaje
mi bardzo ma³o racji, skoro pisze, ¿e chmury115 z Laus os³abi³y
mi³oæ, jak¹ ¿ywiê ku niemu.
4 padziernika116: Wczoraj niespodziewanie do mojego gabinetu wszed³ ksi¹dz biskup z Algieru117. Nad wyraz naciska³ na
mnie, abym mu towarzyszy³ do Algieru po jego powrocie z Pawi,
gdzie ma odebraæ s³awne relikwie wiêtego Augustyna, które mu
przekazali biskup Pawi118 i miejscowa w³adza. Moje stanowisko
biskupa Ikozji, pragnienie, aby uroczystoci nadaæ wiêkszego
splendoru itp., wzbudzi³y w nim tê myl, aby siê o to postaraæ.
Chcia³by, abym konsekrowa³ koció³ wiêtego Karola i pob³ogos³awi³ kamieñ wêgielny pod kolejny, który zostanie wybudowany
ku czci wiêtego Eugeniusza. Pra³at wykorzysta³ wszystkie mo¿liwoci uwodzenia i przyznajê, ¿e by³em bliski zaakceptowania jego
zaproszenia, chodzi³o tylko o dwutygodniow¹ nieobecnoæ.
6 padziernika119: Jestem daleki, aby ca³kowicie podzielaæ jego
zdanie120, da³em mu odczuæ miesznoæ jego argumentacji. Niczego
mu nie obiecujê, ale pozwalam mu nie tylko na przekazanie jego
matce prawa rozporz¹dzania zarówno jego spadkiem, jak i spadkiem
jego brata121, ale zgadzam siê, aby zarz¹dza³, jeli trzeba, nawet
cz¹stk¹ swojego spadku na korzyæ jego matki. Mam nadziejê, ¿e ten
zbyt mocno rozentuzjazmowany ojciec wróci do rozs¹dniejszych
uczuæ, uwa¿am bowiem, ¿e z gruntu jest dobrym zakonnikiem.
10 padziernika122: Rocznica mierci mojego ojca123. Msza
¿a³obna pomimo ufnoci, ¿e ju¿ dawno Pan pozwoli³ mu wejæ do
115
S³owo trudne do odczytania. Chodzi o odes³anie oblatów z N.-D. de Lumières
na pocz¹tku roku. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 114-118.
116
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 127.
117
Antoine Adolphe Dupuch (1800-1856), w latach 1838-1845 biskup Algieru.
118
Luigi Tosi w latach 1822-1845 biskup Pawi.
119
Ojciec Jean Joseph Lagier.
120
Lucien, misjonarz w Kanadzie.
121
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 155.
122
Przewodnicz¹cy Charles-Antoine de Mazenod zmar³ 10 padziernika 1820 roku
w Marsylii.
123
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 63.
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swego wiêtego raju. To wspomnienie jest obowi¹zkiem, to dlatego nie czekam na ten godny pamiêci dzieñ, aby wobec mojego ojca
spe³niæ obowi¹zek modlitwy. Czyniê to codziennie podczas mszy
w jego intencji i tych wszystkich, którzy maj¹ prawo do mego
wspomnienia i mojej wdziêcznoci.
21 padziernika: [Fragment listu od ojca Courtèsa]: „Jest po¿¹dane, aby mia³ ksi¹dz biskup przy sobie nowicjat124, poniewa¿
obojêtnie, jak wspania³y by³by mistrz, mo¿na myleæ, ¿e nie bez
znaczenia dla ducha, który powinien o¿ywiaæ formuj¹c¹ siê rodzinê, jest miejsce. Tego dobrego ducha, ochoczego ducha125 otrzymujemy od ksiêdza, on sprawia, ¿e ze skromnoci¹ i po¿ytkiem s³u¿ymy Kocio³owi, jak to ma miejsce dotychczas, ¿e bez rozró¿nienia
na kraj czy na prowincje pomagamy sobie wzajemnie jak bracia,
nasz¹ si³ê czerpi¹c ze zdolnoci i prowadzenia tego, który jest naszym Za³o¿ycielem i ojcem.
21 padziernika126: Jako ¿e wsiadam na statek z ojcem Tempierem127 i jeli zatonêlibymy, bêdzie on spadkobierc¹ moich dóbr,
gdy¿ jest m³odszy ode mnie, ale nie mog¹c wype³niæ mojej woli,
poniewa¿ w wyniku przeprowadzonej analizy jego spadkobiercy
przejêliby moje dobra, napisa³em zatem dwie linijki ostatniej woli,
aby moj¹ spadkobierczyni¹ ustanowiæ moj¹ matkê. W razie mierci ona skontaktuje siê z tymi, którzy mnie prze¿yj¹, aby wiedzieæ,
co nale¿y do diecezji, a co do Zgromadzenia.
124
Od roku nowicjat zosta³ przeniesiony z Marsylii do N.-D. de lOsier. Mistrzem
nowicjuszów by³ wówczas ojciec Vincens.
125
Duch ochoczy, zob. Ps 51, 14: spiritus principalis.
126
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 137.
127
François de Paule-Henry Tempier (1788-1870).
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[Dziennik z podró¿y do Afryki
22 padziernika  13 listopada 1842]128
[s. 417] Z t¹ podró¿¹ bêdzie tak samo jak z wyjazdem do Italii; pozostaje mi nik³e wspomnienie tego, co siê sta³o; opuszczê
zatem wielk¹ liczbê szczegó³ów, które mog³yby [s. 418] wydawaæ
siê interesuj¹ce, niemniej jednak spróbujê odtworzyæ to, czego dostarczy mi moja pamiêæ.
22 padziernika: W sobotê 22 po odprawieniu mszy wiêtej
w mojej kaplicy wsiad³em do pocztowego powozu129, aby w towarzystwie Jeancarda i mojego s³u¿¹cego udaæ siê do Toulonu; Tempier mia³ do mnie do³¹czyæ nazajutrz. Po przybyciu do Toulonu
uda³em siê do Croix d’or, gdzie spotka³em ksiêdza arcybiskupa
z Bordeaux i biskupów z Digne i Valence. Ksi¹dz biskup z Châlons
mieszka³ w innym miejscu130. Trzej pra³aci byli bardzo niezadowo128
Dziennik opublikowany w Missions OMI 1874, s. 417-458. Orygina³ zagin¹³.
Dziennik zosta³ zredagowany po powrocie z podró¿y. Ojciec Marc de LHermite, ówczesny redaktor Missions OMI, w nastêpuj¹cy sposób wprowadza do tych stron: Bêd¹
nam wdziêczni za opublikowanie relacji bardzo osobistej, jak¹ nasz czcigodny Za³o¿yciel pozostawi³ nam po tej podró¿y do Afryki, w której uczestniczy³, a która, o czym pamiêtamy, by³a wydarzeniem dla naszego kraju i ca³ego chrzecijañskiego wiata. W jego
wspomnieniach z tego czasu moglibymy znaleæ bardziej kwieciste i wytrwane pod
wzglêdem literackim opisy, ale dla uczniów biskupa de Mazenoda, dla tych sporód nas,
którzy go znali osobicie nic nie równa siê z anegdotycznym opisem ojca przemawiaj¹cego w prostym stylu do swoich dzieci.
Mamy wra¿enie, ¿e redaktor Missions zmodyfikowa³ tekst. Sk¹din¹d w ¿adnym
innym miejscu Za³o¿yciel nie pisa³ tak dobrze, w tak bogatym i wyszukanym stylu. Poprawiamy wiele nazw miejsc, aby je dostosowaæ do wspó³czesnej pisowni.
129
Courrier to pocztowy dyli¿ans. Courrier to tak¿e ma³e pomieszczenie floty, ale
wydaje siê, ¿e biskup de Mazenod do Turynu dotar³ drog¹ l¹dow¹.
130
Ich ekscelencje F.F. Auguste Donnet, arcybiskup Bordeaux, M.D. Auguste Sibour, biskup Digne, Pierre Chatrousse, biskup Valence, i M.J.F. Victor Monyer de Prilly,
biskup Châlons-sur-Marne.
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leni, ¿e nie mieli ¿adnej wiadomoci od ksiêdza biskupa z Algieru
i nie wiedzieli, co maj¹ robiæ. Nic nie zosta³o zaplanowane. Admira³ prefekt nadmorski nie wiedzia³ wiêcej. Mia³ polecenie, aby
przygotowaæ tylko szeæ miejsc na pañstwowym statku parowym
dla biskupa Dupucha i jego wity. To wszystko, co móg³ powiedzieæ tym dostojnikom. Ci zdezorientowani pra³aci nie wiedzieli,
co robiæ, rozwa¿ali, czy nie lepiej by³oby zrezygnowaæ. Podziela³em ich zdziwienie, ale zdecydowanie zgadza³em siê, ¿e trzeba
wytrwaæ do koñca. To by³aby zbyt powa¿na mistyfikacja, aby pojechaæ do Tulonu i znikn¹æ, jak bymy zostali wypêdzeni.
Tymczasem orszak zapowiedziany na godzinê trzeci¹ zdawa³
siê opóniaæ. Wszyscy mieszkañcy byli poruszeni i na Polach Marsowych czekali na wiête relikwie. Zbli¿a³a siê noc, a nie dociera³a
¿adna informacja. Proboszczowie z miasta o niczym nie zostali
poinformowani, nie uprzedzono w³adz pañstwowych i wojska.
Panowa³o straszne zamieszanie. Ka¿dy wypowiada³ swoje zdanie,
niczego nie mo¿na by³o zrozumieæ.
Wreszcie po d³ugim oczekiwaniu pojawia³a siê informacja, ¿e
orszak jest niedaleko. Wyruszylimy, aby wyjæ mu naprzeciw a¿
do Pól Marsowych, gdzie przewidziano spotkanie; ale niecierpliwy
t³um [s. 419] zmylony wskazówk¹, ¿e biskup z Fréjus131, ubrany
w kapê i maj¹cy na g³owie mitrê, by³ zmuszony wróciæ do siebie,
gdzie potrzebowa³ wróciæ, popêdzi³ do bramy, gdzie zostalimy
zduszeni w chwili przybycia. Konieczne trzeba by³o zawróciæ z drogi. Udalimy siê do kocio³a, aby tam oczekiwaæ na procesjê, która
z nadejciem zwleka³a a¿ do nocy. Nie mog³a siê ani rozci¹gn¹æ,
ani zwiêkszyæ; relikwiarz po dotarciu przed koció³ tam siê zatrzyma³, podczas gdy procesja zmylona tym niepodzielnym manewrem
nadal sz³a. To by³o prawdziwe rozproszenie. Gdyby sprawy zosta³y lepiej za³atwione i zorganizowane, mog³aby byæ wspania³a ceremonia.
Po b³ogos³awieñstwie Najwiêtszym Sakramentem, na moj¹
probê, relikwie po³o¿ono na o³tarzu, a ka¿dy biskup podchodzi³,
aby oddaæ im czeæ, okadzaj¹c je i z szacunkiem ca³uj¹c relikwiarz,
w którym by³y zamkniête. Procesyjnie wrócilimy do siedziby bi131
L.C. Jean-Baptiste Michel, w latach 1829-1845 biskup Fréjus. Tulon nale¿a³ do
tej diecezji.
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skupów z Fréjus i z Algieru, nastêpnie doæ niezadowoleni z tego
nieporz¹dku udalimy siê do siebie.
23 padziernika: W niedzielê 23 ka¿dy biskup odprawia mszê
tam, gdzie mo¿e. Ja odprawiam j¹ w kociele wiêtego Ludwika.
O dziesi¹tej zbieramy siê na probostwie, gdzie mieszkali biskupi
z Fréjus i Algieru. Nastêpnie stamt¹d udalimy siê do katedry,
gdzie ksi¹dz biskup z Fréjus odprawi³ pontyfikaln¹ sumê, w której
udzia³ wziêli wszyscy biskupi. Pojawi³a siê mieszna idea, abymy
ubrali mitry, chocia¿ mielimy na sobie jedynie nasze kom¿e i pelerynki. Wnios³em za¿alenie i ust¹pi³em. O trzeciej powrócilimy
do kocio³a, aby odpiewaæ nieszpory. Przewodniczy³ im arcybiskup Bordeaux. Mo¿na by³o wyczuæ popiech i brak przezornoci:
arcybiskup zaintonowa³ nieszpory od tronu, gdzie go postawiono,
bez kapy, w mitrze i z pastora³em w rêku. Nie chciano nam podarowaæ procesji, która [s. 420] wczoraj siê nie uda³a. Zatem we
wszystkich kierunkach przeszlimy przez miasto. Noc zasta³a nas
w drodze, a kilka kropli deszczu wystraszy³o nas, ¿e niebawem
przemokniemy; skoñczy³o siê na strachu. W ka¿dym razie nasze
g³owy by³y przykryte, zgodnie bowiem z rubrykami z dzisiaj
i wczoraj wszyscy byli ubrani jedynie w kom¿e i peleryny. Obs³uga zaoferowa³a nam parasole. Po powrocie do kocio³a udzielono
b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Wszyscy pra³aci
i ich wita zostali zaproszeni przez proboszcza na kolacjê. Na tym
posi³ku by³y tak¿e w³adze pañstwowe i wojskowe.
Poniedzia³ek 24: Ksi¹dz biskup, niew¹tpliwie lepiej poinformowany o zamiarach ministra ni¿ pan admira³, zaj¹³ siê przygotowaniami do wyjazdu. Biskupi Digne, Valence i ja poszlimy zwiedziæ trójpok³adowy statek Montebello i stamt¹d udalimy siê do
szpitala wojskowego Saint-Mandrier, gdzie przede wszystkim podziwialimy kaplicê. Nikt nie cierpia³ na morzu. Wrócilimy przez
znany mi ju¿ arsena³, przez który szybko przeszlimy. Rozpozna³em jedynie biednego A. de F., skazanego na galery. Jego widok
nape³ni³ mnie smutkiem. Co za straszne po³o¿enie cz³owieka, który otrzyma³ wykszta³cenie i by³ rozs¹dny. Byæ wspólnikiem i na
ca³e ¿ycie z³¹czonym, jeli mo¿na tak powiedzieæ, z przestêpcami,
znacznymi z³odziejami, zabójcami, z wszelkiego rodzaju potwo-
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rami! Mo¿na by³oby wpaæ w rozpacz, gdyby Bóg nie pomóg³.
Unika³em odzywania siê do niego, aby go nie upokorzyæ w obecnoci osób, które by³y wraz ze mn¹, nie by³em tam po to, aby zniewa¿aæ go w jego nieszczêciu. Powinien wiedzieæ, jakie kroki podj¹³em u królowej i u ministra, aby mu oszczêdziæ odrazy pokazania
siê, podczas której zosta³by tak okrutnie zniewa¿ony przez ludzi.
W arsenale widzielimy tak¿e parowiec maj¹cy na bokach
wielkie kawa³ki ska³y, które go przebi³y, wyrwano je, gdy przeprowadzano akcjê ratunkow¹132, co sprawi³o, ¿e nie zaton¹³.
[s. 421] Wieczorem tego dnia wszyscy biskupi udali siê na
kolacjê do pana admira³a, który nas zaprosi³. Uprzedzono nas, ¿e
ten admira³ jest protestantem (tak samo jak mer Tulonu). Tym
gorzej dla niego, moglimy powiedzieæ, ale poniewa¿ okaza³ nam
grzecznoæ, konwenanse wymagaj¹, aby na ni¹ odpowiedzieæ.
Dowiedzielimy siê tak¿e, ¿e jego ¿ona jest protestantk¹: dla mnie
to ju¿ za wiele, ale cierpliwoci! Nie musimy z nimi rozmawiaæ in
sacris. Przed i po kolacji mia³em okazjê porozmawiaæ ze star¹
matk¹ ¿ony admira³a. Jakie by³o moje zaskoczenie na widok gorliwej, jeli nie ¿arliwej katoliczki, bardzo zainteresowanej wystrojem
naszych kocio³ów, okaza³oci¹ naszych ceremonii! Nie potrafi³em
zrozumieæ, dlaczego córka tak dobrej katoliczki jest protestantk¹.
O wyjanienie tej zagadki mog³em poprosiæ dopiero nazajutrz.
Z pewnoci¹ gdybym wczeniej wiedzia³ to, o czym dowiedzia³em
siê póniej, ¿e ten cz³owiek porzuci³ wiarê katolick¹ i swoj¹ ¿onê
poci¹gn¹³ ku tej samej apostazji, nie zobaczono by mnie u pana
admira³a, a tym bardziej przy jego stole. Rêce mi opad³y na wieæ
o tej osobliwoci. Co!, szeciu biskupów okazuj¹cych grzesznoæ
i we wszelki sposób okazuj¹cych szacunek nêdznemu apostacie! To
zbyt wiele! By³oby czym wymiotowaæ133 po tej niezrêcznej kolacji, na któr¹ ¿aden z nas nie powinien wyraziæ zgody. Co zrobiæ?
Nie by³o ju¿ czasu na zaradzenie. Jedynie uroczycie przyszed³em
i wyranie zakomunikowa³em to wszystkim moim kolegom, ¿e po
powrocie z Afryki moja noga nie postanie u niego.
Nazajutrz, 25: Dzieñ wyjazdu. Dobrze siê sta³o, ¿e prefekt nadmorski telegraficznie otrzyma³ wytyczne z Pary¿a, poniewa¿ dwa
132
133

W oryginale sauveter: przeprowadziæ akcjê ratunkow¹ (Littré).
W oryginale faire rendre w sensie wymiotowaæ, zwracaæ.
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dni wczeniej utrzymywa³, ¿e do dyspozycji ma jedynie szeæ
miejsc dla biskupa Algieru i jego wity, do dyspozycji pra³ata, biskupów oraz wikariuszów generalnych by³ nie tylko parowiec Le
Gassendi, ale tak¿e Le Ténare, aby przyj¹æ tych wszystkich,
których wyznaczy³ biskup Algieru. Admira³ z pewnoci¹ chcia³
przedstawiæ siebie w jak najlepszym wietle, mówi¹c, ¿e te decyzje bra³ na siebie. Udalimy, ¿e mu wierzymy. Trudno by³o mi okazaæ mu wdziêcznoæ. Ostatniego dnia ci biskupi, którzy chcieli
odprawiæ mszê, odprawili j¹ rano; ja ten obowi¹zek spe³ni³em
w kociele wiêtego Ludwika. Nastêpnie trzeba by³o udaæ siê do
kocio³a Majeure, gdzie w naszej obecnoci biskup Algieru mia³
odprawiæ mszê wiêt¹, abymy nastêpnie wszyscy razem procesyjnie wyruszyli w drogê, nios¹c relikwie wiêtego Augustyna a¿ do
portu, gdzie na nas czeka³a ³ódka admira³a, która mia³a nas przewieæ na okrêt. Admira³a zastalimy na redzie, aby nam uczyniæ
zaszczyt swoj¹ ³odzi¹. Ca³y czas pod swym jedynym ramieniem
trzyma³ kapelusz i odszed³ dopiero wówczas, gdy wyp³ynêlimy na
pe³ne morze.
Ale zanim wsiedlimy do ³odzi, w kilku prostych jak jego dusza s³owach po¿egna³ nas wi¹tobliwy biskup z Fréjus, ¿ycz¹c nam
szczêliwej podró¿y, któr¹ zawierzy³ opiece Matki Bo¿ej i naszych
dobrych anio³ów. To rozstanie by³o wzruszaj¹ce i ca³a ceremonia
musia³a zbudowaæ t³um, który t³oczy³ siê wokó³ nas i na redzie
portu. Pozostalimy w strojach chórowych, które zdjêlimy dopiero po z³o¿eniu wiêtych relikwii, które dla nich zosta³o przeznaczone na pok³adzie statku Le Gassendi”, który mia³ nas przewieæ do
Afryki.
[s. 423] Powinnimy postawiæ ¿agle lub lepiej mówi¹c, natychmiast je ogrzaæ, korzystaj¹c z piêknej pogody, ale stracilimy trzy
godziny, aby uruchomiæ nasz statek. Zabrak³o nam tych trzech cennych godzin, aby zrealizowaæ podjêty zamiar dop³yniêcia do Cagliari134. Z powodu spónienia zmoklimy w porcie tego miasta
i stracilimy cenny czas, którego koniecznie potrzebowalimy, aby
dotrzeæ do Bône135 w wyznaczonym dniu obchodów. Zaledwie
w odleg³oci kilku mil przep³ynêlimy wzd³u¿ Sardynii, ale o pew134
135

Cagliari na Sardynii.
Bône, dawna Hippona, gdzie w latach 396-430 Augustin by³ biskupem.
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nej godzinie postanowilimy skierowaæ siê bezporednio do Bône.
Wówczas zaproponowa³em biskupom w jaki sposób oddaæ czeæ
relikwiom. Propozycja zosta³ przyjêta z radoci¹. Natychmiast zosta³o wydane polecenie, aby flagami ozdobiæ kabestan. Za³oga statku z oficerami na czele ustawi³a siê w szeregu przy obwodzie
utworzonym przez biskupów i kap³anów otaczaj¹cych relikwie
umieszczonych na kabestanie. Biskup z Châlon mia³ pod rêk¹ kom¿ê i pelerynê, na³o¿y³ je, a my ku czci wiêtego Augustyna odpiewalimy uroczyste nieszpory o wiêtych pasterzach. Nic bardziej
majestatycznego ni¿ to religijne widowisko! Piêkny statek przy
wspania³ej pogodzie majestatycznie pru³ fale; szeciu biskupów
i wielu kap³anów otacza³o szcz¹tki wiêtego pasterza, który nape³niwszy Koció³ i ca³y wiat chwa³¹ swojego imienia w pewnym
sensie triumfalnie powraca³ na tê afrykañsk¹ ziemiê, któr¹ ca³ym
swoim ¿yciem okry³ s³aw¹, z której zosta³ wypêdzony piêtnacie
wieków temu; wszyscy marynarze, zwracaj¹c uwagê na tê niezwyk³¹ wystawnoæ, stali z odkrytymi g³owami z szacunku dla piewanych modlitw, jakie rozbrzmiewa³y z dala z ust tylu biskupów, kap³anów i innych wiernych i miesza³y siê z szumem fal, które
przybywa³y, aby na swój sposób oddaæ czeæ wiêtemu doktorowi,
z szacunkiem dotykaj¹c brzegów rydwanu, nie przyspieszaj¹c ani
nie niepokoj¹c jego biegu, unosz¹c je po falach; to naprawdê by³
wielki i wspania³y widok! Kiedy modlitwy dobieg³y koñca, biskup
z Châlon pob³ogos³awi³ najpierw uczestników, potem Sardyniê,
kolejno Afrykê i Europê; nastêpnie w³o¿ylimy relikwiarz na miejsce, z którego go wyjêlimy.
By³ 27 padziernika, 28 powinnimy udaæ siê do Bône. Pogoda
ci¹gle sprzyja³a, z ³atwoci¹ dotarlibymy tam wieczorem; ale nasz
kapitan nie zna³ wybrze¿a; zwolnilimy, aby dopiero za dnia dobiæ
do l¹du. Kapitan Ténare bardzo mia³ siê z tego manewru, ale podporz¹dkowa³ siê, poniewa¿ podlega³a rozkazom z Gassendi.
Rankiem 28 o wicie zarzucilimy kotwicê na z³¹ redê Bône.
Wówczas moglimy podziwiaæ jej piêkne brzegi. Bône znajdowa³o
siê zdecydowanie na prawo od naszego zakotwiczenia. Na koñcu
redy, na zalesionym pagórku, zobaczylimy miejsce, gdzie niegdy
by³a zbudowana Hippona. U podnó¿a tego pagórka wyp³ywa³y
wody Seybouse, która ospale ginê³a w morzu; powy¿ej rozci¹ga³a
siê rozleg³a dolina uwieñczona górami pokrytymi drzewami i krze-
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wami. Podziwialimy tê piêkn¹ przyrodê. Nazajutrz ujrzelimy zyski, które mog³y wykorzystaæ zrêczne umys³y. W tym momencie
trzeba by³o pomyleæ o wejciu na statek, które odby³o siê z wielk¹ pomp¹.
Wiele ³odzi zajêtych przez kap³anów p³ynê³o na pocz¹tku
i poprzedza³o tê, na której znajdowali siê biskupi ubrani w swe chórowe stroje. Za ostatni¹ ³odzi¹ z biskupami p³yn¹³ statek, na którym znajdowa³ siê biskup Algieru trzymaj¹cy wiête relikwie Augustyna. Towarzyszyli mu duchowni wchodz¹cy w sk³ad jego
wity. Na dany znak wiêta eskadra wyruszy³a i przy piewie psalmów w ró¿nych kierunkach przecinalimy redê, aby daæ czas oddzia³owi garnizonu na przybycie na nadbrze¿e. Licznie zgromadzony t³um z podziwem ogl¹da³ te ewolucje z nabrze¿a, gdzie w koñcu
dotarlimy. Gdy orszak zszed³ ze statku, uformowa³a siê procesja.
Duchowni z miasta oczekiwali na nas pod ³ukiem triumfalnym,
gdzie zatrzyma³y siê relikwie. Ksi¹dz wikariusz generalny Suchet
wyg³osi³ okolicznociow¹ mowê136, na któr¹ krótko odpowiedzia³
przewodnicz¹cy, biskup Algieru. W swoim imieniu odpowiednie
przemówienie wyg³osi³ mer, na które równie¿ odpowiedzia³ biskup
Dupuch. Procesja wyruszy³a przy piewie psalmów, przerywanych
fragmentami muzyki wojskowej, które robi³y wielkie wra¿enie. To
triumfalne wejcie i powrót po tylu wiekach wygnania wielkiego
biskupa Hippony by³o rzeczywicie bardzo uroczystym wiêtem!
Wszyscy mieszkañcy byli na nogach, zarówno Arabowie, jak
i chrzecijanie, niew¹tpliwie ka¿dego o¿ywia³y inne uczucia, ale
wszyscy swoj¹ obecnoci¹ przyczyniali siê do okaza³oci tej uroczystoci. W ten oto sposób doszlimy do g³ównego placu, gdzie
wzniesiono o³tarz. Na nim z³o¿ono relikwie, a biskup Algieru mszê
odprawi³ pod go³ym niebem, na którym jania³o pal¹ce s³oñce
Afryki, bez najmniejszego ob³oku, aby upa³ by³ mniej uci¹¿liwy.
Plac by³ wype³niony ludmi; okna i balkony tak¿e by³y wype³nione ogl¹daj¹cymi. O³tarz otacza³ pu³k z garnizonu, w³adze pañstwowe i s¹downicze, duchowieñstwo i biskupi. Msza wiêta zosta³a
odprawiona poród tego olbrzymiego, skupionego i wyciszonego
zgromadzenia. Wszêdzie panowa³a g³êboka cisza [s. 426] i utrzymywa³a siê wzglêdnie, aby mo¿na by³o us³yszeæ przemówienie bi136

Odpowiedni¹ do okolicznoci.
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skupa Dupucha, którego nigdy mówienie nie mêczy³o, chyba ¿e
kilkakrotnie siê powtarza³.
Podj¹³em starania, aby nie byæ pozbawionym mo¿liwoci odprawienia mszy wiêtej w tym dniu, gdy Koció³ obchodzi wiêto
wiêtych aposto³ów Szymona i Judy. Tak wiêc po b³ogos³awieñstwie biskupa, którego udzieli³ ludowi wiêtymi relikwiami, gdy
procesja wróci³a do kocio³a, pozwoli³em odejæ wszystkim i odprawi³em mszê wiêt¹ w intencji wszystkich tych zb³¹kanych ludów137, które w³anie chcielibymy sprowadziæ do wiary.
Reszta dnia zosta³ przeznaczona na wizytê u w³adz lokalnych
i ugoszczenie ich. Zaczêlimy od pana genera³a , który przebywa³ w Bône. Z pewnoci¹ nie powiemy, ¿e to zwolennik kolonizacji! Wbrew zdrowemu rozs¹dkowi mówi³ o tych sprawach. Wed³ug
jego s³ów, Algieria by³a strasznym krajem, który zawsze by³ na
utrzymaniu Francji. Rdzenni mieszkañcy nigdy siê nie podporz¹dkowali, produkty rolne by³y kupowane za zbyt wielk¹ cenê, cenê
wielu wyrzeczeñ, niehigienicznoæ masowo umierca³a lub lepiej
mówi¹c, wyniszcza³a wielu. Czy wiem o wszystkim, o czym jeszcze mówi, aby nie doceniæ podboju! Tymczasem w Algierii zdoby³
swoje oficerskie i generalskie szlify. Prawd¹ jest, ¿e ten biedy cz³owiek wówczas by³ zmêczony gor¹czk¹, któr¹ czêsto ma siê w tym
klimacie. Gdybymy siê o tym osobicie nie przekonali, z b³êdu
wobec przesady genera³a wyprowadzi³y nas relacje innych osób.
W tym celu wystarczy³o pos³uchaæ jedynie pana wicedyrektora
spraw wewnêtrznych i niew¹tpliwie genera³ dUzers, który w³anie
umar³, uzmys³owi³by nam najlepsze nadzieje, swój pobyt w Afryce przeznaczy³ bowiem, aby przyczyniæ siê do rozwoju wszystkich
bogactw, jakich ten kraj dostarcza³, i potrafi³ to doceniæ. Spotkalimy siê tak¿e z panem genera³em Randonem138, przewodnicz¹cym
i królewskim [s. 427] prokuratorem oraz wojskowym intendentem.
Przykro mi, ¿e zapomnia³em nazwiska tych osób.
Ksi¹dz arcybiskup z Bordeaux i ja nocowalimy u wicedyrektora spraw wewnêtrznych, który bardzo grzecznie nas przyj¹³; inni
biskupi zostali rozlokowani nieco gorzej, ale nazajutrz wszyscy
spotkalimy siê, aby przejæ przez miasto, odwiedziæ szpital, który
137
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Zb³¹kane ludy: spo³ecznoæ muzu³mañska.
Jacques César Randon (1795-1871).
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jest doæ dobrze urz¹dzony, i spacerowaæ poza murami miasta, aby
podziwiaæ piêkn¹ równinê dziel¹c¹ Bône od Hippony oraz wykonane prace, aby osuszyæ bagna. W ten sposób uda³o siê odkaziæ
kraj, który a¿ dot¹d by³ cuchn¹cy i niebezpieczny, czy to dla naszych oddzia³ów, czy te¿ dla kolonialistów, którzy osiedlili siê
w Bône.
Ksi¹dz biskup z Algieru ze spokojem zadba³, aby ka¿dy z biskupów towarzysz¹cych mu do Afryki mia³ jak¹ funkcjê, biskup
Digne mia³ udzieliæ bierzmowania dzieciom z parafii w Bône. Niestety! Co za nêdzny koció³. To marny meczet, który zamieniono
w chrzecijañsk¹ wi¹tyniê. Z pewnoci¹ obawiano siê nadu¿ywaæ
prawa podboju, gdyby przyw³aszczono piêkny meczet kraju! Tak
wiele oglêdnoci, zamiast przyczyniæ siê do zdobycia zaufania
rdzennej ludnoci, wzbudzono w nich jedynie odrazê do nas. S¹
szaleni, aby strachowi przypisywaæ wszystkie poczynione ustêpstwa. Saraceni nie postêpowali w ten sposób, kiedy podbijali Hiszpaniê139. Inaczej ni¿ my rozumieli prawo silniejszego. Mniejsza
o to, meczet, który s³u¿y za koció³, jest niegodny naszej wiêtej
religii. To jednak tam mieszka Nasz Pan Jezus Chrystus, to tam
z powodu braku lepszego wszyscy odprawilimy mszê.
Wszyscy bardzo chcielimy zobaczyæ Hipponê, któr¹ dostrzeglimy z daleka w dniu naszego przybycia. Zatem zorganizowano
pokany, bardzo imponuj¹cy orszak konny, genera³ jako honorow¹
eskortê zechcia³ nam bowiem przydzieliæ konny oddzia³ spahisów140 i wielu oficerów, towarzyszyæ zechcia³ nam równie¿ intendent. Mo¿na sobie wyobraziæ dobre wra¿enie, jakie zrobi³a ta konna kawalkada; biskupi, kap³ani, oficerowie i s³u¿¹cy, wszyscy
siedzieli na koniach arabskich, o które postara³ siê genera³. Ksi¹dz
biskup z Chalons i ja bylimy najstarsi. Biskup de Prilly, chocia¿
by³ wojskowym i najstarszym adiutantem genera³a de La Coste, nie
móg³ wsi¹æ na konia; zaoferowano mu fotelik, z którego te¿ skorzysta³em. W tym piêknym tilbury141 wygl¹dalimy jak ksi¹¿êta,
które ci¹gn¹³ piêkny i mocny wierzchowiec. W ten sposób przeje-

W VIII wieku.
Spahici; w Afryce Pó³nocnej kawaler wchodz¹cy w sk³ad formacji utworzonej
w 1834 roku, do których nale¿eli przede wszystkim autochtoni.
141
Od nazwiska wynalazcy. Lekki i odkryty dwuosobowy fotelik.
139
140
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chalimy przez miasto i raz stêpem, raz k³usem, jechalimy wzd³u¿
wybrze¿a zamieszkanego przez Beduinów opatulonych brudnymi
burnusami. Ci Arabowie codziennie przybywaj¹ z g³êbi swoich plemion, aby mieszkañcom Bône sprzedawaæ swoje towary.
W nieca³e trzy kwadranse dotarlimy do Hippony, to znaczy
wspiêlimy siê na szczyt pagórka, na którym miasto by³o zbudowane. Po miecie nie ma ju¿ prawie ¿adnego ladu, czym bowiem
s¹ te ruiny wi¹tyni pokoju, które z trudem mo¿na dojrzeæ, i pozwalaj¹ mieæ w¹tpliwoci, czy to nie raczej fragment murów miejskich lub szcz¹tki bramy ni¿ ruiny wi¹tyni? Nieco wy¿ej tymczasem s¹ doæ piêkne pozosta³oci, które zechciano nazwaæ
cysternami. Tutaj regularnie przychodz¹ Beduini, aby sk³adaæ ofiary z kurczaków duszom zmar³ych wielkiego Roumiego142, bia³ego
marabuta143, który jest jak drugi wiêty Augustyn. Oby Bóg da³, aby
z tych relikwii, które przyjechalimy z³o¿yæ w tym miejscu, wydoby³ siê silny g³os, który te zdemoralizowane ludy skieruje na cie¿kê prawdy i od zabobonów przywiedzie ich do poznania prawdziwego Boga, któremu s³u¿y³ i [s. 429] wiêty Augustyn, o którym
zachowano religijne wspomnienie, aczkolwiek zbrukane ich godnymi po¿a³owania b³êdami!
Co za wspania³e miejsce to wzgórze Hippony! Dzi nie widzimy tak jedynie pojedynczych domów, ale domy, które wyros³y po
kêpach drzew, po dzikich gajach oliwnych, które temu miejscu zapewniaj¹ ch³ód i przed skwarem s³oñca chroni¹ nieustannie odnawiaj¹c¹ siê murawê, która rozci¹ga siê u podnó¿a. Ten pagórek
wznosz¹cy siê porodku równiny by³by bardzo urodzajny, gdyby
zajêto siê upraw¹, ale widzimy, ¿e jedynie rosn¹ na nim trawy.
Wydawa³o siê, ¿e miasto zosta³o wzniesione na zboczu góry i rozci¹ga³o siê a¿ do morza; wokó³ tego dogodnego miejsca p³yn¹
i w bardzo krótkiej odleg³oci do morza wp³ywaj¹ dwie rzeki. Jedna z tych rzek Seybouse jest dostatecznie g³êboka, poniewa¿ kiedy
kraj zamieszkiwa³a inteligencja i przemys³owcy, mog³y po niej p³ywaæ ciê¿kie statki; wówczas postarano siê, aby nagromadzone piaski nie utworzy³y trudnej do pokonania mierzei. Jeszcze dzisiaj, za
niewielk¹ sumê, w korycie tej rzeki mo¿na by³oby utworzyæ sta³y
142
143

Roumi: chrzecijanin dla muzu³manów. Nazwa wywodzi siê od Rzymu.
Marabut w krajach muzu³mañskich to osoba wiêta, obiekt pobo¿noci ludowej.
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i ods³oniêty od wiatru port. Statkom nie grozi³oby ju¿ zatoniêcie,
jak to siê dzieje na redzie. Nie ma roku, aby statki nie by³y wyrzucane na wybrze¿e, kiedy wieje silny wiatr. Na pla¿y oddzielaj¹cej
Bône od wzgórza Hippony widzielimy jeszcze resztki statków.
Schodz¹c ze wzgórza Hippony, chcielimy pójæ odwiedziæ
siedz¹ce pod namiotem plemiê. W tym celu trzeba by³o przeprawiæ siê przez Seybouse promem, który niebawem, jak mam nadziejê, zostanie zast¹piony mostem. Genera³ Randon by³ mi³y uprzedziæ szefa plemienia, który z wieloma swoimi by³ na drugiej stronie
rzeki, aby nas przyj¹æ u granic swojego [s. 430] terytorium. Po
koniecznym salamalecs144 udalimy siê do ich douarów145 ustawionych na równinie, które dostrzeglimy w niewielkiej odleg³oci od
nas. Kawalkada o¿ywi³a siê, posuwalimy siê raz k³usem, raz galopem, lub nawet jeszcze szybciej; Tempier nale¿a³ do ostatnich,
a jako pierwszy przyby³ do namiotu szejka146. Biskup de Prilly i ja
ci¹gle znajdowalimy siê w naszej kolasce, nie stracilimy powagi
staroci; w rzeczywistoci obaj z ca³ej grupy bylimy najstarsi; jednak tak jak pozostali sunêlimy po tej przyjemnej i zieleniej¹cej siê
trawie pokrywaj¹cej rozleg³e pola. Po przybyciu do namiotu szejka ka¿dy zszed³ z konia wspomagany przez mieszkaj¹cych tam
Arabów. Pod doæ du¿ym i pokrytym tkanin¹ z sierci wielb³¹dziej
znajduj¹ siê nagromadzone zapasy ¿ywnoci, ziaren, narzêdzi rolnych i innych przedmiotów koniecznych w zagrodzie. Dla wygody
mieszkañców, którzy nie mieli innych ³ó¿ek, aby wypocz¹æ w nie³adzie, dywany by³y rozci¹gniête na ziemi. Kobiety s¹ oddzielone
od reszty rodziny p³ótnem rozci¹gniêtym a¿ do koñca namiotu.
Zaufanie, jakie wzbudzilimy w naszych gociach, pozwoli³o im na
usuniêcie przed nami tej przegrody, i lubowali siê, pokazuj¹c nam
m³od¹ ¿onê szejka oraz ¿onê jego brata, które w naszej obecnoci,
aby daæ nam wyobra¿enie ich codziennych obowi¹zków pod namiotem, by³y zajête mieleniem ziaren. Na dany im znak pospieszy³y, aby do drewnianych misek nalaæ przechowywanego w buk³akach mleka, które wnet nam podano, aby ugasiæ nasze pragnienie.
Pili je nasi biskupi oraz kap³ani oraz wszyscy towarzysze naszego
Salamalec: Pokój z tob¹. Sfrancuszczona forma muzu³mañskiego pozdrowienia.
Douar: osiedle namiotów.
146
Szejk: szef arabskiego plemienia.
144
145
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orszaku. Uchyli³em siê, nie wypowiadaj¹c ani s³owa wobec tych
oznak grzecznoci.
Mielimy ze sob¹ t³umacza, który dostarczy³ nam przyjemnoci
porozmawiania z naszymi Arabami; byli oczarowani wszystkim, co
mi³ego im powiedzielimy, tak [s. 431] samo jak my bylimy urzeczeni ich prostymi, niewyszukanymi, ale pe³nymi uczuæ odpowiedziami. Niestety! W g³êbi mojej duszy dr¿a³em, widz¹c tych dobrych
ludzi pogr¹¿onych w tak ogromnych b³êdach, daj¹cych tak ma³o nadziei na dojcie do poznania prawdziwej religii. Nawet jeli ich namioty i zwyczaje przypomina³y czasy patriarchy Abrahama i Izmaela, jak¿e bardzo w obyczajach i wierze odwrócili siê od patriarchów,
ich ojców! Nie mog³em jednak powstrzymaæ siê, aby ksiêdzu Suchetowi, który utrzymywa³ z nimi przyjacielskie relacje, nie powiedzieæ,
¿e przy tak ma³ym zaanga¿owaniu i wielu rodkach ostro¿noci niemo¿liwe wydaje mi siê, aby doprowadziæ ich do poznania Boga
i wiary Kocio³a. Kap³ani w ca³ej Algierii niewystarczaj¹co ufaj¹
Bogu i niedostatecznie licz¹ na ³askê Jezusa Chrystusa. Brakiem
odwagi oraz niewielk¹ gorliwoci¹ wk³adan¹ w nawrócenie tych ludzi wzbudzaj¹ wasz¹ niechêæ; powiedziano, ¿e nie warto o to zabiegaæ, skoro ³atwiej nawróciæ Chiñczyków! Nie, to dlatego, ¿e s¹ zbyt
podporz¹dkowani zaleceniom w³adz, która zabroni³a zajmowania siê
nauczaniem Arabów, by ich doprowadziæ do poznania naszej wiêtej
religii. S¹dz¹, ¿e byæ mo¿e jeszcze nie nadszed³ odpowiedni moment; ale, uwaga, nie licz¹ na szczêliwe wyniki ich starañ w sprzyjaj¹cym czasie, czego nie jestem w stanie znieæ, o czym im powiedzia³em, polecaj¹c im, aby wszyscy zabrali siê do nauki arabskiego,
czym wiêkszoæ z nich nie ma ochoty siê zaj¹æ.
Wodzowie plemienia towarzyszyli nam w drodze powrotnej,
tak samo jak w chwili przyjazdu, z rzadk¹ zrêcznoci¹ harcuj¹c
i uje¿d¿aj¹c koñmi. Wieczorem biskup Algieru przy swoim stole
zgromadzi³ g³ównych przedstawicieli w³adzy; genera³ przeprosi³
z powodu gor¹czki, która go nie opuszcza³a.
[s. 432] Na niedzielê 30 zaplanowano wielki obrzêd przeniesienia wiêtych relikwii do Hippony. Wczenie rano odprawilimy
mszê, a o godzinie ósmej wyruszy³a procesja. Za krzy¿em pod¹¿a³
chór m³odych dziewcz¹t i kobiet z parafii; za nimi szli ubrani
w kom¿e kap³ani, kanonicy i wikariusze generalni w pelerynach.
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Biskupi w mitrach na g³owie otaczali nosze, na których umieszczono wiête relikwie. Czterech kap³anów w ornatach nios³o to chwalebne brzemiê; na koñcu procesji sz³y w³adze; oddzia³y tworzy³y
szpaler i pod¹¿a³y w rytm wojskowej muzyki przeplatanej powtarzanymi przez wszystkich psalmami.
Ten triumfalny marsz mia³ w sobie co bardzo podnios³ego.
Z ³atwoci¹ wyobra¿amy sobie myli i uczucia, jakich ka¿dy z nas
dowiadcza³ w tak uroczystej chwili. W rzeczywistoci chrzecijañskie serca mia³y powody do radoci, widz¹c ten zdumiewaj¹cy
triumf udzielony wielkiemu biskupowi Hippony, wiêtemu doktorowi sprowadzonego z wygnania na swoj¹ stolicê przez szeciu
biskupów, reprezentuj¹cych wszystkich biskupów Galów. Dwa statki potê¿nego kraju przetransportowa³y je a¿ na te niedawno podbite okolice, powiedzielibymy, aby zorganizowaæ ten chwalebny
powrót wiêtego biskupa, przedmiotu naszego kultu i religijnej czci
tej grupy, która spieszy³a, aby ogl¹daæ jego szcz¹tki. Oddelegowane zwyciêskie armie, które do ucieczki zmusi³y ciemiê¿ców tego
ludu i niesprawiedliwych spadkobierców jego dziedzictwa, prezentowa³y przed nim swoj¹ broñ i oddawa³y mu czeæ, tworz¹c asystê.
Pod¹¿alimy, przyzywaj¹c Pana najpiêkniejszymi pieniami, które
objawiaj¹ Jego chwa³ê.
Na wzniesieniu, gdzie niegdy urzêdowa³ Augustyn, i na miejscu, gdzie wznosi³ siê jego biskupi tron, erygowalimy [s. 433]
o³tarz ku jego czci, gdzie w pewnym sensie na nowo zasiad³ i na
wszystkie strony Afryki zele obfite b³ogos³awieñstwo, które sprawi, ¿e po raz kolejny wykie³kuje chrzecijañstwo po d³ugich wiekach barbarzyñstwa, w które wpêdzi³a je nauka Mahometa.
Trasa wyda³a siê nam krótka, powoli wchodzilimy na zacieniony pagórek. Na szczycie tego pagórka otoczonego wielk¹, ¿elazn¹ balustrad¹ za pieni¹dze biskupów francuskich zbudowano marmurowy o³tarz. Wszystko by³o przygotowane do Ofiary: ogromny
t³um otacza³ o³tarz, na którym zosta³y z³o¿one relikwie wiêtego,
a msza zosta³a odprawiona pod pal¹cym s³oñcem Afryki, w trzydziestostopniowym upale przez ksiêdza arcybiskupa z Bordeaux.
Opowiadam w ten sposób, nie zadajê sobie trudu, aby opisywaæ
wspania³y widok jawi¹cy siê naszym oczom, który w tym uroczystym momencie przemawia³ raczej do serc, obojêtnie, jaki bêdzie
opis, muszê spieszyæ siê, aby kontynuowaæ moje opowiadanie.
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Po ceremonii, podczas której kolejno g³os zabierali arcybiskup
Bordeaux, biskup Algieru i biskup Dufêtre, mianowany biskupem
Nevers, zostalimy zaproszeni do zejcia do staro¿ytnych cystern,
gdzie genera³ Randon przygotowa³ kolacjê, na której byli wszyscy
biskupi i towarzysz¹cy im ksiê¿a, a tak¿e wielu przedstawicieli
rozmaitych w³adz, którzy uczestniczyli we mszy. Wojskowi i wszyscy zaproszeni wype³niali teren i jedli na stoj¹co, podczas gdy
wojskowa orkiestra przygrywa³a weso³e fanfary. Odchodzimy od
sto³u, aby razem udaæ siê do brzegu Seybouse, gdzie wsiedlimy
do ³odzi, które podp³ynê³y do naszych statków, oczekuj¹cych nas
na redzie. W ten wiêc sposób po¿egnalimy siê z ziemi¹ Augustyna. Czy powiem wam, ¿e dowiadcza³em pewnej przykroci, odchodz¹c od tych [s. 434] drogocennych relikwii, które, jak mi siê
wydawa³o, nie s¹ w zbyt bezpiecznym miejscu, poród ludu, który
jeszcze nie zosta³ zdobyty dla wiary?
Wnet zebralimy siê i skierowalimy siê do Algieru, gdzie po
szczêliwym rejsie przybylimy o dziesi¹tej rano w Dniu Wszystkich wiêtych. Spieszylimy siê, chc¹c dotrzeæ na l¹d, gdy tylko
nastanie dzieñ, zaledwie dalimy sobie czas, aby zwróciæ uwagê na
osobliwe wra¿enie, jakie robi to miasto zbudowane w amfiteatrze,
którego bia³e domy zdaj¹ siê umieszczone jedne na drugich, u podnó¿a stykaj¹ce siê z morzem a¿ do wierzcho³ka zwieñczonego
twierdz¹. Od razu udalimy siê do siedziby biskupa. Podczas gdy
czyni³em starania, aby odprawiæ mszê, arcybiskupowi Bordeaux
przydarzy³ siê doæ nieszczêliwy wypadek. Ten wspania³y pra³at
zostawi³ nas w siedzibie biskupa, aby udaæ siê i zamieszkaæ u mera
Algieru, który, jak zapewniano, przygotowa³ mu u siebie lokum.
Jakie jest jego zdumienie, gdy zapukawszy do drzwi, znajduje siê
poród zrozpaczonej rodziny, której meble by³y do góry nogami
i nic nie rozumia³a z tych odwiedzin! To by³o u odwo³anego z urzêdu mera, który pakowa³ swoje manatki, gdzie skierowano arcybiskupa, a nowy mer, brat by³ego wikariusza generalnego z Bordeaux, obecnego biskupa z La Rochelle147, nie mia³ jeszcze domu
w miecie, którym w³anie mia³ zarz¹dzaæ. Arcybiskup powróci³
niezbyt zadowolony ze zgotowanego mu przyjêcia. Wnet wszystko
147
W latach 1836-1855 biskupem La Rochelle by³ Clément Villecourt, w 1855 roku
mianowany kardyna³em.
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szybko zosta³o za³atwione; biskup Algieru odst¹pi³ mu swój apartament, a ka¿dy zaj¹³ siê swoimi sprawami.
Wszyscy uczestniczylimy w pontyfikalnej mszy, któr¹ arcybiskup Bordeaux odprawi³ w jedynym kociele, który nazywa siê
katedr¹. To redniej wielkoci, doæ przepisowy meczet, ale absolutnie niewystarczaj¹cy dla potrzeb doæ znacznej chrzecijañskiej
populacji Algieru.
[s. 435] Z³o¿y³em propozycjê biskupowi Algieru, aby nieszporom przewodniczy³ ksi¹dz biskup z Châlons, kazanie wyg³osi³ biskup Dufêtre, a po kazaniu wszyscy biskupi udzielili uroczystego
b³ogos³awieñstwa, co te¿ jak pozostali uczyni³em z grzecznoci,
chocia¿ tê ceremoniê uwa¿a³em za zbyt dziwaczn¹.
W dzieñ zmar³ych mszy przewodniczy³ biskup z Valence.
W dniu wczorajszym udalimy siê, aby z³o¿yæ etykietalne odwiedziny. Najpierw odwiedzilimy pana gubernatora generalnego Bugeauda148, który nam przedstawi³ swoj¹ ¿onê, dobr¹ chrzecijankê
i wspania³¹ ¿onê, która swoim postêpowaniem budowa³a kraj. Genera³ absolutnie nie jest roztrzepañcem, jak czêsto siê go ukazuje,
jest dobrym ¿o³nierzem, cz³owiekiem inteligentnym, nieco bezwzglêdnym, ale w³aciwie wypowiada siê w tematach poruszanych
w rozmowie. W satysfakcjonuj¹cy nas sposób rozwin¹³ przed nami
swoje idee o kolonizacji, o rolnictwie itp.
2 po obiedzie ze spokojem udalimy siê zwiedziæ s³ynne Maison Carrée, o którym czêsto mówi³y dzienniki. Przechodz¹c, zobaczylimy brudne i odpychaj¹ce arabskie plemiê ¿yj¹ce w norach, w rodzaju wielkich koszy, s³u¿¹cych im za namioty. Sz³y za
nami wszystkie dzieci, prosz¹c nas o ja³mu¿nê. Maison Carrée
jest wielkim g³ównym budynkiem otoczonym murami, który zosta³ zbudowany na wzniesieniu góruj¹cym nad równin¹; mieszka
w nim garnizon w ca³oci z³o¿ony ze spahisów przewa¿aj¹cej
czêci dowodzony przez Francuzów. Te skoszarowane w ten sposób oddzia³y s¹ ukryte na wypadek ataku, ale na nieszczêcie nie
mog¹ równie dobrze uchroniæ siê przed panuj¹c¹ na tych terenach
gor¹czk¹.
148
Thomas Bugeaud de La Piconnerie (1784-1849). Jako gubernator (1840-1847)
organizowa³ podbój Algierii i osiedlenie kolonizatorów.
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Wracalimy inn¹ drog¹, aby zbli¿yæ siê do miasteczka Mustapha, gdzie wiele posiad³oci ma biskup Algieru. Zatrzymalimy siê
we wzorcowym ogrodzie [s. 436], który znajduje siê na drodze,
gdzie moglimy podziwiaæ si³ê wegetacji w tym kraju i zrozumieæ,
jak¹ korzyæ mo¿na by³oby wyci¹gn¹æ, gdyby go uprawiano tak jak
trzeba.
Wieczorem biskup Algieru wyda³ uroczyst¹ kolacjê na nasz¹
czeæ. Uda³ siê na ni¹ gubernator, a tak¿e genera³ Changanier149,
oficer intendentury pan Appert150 i inni urzêdnicy. Jedlimy na dziedziñcu pa³acu biskupiego, mauretañskiego domu, który przed podbojem s³u¿y³ do przyjmowania bejów151 podleg³ych dejowi Algieru152, kiedy przybywali, aby zap³aciæ mu haracz i od tego tyrana
nauczyæ siê sztuki tyranizowania ludzi.
3 listopada wyznaczono na dzieñ naszej podró¿y do Blidy.
Obudzi³em siê przed wschodem s³oñca, aby przed wyjazdem odprawiæ mszê, przewiduj¹c, ¿e nie bêdzie mo¿liwoci odprawienia
jej gdzie indziej. Tak samo zrobi³ Tempier. Skoñczylimy, zanim w
domu rozpocz¹³ siê ruch. Wsiedlimy do powozu, aby udaæ siê do
Drarii, miasteczka w budowie, gdzie mia³em pob³ogos³awiæ kamieñ
wêgielny pod kaplicê, któr¹ tam budowa³ minister spraw wewnêtrznych. Wraz z panem Guyotem153, dyrektorem do spraw wewnêtrznych, uda³o siê tam wiele wa¿nych osobistoci z miasta, miêdzy
innymi pan kontradmira³, komendant marynarki z Algieru z jego
wyj¹tkow¹ rodzin¹. Biskupi zostali powitani przy bramie miasta
przez uzbrojonych pu³kowników. Ja by³em g³ównym celebransem,
koció³ mia³ zostaæ powiêcony pod wezwaniem wiêtego Eugeniusza, patrona pana dyrektora do spraw wewnêtrznych i mojego. Po
powiêceniu kocio³a, kiedy na placu miasta przygotowywano
wiejsk¹ kolacjê, uda³em siê do miasta. S¹ wyznaczone ulice, zamieszkanych jest kilka domów, pozosta³e s¹ jeszcze w budowie. Te
domy nie s¹ piêkne; wszystkie maj¹ tylko parter. [s. 437] Miasto
N.A. Théodule Changarnier (1793-1888).
Louis Nicolas Appert (1786-1863).
151
Bej: tytu³ noszony dawniej przez wy¿szych oficerów armii muzu³mañskiej
i wysokich ranga funkcjonariuszy.
152
Dej: szef regencji Algieru przed 1830 rokiem.
153
Eugène Guyot (1803-1868) w latach 1838-1847 dyrektor spraw wewnêtrznych
i kolonizacji Algierii.
149
150
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otacza doæ szeroki mur, aby ka¿dy dom mia³ ma³y, przylegaj¹cy
do mieszkania ogród. U podnó¿a muru na zewn¹trz wykopano doæ
g³êbok¹ fosê, uwieñczon¹ na wszystkich czterech krañcach murów
czterema wie¿ami, w których urz¹dzono strzelnice, sk¹d z ³atwoci¹ mo¿na by³o zabiæ ka¿dego Araba, który usi³owa³ wdrapaæ siê
na mury. W ten sposób jest siê zabezpieczonym przed atakiem
Beduinów i nie ma ¿adnej obawy przed ich kawaleri¹.
Podczas krótkiego spaceru ze smutkiem stwierdzi³em, ¿e nie
we wszystkich domach panowa³ pokój; usi³owa³em go zaprowadziæ
w rodzinie francuskich, pochodz¹cych z Comté osadników, która
by³a bardzo sk³ócona. Nie warto by³o przychodziæ z tak daleka, aby
¿yæ ze sob¹ w niezgodzie. Spotka³em inne, w innym sensie, le
dobrane ma³¿eñstwo; mê¿czyzna i kobieta nie mieli lubu kocielnego, dzieci, tak samo jak ojciec i matka, nie wyznawa³y ¿adnej
religii; zachêci³em ich do uregulowania tej sytuacji. W czasie mojej przechadzki zajêto miejsca przy stole, nie wiedz¹c, co siê ze
mn¹ sta³o. Przyszed³em w miarê na czas, aby nie umrzeæ z g³odu.
Czas nagli³, poniewa¿ dzisiaj wieczorem trzeba by³o jeszcze dotrzeæ do Blidy. Zanim wsiad³em do powozu, spotka³em siê jeszcze
ze znanym mi i zadowolonym ze swego ¿ycia osadnikiem; to dawny s³u¿¹cy biskupa Arbauda154, ten sam, który w drodze z Gap do
Notre-Dame du Laus wyrzuci³ mnie z lekkiego powoziku. Poza
terenem pod dom i zaliczk¹, aby go zbudowaæ, kolonicie przydzielono szeæset metrów kwadratowych gruntu w obrêbie wioski
i osiem hektarów poza jej murami, aby j¹ uprawia³ na w³asny koszt
i po¿ytek.
W czasie podró¿y z Drarii do Blidy mijalimy inne wioski nazywane wojskowymi, poniewa¿ zosta³y zbudowane przez ¿o³nierzy
(miêdzy innymi Boismereth); s¹ o wiele lepiej zbudowane ni¿ te,
które w³anie [s. 438] widzielimy. Wszystkie domy na tê sam¹
mod³ê poza parterem mia³y piêtro i bardzo ³adnie siê prezentowa³y. Gdy chodzi o drogi, s¹ wspania³e, piêkniejszych nie ma we
Francji; zawdziêczamy je wojsku, które wykorzysta³o swój wolny
czas.
Aby dotrzeæ do Blidy, wyci¹gniêtym k³usem musielimy przejechaæ przez ca³¹ równinê Mitidja, po piêknych drogach, które a¿
154

F. Ant. Arbaud w latach 1823-1836 biskup Gap.
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do tej chwili umo¿liwiaj¹ tak ³atwe i grone kontakty z Beduinami. Przejechalimy przez Sahel i na chwilê zatrzymalimy siê
w Dely Ibrahim, gdzie przy bramie kocio³a zostalimy powitani
przez ksiêdza Hoffmanna155, proboszcza miejscowej parafii, tego
samego, którego poleci³ mi biskup Hillerau156 z Petry, którego
w drodze do Konstantynopola mia³em spotkaæ w diecezji Meaux,
aby go wys³aæ do Afryki, kiedy na z³o¿on¹ przeze mnie probê
zgodê na to wyrazi³ biskup Algieru.
W Boufarik musielimy wzi¹æ konie poci¹gowe157, aby jeszcze
wieczorem móc dotrzeæ do Blidy. Boufarik wydawa³o siê nam le
po³o¿one, jakkolwiek na doæ du¿ej przestrzeni oraz w ¿yznym
i obfituj¹cym w wodê regionie, ale dok³adnie te wody sprawia³y,
¿e jest niezdrowe. Jak wszêdzie oddzia³y oddawa³y nam wojskowe
honory. Ale biedny proboszcz za koció³ ma jedynie szopê; wiêtej
pamiêci ksi¹¿ê Orleanu158 mia³ tam zbudowaæ koció³ pod wezwaniem swojego patrona wiêtego Ferdynanda; po¿¹dane jest, aby
jego nastêpcy uznali to zobowi¹zanie.
Wreszcie, wiele godzin po zachodzie s³oñca dotarlimy do Blidy; by³a prawie noc, gdy wyjechalimy z Boufarik. W Blidzie udalimy siê do proboszcza, który nie dla wszystkich mia³ pokoje.
Wraz z biskupem z Châlons, któremu z racji wieku przyznano najlepsze miejsce, zamieszka³em u wojskowego lekarza. Spa³em
w ubraniu, nie mog¹c pokonaæ odrazy [s. 439], aby po³o¿yæ siê na
szpitalnym ³ó¿ku i pod pociel¹, która byæ mo¿e s³u¿y³a setce zmar³ych. By³em bardziej ni¿ gorliwy, aby obudziæ siê rano, i pierwszy
by³em na nogach, chocia¿ ojciec Tempier post¹pi³ tak samo jak ja.
Inni biskupi nie mieli lepszych warunków, chocia¿ przydzielono im
pokoje nazywane generalskimi apartamentami”. Do dyspozycji
mieli szpitalne ³ó¿ko, cebrzyk z wod¹ dla wszystkich; ¿adnego sto-

155
W Dzienniku z 2 marca 1838 roku biskup de Mazenod opowiada, ¿e przyj¹³
ksiêdza Hoffmana, misjonarza ze Stanów Zjednoczonych, który udaje siê do Rzymu.
Zob. EO I, t. 19, s. 51, 52 i 55.
156
Julien-Marie Hillereau (1796-1855), arcybiskup tytularny Petry i Konstantynopola.
157
Czêæ wojsk l¹dowych odpowiedzialnych za transport, utworzona w 1807 roku
przez Napoleona.
158
Ferdynand-Filip, ksi¹¿ê Orleanu (18101-1842), najstarszy syn króla Ludwika
Filipa. Uczestniczy³ w podboju Algierii.
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³u, ¿adnego krzes³a, jednym s³owem nic, aby po³o¿yæ swoje ubrania, które roz³o¿yli na ³ó¿kach, gdy¿ mieli odwagê w nich spaæ.
Arcybiskup Bordeaux, któremu swój pokój odst¹pi³ proboszcz, nie
spa³ lepiej w tym pozornym ³ó¿ku. Tak przygotowani przez tê piêkn¹ noc mielimy przyst¹piæ do konsekracji kocio³a wiêtego Karola, dawnego muzu³mañskiego meczetu. Porz¹dek ceremonii, która nie odpowiada³a przedmiotowi i okolicznoci, zak³óci³ deszcz.
Ja przewodniczy³em. Asystowa³o piêciu biskupów; obecnych by³o
wielu wikariuszów generalnych i kanoników, jednak nigdy nie odprawia³em tak nêdznego nabo¿eñstwa. Po pierwsze z powodu deszczu: zamiast rozpocz¹æ przy drzwiach kocio³a i tam ¿a³owaæ
okaza³oci, której nadawa³a obecnoæ tylu wspania³ych osób, zebralimy siê w ma³ym korytarzu przy bocznym wejciu i tam, nie
ruszaj¹c siê z miejsca, mia³em odmówiæ psalmy, pob³ogos³awiæ
wodê i dokonaæ pokropienia itd. Nastêpnie po powtarzanych wezwaniach i egzorcyzmach nadszed³ uroczysty moment powiêcenia
wi¹tyni, zostalimy zmuszeni wejæ przez te ma³e drzwi, nikt nie
towarzyszy³ nam w tym triumfalnym wejciu, które normalnie robi³o bardzo wielkie wra¿enie. Kontynuowalimy obrzêd, ci¹gle na
pustyni. Nic nie by³o przygotowane; kiedy rubryki przewidywa³y
przyklêkniêcie, musia³em uklêkn¹æ na [s. 440] ziemi159; tak samo
i równie marnie uczynili pozostali biskupi. Podczas konsekracji filarów po prostu by³em zmuszony wejæ na krzes³o, aby dosiêgn¹æ
krzy¿a, który mia³em namaciæ krzy¿mem wiêtym. Koció³ by³
ponury, przy wieczniku ledwie mo¿na by³o czytaæ.
Wreszcie nadszed³ oddzia³ wojska i kilku ludzi poci¹gniêtych
ciekawoci¹. Mszê rozpocz¹³em i zakoñczy³em ze smutkiem, bez
pompy, bez radoci, bez innej uciechy poza t¹, któr¹ odczuwa³em
wewnêtrznie, sk³adaj¹c Najwiêtsz¹ Ofiarê w tej wi¹tyni, któr¹
w³anie powiêci³em prawdziwemu Bogu. Demon od tak dawna
wzbudza³ fa³szywy kult i przes¹dy zdeprawowanych ludzi, którzy
a¿ do tej chwili za nimi pod¹¿ali.
Pogoda siê poprawi³a i w ci¹gu dnia moglimy zwiedziæ to
zrujnowane miasto, które jeszcze nie podnios³o siê z gruzów, ale
nied³ugo bêdzie czekaæ na rozkwit, miejsce bowiem jest wspaniale, a ziemia bardzo urodzajna. Blida by³a miejscem uciech dawnych
159

Normalnie biskup ma do dyspozycji klêcznik lub przynajmniej poduszkê.
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algierskich dejów. Le¿y u stóp Atlasu, powietrze jest czyste, wody
jest pod dostatkiem. Niegdy miasto otacza³y gaje pomarañczowe,
podczas wojny wyciêto wiêkszoæ tych drzew, ale niebawem znów
siê pojawi¹ wraz z si³¹ wegetacji, któr¹ zapewnia dobry klimat.
Niech umocni siê teren, niech nadal powstrzymuje siê Arabów, aby
zapewniæ ¿ycie osadnikom, a wnet zobaczy siê, ¿e to miasto stanie
siê jednym z najpiêkniejszych, najbogatszych i najprzyjemniejszych w Algierii.
Biskup Algieru mia³ wielk¹ chêæ przejechaæ siê jeszcze do Koléa, ale sprzeciwilimy siê temu pomys³owi. Nocleg by³ zbyt s³aby
w Blida, aby nas naraziæ na jeszcze gorszy w Koléa. Sk¹din¹d deszcze rozmiêkczy³y ziemiê i trzeba by³o przechodziæ [s. 441] przez
pola, aby dotrzeæ do tego miasta, którego ¿aden z nas nie mia³ ochoty poznaæ. Lepiej by³o dzieñ wczeniej dotrzeæ do Algieru i udaæ siê
piêkn¹ drog¹ z Boufarik. Tak te¿ zrobilimy, maj¹c nadziejê, ¿e jeszcze tego samego wieczora bêdziemy nocowaæ w Algierze. W tym
celu trzeba by³o wykorzystaæ wojskowe konie poci¹gowe, które
musia³y siê wysilaæ, aby dojechaæ tam jeszcze przed noc¹.
Docieraj¹c do obozu Douera, zatrzymalimy siê na chwilê, aby
podziêkowaæ pu³kownikowi 56 regimentu (tak s¹dzê), który zaprosi³ nas na kolacjê na wypadek, gdyby, tak jak to zaplanowa³ biskup
Algieru, nocowaæ w Koléa. Nie mogê nie wspomnieæ, i¿ powiedzielimy mu, ¿e obawiamy siê, aby z powodu szczup³oci zbytnio
go nie krêpowaæ, on odpowiedzia³, ¿e wszystko jest za³atwione, ¿e
Algier dostarczy³ mu ryby. Rzeczywicie nie jestem w stanie powiedzieæ, którzy sporód napotkanych wojskowych zas³uguj¹ na
najwiêksz¹ wdziêcznoæ za okazan¹ nam grzecznoæ i wszelkiego
rodzaju wzglêdy.
Nazajutrz chcielimy bardzo wyruszyæ drog¹ francusk¹, ale
pan gubernator zaprosi³ nas w niedzielê na kolacjê, nie by³o mo¿liwoci, aby wyjechaæ bez po¿egnania, tym bardziej, ¿e by³ dla nas
bardzo mi³y, przychodz¹c do kurii w wieczór przed naszym wyjazdem do Blidy; co nie by³o jego zwyczajem, zatem uczyni³ to jedynie ze wzglêdu na nas.
Skorzystalimy z dnia przerwy, aby odwiedziæ schronisko, którym jeszcze zajmowa³a siê pani Vialar160 i Siostry wiêtego Józefa,
160
Emilie de Vialar (1797-1856), kanonizowana 24 czerwca 1951 roku. Mia³a problemy z w³adzami duchownymi z Tuluzy i Rodez. W 1852 roku biskup de Mazenod
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które biskup Algieru, wpad³szy na nieszczêliwy pomys³, usun¹³
z diecezji; a tak¿e szpital wojskowy nazywany szpitalem dejów
i Casbah. Do Casbah wchodzimy przez wielk¹ bramê, naprzeciw
której jest zag³êbienie na kszta³t wielkiej niszy: to [s. 442] tam dejowie wywieszali g³owy nieszczêników, których na ich rozkaz prawie codziennie cinano. Nie ma nic godnego uwagi w tego rodzaju
koszarach, gdzie mieszka³ szef piratów, ukrywa³ siê tam z obawy,
¿e zostanie zamordowany, i tam wiód³ swoje ¿ycie pomiêdzy strachem, ¿¹dz¹ i pragnieniem krwi. Chcielimy odwiedziæ pokoik,
gdzie ten tyran zdecydowa³ o swoim losie poprzez uderzenie wachlarzem zadane naszemu konsulowi161; to niewielki k¹cik na samej górze domu, gdzie wchodzi siê przez zamkniêt¹ galeriê s³u¿¹c¹ za spacerniak tyrana i niemia³ego despoty, który nie odwa¿y³
siê zaczerpn¹æ powietrza na polach.
Wyje¿d¿aj¹c z Casbah i przeje¿d¿aj¹c poza miastem, zwiedzilimy piêkny ogród, który jeñcom wojennym nakaza³ stworzyæ
pu³kownik Marengo. To naprawdê co warte zobaczenia. Urz¹dzi³
go na zboczu wzniesienia, umacniaj¹c je dziêki tarasom z ziemi.
S¹ tam wspania³e plantacje i nied³ugo bêdzie mo¿na cieszyæ siê
cieniem tak bardzo po¿¹danym w afrykañskim klimacie. Ten pu³kownik nazywa³ siê Cappone, zosta³ wyró¿niony na polu walki
w Marengo przez Napoleona, który pyta³ o jego nazwisko, nie
chcia³ go d³u¿ej nosiæ i w zamian nazwano go Marengo. Wtedy powiedziano mi, ¿e ten cz³owiek zosta³ wybrany, aby eskortowaæ papie¿a Piusa VII z Sawony do Fontainebleau. Byæ mo¿e to nieprawda? Tego mu ¿yczê, poniewa¿ nieszczênik, któremu zosta³
powierzony Pius VII, tak okrutnie siê z nim obchodzi³, ¿e ten wiêty papie¿ o ma³o nie umar³. Nie zna³em tego okresu ¿ycia pu³kownika, dlatego pozwoli³em siê oprowadziæ po jego naprawdê godnym uwagi ogrodzie. Nie zapomnia³ w nim ustawiæ kolumny ku
czci swojego patrona Bonapartego wraz z napisem, ¿e ten cesarz
marzy³ o podboju Algierii. W ogrodzie widzielimy tak¿e [s. 443]
popiersie króla Ludwika Filipa, a w g³êbi nowej alei w³aciciel
przyj¹³ w Marsylii Siostry wiêtego Józefa od Objawienia, które wówczas spokojnie siê
rozwija³y.
161
Uderzenie pack¹ na muchy zadane przez deja Husajna konsulowi generalnemu
Francji czêsto jest przedstawiane jako motyw podboju tego miasta przez Francjê w 1830
roku.
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przygotowuje miejsce dla królowej Amélie; to dobrze, ale nie mog³em siê powstrzymaæ, aby nie zauwa¿yæ, ¿e brakuje popiersia króla, za którego rz¹dów dokonano podboju162, oraz zdobywcy, który
ten piêkny kraj podporz¹dkowa³ Francji163.
Przeszlimy tak¿e przez doln¹, nowo zbudowan¹ czêæ miasta;
niczego nie oszczêdzono, aby j¹ upiêkszyæ. Dobrze wyznaczone
i po obu stronach obramowane portykami ulice, foremne place,
wiele piêknych sklepów, ogromna masa ludzi, która zewsz¹d siê cinie, to sprawia, ¿e te dzielnice s¹ porównywalne z najpiêkniejszymi, które mamy we Francji. Pod g³ównym placem urz¹dzono
ogromne, ³ukowate piwnice, gdzie zosta³o z³o¿one zbo¿e, które
powinno byæ dostarczone wszystkm mieszkañcom miasta. Ni¿ej s¹
piwnice na wino; to godna uwagi praca. Trzeba by³o zobaczyæ szacunek, jaki okazywali nam wszyscy rybacy, którzy pozdrawiali nas,
gdy przechodzilimy; klêkali, aby otrzymaæ nasze b³ogos³awieñstwo. To byli Maltañczycy, poniewa¿ przebywaj¹cy w Algierze
Francuzi nie s¹ tak religijni jak oni.
Nie mogê zapomnieæ, i¿ pu³kownikowi Marengo przed³o¿ylimy pragnienie, ¿e chcielibymy odwiedziæ meczet; z tego miejsca, w którym przebywalimy, zawo³a³ marabuta, który obserwowa³ nas z granic swojej posiad³oci. Dok³adnie tam znajdowa³ siê
meczet, otaczany wielkim szacunkiem przez biednych zalepionych
muzu³manów, którzy przychodzili tam, aby modliæ siê na grobie
jednego ze swoich mnichów. Przygotuj siê  powiedzia³ mu 
aby przyj¹æ tych oto dostojników, obecnych tutaj biskupów. Natychmiast ku tej budowli skierowalimy nasze kroki. Marabut i jego
kolega, który mówi trochê po francusku, czekali na nas przy wejciu. Nie trzeba mówiæ, nie zdjêlimy butów, aby wejæ do tego
wiêtego miejsca. To [s. 441] nie jest w zwyczaju muzu³manów,
którzy nie pozwoliliby sobie na tak¹ profanacjê. Zreszt¹ pochwalam ich za szacunek dla miejsca ich modlitw; oby Bóg sprawi³, aby
pod tym wzglêdem naladowali ich wszyscy chrzecijanie! ciska
mi siê serce, kiedy mylê, ¿e ci biedni niewierni nie znaj¹ Boga,
któremu oddaj¹ czêæ przez zewnêtrzne oznaki czci. Chcia³bym

162
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Karol X by³ królem w latach 1824-1830.
Marsza³ek de Bourmont, który w 1830 roku w imieniu Karola X podbi³ Algier.
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wierzyæ, ¿e tym objawom odpowiadaj¹ g³êbokie religijne uczucia.
Dlatego ceniê ich milczenie, sk³ony twarz¹ ku ziemi i b³agalne
proby; ale czym¿e to jest w zdeprawowanych sercach? Czy mo¿na podobaæ siê Bogu, skoro odrzuca siê Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Biedni ludzie, jak bardzo s¹ godni po¿a³owania.
Ale ich religia, jeli mogê pos³u¿yæ siê tym terminem, powinna
zawstydziæ tych wszystkich niegodziwych chrzecijan, którzy nie
potrafi¹ siê modliæ, i codziennie brakiem szacunku profanuj¹ nasze wiête kocio³y.
Nie robi¹c niczego, co mog³oby zraniæ naszego marabuta,
ograniczylimy siê do pobie¿nego zwiedzania jego meczetu. Godnym szacunku jest jedynie grób mnicha, zacieniony wieloma flagami i pewnego rodzaju nisz¹, przed któr¹ muzu³manie staj¹ lub
klêkaj¹ podczas ich modlitw, poniewa¿ ona wskazuje im kierunek
na Mekkê. Ten meczet jest podobny do okr¹g³ej i niskiej kaplicy.
Ziemia jest pokryta dywanami, a budowla jest owietlona wieloma
ma³ymi lampkami przywieszonymi do sufitu. Do meczetu przylega ma³e biuro, gdzie urzêduje marabut. Zauwa¿y³em kilka ksi¹¿ek,
zdawa³o mi siê, ¿e to Koran, bêd¹cy przedmiotem zwyczajnych
wyjanieñ marabuta.
Szybko opucilimy to miejsce, gdzie rzeczywicie moje serce
by³o niespokojne, nie dlatego, ¿e z tymi biednymi ludmi wymienilimy kilka powitañ, ale bardziej z ¿alu, ¿e nie sk³aniaj¹ siê, aby
uwierzyæ.
W niedzielê wieczorem przypad³o mi przewodniczyæ nieszporom i pob³ogos³awiæ figurê wiêtego Augustyna. Po wypowiedzianym s³owie ksi¹dz biskup Algieru rozda³ nam fragmenty relikwii
wiêtego doktora. To by³o bardzo w³aciwe, poniewa¿ za zgod¹
wszystkich powziêlimy postanowienie, aby w naszych diecezjach
ustanowiæ wiêto przeniesienia relikwii wiêtego Augustyna do
Afryki na pami¹tkê udzia³u w tej wielkiej uroczystoci i dla
uwiecznienia wspomnienia o naszej pielgrzymce.
Zapomnia³em powiedzieæ o uroczystym obiedzie, jaki przygotowa³ dla nas pan gubernator. Prawie powstrzymujê siê, aby zarówno z wyrachowania, jak i cnoty cokolwiek z niego ruszyæ; w mojej
myli by³o morze, które podczas tej podró¿y w niewielkim stopniu
nas oszczêdzi³o, i naprzód wiedzia³em, ¿e zwrócê wszystko, co
móg³bym zjeæ. Na szczêcie przy stole siedzia³em obok guberna-
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tora164, który chêtnie mówi i, jedz¹c, potrafi mówiæ wszystko; ca³y
czas z nim rozmawia³em bez szkody dla rozmów z genera³em Bedeau165, który siedzia³ obok mnie. Gubernator udowodni³ mi, ¿e
Abd El-Kader166 nie móg³ mu siê wymkn¹æ i niecierpliwie wygl¹da³em, aby go cigaæ w jego ostatnich szañcach, ale czekano na
jego ekscelencje ksiêcia dAumale167, który nie powinien zwlekaæ
z nadejciem. Szczerze by³em zadowolony z rozmowy z gubernatorem, i powiedziano mi, ¿e by³ grzeczny wobec mnie. Uda³o mi
siê go zainteresowaæ sprawami mojej katedry, a skoro zawsze wypada, aby dobry deputowany do³o¿y³ starañ w projekcie prawa,
zaproponowa³ mi poprawki do mojego projektu, która polega³a na
przekazaniu przez pewn¹ liczbê lat jednego centyma od ka¿dego
franka ze wszystkich wp³ywów z c³a w Marsylii; obliczy³, ¿e to
przynios³oby 400 tysiêcy franków na rok. Powa¿nie obieca³ mi,
¿eby mocno na to naciskaæ w parlamencie, gdybym z³o¿y³ propozycjê, kiedy on tam zasiada³.
Pomimo ¿e wieczór, na którym by³o [s. 446] wielu genera³ów
znanych z ich dokonañ, jak pan Bedeau, którego w³anie wymieni³em z nazwiska i genera³ Changarnier, który bardziej podoba³ siê
tym z naszych biskupów, którzy mogli z nim rozmawiaæ, by³ interesuj¹cy, trzeba by³o wyje¿d¿aæ, poniewa¿ nadesz³a pora. Po¿egnalimy siê zatem z gubernatorem i z jego wspania³¹ ¿on¹ i udalimy
siê do kurii, aby tam otrzymaæ ostatnie dyspozycje, uciskaæ biskupa i odp³yn¹æ stamt¹d w nadziei, ¿e szybko bêdziemy we Francji,
od której niestety bylimy jeszcze bardzo daleko.
Oko³o dziesi¹tej wieczorem odbilimy od brzegu przy bezpiecznym wietrze, który pozwoli³ nam jednak doæ znacz¹co post¹piæ naprzód; ale przed brzaskiem musielimy ju¿ walczyæ ze
wzburzonym morzem i tak gronymi falami, ¿e woda przelewa³a
siê przez okrêt i wnet zala³a tych, którzy spali w pokojach na miêGenera³ Bugeaud.
Genera³ M. Alphonse Bedeau (1804-1863).
166
Abd El-Kader (1808-1883), emir Algieru prowadzi³ walkê przeciwko francuskim osadnikom. W 1837 roku na mocy traktatu Francja uzna³a jego w³adze nad czêci¹
Algierii. Traktat zosta³ zerwany w 1839 roku. W marcu 1839 roku Adb El-Kader wys³a³
ja³mu¿nê biskupowi de Mazenodowi dla jego biednych w Marsylii. Zob. EO I, t. 19,
s. 59.
167
Henri d’Orléans (1822-1897), czwarty syn Ludwika Filipa.
164
165
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dzypok³adzie. Ci, którzy tak jak ja przebywali w pokoju kapitana,
wnet prze¿yli innego rodzaju trwogê; z³ama³ siê dr¹¿ek sterowy
i natychmiast dr¹¿ek kapitañski, nasz apartament wype³nili oficerowie i majtkowie, aby zainstalowaæ zapasowy. Sytuacja by³a powa¿na, poniewa¿ nie mo¿na by³o sterowaæ bez dr¹¿ka, a my stalibymy siê zabawk¹ w rêku fal, gdyby szybko nie zaradzono temu
nieszczêciu. Podczas tej nieszczêsnej nocy dowiadczylimy jeszcze bardziej strasznego niebezpieczeñstwa. P³ynêlimy w towarzystwie Ténare”. W mocnym ko³ysaniu, jakiego dowiadczylimy,
zgas³y nasze wiat³a; „Ténare” nie widzia³ nas i zbli¿y³ siê do nas
do takiego stopnia, ¿e prawie w nas uderza³. Gdyby to nieszczêcie na nas spad³o, grozi³o nam niebezpieczeñstwo, ¿e oba pójd¹
na dno. Na szczêcie, z naszego pok³adu zauwa¿ono jego matowe
wiat³a, które nie zgas³y tak jak nasze, i choæ by³ w zasiêgu g³osu
szum wiatru i fal, nie pozwala³ nas us³yszeæ, szybko odpalono okrêtowy pocisk, aby go [s. 447] powiadomiæ o wspólnym niebezpieczeñstwie i go zatrzymaæ. Wtedy rozdzielilimy siê i na nowo zeszlimy siê dopiero w Tulonie, gdzie z trudnoci¹ jeden dop³yn¹³
w przysz³¹ sobotê, a drugi w niedzielê.
Wiatr by³ przeciwny, postanowilimy obraæ kurs na Mahon168;
ale morze by³o zbyt wzburzone, aby wp³yn¹æ do tego portu, pop³ynêlimy a¿ na Majorkê i kotwice zrzucilimy na redzie w Palma.
Dla nas by³a to ulga, poniewa¿ bylimy bardzo zmêczeni. Sporód
biskupów tylko de Prilly nie zrezygnowa³ z posi³ku. Arcybiskup
Bordeaux, biskup Digne i Valence oraz ja bylimy zbyt chorzy, aby
chocia¿ spróbowaæ jeæ. Bohaterem grupy ci¹gle by³ Tempier; nie
mia³ md³oci i podczas ca³ej podró¿y nie zwraca³. Inni, byæ mo¿e
mniej cierpi¹cy od nas, bardziej bali siê w tê s³ynn¹ noc huraganu,
który w opinii naszych marynarzy by³ drugiego lub trzeciego stopnia. Czego dowiadczylibymy, gdyby by³ pierwszego stopnia?
Gdy chodzi o mnie, przyznajê, nie przysz³a mi nawet myl, ¿e
moglibymy zgin¹æ, chocia¿ z³ama³ siê ster.
Zaledwie zrzucilimy kotwicê na redzie w Palma, wielu naszych podró¿ników pobieg³o na l¹d. Chêtnie udzieli³em im mojego
upowa¿nienia. Podobnie jak ja wiêkszego pospiechu nie okaza³ te¿
arcybiskup Bordeaux. Po powrocie panowie opowiadali nam
168
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o wspania³ociach, które widzieli. By³a prawie pó³noc, jak zeszli;
to daremne, skoro mogli zwiedziæ katedrê i nie trzeba by³o wiele
widzieæ, aby uznaæ, ¿e by³ to wspania³y koció³. Poszli tak¿e odwiedziæ pana konsula, spodziewano siê nas wszystkich. Tym razem
mielimy spokojn¹ noc i wczenie rano [s. 448] bylimy gotowi,
aby pójæ i zwiedziæ miasto. Statek opustosza³; na pok³adzie nie
by³o ju¿ pasa¿erów. Najpierw nasze kroki skierowalimy do wspania³ej katedry, podziwialimy jej odpowiednie proporcje, wielkoæ,
elewacjê i gotycki styl; moim zdaniem, ma jeden brak: jest zbyt
ciemna; nie mo¿na by³o tam czytaæ, tak samo nie potrafilimy oceniæ wartoci obrazów. Zdaje siê, ¿e ten brak zauwa¿yli pozostali,
poniewa¿ nasz dobry, wygnany do Marsylii biskup de Mahon169
któremu o tym powiedzia³em, mówi mi, ¿e sta³o siê to przedmiotem ¿artów kanoników w dniu, kiedy udziela³ w niej wiêceñ. Aby
lepiej widzieæ, powiedzia³, zatkalimy wszystkie okna od strony
kocio³a, a te po przeciwnej stronie zmniejszylimy do tego stopnia, ¿e pozosta³y jedynie dziury.
Po tym, jak wzd³u¿ i wszerz zwiedzilimy koció³, uznalimy,
¿e dobrze by³oby, gdyby jeden z nas odprawi³ mszê, a pozostali jej
wys³uchali. Mia³em to szczêcie, ¿e wybrano mnie, aby temu wytwornemu towarzystwu us³ugiwaæ jako ja³mu¿nik. Natychmiast
wyjêto wspania³y haftowany z³otem ornat, kielich z tego samego
metalu itd., zabra³em siê do odprawiania mszy przy g³ównym o³tarzu, przy którym us³ugiwa³ mi ojciec Tempier. Godny uwagi jest
widok szczêcia biskupów zebranych przy o³tarzu w katedrze, aby
oddaæ czeæ religii przeladowanej w tym królestwie i modliæ siê
w tych miejscach za Koció³ w Hiszpanii; ka¿dy z nas w wydanych
listach pasterskich zaprosi³ w swoich diecezjach, aby modliæ siê,
powiadamiaj¹c ich o niesprawiedliwoci i barbarzyñstwie tyranów,
którzy go uciskali i perfidnie chcieli od³¹czyæ od katolickiego pnia.
To by³a pewnego rodzaju napaæ, jakiej dokonalimy w tym wrogim kraju, gdzie jednak mielimy tak wielu braci. Najwiêtsz¹
Ofiarê z³o¿y³em za ten biedny przeladowany Koció³.
Podczas gdy odprawia³em dziêkczynienie, biskupi [s. 449]
zwiedzili to, co pozosta³o po dawnym skarbcu; oprawcy o nim nie
169
J.A. Diaz-Merino OP (1772-1844), biskup Minorki. Od 1842 roku a¿ do mierci w 1844 roku przebywa³ w Marsylii (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 184).
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zapomnieli; tak jak gdzie indziej ukradli wszystko, ale wierni czêæ
wykupili, to dlatego jest tam wspania³a maj¹ca szeæ stóp wysokoci monstrancja, wykupili tak¿e dwa srebrne i wspaniale wykonane cudowne kandelabry. Profitki przy lichtarzach s¹ podtrzymywane przez delikatnie wykonane anio³y. Uwa¿am, ¿e te wieczniki s¹
siedmioramienne.
Zaczepi³o nas wielu ksiê¿y; zaoferowali siê nam towarzyszyæ;
z wdziêcznoci¹ przyjêlimy ich propozycjê. Najpierw chcielimy
oznaki szacunku okazaæ godnemu szacunku biskupowi, który ju¿
nie wychodzi³ z ³ó¿ka170; jego bardzo podesz³y wiek znacz¹co os³abi³ jego zdolnoci; by³ jednak poruszony naszymi wzglêdami i bardzo wzruszony, kiedy nas zobaczy³ na klêczkach przy jego ³ó¿ku,
aby prosiæ o b³ogos³awieñstwo; z serca nam go udzieli³; ale skoro
mówi³ tylko po hiszpañsku, a my nie rozumielimy tego, co mówi³, zdawa³ siê tak¿e, ¿e nie rozumia³ tego, co do niego mówilimy po ³acinie. Wychodz¹c z pa³acu biskupiego, zdziwi³em siê,
kiedy zobaczy³em, ¿e obrano drogê w stronê postu. Moim zdaniem
do wyplenienia pozosta³ nam jeden wielki obowi¹zek. Wiedzielimy, ¿e wiêty biskup Calahorry171 zosta³ wygnany do Palma, gdzie
rz¹d Espartero172 nie pozwala³ d³u¿ej na wype³nianie jakichkolwiek
obowi¹zków kap³añskich. Da³em do zrozumienia moim kolegom,
¿e nie powinnimy dyspensowaæ siê od z³o¿enia szacunku temu
wyznawcy wiary: najpierw nie wszyscy podzielali te opiniê; Nale¿a³o siê obawiaæ, ¿e narazimy go na szkodê. Odrzuci³em tê obawê, która wydawa³a siê nieuzasadniona. Byæ mo¿e mo¿na by³o
wype³niæ ten obowi¹zek wobec naszego przeladowanego brata,
przekazuj¹c wizytówkê sekretarzowi biskupa z Palma z prob¹, aby
mu j¹ przekaza³. Nie pojmowa³em tego osobliwego sposobu, aby
powiadomiæ [s. 450] tego pra³ata, ¿e bylimy w miecie, gdzie
mieszka³, a nie chcielimy siê z nim spotkaæ. Naciska³em, abymy
udali siê do niego; hiszpañscy ksiê¿a byli oczarowani moim uporem; zapewniali, ¿e nasza wizyta sprawia³aby wiêtemu pra³atowi
wielk¹ radoæ. Biskupi nie wiedzieli, jak¹ decyzjê podj¹æ. Ja tê
wizytê uwa¿a³em za konieczn¹ i g³ono mówi³em, ¿e nigdy sobie
170
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nie wybaczy³bym, ¿e zaniedba³em to, co uwa¿a³em za obowi¹zek;
spe³niê go zatem, nawet sam. Za tym postanowieniem poszli wszyscy i ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich dobrych hiszpañskich
ksiê¿y udalimy siê do mieszkania wiêtego biskupa Calahorry.
Musielimy przejæ przez ca³e miasto; wszyscy wiedzieli o homagium, jakie chcielimy okazaæ przeladowanej cnocie. Mielimy
sposobnoæ podziwiaæ wiarê tego dobrego ludu z Palmy, który tam,
gdzie przechodzilimy, cisn¹³ siê, aby uca³owaæ nasze rêce i otrzymaæ b³ogos³awieñstwo.
Rzeczywicie to by³a dobra myl, aby odwiedziæ wiêtego biskupa Calahorry; nasze odwiedziny sprawi³y mu radoæ, wyszed³
nam naprzeciw z otwartymi ramionami. Pospieszy³em siê, aby
wypowiedzieæ przed nim uczucia, jakie nas do niego przywiod³y;
to by³o homagium z³o¿one jego wierze. Jego pe³na pokory rozmowa serca wszystkich wnet wprawia³a w zachwyt. Nie najgorzej
mówi³ po francusku. Z zadowoleniem przyj¹³em fakt, ¿e nasi biskupi byli szczêliwi i zbudowani. Pierwszy o b³ogos³awieñstwo
poprosi³ arcybiskup Bordeaux, który podobnie jak my uklêkn¹³.
Wówczas pojawi³ siê konflikt skromnoci, który tê scenê uczyni³
naprawdê wzruszaj¹c¹. Zaskoczony takim postêpowaniem obroñca
wiary upad³ na twarz i bior¹c do rêki piuskê, poprosi³ nas o b³ogos³awieñstwo. Jego opór moglimy pokonaæ jedynie tym, ¿e powiedzia³em, ¿e z ca³ego serca mu go udzielimy, ale oczekujemy tak¿e
na jego b³ogos³awieñstwo, które nas umocni. Wówczas uleg³ naszym [s. 451] naleganiom i z najwiêksz¹ skromnoci¹ wzniós³ nad
nami rêkê i w ten samej chwili znów upad³ na twarz, aby otrzymaæ
nasze b³ogos³awieñstwo, którego jednoczenie wszyscy mu udzielilimy. W tym zjednoczeniu serc ³zy p³ynê³y z oczu wszystkich,
co by³o wiadectwem jednoci naszej wiary i wspólnej, o¿ywiaj¹cej nas wszystkich mi³oci. Przy takich okazjach odczuwa siê wartoæ przynale¿noci do tej samej rodziny, natchnionej przez Ducha
wiêtego, który udziela swoich boskich darów wszystkim cz³onkom cia³a, którego G³ow¹ jest Jezus Chrystus.
Bêd¹c wiadkiem ogólnego wzruszenia i wra¿enia, jakie na
wszystkich zrobi³ widok i s³owa wiêtego biskupa z Calahorry,
wychodz¹c, bez z³oliwoci zapyta³em, czy byli zadowoleni, ¿e
ulegli moim wskazówkom. Wszyscy jednomylnie odpowiedzieli,
¿e byli zadowoleni i ¿e nie mo¿na by³o post¹piæ inaczej.
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Wrócilimy nad brzeg z zamiarem ponownego zejcia na l¹d
nazajutrz, aby zwiedziæ pozosta³e kocio³y miasta. Opatrznoæ postara³a siê, aby w tym dniu udzieliæ mi innego rodzaju pociechy, za
któr¹ bêdê dziêkowa³ przez ca³e ¿ycie.
Zrzucaj¹c kotwicê w Palma, dostrzeglimy zacumowany przy
redzie parowiec, który wci¹gn¹³ na maszt ¿ó³t¹ banderê; pyta³em
o znaczenie tego koloru, powiedziano mi, ¿e to znak kwarantanny,
jakiej podlega³, w czasie rejsu zmar³y bowiem dwie osoby; na tym
statku by³o wielu chorych. Od tej chwili ogarnê³a mnie myl, ¿e
skoro zmar³o dwóch chorych, mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e w agonii, czy te¿ w mniejszym lub wiêkszym niebezpieczeñstwie znajdowali siê inni. Nie mog³em pogodziæ siê z myl¹, ¿e kto móg³by
umrzeæ, nie pojednawszy siê z Bogiem, maj¹c w tak niewielkiej
odleg³oci statek wype³niony biskupami i ksiê¿mi. Rozwa¿aj¹c tê
kwestiê, zauwa¿y³em [s. 452], ¿e Vautour, tak nazywa³ siê statek, nie mia³ ¿ó³tej bandery; zapyta³em o powód i powiedziano mi,
¿e to oznacza, i¿ zezwolono mu na wp³yniêcie do portu. Zatem czy
móg³bym udaæ siê na pok³ad? Nie  odpowiedzia³ mi oficer. Ach,
jeli tak siê sprawy maj¹, czy by³by pan dobry, aby pozwoliæ, by
jaki kap³an odwiedzi³ chorych bêd¹cych na tym statku?. Rozmawia³em z innym, poniewa¿ kapitan by³ na l¹dzie. Udostêpniam
ksiêdzu biskupowi ³ódkê. Bóg zap³aæ  powiedzia³em mu z radoci¹ i natychmiast zawo³a³em ksiêdza Grégoirea, rektora naszej
parafii w Séon-Saint-André173, aby powierzyæ mu to zadanie. Podj¹³ je wielkodusznie, ale zauwa¿y³em, ¿e z powodu wielu zadawanych mi pytañ by³ nieco zaniepokojony, jakby napotka³ jakie trudnoci; wówczas zwróci³em siê do bardziej dowiadczonego
cz³owieka i poprosi³em Tempiera, aby pop³yn¹³ z Grégoireem
wype³niæ tê piêkn¹ misjê. Tempier natychmiast od³o¿y³ maszynkê
do golenia, któr¹ akurat siê pos³ugiwa³, poniewa¿ pieszy³em siê
z obawy, ¿eby moment mierci nie by³ nieszczêsny dla kilku dusz
w agonii. Oni zatem na morzu, przemierzaj¹ nadbrze¿e, aby wdrapaæ siê na Vautoura, jeli by³oby to konieczne. Po krótkich pertraktacjach zostali wpuszczeni na pok³ad i grzecznie potraktowani
przez komendanta, który wskaza³ im kilku chorych w bardzo powa¿nym niebezpieczeñstwie. By³ tam jeden, którego uznano za
173
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umar³ego; natychmiast ockn¹³ siê ze snu i otrzyma³ pierwsze religijne wsparcie, którego dost¹pi³o tak¿e czterech innych. Oficer skorzysta³ z okazji, aby sprawy swojego sumienia za³atwiæ z Tempierem, który ca³y w radoci powróci³ ze swoim akolit¹, aby zdaæ mi
relacjê o tym, co siê wydarzy³o. Jeszcze tego samego wieczora
Vautour odbi³ od brzegu, ja dowiedzia³em siê o tym z listu, jakie
napisa³ do mnie ksi¹dz de Latour, wikariusz generalny z Bordeaux,
aby mnie pocieszyæ, ¿e trzech chorych, których wyspowiada³em,
zmar³o w czasie rejsu z Palmy do Tulonu. [s. 435] Czy nie ma powodów, aby podziwiaæ drogi bo¿ego mi³osierdzia wobec jego wybranych, których przeznacza do chwa³y? Trzeba zatem przyznaæ,
¿e poryw wiatru, który nas zepchn¹³ do Palma, z powodu którego
byæ mo¿e mielimy pokusê, aby narzekaæ, by³ raczej zrz¹dzeniem
Opatrznoci, która nas pos³a³a na poszukiwanie dusz, które Bóg
chcia³ ocaliæ. Bêdê musia³ sk³adaæ wieczne dziêkczynienie Panu,
¿e sporód tylu innych wybra³ mnie i wzbudzi³ we mnie myl, która mog³a pochodziæ tylko od Niego, pierwsz¹, ¿e dusze potrzebowa³y pomocy, oraz kolejn¹, aby im dostarczyæ rodków, by pojednaæ siê z Bogiem i zapewniæ im zbawienie.
W odwiêtnym ubraniu na pok³adzie odwiedzi³ nas konsul Francji. Zaprosi³ nas na sobotni¹ kolacjê, która przypada³a pojutrze. Dyskretnie sprzeciwilimy siê, poniewa¿ nie by³o powodów, aby tak d³ugo zostawaæ w Palma. Uzgodnilimy, ¿e jutro po mszy przyjdziemy
na fili¿ankê czekolady; zgodzi³ siê, proponuj¹c oczywicie inne rzeczy. Trzeba by³o tam pójæ z powodu mezzo termine174.
11 wczenie rano zeszlimy na l¹d. Ksi¹dz biskup z Bordeaux
i biskup Dufêtre byli bardzo zadowoleni, ¿e odprawi¹ msze w katedrze, gdzie dostrzegli o³tarz wiêtego Marcina; obaj byli wikariuszami generalnymi w Tours. Ja Najwiêtsz¹ Ofiarê wola³em z³o¿yæ
w kaplicy kocio³a dawnych jezuitów, gdzie jest wystawione cia³o
b³ogos³awionego Rodrigueza175, brata z Towarzystwa Jezusowego,
który odda³ ¿ycie, broni¹c furty klasztornej; ze mn¹ poszed³ biskup
z Châlons. Oddalimy czeæ wiêtym relikwiom i poszlimy siê
pomodliæ przed o³tarzem, który wzniesiono dok³adnie na dawnej
redni dystans.
Alphonse Rodriguez SJ (1533-1617) beatyfikowany w 1825 roku, kanonizowany 15 stycznia 1888 roku.
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furcie, gdzie mieszka³ wiêty brat. Zachowano te same drzwi, okno
jego biura, a w o³tarzu umieszczono klucz [s. 454], którym siê pos³ugiwa³, stary pantofel, jego modlitewnik i inne rzeczy, którymi siê
pos³ugiwa³. Te tak bezwartociowe w swoim wygl¹dzie rzeczy s¹
drogocenne, a kontempluj¹c je, przenika nas wiêty szacunek
i prawdziwa wewnêtrzna pobo¿noæ, tyle mocy ma wiêtoæ, aby
w pewnym sensie powiêciæ wszystko, co nas do niego zbli¿a,
i wszystko, co do niego nale¿a³o. B³ogos³awiony Rodriguez jest
z³o¿ony w wielkim relikwiarzu, ubrany w jezuicki habit. Po dwóch
marmurowych stopniach schodzi siê a¿ do miejsca, gdzie jest relikwiarz i poprzez kryszta³ mo¿na zobaczyæ wszystko, co w nim siê
znajduje. Kaplica jest godna uwagi z racji piêkna marmurów i eleganckiej architektury. Ale smutno pomyleæ, ¿e to wiête cia³o jest
prawie opuszczone przez swoich i wydane w rêce obcych! Jezuici,
podobnie jak inni zakonnicy, zostali wygnani ze swojego domu.
Zapomnia³em wspomnieæ, ¿e ksi¹dz biskup z Palma okaza³ mi
swoje wzglêdy, podsy³aj¹c najpiêkniejsze szaty na moj¹ mszê,
i zaprosi³ mnie, abym przyszed³ do niego napiæ siê czekolady. Nie
mog³em przyj¹æ tego zaproszenia, poniewa¿ o dziewi¹tej oczekiwa³ na nas pan konsul.
Chcia³em jeszcze odwiedziæ koció³, w którym czci tê wiêt¹
z Palmy nazywan¹ Katalin¹176. Dlatego weszlimy do klasztoru
Sióstr Augustianek i rzeczywicie moglimy podejæ do piêknego relikwiarza, sprawionego przez pochodz¹cego z Palma kardyna³a Despuiga177, w którego pogrzebie uczestniczy³em, bêd¹c seminarzyst¹ w Pary¿u (nie s¹dzê, abym siê myli³; wówczas, prawie
w tym samym czasie, zmar³o dwóch czerwonych kardyna³ów178
i uwa¿am, ¿e Despuig by³ jednym z nich). Te ubogie zakonnice
by³y zachwycone, mog¹c okazaæ mi szczególn¹ grzecznoæ, z otwartym, ale te¿ ze ciniêtym ze smutku sercem udzieli³em im b³ogos³awieñstwa. Pod obecnym despotycznym rz¹dem s¹ tak nieszczêliwe.
Catherine Thomàs (1531-1574) beatyfikowana w 1792 roku, kanonizowana
22 czerwca 1930 roku.
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Antonio Despuig y Damato (zmar³ w 1830 roku), urodzi³ siê w Palma de Majorka. Zob. EO I, t. 17, s. 48-49.
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O rzymskich kardyna³ach przebywaj¹cych w Pary¿u, gdy Eugeniusz by³ seminarzyst¹ zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 387-392.
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[s. 455] Wszyscy biskupi spotkali siê u konsula, gdzie zaoferowano nam uroczyst¹ kolacjê. Natychmiast po niej udalimy siê
na pok³ad w nadziei, ¿e szybko odp³yniemy. Ludzie i duchowni
towarzyszyli nam a¿ do ³ódki. Wielu z tych dobrych kap³anów p³aka³o, gdy nas opuszczali, a my bylimy zasmuceni, ¿e zostawiamy
ich w szponach biedy, w jak¹ wpêdzi³a ich rewolucja i podda³a
przeladowaniom zarz¹dzaj¹cych Hiszpani¹ tyranów. Duchowni
z tego miasta wydawali siê nam bardzo przyzwoici. Wszyscy kap³ani nosili sutannê i d³ugi p³aszcz i ten szczególny kapelusz u¿ywany w tych rejonach.
Wreszcie, po wielogodzinnym oczekiwaniu na kapitana, który
ju¿ nie udawa³ siê na pok³ad, wyp³ynêlimy z Palma. W pewnej
chwili grozi³o nam niebezpieczeñstwo, wiatr bowiem nie by³ a¿ tak
sprzyjaj¹cy, jak tego chcia³by nasz kapitan; dodalimy mu odwagi
i kontynuowa³ rejs. Wiatr szybko okaza³ siê bardzo dobry i do
Marsylii dotarlibymy w nocy w sobotê 12, gdyby nie decyzja, aby
udaæ siê do Tulonu, a nie do Marsylii, wbrew danemu s³owu.
Po wielu korowodach i wielu sprzecznych dyskusjach pomiêdzy kapitanem i biskupami zdecydowalimy siê ust¹piæ i w niedzielê w po³udnie przyp³ynêlimy do Tulonu. Po stwierdzeniu, ¿e nie
przyp³yniemy przed godzin¹ drug¹, nie maj¹c nadziei na odprawienie mszy w tym dniu, da³em siê namówiæ na obiad. Niestety, ten
obiad bêdê pamiêta³ tak d³ugo, jak bêdê ¿y³. Zamiast przyp³yn¹æ
o drugiej, w po³udnie zrzucilimy kotwicê, a pó³ do pierwszej zeszlimy na l¹d; by³o za póno na odprawienie mszy i okaza³o siê, ¿e
w tym piêknym dniu piêciu biskupów i nie wiem ilu ksiê¿y z powodu sprytnej taktyki komendanta i ³atwowiernoci tych, którzy
chcieli zjeæ, nie odprawi¹ [s. 456] mszy! Ja zastrzeg³em sobie, ¿e
odprawiê j¹ w Marsylii, gdzie dotarlibymy o czwartej wieczorem,
ale na to nie pozwoli³o mi zbyt wielkie oddalenie w obcej diecezji,
jak wszyscy inni i ja da³em siê z³apaæ na tym, ¿e zbyt ³atwo odpucilimy mi³osiernym zabiegom pewnego biskupa i fa³szywym wskazówkom marynarzy, których kalkulacje wprowadzi³y nas w b³¹d.
Do smutku mojej duszy wywo³anego t¹ niemi³¹ przygod¹ do³¹czy³a niepewnoæ na wieæ, w jaki sposób wydostaniemy siê
z Tulonu, gdzie jak ju¿ wczeniej powiedzia³em, bêdziemy nêdznymi postaciami, które po uroczystym i triumfalnym wyjedzie powracaj¹ tam niczym wygnañcy. Dla tak wielu osób trudno by³o
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znaleæ to, co konieczne; po wielu bezskutecznie podjêtych zamiarach kto zauwa¿y³ nas w ciê¿kim po³o¿eniu i zaproponowa³ rozwi¹zanie, które zdawa³a siê nam podsuwaæ Opatrznoæ. Powiadomiono nas, ¿e dwa powozy, które zabra³y biskupa Dupucha po jego
podró¿y do Italii, zosta³y odstawione do ober¿y, w miêdzyczasie
jeden by³ w drodze do Marsylii, gdzie go wynajêto, a drugi sprzedano; biskup, do którego powóz nale¿a³, nie wiedzia³, co zrobiæ.
Na tê wiadomoæ podskoczylimy z radoci, niczym wiêniowie,
przed którymi otwiera siê brama wiêzienia. Natychmiast zamówiono konie i wnet wyruszylimy, jad¹c szybko siedmioma koñmi drog¹ w kierunku Marsylii, gdzie chcielimy mo¿liwie jak najszybciej
dotrzeæ. By³a dziesi¹ta, gdy udalimy siê do kurii biskupiej. Tam
przyj¹³em biskupów z Digne, Valence i ich wikariuszy generalnych.
Biskup Dufêtre uda³ siê do pa³acu królewskiego, niecierpliwy, by
przeczytaæ korespondencjê, któr¹ mia³ odnaleæ w domu Gavotti.
Nazajutrz zebra³em u siebie wszystkich podró¿ników [s. 457]
i czeka³em, a¿ wyjedziemy do sanktuarium Notre-Dame de la Garde, aby podziêkowaæ Bogu, co te¿ sta³o siê nazajutrz we wtorek
15 listopada. Biskup Dufêtre by³ tam w tym samym czasie co ja.
Ale nie nad tym medytowa³em, w chwili gdy liczy³em, kiedy wysi¹dziemy w Marsylii. Moim zamiarem by³o zorganizowanie wielkich obchodów, które w niedzielê wieczorem mia³y byæ obwieszczone we wszystkich kocio³ach. Zobaczono by wszystkich
biskupów wracaj¹cych z ich pielgrzymki, wdziêcznych za szczêliw¹ podró¿, jak w towarzystwie wielu duchownych wszyscy udaj¹
siê do sanktuarium, aby oddaæ czeæ Matce Bo¿ej. Ten przyk³ad
zrobi³ wspania³e wra¿enie i by³ potwierdzeniem dla zwyczaju, który nale¿a³o podtrzymywaæ, ¿e ka¿dy wracaj¹c z morskiej podró¿y,
powinien wst¹piæ do Notre-Dame de la Garde.
W ten sposób dobieg³a koñca nasza podró¿, o której relacjê
zdajê w pospiechu, aby sprawiæ przyjemnoæ tym, którzy chcieli,
abym zachowa³ o niej wspomnienie.
30 listopada179: Jestem zajêty, aby wróciæ do codziennych obowi¹zków180. Przeskakujê zatem do pewnego wydarzenia, które poRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 1-2.
W oryginale me mettre au courant: wróciæ do codziennych obowi¹zków, zabraæ
siê do nich.
179
180

92

Dziennik 1842

winno zostaæ zapisane w tym miejscu. Wszyscy nasi Irlandczycy
zas³u¿yli na to, aby bez mi³osierdzia ich wyrzuciæ. Ich zachowanie
ci¹gle by³o nieregularne; widziano w nich ludzi niekarnych, ad
oculum servientes181, niedaj¹cych ¿adnej gwarancji, ale skupionych
na sobie, nie mo¿na by³o zrozumieæ przedmiotu ich rozmów ani ich
uczuæ. Jednak zdecydowalimy, aby ich nie dopuciæ do oblacji,
chocia¿ ich nowicjat dobiega³ prawie koñca. Ale oto natychmiast
wybucha bomba. Wypytany brat Naughten182 ujawni³ kilka ich zamiarów. Pytam ich ka¿dego z osobna, zdradzaj¹ siebie i wszystko
jest jasne. Starsi zrzucaj¹ winê na m³odszych, którzy s¹ przyczyn¹
ich niewiernoci. Ten ukazuje, co us³ysza³. Pokazuje, ¿e wszyscy
s¹ winni. Zacz¹³em od usuniêcia nowo przyby³ego, który nazywa³
siê Kennae183, który okaza³ siê najgorszym dziwakiem, jakiego
mo¿na spotkaæ, do perfekcji opanowa³ sztukê udawania i wspaniale potrafi³ k³amaæ. Ojciec Tempier s³usznie go wyprawi³. Gdy chodzi o innych, to wyrazili skruchê, z pokor¹ przyznaj¹c siê do swoich b³êdów, obiecuj¹c, ¿e rozpoczn¹ nowe ¿ycie, z czego by³em
zadowolony. Pozwoli³em siê poruszyæ ich usilnym probom, ale nie
bez pewnej niepewnoci. Przez kilka kolejnych miesiêcy poddamy
ich próbie. Ale jest pewne, ¿e nie chcê ju¿, aby nam przysy³ano
tych z Irlandii. Napisa³em do ojca Auberta, niech ich podda próbie
w Irlandii. To tam odt¹d bêd¹ odbywaæ swój nowicjat. Tutaj potrzebujemy zbyt wiele czasu i mamy zbyt wielkie trudnoci, aby ich
poznaæ.
181
Ef 6,6: b¹dcie pos³uszni waszym panom nie s³u¿¹c tylko dla oka, by ludziom
siê podobaæ; Kol 3, 22: b¹dcie we wszystkim pos³uszni doczesnym panom, nie s³u¿¹c
tylko dla oka.
182
John Naughten, nowicjusz od 31 padziernika 1830 roku, oblat od 1 listopada
1841 roku. Wówczas najprawdopodobniej by³ scholastykiem w Marsylii.
183
To nazwisko nie figuruje w ksiêdze ob³óczyn w N.-D de lOsier, ale w latach
1841-1842 ojciec Vincens, mianowany mistrzem nowicjuszów w 1841 roku, niedok³adnie prowadzi³ ten spis. W listopadzie 1841 roku habit otrzymali bracia Francis Mc Donagh, Thomas Meehan i John Noble. Pierwszy wyst¹pi³, drugi zosta³ wydalony, trzeci
wytrwa³; oblacjê z³o¿y³ 17 lutego 1843 roku.
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4 grudnia184: Z ca³ego mojego serca bêdê b³ogos³awi³ Pana za
dobro, które dokona³o siê w tej czêci mojej trzódki pojednanej
z Bogiem185. Podwójnie cieszy³a mnie myl, ¿e to dobro zawdziêcza siê gorliwoci naszych misjonarzy, narzêdzi bo¿ego mi³osierdzia wobec mojego ludu. Przenikniêty tymi mylami oddali³em siê,
potwierdzaj¹c powziête i wprowadzone ju¿ w ¿ycie postanowienie,
aby co roku moi misjonarze g³osili trzy lub cztery misje w mojej
diecezji; to jedyny sposób na sprowadzenie ludzi do poznania
i praktykowania ich obowi¹zków.
6 grudnia186: Poszed³em odebraæ luby panny Porry, prze³o¿onej nowo za³o¿onego w Marsylii zgromadzenia pod nazw¹ Ofiar
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa187. Chrzestnymi by³y pani ksiê¿na de Sabran i pani Lejais. Wiadomo, ¿e to dzie³o zosta³o za³o¿one
przez naszego ojca Parisa188, który u³o¿y³ konstytucjê. Przez d³ugi
czas poddawa³em próbie osoby, które pragnê³y utworzyæ tê wspólRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. I, s. 39.
Wed³ug Reya, dz. cyt., t. 2, s. 148 biskup de Mazenod uczestniczy³ w zakoñczeniu misji w Camoins.
186
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 131.
187
Wówczas w Marsylii by³y dwa zgromadzenia Ofiar Najwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Jedno za³o¿one w latach 1838-1839 przez Adèle Gérin-Ricard (Zob. wy¿ej,
27 grudnia) oraz drugie bardzo ma³o znane za³o¿one przez pannê Porry i ojca Parisa.
Nie wspomina o nim ojciec Jean Pietsch w artyku³ach Notre fondateur et les communautés religieuses de Marseille (Zob. Études oblates 6 (1947), s. 157-182; ten¿e, tam¿e
7 (1948), s. 211-228, 263-386) ani ojciec M. Gilbert w opublikowanych artyku³ach Les
congrégations et instituts à la fondations desquels les Oblats ont participé (Vie Oblate
Life 47 [1988], s. 177-208, 313-348; ten¿e, tam¿e, 48 [1989], s. 103-137).
188
B.J. Henri Paris (1804-1841). Bardzo ma³o znamy tego ojca, nie ma jego nekrologu.
184
185
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notê. By³em nawet obojêtny i prawie przeciwny, ale zwracaj¹c
uwagê, ¿e nie nale¿y za bardzo gasiæ oddania wspania³omylnych
dusz, które chc¹ powiêciæ siê Bogu, i ¿e przede wszystkim korzystne jest zwiêkszanie liczby tych, które chc¹ z³o¿yæ Panu ofiarê
z ca³ego swego ¿ycia jako wynagrodzenie za niewiernoæ i apostazjê tylu chrzecijan, którzy codziennie zniewa¿aj¹ majestat bo¿y,
udzieli³em im mojego ojcowskiego poparcia. Czekaj¹c na zatwierdzenie ich konstytucji, po kilku ciêciach u³o¿y³em formu³ê ich lubów.
Odkry³em, ¿e krzy¿ naszego dobrego ojca Parisa by³ w d³oniach prze³o¿onej, od której przyj¹³em luby. Za¿¹da³em go, ale
aby wynagrodziæ j¹ za szczeroæ, z jak¹ przyzna³a siê nie tyle do
pobo¿nej kradzie¿y, poniewa¿ ojciec Aubert pozwoli³ go jej zatrzymaæ, ile z racji wiêtego depozytu, który obieca³em jej zwróciæ
w chwili ich profesji, jeli to sprawi³oby im przyjemnoæ.
8 grudnia189: List od ojca Vincensa190 o jego nowicjacie i o tym,
na co nale¿y pozwoliæ braciom zakonnym oraz ¿e absolutnie nie
mo¿na ich uwa¿aæ za op³acanych s³u¿¹cych. Maj¹ prawo do wszystkiego, co mo¿e ich uczyniæ zakonnikami. Tak wiêc ich praca powinna byæ przeplatana pobo¿nymi æwiczeniami i tym wszystkim,
co nakazuje regu³a.
9 grudnia191: List od ojca Telmona, który zmusza mnie do
przyjêcia propozycji z³o¿onej nam przez ksiêdza biskupa z Toronto192, aby siê osiedliæ w jego miecie. „Dziêki tej diecezji przyjêlimy misje wród dzikusów. Bêdziemy mieli szersze pole dla gorliwoci tych, którzy tam bêd¹ pracowali, i wspanialsze, aby pobudziæ
morale nowicjuszów z Europy. Udadz¹ siê tam tak¿e jezuici. Mój
dobry ojcze Telmonie, co robiæ, aby podo³aæ tym wszystkim pracom, musielibymy byæ tak liczni jak ci ojcowie. Jeszcze nie nadesz³a pora. Uzbrójmy siê w cierpliwoæ i czekajmy, a¿ Bóg wyda
polecenie.

189
190
191
192

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 224.
Fragment tego listu zosta³ opublikowany w EO I, t. 9, s. 215-216.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 36
M. Power, w latach 1841-1848 biskup Toronto.
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11 grudnia193: List od ojca Guiguesa. Nasi ojcowie skoñczyli
dwie misje. Ta ostatnia wspaniale siê uda³a, druga nie a¿ tak. Moim
zdaniem to dlatego, ¿e nasi misjonarze za bardzo liczyli na ludzkie
rodki. Kiedy dobry Bóg sprawia cuda, sam chce ich dokonywaæ.
Niemniej jednak by³o 500 mê¿czyzn, którzy przyjêli komuniê; ale
to nie wszyscy, a tak powinno byæ na misjach. Ksi¹dz biskup
z Valence194 by³ bardzo zadowolony i powiedzia³ misjonarzom:
chcia³bym oczywicie w mojej diecezji mieæ dom taki jak wasz.
17 grudnia195: Przyjazd brata Tamburiniego196, wys³anego przez
ojca Moreau197 z seminarium w Ajaccio. To cz³onek, którego najbardziej chwali; nie nale¿y go porównywaæ z ojcem Santonim198: „Ten
m³ody cz³owiek, napisa³ mi ojciec Moreau, jest na wagê z³ota pod
dwoma wzglêdami: pobo¿noci i jego talentów itd..
18 grudnia199: [bierzmowanie dwóch chorych w dzielnicy karmelitów] Co za nêdza! Co za mieszkania! Jakie¿ ³achmany! Wielki
Bo¿e, z jednej strony to budzi litoæ, a z drugiej nie mo¿na siê powstrzymaæ, aby nie dziêkowaæ Panu, ¿e nie zostalimy doprowadzeni do ostatecznoci.
22 grudnia200: List od ksiêdza arcybiskupa z Bordeaux z Grande Suave. Spotka³ ksiêdza Blanca201, zasta³ go takim, jak mu go
opisa³em i jakim chcia³em, aby by³. Pod ka¿dym wzglêdem jest siê
z niego dumnym.
27 grudnia202: Msza u Sióstr Ofiar Najwiêtszego Serca Pana
Jezusa203. Uroczycie pob³ogos³awi³em kaplicê oraz wrêczy³em
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, wydany drukiem, s. 118.
Biskup Pierre Chatrousse.
195
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 206.
196
Ambroise Louis Tamburini (1821-905).
197
Noël François Moreau (1794-1845), wówczas superior Wy¿szego Seminarium
Duchownego z Ajaccio.
198
Jacques Philippe Santoni (1820-1890).
199
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 148.
200
Ten¿e, tam¿e, s. 124.
201
Zob. Styczeñ 1842, przypis 4.
202
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 31 do koñca; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 148.
203
Za³o¿one przez Adèle Gérin-Ricard. Zob. Payan d’Augery, Vie de Julie-Adèle
Gérin-Ricard…, Marseille 1892, ss. 361.
193
194
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habit dwu postulantkom. Moim zamiarem jest wspieranie gorliwoci tych wszystkich, którzy chc¹ siê oddaæ doskona³emu ¿yciu,
modlitwie i pokucie. Te rozmaite stowarzyszenia, czy nie powinny
byæ d³u¿sze ni¿ ¿ycie tych, którzy w nich powiêcaj¹ siê Bogu,
zawsze by³oby to bardzo korzystne. Dlaczego nie mo¿na ¿ywiæ
nadziei, ¿e te same w sobie wiête dzie³a prze¿yj¹ tak¿e mnie;
a tymczasem, czy dla serca biskupa nie jest pocieszaj¹cy widok, jak
wokó³ niego, poród tej wielkiej liczby mieszkañców, gdzie kie³kuje tyle wad, gdzie tylu chrzecijan ¿yje w normalnym stanie apostazji, rozwijaj¹ siê mniej lub bardziej liczne wspólnoty, ale wszystkie przenikniête najlepszym duchem, które stanowi¹ przeciwwagê
dla tak wielkiej liczby niegodziwoci, która nieustannie przyzywa
bo¿ego gniewu, aby go z³agodziæ wiêtoci¹ ich ¿ycia. To prawdziwe wynagrodzenie, jakie nale¿y z³o¿yæ Panu. Tam s¹ sprawiedliwi, którzy, gdyby siê znaleli, zachowaliby Sodomê od trawi¹cych
p³omieni, które to grzeszne miasto obróci³y w proch. Tak wiêc,
obojêtnie, co siê o tym mówi, bêdê zawsze popiera³ ten rodzaj powo³ania i dzie³a, jakie dziêki nim powstaj¹.
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22 stycznia1: List od ojca Danduranda2 z Longueuil. Ten ojciec pisze i powiadomia mnie, i¿ rozpoczyna rekolekcje, aby oblacjê z³o¿yæ w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia. Jego list pe³en jest pobo¿nych myli. Bêdzie pierwocin¹ z Kanady. Mo¿emy za niego
dziêkowaæ Panu, bo jest bardzo dobrym cz³onkiem.
1 lutego3: [mieræ pana Pierre-Honoré de Roux]4. W pe³nym
tego s³owa znaczeniu by³ to cz³owiek dobra. Dobry chrzecijanin
i wspania³y obywatel. Tacy powinni byæ ludzie, których wybiera
siê do miejskich magistratów. Dobro jego kraju by³o wa¿niejsze od
wszystkich jego osobistych interesów. Wzór uczciwoci, nikt nie
bêdzie mia³ zastrze¿eñ do jego olbrzymiej fortuny, jak¹ siê mu
przypisuje.
18 lutego5: List do ojca Moreau6, aby mu og³osiæ ostatnie przypomnienie ojca Mouchela7, którego przeznaczam do Wy¿szego
Seminarium w Marsylii.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 73.
Damase Dandurand (1819-1921) 12 padziernika 1841 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Od przybycia oblatów do Kanady by³ sekretarzem biskupa Bourgeta. Oblacja
25 grudnia 1842 roku. By³ pierwszym kanadyjskim oblatem. W latach 1848-1875 by³
proboszczem katedry w Ottawie i wieloletnim wikariuszem generalnym diecezji. Zob.
E. Lamirande, Une figure méconnue: Damase Dandurand, Ottawa, arch. Deschâtelets,
1995, ss. 182.
3
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 150.
4
Rey pisze: Pan Roux by³ bardzo mocno zaanga¿owany w przywrócenie siedziby
biskupiej w Marsylii. W latach 1820-1830 by³ pos³em.
5
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 257.
6
Noël-François Moreau (1794-1846) wówczas by³ superiorem WSD w Ajaccio.
Za³o¿yciel napisa³ do niego 15 lutego. Zob. EO I, t. 10, s. 4.
7
Frédéric-Pompéi Mouchel (1802-1880).
1
2
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List od ojca Guiguesa8. Ci¹gle nieustêpliwy w swoich spostrze¿eniach, jakie przedstawia na korzyæ jego domu w lOsier. Jest
daleki od przyjêcia, ¿e z tego domu zabiera siê cz³onka, którego
potrzebuje siê gdzie indziej, mam odwagê prosiæ o dwóch dodatkowych. Ca³kowicie jest poch³oniêty powodzeniem domu, którego jest prze³o¿onym, krytykuje ojca Auberta, ¿e odwa¿y³ siê
otworzyæ dwa w Anglii i w Irlandii. Zatem trzeba by³oby porzuciæ wszelkie nadzieje, jakie s³usznie mo¿na ¿ywiæ, ¿e za kilka lat
Zgromadzenie i jego prace siê rozwin¹ w tych okolicach, gdzie
w rzeczywistoci chodzi jedynie o wys³anie kilku cz³onków do
kraju, który niebawem dostarczy wystarczaj¹c¹ ich liczbê, aby by³
samowystarczalny.
8

Za³o¿yciel napisa³ do niego tego samego dnia. Zob. EO I, t. 10, s. 4-5.
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Marzec 1843
13 marca9: Ojciec Vincens przes³a³ mi list ojca Burfina10, który zdaje mu relacjê z ³ask, jakie Bóg rozla³ na misjê, któr¹ w³anie
wyg³osi³ wraz z ojcem Lavigne’em11 w diecezji Grenoble. Nasi ci¹gle s¹ narzêdziami bo¿ego mi³osierdzia w tych okolicach. Czy nie
ma powodów do wdziêcznoci, ¿e zostalimy wybrani, aby w Kociele Boga uczyniæ tyle dobra. Dlaczego nie przygotowaæ podsumowania? Bylibymy nim oczarowani i by³by to tak¿e powód, z którego Zgromadzenie mog³oby byæ s³usznie dumne.
[18] marca12: List od ojca Courtèsa. Zdaje mi relacje o stanie
jego zdrowia, ale myli siê lub wprowadzono go w b³¹d o nastawieniu dwóch ojców Rouvièra i Perrona13, ¿e ku wielkiemu zmartwieniu zobaczy³, ¿e wrócili. Dr¿ê na widok tej zawziêtoci, aby tak
surowo os¹dzaæ m³odego zakonnika, który ca³kowicie jest na swoim miejscu. Przypuszczenia, jakie dobry ojciec Courtès snuje co do
ojca Rouvièra, s¹ ca³kowicie b³êdne. Ten ojciec nic mi nie napisa³,
o czym nieprawdziwie doniesiono ojcu Courtèsowi. Ani s³owa rzekomej informacji od lekarza. Kopiê tego listu wylê ojcu Courtèsowi, aby go wyprowadziæ z b³êdu. Ale dlaczego z tak¹ ³atwoci¹
ucieka siê do niew³aciwej interpretacji zamiarów tych, z którymi
¿yje?

Rêkopis A. Yenvuex, dz. cyt., t. 1, s. 13.
Joseph-Melchior Burfin (1809-1900).
11
Joseph-Henri Lavigne urodzi³ siê w 1816 roku, kap³añstwo 17 lipca 1842 roku,
oblacja 15 padziernika, odszed³ w 1852 roku.
12
Rêkopis A. Yenvuex, dz. cyt., t. 7, s. 180.
13
J.-J. Frédéric Perron (1813-1848), kap³añstwo 25 maja 1839 roku, oblacja 1 stycznia 1840 roku.
9

10
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20 marca14: List do ojca Honorata15. Wysy³am go u kresu si³,
nie maj¹c nadziei, ¿e otrzymam jego list. Obwieszczam mu informacje o kapitule generalnej w pierwszym tygodniu lipca. Mówiê
mu, ¿e nie jest konieczne, aby przeje¿d¿a³, poniewa¿ nie mo¿e zostawiæ swojej wspólnoty bez superiora, a nowicjatu bez mistrza. Ze
swej strony pos³u¿ê siê prawem wyznaczenia tego, który, jak uzna³em, mo¿e przybyæ, poniewa¿ z racji dziel¹cej ich odleg³oci i dro¿yzny podró¿y wystarczy wys³aæ jednego przedstawiciela z domu,
którego superior obci¹¿y wszelkimi wykazami. Czynnego i biernego g³osu udzielam ojcu Dandurandowi. Wolê, aby nam przys³ano
ojca Telmona, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jest najstarszy i najbardziej
oddany Zgromadzeniu.
20 marca16: List od ksiêdza biskupa z Montrealu17. Czytam go
ze wzruszeniem, podziwem i wdziêcznoci¹. Nie mogê go przepisaæ, bo ma przynajmniej osiem stron, ale jest bardzo cenny jako
dokument i i bardzo dok³adnie pokazuje stan wspólnoty w Kanadzie. Zna wszystkie ich troski i z ca³kowicie ojcowsk¹ trosk¹ je
rozeznaje. Z jego obserwacji tym bardziej wynika, ¿e nasi ojcowie od pocz¹tku kieruj¹ siê osobliwym brakiem roztropnoci.
W ca³ej swej niedoskona³oci pokazali siê nie tylko biskupowi
gotowemu, aby ich usprawiedliwiæ, ale tak¿e w oczach duchowieñstwa, a nawet wieckich. To godne po¿a³owania! Zawieæ
wszystkie ich nadzieje, nadu¿yæ mojego zaufania, niczego sobie
nie robiæ z tych poleceñ, aby siê opanowywaæ, aby wzajemnie
siebie znosiæ, aby siê wspieraæ przed tymi z zewnêtrz; zamiast
tego zdrada i oczernianie siebie wcale nie pod k¹tem cnót, ale
charakteru, wiedzy itd. Mimo to dobry Bóg pob³ogos³awi³ ich
pos³udze propter gloriam nominis sui18 na skutek opieki, jakiej
raczy³ udzieliæ naszemu Zgromadzeniu.
Rêkopis A. Yenvuex, dz. cyt., t. 7, s. 5.
Jean-Baptiste Honorat (1799-1862). Za³o¿yciel napisa³ do niego 10 marca, zob.
EO I, t. 1, s. 37-39.
16
Rêkopis A. Yenvuex, dz. cyt., t. 1, s. 59-62.
17
Ignace Bourget, w latach 1840-1876 biskup Montrealu. Orygina³ tego listu zagin¹³. Ta kopia zosta³a sporz¹dzona przez sekretarza ojca Yenveux na kopii Za³o¿yciela
w jego dzienniku zawiera kilka s³ów, które nie s¹ identyczne z kopii sporz¹dzonej
w Montrealu przez sekretarza biskupa Bourgeta.
18
Ps 78, 9: dla chwa³y Jego imienia.
14
15
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Ale list biskupa z Montrealu zawiera zbyt s³uszne refleksje,
zawiera zbyt trafny os¹d, abym siê opiera³ i nie przepisa³ go w tym
miejscu. Po wypowiedzeniu najprzyjemniejszych i najbardziej ojcowskich spraw a¿ do trzeciej strony, pisze: „Teraz ksiê¿e biskupie
powiadomiê was o ma³ych biedach, jakie zauwa¿ono u tych bo¿ych
mê¿ów, gdzie¿ ich nie ma? Skoro Bóg dostrzega je w swoich anio³ach. Najpierw nie mieli przyjemnoci, aby odwiedzaæ siê i wystarczaj¹co d³ugo mieszkaæ razem, aby zawrzeæ tê sympatiê i serdecznoæ, które tworz¹ Cor unum et anima una19 ca³ej wspólnoty. Brak
tej doskona³ej harmonii dostrzegli ksiê¿a, a nawet niektórzy wieccy. Jedni zadr¿eli z tego powodu, dla drugich sta³ siê powodem
¿artów. Na szczêcie sprawy pod tym wzglêdem wygl¹daj¹ o wiele
lepiej.
Niektórzy z waszych ojców uznali, ¿e ich superior nie ma taktu, który trzeba mieæ w tym kraju, gdzie w nieszczêliwych okolicznociach, w jakich siê znajdujemy20, do za³atwienia jest wiele
spraw. Faktycznie dopucili siê kilku nierozwa¿noci, o których
konsekwencjach nie mog³o ich uprzedziæ prawe i proste jak go³¹b
serce. Radzili siê mnie, aby upewniæ siê, czy nie wypada³o poprosiæ o ich powrót do Francji. Radzi³em im, aby niczego nie podejmowali i zaufali Opatrznoci, która wszystko pouk³ada. Mam nadziejê, ¿e nie zawiodê siê w moich oczekiwaniach. Ojciec Honorat
to tak wiêty cz³owiek, któremu Bóg nie posk¹pi b³ogos³awieñstwa
we wszystkich jego pracach. Zawsze z szacunkiem przyjmowa³
wszystkie poczynione przeze mnie uwagi i jestem pocieszony, widz¹c, ¿e teraz uwa¿a i nie pozwala siê podejæ tym, którzy wykorzystuj¹ wszystko, kiedy chc¹ obni¿yæ wartoæ dzie³a, które im siê
nie podoba.
Ojciec Telmon z jego porywczym zachowaniem siê, maj¹c
najlepsze w wiecie intencje, wielokrotnie le post¹pi³21. Na nieJedno serce i jedna dusza (Dz 4, 32).
Biskup Bourget niew¹tpliwie czyni aluzje do powstania z lat 1837-1838 i w konsekwencji do Aktu zjednoczenia dolnej i górnej Kanady przeg³osowanego w 1840 roku
przez brytyjski parlament. Na mocy tego aktu Kanadyjczycy francuskiego pochodzenia
stracili wiele autonomii we w³asnej prowincji. Na szczêliwe lord Elgin, generalny gubernator w latach 1847-1854 za absurdalne uzna³ angielszczenie Kanadyjczyków francuskiego pochodzenia. Cofn¹³ klauzulê z wy³¹czeniem francuskiego z Aktu zjednoczeniowego.
21
Donner à gauche: pomyliæ siê, le siê prowadziæ (Littré).
19
20
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szczêcie zgodzi³ siê, aby publicznie wyst¹piæ na konferencji z protestanckimi duchownymi. Chocia¿ ich powali³ z nóg i rozgromi³,
chocia¿ zrodzi³o siê wielkie dobro, to pod innymi wzglêdami ta
konferencja mia³a op³akane skutki i przede wszystkim w oczach
opinii publicznej zrodzi³a wra¿enie, ¿e nie by³ wygranym w tej
walce. Racj¹ jest, ¿e nieprzyjaciele mieli czelnoæ opiewaæ zwyciêstwo, a spora liczba znajduj¹cych siê tam katolików nie mia³a
zbyt wiele wiedzy, aby odczuæ solidnoci swoich argumentów
i miesznoci argumentów swoich przeciwników, które zawsze s¹
bardzo ujmuj¹ce dla ludzi, którzy nie s¹ przyzwyczajeni do dysput.
Przy innej okazji spali³ kilka Biblii i protestanckich ksi¹¿ek, nie podejmuj¹c rodków ostro¿noci, aby ukryæ swoje dzia³anie. Tak wiêc
do tego stopnia sta³o siê to spraw¹ wagi pañstwowej, ¿e zajê³y siê
ni¹ dzienniki ze Stanów Zjednoczonych i Kanady i staraj¹ siê wybudziæ sprzeciw przeciwko katolickim misjonarzom, którzy jak
mówi¹, pope³nili straszliwe wiêtokradztwo sprofanowania wiêtej
Biblii. Jeli ten dobry ojciec poradzi³by siê nieco bardziej dowiadczonych osób z kraju, nie narazi³by religii na tak¹ kompromitacjê
i nie wpêdzi³by biskupów w tak wielkie tarapaty.
Wiem, ¿e ci dobrze ojcowie z powodu ich domu w St-Hilaire
z³o¿yli na mnie skargê. W tej kwestii muszê ksiêdzu biskupowi
przypomnieæ, i¿ postanowilimy, ¿e na pocz¹tku bêd¹ zarz¹dzaæ
parafi¹ i ¿e zaspokojê s³usznie ich potrzeby. Jak najlepiej postara³em siê z tego wywi¹zaæ, chocia¿ nie by³em w stanie dostarczyæ
im wszystkiego, czego mieli prawo ode mnie wymagaæ. Pragnienie, aby nadaæ znaczenie pielgrzymce do St-Hilaire, sk³oni³o mnie
do zmiany zamiaru, jaki podj¹³em, aby ich umieciæ w innym miejscu, co wi¹za³o siê z tym, ¿e w momencie ich przyjazdu ich mieszkanie by³o jeszcze niegotowe. Ale przyst¹piono do pracy i zg³oszone udogodnienia, nadzorowane osobicie przez nas, zosta³y
wykonane w czerwcu. Mylê w tej parafii zostawiæ ich tak d³ugo,
jak trzeba bêdzie, aby im przydzieliæ odpowiednie mieszkanie
w Montrealu i mo¿liwie jak najbli¿ej kurii biskupiej, uwa¿a³em bowiem i nadal uwa¿am, ¿e ich „naturalnym miejscem jest miasto,
poniewa¿ zgromadzenia zakonne powinny mieszkaæ w miastach,
aby broniæ i zachowaæ je ich s³owami i przyk³adami, które nieustannie wypowiadaj¹ walkê króluj¹cej w nich korupcji, i byæ mocnym oparciem dla biskupa i proboszczów przy wszystkich oka-
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zjach, gdy potrzebuj¹ ich pomocy. Ale oni uznali, ¿e nie w³o¿y³em
wystarczaj¹co gorliwoci w ich osiedlenie, podjêli decyzjê, aby
zamieszkaæ w Longueuil, gdzie otrzymali doæ dobr¹ fundacjê od
bogatego mieszczanina22, który, jak uwa¿am, jeszcze co dla nich
zrobi. Zgodzi³em siê na wszystko dla wiêkszego dobra; ale ¿a³owa³em, ¿e z powodu zbyt wielkiego popiechu na czas nieokrelony od³o¿yli ich przyjcie do tego miasta. Na pewno z tego wyniknie przynajmniej wielkie dobro. Skoro Bóg na to pozwoli³, niech
siê dzieje Jego wiêta wola.
Zreszt¹ to, o czym ksiêdzu biskupowi mówiê, nie jest ¿adn¹
skarg¹, ale mówiê tylko po to, aby ksi¹dz biskup by³ na bie¿¹co
z tym, co tutaj siê dzieje. Maj¹c bowiem pe³niê koniecznych darów do zarz¹dzania zgromadzeniem, dysponuje ksi¹dz biskup ³ask¹ stanu, aby wszystkim i ka¿demu ze swoich cz³onków dawaæ
kierunek i ¿ycie. W tej perspektywie s¹dzê, i¿ muszê prosiæ ksiêdza biskupa, aby w swoich poleceniach, jakie im wydaje, zechcia³
zwróciæ uwagê na koniecznoæ dobrego formowania ich nowicjuszów, do skrycia siê w ich domach, gdy nie s¹ na misjach, posiadania wielkiego szacunku dla ich superiora i wielk¹ mi³oæ do siebie
nawzajem. Powinni dzia³aæ z najbardziej skrupulatnym dystansem
i dyskrecj¹, kiedy gani¹ wady parafii, aby nie nara¿aæ na szwank
tajemnicy spowiedzi, co wielu kap³anów im zarzuca. Nie powinni
niepotrzebnie szokowaæ wp³ywowych osób, które bardzo mog¹
przeszkodziæ dobru, jakie przynosz¹ misje. Nale¿a³oby te¿ powstrzymywaæ ich od powrotu do parafii, aby tam umocniæ zapocz¹tkowane dobro, jak to ma miejsce teraz w najwa¿niejszej parafii diecezji, aby nie uchodziæ obra¿onym w odniesieniu do
osiedlania siê innych zgromadzeñ w diecezji, ale pochwalaæ czynione przez nie dobro, bez obawy, ¿e zostanie siê przys³oniêtym.
Nie ulegaæ ³atwo pewnym odg³osom, które rozpuszcza z³oliwoæ
tych, którzy lubi¹ wprowadzaæ podzia³y miêdzy braæmi. Wreszcie
nie okazywaæ, ¿e maj¹ za nic niektórych proboszczów. Jeszcze raz,
jeli ksiêdzu biskupowi to wyjawiam, to jedynie po to, aby by³
ksi¹dz biskup w stanie lepiej ukazaæ swym dzieciom w Kanadzie
to skuteczne dzia³anie, którego wartoæ da siê odczuæ za morzami”.
22
M. Olivier Berthelet. 25 wrzenia 1842 roku Za³o¿yciel napisa³ list do pañstwa
Berthelet. Zob. EO I, t. 1, s. 27-28.
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Co za wspania³y list! Niezale¿nie od tego, jak bardzo jest dla
mnie zobowi¹zuj¹cy, moj¹ duszê nape³ni³ naj¿ywszymi uczuciami
wdziêcznoci wobec wiêtego pra³ata, który zada³ sobie trud, aby
do mnie napisaæ. Co za takt, ³agodnoæ, co za mi³osierdzie! Z tyloma powodami do niezadowolenia nie sformu³owaæ skargi, ukazaæ
jedynie dzie³a i cnoty tych, którzy okazuj¹ siê tak niedoskonali, tak
bardzo poni¿ej ich wiêtej misji, jak to czyni w pierwszej czêci
listu, której nie przepisa³em. Ale równie¿ co za lekcja w poleceniach, które mi sugeruje, aby im wydaæ! Ani jednego bezpodstawnego s³owa. To najczystsza prawda. To wierne lustro zbyt bezspornej rzeczywistoci. Mam rozdarte serce. Oto przekonani, ¿e we
wszystkim niew³aciwie post¹pili. ¯adnego zwolnienia za s³uszne
zarzuty. Wszyscy ze swej strony przyczynili siê do utraty szacunku
i kompromitacji Zgromadzenia, którego tak ubogi obraz ukazuj¹
w nowym wiecie.
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Kwiecieñ 1843
10 kwietnia23: Okólnik ministra, który grozi biskupom, jeli
bêd¹ opowiadaæ siê po stronie wrogów Uniwersytetu24. Atakowaæ
tê instytucjê, najpiêkniejsz¹, która zosta³a przekazana Francji
w testamencie przez cesarza Napoleona, to atak na sam rz¹d. Ten
list jest niezwyk³y pod wzglêdem odwagi i g³upoty. Nie przepuszczê go bez odpowiedzi.
11 kwietnia25: Kolejny list ministra jeszcze bardziej bezczelny
ni¿ ten z wczoraj. Osobicie mnie dotyczy. Odwa¿y³ siê mnie napomnieæ, poniewa¿ mówi³em o katedrach zarazy26.
25 kwietnia27: List do ojca Ricarda. Przypominam mu cis³¹
regu³ê dotycz¹ca przymiotów ekonoma, który powinien byæ depozytariuszem wszystkich pieniêdzy wspólnoty z wy³¹czeniem superiora, który mo¿e je sobie przyznaæ jedynie po skonsultowaniu siê
ze swoj¹ rad¹. Z powodu tej kontroli rozs¹dnie przepisanej przez
regu³ê sprawy uk³adaj¹ siê tak niepomylnie, to znaczy, ¿e wszêdzie s¹ olbrzymie wydatki pod³ug kaprysów superiorów, którzy nie
s¹ przez nikogo kontrolowani.

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 165; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 147.
Bardzo scentralizowana i korporacyjna organizacji nauczania we Francji ustanowiona przez Napoleona i normalnie w mniej lub bardziej otwartym sprzeciwie wobec
Kocio³a.
25
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 154.
26
Rozpoczêta w 1828 roku walka o wolnoæ nauczania ci¹gle trwa³a. W licie pasterskim na Wielki Post z 12 lutego O niebezpieczeñstwie przedstawieñ biskup de Mazenod nazwa³ nauczanie katedr¹ zarazy. (wyra¿enie skopiowane z ³aciñskiego cathedra pestilentiae z tekstu Psalmu 1,1 w wydaniu Wulgaty.
27
Rêkopis A. Yenvuex, dz. cyt., t. 7, s. 51 na koñcu tomu.
23
24
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27 kwietnia28: List do ojca Ricarda. Podajê mu kilka regu³ postêpowania i dziwiê siê, ¿e nie ukaza³ mi w ca³oci swojej opinii
o wydarzeniu, które niedawno mia³o miejsce w Lumières. Przypominam mu, ¿e nasz dom w Lumières nie jest pensjonatem, ale domem
przygotowuj¹cym do nowicjatu. Ka¿dy m³ody cz³owiek, który nie
przejawia zdecydowanego upodobania do pobo¿noci lub pozwala
siê przenikaæ mylom choæby trochê przeciwnym cnotom, jakie
powinien praktykowaæ w nowicjacie, nie jest przeznaczony do nas.
Z trudem nale¿y do junioratu przyjmowaæ m³odych ludzi, którzy
w innych placówkach odbyli wiêksz¹ czêæ ich studiów z ³aciny,
tym bardziej ¿e nie rozpoznaje siê prawdziwych oznak powo³ania.
29 kwietnia29: [Biskup Sibour] jest oczarowany wszystkim, co
widzia³ w Rzymie, i przyjêciem zgotowanym mu przez papie¿a.
Zosta³ mianowany pra³atem asystentem tronu30. Wydaje siê, ¿e
wszyscy francuscy biskupi, którzy udaj¹ siê do Rzymu, prosz¹
i uzyskuj¹ ten przywilej. Nie s¹dzê, ¿eby to by³o w zwyczaju naszego Kocio³a. Kiedy biskup Frezza w 1833 roku31 zaproponowa³
mi ten zaszczyt, bez ceremonii go odmówi³em, wówczas by³em biskupem Ikozji. To nic, jak tylko bardzo honorowa kwestia, ale
uzna³em, aby wprowadziæ innowacjê, nie przypominaj¹c sobie,
abym widzia³ biskupa francuskiego obdarzonego tym tytu³em. Teraz sta³ siê on zwyczajem. Co poruszaj¹cego widzê w tej jednoci
g³owy Kocio³a z jego braæmi biskupami, w uroczystym akcie religijnym, w którym udzia³ bior¹ biskupi asystuj¹cy, zawsze najbli¿si
osobie papie¿a sk³adaj¹cego Najwiêtsz¹ Ofiarê. Tak oto postrzegam ten honorowy tytu³.
Ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 124.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 153.
30
Od Juliusza III (1550-1555) niektórzy biskupi otrzymywali od Najwy¿szego
Pasterza tytu³ asystenta tronu papieskiego, aby uczestniczyæ w uroczystych celebracjach,
w których bra³ udzia³ papie¿. Ci pra³aci mieli prawo honorowej wy¿szoci nad innymi
biskupami.
31
Yenveux w tym miejscu pisze: 1834 rok. W 1832 i 1833 roku Za³o¿yciel spêdzi³
kilka miesiêcy w Rzymie. Nie pojecha³ tam w 1834 roku.
28
29
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2 maja32: List od ojca Lavigne. Chcia³by mieæ nieco czasu, aby
pracowaæ. Nic bardziej s³usznego; czas od misji w jednym roku do
kolejnych powinien byæ na to przeznaczony. Dostatecznie du¿o na
ten temat mówi³em i powtarza³em, aby to zrozumieæ.
3 maja33: Bardzo pocieszaj¹cy list od ojca Bernarda34, poniewa¿ w czasie komunii, któr¹ przyj¹³ w Gémenos podczas misji, aby
przyst¹piæ do komunii wielkanocnej, na co pozwoli³em mieszkañcom tamtej parafii, miano radoæ zobaczyæ, jak od Wielkiego
Czwartku do drugiej niedzieli Wielkanocy do wiêtego sto³u przystêpuje ponad 200 mê¿czyzn; pozostali oczekiwali na moj¹ wizytacjê, która zosta³a im og³oszona na niedzielê. Oto owoc misji!
Niech zamilkn¹ nierozumni przeciwnicy tego wiêtego i apostolskiego dzie³a.
6 maja35: List od ojca Ricarda. Prosi o pozwolenie wybudowania muru okalaj¹cego podwórze i wykonania ma³ej furtki, aby
wejæ do kocio³a36. Wyprzedza upomnienie, jakiego siê spodziewa, ¿e bez mojego pozwolenia, a nawet i mojej rady pozwoli³ sobie na wykoñczenie dwóch o³tarzy. Moje uwagi postawi³y go na
bacznoæ; nadesz³a pora, aby skoñczyæ z tym sposobem postêpowania, tak bardzo przeciwnym w³aciwemu porz¹dkowi i wszelkim
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 60.
Ten¿e, tam¿e, t. 1, s. 39. W tym miejscu Yenveux pisze: 1842 rok, jak w przypadku wielu listów z 1843. Misjê w Gémenos wyg³oszono na pocz¹tku 1842 roku. Zob.
EO I, t. 10, s. 7, 8 i 30.
34
Jean Antoine Bernard (1807-1870).
35
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 252.
36
W N.-D. de Lumières.
32
33
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regu³om; ale nies³usznie ¿ywi urazê do tych, którzy mogli mnie powiadomiæ, zbyt póno jedynie spe³nili swój obowi¹zek.
11 maja37: Mia³em przyjemnoæ poznaæ dzisiaj ksiêdza Eugène
Boré’a38. Uczestniczy³ w mojej mszy, podczas której bardzo pobo¿nie przyj¹³ komuniê wiêt¹. Ten m³ody cz³owiek jest anio³em.
Wszyscy wiedz¹, z jakim heroizmem i oddaniem powiêci³ swoje
¿ycie na rozszerzanie wiary na Wschodzie. Mia³em przyjemnoæ
doæ d³ugo z nim rozmawiaæ, czekaj¹c na obiad, na który bardzo
chêtnie siê zgodzi³ u mnie.
13 maja39: List do ojca Reya40. Wydajê mu wiele poleceñ.
Zwracam uwagê, aby siê wystrzega³ wszelkiego upodobania dla
takiego lub innego ze swoich uczniów. Polecam mu, aby przygotowa³ kazania misyjne, nie chc¹c, aby wpad³ na pomys³ g³oszenia
ponad miarê.
Gdy chodzi o braci zakonnych, których powierzy³em jego odpowiedzialnoci, tak jak pozostali powinni spowiadaæ siê u superiora, a nie u ojca duchownego41. Podczas rekreacji nie powinni
³¹czyæ siê ani z ojcami, ani z oblatami, ani z uczniami. W naszych
domach ka¿da klasa42 powinna byæ rozdzielona.
27 maja43: Ojciec Courtès pyta mnie, czy nie nale¿a³oby poczyniæ starañ, aby siê osiedliæ w diecezji Fréjus? 1) Po pierwsze,

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 159.
Eugène Boré (1809-1878), orientalista. W 1850 roku otrzyma³ wiêcenia kap³añskie, wst¹pi³ wówczas do misjonarzy wiêtego Wincentego a Paulo. W latach 1874-1878
by³ superiorem generalnym tego¿ zgromadzenia.
39
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 126 i 231.
40
J.J. Denis Rey (1813-1868) oblacjê z³o¿y³ 25 grudnia 1840 roku, wiêcenia kap³añskie 3 lipca 1842 roku. By³ wówczas profesorem w junioracie w N.-D. de Lumières.
41
W tekcie Regu³y z 1818 i 1826 roku mowa jedynie, ¿e oblaci spowiadaj¹ siê
u kap³ana ze stowarzyszenia. W ka¿dym domu superior wyznaczy dwóch.
42
W regule Za³o¿yciel nie pos³uguje siê s³owem klasa, czyni¹c rozró¿nienie pomiêdzy ojcami, scholastykami i braæmi zakonnymi. Tymczasem to s³owo, w tym sensie,
pojawia siê w regu³ach innych zgromadzeñ, np. u Oblatów wiêtego Franciszka Salezego, którego Regu³a zosta³a zatwierdzona przez Rzym pod koniec XIX wieku.
43
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 34; ten¿e, tam¿e, t. 9 do koñca, s. 25.
37
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nie jestemy w stanie otworzyæ nowego domu. 2) Wola³bym otworzyæ go pod opiek¹ biskupa44 w diecezji Viviers, maj¹c nadziejê
przyci¹gn¹æ cz³onków do naszego Zgromadzenia. 3) Niepotrzebne
s¹ próby podejmowania starañ w diecezji przepe³nionej naszymi
apostatami45, którzy mogliby siê do nas zwróciæ, gdyby mieli wolê
naprawienia swoich b³êdów. 4) [Biskup] ma zamiar zwróciæ siê do
marystów. Niech ktokolwiek czyni dobro. Uwa¿am, ¿e to nie my
powinnimy siê tym zaj¹æ. Ta myl musia³a pochodziæ od ksiêdza
proboszcza Deblieu, który w domu w Seyne przyj¹³ biskupa Amaty46 i jego wspó³braci, którzy w Seyne czekali na odp³yniêcie statku, który mia³ ich przewieæ do Oceanii, a dobremu biskupowi
z Fréjus47, który po tylu próbach48 nie wie, co zrobiæ z tym domem;
wystarczy, ¿e znajdzie okazjê, aby j¹ wykorzystaæ. Pozwólmy zatem dzia³aæ Opatrznoci.
Biskup H. Guibert OMI.
Dwóch pierwszych wspó³pracowników Za³o¿yciela: A. Deblieu i E. Maunier,
którzy wyst¹pili w 1823 rok nale¿eli do diecezji Fréjus.
46
Guillaume Douarre (1810-1853), marysta, w 1842 roku mianowany koadiutorem i wikariuszem apostolskim rodkowej Oceanii.
47
Biskup L.C. Michel.
48
To tam biskup Charles de Forbin-Janson chcia³ otworzyæ dom dla ksiê¿y emerytów. Zob. EO I, t. 19, s. 171, 264-265.
44
45
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Czerwiec 1843
4 czerwca49: Wracaj¹c z Algierii, odwiedzi³ mnie ojciec Maillard , prowincja³ jezuitów. Nie by³ bynajmniej wcale przekonany
o losie, jaki chce zgotowaæ swojemu zakonowi. Chocia¿ wykorzystuje siê jego nazwisko, aby zniewa¿aæ religiê, duchowieñstwo
i biskupów, w niemniejszym stopniu czyha siê na jego ¿ycie i ju¿
próbowano go wyrzuciæ z Pary¿a. Ojciec de Ravignan51 okaza³ siê
cz³owiekiem, który zna swoje prawa. Wykorzysta³ swój atut Francuza, aby odmówiæ uznania ca³ego rozporz¹dzenia. Wydaje siê, ¿e
arcybiskup Pary¿a siê dystansuje. Tymczasem to przypadek, aby
teraz albo nigdy ukazaæ zgodnoæ w sposobie mylenia i postêpowania. Któ¿ móg³by siê jeszcze ³udziæ. Nastaje siê na religiê. Obojêtnie, jak by³aby skromna, poddana i uciskana, nie skar¿y siê,
pozwoli siê jej wegetowaæ. Niech przera¿ona tendencjami niegodziwoci podniesie g³os, aby broniæ wiêtego depozytu, bêdzie siê
j¹ atakowaæ na katedrach uniwersyteckich, w dziennikach i na
miejskich placach, bêdzie siê jej groziæ, bêdzie siê j¹ zniewa¿aæ,
przeciwko niej skieruje siê wszystkie roszczenia i ¿¹dze. Zamys³,
jaki umkn¹³ dyrektorowi liceum mêskiego z Algieru, który wpad³
w sza³, kiedy spostrzeg³ siê, ¿e do dzie³a mi³osierdzia w³¹czono
pewnego jezuitê, który by³ jego dyrektorem, ukaza³ nam ³atwy
klucz, aby uwierzyæ takiemu stowarzyszeniu jak Uniwersytet Francji. Mówi mi: „Co!, ja urzêdnik uniwersytetu, który przyrzek³
wszêdzie cigaæ jezuitów, mam siê podporz¹dkowaæ ojcu z tego
Towarzystwa!”. W moim ostatnim licie do ministra napisa³em, ¿e
Uniwersytet wygl¹da jak sekta. Jest bardzo mo¿liwe, ¿e w kulu50

49
50
51

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 158; T. Rambert, dz. cyt., t. 1, s. 155.
Louis Maillard SJ.
Gustave Xavier Lacroix de Ravignan (1795-1859), renomowany kaznodzieja.
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arach uniwersytetu sk³ada siê równie niegodziwe przysiêgi jak
u masonów i carbonari52.
10 czerwca53: List do ojca Moreau, aby rozstrzygn¹æ, ¿e najstarszy ma pierwszeñstwo; tak wiêc ojciec Lagier, który uzyska³ tak¹ sam¹
liczbê g³osów, bêdzie przedstawicielem wspólnoty; ale postanowi³em
go powo³aæ tak samo jak ojca Bellona54. Tak wiêc wysy³am zamkniêty list do tego ostatniego, uprzedzaj¹c zarówno jednego, jak i drugiego, ¿e na kontynencie bêd¹ mogli zostaæ tylko trzy tygodnie. W³aciwy porz¹dek i oszczêdnoæ wymagaj¹, aby jak najszybciej powrócili
do swoich domów. Wyznaczam ojca Moreau, aby w Vico powiadomi³, ¿e musz¹ sporz¹dziæ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci i odpowiednio powiadczony fragment przekazaæ ojcu Gibellemu55, który ma
przedstawiæ ten tytu³ uczestnictwa w kapitule. Tak samo post¹pi siê
w Ajaccio, o czym jak siê wydaje, zapomniano.
14 czerwca56: List do ojca Ricarda. W Lumières uznali, ¿e jest
ich zbyt ma³o, aby jednego cz³onka wys³aæ na kapitu³ê. 30 czerwca minê³y dopiero trzy lata od profesji ojca Françona57. Spieszê siê,
aby temu ojcu przyznaæ czynny i bierny g³os, aby tej wa¿nej wspólnocie daæ mo¿liwoæ udzia³u w kapitule.
19 czerwca58: Szczerze ¿a³ujê [biskupa Tharina]59, to drugi,
który wyprzedza mnie na tamten wiat, drugi z czterech odpowiedzialnych za prowadzenie Seminarium wiêtego Sulpicjusza:
Pierwszym ju¿ dawno temu by³ Teysseyrre60, teraz on; posta³ jeszcze Gosselin61 i ja. By³em najstarszy.
52
Tajne i polityczne stowarzyszenie za³o¿one w Italii na pocz¹tku XIX wieku. Jego
celem by³ triumf liberalnych idei i zjednoczenie W³och.
53
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 3. Mowa o wyborach na najbli¿sz¹ kapitu³ê
generaln¹.
54
Charles Barthelemy Bellon (1814-1861), wówczas profesor w WSD w Ajaccio.
55
Antoine Gibelli (1813-1846).
56
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 2.
57
Jean Joseph Marie Françon (1807-1888), oblacjê z³o¿y³ 30 czerwca 1840 roku.
58
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 170.
59
C.M. Paul Tharin (1887-1843), w latach 1823-1826 biskup Strasburga.
60
Ksi¹dz Paul-Emile Teysseyrre.
61
Jean E. Auguste Gosselin. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 1, s. 407, 417,
419-420.
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20 czerwca62: Wzór listu powo³uj¹cego osobicie na kapitu³ê:
Mój drogi ojcze N.63 Zwo³uj¹c na dzieñ 11 lipca kapitu³ê generaln¹
naszego Zgromadzenia w naszym drugim domu w Marsylii64, piszê do ojca poni¿szy list, aby osobicie wezwaæ ojca na tê kapitu³ê. Po przedstawieniu poni¿szego listu miejscowemu superiorowi
ustali on ojca podró¿ i zatroszczy siê o wydatki na podró¿, jest
zatem ojciec zobowi¹zany udaæ siê tam w wyznaczonym dniu. Pozdrawiam ojca i b³ogos³awiê. + K. J. Eugeniusz itd.
PS Po przybyciu do Marsylii jest ojciec zobowi¹zany, aby ten list
przekazaæ sekretarzowi generalnemu instytutu.

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 1.
Na kapitu³ê w 1843 roku imiennie zostali wezwani ojcowie J.J. Magnan, T. Dassy
i J.F. Allard.
64
W Wy¿szym Seminarium Duchownym.
62
63
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3 lipca65: Przyszed³ do mnie ksi¹dz kapelan z kolegium, aby
podobnie jak w minionych latach poprosiæ o udzielenie sakramentu bierzmowania u niego. Odmówi³em mu, poniewa¿ nie chcê dawaæ najmniejszego znaku przywi¹zania do placówki, gdzie profesorowie filozofii i historii ucz¹ b³êdu. Panowie z kolegium mog¹
przyjæ do mojej kaplicy w ustalony dzieñ, w poniedzia³ek; wszyscy, którzy siê pojawi¹, otrzymaj¹ bierzmowanie.
5 lipca66: List od biskupa z Viviers67. Z przyjemnoci¹ uda siê
na kapitu³ê, bêdzie jedynie zmuszony szybko wyjechaæ, aby w sobotê wróciæ i 16 udzieliæ wiêceñ. Wyra¿a godne siebie uczucia:
„Ksi¹dz biskup bardzo mnie rozmieszy³, kiedy napisa³, ¿e nie powo³uje mnie na superiora. To mo¿e zgadzaæ siê z nauk¹ teologii,
ale to niezgodne z doktryn¹ i uczuciami mego serca, wszyscy bêdziemy bardzo szczêliwi, mog¹c siê spotkaæ i zebraæ, aby zaj¹æ
siê sprawami naszego drogiego Zgromadzenia, do którego wszyscy
powinnimy nale¿eæ, niezale¿nie od odmiennych kolei ¿ycia, i na
³onie którego bêdzie mi³o umrzeæ”.
13 lipca68: Nie powiem nic, co dzia³o siê podczas tej godnej
pamiêci kapitu³y69. Ksiêga, w której s¹ spisane jej akta, jest wspomnieniem tego, co by³o najbardziej godne uwagi, ale nigdy nie
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 158; T. Rambert, dz. cyt., t. 1, s. 156.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 6.
67
Biskup H. Guibert by³ trzecim asystentem generalnym.
68
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 161-162.
69
Kapitu³a odby³a siê w dniach 11-13 lipca. Podczas niej dyskutowano miêdzy
innymi o przyjêciu kolegiów i o planie studiów w N.-D de Lumières. Zob. J. Pielorz,
Les chapitres généraux au temps du Fondateur, Ottawa 1986, t. 1, s. 163-224.
65
66
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bêdzie w stanie oddaæ ducha mi³oci, dowodów przywi¹zania do
Regu³y, do Zgromadzenia, do superiora, jednoci spojrzenia i myli, powiêcenia, zapomnienia o sobie, wiêtej obojêtnoci, niezale¿nie w której czêci wiata. Przyznajê, ¿e widz¹c zgromadzenie
mê¿ów tak wielkiej i prawdziwej zas³ugi, którzy zrobili wszystko
dla Kocio³a i pa³aj¹, aby uczyniæ jeszcze wiêcej dla chwa³y bo¿ej
i zbawienia dusz, nie potrafi³em obroniæ siê przed uczuciem zadowolenia.
Biskup Viviers zbudowa³ wszystkich wzruszaj¹cym wyrazem
prawdziwie apostolskich uczuæ, jakie go o¿ywiaj¹. Wobec wszystkich pokaza³ siê takim, jakim go znam; nie jest siê w stanie wyraziæ wra¿enia, jakie zrobi³y jego s³owa, gdy w podyktowanej przez
jego serce przemowie przed Bogiem i przede mn¹ jako wiadkiem
zapewni³, ¿e gdyby trzeba by³o wybraæ pomiêdzy biskupstwem,
które przyj¹³ z pos³uszeñstwa, a zgromadzeniem, które musia³ opuciæ, nie waha³by siê ani przez chwilê co do zgromadzenia, na którego ³onie chcia³by ¿yæ i umrzeæ.
14 lipca70: Dopiero wczoraj wyszed³em z seminarium, aby
wszystkim naszym ojcom daæ czas na porozmawianie ze mn¹.
W tych za¿y³ych rozmowach by³em w stanie dotrzeæ do dobrego
ducha, który o¿ywia³ wszystkich. Wielokrotnie sobie mówi³em, ¿e
nie mamy czego zazdrociæ ¿adnemu innemu stowarzyszeniu.
Dziêkujmy Bogu, ¿e nasze doprowadzi³ do tego punktu, w jakim
siê znajduje, i niech ka¿dy uzna, ¿e zosta³o ono skierowane na drogê doskona³oci, na której od niego zale¿y pod¹¿anie wielkimi krokami naprzód.
20 lipca71: List do ojca Vincensa72. List do ojca Courtèsa w tym
duchu, o którym w³anie napisa³em. Poinformowa³em go o sk³adzie
jego domu. Ojcowie André73 i Rouvière asesorzy; ojciec Perron74
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 9.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 87; ten¿e, tam¿e, s. 205.
72
Skopiowany w Dzienniku list do ojca Vincensa zosta³ opublikowany w EO
I, t. 10, s. 19-20. Chodzi³o o obediencjê ojca Nicolasa do WSD w Ajaccio, aby zast¹piæ
ojca Bellona.
73
Daniel Valentin André (1802-1848).
74
Funkcja kierownika b¹d duchowego prefekta braci by³a przewidziana w Regule.
70
71
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ojciec duchowny i ekonom, ojciec Rouvière admonitor, polecaj¹c
ojcu Courtèsowi, aby nie wyznaczaæ imiennej funkcji.
30 lipca75: Przegl¹daj¹c dzisiaj moje stare szparga³y, aby je
wydaæ na pastwê ognia, znalaz³em drogocenny list wiêtego ksiêdza Duclaux76, mojego kierownika w Seminarium wiêtego Sulpicjusza, który zmar³ jako superior generalny tego¿ zgromadzenia.
Ca³y jest wspania³y, jakby wszystko pochodzi³o z jego piêknej duszy; w 1815 napisa³ mi miêdzy innymi: „Gdy chodzi o mnie, mogê
jedynie dziêkowaæ dobremu Mistrzowi za wszystkie pobo¿ne uczucia, jakie on w ksiêdzu wzbudza. Niech nadal ze wszystkich si³
ksi¹dz pracuje nad odnow¹ religii; niech ksi¹dz g³osi kazania, poucza i owieca Francuzów o racji przyt³aczaj¹cego ich z³a; niech
g³os ksiêdza da siê s³yszeæ we wszystkich czêciach Prowansji;
dobry Bóg, aby nas nape³niæ swoimi ³askami, oczekuje jedynie
naszego nawrócenia. Ale przede wszystkim niech ksi¹dz w kap³anach zaszczepi kap³añskiego ducha. Dopóki na czele parafii nie
bêdzie wspania³ych ksiê¿y, zdzia³a ksi¹dz jedynie bardzo niewiele
dobra. Niech ksi¹dz poci¹gnie wszystkich duchownych, aby byli
wiêtymi; niech czytaj¹ ¿ywoty wiêtego Karola i wiêtego Wincentego a Paulo; zobacz¹, czy pozwala siê kap³anowi ¿yæ w letnioci i braku gorliwoci. Zapewniam ksiêdza, ¿e nie przestajê o ksiêdzu myleæ i dziêkowaæ Bogu za odwagê, jak¹ ksiêdzu daje. Ufam,
¿e ksi¹dz du¿o dokona, poniewa¿ szczerze kocha ksi¹dz Boga i Koció³. ciskam ksiêdza z ca³ego mojego serca i z ca³ej mojej duszy,
jestem dla ksiêdza.
Duclaux, 2 padziernika 1815”.
Gdyby wiedziano, jak wiêty by³ ten wspania³y ksi¹dz Duclaux, nie okazywano by zdziwienia, ¿e chcia³em wzi¹æ w ramkê
jego s³owa, tak jak czyniono z listami wiêtego Franciszka Salezego lub wiêtego Alfonsa Liguoriego. Przepisa³em tak¿e poprzedni
A. Yenveux, wersja drukowana, dz. cyt., t. 1, s. 48-50.
Antoine de Puget Duclaux (1749-1827), w 1814 roku zosta³ wybrany superiorem generalnym sulpicjanów. 21 grudnia, w dniu wiêceñ kap³añskich, Eugeniusz napisa³ list do ksiêdza Duclaux. Zob. EO I, t. 14, s. 268-270.
77
W archiwach generalnych nie odnaleziono listów od ksiêdza Duclaux.
75
76
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list, aby nie zagin¹³; ale pragnê, by orygina³ zosta³ w naszych
archiwach77 lub lepiej mówi¹c w skarbcu Zgromadzenia niczym relikwia wraz z kilkoma innymi wiêtymi osobami, z którymi korespondowa³em. Ksi¹dz Duclaux przez ca³y czas spêdzony w seminarium, by³ moim kierownikiem. Ksi¹dz Duclaux by³ nie tylko
wybitnym teologiem (by³ pierwszym licencjuszem), ale to cz³owiek, który najlepiej mówi³ o sprawach duchowych. Zachwyca³
wszystkich podczas codziennych wyjanieñ i w seminarium podczas czytania duchownego, i to p³ynê³o ze ród³a. Obojêtnie, jakakolwiek by to by³a ksi¹¿ka, któr¹ czyta³, od siebie dodawa³ przemylenia, które robi³y jeszcze wiêksze wra¿enie; to by³ dar, którego
nikt poza nim nie posiada³. Ten wiêty m¹¿ w najwy¿szym stopniu
by³ nape³niony bo¿ym duchem.
To przypomina mi refleksjê, któr¹ zawsze stosowa³ do wszystkich decyzji, o jakie go proszono, niezale¿nie od tego, jak powa¿na by³a decyzja, prosi³ o czas, aby rozwa¿yæ j¹ przed Bogiem. Pewnego dnia poprosi³em go, aby mi powiedzia³ o podró¿y, któr¹
zamierza³em odbyæ. Chodzi³o o wyjazd do Rzymu w zwi¹zku
z zatwierdzeniem naszych Regu³. Czy jest co doskonalszego ni¿
wyjazd i odwiedziny grobu Aposto³ów, ni¿ wykorzystanie mojego
czasu i pieniêdzy na co po¿yteczniejszego dla Kocio³a i bliniego?78 Ksi¹dz Duclaux nie chcia³ mi udzieliæ natychmiastowej odpowiedzi; od³o¿y³ j¹ na jutro, kiedy j¹ rozwa¿y przed Bogiem.
Nazajutrz przyszed³ osobicie, aby mi powiedzieæ, ¿e uzna³ tê podró¿ za stosown¹, i przytoczy³ mi przyk³ady wiêtych, którzy j¹
podjêli, miêdzy innymi ksiêdza Bretonvilleirsa79. Moja podró¿ nie
dosz³a do skutku w tym czasie; ale z jeszcze wiêkszym rozs¹dkiem
musia³em j¹ odbyæ póniej; tym razem odwagi doda³ mi inny wiêty, ojciec Albini80, który zapewni³ mnie, ¿e uda siê wszystko, co
zamierzam zrobiæ.
78
Za³o¿yciel najprawdopodobniej spotka³ siê z ksiêdzem Duclaux podczas podró¿y do Pary¿a (lipiec-listopad 1817 roku). Mia³ nadziejê, ¿e wówczas zdobêdzie rz¹dowe, oficjalne zatwierdzenie swojego Zgromadzenia.
79
Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers (1621-1676) w 1652 roku zast¹pi³ ksiêdza Olliera na probostwie w Saint-Sulpice, a w 1657 roku na stanowisku rektora seminarium i stowarzyszenia.
80
Charles Dominique Albini (1790-1839), dzisiaj czcigodny S³uga Bo¿y.

117

Sierpieñ 1843
1 sierpnia81: Cierpliwoci! Znowu kolejny rok. Trzeba podziêkowaæ Bogu za zdrowie, jakim mnie darzy, i prosiæ o przebaczenie
za niew³aciwe wykorzystanie 61 lat mojego ¿ycia. Zwyczajowa
stacja u kapucynów, gdzie odprawiê wspólnotow¹ mszê z okazji
odpustu wiêtego Franciszka82. Tak wiêc ci¹gle kolejny rok mojego ¿ycia rozpoczynam otoczony modlitwami tych ziemskich anio³ów, które maj¹ tyle mi³oci i tak wielkie przywi¹zanie do mnie.
Przez ca³y ranek ich koció³ by³ pe³en, tak bardzo buduj¹ce jest
uczestnictwo.
11 sierpnia83: List do ksiêdza biskupa z Ajaccio84 za porednictwem powracaj¹cych naszych dobrych ojców Semerii85 i Gibellego. Powiedzia³em: dobrzy ojcowie, to niewystarczaj¹ce, mówi¹c
o tego typu anio³ach, trzeba u¿ywaæ najwy¿szego stopnia superlatywu.
15 sierpnia86: List od ojca Ricarda. Pyta, czy powinien przewodniczyæ æwiczeniom junioratu, gdy na przyk³ad wypadaj¹ egzaminy itd. Nie mówi mi, kto poda³ w w¹tpliwoæ to prawo, ale rozumiem, ¿e to prefekt studiów. To niemo¿liwe do przyjêcia ¿¹danie
ojca Chauveta, ale nie wolno, aby superior za bardzo miesza³ siê
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 191.
Aluzja do odpustu Porcjunkuli udzielonego wiernym przez papie¿a Honoriusza
III, którzy 2 sierpnia 1221 roku odwiedzili sanktuarium Porcjunkuli, pierwszy dom zakonu franciszkañskiego. Póniej ten odpust zosta³ udzielony na zawsze.
83
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 93.
84
Touissant Casanelli d’Istria w latach 1833-1869 biskup Ajaccio.
85
Etienne Semeria (1813-1868). Ojcowie Semeria i Gibelli uczestniczyli w kapitule, pierwszy jako superior domu w Vico, drugi jako delegat z tego domu.
86
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 126.
81
82
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w specjaln¹ formacjê tych m³odych ludzi; za ich uczenie i kierowanie jest odpowiedzialny ojciec Chauvet.
16 sierpnia87: Czekam, a¿ zda88 mi relacjê z jego spotkania
z ksiêdzem arcybiskupem z Awinionu89. Wydaje mi siê, ¿e zbytnio
pozwala sobie na te czêste podró¿e, które powinny byæ nieliczne,
a ostatecznie za zgod¹ superiora generalnego.
17 sierpnia90: Msza w Notre-Dame de la Garde zgodnie
z moim zwyczajem, jakim jest pójcie do sanktuarium w czwartek
w oktawie wiêta. Dzisiaj og³osi³em tam cud, jaki za wstawiennictwem Matki Bo¿ej dokona³ siê w ¿yciu siostry Marie Julie Dugas,
zakonnicy z klasztoru Wizytek. Bêd¹ mi towarzyszyæ nasi m³odzi
oblaci, bracia Brunet, Garin i Laverlochère91, którzy przybyli, aby
siebie i ich misjê poleciæ opiece naszej dobrej Matki. Brat Nicolas92 z powodu przejciowej niedyspozycji musia³ zostaæ w ³ó¿ku.
Zawsze jakie potwierdzenie o chorym, przebyta droga. Powracam
do tych wspania³ych braci; nie mo¿na mieæ godniejszych myli
o ich powo³aniu. Wyjad¹ do Kanady.
17 sierpnia93: List do m³odego Bareta94, odpowied na jego list
z 5 sierpnia. Gratuluj¹c mu jego oblacji, dajê jemu kilka wskazówek o zaufaniu oraz powierzeniu siê, jakie powinno siê mieæ

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 83.
Za³o¿yciel zdaje siê jeszcze mówiæ o ojcu Ricardzie, superiorze w N.-D. de Lumières w diecezji Awinion.
89
Paul Naudo w latach 1842-1848 arcybiskup Awinionu.
90
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 102.
91
Auguste Alexandre Brunet (1816-1866), oblacja 15 sierpnia 1842 roku, wiêcenia kap³añskie w Kanadzie 29 wrzenia 1844 roku. André Marie Garin (1822-1895),
oblacja 1 listopada 1842 roku, wiêcenia kap³añskie w Kanadzie 27 kwietnia 1845 roku.
Jean Nicolas Laverlochère (1812-1884) oblacja 1 listopada 1842 roku, wiêcenia kap³añskie w Kanadzie 5 maja 1844 roku. Bracia Brunet i Laverlochère wyjechali do Kanady
latem 1843 roku, brat Garin w 1844 roku.
92
Pierre J.A. Nicolas (1812-1903), oblacja 8 grudnia 1842 roku, wiêcenia kap³añskie 27 sierpnia 1843 roku.
93
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 132.
94
Charles Baret (1825-1875), oblacja 15 sierpnia 1843 roku. List do kleryka Bareta z 18 sierpnia w EO I, t. 10, s. 25-26.
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wzglêdem Boga, nie martwi¹c siê zbytnio tym, co mo¿e zak³óciæ
pokój duszy.
18 sierpnia95: Otworzy³em dzisiaj list, który ojciec
napisa³
do swojego wspania³ego i czu³ego przyjaciela ojca Baudranda. Nie
chcia³em w nim napotkaæ na to zdanie, nosi znamiê oryginalnoci:
„Wzywasz mnie, raz okaza³em pos³uszeñstwo i tego ¿a³owa³em,
dobrze o tym wiesz, mówi¹c miêdzy nami. Teraz czego chcesz,
abym ci odpowiedzia³ itd. Aby mi dodaæ odwagi, chwalisz siê
przede mn¹ swoimi biedami, dziêkujê tobie, ¿e masz mnie za wiêtego, ale pod tym wzglêdem moje zapasy s¹ zrobione, to, czego potrzebujê, i bardzo w¹tpiê, ¿e nawet najbardziej wyg³odniali potrzebuj¹ wyjechaæ z Francji, aby znaleæ co, czym mo¿na siê nasyciæ.
Nie chcê powiedzieæ, ¿e jestem bardziej nieszczêliwy ni¿ dawniej,
dobrowolnie wst¹pi³em do stowarzyszenia i mam nadziejê, ¿e za
pomoc¹ twoich modlitw codziennie coraz lepiej bêdê rozumia³, ¿e
to szczêcie dla mnie. Nadal wiêc módl siê za twojego przyjaciela,
multum valet deprecatio justi96, aby mój pokój nie by³ zbyt bolesny, aby ¿ycie zakonne by³o coraz przyjemniejsze dla mnie itd.”.
20 sierpnia97: Stosowne jest, aby w tym miejscu opisaæ przywilej nadany naszemu Zgromadzeniu przez naszego Ojca wiêtego, papie¿a Grzegorza XVI co do szkaplerza lub ma³ego habitu
Najwiêtszej Maryi Panny zadekretowanego przez kapitu³ê generaln¹ w 1837 roku. Proba zosta³a sporz¹dzona w nastêpuj¹cych
s³owach 98
Bez dalszej zw³oki trzeba, aby cz³onkowie instytutu otrzymali ten
ma³y habit, zanim jeszcze na jednej stronie zostanie wygrawerowany
obraz. Oto, co poleci³em w tej kwestii. Jak tylko ma³e habity lub szkaplerze zostan¹ wykonane, miejscowi superiorzy pob³ogos³awi¹ wszystkich, którzy otrzymaj¹ szkaplerze w ich wspólnotach. Ten obrzêd odbêdzie siê przed msz¹ wspólnotow¹, któr¹ w kaplicy domowej
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 24.
Jk 5, 16: Wielk¹ moc ma modlitwa sprawiedliwego.
97
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 97-99.
98
W tym miejscu Za³o¿yciel kopiuje probê i odpowied Rzymu z 30 kwietnia
1838 roku. Zapomnia³, ¿e te teksty zosta³y skopiowane w Dzienniku pod dat¹ 13 czerwca 1838 roku. Zob. EO I, t. 19, s. 133-136.
95
96
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odprawi superior. Szkaplerz bêdzie siê mia³o na sutannie podczas
mszy, podczas której oblaci99 przyst¹pi¹ do komunii w domu, w którym przebywaj¹. Po mszy szkaplerz od razy w³o¿y siê pod sutannê
i w ten sposób bêdzie siê go nosiæ. W przysz³oci, w dniu oblacji, superior uroczycie pob³ogos³awi szkaplerze, tak jak b³ogos³awi krzy¿e,
i za³o¿y go nowemu oblatowi od razu po z³o¿eniu lubów. Oblat
zachowa szkaplerz na sutannie przez ca³y czas trwania obrzêdu
i w³o¿y go dopiero pod sutannê, gdy po skoñczonej ceremonii wróci do swojego pokoju. Kiedy kto z nas umrze, szkaplerz umieci
siê na sutannie, tak jak w dniu, w którym go otrzyma³, i w nim z³o¿y siê go do grobu.
21 sierpnia100: Niespodziewane przybycie braci Santoniego101
i Carlesa102. Co za klejnot z tego Santoniego, to anio³. Wszystko,
co mi powiedzia³, jest naznaczone m¹droci¹ i najwy¿szym stopniem cnoty. Niech Bóg po tysi¹ckroæ bêdzie b³ogos³awiony, ¿e da³
nam takiego cz³onka.
29 sierpnia103: Jeszcze tego samego dnia wyje¿d¿am do Lumières, gdzie przybywam w porze modlitw104. Dzwoni dzwon, nie
wiem jak. Radoæ ogrania dom, ca³y dom wybiega mi na spotkanie. B³ogos³awiê ich i po kilku s³owach pochwa³y ka¿dego odsy³am na spoczynek.
[30 sierpnia]: Komunitetowa msza. Dok³adne zwiedzanie
miejsc, które od dwóch lat bardzo mocno zmieni³y swój wygl¹d.
Rozmowa z superiorem i kilkoma innymi. Zgodne z regu³¹ rozpoczêcie wizytacji; krótkie przemówienie do wspólnoty, w którym
przypominam im o mi³oci braterskiej. Odwiedziny kocio³a i zakrystii. Nie jest najbiedniejsza.
[31 sierpnia]: Pomiêdzy jednym a drugim æwiczeniem kolejne rozmowy z cz³onkami wspólnoty.
Scholastycy.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 197.
101
Jacques Philippe Santoni (1820-1890).
102
L.E. Ferdinad Carles — oblacja 29 czerwca 1840, wiêcenia kap³añskie
27 sierpnia 1843 roku, wyst¹pi³ w 1844 roku.
103
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 96.
104
Biskup de Mazenod przeprowadza wizytacje kanoniczn¹. W N.-D de Lumières
bêdzie od wieczora 29 sierpnia wtorku rano 5 wrzenia.
99
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[1 wrzenia]: Te same obowi¹zki co wczoraj.
[2 wrzenia]: Nadal to samo, nie wy³¹czaj¹c m³odzie¿y, z której
jestem bardzo zadowolony105. Wziêto ich za nowicjuszów. Pod wieczór zaczê³o pojawiaæ siê kilku obcych, aby zwiedziæ sanktuarium.
[3 wrzenia]: Niedziela, mieszkañcy Gordes przybyli w procesji wraz z proboszczem. Licznej grupie towarzysz¹ mer i jego
zastêpcy w szarfach. Odprawilimy uroczyst¹ piewan¹ mszê. Na
obiad zaprosi³em proboszcza i w³adze, ale podczas posi³ku nie rozmawialimy.
[4 wrzenia]: Poniedzia³ek, po wielu konferencjach, czy to
z ojcami ze wspólnoty, czy te¿ z m³odzie¿¹ zakoñczy³em wizytacjê. Zbyt póno skoñczy³em, aby udzieliæ ustalonego b³ogos³awieñstwa. Od³o¿ylimy je na jutro.
[5 wrzenia]: Udzieli³em uroczystego b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Nastêpnie udalimy siê do dolnej kaplicy, aby odpiewaæ Sub Tuum. Potem pob³ogos³awi³em szkaplerze
Niepokalanego Poczêcia, których przyjêcie ustalono na kapitule
generalnej w 1837 roku, i na³o¿y³em je wszystkim obecnym.
19 wrzenia106: List od ojca Léonarda107 nazajutrz po jego profesji. W najbardziej wzruszaj¹cych s³owach wyra¿a szczêcie, jaJuniorzy.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 146.
107
Léonard J.C. Baveux (1796-1865), francuski sulpicjanin wywiêcony w 1828
roku. Kiedy wst¹pi³ do oblatów, pracowa³ w Kanadzie. Oblacjê z³o¿y³ 2 sierpnia 1843
roku.
105
106

122

Dziennik 1843

kiego dowiadczy³. Biskup z Montrealu skierowa³ do niego bardzo
ojcowskie s³owa; na tej piêknej ceremonii by³ tak¿e biskup z Kingston108. Kaplica by³a wype³niona przyjació³mi i proboszczami. By³
tam tak¿e pewien ojciec jezuita. £zy naszego ojca Léonarda wycisnê³y je tak¿e z oczu wszystkich uczestników.
List do przewodnicz¹cego Rady Rozkrzewiania Wiary z Lyonu
i Pary¿a, aby podziêkowaæ za wiadczenie w wysokoci 2500 franków na misjê w Cournouailles109.
108
109

Biskup I. Bourget i Patrice Phelan koadiutor Kingston.
Oblacka fundacja Penzance w Anglii.
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Padziernik 1843
1 padziernika110: List do ojca Guiguesa z poleceniem wezwania wszystkich oblatów do Marsylii, aby tam studiowali filozofiê
i teologiê111. Odpowied na wiele pytañ, miêdzy innymi w kwestii
darmowej szko³y, któr¹ chcia³ otworzyæ w lOsier. Ma osobê, która
rocznie dostarczy domowi 400 franków; 200 franków da gmina,
plus 75 franków za wynajem. To dobre na chwilê obecn¹, ale kiedy siê w to zaanga¿ujemy112 i bêdzie trzeba kontynuowaæ nawet
wtedy, gdy wycofa siê darczyñca z 400 franków. Sk¹din¹d zgadzam
siê za darmo dla ubogich, ale dlaczego równie¿ dla tych, którzy nie
potrzebuj¹?
23 padziernika113: Absolutnie mu114 nie odpowiedzia³em, poniewa¿ czyni¹c to, najpierw musia³bym podj¹æ usuniêcie go ze
Zgromadzenia, które znies³awi³ wyznawanymi przez siebie zasadami, wypowiedziami i swoim zachowaniem. Jeli w rachunku jego
ambicji pojawia siê b³¹d, to rzeczywicie jest to kara boska. Pomyli³ siê, jeli uwierzy³, ¿e dalimy siê oszukaæ jego dwulicowoci.
Niestety, znamy wszystkie intrygi i jeli przy³o¿y³em rêkê do jego
odejcia, to dlatego, aby unikn¹æ nieuniknionego skandalu, który
nied³ugo by wybuchn¹³, gdybym tylko zawaha³ siê z podjêciem
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 114.
W roku akademickim 1842-1843 scholastycy zostali wys³ani do lOsier. List do
ojca Guiguesa z 1 padziernika zosta³ opublikowany w EO I, t. 10, s. 32-34.
112
Raz siê czego podj¹æ, zaanga¿owaæ siê.
113
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 295.
114
Najprawdopodobniej chodzi o J.A. Valentina Reinauda, który wst¹pi³ w 1841
roku, wydalony w 1844 roku. Zob. Dziennik z 10 czerwca 1844 roku. Tekst Dziennika
ojciec Yenveux poprzedza nastêpuj¹cymi s³owami: Mowa o ojcu, który bez pozwolenia zwi¹za³ siê z biskupem misyjnym, maj¹c nadziejê, ¿e bêdzie jego nastêpc¹, ten¿e
biskup w konsekwencji go opuci³. Ksi¹dz Reinaud by³ misjonarzem na Cejlonie.
110
111
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decyzji. Czy szaleniec nie mówi³, ¿e zosta³ wezwany do innych
zadañ ni¿ zawê¿ony kr¹g, w który zosta³ wt³oczony? Czy kiedykolwiek ukrywa³ pogardê, jak¹ ¿ywi³ do tych wszystkich, z którymi by³ skazany, aby ¿yæ? Czy ju¿ biskup Viviers, gdy by³ superiorem w wy¿szym seminarium w Ajaccio, nie odkry³ sekretu jego
niegodnych myli. Oby Bóg ju¿ wtedy wymierzy³ sprawiedliwoæ
temu z³emu cz³onkowi! Zaoszczêdzi³by nam wiele k³opotów. Ale
w moich postanowieniach zawsze dominowa³o wspó³czucie, nadal
wywiadcza³em mu dobrodziejstwa do tego stopnia, ¿e co roku dajê
mu bardzo znaczn¹ sumê, aby ¿ywiæ jego matkê oddaj¹c¹ siê na³ogom i dostarczyæ jej wszystkiego, czego potrzebuje. Nie mówiê
o kosztach podró¿y do Lyonu i gdzie indziej, a w koñcu o wszystkim, co mo¿na by³oby uczyniæ dla najcenniejszego i najgodniejszego cz³onka Zgromadzenia, którego jego z³e serce przeklina³o, czego przy wielu okazjach da³ dowód. Niech upewni siê co do
czekaj¹cych go epitetów. Sta³ siê godny pogardy, ¿e jest to poni¿ej
wszelkiej krytyki. Z bólem piszê te zdania, ale zawczasu nale¿y
wyjaniæ motywy postanowienia, które natychmiast zostanie powziête, które byæ mo¿e zbyt d³ugo by³o odk³adane.
24 padziernika115: List do ojca Courtèsa za porednictwem
ojca Perrona, którego pocieszy³em po pewnym przygnêbieniu,
w jakie w Aix wprowadzi³ go ojciec Courtès. Ten dobry ojciec
chcia³, abym go zwolni³ z funkcji ekonoma, która wydaje mu siê
mieszna, ojciec Courtès upiera³ siê, aby trzymaæ kasê i wszystkim
zarz¹dzaæ. Jest w tym jaka prawda, ale mo¿na by temu zapobiec,
gdyby ojciec Courtès powiedzia³, i¿ ojciec Ricard by³ zbyt dobry,
przekazuj¹c kasê ekonomowi z Lumières. To wi¹¿e siê z jego starym przyzwyczajeniem, aby zarz¹dzaæ wszystkimi sprawami
w domu w Aix.
31 padziernika116: Napisa³em do ojca Ricarda do Notre-Dame
de Lumières. Nie zdawa³ sobie sprawy z personelu swojego domu;
jest czas, aby go ustaliæ, ale najpierw niech wys³ucha swojej rady,
aby mi przekazaæ wspóln¹ opiniê.
115
116

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 52 na koñcu tomu.
Ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 127.
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6 listopada117: List od ojca Guiguesa. Ma wiadomoæ, ¿e dobrze czyni, kiedy bez przerwy stara siê przede wszystkim o dobro
swojego domu. To znaczy, ¿e w tej materii nie wyka¿e poprawy.
Daremne jest udowadnianie, ¿e wa¿niejsze s¹ interesy Zgromadzenia. Utrzymuje, ¿e nie ma powodów do niepokoju. Czy przynajmniej osi¹gnê to, ¿e zadowoli siê wypowiedzeniem swoich myli
w tym wzglêdzie, w którym utrzymuje, ¿e to dobre dla wspólnoty
bez wywierania nacisków, aby mnie ograniczaæ w zarz¹dzaniu ca³ym Zgromadzeniem? W¹tpiê w to.
12 listopada118: Król przekaza³ ministrowi sprawiedliwoci
mój list, zobowi¹zuj¹c go, aby mnie zapewniæ o wielkiej chêci,
z jak¹ usi³uje przyczyniæ siê w stopniu, w jakim to od niego zale¿y, do rozwoju religijnych uczuæ (to wyra¿enie z pewnoci¹ pochodzi od kopisty). Szczerze jest zasmucony o¿ywionymi dyskusjami,
jakie pojawi³y siê w kwestii nauczania we Francji; ze wszystkich
swoich si³ stara siê zapobiegaæ tak po¿a³owania godnym walkom
i nieprzyjemnym dyskusjom. Niczego tak nie pragnie jak jednoci
i harmonii pomiêdzy duchowieñstwem i uniwersytetem Francji; za
jedn¹ z najwa¿niejszych trosk swojej kadencji uwa¿a dokonanie
tego dzie³a pojednania. Minister dodaje: „Ksiê¿e biskupie, nie potrzebujê mówiæ, z jakim zapa³em mam szczêcie wspieraæ w tym
wzglêdzie zamiary króla”. Nastêpnie mówi mi o sprawie La Ciotat119, o której rozmawia³ z ministrem edukacji. Pan Villemain poRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 258.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 160; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 168.
119
Biskup de Mazenod chcia³ otworzyæ internat w szeciotysiêcznym miecie La
Ciotat, gdzie nie by³o szko³y ponadpodstawowej. Zob. A, Rey, dz. cyt., t. 2, s. 167.
117
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wiedzia³ mu, ¿e ta kwestia nie zosta³a zarzucona w jego departamencie120 i ¿e ze wszystkich si³ j¹ popiera. £adnie! Podpisuj¹c ten
piêkny list, który wczoraj otrzyma³em, aby mi powiedzieæ, ¿e nie
ma nic do zrobienia. Sit pro ratione voluntas121, poniewa¿ ten hipokryta nie odpowiedzia³ na ¿aden z moich argumentów.
W ministerstwie edukacji.
Hoc volo, hoc jubeo, sit pro ratione voluntas: Chce tego, nakazuje to, niech moja
wola ust¹pi miejsca rozumowi. Werset z Juwenalisa, który wk³ada te s³owa w usta tyranicznej ¿ony. Ten wers przytacza siê, mówi¹c o despotycznej woli.
120
121
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Grudzieñ 1843
1 grudnia122: Zbli¿a siê wiêty czas adwentu, pomyla³em, ¿e
by³by to moment, aby wprowadziæ kilka zmian do oficjum, jakie
codzienne odmawiaj¹ nasi oblaci i nowicjusze. Studia, jakie s¹ obwi¹zani odbywaæ jednoczenie z seminarzystami, cierpi¹ nieco
z powodu czasu, jaki s¹ zobowi¹zani spêdziæ w chórze. Gdyby nasi
studenci byli sami, bylibymy zwolnieni, aby o kilka miesiêcy
przed³u¿aæ zajêcia, ale powinni byæ razem z seminarzystami, i to
zw³aszcza w pierwszych latach ich studiów filozoficznych lub teologicznych, mogliby doznawaæ niepowodzenia, na które nie mo¿na ich wystawiaæ123.
7 grudnia124: Wizyta mera z La Ciotat. Pokaza³ mi swoj¹ korespondencjê z rektorem i z ministrem. Ten diabelski ród porusza
niebo i ziemiê, aby gminê z La Ciotat nak³oniæ do znalezienia funduszy na utworzenie kolegium. Kosztowa³oby osiem do dziesiêciu
tysiêcy na rok, plus ogromne koszty placówki, podczas gdy nie
musieliby wydawaæ ze mn¹. Nies³ychane! Wciek³oæ uniwersytetu na religie i na episkopat zmusza go do takich absurdów.
9 grudnia125: B³ogos³awieñstwo kaplicy wzniesionej ku czci
wiêtego Józefa przez pana Payena na posiad³oci w Sainte-Marguerite. Najpierw zatrzyma³em siê w kociele parafialnym, aby
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 166-167.
Nastêpuje d³ugie wyliczenie, co odjêto z godzin brewiarzowych. Trzeba by d³ugich wyjanieñ, aby wyjaniæ, jak wówczas odmawiano brewiarz. Jestemy zaskoczeni,
¿e Za³o¿yciel nie mówi o ojcu Tempier, superiorze seminarium i scholastykatu, z którym przynajmniej nale¿a³o siê skonsultowaæ co do tej decyzji i jej zastosowania.
124
A. Rey, dz. cyt., t. 2. s. 168.
125
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 152.
122
123
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pob³ogos³awiæ figurê, która powinna zostaæ procesyjnie wzniesiona. Proboszcz poprosi³ mnie o wyg³oszenie krótkiej konferencji dla
wiernych zebranych w kociele, skorzysta³em z tej okazji, aby ich
oczom ukazaæ wielkoæ wiêtego mê¿a Maryi i moc Jego wstawiennictwa; pogratulowa³em parafii, ¿e ma sanktuarium, gdzie
przychodzi siê z daleka, aby wzywaæ wiêtego Józefa, i poleci³em
im, aby pierwsi byli przyk³adem tak s³usznej pobo¿noci, która
przyniesie im wiele korzyci itd.
12 grudnia126: Ojciec Allard127 mówi, ¿e ojciec Honorat przez
swoj¹ rozrzutnoæ le usposobi³ przeciwko niemu ludzi z Longueuil tak, ¿e nikt nie chce nic ju¿ jemu daæ w innych krajach, bo
wszêdzie da³ siê poznaæ jako bezrozumny rozrzutnik. Dosz³o do
tego, i¿ powiedzia³ mi, ¿e zosta³ znienawidzony z tego powodu. Do
tego stopnia, ¿e mieszkañcy Sant-Hilaire po otwarciu subskrypcji
dla misjonarzy dodali warunek, aby dochód nie zosta³ przekazany
ojcu Honoratowi, który szasta pieniêdzmi. Równie surowo w kwestii rozrzutnoci zosta³ oceniony przez nowicjuszów. Jest ca³kowicie dobry i najskromniejszy na wiecie, a przypisuje sobie w³adzê
wykraczaj¹c¹ poza jego kompetencje.
Gdy chodzi o ojca Telmona, to jest taki, jakim go znam. By³
ma³o zbudowany trosk¹, jak¹ okazuje siê jego osobie, elegancji
jego ubioru, jego p³aszczowi z dobrego sukna, jego aksamitnemu
kapeluszowi, jego drogiemu zegarkowi itd. Wszystko to zosta³o mu
zarzucone w kurii, a nowicjusze pytali siê, czy by³ wzorem ubóstwa, jakie im przedstawia³. To wszystko jest bardzo uci¹¿liwe
z racji dziel¹cej nas odleg³oci. Ach! Jak bardzo sobie gratulujê, ¿e
do tego kraju pos³a³em ojca Allarda. Bêdzie przeciwwaga dla tych
wszystkich ekstrawagancji i k³opotów.
25 grudnia128: Wigilia Bo¿ego Narodzenia wypad³a w niedzielê, przewodniczy³em pontyfikalnym pierwszym nieszporom. Kilka
godzin póniej powróci³em do kocio³a na nabo¿eñstwo o pó³nocy.
Ach! Rzeczywicie piêkna i wiêta noc. Z jak¹ radoci¹ spêdza siê
126
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Ten¿e, tam¿e, t. 3, s. 29, tam¿e, t. 6, s. 30-31.
Jean François Allard (1806-1889).
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 188; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 166.
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j¹ wraz z wieloma wiernymi piewaj¹cymi psalmy i rozmawiaj¹cymi o wielkich tajemnicach, których pami¹tkê wiêtujemy. Co za
wspania³e przygotowanie mszy wiêtej, tak s³usznie uroczystej,
podczas której na o³tarzu mo¿emy adorowaæ tego samego Zbawiciela, który o tej godzinie narodzi³ siê w stajni w Betlejem. Dla
mnie to inna bardzo cenna rocznica, kiedy po raz pierwszy mia³em
szczêcie odprawiæ mszê wiêt¹. Te wszystkie myli wype³nia³y
mnie, nie pesz¹c mnie, wrêcz przeciwnie, do tego stopnia mnie
przepe³nia³y, ¿e mówi³em sobie, i¿ uwa¿a³bym siê za szczêliwego
na ziemi, móc jedynie opiewaæ chwa³ê Pana w domu bo¿ym, bezustannie powtarzaæ to, co czynimy tej nocy; ¿e w koñcu by³oby
dobrze umrzeæ podczas æwiczenia tak pocieszaj¹cego dla duszy
i tak zgodnego z naszym przeznaczeniem. Przejêty tymi mylami,
przyszed³em, aby odpocz¹æ kilka godzin, i od chwili przebudzenia
zosta³em powo³any, aby jeszcze uroczycie obchodziæ to wielkie,
trwaj¹ce wiêto.
29 grudnia129: Wizyta ojca Chauveta. Przychodzi wyranie,
aby mi przedstawiæ, ¿e brat Philippe130 w czasie podró¿y spotka³
dwie wiête osoby, które wyjawi³y mu pragnienie, aby swe dobra
przekazaæ wspólnocie zakonnej w zamian za uczuciow¹ i do¿ywotni¹ rentê, któr¹ sobie zastrzegaj¹. Ojciec Chauvet uda³ siê do tych
osób zgodnie z tym, co powiedzia³ mu brat Philippe, mówi¹c
o naszych ojcach z Lumières. By³y zachwycone t¹ otwartoci¹
i niecierpliwie oczekiwa³y kogo z Aix, aby je powiadomiæ o ich
woli i o podstawie ich uzgodnieñ, jakie mia³y zamiar poczyniæ.
W rzeczywistoci uzna³ te osoby za cudowne, ¿e w tak po¿yteczny
sposób mog¹ zarz¹dzaæ swoimi dobrami i natychmiast przekaza³y
mu wszystkie dokumenty, aby pomyleæ o rodkach, jakie nale¿a³o
przedsiêwzi¹æ. Krewni tych pañ mieszkali bardzo daleko w innym
kraju, wed³ug nich w ogóle nie zas³ugiwali na ich dobra. Oto, na
jakim etapie jest ta sprawa, na któr¹ musia³em wyraziæ zgodê, poniewa¿ jest korzystna dla Zgromadzenia, jest u¿yteczna dla dobrodziejek, które dokonuj¹ dobrego dzie³a i w ¿adnej sposób nie naruszaj¹ sprawiedliwoci, poniewa¿ chc¹ nam przekazaæ swe dobra,
129
130

Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 174. Zob. Dziennik z 9 stycznia 1844 roku.
Niew¹tpliwie Philippe Fournier, który swój nowicjat odby³ w latach 1850-1851.
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przyjmuj¹c na siebie pewne zobowi¹zania, czyli uczciw¹ do¿ywotni¹ rentê, a ich w³aciwie wyra¿onym zamiarem jest zrobiæ z tego
u¿ytek, jeli nie na nasz¹ korzyæ, to na korzyæ zupe³nie innego
religijnego stowarzyszenia, które w rzeczywistoci w ich oczach
by³o o wiele mniej zainteresowane od nas. Sk¹din¹d musia³yby go
poszukaæ, poniewa¿ nie mia³y ¿adnego na oku. Co do krewnych,
ich wyranie okrelon¹ wol¹ jest, aby im niczego nie zostawiæ.
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Kardyna³ Barthélemy Pacca (1756-1844)
(Zob. Dziennik, 29 stycznia 1844 roku: mieræ)
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Biskup Charles de Forbin-Janson (1785-1844), biskup Nancy, za³o¿yciel
Dzie³a Dzieciêctwa Misyjnego.
(Zob. Dziennik, 8-16 lipca 1844 roku: mieræ)
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1 stycznia1: List od ojca Santoniego, pierwszy, jaki do mnie
napisa³. Wyra¿a mi swoje szczêcie i zadowolenie, ¿e jest w Zgromadzeniu. Przebywaj¹cy na misjach ojciec Vincens wype³nia swój
urz¹d socjusza mistrza nowicjuszów. Daje mi dobre wiadectwo
o swoim nowicjacie.
6 stycznia2: W czasie adoracji przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem poch³ania³a mnie myl, która nie mog³a byæ
lepsza. Czy przebywanie w obecnoci Jezusa Chrystusa, padanie do
Jego stóp, aby Go adorowaæ, kochaæ i od Jego dobroci oczekiwaæ
na ³aski, których potrzebujemy, to nie przedsmak nieba. Zg³êbiaj¹c
bardziej tê myl, doszed³em do wniosku, który nigdy nie przyszed³
mi na myl. Jeli w ostatniej chorobie bêdê przytomny, chcia³bym
mieæ szczêcie znosiæ trwogê mierci i oddaæ ducha w obecnoci
naszego boskiego Zbawiciela. Wydaje mi siê, ¿e by³by to niezawodny rodek, aby zajmowaæ siê jedynie Nim, a moje serce ani na
chwilê nie przesta³oby byæ zjednoczone z Tym, który obejmowa³by je swoj¹ obecnoci¹ i wspiera³ w strasznej chwili przejcia
z tego wiata do wiecznoci.
Wydaje mi siê jeszcze, ¿e niemo¿liwe jest, aby ten sam Jezus
Chrystus nieustannie przyzywany, w którego z mi³oci¹ i z ca³kowitym zaufaniem siê wpatrujê, na którego ³onie w pewnym sensie
odda³bym ostatnie tchnienie, odrzuci³by mnie od swojego oblicza
w tej samej chwili, gdybym opuszcza³ go na ziemi. Lepiej odczuwam tê kwestiê ni¿ j¹ wypowiadam, ale jestem ni¹ tak bardzo poRêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 31 a¿ do koñca tomu.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 62; A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 172; T. Rambert,
dz. cyt., t. 2, s. 170; A. Rey, dz. cyt., t. 2. s. 172.
1
2
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ch³oniêty, ¿e posun¹³bym siê a¿ do ustalenia, w jaki sposób móg³by
zrealizowaæ siê ten plan, który tak mnie zachwyca³, ¿ebym w jego
zastosowaniu uchroni³ siê od wszelkiego lekcewa¿enia. Kombinowa³em, jak moje ³ó¿ko obróciæ w stronê o³tarza, gdzie by³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament, aby moje oczy nieustanne by³y
w Niego wpatrzone. Piszê o tym w tym miejscu, abym o tym pamiêta³, kiedy bêdzie trzeba, jeli zechce mi oczywicie na to pozwoliæ.
7 stycznia3: To ¿a³osne, ¿e w Marsylii jest tak niewielkie zainteresowanie w zwi¹zku ze spraw¹ takiej wagi. Nie potrafili utworzyæ komitetu, aby prosiæ o podpisy.
9 stycznia4: Tempier wróci³ z misji, któr¹ mu powierzy³em.
Za³atwi³ sprawê z paniami Mustralet z St-Andéol. Za marne grosze
kupilimy ich posiad³oæ. Te damy chcia³y zrobiæ dobry uczynek,
by³y szczêliwe, ¿e w tej kwestii zwróci³y siê do nas, okazalimy
im tyle delikatnoci, ile one nam szczodrobliwoci. Bêdziemy im
wyp³acaæ do¿ywotni¹ rentê w wysokoci 2000 franków, która
zmniejszy siê do 1000 franków w przypadku mierci jednej z nich.
Zdecydowalimy, ¿e tak d³ugo jak zechc¹, mog¹ mieszkaæ w swej
wiosce. Ta posiad³oæ jest warta 60 tysiêcy franków. Kredyt opuci³y o ponad 10 tysiêcy na poczet renty, ale do zap³acenia pozostaje nam 8 tysiêcy franków, z których nie mog³y zrezygnowaæ,
i byæ mo¿e 3 tysiêce franków, których byæ mo¿e s³usznie bêd¹ siê
domagaæ ojciec i matka wiêtej pamiêci ma³¿onka jednej z tych
pañ, aczkolwiek ich syn zadeklarowa³, ¿e 6 tysiêcy franków, które
mniema, ¿e posiada, nale¿a³y do jego ¿ony, która z tego powodu
chcia³a ustaliæ spadek, aby przynajmniej po³owa tej sumy przypad³a prawnemu w³acicielowi. Postanowilimy odprawiæ 300 mszy po
mierci ka¿dej z nich.
15 stycznia5: List od ksiêdza Mille’a, wikariusza generalnego
z Aix. Pisze do mnie w imieniu ksiêdza arcybiskupa z Aix, aby mi
3
Ojciec Rey w nastêpuj¹cy sposób ukazuje ten tekst: 7 wykorzysta³ dzie³o swojej
pos³ugi, aby uzyskaæ wiele podpisów pod petycj¹ skierowan¹ do izby wy¿szej parlamentu i izby deputowanych w kwestii wolnoci nauczania.
4
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 173.
5
Wydane drukiem w A. Yenveux, t. 1, s. 218-222.
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podziêkowaæ za z³o¿on¹ mu ofertê, ¿e pojadê udzieliæ bierzmowania mieszkañcom Gardanne6, którzy nawrócili siê dziêki misji wyg³oszonej przez naszych ojców. Mówi mi: „Ksi¹dz biskup z powodu srogoci pory roku z wielkim trudem zgodzi³ siê na dobr¹
przys³ugê waszej wysokoci, a nawet by³ zdania, czy nie lepiej
by³oby tê ceremoniê prze³o¿yæ na póniej. W rzeczywistoci przek³adaj¹c j¹ na póniej, nasz godny szacunku pra³at mia³by sposobnoæ do o¿ywienia owoców rekolekcji, które przynios³y tak wiele
dobra”. Czy to nie piêkna nauka?
Oto, co odpiszê ksiêdzu Mille’owi. Jestem mu winien tê
grzecznoæ, która jest dla mnie okazj¹ do udzielenia drobnej nauczki pra³atowi i jego wikariuszowi generalnemu: „Cokolwiek by to
by³o, nie sk³ada³em ¿adnej propozycji; tylko w wylewie mojego
biskupiego serca, pisz¹c do dwóch misjonarzy na temat cudów, jakich ³aska dokona³a poprzez ich pos³ugê, wyrazi³em szczer¹, o¿ywiaj¹c¹ mnie chêæ, aby zaradziæ niemo¿noci, w jakiej móg³ siê
znaleæ arcybiskup Aix, aby udaæ siê i pe³ni¹ bo¿ych b³ogos³awieñstw obdarzyæ ten odnowiony lud, udzielaj¹c mu sakramentu
bierzmowania, gdy¿ wielu z pewnoci¹ go nie otrzyma³o, jak to na
nieszczêcie spotyka siê prawie wszêdzie. Ksi¹dz arcybiskup z Aix
zosta³ poinformowany, a ksi¹dz by³ uprzejmy mi napisaæ, ¿e nie
uzna³ za stosowne, aby skorzystaæ z mojej dobrej woli. Nie mam
nic do powiedzenia na ten temat, powinienem tylko ksiêdzu wyjaniæ to, co w³anie ksi¹dz przeczyta³. Nie by³o nawet przewiadczenia, ¿e bardziej po¿yteczne jest prze³o¿enie ceremonii. To ¿a³osna pomy³ka. Z pewnoci¹ nie ma zasadniczych przeciwnoci, aby
od³o¿yæ ceremoniê, ale zawsze s¹ niepowetowane straty, aby od³o¿yæ udzielanie sakramentu, kiedy cz³onek jest przygotowany, aby
go przyj¹æ, zw³aszcza gdy chodzi o sakrament bierzmowania, który mo¿e przyj¹æ jedynie z r¹k biskupa i w okresach bardzo od siebie oddalonych, ta teza jest bardzo ³atwa do udowodnienia, abym
wiêcej ksiêdzu mówi³ na ten temat. Kiedy udowodni siê mi, ¿e
dziêki zjednoczeniu z Bogiem uzyskuje siê dar bezgrzesznoci,
zmieniê moje zdanie, które a¿ do chwili obecnej bêdzie bardzo
oparte na powi¹zanych ze sob¹ powinnoci szafarza i cz³onków

6

Gardanne (Bouches-du-Rhône), arcybiskupem Aix by³ wówczas J. Bernet.
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w materii sakramentu. Proszê, aby ksi¹dz wikariusz zechcia³ przyj¹æ zapewnienie itd.”.
Ten list uwa¿a siê za zbyt ostry, jakbym móg³ pozwoliæ na
przekaz op³akanego dla dusz twierdzenia, które przedstawiono mi
jako wyraz szacunku arcybiskupa. Aby wzmocniæ moj¹ opiniê,
móg³bym dodaæ tyle wspania³ych argumentów, które od³o¿y³em na
bok, aby nie przekroczyæ granicy umiaru. Zreszt¹, móg³bym mu
powiedzieæ: w tym przypadku wielu mê¿czyzn przez ewangeliczne przepowiadanie zosta³o wyrwanych z upienia. Trzeba by³o cudów ³aski, aby ich wywieæ z bagna, w którym gnili od swego dzieciñstwa. D³ugo walczyli z ca³¹ energi¹, jak¹ potrafi³ w nich
wzbudziæ demon, którego byli niewolnikami. Pierwsi, którzy ulegli nagl¹cym zaproszeniom ze strony bo¿ej dobroci, musieli znieæ
pewien rodzaj przeladowania, wszyscy ci, którzy zakoñczyli, naladuj¹c ich przyk³ad, oni równie¿, musieli ponieæ ogromne ofiary, wspania³omylnie je przyjêli, z odwag¹ przezwyciê¿aj¹c sarkazm, pogardy a¿ po piosenki miejscowych niegodziwców, którzy
uparcie sprzeciwiali siê i nie chcieli siê nawróciæ. Nic nie by³o
w stanie wstrz¹sn¹æ ich postanowieniami. Czy uwa¿a ksi¹dz, ¿e po
tego typu dowiadczeniach byli godni pojednania z Bogiem? Bêdzie ksi¹dz zwleka³, aby ich dopuciæ do wiêtej Eucharystii, do
której maj¹ obowi¹zek, a powiedzmy nawet i prawo, aby j¹ przyj¹æ? Czy czeka³by ksi¹dz szeæ miesiêcy, a nawet wiêcej, aby im
udzieliæ komunii? Z pewnoci¹ nie! Zgrzeszy³by ksi¹dz bardzo
ciê¿ko, gdyby, pod pretekstem, ¿e ksiêdza zapewniaj¹ o wytrwaniu, na tak¹ próbê wystawi³by ksi¹dz pojednanych z Bogiem chrzecijan. Dlaczego? Poniewa¿ s¹ zobowi¹zani jak najszybciej spe³niæ
tê od dawna zaniedban¹ powinnoæ i niew¹tpliwie, poniewa¿ równie¿ ksi¹dz bardzo dobrze wie, ¿e udzielona i przyjêta absolucja nikomu nie zapewnia bezgrzesznoci.
To samo powiem o sakramencie bierzmowania. Ci ludzie s¹
doskonale przygotowani. S¹ zobowi¹zani, aby go przyj¹æ, co wiêcej, maj¹ prawo do tego, czego siê im udziela, z tym wiêksz¹ racj¹, ¿e znajduj¹ siê w bardzo trudnej i niebezpiecznej sytuacji, która ich zmusza, aby zaopatrzyli siê we wszelk¹ nadprzyrodzon¹
moc, któr¹ Bóg zawar³ w tym sakramencie, aby dzieciom Kocio³a
pomóc w bojach, na jakie z gwa³townoci¹ wystawiaj¹ je piek³o,
wiat i ich w³asne namiêtnoci. Wie ksi¹dz o tym, ¿e musz¹ wal-

Styczeñ

137

czyæ, i pozbawi ich ksi¹dz duchowej broni ¿o³nierza Jezusa Chrystusa i doskona³ego chrzecijanina, któr¹ otrzymuj¹ przez wiêty
charakter, jaki Duch wiêty wycinie na ich duszach, zstêpuj¹c na
nich w tym sakramencie! Tymczasem po to nasz Pan ustanowi³ ten
sakrament i uwa¿am, ¿e ten boski Zbawiciel nie uczyni³ niczego
nadaremno. Nie chodzi zatem o to, aby wiedzieæ, czy wytrwa siê
w ³asce przebaczenia szeæ miesiêcy czy rok, skoro uznaje siê was
za godnych, aby go przyj¹æ; poniewa¿ tak usilnie, a dodam, z ca³kowit¹ s³usznoci¹ siê was o to prosi, aby wytrwaæ w ³asce. Tak!
Gdy tylko ma siê takie nastawienie, ma siê i prawo, aby go przyj¹æ, a poniewa¿ mówiê o zasadach, utrzymujê, ¿e biskup pod kar¹
grzechu musi najszybciej go udzieliæ, chyba ¿e powstrzymuj¹ go
inne równie wa¿ne obowi¹zki, które powinny go zawieæ do sanktuarium.
Ale niech siê wystrzega, aby jej nie oszukiwaæ. Bóg nie zadowoli siê wymówkami, które nawet ludzie uznaj¹ za b³ahe. W ka¿dym razie nigdy nie bêdzie do przyjêcia, aby dawaæ powody, ¿e
nawróconych chce siê wystawiæ na tak¹ próbê. A¿ zanadto trzeba
powtarzaæ, ¿e nikt dziêki ³asce przebaczenia nie sta³ siê bezgrzesznym, nie bardziej ni¿ przez ³askê pierwotnego chrzcielnego usprawiedliwienia. Ci tak wi¹tobliwie dzi nastawieni mê¿czyni nie
bêd¹ takimi za szeæ miesiêcy lub za rok i jeli na nieszczêcie
ponownie zgrzesz¹, bêdzie mo¿na z tego wywnioskowaæ, ¿e nie
zostali rzeczywicie pojednani z Bogiem. Nikt temu nie zaprzeczy.
Powiem wiêcej: jak nale¿y siê spodziewaæ, wytrwaliby w ³asce,
to przez ksiêdza zw³okê wystawi ich ksi¹dz na to, ¿e bêd¹ pozbawieni tego sakramentu. S¹ ma³o obeznani, ale przy niewielkim
zapale bêd¹ mogli wywnioskowaæ, ¿e zgodzi³ siê im go ksi¹dz
udzieliæ, kiedy o to prosili, ¿e mo¿na im powiedzieæ, i¿ jego przyjêcie nie jest tak konieczne; zak³adaj¹c, ¿e bêd¹ wystawieni, aby
ulec ludzkiemu szacunkowi, który ich odwiedzie od zmieszania
siê z ma³ymi dzieæmi, na spojrzenia wszystkich mieszkañców,
gdy ksi¹dz biskup przybêdzie w czasie wizytacji, aby udzieliæ
bierzmowania w parafii. W czasie misji stawiliby temu czo³o,
umocnieni tak wieloma zachêtami; dzisiaj doprowadzeni do osamotnienia i wydani ich wrodzonej niemia³oci, dadz¹ biskupowi
woln¹ drogê, nie pojawiaj¹c siê, i wszystko zostanie powiedziane
na zawsze.
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21 stycznia7: Wczoraj min¹³ rok, jak z dnia na dzieñ sprowadzi³em Siostry wiêtego Wincentego à Paulo dla pomocy ubogim
w naszych parafiach. Kto powiedzia³by mi, ¿e za rok, tego samego
dnia, po wielkim gniewie administratorów i sprzeciwie tylu ksiê¿y
osiedl¹ siê, aby podj¹æ pos³ugê mi³osierdzia?8 Oto jak Pan, który
jest w³adc¹ serc, odwróci³ ich serca, ¿e stali siê najpotê¿niejszymi
promotorami dobra, którego nie odwa¿yliby siê zamierzaæ. Siostry
zosta³y przysposobione przez administracjê i niebawem wszelkie
dobro dokona siê dziêki nim, a istniej¹ce ogromne nadu¿ycia zostan¹ zniszczone. Takich cudów dokonuje tylko Bóg.
28 stycznia9: List od ojca Magnana10. Misja w Charleval11 od
pocz¹tku by³a cudowna. Mo¿na powiedzieæ w ten sposób, ¿e mê¿czyni dali przyk³ad kobietom.
List od ojca Bernarda o misji w Château-Gombert. Przy komunii spodziewa siê czterystu mê¿czyzn. Wszystkie tancerki przyst¹pi³y.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 171-172.
W 1758 roku siedmiu mi³osiernych mê¿czyzn utworzy³o bractwo, aby rozdawaniu ja³mu¿ny nadaæ uporz¹dkowany charakter. To bractwo najpierw osiedli³o siê w kociele
les Accoules (Kalwaria) pod nazw¹ Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. To dzie³o otrzymywa³o
wiele darowizn, sp³aci³o wiele przedsiêbiorstw i rozdawa³o wiele ja³mu¿n. W czasie rewolucji dobra te zosta³y upañstwowione, ale dzie³o Grande-Miséricorde ci¹gle istnia³o.
Dekret królewski z 31 padziernika 1821 roku zreorganizowa³ administracjê i nada³ mu
tytu³ biura dobroczynnoci. W 1843 roku administratorzy chcieli odwo³aæ siê do dowiadczonych zakonnic. Sprzeciwia³ siê temu jeden z nich, pan Pélissier. Jednak 13 wrzenia
1843 roku podpisano porozumienie z Siostrami Szarytkami, które zamieszka³y w dwóch
domach przy ulicy Fonderie-Viellie.
9
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 40.
10
Jean Joseph Magnan urodzi³ siê w 1812 roku w Marsylii, oblacja 1 maja 1830
roku, kap³añstwo 1 listopada 1834 roku, ze Zgromadzenia wyst¹pi³ w 1866 roku.
11
Charleval i Château-Gombert (Bouches-du-Rhône).
7
8
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15 lutego12: Ca³y dzieñ w ³ó¿ku, co nie przeszkodzi³o, abym
wys³a³ list do proboszcza z Grasse, aby go poinformowaæ, ¿e zatrzyma³em ojca Loewenbrucka13, aby kontynuowa³ misje w Saint-Martin oraz ¿e w zamian wylê mu ojca jezuitê, który w tym kociele ma wyg³osiæ wielkopostne stacje. Rozumiem wszystko, co
jest dziwnego w tej nadzwyczajnej sytuacji, ale ojciec rektor14 zrozumia³, co by³o nadprzyrodzonego, i zgodzi³ siê na to z zachwycaj¹cym podziêkowaniem. Faktem jest, ¿e ojciec Loewenbruck doprowadza do wspania³ych i licznych nawróceñ. ¯aden kaznodzieja,
obojêtnie, jakie by³yby jego zdolnoci i zas³ugi, nie mo¿e siê pochwaliæ, ¿e udaje mu siê tak jak jemu. To namacalna ³aska, uzna³em, ¿e postêpujê jak dobry pasterz, proponuj¹c tê zamianê.
17 lutego15: M³ody Fabre16, najlepszy seminarzysta, zosta³
przyjêty do nowicjatu.
18 lutego17: Nie na darmo nie chcia³em pozwoliæ, aby wezwano lekarza; lekarz by³by zobowi¹zany zmusiæ mnie do le¿enia
w ³ó¿ku, a ja odczuwa³em potrzebê, aby wstaæ, by pe³niæ wolê Ojca
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 172-173; A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 174.
Ksi¹dz J.B. Loewenbruck z diecezji Metz by³ cz³onkiem Instytutu Mi³osierdzia
ksiêdza Rosiminiego. Biskup de Mazenod utrzymywa³ z nim czêste kontakty. Zob. Indeks imion i nazw w³asnych w EO, zw³aszcza w Dzienniku.
14
Ojciec Pitron SJ.
15
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 87.
16
Joseph Fabre urodzi³ siê w Cuges (Bouches-du-Rhône) 14 listopada 1824 roku,
oblacja 17 lutego 1845 roku, kap³añstwo 29 maja 1847 roku, superior generalny od 1861
a¿ do mierci 26 padziernika 1892 roku.
17
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 173-175; rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 44,
oraz tom 1 wydany drukiem, s. 214; ten¿e, tam¿e, t. 6, s. 125-126.
12
13
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Niebieskiego. Dzisiaj powinna odbyæ siê komunia generalna mê¿czyzn w parafii Saint-Cannat, owoc misji, jakie od piêciu tygodni
g³osi ojciec Loewenbruck. Niektórzy z nich, a tak¿e kobiety czeka³y na mnie, aby otrzymaæ sakrament bierzmowania, którego
przyjêcie zaniedba³y. Musia³bym byæ w agonii, aby mnie zabrak³o.
Czy jest jaki bardziej pocieszaj¹cy obowi¹zek! Kto zast¹pi³by
mnie w tej pos³udze? Jak sk¹din¹d zgodziæ siê, aby mnie pozbawiæ
rzeczywicie niewys³owionego szczêcia, jakiego doznaje biskup,
¿e w podobnej okolicznoci jest prawdziwym pasterzem swojej
trzody?
Nie s¹dz¹c, ¿e podejmujê heroiczny akt, owin¹³em siê w moje
uroczyste futro i wsta³em z ³ó¿ka, aby udaæ siê do kocio³a, gdzie
tylu odnowionych chrzecijan zebra³o siê u stóp wiêtego o³tarza
w oczekiwaniu na uwieñczenie ³ask, które zosta³y dla nich przeznaczone po ich pojednaniu z Bogiem. Jak¿e wzruszaj¹cy widok! Liczy³em na wielk¹ liczbê uczestników, ale kiedy stan¹³em w przedsionku g³ównego wejcia, zobaczy³em nawê wype³nion¹ przez
skupionych mê¿czyzn, wszyscy uklêknêli, aby otrzymaæ moje b³ogos³awieñstwo, kiedy doszed³em do prezbiterium tak¿e uklêkn¹³em, aby adorowaæ naszego Pana, podziêkowaæ Mu za ¿niwo mojej pos³ugi, a kiedy wznios³o siê tysi¹c mêskich g³osów, aby
opiewaæ mi³osierdzie Pana, wywy¿szaæ moc Jego ramienia i zawiadczyæ o szczêciu, jakie ich przepe³nia³o, nie wiedzia³em ju¿,
czy jestem w niebie, czy na ziemi, i musia³em p³akaæ z radoci
i wdziêcznoci.
Tak, tysi¹c mê¿czyzn sklepienia tej wi¹tyni wype³ni³o najbardziej wzruszaj¹cymi pieniami, najbardziej odpowiednimi do
szczêliwego po³o¿enia, gdzie wszystkich postawi³a obfita ³aska
Boga. Nie mog¹c skierowaæ s³owa do tego licznego zgromadzenia,
poprosi³em ojca Loewenbrucka, aby uzupe³niæ niemoc, w jak¹
mnie wprowadzi³a utrata g³osu bêd¹ca konsekwencj¹ mojej niedyspozycji. Ojciec powiedzia³ to, co nale¿a³o, nastêpnie zapiewalimy Veni Creator i ponad dwiecie mê¿czyzn i kobiet przyst¹pi³o
do sakramentu bierzmowania. Trzeba by³o widzieæ skupienie
wszystkich kandydatów do bierzmowania, dojrza³ych, bêd¹cych
w ka¿dym wielu i sytuacji ¿yciowej mê¿czyzn. M³odzi w wieku od
dwudziestu do trzydziestu lat tryskaj¹cy m³odoci¹; wielu mê¿czyzn w sile wieku, w postawie najwiêkszego szacunku, z powag¹
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na czole i wiêtym zapa³em na twarzy przyst¹pi³o równie¿ wielu
starców.
Czy potrzeba ognistych jêzyków, aby w pewien sposób dostrzec obecnoæ Ducha wiêtego? Jego obecnoæ jest dla mnie namacalna przy takich okazjach i do tego stopnia jestem ni¹ przenikniêty, ¿e nie mogê powstrzymaæ moich emocji. Muszê zadawaæ
sobie gwa³t, aby nie p³akaæ z radoci, a pomimo moich starañ bardzo czêsto mimowolne ³zy zdradzaj¹ uczucie, które mnie o¿ywia
i jest obecne w ca³ym tego s³owa znaczeniu!
Nastêpnie z³o¿y³em Najwiêtsz¹ Ofiarê i po moim dziêkczynieniu poszed³em, zostawiaj¹c proboszczowi s³odk¹ pociechê rozdzielenia komunii wiêtej; moja choroba nie pozwoli³a mi, abym
sprawi³ sobie tê przyjemnoæ, któr¹ tak bardzo ceniê!
Jaka moc mog³a zrodziæ tak wspania³e owoce? Trzeba by³o
widzieæ tych mê¿czyzn, którzy przed miesi¹cem, byæ mo¿e przed
piêtnastoma dniami, nie odwa¿yli siê uczyniæ znaku krzy¿a, wchodz¹c do kocio³a, jakby tam zawsze wchodzili; dzisiaj, w niedzielê
piêædziesi¹tnicy, to znaczy w niedzielê nazywan¹ przez wiatowców t³ust¹, z odwag¹ przed ca³ym miastem, które dotychczas
w mniejszym lub w wiêkszym stopniu gorszyli, dali siê poznaæ
jako odwa¿ni uczniowie Zbawiciela; podczas ca³ej procesji nie tylko piewali pieni wdziêcznoci na chwa³ê Boga, ale szczycili siê
swym nawróceniem i nie zwracali uwagi na ludzki szacunek, ale
z odwag¹ w butonierce nosili krzy¿, widzialny znak ich pojednania
z Bogiem. I nawet po nabo¿eñstwie, na którym wszyscy byli i stanowili wspania³y oddzia³ zbrojny, nie chcieli go zdj¹æ, ale zachowali go, udaj¹c siê indywidualnie do domu. To co wspania³ego
i jednoczenie cudownego, jeli wie siê, w jakim czasie ¿yjemy
i jacy s¹ ¿yj¹cy wród nas mê¿czyni.
Relacje, które docieraj¹ do mnie z La Ciotat18, s¹ równie¿ najbardziej pocieszaj¹ce. Dzi rano rozdano ponad dwa tysi¹ce komunii. By³o wielu mê¿czyzn, chocia¿ ca³e kó³ko nie by³o w stanie
zerwaæ krêpuj¹cych je lub, lepiej mówi¹c, podporz¹dkowuj¹cych
je demonowi. Trzeba by³o postawiæ krzy¿ na wyspie, gdzie go
18
La Ciotat (Bouches-du-Rhône), gdzie w listopadzie i grudniu 1821 roku ojciec
de Mazenod g³osi³ misje. Zob. EO I, t. 6, s. 90-93. Jego wspó³pracownicy nie zostali
wymienieni po nazwisku. Ojciec Rey (dz. cyt., t. 1, s. 283) napisa³: Towarzyszyli mu
wszyscy jego misjonarze.
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umieci³em przed dwudziestu laty, kiedy wraz z naszymi g³osi³em
misjê w tej okolicy. Tym razem dzieci wiêtego Franciszka by³y narzêdziami, którymi pos³u¿y³ siê Bóg; to odpowiedni moment, aby
powiedzieæ: dummodo Christus annuntietur, in hoc gaudeo19. Rzeczywicie za du¿o przychylnoci! Niech Pan po tysi¹ckroæ bêdzie
b³ogos³awiony.
Oto nasi ju¿ osiem dni s¹ na misji w Ceyreste20. Nie mam jeszcze ¿adnej wiadomoci. To trudna okolica, ale ufnoæ pok³adam
w mocy i mi³osierdziu Boga.
List od ojca Bernarda. To, co mi donosi o [Ceyreste]21, nie
mo¿e byæ bardziej zasmucaj¹ce. To lud potêpionych. Trwaj¹ w uporze, nie chc¹c skorzystaæ z misji: „Pomimo wszystkich wysi³ków
piek³a nie tracê nadziei, ale trzeba przyznaæ, ¿e deprawacja tego
ludu osi¹gnê³a szczytowy punkt. Konieczne bêdzie jednak przed³u¿enie misji do 17, aby daæ im czas na skruchê”.
23 lutego22: Pragnê, aby w pocie w junioracie w Lumières
zarówno doroli, jak i m³odzi praktykowali wstrzemiêliwoæ.
Flp 1, 18: na wszelki sposób rozg³asza siê Chrystusa. A z tego ja siê cieszê.
Ceyreste (Bouches-du-Rhône) ko³o La Ciotat.
21
Yenveux (t. 1 wydany drukiem, s. 214) napisa³ Capisti: taka miejscowoæ nie
istnieje. Najprawdopodobniej chodzi³o o Ceyreste, o którym tego samego dnia wspomina Za³o¿yciel.
22
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 125.
19
20
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1 marca23: Wizyta siedmiu jezuitów, którzy wyjechali na misjê do Madury24, to znaczy, którzy jad¹ z mi³oci do Jezusa Chrystusa stawiæ czo³o prawie pewnej mierci w tym strasznym klimacie, gdzie panuje cholera, która ju¿ poch³onê³a siedmiu ich braci.
W ten sposób dobrzy zakonnicy odpowiadaj¹ przeciwnikom ich
wiêtego zakonu.
6 marca25: Datowany na 1 tego miesi¹ca list do ojca Honorata26
zosta³ na moim biurku. Doda³em drug¹ kartkê, na której odpowiadam
na kilka pytañ postawionych przez ojca Allarda: 1 — Wszystkie kanony kapitu³ generalnych maj¹ moc prawn¹ w ca³ym Zgromadzeniu,
a wiêc tak¿e w Kanadzie jak gdzie indziej. To odpowied na pierwsze
pytanie odnonie do w³adzy, któr¹ rocili sobie wszyscy ojcowie odnonie do spowiedzi miêdzy sob¹. Wszystko w wystarczaj¹cy sposób
zosta³o wyjanione na kapitule i w kanonach; w innych przypadkach
by³aby to profanacja sakramentu, poniewa¿ by³oby to zuchwa³e sprawowanie sakramentu bez w³adzy. 2 — Stanowisko ojca duchownego
braci zakonnych daje im w³adzê, aby ich spowiadaæ. 3 — W razie nieobecnoci superiora i ojca duchownego w³adzê rozgrzeszania przypadków zarezerwowanych udzielam obecnemu mistrzowi nowicjuszów.
4 — Ojciec superior bêdzie móg³ delegowaæ, aby odbieraæ luby nowicjuszów. Jeli bêdzie nieobecny, kiedy bêdzie mo¿na z³o¿yæ oblacjê, odbierze j¹ jego zastêpca. 5 — W sumieniu ju¿ d³u¿ej nie mo¿na
odk³adaæ dostosowania siê do regu³, aby ka¿dy wszed³ w kompetencje
swojego urzêdu.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 22 do koñca tomu.
Madura w Indiach. Pierwszym wikariuszem apostolskim w 1846 roku by³ biskup
A. Canoz SJ.
25
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 11, ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 110.
26
List opublikowany w: EO I, t. 1, s. 82-83.
23
24
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9 marca27: Chcê skopiowaæ list, jaki napisa³em do ojców
z misji w Brignoles, aby w razie potrzeby przypomnieæ im nies³usznoæ ich ma³odusznoci28.
10 marca29: Nic nie mo¿na porównaæ do przyjêcia, jakie on
zgotowa³ [Berryer]30. Ci, którzy mi o tym opowiadali, mówi¹ mi,
¿e ¿adne przyjêcie ksiêcia nie mo¿e byæ porównane z t¹ spontaniczn¹ owacj¹. Sto tysiêcy ludzi wysz³o mu naprzeciw i przyjêli go
oklaskami i owacjami. Kwiaty, bukiety i wieñce zewsz¹d sp³ywa³y
na bohatera tego wiêta.
18 marca31: Z poczuciem godnoci, który nie pozwoli³ na odpowied, odpar³em te wszystkie pu³apki32. Bêd¹ wciekli z powodu ich rozczarowania, kpiê sobie z tego. Ufam dobroci Boga, ¿e
nigdy za mojego ¿ycia, z powodu moich upodobañ do jakiejkolwiek partii, nie zostanie upodlona godnoæ mojego wiêtego charakteru.
25 marca33: Mia³em mo¿liwoæ podziwiaæ ¿yw¹ wiarê tego
m³odego cz³owieka [wizyta E. Taconeta, administratora dziennika
„Univers”], wielu talentów i oddania, jakie on i jego m³odzi wspó³pracownicy okazuj¹ Kocio³owi. Wszyscy ponieli olbrzymie ofiary i ciesz¹ siê z tego powodu; daliby siê rozszarpaæ dla wiary
chrzecijañskiej, któr¹ jedynie maj¹ na wzglêdzie.
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 78-80.
22 lutego Za³o¿yciel napisa³ do ojca Courtèsa, aby wyznaczyæ ojców, którzy
udadz¹ siê do Brignoles (Var): Courtès, Magnan, Martin i Dassy. Ojciec Courtès zachorowa³ i zastapi³ go ojciec Vincens. List, o którym mowa w tym miejscu, 8 marca zosta³
skierowany do ojca Magnana. Zosta³ opublikowany w EO I, t. 10, s. 56-58.
29
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 179.
30
Pierre-Antoine Berryer (1790-1868) adwokat, zagorza³y rojalista i chrzecijanin.
W 1844 roku przy okazji wyborów przyjecha³ do Marsylii. Ponownie zosta³ wybrany
pos³em. W ten sposób Marsylia zada³a dotkliwy pora¿kê re¿imowi. Zob. J. Leflon, dz.
cyt., t. 3, s. 218-219.
31
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 118; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 180.
32
Po wizycie Berryera i spontanicznej owacji t³umu partia rz¹dz¹ca sk³óci³a manifestantów z ludem. Na pró¿no oczekiwano obecnoci biskupa, zapraszaj¹c go miêdzy
innymi na powiêcenie Prado, w³anie ukoñczonej ulicy (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 180).
33
Ten¿e, tam¿e, s. 171, przypis 1.
27
28

145

Kwiecieñ 1844
9 kwietnia34: Nie powinien zapomnieæ, aby powiedzieæ, ¿e
ksi¹dz Régnier35, proboszcz z Brignoles, doskonale zachowa³ siê
wobec naszych misjonarzy. Ponad wszelkie oczekiwania by³ zadowolony z owoców misji; po Bogu przypisa³ go g³ównie szczêliwemu postêpowaniu ojca Vincensa, którego bardzo przede mn¹
chwali³, mówi¹c nawet, ¿e to szczêcie i wspania³e zrz¹dzenie dyspozycji, ¿e choroba ojca Courtèsa zmusi³a mnie, abym jego zastêpc¹ uczyni³ ojca Vincensa.
Wobec tego dzisiaj o pó³ do jedenastej wyjecha³em z Brigno36
les i do Marsylii dotar³em przed siódm¹ wieczorem. Przeje¿d¿aj¹c przez Rougiers, wyszed³em z powozu, aby adorowaæ Najwiêtszy Sakrament w kociele parafialnym w tej okolicy, któr¹ przed
wielu laty ewangelizowa³em37.
16 kwietnia38: mieræ czcigodnego Diaza Merino, biskupa Minorki39. Chcê okazaæ mu wyrazy szacunku odpowiednie do jego
rangi. Nawet posunê siê do przesady40, aby oddaæ szacunek jego
wielkim cnotom i w jego osobie uczciæ wielkiego obroñcê wiary,
zmar³ego pod jarzmem przeladowania. Pra³at umar³ niczym wiêty. Kiedy w sobotê przyj¹³ sakramenty, wszystkich zbudowa³ si³¹
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 85.
Wed³ug Almanach du Clergé de France z 1846 roku, chodzi o Riquiera.
36
Biskup de Mazenod uda³ siê wiêc do Brignoles w diecezji Fréjus.
37
Rougiers (Var). Misja wyg³oszona przez Misjonarzy Prowansji od 14 listopada
do 12 grudnia 1819 roku, zob. EO I, t. 6, s. 66.
38
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 190-191.
39
Na temat tego biskupa zobacz Dziennik z 1842 roku, przypis 86 (w Afryce).
O przeladowaniu Kocio³a w Hiszpanii zobacz 19 i 21 kwietnia 1842 roku.
40
W oryginale faire verser la mesure: przesadziæ, posun¹æ siê do przesady, wyolbrzymiæ.
34
35
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swojej wiary, któr¹ wyzna³ publicznie s³owami i tak wzruszaj¹cymi gestami, ¿e we wszystkich uczestnikach wzbudzi³ podziw i szacunek. A¿ do koñca zachowa³ swój rozum i dozna³ pociechy, ¿e
byli przy nim zakonnicy z jego zakonu wiêtego Dominika.
18 kwietnia41: [s. 1] Uroczysty pogrzeb Diaza Merino, biskupa Minorki. Ten wiêty pra³at umar³ jak b³ogos³awiony. Zasn¹³
w pokoju Pana po piêtnastu minutach agonii. Ostatnim aktem jego
¿ycia by³ list podyktowany dla jego kapitu³y i diecezjan, w którym,
jak mi powiedziano, raz jeszcze wyjania, ¿e ci¹g³a odmowa z³o¿enia przysiêgi nie mia³a nic wspólnego z polityk¹, ale by³a dla
niego obowi¹zkiem sumienia, od którego nie móg³ siê uchyliæ.
Nowa hiszpañska konstytucja by³a wymierzona w niezmienne zasady apostolskiego, rzymskiego i katolickiego Kocio³a, na którego ³onie chcia³ umrzeæ. Tak¿e i ja biskupa Minorki ci¹gle uwa¿a³em za prawdziwego obroñcê wiary, z tego wzglêdu okazywa³em
mu szacunek za jego ¿ycia, a po mierci chcia³bym oddaæ mu ho³dy, na jakie tylko mnie staæ.
Wezwa³em wszystkie parafie z miasta i kapitu³ê, Braci Szkolnych i Kapucynów, ja sam tak¿e uda³em siê do domu pogrzebowego, aby uczestniczyæ w eksporcie cia³a i towarzyszyæ mu a¿ do
katedry; wy¿sze seminarium równie¿ bra³o udzia³ w tej ceremonii,
która rzeczywicie by³a majestatyczna. Przeszlimy przez ca³e miasto, nastêpnie wyszlimy z Longchamps, przeszlimy przez wszystkie arterie, ulicê du Tapis Vert, Cours i przez Grand-Rue, plac de
Lenche i ulicê de lÉvêché, weszlimy do katedry. Szed³em przed
cia³em wiêtego biskupa ubranego w pontyfikalne szaty, w mitrze
na g³owie. Ja tak¿e mia³em kapê i mitrê. Na ramionach nieli go
hiszpañscy ksiê¿a, inni kap³ani z tej nacji ze wiecami w rêku otaczali cia³o. Wielu uchodców i hiszpañskich wygnañców sz³o
i tworzy³o orszak. Po dojciu do katedry cia³o wiêtego biskupa
z³o¿ono na katafalku przygotowanym na rodku kocio³a; ja ubra³em siê, aby odprawiæ pontyfikaln¹ mszê wiêt¹, podczas której
z dostojeñstwem piewa³ i akompaniowa³ pan dAnjou, organista
z Notre-Dame z Pary¿a, który przypadkowo przebywa³ w Marsylii.
41
Przechowujemy dziesi¹ty zeszyt Dziennika od 18 kwietnia do 2 wrzenia 1844,
który ma 44 strony.
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Poprosi³em w³adzê, aby szcz¹tki biskupa Diaza w oczekiwaniu na transport do Mahon przechowaæ w kaplicy katedry. Podeszli
hiszpañscy kap³ani w celu z³o¿enia go tam i przed odejciem zapiewali oficjum za zmar³ych.
19 kwietnia: [s. 2] B³ogos³awieñstwo dzwonu Petites Maries42,
który w prezencie dla klasztoru ufundowa³ genera³ Labatte. Wraz
z jedn¹ ze swoich córek, wychowank¹ domu, by³ chrzestnym. Niekoñcz¹ca siê konferencja z rad¹ tej wspólnoty o powo³aniu nowicjuszki Schnel. Te dobre zakonnice, po przyjêciu jej na kapitule,
rozmyli³y siê i przekona³y, ¿e nie ma ducha zakonu Nawiedzenia.
Z kolei m³oda nowicjuszka Schnel s¹dzi, ¿e jest powo³ana do
ostrzejszego zakonu jak kapucynki lub klaryski. Bez mi³osierdzia
zbi³em opinie zarówno jednych, jak i drugiej, aby je doprowadziæ
do rozumnego rozwi¹zania. Nie ma nikogo bardziej upartego jak
te najlepsze zakonnice.
Przyj¹³em hiszpañskich kap³anów i dominikanina zwi¹zanego
z biskupem Minorki. Przyszli, aby mi podziêkowaæ. Potwierdzili
mi to, co napisa³em, ¿e dwie godziny przed mierci¹ podyktowa³
ten list, o którym powiedzia³em; nie mia³ jednak si³y go podpisaæ,
co nie pomniejsza jego wiary i wiernoci Kocio³owi. Ten list najprawdopodobniej zostanie wydrukowany.
20 kwietnia: wiadectwo wystawione ksiêdzu Héraudowi43,
kap³anowi mojej diecezji, który bêdzie mu s³u¿y³ jako rekomendacja przed biskupami, do których siê zg³osi, aby im zaproponowaæ,
i¿ bêdzie ich komisantem w Rzymie.
List od markiza de Regnon z dawn¹ dat¹ (28 marca), aby mnie
poprosiæ, bym by³ dla niego tak samo przychylny jak dla „Univers”
i „Ami de la Religion”. Chce, abym wiedzia³, co mówi na korzyæ
wolnoci, jak w Belgii i za darmo przys³a³ mi swój dziennik. Bêdê
musia³ odpowiedzieæ na ten list.

Drugi klasztor nawiedzenia przy ulicy des Petites Maries.
Joseph Louis Héraud. Ten kap³an nie zosta³ wywiêcony przez biskupa de Mazenoda i nie zmar³ w Marsylii. 10 grudnia 1846 roku pra³at napisa³ do kardyna³a Patriziego, ¿e ten ksi¹dz jest un asino in materia d’instruzione (os³em w materii nauczania).
42
43
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21 kwietnia: Instalacja nowego proboszcza des Chartreux44. Po
po³udniu uda³em siê na oficjum do jego kocio³a, co nada³o wiêkszy splendor uroczystoci. Podobnie jak rano, koció³ by³ pe³en.
List od ojca Allarda. Szczegó³y o personelu z Longueuil, ró¿ne sprawy.
List od ojca Telmona datowany z Bytown. Wyjanienie i usprawiedliwienie jego postêpowania. Szczegó³y o domu.
22 kwietnia: Przyjazd ksiêcia de Montpensiera45. Okaza³ mi
wzglêdy, odwiedzaj¹c mnie przed oficjalnym przyjêciem z wszystkimi w³adzami. Tê przys³ugê zawdziêczam panu genera³owi
d’Hautpoulowi46, który s³usznie pomyla³, ¿e nie bêdê dobrze czu³
siê w tym t³umie, w którym byli rabin i panowie z konsystorza47,
i gdzie pewne przemówienia mog³y mieæ miejsce w imieniu m³odzie¿y. Zatem by³em 48
[Bez daty]: [s. 5] Nie bêdê móg³ odpisaæ biskupowi z Viviers.
Czym jest niewdziêcznoæ, jakiej ksi¹dz doznaje w porównaniu
z t¹, któr¹ ja znoszê? Ksi¹dz B[icherron]49 by³ z ksiêdzem jedynie
kilka miesiêcy i móg³ s¹dziæ, ¿e okaza³ ksiêdzu przys³ugê, udaj¹c
siê z ksiêdzem do Viviers. W tym celu powiêci³ szczêliwe ¿ycie
w Marsylii. Gdyby zmieniaj¹c swój punkt widzenia, w swoim sercu podsyci³ kilka ukrytych myli, móg³by siê na to nie zgodziæ
i popisywaæ siê jedynie opuszczeniem swojego piêknego miejsca.
Nie zamierzam usprawiedliwiaæ niegodziwoci jego postêpowania.
Jeli pomyli³ siê w swoich kalkulacjach, gdyby le siê czu³ w ma44
Ksi¹dz P.T. Antoine Vitagliano (1801-1871), zast¹pi³ by³ego oblata Alexandrea
Dupyego, który zosta³ mianowany kanonikiem.
45
A.-M.Ph.-Louis dOrlean, ksi¹¿ê de Montpensier, pi¹ty syn króla Ludwika Filipa (1824-1894).
46
Alphonse-Henri dHautpoul (1789-1865) wówczas by³ dowódc¹ 8 dywizji
w Marsylii. W 1849 roku zostanie dowódc¹ francuskiego korpusu ekspedycyjnego
w Rzymie, aby ochraniaæ papie¿a Piusa IX, w latach 1850-1851 bêdzie generalnym gubernatorem Algierii.
47
Prawdopodobnie protestanci.
48
W tym miejscu strona rêkopisu zosta³a podarta.
49
Ksi¹dz Placide Bicheron (1796-1868) proboszcz parafii wiêtego Karola
w Marsylii i by³y superior ni¿szego seminarium. By³ wikariuszem generalnym biskupa
Guiberta. Opuci³ go miêdzy innymi dlatego, ¿e nie zgadza³ siê, aby biskup powierzy³
oblatom sanktuarium N.-D de Bon Secours.
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³ym kraju, który na tê chwilê wola³ ni¿ piêkne miasto Marsyliê,
musia³by tylko odejæ. Nic nie usprawiedliwia jego niegodnego
zachowania wobec ksiêdza.
Ale co ksi¹dz powie o tym, co u mnie siê dzieje. Pewien cz³owiek niewierny swojemu powo³aniu50 zmusi³ mnie do zerwania
wiêzów, które na wieki ³¹czy³y go ze mn¹ i ze Zgromadzeniem.
Aby go usatysfakcjonowaæ, chocia¿ z ¿a³oci¹, u¿ywam prawa,
które daje mi prawo naszej rodziny. Powinienem go zostawiæ w tej
sytuacji. Okaza³em mu wspó³czucie i wiedz¹c, jak bardzo by³ nieszczêliwy i mêczy³ siê w wype³nianiu pos³ugi, która nie odpowiada³a jego gustowi, przybli¿y³em siê do niego, wzywaj¹c go do
domu mojego wujka. Chcia³em okreliæ jego los w sposób zarówno korzystny, jak i godny, mianowa³em go kanonikiem, zlecaj¹c
mu, aby by³ nam przydatny w administracji diecezjalnej, w charakterze poufnego sekretarza. Wnet zosta³ wprowadzony we wszystkie tajemnice rodziny i najwiêksze tajniki. Do tego absolutnego
zaufania bezsprzecznie dodano wiele innych korzyci dla jego posady. Mieszka³, ¿ywi³ siê, najwa¿niejszy w tym domu tak jak my,
nie mia³ ¿adnego wydatku, w ca³oci móg³ dysponowaæ swoim
uposa¿eniem kanonika i stypendiami mszalnymi, co zawsze wykorzysta³ na korzyæ swojej rodziny lub aby oszczêdziæ sobie wydatków. Pragnê powiedzieæ, ¿e nigdy nie przysz³o nam do g³owy naladowaæ arcybiskupów Aix i innych, którzy wyp³acaj¹ pieni¹dze
tym, którzy ¿ywi¹ siê przy ich sto³ach. To jeszcze za ma³o. Nosz¹c
siê z zamiarem, aby skorzystaæ z kilku okazji i przyznaæ mu tytu³
wikariusza generalnego, który, jak wiedzia³em, bêdzie dla niego
bardzo kusz¹cy, najpierw mianowa³em do trzecim archidiakonem,
aby w pewnym sensie przygotowaæ mu drogê, w tym celu sprzeciwi³em siê niezadowoleniu starszych od niego kanoników [s. 6] kapitulnych. Ale czy domyla³em siê, ¿e w oczach tego osobnika
jeszcze niczego dla niego nie zrobi³em? Doæ czêsto widzia³em go
zadumanym, histerycznym i ma³omównym, ale te zmiennoci przypisywa³em smutkowi, daj¹c miejsce przesadnej grzecznoci, w gucie i usposobieniu jego ducha i charakteru. Trzeba by³o otwartoci, na jak¹ w³anie zdoby³ siê ojciec Mille, aby mnie przekonaæ,
¿e kryzys pychy uwiedzionego przez swoj¹ wyobraniê cz³owieka
50

Kolejna kartka zosta³a podarta w tym miejscu.
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by³ tak mocny, ¿e odebra³ uczucia i rozum. Czy mo¿na powiedzieæ
inaczej, skoro mia³ odwagê gorzko i w najbardziej niestosownych
s³owach skar¿yæ siê na moje zachowanie wobec niego. Jego zdaniem nie mia³em dla niego ani szacunku, ani zaufania, ani przywi¹zania. Pozwoli³em, aby zgnunia³ na stanowisku tak ma³o godnym
jego zdolnoci. Dusi³ siê na tym podrzêdnym stanowisku, jego egzystencja i jego przysz³oæ zosta³y wystawione na szwank; wcieka³ siê, w najwy¿szym stopniu by³ poirytowany. D³u¿ej tego nie
móg³ wytrzymaæ. Trzeba by³o czy koniecznie nale¿a³o mu siê,
aby go ustawiæ ko³o biskupa, uhonorowaæ najwy¿szymi zaszczytami w kapitule, uczyniæ cz³onkiem mojej rady, moim sto³ownikiem,
moim towarzyszem, a w pewnym stopniu moim przyjacielem,
przynajmniej za takiego, a¿ dot¹d uchodzi³ dla mnie i dla wszystkich? Spodziewa³ siê, ¿e bêdzie wikariuszem generalnym, i to od
razu, poniewa¿ nie móg³ ju¿ wytrzymaæ. Jednak jak mówi³ ojciec
Mille, uzmys³awiaj¹c mu zupe³n¹ nies³usznoæ, która tak go irytowa³a, wiem, ¿e zamiarem biskupa jest obdarzenie ksiêdza t¹ godnoci¹, czeka tylko na okazjê. Ale, ale!, odpowiada³, ju¿ siedem lat
jak czekam i nic siê nie dzieje, biskup bawi siê moim kosztem, aby
mn¹ potajemnie kierowaæ, i pozwoli przeczuæ tê wolê.
Tymczasem starzejê siê i zu¿ywam. Jeli tak ma byæ, niech
ksi¹dz biskup wemie pod uwagê, ¿e jestem gotów odejæ i niech
przygotuje siê drogi do tego rozstania. To szczerze napisane, trzeba by³o, aby ojciec Mille, wiadek ¿ywio³owego dzia³ania, przesady w sposobie wyra¿ania siê, których si³ê i przesadê os³abi³, zapa³u, aby na stanowisko powróciæ rano i wieczorem, i wielokrotnie
w ci¹gu dnia sam zrobi³ scenê, któr¹ osobicie okrela jako szaleñstwo. Najboleniejsza w tym wszystkim nie jest posuniêta do granic mo¿liwoci niewdziêcznoæ, niedocenienie i oczernianie moich
uczuæ, które niestety zawsze by³y zbyt wielkie dla cz³owieka, który tak ma³o zas³ugiwa³ na moje dobrodziejstwa, ale to pycha 51.
51
Chodzi o Jacquesa Jeancarda (1799-1875). Wszystko, co jest tutaj napisane, odnosi siê do niego i tylko do niego. To nag³e odejcie kanonika Jeancarda zdumiewa.
Wydaje siê, ¿e biskup de Mazenod ci¹gle go powa¿a³. Jeancard by³ oblatem w latach
1822-1823 i 1824-1834. Wyst¹pi³ ze Zgromadzenia kilka miesiêcy po kryzysie w roku
1823, definitywnie natomiast w 1834 roku. Za ka¿dym razem udawa³ siê do swojej rodziny w Canne. Po powrocie, w 1836 roku, zosta³ mianowany kanonikiem tytularnym,
w 1844 roku wikariuszem generalnym, a w 1858 biskupem pomocniczym. Ojciec Mille
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29 kwietnia52: Wiadomoæ o mierci mojego czcigodnego
przyjaciela, kardyna³a Paccy53, dziekana wiêtego kolegium. Wraz
z nim Koció³ traci jednego z najbardziej wykszta³conych hierarchów, ja tracê prawdziwego przyjaciela, który zawsze by³ ze mn¹
zwi¹zany dziêki pewnego rodzaju czu³oci. Dzisiaj odprawi³em
najwiêtsz¹ ofiarê o spokój jego duszy, ale chcê, aby w jego intencji ofiarowano wszystkie odpusty, które w Zgromadzeniu mo¿na
zyskaæ w ci¹gu piêtnastu dni. Nie powinnimy zapominaæ, ¿e przewodniczy³ kongregacji kardyna³ów, która w 1826 roku zatwierdzi³a nasze Regu³y.
móg³ wyolbrzymiæ skargi przeciwko biskupowi. W latach 1843-1845 ojciec J.-B. Vincent Mille (1807-1885) by³ profesorem teologii moralnej i rektorem WSD w Marsylii,
gdzie kanonik Jeancard wyk³ada³ historiê Kocio³a.
52
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 184.
53
Bartolomeo Pacca (1756-1844).
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4 maja54: Jak zawsze d³ugi i ca³y o naszych sprawach55 list do
ojca Allarda. Obwieszczam mu wybór, jakiego dokona³em, ¿e jeden z najlepszych cz³onków Zgromadzenia uda siê do Ameryki
w charakterze nadzwyczajnego wizytatora, którego w³adza bêdzie
trwaæ tak d³ugo, a¿ jej nie odwo³am, bêdzie mia³ w³adzê nad miejscowymi superiorami, a tak¿e nad innymi cz³onkami Zgromadzenia, którym udzielam czysto konsultacyjnej rady. To nie przeszkodzi, aby ka¿dy bezporednio móg³ napisaæ do mnie.
6 maja56: List do irlandzkich braci, którzy do mnie napisali z nowicjatu. Ojciec Aubert wszystkich bardzo chwali³. Nazywa siê,
pierwszy dwudziestodwuletni57 Robert Cooke, [diecezja] Waterford.
14 maja: [s. 9]58 kosztowa³oby, aby ponownie spakowaæ jego
paczki. Zatem nie naciska³em, ale prosi³em go przynajmniej, aby
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 103.
Nasze sprawy: trudnoci o charakterze wspólnotowym, które prze¿ywaj¹ oblaci
w Kanadzie, i niemoc superiora; ojciec Honorat musi im stawiæ czo³a. Nadzwyczajnym
wizytatorem Za³o¿yciel mianowa³ ojca Guiguesa. Ten list do ojca Allarda zagin¹³.
O nominacji ojca Guiguesa zob. EO I, t. 1, s. 85-87, 97-99.
56
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 65.
57
W tym miejscu koñczy siê tekst skopiowany przez Yenveaya. Od marca do lipca
1844 roku ojciec Casimir Aubert przebywa³ w N.-D de lOsier jako socjusz ojca Vincensa dla irlandzkich nowicjuszów: Robert Cooke (1822-1882) urodzi³ siê w Dungarvan
w diecezji Waterford, habit otrzyma³ 3 maja 1843 roku, oblacja 14 czerwca 1844 roku,
kap³añstwo 28 czerwca 1846 roku, nastêpnie wielokrotnie by³ prowincja³em Prowincji
Anglo-Irlandzkiej; Edouard Joseph Bradshaw (1821-1892), oblacja 16 lipca 1844 roku,
kap³añstwo 28 czerwca 1846 roku; Jean Pierre Grey urodzi³ siê w 1823 roku, oblacja
16 lipca 1844 roku, kap³añstwo 18 marca 1848, odszed³ w 1852 roku.
58
Tekst z powody zaginionej kartki rozpoczyna siê w ten sposób. Biskup de Mazenod mówi o biskupie Jeanie-Jacquesie Fayecie (1787-1849), który w latach 1843-1849
by³ biskupem Orleanu. Ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 180) mówi, ¿e zatrzyma³ siê w Marsylii 14 maja.
54
55
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zachowaæ mój stolik, co bardzo chêtnie uczyni³. Wszystko, co mi
powiedzia³ o Rzymie, sk¹d przybywa, sprawi³o mi wielk¹ przyjemnoæ. Cudownie zosta³ przyjêty przez papie¿a i kardyna³ów. Wszyscy s¹ doskonale nastawieni i bardzo dobrze znaj¹ istotn¹ kwestiê59.
Przede wszystkim papie¿ jest bardzo wylewny, kiedy mówi o francuskim episkopacie, to moja prawa rêka powiedzia³a z ¿yczliwoci¹. Biskupowi Orleanu powiedzia³ miêdzy innymi o sprawach
bardzo pochlebnych dla mnie, tak samo te¿ kardyna³owie Lambruschini, Ostini60 i inni.
Biskup, który dobrze zna teren61, nie ukrywa, ¿e absolutnie niczego nie nale¿y siê spodziewaæ od tego, który jest przy w³adzy lub
w kwestiach publicznych. Nie robi ¿adnego wyj¹tku, niezale¿nie
od wysokoci zajmowanego stanowiska. Ca³¹ nasz¹ ufnoæ trzeba
z³o¿yæ w Bogu, który nie opuszcza swojego Kocio³a. Wszystko
musi byæ podporz¹dkowane postawie odpowiadaj¹cej naszej godnoci i wielkim sprawom, które nam zosta³y powierzone.
W sumie by³em bardzo zadowolony z mojego danego wspó³ucznia. Jest taki, jakim pragnê, aby by³ dobry biskup. Znaj¹c relacje, jakie ma z ludmi z rz¹du, obawia³em siê, aby siê nie zachwia³.
Prawd¹ jest, ¿e rz¹d, chcê powiedzieæ ministrowie, a nawet sam
król chêtnie zwracaj¹ siê do niego, skoro nie mog¹ siê oprzeæ na
innych, ale s¹dz¹c po wszystkim, co mi powiedzia³ ten pra³at, ta
ufnoæ nie pozwoli³a mu odst¹piæ od linii jego powinnoci.
Biskup Orleanu przekaza³ mi, ¿e król skar¿y³ siê mu na sprzeciw niektórych biskupów, nie ba³ siê, aby mu powiedzieæ: Proszê
mi przytoczyæ jednego. Wówczas Ludwik Filip mówi mu: Zatem
biskup Marsylii popar³ kandydaturê Berryera, do tego stopnia popchn¹³ sprawy, aby zabroniæ piewu Domine salvum fac62. Biskup
nie zawaha³ siê mu odpowiedzieæ, ¿e to nieprawda. Tymczasem
pilnie trzeba, aby to st¹d napisano, pani Adélaïde63 mówi bowiem
Walka biskupów przeciwko uniwersytetowi i o wolnoæ nauczania. Zob. A. Rey,
dz. cyt., t. 2, s. 182.
60
Luigi Lambruschini (1776-1854), w latach 1819-1827 arcybiskup Genui, w latach 1827-1831 nuncjusz w Pary¿u, w 1831 roku mianowany kardyna³em, w 1836 roku
sekretarzem Stanu. Pietro Ostini ( 1849) w 1836 roku mianowany kardyna³em.
61
Rz¹d w Pary¿u.
62
Modlitwa i werset: Domine salvum fac, który piewano podczas wystawienia
Najwiêtszego Sakramentu i innych ceremonii religijnych.
63
Adélaïde d’Orléans (1777-1847), siostra króla Ludwika Filipa.
59
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mu to samo, a my wiemy, ¿e w Marsylii ma korespondentkê, która
³atwo daje siê kierowaæ swojemu s¹siadowi panu de La Coste, naszemu prefektowi64. Minister sprawiedliwoci ze swej strony musia³ tak¿e otrzymaæ równie oszczercze donosy, poniewa¿ napisa³ do
mnie, aby siê poskar¿yæ, ale skoro donos mia³ pochodziæ z prokuratury, by³ dok³adniejszy, chodzi³o tylko o kilka kocio³ów, gdzie
nie piewano Domine itd.; w katedrze nie towarzyszy³ mu akompaniament organ. [s. 1] Chocia¿ nie bardzo przejmujê siê tym, co
siê o mnie myli, aby zachowaæ ca³kowity sposób, wystarczy mi
wiadectwo mojego sumienia, ale nie lubiê, gdy obwinia mnie siê
za co, czego nie zrobi³em. Rz¹d powinien wiedzieæ, ¿e jestem
odwa¿ny co do moich opinii i dzia³añ oraz ¿e nie bojê siê ich wypowiadaæ i popieraæ, poniewa¿ dziêki Bogu zawsze wyp³ywaj¹
z obowi¹zku. Zatem uzna³em za s³uszne, aby królowi napisaæ stanowczy i godny list, aby odeprzeæ te k³amliwe pos¹dzenia. Tak te¿
uczyni³em. Nie mam pod rêk¹ brudnopisu tego listu, co nie pozwala mi go skopiowaæ, ale zachowujê go65. Zobaczymy, co odpowie,
jeli w ogóle odpowie.
List od ojca Courtèsa i odpowied.
15 maja: Grecki ksi¹dz o nazwisku Maccario66 spad³ mi z nieba. By³ schizmatykiem, przyj¹³ katolicyzm. Z Rzymu jako misjonarza wys³ano go do Azji. Po przybyciu do Siros67 pospieszyli za
nim schizmatycy, aby go zabiæ. Unikn¹³ tego niebezpieczeñstwa,
ale jeszcze w innych miejscach by³ przeladowany. Wycofa³ siê do
Messyny68, i chocia¿ kardyna³ Fransoni69 napisa³ mu, aby przyszed³
do kardyna³a arcybiskupa, aby tam otrzymaæ polecenia ze wiêtej
kongregacji, wsiad³ na statek do Marsylii, gdzie nie wie, co z nim
64
Charles-Aristide de La Coste, w latach 1836-1848 prefekt departamentu Bouches-du-Rhône.
65
Ten list do króla zosta³ skopiowany po 22 maja.
66
Maccario w latach 1844-1849 zamieszka³ w ni¿szym seminarium w Marsylii.
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wyp³aca³a mu wynagrodzenie. Zob. Yves Beaudoin,
Mgr E. de Mazenod et les chrétiens orientaux, w: Vie oblate Life, t. 57 (1998), s. 197-216.
67
Grecka wyspa.
68
Messyna na Sycylii.
69
Giacomi Filippo Fransoni (1775-1856), w latach 1834-1856 prefekt Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary.
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bêdzie ani co bêdzie robi³. Z tego, co mówi, nie mo¿na zrozumieæ
ani s³owa. Skierowa³em go do greckiego proboszcza70, który nie
mówi w tym jêzyku, ale mia³ talent, aby przyci¹gn¹æ mnie ze starym t³umaczem, który by³ g³uchy, co nie przyczyni³o siê, aby rozmowy sta³y siê ³atwiejsze. Ja tymczasem bardzo dobrze zrozumia³em, ¿e trzeba by³o zap³aciæ na cle, aby wydano mu jego walizkê,
¿e trzeba by³o zap³aciæ w nêdznej gospodzie, gdzie wst¹pi³, aby
wydostaæ siê ze z³ej dzielnicy, do której trafi³, ¿e trzeba by³o op³aciæ, aby go wy¿ywiæ w domu, o który siê dla niego postara³em. To
wszystko z niepewnoci¹, ¿e czyni siê dobro za cenê wysokich
kosztów dla jakiego oszusta, których zbyt wielu spotyka siê poród mieszkañców Wschodu.
16 maja: Wyjazd biskupa Orleanu, który zdawa³ siê bardzo poruszony zgotowan¹ mu gocin¹. Podejrzewam, ¿e tego siê nie spodziewa³, jak gdybym by³ cz³owiekiem, który pamiêta o przesz³oci71, skoro teraniejszoæ jest w porz¹dku i wszystko dobrze siê
uk³ada.
17 maja: List do kardyna³a Fransoniego. Przedstawiam mu
historiê mojego greckiego ksiêdza, prosz¹c go o radê. W tym samym czasie wypytujê go [s. 11] o zamiary papie¿a w kwestii krucjaty, do jakiej nawo³uje biskup Nancy, na którego codziennie czekam w Marsylii72.

70
W latach 1839-1849 proboszczem greckiej parafii wiêtego Miko³aja z Mirry
w Marsylii by³ Flavianos Némé.
71
Biskup Fayet by³ wspó³bratem Eugeniusza w Seminarium wiêtego Sulpicjusza.
Wraz z ksiê¿mi Rauzanem i Forbinem-Jansonem g³osili misje, ale z powodów zdrowotnych szybko z nich zrezygnowa³. Eugeniusz spotka³ siê z ksiêdzem Fayetem w Aix
w 1817 roku (A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 220). W latach 18270-1828 ksi¹dz Fayet pracowa³
wraz z biskupem Frayssinousem, zatem w czasie ustawodawstwa o szkolnictwie z 1828
roku. Na podstawie tekstu Za³o¿yciela mo¿na s¹dziæ, ¿e dosz³o pomiêdzy nimi do nieporozumieñ; czy by³ to 1817, czy 1828 rok? W pismach biskupa de Mazenoda i u Reya
nie ma ¿adnej wzmianki.
72
Kampania biskupa Forbin-Jansona na korzyæ Dzie³a Dziêciêctwa Misyjnego.
Listy biskupa de Mazenoda dotycz¹ce oblatów do kongregacji Rozkrzewiania Wiary
zosta³y opublikowane w EO I, t. 5. Ten list z 16 maja zosta³ przepisany w: Registre des
lettres administratives du diocèse, t. 5, nr 12.
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18 maja: List do ojca Bise73 i wezwanie go do Marsylii. List
do ojca Auberta, list do ojca Pierre’a Auberta74. List do irlandzkich
nowicjuszów. List do pani de Gramont75, aby jej zarekomendowaæ
dwie ma³e córki pana Roux-Arnavona.
19 maja: List z rady centralnej Rozkrzewiania Wiary. Ci ksiê¿a przytaczaj¹ w³asne s³owa, które na temat dzie³a ksiêdza de Jansona napisano w Rzymie. Nie mam listu przed oczyma, poni¿ej
przytoczê wyra¿enia. Papie¿ wyrazi³ siê doæ jasno, aby go zrozumieæ. Rada wziê³a pod uwagê moj¹ probê o podró¿ naszych misjonarzy do Kingston76.
20 maja: W Marsylii wraz z trzema misjonarzami, którzy towarzysz¹ mu w misji, ponownie jest wikariusz apostolski z Batavia77. To godny szacunku pra³at, a trzej, bêd¹cy wraz z nim misjonarze maj¹ bardzo dobre usposobienie. To nadzieja dla tej misji.
To, co mi mówi o Holandii, jest bardzo smutne dla religii. Król78
jest dobry, ale do przesady niemia³y. Kiedy chciano nak³oniæ do
zawarcia konkordatu ze Stolic¹ wiêt¹, protestanci zagrozili mu, ¿e
zerw¹ wszystkie negocjacje w tej materii. Tak wiêc w ca³ej Holandii nie ma ¿adnego katolickiego biskupa, poniewa¿ biskup Curium79 nie ma ¿adnej jurysdykcji w tym kraju. Tymczasem po³owa
jego wiernych to katolicy.
Rada Zgromadzenia z³o¿ona z superiora generalnego, ojców
Tempiera, Ricarda, Mille’a i Bellona. Do lubów jednog³onie zostali dopuszczeni bracia Robert Cooke, urodzony w Waterford,
73
J.C. Nicolas Bise urodzi³ siê w 1814 roku, oblacja w 1834 roku, kap³añstwo
22 wrzenia 1838 roku, wyst¹pi³ w 1862 roku.
74
Pierre Aubert (1814-1890), brat Casimira. Latem 1844 roku wraz z ojcem Guiguesem wyjecha³ do Kanady. Potem, wraz z bratem A. Taché, by³ za³o¿ycielem i pierwszym superiorem St-Boniface nad Rzek¹ Czerwon¹.
75
Pani de Gramont, Siostry Najwiêtszego Serca Jezusa.
76
Za³o¿yciel napisa³ do Rady 5 maja, prosz¹c o pokrycie kosztów podró¿y dla
dwóch misjonarzy z Montrealu do Bytown w diecezji Kingston. Ten list z 5 maja i wiele
innych listów Za³o¿yciela do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary zosta³o opublikowanych
w EO I, t. 5.
77
Biskup Canea Jacques Groff, wikariusz apostolski Batavii, wówczas holenderskiej stolicy Indii, dzisiejszej D¿akarty.
78
Wilhelm II, król w latach 1840-1849.
79
C. Louis de Wykerslooth ( 1851), biskup tytularny Curium.
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w prowincji Leinster w Irlandii, maj¹cy 22 lata; Pierre Gray, urodzony w Carlow, w prowincji Leinster, maj¹cy 21 lat, Edouard
Brandshaw, maj¹cy 23 lata, urodzony w Cashel, w prowincji Munster80. (O korzystnych informacjach zobacz list od ojca Auberta
z 24 kwietnia tego roku).
21 maja: [s. 12] Msza dla Stowarzyszenia Córek Maryi, dawnych wychowanek Sióstr Najwiêtszego Serca Jezusa. Udzieli³em
bierzmowania pewnej kobiecie, by³ej protestantce.
List do pani de Gramont. Rekomendacje dla ma³ych Roux-Arnavon, które ich ojciec zawiezie do Sacré-Coeur w Pary¿u.
Podró¿ do Aix, aby nawiedziæ cmentarz, gdzie urz¹dzilimy
dwa grobowce, jeden dla rodziny, drugi dla misjonarzy. Póniej
zdecydujê siê, czy na dwóch grobowcach zbudowaæ kaplicê. Nalegam na to, aby od czasu do czasu mo¿na by³o tam odprawiaæ najwiêtsze misteria. Poszed³em, aby spotkaæ siê z moj¹ dobr¹ siostr¹81, która jeszcze nie za bardzo wróci³a do zdrowia po upadku.
22 maja: Msza na misji. Wizyta na cmentarzu w towarzystwie
ojców Tempiera, Courtèsa i Dupuya, który zobowi¹za³ siê wszystkim pokierowaæ. Te dwa grobowce wydaj¹ siê wystarczaj¹ce, tym
bardziej ¿e jest bardzo du¿e ossuarium, które bêdzie mog³o uzupe³niæ ograniczonoæ tego podziemnego mieszkania. Ka¿dy grobowiec
bêdzie móg³ pomieciæ dwanacie naturalnej wielkoci skrzyñ.
Dawne, wczeniej z³o¿one tam szcz¹tki zosta³yby z³o¿one do
mniejszych skrzyñ.
Pojecha³em do Enclos82 zweryfikowaæ stan tych wiêtych
szcz¹tków. Szcz¹tki ojca Marcou83 s¹ z³o¿one w ma³ej kwadratowej skrzyni z drzewa orzechowego. Szcz¹tki mojego ojca84 równie¿. Cia³a, które bêd¹ ekshumowane, najprawdopodobniej z³o¿y
siê w tego samego rozmiaru skrzyniach. To cia³a ojca Suzanne’a,

80
R. Cooke urodzi³ siê w Dungarvan, w hrabstwie Waterford; Pierre Grey urodzi³
siê w Marybourgh.
81
Eugénie, ¿ona Amanda Natala de Boisgelina.
82
Posiad³oæ pani de Mazenod kilka kilometrów od Aix.
83
Jean-Jacques Marcou (1799-1826).
84
Charles Antoine de Mazenod zmar³ w Marsylii 10 padziernika 1820 roku.
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ojca Arnoux, brata Morandiniego i mojej siostrzenicy Nathalie de
Boisgelin85.
Gdy chodzi o cia³o mojej babci ze strony matki86, jest ono ci¹gle w tym samym stanie, w jakim zastalimy je w 1823 roku, kiedy trzynacie lat po jej b³ogos³awionej mierci, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu zobaczylimy je w ca³oci z wyj¹tkiem g³owy,
która oderwa³a siê od cia³a podczas przejazdu z Saint-Julien-les-Martigues do Aix. Wszystkie cz³onki s¹ po³¹czone, pokryte skór¹,
która w ogóle nie sczernia³a, ale zachowa³a siê w stanie bia³oci,
nieco jak pergamin, który przerywa siê po naciniêciu palcem. Tak
wiêc ca³e to wiête cia³o jest bardzo lekkie, wa¿y niewiele. Wydaje siê, ¿e wnêtrznoci zosta³y ca³kowicie 87.
[Bez daty]88: [List do króla. Wasza Wysokoæ, w³anie w tej
chwili od jednego z moich kolegów dowiedzia³em siê, ¿e nieprzychylne osoby przekaza³y Waszej Wysokoci, i¿ przy okazji
wyborów, które odby³y siê w marcu w Marsylii, wypowiedzia³em
siê przeciwko rz¹dkowi, ¿e nie tylko dzia³a³em, aby pozyskaæ g³osy na korzyæ opozycji, ale równie¿ posun¹³em siê do tego, aby
w kocio³ach zakazaæ piewu Domine Salvum fac itd. Spieszê odeprzeæ te oskar¿enia i oszczerstwa. Wiadomo, ¿e w moich opiniach,
obojêtnie, jakiego by by³y rodzaju, jestem doæ odwa¿ny i zas³ugujê, aby mi uwierzono na s³owo, ¿e nie uczyni³em nic z tego, co
mi siê zarzuca. Modlitwa za króla nie usta³a. Jeli o tym powiedzia³em moim ksiê¿om, to w tym celu, aby im poleciæ najwiêksz¹
dok³adnoæ w jej odmawianiu. W czasie wyborów, o które chodzi,
pozosta³em ca³kowicie obojêtny na poruszenia ducha. Nie mo¿na
mi przypisaæ niczego na korzyæ lub przeciw ka¿demu kandydatowi. Jako pasterz wszystkich nigdy nie wypowiedzia³em siê przeciwko nikomu w partyjnych bataliach. Królewskiej w³adzy sk³adam
85
Marius J.A. Suzanne (1799-1829), Viktor Antoine Arnoux (1804-1828), scholastyk Ludwik C.F. Morandini (1816-1836), Nathalie de Boisgelin zmar³a 14 listopada
1829 roku.
86
Pani Joseph Thomas Joannis, z domu Catherine Elisabeth Bonnet zmar³a 15 sierpnia 1811 roku.
87
W tym miejscu brakuje jednej strony z zeszytu, mianowicie strony 13 i 14; na
stronie 15 dalszy ci¹g tekstu listu wys³anego do króla oko³o 15 maja. Zamieszczamy go
w tym miejscu, pocz¹wszy od kopii zamieszczonej u Reya.
88
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 180-181.
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uszanowanie dobrego biskupa i obywatela. Osobicie ogarnia mnie
wielkie uczucie wobec króla i jego wspania³ej rodziny, ale zawsze
jestem w nieosi¹galnej sferze do politycznych upodobañ, nad którymi panujê z wysokoci mojego urzêdu, do których, w obojêtnie
jakim sensie siê jawi¹, przy ka¿dej okazji podchodzê we w³aciwym dla Ewangelii duchu pokoju i pojednania.
Miano by racjê, gdyby Waszej Wysokoci powiedziano, ¿e nie
mog³em zgodziæ siê, a tym bardziej uczestniczyæ w bezsensownych
manifestacjach, które rzekomi przyjaciele rz¹du wywo³ali w naszym miecie, aby dorównaæ innym manifestacjom. W tym czasie
chcia³em bezporednio napisaæ do króla, aby mu zasygnalizowaæ
pod³¹ niedorzecznoæ i straszne nieszczêcie, poprzez które na
szwank nara¿ono rz¹d. ¯a³ujê, ¿e nie poszed³em za moimi mylami. Gdybym móg³ zapobiec temu, co zrobili ludzie, którzy nie maj¹
pojêcia o rzeczywistej moralnej sytuacji kraju, to pos³uguj¹c siê
wspomnieniami z 1793 roku, uniemo¿liwi³bym umys³om cofniêcie
siê do nienawici z 1830 roku. Z³o, które siê dokona³o, jest olbrzymie. Nie ukrywam go przed w³adzami, z którymi siê spotka³em
w tych momentach aberracji. Podle dano siê w to wci¹gn¹æ, gdyby, w co chcia³bym uwierzyæ, nie dano zgubnego impulsu, który
mo¿na jedynie wyt³umaczyæ z³ymi radami niechêci. Trzeba bêdzie
wiele m¹droci, powci¹gliwoci, godnoci, a przede wszystkim
jednoznacznych wiadectw dobrej woli ogó³u, maj¹cych religijny
charakter, aby w jak najliczniejszej i najbardziej godnej szacunku
czêci naszych mieszkañców przywróciæ powoli zdobyte zaufanie,
które nastêpnie zosta³o zaprzepaszczone z racji kilku dni zamêtu.
Dla rz¹du przede wszystkim nieszczêsne jest to, ¿e ten wielki
lokalny b³¹d zbiega siê z konsekwencjami, jakie [s. 15]89 w ca³ej
Francji katolickiej budzi kwestia nauczania. Jeli moje za¿alenie90
Dziennik w rêkopisie.
Biskup de Mazenod czyni aluzje do memorandum, jakie skierowa³ do króla 16 maja poprzedniego roku przeciwko projektowi prawa rz¹du o wolnoci nauczania. Rey
(dz. cyt., t. 2, s. 177); napisa³ na ten temat: „Co do Memorandum, jest to majstersztyk
logiki i zdrowego rozs¹dku. Jest napisany w powci¹gliwym, majestatycznym, szczegó³owym i jasnym stylu, co spotykamy we wszystkich publikacjach biskupa de Mazenoda.
Nigdy nie pos³uguje siê ¿ywio³owymi i agresywnymi wyra¿eniami, nigdy nie podwa¿a
intencji tych, z którymi walczy: kurtuazja d¿entelmena ³¹czy siê z powag¹ biskupa, aby
pos³ugiwaæ siê jêzykiem godnym obroñcy praw Kocio³a Bo¿ego. To Memorandum
wywo³a³o powszechne wra¿enie. Gwa³townie atakowany w Marsylii i w Pary¿u przez
ministerialne dzienniki, zw³aszcza przez „Journal des Débats”, z entuzjazmem i talen89
90
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do króla wydawa³o siê skutkiem tego b³êdu, by³o ono konieczne
z powodu niedok³adnej informacji. Zreszt¹ chodzi³o o co wiêcej ni¿
o zalepienie ¿¹dz¹, aby w tym biskupim akcie nie zauwa¿yæ rodka ³agodz¹cego, co uchodzi³o za tak kompromituj¹ce z drugiej strony. To pe³ne treci z³agodzenie opiera³o siê przede wszystkim na
dwóch paragrafach, które wrogowie rz¹du zechcieli usun¹æ z mojego listu. Jeden z tych paragrafów zosta³ przytoczony przez „Gazette de France”, aby dowieæ, zgodnie z wyra¿eniem, ¿e jestem
filipist¹91, drugi natomiast przez pana de Montalemberta w wy¿szej
izbie parlamentu, aby dowieæ, ¿e biskupi nie s¹ zbuntowani. W tej
chwili udowodni³em marsylczykom jedn¹, bardzo istotn¹ rzecz,
a mianowicie: ¿e ludzie uczciwi mogliby jeszcze nie zrywaæ z rz¹dem oraz ¿e by³a sposobnoæ, aby do najbardziej oddanej mi³oci
dla religii do³¹czyæ najszczersz¹ wiernoæ wobec króla. Jestem itd.
30 maja: Wyci¹g weksla wys³anego przez zarz¹d centralny
z Lyonu92 na wdowê Guérin i syna, Lany w Lyonie. Dziêki interwencji panów Chancela itd.
31 maja: Zbiorowe bierzmowanie w katedrze. To by³a próba, której wykonania chcia³em siê podj¹æ. W liczbie 1700 zebra³y siê wszystkie dzieci z miasta. By³a prawie druga, kiedy skoñczy³em. Nie mogê
ukrywaæ, ¿e pod koniec ceremonii by³em zmêczony. Brakowa³o mi
barwy g³osu, co zmusza³o mnie do wytê¿enia p³uc, aby wypowiedzieæ
wiête s³owa. Dwie godziny po powrocie do siebie wcale nie czu³em
ju¿ zmêczenia ani tego bólu podobnego do siniaka, którego z przodu
i z ty³u, pomiêdzy dwoma ³opatkami odczuwa³em w piersi.
List od pana Reya, ojca naszego m³odego postulanta93. List od
biskupa z Viviers94. Przyjazd ojca Guiguesa. Ci¹gle jestem bardzo
tem broniony przez dzienniki religijne, z poród których na pierwszym miejscu nale¿y
zauwa¿yæ Univers, wzbudzi³ powszechny podziw biskupów, z których wiêkszoæ napisa³a do biskupa de Mazenoda, aby mu pogratulowaæ i podziêkowaæ w imieniu Kocio³a we Francji . To Memorandum zosta³o przepisane do Registre des lettres administratives du diocèse, t. 5.
91
Przychylny królowi Ludwikowi Filipowi.
92
Rada g³ówna Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
93
Achille Rey (Briançon 1828-Liège 1911). Achille wst¹pi³ do nowicjatu 14 sierpnia 1844 roku, oblacjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1845 roku, wiêcenia otrzyma³ 16 listopada
1851 roku.
94
Biskup Guibert.
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zadowolony z nastawienia tego ojca. Nie mo¿na mieæ lepszej postawy w kwestii wyjazdu do Ameryki, gdzie bardzo liczê na misjê,
której siê podj¹³em. List do ksiêdza kardyna³a Fransoniego na temat greckiego kap³ana95.
Codziennie z³e dzienniki z Marsylii rozkoszuj¹ spo³eczeñstwo
kilkoma artyku³ami obraliwymi dla duchownych, to przyjêty system. „Messager” publikuje na zmianê jedynie kilka wstrêtnych,
zuchwa³ych i oszczerczych, ale zawsze niedorzecznych linijek.
Dzisiaj za prowokacyjne uzna³ og³oszenie mojego wyjazdu do Pary¿a, o którym fa³szywe pog³oski w nastêpuj¹cych s³owach rozpowszechniono po miecie: „Kilka osób ponaglanych ich przypuszczeniami mówi, ¿e jego wysokoæ, nie chc¹c podporz¹dkowaæ siê
i poprosiæ o pozwolenie na procesjê duchowieñstwa mera, postara
siê o nie bezporednio u króla. Czy pokora duchowieñstwa nie jest
wspania³¹ spraw¹?”.
Na co „Gazette de Midi” odpowiada: Pokora nie przeszkadza
umacnianiu praw Kocio³a i respektowania praw przez w³adzê, tak
jak respektuje siê je samo z siebie. Ksi¹dz biskup zbyt dobrze zna
ustawodawstwo na temat wykonywania kultu i decyzje s¹dów, aby
obojêtnie kogo, nawet G³owê Kocio³a, prosiæ o pozwolenie, którego Koció³ nie potrzebuje, ale procesje odbywaj¹ siê dziêki wczeniejszemu zawiadomieniu. Zatem „Messager” wprowadzi³ w b³¹d:
Nigdy nie by³o mowy o podró¿y ksiêdza biskupa do Pary¿a. Ta
odpowied mi siê spodoba³a, dlatego j¹ przepisa³em.
List od ojca Vincensa, ojca Dassy’ego, który powiadamia mnie
o wysy³ce swojego dzie³a96. List od ojca Auberta97, który przedstawia mi powody, jakie mia³, aby ostro¿nie podejæ do misji w Anglii.
List od ksiêdza Bony’ego, superiora seminarium z Aix, informuj¹cy o wype³nieniu polecenia otrzymanego od biskupa z Châlons98,
aby zbieraæ pieni¹dze99 dla pana Veuillota100 i pomóc mu zap³aciæ
karê, jak¹ na³o¿y³ na niego sk³ad sêdziowski.
95
96

Maccario. List z 30 maja. Zob. Registre des lettres administratives, t. 5, s. 19.
T. Dassy, L’Abbaye de St-Antoine en Dauphiné… Grenoble, Baratier 1844,

s. 514.
W lutym 1844 roku po powrocie z Anglii Casimir Aubert szeæ miesiêcy spêdzi³ w N.-D de lOsier, aby opiekowaæ siê irlandzkimi nowicjuszami.
98
Victor Monyer de Prilly (1755-1860), w latach 1823-1860 biskup Châlons.
99
W oryginale s³owo boursiller — zbieraæ pieni¹dze.
100
Louis Veuillot (1813-1883), katolicki pisarz, zagorza³y zwolennik ultramontani97
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List od ksiêdza biskupa z Algieru101 zawieraj¹cego ponaglaj¹c¹ notê w celu przekonania kapitu³y do podjêcia budowy plebanii102.
zmu, redaktor naczelny „Univers”. W 1844 roku minister edukacji zamierza³ po³o¿yæ
kres walce katolików przeciwko monopolowi uniwersyteckiemu, postanowi³ odpowiedzieæ na ataki, które wydawa³y mu siê zbyt ostre w procesie cywilnym. Przekonany, ¿e
sk³ad sêdziowski bêdzie mu przychylny, uzna³, ¿e oniemielony jednym lub drugim
oskar¿eniem przeciwników monopolu, uzyska ich wyciszenie. Ksi¹dz Combalot, kaznodzieja i pisarz, pierwszy mia³ zaszczyt dochodziæ postêpowania s¹dowego i zosta³ skazany. „Univers” go broni³ i publikowa³ listy gratulacyjne kierowane do Combalota po
jego skazaniu. Louis Veuillot i dyrektor Jean Barrier zostali oskar¿eni. Sprawy broniono
11 maja 1844 roku. Ka¿dy zosta³ skazany na szeæ miesiêcy wiêzienia i 3 tysi¹ce franków grzywny. Zob. E. Veuillot, Louis Veuillot, t. 1, Paris s.d., 3 wydanie, s. 437 I 454.
101
Biskup A.A. Dupuch.
102
Kolejna strona zaginê³a.
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[4 czerwca]: [s. 19]103: „ci¹gle go zadziwiaæ. W koñcu trzeba
bêdzie, aby zakrólowa³a sprawiedliwoæ. Wówczas Koció³ we
Francji zobaczy, ¿e wschodzi dla niego nowy dzieñ wolnoci, którego przyzywa ze wszystkich si³, i ¿e jeszcze bêdzie mu dane kontynuowanie jego chwalebnych zamiarów. Ksiê¿e biskupie, takie s¹
uczucia, takie s¹ nadzieje duchowieñstwa diecezji ksiêdza biskupa”. Ponad sto podpisów.
Odpowiedzia³em: „Ksiê¿a, w s³owach, które w³anie skierowalicie do mnie, rozpozna³em duchowieñstwo Marsylii. To tam ci
duchowni pragn¹cy dochowaæ pos³uszeñstwa wiêtym tradycjom,
jakie im przekaza³o tylu wiernych kap³anów, których ani wygnanie, ani mieræ nie mog³y oddzieliæ od ich biskupa104. Godny szacunku staruszek, którego wybralicie, aby by³ waszym przedstawicielem, jest jednym z ostatnich obroñców wiary i jego g³os, który
podnosi siê, aby wyraziæ wasze uczucia we wzruszaj¹cy sposób,
wiadczy, ¿e nadal o¿ywia ksiê¿y duch waszych poprzedników.
Tego kap³añskiego ducha nie rozumiej¹ ci, którzy s¹dz¹, ¿e s¹
w stanie go pokonaæ. Poddany prawom dope³nia wszelkiej sprawiedliwoci wobec ziemskiej w³adzy; szczêliwy z racji cierpieñ zno103
Nieprzychylne i wrogie dzienniki mia³y na celu sk³ócenie biskupa z jego duchowieñstwem. Stara³y siê, jak pisze Rey (dz. cyt., t. 2, s. 182), aby duchowni nie podzielali spojrzenia ich pasterzy. W odpowiedzi na te kolejne oszczerstwa duchowieñstwo
z Marsylii da³o godny uwagi przyk³ad. 4 czerwca wszyscy kap³ani z biskupiego miasta
zebrali siê w siedzibie biskupa, a 88-letni ksi¹dz kanonik Féraudy odczyta³ zbiorowe
pismo, które w najbardziej elokwentny sposób wyrazi³o swoje niezadowolenie przeciwko hañbi¹cemu twierdzeniu wobec duchowieñstwa Marsylii: Prosimy ksiêdza biskupa
o przyjêcie naszego pe³nego i ca³kowitego poparcia dla wszystkiego, do czego ju¿ ksiêdza biskupa natchnê³a gorliwoæ i jeszcze pobudzi w kwestii obrony interesów wiary
i wiêtych praw rodziny. Rey przepisuje jedynie kilka linijek. To koniec tego zbiorowego pisma, które w tym miejscu, na 19 stronie dziennika, przepisuje Za³o¿yciel.
104
Aluzja do przysiêgi wiernoci kap³anów z Marsylii podczas rewolucji.
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szonych dla imienia Jezusa Chrystusa zawczasu podda³ siê, aby
znosiæ zniewagi i oszczerstwa, oraz innych dowiadczeñ, jakie
mog³yby na niego spaæ; ale nade wszystko oddany najwiêkszej
trosce o chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie dusz bez lêku trwa na wyznaczonej przez obowi¹zek drodze. Absolutnie nie pozwala sobie, aby go
powali³y niew³aciwe sukcesy. Daleki, aby kiedykolwiek zgodziæ
siê na ca³kowit¹ pora¿kê, pod zadawanymi mu ciosami odnawia
swoj¹ odwagê, ci¹gle ma nadziejê pewnego zwyciêstwa, poniewa¿
swoj¹ si³ê czerpie z wiary, która zwyciê¿y³a wiat.
Na przestrzeni osiemnastu wieków jego historia to dni walk
i triumfu. Zniszczy³ miecze swoich przeciwników. Jest przyzwyczajony do widoku pojawiaj¹cych siê wszelkich herezji. Nawet w naszych dniach panuj¹ca we Francji i zwyciêska w Europie niegodziwoæ jest zdziwiona, i¿ jest zmuszona uznaæ przyw³aszczone
katolickie kap³añstwo o³tarzy dla prawdziwego Boga. Jeszcze póniej najwy¿szy zwierzchnik tego kap³añstwa, uwiêziony i odizolowany staruszek, za pomoc¹ tego samego duchownego orê¿a opiera³ siê
straszliwemu zdobywcy, który upokorzy³ tylu królów; nastêpnie papie¿, przez szeæ lat odarty ze swej w³adzy105, powróci³ do swojej
stolicy, aby z chwa³¹ panowaæ z wysokoci tronu ksiêcia Aposto³ów.
Ja, ksiê¿a, z tej opieki Opatrznoci chcê wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e Bóg zawsze bêdzie z nami oraz ¿e mielicie powody do ufnoci,
i¿ wreszcie nadejdzie dzieñ, kiedy Koció³ we Francji ponownie
odzyska wolnoæ; ale skoro powinnimy czekaæ na pomoc z nieba,
mo¿na tak¿e myleæ, ¿e wskazówki m¹droci i sprawiedliwoci
zakoñcz¹ siê pozytywnym rozstrzygniêciem istotnej kwestii, która
tak bardzo mocno jest zwi¹zana z losami religii i ojczyzny.
[s. 20] W ka¿dym razie jestem zadowolony z tego, ¿e s³owo
wypowiedziane po to, aby st³umiæ si³ê ¿¹dañ episkopatu, z waszej
strony ma wartoæ drogocennego wiadectwa, które uroczycie potwierdza, jak bardzo silny w boju o wiarê jest biskup, który widzi
przy sobie takie duchowieñstwo jak moje”.
List od ksiêdza kardyna³a Fransoniego. Nie ukrywa przede
mn¹, ¿e ani papie¿, ani kongregacja nie mog¹ ukrywaæ, i¿ dzie³o
105
Sukcesywne aluzje o konkordacie z lat 1801-1802, potem o oporze papie¿a Piusa VII wobec Napoleona i o jego powrocie do Rzymu w 1814 roku po piêciu latach niewoli.
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propagowane przez ksiêdza biskupa z Nancy106 jest szkodliwe dla
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
List do ojca Pierre’a Auberta, w którym powiadamiam o wyborze, jakiego dokona³em, aby towarzyszy³ ojcu Guiguesowi
w Kanadzie i w tym kraju by³ po¿yteczny w s³u¿bie dla Kocio³a
i dla zbawienia dusz.
5 czerwca: Bierzmowanie u Sióstr Najwiêtszego Serca w St-Joseph107.
List od ojca Semerii. Pob³ogos³awiona przez Boga misja
w Cauro108. Prosi o pozwolenie na trzymanie w domu przynajmniej
jednej strzelby. Co oni chc¹ ni¹ robiæ? Czy bêd¹ potrafili strzelaæ?
Jeli zachowuje siê ostro¿noæ i jest ona konieczna dla bezpieczeñstwa, nie bêdê odmawia³.
List od ojca Mouchela. Jest szczêliwy, bêd¹c we wspólnocie
w lOsier, któr¹ uwa¿a za bardzo buduj¹c¹.
6 czerwca: List do pana Bony’ego. Z³o¿ê mój datek, ale nie
biorê odpowiedzialnoci, aby go wymagaæ od innych. To biskup
z Châlon powinien zorganizowaæ kwestarzy itd.
List do ksiêdza biskupa z Valence109. Wcale nie mam planu pojechaæ do Bordeaux; zatem nie bêdê móg³ mu s³u¿yæ za towarzysza podró¿y.
List do pana Reya w Briançon110. Oczywicie bardzo chêtnie
udzielê pozwolenia jego córce, aby pojecha³a go uciskaæ przed
wst¹pieniem do nowicjatu.
7 czerwca: Bierzmowanie u kartuzów111. Rozdanie nagród w internacie Sióstr z Lyonu.
8 czerwca: Ró¿ne sprawy.
Dzie³o Dzieciêctwa Misyjnego.
Wa¿ny internat dla dziewcz¹t.
108
Cauro, dzielnica Ajaccio na Korsyce.
109
Biskup Pierre Chatrousse.
110
Parafia zwana parafi¹ kartuzów.
111
André-Marie Garin (1822-1895) w 1852 roku zosta³ oblatem, 9 czerwca 1844
roku diakonem, wiêcenia przyj¹³ 27 kwietnia 1845 roku w Longueuil. By³ za³o¿ycielem domu w Lowell (USA).
106
107

166

Dziennik 1844

9 czerwca: W mojej kaplicy wiêcenia naszego brata Garina112.
Wywiêci³em go na diakona, aby wraz z ojcami Guiguesem i Pierre’em Aubertem uda³ siê do Kanady.
Ogólna procesja z Najwiêtszym Sakramentem.
10 czerwca: List od ojca Auberta (Pierre’a). Ten list jest taki,
jakiego mo¿na by pragn¹æ. Wyra¿a najlepsze uczucia. Chcia³bym
móc go przepisaæ w tym miejscu ku zbudowaniu tych, którzy bêd¹
go czytaæ, ale za bardzo siê spieszê, bo muszê wys³aæ ca³¹ moj¹
korespondencjê do Kanady.
Wczoraj rada z³o¿ona z superiora generalnego, ojców Guiguesa,
Millea, Bellona i Tempiera. Ojciec Reinaud113 jednog³onie zosta³
wydalony z powodów opisanych w tym dzienniku. Co do ojca Roux114,
równie¿ jednog³onie uznano, ¿e trzeba go zwolniæ ze lubów, co
te¿ uczyni³ superior generalny, zwalniaj¹c z nich wydalonego ojca
Reinauda.
10 czerwca: [s. 21]: Wyjazd ojca Guiguesa i diakona Garina
do Kanady. Do Ameryki, w charakterze nadzwyczajnego wizytatora, maj¹cego bardzo rozleg³e uprawnienia w organizacji pos³ugi naszego Zgromadzenia w tym kraju, wysy³am ojca Guiguesa. Wraz
z nimi wyjedzie ojciec Pierre Aubert. W dalszej czêci kopia jego
zlecenia115.
List do ksiêdza biskupa z Montrealu. Przepisa³em ten list116.
List do ksiêdza biskupa z Quebecku. Równie¿ go przepisano117.
Mówiê mu o jego poleceniu, jakie mi przedstawi³, o jego listach
do ojca Honorata. Zapowiadam mu wyjazd cz³onków, którzy bêd¹
mogli przys³u¿yæ siê dla misji w jego diecezji.
J.A. Valentin Reinaud, zob. wy¿ej, 23 padziernika 1843 roku.
J. Nicolas Roux urodzi³ siê w 1817 roku, oblatem zosta³ w 1840 roku, wiêcenie kap³añskie przyj¹³ 3 lipca 1842 roku.
114
Za³o¿yciel przepisuje w tym miejscu obediencjê napisana po ³acinie [s. 21-22],
któr¹ opublikowalimy w wersji francuskiej w EO I, t. 1, s. 97-99.
115
List do biskupa Bourgeta z 7 czerwca 1844 roku nie zosta³ skopiowany
w Dzienniku. Zosta³ opublikowany w EO I, t. 1, s. 90-92. Biskup de Mazenod zapowiada wys³anie ojca Guiguesa i mówi o fundacji w Bytown.
116
List do biskupa Josepha Signay z 8 czerwca 1844 roku nie zosta³ skopiowany
w Dzienniku. Zosta³ opublikowany w EO I, t. 1, s. 92-93. Biskup de Mazenod informuje
o pewnym mieszkañcu Quebecku, który zmar³ w Marsylii, i obwieszcza wysy³anie
dwóch misjonarzy na misje wród Indian.
117
List d 8 czerwca opublikowany w EO I, t. 1, s. 93-96.
112
113
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List do ojca Honorata118. Zbyt d³ugi, aby go analizowaæ. Powiadamiam go o nominacji ojca Guiguesa. W tej kwestii poruszam
wiele szczegó³ów. Udzielam mu odpowiednich poleceñ. List do
ojca Telmona. Polecenia w tej samej kwestii. Zbyt d³ugi i na ten
sam temat list do ojca Allarda119. Mianujê go admonitorem wizytatora i ekonomem prowincjalnym. Nadal bêdzie utrzymywa³ ze mn¹
korespondencjê. O reszcie powie mu ojciec Guigues120.
13 czerwca121: Odwiedziny biskupa z Nancy, który przyjecha³
w op³akanym stanie zdrowia. Widz¹c go tak cierpi¹cego, ciska³o
mi siê serce. Niech Bóg sprawi, aby wyzdrowia³ z choroby, która
wydawa³a mi siê bardzo powa¿na. Dobry Bóg wemie pod uwagê
jego dobr¹ wolê, poniewa¿ uda³ siê do W³och, a nawet do Niemiec122, aby zalecaæ swoj¹ kampaniê.
[Bez daty]: [s. 25] Rada odnonie do dopuszczenia braci Berthulea, Gaudeta i Chavarda oraz brata Père do lubów wieczystych123. Wszyscy jednog³onie zostali dopuszczeni. Ten ostatni jednak przez kilka miesiêcy pozostanie na lubach czasowych.
17 czerwca: Wyjazd na wizytacjê kanoniczn¹ do La Penne,
Auriol, Ceyreste i La Ciotat. W La Penne zebra³em parafie z St-Menet, La Valentine, Accathes, St-Marcel i Eoures. Obiad u pana
markiza de Montgranda124, u którego zgromadzi³o siê ca³e duchowieñstwo. Wieczorem nocleg w Auriol.
Listy do ojców Telmona i Allarda nie zosta³y odnalezione.
Kolejna strona rêkopisu zaginê³a (s. 23-24).
120
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 185.
121
Biskup Forbin-Jason, gdy g³osi³ kazania w Monpellier, bardzo mocno plu³
krwi¹. 13 czerwca przyjecha³ do Marsylii na zamek de la Guilhermy na terenie parafii
Aygalades. Zob. ten¿e, tam¿e.
122
Jean-Baptiste Berthuel urodzi³ siê w 1822 roku, oblatem zosta³ w 18 lipca 1844
roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 8 kwietnia 1848, wyst¹pi³ w 1856 roku. Auguste
Gaudet (Godet) (1821-1895) oblatem zosta³ 16 lipca 1844 roku, wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 26 wrzenia 1847 roku. P.J. Fortuné Chavard urodzi³ siê w 1826 roku, oblatem
zosta³ 16 lipca 1844 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 24 czerwca 1849 roku, wyst¹pi³
w 1862 roku. Brat André Père urodzi³ siê w 1817 roku, oblatem zosta³ 16 lipca 1844
roku, wyst¹pi³ w 1851 roku.
123
Markiz J.-B. de Montgrand, w latach 1813-1830 mer Marsylii.
124
Jean Joseph Insard urodzi³ siê w 1798 roku, proboszczem mianowany w 1838
roku.
118
119

168

Dziennik 1844

18 czerwca: Bierzmowanie dzieci z tej parafii oraz z parafii
z La Bourine, Peypin, La Détrousse, Gréasque, i St-Savournin. Spa³em w Aubagne, zatrzymuj¹c siê w Roquevaire, aby tam odwiedziæ
proboszcza125, który by³ bardzo chory.
19 czerwca: Wielka uroczystoæ w Aubagne, aby zainstalowaæ
siostry karmelitanki. Rano moim powozem zakonnice przyjecha³y do
kocio³a parafialnego, koció³ wype³ni³ siê ludmi. Odprawi³em Najwiêtsz¹ Ofiarê, podczas której do komunii przyst¹pi³y zarówno one,
jak i wielka liczba cz³onków Stowarzyszenia M³odzie¿y, która uda³a
siê tam w bia³ych strojach. Po mszy wyg³osi³em przemówienie, aby
uwypukliæ korzyci, jakie kraj odniesie dziêki temu klasztorowi, jako
powód podaj¹c zas³ugê tego ¿ycia przepe³nionego modlitw¹ itd.
Nastêpnie pob³ogos³awi³em dzwon, który powinien zostaæ zawieszony na dzwonnicy nowego klasztoru. Po tym obrzêdzie wszyscy procesyjnie, piewaj¹c hymny itd., udalimy siê do klasztoru. Wszyscy
mieszkañcy miasta udali siê na trasê naszego przejcia i swoj¹ postaw¹ okazywali zainteresowanie wobec tego, co dokonywa³o siê na
ich oczach. Pob³ogos³awi³em dom i nakaza³em klauzurê. Mianowa³em przeoryszê i podprzeoryszê, a wielu ksiê¿y, którzy zewsz¹d
przyjechali do Aubagne, uda³o siê do okolicznego kocio³a po Najwiêtszy Sakrament, aby go z³o¿yæ w kaplicy nowego klasztoru. Na
ca³ej uroczystoci by³ obecny mer, pan Amat.
Spoczynek w Ceyreste. Mer i proboszcz nudnie i d³ugo gadali.
20 czerwca: Wizytacja i bierzmowanie w Ceyreste. Ta okolica, choæ nie w ca³oci, zosta³a nawrócona, tak siê zmienia³a, ¿e jest
nie do poznania. Od czasu misji ju¿ wiêcej nie tañczono. Bierzmowania udzieli³em doæ du¿ej grupie doros³ych. wiêtowano mój
przyjazd. Koció³ by³ pe³en; bardzo wielu osobom udzieli³em komunii. W sumie by³em bardzo zadowolony z ogólnego nastawienia
i uczuæ wszystkich mieszkañców. Nocleg w La Ciotat.
21 czerwca: [s. 26] Wizytacja i bierzmowanie w La Ciotat.
Profesja zakonnicy w klasztorze Najwiêtszego Imienia Jezusa.
Bierzmowanie uczniów z internatu w liczbie 13. Bierzmowanie na
³ó¿ku wnuka kapitana Reyniera, który sprowadzi³ mnie do Francji
125

Odleg³oæ wynosi 32 kilometry.
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w 1802 roku. Nocleg w Marsylii. Potrzebowa³em tylko czterech
godzin, aby tam dojechaæ z La Ciotat126.
22 czerwca: List do ojca Honorata. By³ w Quebecku, gdzie
biskup i koadiutor przyjêli go bardzo serdecznie. S¹ sk³onni daæ im
dom nad brzegiem rzeki Saguenay. Mieliby siê zaj¹æ prawie tysi¹cem Kanadyjczyków i ewangelizacj¹ dzikusów127. Zysk z tej parafii wyniós³ 250 luidorów. List od ojca Laverlochére’a. Mówi mi
o swoich wiêceniach oraz o dzikusach, których odwiedzi³.
List od ojca Moreau. Uda siê w podró¿ do Rzymu. Pompei128
przyjedzie na pocz¹tku lipca. List od ojca Lagiera. W tym samym
sensie co ojciec Moreau129 mówi mi o dwóch cz³onkach.
List od ojca Ricarda. Prosi mnie o przyjêcie do nowicjatu brata zakonnego, który nazywa siê Charles Allemad130.
List od lekarza marynarki o nazwisku Vian. Prosi mnie o przyjêcie jako seminarzystê, a nawet misjonarza. Wychowa³ siê w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Fréjus; zrzuci³ sutannê, by zostaæ lekarzem. Chcia³by powróciæ do pierwotnego powo³ania131.
23 czerwca: Msza u ksiêdza Jansona, aby przynieæ pociechê
i wys³uchaæ biednego biskupa Nancy. Nie powiedziano, jeli mu
wierzyæ, ¿e tak le myla³ o jego dziele dzieciêctwa, ale jedynie
si³a i moralna energia o¿ywia³y tê biedn¹ i os³abion¹ grupê.
Po powrocie spotka³em ojca Vincensa, który w³anie wyg³osi³
rekolekcje przed wiêceniami. Przekaza³ mi listy od ojców Auberta,
Lavigne’a i Santoniego. Ojciec Aubert powiadamia mnie o oblacji
brata Cooke’a i przypomina mi, ¿e ojciec Dally132 nie bêdzie zwleka³, ¿eby na mocy publicznego aktu zostaæ zmuszonym133 przez robotników, wobec których ma d³ug.
126
Na temat misji w Sagueany zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3,
s. 161-165.
127
Paul Marie Pompei (1820-1886), nowicjusz 14 sierpnia 1844 roku, oblacja
15 sierpnia 1845 roku.
128
Ojcowie Moreau i Lagier byli w WSD w Ajaccio. Ich listy siê nie zachowa³y. Co
do kwestii dwóch cz³onków, mo¿e chodziæ o Pompei i innego przysz³ego nowicjusza.
129
Ten postulant nie wst¹pi³ do nowicjatu.
130
Nie wst¹pi³ ani do nowicjatu oblatów ani do seminarium w Marsylii.
131
Guillaume J.M. Daly (1814-1894), pierwszy oblat wys³any do Anglii.
132
W oryginale u¿yto s³owa instrumenté: zmuszony aktem publicznym. Ojciec
Daly mia³ wykonaæ pracê w Penzance.
133
Louis Maillard, prowincja³ jezuitów.
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24 czerwca: Jak zwykle bierzmowanie u mnie. Odwiedziny
ojca Maillarda134. Co za bieda! Umocni³ mnie w opinii, jak¹ mia³em o tylu sprawach i osobach. Myla³em, ¿e ksi¹dz arcybiskup
z Aix s³abo by³ zachêcany przez swojego wikariusza generalnego,
aby wywi¹zaæ siê z ci¹¿¹cego na wszystkich biskupach obowi¹zku; ja przypuszcza³em, ¿e ksi¹dz Ginoulhiac135 bardzo skromnie
móg³by pragn¹æ, aby siê powieciæ, jak niektórzy inni intryganci.
Oto dowiadujê siê, ¿e trzykrotnie [s. 27] arcybiskup Aix prosi³
o niego jako o koadiutora. Dwukrotnie udzielono odmownej odpowiedzi, a trzecia odpowied jeszcze nie nadesz³a. To ta z obietnic¹
pana adwokata generalnego Borellego136, aby kapelusz kardynalski
przyznaæ arcybiskupowi.
Ojcu Maillardowi powiedzia³em o obelgach przeciwko jezuitom wyg³aszanych tutaj przez sekretarza biskupa z Montpellier137.
Powiadomi³ go ju¿ o tym ksi¹dz arcybiskup z Awinionu138. Ten pra³at nawet zwolni³139, jak trzeba, kap³ana oszczercê. Trzeba, aby
przestroga go nie nawróci³a, tutaj bowiem mia³ odwagê, aby powtórzyæ swoje wyk³ady, które spotka³y siê z moj¹ bardzo jasno
wyra¿on¹ nagan¹.
25 czerwca: W mojej kaplicy chrzest ¿ony genera³a Courta.
Ten wiêty obrzêd by³ bardzo wspania³y i wzruszaj¹cy. Ta kobieta
swoj¹ pe³n¹ szacunku postaw¹ zbudowa³a wszystkich. Udzieli³em
jej tylko sakramentu chrztu, poniewa¿ nie by³a wystarczaj¹co przygotowana na przyjêcie kolejnych sakramentów. Po niej zosta³o
ochrzczonych troje jej dzieci. Genera³ dHautpoul i jego ¿ona byli
chrzestnymi m³odej neofitki. W ceremonii ze swoj¹ ¿on¹ uczestniczy³ s³awny La Lande140, cioteczny wnuk. Zarówno jeden, jak i drugi s¹ zbyt dalecy, aby pomyleæ, ¿e to ich cioteczny dziadek.
134
J.M. Achille Ginoulhiac, wikariusz generalny biskupa Bereta, w latach 1853-1870 bêdzie biskupem Grenoble.
135
Wówczas ci¹gle by³o czterech francuskich kardyna³ów; wyboru praktycznie
dokonywa³y w³adze wieckie.
136
C. Thomas Thibault w latach 1835-1861 by³ biskupem Montpellier. Sekretarzem
w kurii byli ksi¹dz Martin, a ksi¹dz Vidal by³ osobistym sekretarzem.
137
Paul Naudo w latach 1842-1848 by³ biskupem Awinionu.
138
Relever: pozbawiæ kogo czego, zwróciæ uwagê.
139
Najprawdopodobniej Joseph-Jérome Lefrançois de Lalande (1732-1807), jeden
z najs³awniejszych astronomów swego czasu.
140
Drugi klasztor wizytek zburzony w 1846 roku przez kampaniê kolejarzy.
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26 czerwca: Uroczyste powiêcenie nowego kocio³a Wizytek141, po którym odby³a siê pontyfikalna suma z udzia³em wielkiej
orkiestry. Dobre zakonnice, którym nie chcia³em odmówiæ tego
przywileju, by³y w ekstazie142. Podczas tego obrzêdu towarzyszy³a
mi nieznona myl. Byæ mo¿e za niespe³na dwa lata zburzy siê tê
wspania³¹ kaplicê zbudowan¹ w czystym stylu gotyckim. Nie bêdzie mieæ to zwi¹zku z trwa³oci¹ redniowiecznych budowli, na
których architekturze w³aciwie siê wzorowano.
List do ojca Lagiera. Dajê mu woln¹ rêkê co do przyjazdu do
Marsylii w czasie wakacji, ale nie ukrywam przed nim, ¿e wola³bym, aby nie przyje¿d¿a³. List od pana de Giry’ego143, ci¹gle
w kwestii jego lubu. List od mojego siostrzeñca144 o stanie zdrowia jego matki i moja odpowied.
27 czerwca: [s. 28] Bierzmowanie w ni¿szym seminarium,
Wizyta u wiêtej matki ksieni klarysek. Jej ¿ycie przed³u¿a siê na
krzy¿u w celu zwiêkszenia jej zas³ug i ku zbudowaniu jej wspólnoty. Moja obecnoæ sprawi³a jej bardzo wielk¹ przyjemnoæ, uda³em siê do niej tylko po to, aby przynieæ jej tê pociechê i poleciæ
siê jej modlitwom i wstawiennictwu, kiedy bêdzie w niebie. Nie
mog³em ju¿ d³u¿ej znieæ okropnego widoku jej cierpieñ, chocia¿
przyjmuje je z umiechem na ustach, szczêliwa, ¿e pe³ni wolê
bo¿¹. Do oczu nap³ynê³y mi ³zy, dlaczego w widoczny sposób nie
mia³yby mnie poruszyæ jej piêkne uczucia i s³owa przywi¹zania
i wdziêcznoci, jakie wypowiedzia³a wobec mnie za wszelkie dobro. Mówi³a o dobru, które wywiadczy³em jej i ca³ej jej wspólnocie, i zapewni³a mnie, ¿e nie prze¿y³a ani jednego dnia, nie modl¹c
siê za mnie i ¿e z pewnoci¹ nie zapomni o tym, gdy bêdzie przy
Bogu. Doktor Boyer, którego spotka³em, wchodz¹c do klasztoru,
powiedzia³ mi, ¿e od dwóch miesiêcy jej ¿ycie jest osobliwym zjawiskiem.
Nale¿y zatem uwa¿aæ, ¿e jej ¿ycie sporód tylu cierpieñ i z powodu mierci bêdzie jedynie przed³u¿eniem jej zas³ug i zwiêkszeniem jej chwa³y.
141
142
143
144

W oryginale wyra¿enie être aux anges: byæ oczarowanym.
Louis de Giry.
Eugène de Boisgelin.
Eyragues i Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône).
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Wieczorem poszed³em przywitaæ siê do internatu Duranty,
gdzie oczekiwano mnie z wielk¹ niecierpliwoci¹. Jest szczêliwy,
mog¹c dostarczyæ tyle radoci godnej szacunku rodzinie i tylu zebranym ludziom. Nast¹pi³ wybuch radoci, która trawi³a przez ca³y
czas, jak by³em w domu. Rodzicie dzieci zgromadzili siê w kaplicy. Wobec nauczycieli i rodziców mog³em zawiadczyæ o moim
zadowoleniu, ¿e rano udzieli³em im pierwszej komunii i aby odpowiedzieæ na nalegania jednych i drugich, przed³u¿y³em moj¹ wizytê a¿ do wieczora, nie korzystaj¹c z lekkiego posi³ku, który nie
wszyscy przeoczyli.
28 czerwca: List do greckiego proboszcza, aby go powiadomiæ o moich zamiarach wobec ksiêdza Maccario. List od siostry de
Gramont, prze³o¿onej Sióstr Najwiêtszego Serca. Odpowied na
list polecaj¹cy dla panien Roux-Arnavon. List od ojca Courtésa.
Prosz¹ go o misjê w Eyragues. Proboszcz z Septèmes145 domaga siê
tak¿e wsparcia dla swojej parafii.
Na wypoczynek do mnie po konsultacji z doktorem Cauvière
przyjecha³ biskup z Nancy. Ten dobry pra³at jest utrzymywany
w po¿a³owania godnym poczuciu bezpieczeñstwa przez tego lekarza, który po oglêdzinach146 zapewni³ go, ¿e nie ma ¿adnych zmian
na p³ucach. By³em zmartwiony przyjmuj¹cego to zapewnienie mojego przyjaciela. Tymczasem szczerze mówiê mu, co mylê o jego
stanie oraz ¿e lekarze nie postawili sobie za obowi¹zek, aby k³amaæ. By³em zdziwiony, ¿e lekarz da³ mu gwarancjê odnonie do
p³uc, podczas gdy widzê, ¿e normalnie pluje krwi¹. Odpowiedzia³
mi, ¿e to nie wzbudza³o jego niepokoju, ¿e to drobnostka, a gdyby
min¹³ reumatyzm jego wnêtrznoci, niebawem by³oby ju¿ po sprawie. Nigdy podobnej iluzji! Mówi¹c mi o tym, dosta³ zadyszki, nie
mog¹c z³apaæ tchu, i absolutnie nie mia³ dobrego miejsca w fotelu.
By³em zmuszony go podtrzymaæ, kiedy chcia³ wyjæ, i podtrzymywaæ go za ramiê a¿ do powozu. To zrujnowany cz³owiek, chyba ¿e
dokona siê cud.

145
Kolejna strona (s. 29-30) zaginê³a. Ci¹g dalszy na postawie A. Rey, dz. cyt.,
t. 2, s. 185.
146
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 634.
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30 czerwca147: Piêkne wiêcenia czterdziestu trzech cz³onków . To by³a wspania³a ceremonia. Potem uda³em siê na co trzymiesiêczne æwiczenia ¯ywego Ró¿añca, które tym razem odby³y
siê w kociele wiêtego £azarza. Tak wiêc ca³y dzieñ spêdzi³em
w kociele; gdzie mo¿e byæ lepiej? Gdy chodzi o wiêcenia, wypowiedzia³em to, co czêsto mia³em na myli, ¿e warto by³oby móc
spêdziæ ca³e ¿ycie, wype³niaj¹c tak piêkne funkcje. Czy¿ nie by³bym szczêliwy, umieraj¹c podczas nich? To rzeczywicie niebiañska radoæ! Przesz³oby siê z jednego raju do drugiego.
148

[Bez daty] [s. 31]149 z powodu braku szacunku ka¿dy biskup
by³ tolerowany jedynie przez trzy dni. Ale mieæ odwagê publicznie
siê mi przeciwstawiæ, zaniechaæ wype³niania obowi¹zków swego
urzêdu, aby siê ze mn¹ nie spotkaæ, to szczyt bezczelnoci i szaleñstwa. Gdybym nie wzi¹æ pod uwagê mi³oci, jak¹ zawsze go
darzy³em, chocia¿ ju¿ od dawna i byæ mo¿e nigdy na ni¹ nie zas³ugiwa³, nie pozosta³o mi nic innego do zrobienia, jak tylko pozbawiæ go uprawieñ wikariusza generalnego i odwo³aæ z poufnej funkcji, na której pe³nienie ju¿ wiêcej nie zas³uguje. Czy mo¿na byæ
nadal wikariuszem generalnym biskupa, wobec którego nie tylko
nie nabra³ nawyku, aby mu okazywaæ jakikolwiek szacunek i najpowszechniejsz¹ grzecznoæ, którego publicznie zniewa¿a, nie licz¹c ju¿ czêstych insynuacji, o jakie go oskar¿a, aby na tego biskupa, swojego dobrodzieja, ci¹gn¹æ ca³¹ pod³oæ pewnych
koniecznych kroków w zarz¹dzaniu lub oczywicie pewnych doæ
le zawoalowanych s³ów150, aby wymiaæ niektóre z jego postanowieñ. Nie mogê zapomnieæ o sprawie akompaniamentu organów
z katedry.

147

-1875)

By³o omiu nowych kap³anów, w tym jeden oblat  Marie Cyr Chauvet (1806-

148
Dzie³o ¯ywego Ró¿añca z inicjatywy Pauline Jaricot, za³o¿ycielki Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w 1833 roku liczy³o milion cz³onków. Celem by³o odmawianie codziennie jednej dziesi¹tki ró¿añca i praca przy rozprowadzaniu dobrych ksi¹¿ek.
149
Na stronie 31 i najprawdopodobniej na wydartej stronie mowa jest o J.-B.-M.-Mathieu Cailholu, wikariuszu generalnym (1802-1864). Za czasów Fortunéa by³ sekretarzem kurii, w 1838 roku biskup de Mazenod, w tym samym czasie co ojca Tempiera, tak¿e i jego mianowa³ wikariuszem generalnym.
150
W oryginale mal gazé: le zawoalowane lub zakamuflowane.
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3 lipca: Oto list, jaki do niego napisa³em po kilku dniach oczekiwania: „Mój drogi Cailholu, milcza³em, skoro musia³em ksiêdzu
jedynie wytkn¹æ brak uwagi, do czego siê ksi¹dz przyzwyczai³,
a czego ¿aden biskup nie tolerowa³ d³u¿ej ni¿ trzy dni. Móg³bym
ksiêdza oskar¿yæ, ¿e woli takie lub inne towarzystwo ni¿ towarzystwo biskupa, który zawsze ksiêdza uwa¿a³ za cz³onka swojej rodziny, a któremu móg³by ksi¹dz okazaæ obowi¹zek pewnej wdziêcznoci, ale nie pogniewa³em siê z tego powodu; tymczasem pomijaj¹c
wszelkie uczucie, stanowisko zmusi³o ksiêdza, aby spêdzaæ ca³e tygodnie i miesiêce bez pojawiania siê u mnie, a tak ksi¹dz post¹pi³.
Przynajmniej pewna konieczna kwestia zmusza ksiêdza do z³amania
tego wygnania151, które na siebie ksi¹dz na³o¿y³.
Równie¿ ja ca³y czas nie dawa³em pos³uchu powtarzaj¹cym siê
opiniom, które wyra¿ano s³ownie lub na pimie, ¿e obok siebie
mia³em zdrajców, którzy nie obawiali siê spróbowaæ, aby skompromitowaæ mnie perfidnymi insynuacjami, aby jeszcze wy¿ej siê
wnieæ [s. 32]; le ukryli swoje rozczarowanie, kiedy Bo¿ej Opatrznoci spodoba³o siê powierzyæ mi odpowiedzialnoæ za diecezjê
marsylsk¹, poniewa¿ powiedziano mi, ¿e ksi¹dz ³udzi³ siê, ¿e dziêki interwencjom pewnych przyjació³, których ksi¹dz sobie zdoby³,
otrzyma tê stolicê po mierci mojego wujka. Wszystkie te sprawy
uwa¿a³em za okropnoæ, a nie mog¹c usprawiedliwiæ postêpowania ksiêdza wobec mnie, pogodzi³em siê z tym, aby uznaæ w ksiêdzu niewdziêcznika, ale nie wierzy³em, ¿e jest ksi¹dz takim potworem, jak ksiêdza opisywano.
Oto teraz publicznie wiadomie i przez mia³e wypowiedzi
mnie ksi¹dz obrazi³, zaniedbuj¹c obowi¹zek, który wzywa³ ksiêdza
151

Banicja, wygnanie.
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do mnie w dniu zbiorowych wiêceñ. Chcia³ jedynie ksi¹dz zrobiæ
mi przykroæ i mnie obraziæ, ale wyrz¹dzi³ ksi¹dz ogromn¹ krzywdê i wywo³a³ zgorszenie. Wszyscy zauwa¿yli ksiêdza symulowan¹
nieobecnoæ, a ci, którzy ksiêdza nie lubi¹, wyrazili to, surowo j¹
potêpiaj¹c. Co by³oby, gdyby znali motywy?
Ale gdyby nie by³o doæ pierwszego uchybienia, zamiast siê
nawróciæ i prosiæ Boga i mnie o przebaczenie, jeszcze bardziej
ksi¹dz powiêksza³ swoj¹ winê, odmawiaj¹c pójcia ze mn¹ do
klasztoru, którego jest ksi¹dz superiorem, nie racz¹c mnie o tym
uprzedziæ. Sprawi³o to, ¿e czekaj¹c przez ponad kwadrans na ksiêdza na dziedziñcu, sam dotar³em do klasztoru, aby tam odprawiæ
nabo¿eñstwo, w którym, dok³adnie z racji mojej obecnoci, by³
ksi¹dz zobowi¹zany uczestniczyæ. O tej kolejnej równie zaplanowanej zniewadze dowiedzieli siê, zrozumieli j¹ i os¹dzili ci wszyscy, którzy znaj¹ ksiêdza usposobienie, i czekali na ksiêdza.
Odra¿aj¹ce jest to, ¿e ca³y ten gniew, który ksiêdza zalepia co
do obowi¹zków, bierze siê st¹d, ¿e przedk³adaj¹c interesy mojej
diecezji nad konwenanse ksiêdza rodzin, nie zainstalowa³em
w Marsylii ksiêdza brata Albana, który pod ka¿dym wzglêdem doskonale czuje siê w La Ciotat.
Z tego skandalicznego zachowania bierze siê to, ¿e zadeklarowa³ ksi¹dz [s. 33], i¿ nie chce siê ze mn¹ spotkaæ, aby dla mnie
wype³niaæ obowi¹zki wyp³ywaj¹ce z ksiêdza urzêdu. To jest równoznaczne ze z³o¿eniem przez ksiêdza dymisji, poniewa¿ wikariusz
generalny nie jest zwyczajnym kierownikiem dzia³u w biurze kancelarii, aby sk³adaæ swój podpis, ale jest przede wszystkim cz³owiekiem biskupa, tworz¹c z nim jedno, cile do niego przywi¹zany przez pe³n¹ szacunku uleg³oæ, szczer¹ mi³oæ i ca³kowite
oddanie. Od chwili, gdy sprawy siê nie uk³adaj¹, gdy wydaje siê,
¿e przez dziwn¹ i trwaj¹c¹ postawê przyj¹³ ksi¹dz, ¿e tak jest, nie
pozostaje nic wiêcej do zrobienia, jak tylko rozstaæ siê.
Bêdzie mi towarzyszy³ smutek, ¿e od ponad 20 lat pozwoli³em
siê oszukaæ uczuciom cz³owieka, którego zawsze kocha³em jak
syna i któremu nadal jestem gotowy wywiadczaæ wszelkie zale¿ne od mnie przys³ugi. Chocia¿ jestem g³êboko zasmucony postêpowaniem ksiêdza wobec mnie, koñcz¹c ten list, którego napisanie
tyle mnie kosztowa³o, tak¿e z ca³kowit¹ szczeroci¹ mogê ksiêdzu
powiedzieæ, ¿e z ca³ego serca ksiêdza ciskam itd.”.
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4 lipca: List od ksiêdza biskupa z Ajaccio152. Zobowi¹zuje
mnie do zaproszenia ojca Deplace153, aby po w³osku wyg³osi³ duszpasterskie rekolekcje, jakie og³osi³ w swojej diecezji.
List od ojca Moreau w tej samej sprawie. Ten ojciec 8 udaje
siê do Rzymu. Jest za póno, aby mu przes³aæ list polecaj¹cy,
o który mnie prosi. Powiadamia mnie o zbli¿aj¹cym siê wyjedzie
de Pompei154, którego bardzo wychwala.
List od ksiêdza biskupa z Viviers. Nierozwa¿ne s³owa ksiêdza
Bicherona i jego zwierzenia przed wp³ywowymi niegdy kap³anami, które dzisiaj nie s¹ konsultowane, wzbudzi³y pewn¹ sensacjê
w okolicy, ale wszystko powoli cichnie. Pomimo niedogodnoci
towarzysz¹cych rozstaniu biskupa z ksiêdzem Bicheronem, biskup
siê cieszy³, poniewa¿ — jak mi mówi — pozby³ siê prawdziwego
Judasza, którego mia³ w swoim domu. Biskup liczy na moje odwiedziny; nie jestem w stanie mu ich obiecaæ, zw³aszcza w sytuacji, w jakiej siê znajdujê.
List od ojca Allarda z dat¹ od 28 maja do 8 czerwca. Sprawozdanie o stanie personalnym domu155. Sprawy posuwaj¹ siê nieco
lepiej, ale trzeba, aby jego misje zrozumiano od pocz¹tku.
List do arcybiskupa Bordeaux156. Odpowied na jego list. Nie
mog³em pojechaæ go odwiedziæ. Wiadomoci o biskupie z Nancy,
o które mnie prosi³. [s. 34] List do pana Louisa de Giry’ego. Odpowied na jego list.
5 lipca: List do markiza de Montgranda. Odpowied na jego
ju¿ dawny list z 19 czerwca. Ten dobry markiz by³ wyczulony na
sposób postêpowania cz³onków rady ekonomicznej z St-Menet, ale
dlaczego równie¿ z³o¿y³ dymisjê? Martwi³ siê równie¿, ¿e nic mu
nie powiedzia³em. Oto, co mu napisa³em, aby go nieco pocieszyæ.
„Do pana markiza de Mongranda,
Ksi¹dz teolog157 zapowiedzia³ mi pañskie odwiedziny, co spowodowa³o, ¿e zwleka³em z odpowiedzi¹ na list, jaki pan zechcia³
Biskup Casanelli dIstria.
Najprawdopodobniej o. Charles Deplace SJ.
154
Przysz³y nowicjusz.
155
Dom z Longueuil w Kanadzie.
156
Biskup F.F. Auguste Donnet.
157
Kanonik Martin Guillaume Sardou (1765-1853). Teolog to funkcja w³aciwa dla
kocio³ów katedralnych, polegaj¹ca na organizowaniu konferencji o Pimie wiêtym.
152
153
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do mnie napisaæ, i wyjanieniem panu, dlaczego nie napisa³em,
zanim nie spotka³em siê z panem Sardou. Wystarczaj¹co zna pan
moj¹ opiniê, aby mieæ pewnoæ, ¿e nic nie jest w stanie zburzyæ
szacunku i przyjani, które zawsze mnie z panem ³¹czy³y. Tak wiêc
w tej materii nie mam nic wiêcej do powiedzenia. Z pañskiego listu zrozumia³em jedynie, ¿e w St-Menet spotka³y pana pewne przykroci, i chcia³em siê dowiedzieæ, co siê sta³o. Oto pierwszy powód zw³oki w mojej odpowiedzi. W koñcu dowiedzia³em siê, ¿e
uzna³ pan za s³uszne wycofanie siê z rady ekonomicznej i ¿e z³o¿y³ pan dymisjê, która zosta³ przyjêta. Niezbyt zrozumia³em, co
by³o rzeczywistym powodem pañskiej decyzji, nie mog³em jedynie powstrzymaæ siê od ¿alu, ¿e nie próbowano pana odwieæ od
tego postanowienia. Nie nale¿y bowiem zapominaæ o wszystkim,
co pan uczyni³ dla tej parafii, i wydaje mi siê, ¿e mo¿emy tak¿e
bardzo liczyæ na pañsk¹ pomoc w przysz³oci. Dajê panu woln¹
rêkê w rozeznaniu, czy ci panowie uwa¿ali, ¿e decyzja ju¿ zapad³a
i nie bêdzie pan do niej powraca³, lub czy ludzie naszych czasów
skorzystali z pañskiego posuniêcia, aby ukryæ wielkoæ pañskiej
inteligencji, która górowa³a nad ich marnymi umys³ami.
Jeli chodzi o mnie, jestem bardzo wdziêczny, mogê jedynie
¿aliæ siê, ¿e nie okazano jej panu, wyra¿aj¹c zgodê na pana odejcie. Sprawiono panu przykroæ, wiêc jak¿e mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e
nie pogniewa siê pan, ¿e zatrzyma siê pana w radzie ekonomicznej, któr¹ tak pan uhonorowa³ i której nadzwyczajnie s³u¿y³. Proszê, aby zechcia³ pan przyj¹æ wyrazy tych uczuæ jako marne zadoæuczynienie za wyrz¹dzon¹ panu przykroæ i proszê mi
pozwoliæ liczyæ na pañsk¹ wspania³omylnoæ i chrzecijañskie mi³osierdzie. Proszê mi obiecaæ, ¿e nie przestanie pan okazywaæ dobroci tym [s. 35], którzy z pewnoci¹ nie ocenili konsekwencji ich
postêpowania oraz gorliwoci wobec parafii, dla której zawsze by³
pan najbardziej oddanym protektorem. Jestem itd.”.
List do ojca Perrona158. Uzna³em go za dostatecznie dobrego zakonnika, by odmawiaæ mu udzielenia zgody w sprawie udania siê na
lub swojej siostry. Rzadko zdarza siê, aby podejmowaæ umartwienie
itd. Udzielam mu pozwolenia na ca³y ten rok, aby do tysi¹ca ró¿añców przywi¹zaæ odpust. Ojciec Courtès napisa³ do mnie, ¿e ksi¹dz
158

Z domu z Aix.
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Maurin, proboszcz od Jonquières do Martigues159, napisa³ mu, ¿e rekolekcje wyg³oszone przez ojca Rouvière’a najwiêcej dobra przynios³y dzieciom. Kolejny list od niego, aby mi poleciæ dzie³o wiêtego
Wincentego Pallottiego, jakie m³odzi chcieli za³o¿yæ w Marsylii160.
6 lipca: Rocznica wiêceñ biskupich mojego wiêtego wujka161. W jego intencji z³o¿y³em Najwiêtsz¹ Ofiarê, nie ¿ebym
myla³, ¿e nadal potrzebuje moich modlitw, ale jako ho³d winny
jego pamiêci. Sk¹din¹d w moim przekonaniu modlitwy, jakie zanosi siê na ziemi za dusze, które jak siê uwa¿a, s¹ jeszcze pod rêk¹
bo¿ej sprawiedliwoci, a poza tym ju¿ za¿ywaj¹ chwa³y, nie s¹ dla
nich bezowocne. Bóg, dla którego ten akt mi³oci jest mi³y, dziêki
czystemu dzia³aniu swej potê¿nej nieomylnoci, wynagrodzi go,
nadaj¹c wy¿sz¹ zas³ugê w chwale duszy sprawiedliwego, która
zosta³ powierzona Jego mi³osierdziu, któr¹ Jego dobroæ uwzniola,
to kolejny atrybut bêd¹cy w pewnym sensie wyczerpany wzglêdem
niej. Ta myl rzeczywicie jest w porz¹dku wyobra¿enia, jakiego
Bóg nam udzieli³ o relacjach istniej¹cych pomiêdzy cz³onkami
wielkiej rodziny, której jestem ojcem. Ta myl zmierza do jeszcze
wiêkszego zacienienia ³¹cz¹cych nas wiêzów i zachêca nas, abymy nigdy nie przestawali modliæ siê za naszych braci. Ona podsyca nasz¹ nadziejê i przyczynia siê, aby daæ nam niesamowite wyobra¿enie o wszechmocy i nieskoñczonej dobroci Boga, a tak¿e
o niepojêtym szczêciu wiêtych, którzy zostali powo³ani do wejcia do chwa³y, która jest niczym innym [s. 36] jak tylko poznaniem i widzeniem samego Boga. Tak samo jak to poznanie Boga
jest szczêciem wiêtych, chocia¿ nie wszyscy ciesz¹ siê nim
w tym samym stopniu. Oceniaj¹c Boga poprzez mi³oæ, która daje
udzia³ w Jego boskich przymiotach, których zechcia³ nam udzieliæ
na ziemi, nie obawiam siê powiedzieæ wiêcej, ¿e przez ca³¹ wiecznoæ, dziêki Jego niesamowitej dobroci wzglêdem tych dusz, które
s¹ dla Niego tak drogie i ze swej strony nie maj¹ ¿adnej nowej zas³ugi, On nieustannie wynosi je do swojej chwa³y, coraz bardziej
Diecezja Aix.
Dzie³o konferencji wiêtego Wincentego a Paulo, którego jednym z za³o¿ycieli
by³ Frédéric Ozanam (1813-1853). Jedna z konferencji odby³a siê w domu Misji w Aix.
161
Biskup Fortuné wiêcenia biskupie przyj¹³ 6 lipca 1823 roku w Issy. Zon.
J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 2, s. 216-225.
159
160
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im siê ukazuj¹c, mimo to trzymaj¹c je na pewien dystans, i¿ ich
rozmaite zas³ugi wskaza³y, kiedy najwy¿szy Sêdzia je nagrodzi
zgodnie ze swoj¹ obietnic¹, a na jej mocy w taki sposób, ¿e zawsze
s³usznie bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e in domo Patris mei mansiones multae sunt162 (J 14, 2).
List do ksiêdza biskupa z Ajaccio. Ojciec Deplace nie umie
w³oskiego, ale ojciec Barrelle163 dobrze wywi¹za³ siê ze swych obowi¹zków. Do koñca wrzenia bêdzie zajêty. Ojciec Pitron napisze
do niego, aby zaproponowaæ mu tê misjê. Trzeba, aby rekolekcje
kap³añskie mog³y odbyæ siê przed po³ow¹ sierpnia.
List do kardyna³a Fransoniego na temat greckiego kap³ana
i biskupa de Jansona.
7 lipca: Msza w Notre-Dame du Mont z okazji odpustu. List
od ojca Courtèsa. Prosi mnie o wyjazd do Viviers, gdzie wzywa go
biskup. Wyobra¿a sobie, ¿e biskup z powodu zmartwieñ, jakie sprawi³ mu ksi¹dz Bicheron, potrzebuje pociechy. Wydaje mi siê, ¿e nie
nale¿y a¿ tak siê niepokoiæ krzykami tego z³ego plotkarza164. Ojciec Courtès przywi¹zuje zbyt wielk¹ wagê do jego s³ów i niepotrzebnie siê tym niepokoi.
8 lipca: [s. 37] Dwudziestostronicowe memorandum, jakie przys³a³ mi dobry biskup z Nancy, z prob¹ o przet³umaczenie na w³oski.
Jest ono skierowane do kardyna³a Fransoniego, aby mu udowodniæ,
¿e Dzie³o Dzieciêctwa Misyjnego nie szkodzi Dzie³u Rozkrzewiania
Wiary. Nie mam czasu zaj¹æ siê tak obszernym dzie³em, maj¹c bardzo du¿o innych rzeczy do za³atwienia, ale aby nie zasmuciæ mojego wiêtego przyjaciela, zaproponowa³em mu, by t³umaczeniem zaj¹³ siê ojciec Rolleri165. Na licie biskupów, których cytuje, ¿e
zgodzili siê w diecezjach na Stowarzyszenie Dzieciêctwa Misyjnego, nie zapomnia³ umieciæ mojego nazwiska. Uprzedzi³em biskupa,
W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele.
Joseph Barelle SJ urodzi³ siê w La Ciotat ko³o Marsylii. W latach 1811-1814
studiowa³ w seminarium w Aix i by³ cz³onkiem stowarzyszenia modlitewnego za³o¿onego przez ksiêdza de Mazenoda. W 1844 roju ojciec Barelle nale¿a³ do wspólnoty jezuickiej w Marsylii, której superiorem by³ o. Leopold Pitron.
164
W oryginale s³owo clabauder: obszczekiwaæ kogo, donosiæ na kogo.
165
Etienne Antoni Rolleri (1814-1890), wówczas by³ dyrektorem Bractwa W³ochów na Kalwarii w Marsylii.
162
163
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¿e usun¹³em moje nazwisko: 1) poniewa¿ to niedok³adnie powiedziane, ¿e pozwoli³em na co, na co nie wyda³em zgody; 2) poniewa¿
zapyta³ samego kardyna³a, do którego skierowane jest memorandum,
a ten¿e kardyna³ odpowiedzia³ mi w swoim imieniu i w imieniu papie¿a, ¿e papie¿ i wiêta kongregacja nie mog³y zgodziæ siê, aby
nowe dzie³o szkodzi³o staremu, i w najwy¿szym stopniu jest niestosowne, abym oczekiwa³, ¿e papie¿ i kardyna³ zmieni¹ zdanie, aby mi
okazaæ przychylnoæ wobec tego, co jest szkodliwe wielkiemu dzie³u, które chroni¹ na pierwszym miejscu.
Absolutnie nie wys³a³em do Cailhola przepisanego wy¿ej listu.
W tego typu sprawach moje serce zawsze bierze górê nad rozumem.
To przeciwstawiæ mnie z cz³owiekiem, którego zawsze kocha³em od
najwczeniejszej m³odoci, a nawet od tego czasu, gdy ju¿ nie zas³ugiwa³ na nic wiêcej jak tylko na moj¹ wzgardê i obojêtnoæ, tak bardzo bowiem okaza³ siê niewdziêczny za moj¹ ¿yczliwoæ i dobrodziejstwa. Tymczasem nie mog³em siê powstrzymaæ, aby go nie
zganiæ za jego skandaliczne zachowanie. Uczyni³em to w obecnoci
Tempiera i Carbonnela166. Upiera³em siê na obecnoæ wiadków naszego spotkania. Nie zaprzecza³em, ¿e na dobre zapamiêta sobie, ¿e
nie wezwa³em jego brata do miasta, to by³ punkt wyjcia, aby skar¿yæ siê, ¿e ju¿ od wielu lat nie ufa³em mu i da³em mu to odczuæ przy
ka¿dej okazji. [s. 38] Wcale nie kry³ przede mn¹, ¿e ca³a jego rodzina równie¿ skar¿y³a siê na mnie, widocznie, aby mi podziêkowaæ,
¿e jak ojciec s³u¿y³em ich synowi, bratu, kuzynowi i ojcu; w tej
kwestii dowiedzia³em siê, ¿e dobrze zauwa¿ono moj¹ obojêtnoæ,
aby nie powiedzieæ, ¿e moj¹ niegrzecznoæ w tym wzglêdzie itd. To
z pewnoci¹ ma zwi¹zek z kilkoma wizytami, których nie z³o¿y³em.
Otó¿ za ka¿dym razem, kiedy udawa³em siê odwiedziæ pani¹ Cailhol, jej syn by³ temu przeciwny, a ostatnio jeszcze odradza³ mi, abym
tam pojecha³, mówi¹c mi, ¿e matka le¿y w ³ó¿ku. To zbiegnie siê
z czasem, gdy sk³adam moje wizyty z okazji nowego roku, które bardzo wyd³u¿aj¹ siê w czasie. Bóg jednak wie, ¿e nigdy nie przysz³o
mi na myl wyrz¹dziæ najmniejsz¹ nieuprzejmoæ osobie, któr¹ szanujê tak jak pani¹ Cailhol. Zarzucano mi tak¿e, ¿e dla Albana nie
zrobi³em tego, co zaoferowa³em siê uczyniæ dla Arsène’a Barbari166
Jean Joseph Carbonnel (1809-1870), od 1841 roku sekretarz generalny kurii
biskupiej.
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na167, jego kuzyna, to znaczy, ¿e porzucono zamiar wprowadzenia
Albana do sekretariatu — ustêpuj¹cy Marc168 mia³ mu zostawiæ posadê sekretarza generalnego. Zatem mia³em wyraziæ zgodê na publiczne ujawnienie podporz¹dkowania siê rodzinie Cailhol. Je¿eli
z³o¿y³em uprzejme propozycje panu i pani de Barbarin, to czy nie
z racji ich bliskiego pokrewieñstwa z rodzin¹ Cailhol? Czy mia³em
inny powód ni¿ wspomaganie Arsène’a? Prawd¹ jest, ¿e z racji przyjani z nim zawsze z elegancj¹ obchodzi³em siê z rodzicami Cailhol.
Ale moja uprzejmoæ wobec niego nie powinna siêgaæ a¿ po zgodê
na jego urazy, antypatie, ¿¹dze i na przystanie na jego zamiary lub
roszczenia, skoro w mojej ocenie by³y niesprawiedliwe i bezpodstawne. To w³anie jest to, co szokuje i od wielu lat sprawi³o, ¿e
wobec mnie przyj¹³ tak¹ postawê, której miesznoci i niestosownoci sam nie potrafi³ uznaæ. Cokolwiek by to by³o, jest g³êboko zraniony i nie jest dojrza³y169.
9 lipca170: Poszed³em na krótkie i przyjacielskie spotkanie do
biskupa z Nancy. Ci¹gle czuje siê coraz gorzej, ale zmylony przez
wszystko, co go otacza [i chocia¿]171 [s. 41], pluje krwi¹, nie mo¿e
przyjmowaæ ¿adnego pokarmu, kaszle jak cz³owiek maj¹cy kawernê w p³ucach, codziennie coraz bardziej s³abnie, a nogi spuch³y jak
beczki, nie domyla siê, ¿e tak bliski jest koñca ¿ycia. Ten b³¹d jest
op³akany dla biskupa. Skorzysta³em wiêc z chwili, gdy by³em
z nim sam na sam, aby szczerze powiedzieæ mu prawdê. Na okazane wobec mnie zdziwienie zrozumia³em, jak bardzo pos³uga przyjani i mi³osierdzia, któr¹ wobec niego spe³ni³em, by³a mu potrzebna, naciska³em na niego tym bardziej, gdy¿ wyzna³ mi, ¿e nie
sporz¹dzi³ jeszcze ¿adnego testamentu. Tak wiêc biskup, posiadaj¹c byæ mo¿e osiemdziesi¹t tysiêcy liwrów, umar³by bez sporz¹dze167
Arsène de Barbarin (1812-1875). Marsylczyk, wst¹pi³ do sulpicjanów i by³ superiorem WSD w Montrealu.
168
Marc Cailhol (1807-1860), od pocz¹tku episkopatu Eugeniusza de Mazenoda
by³ sekretarzem generalnym kurii. W 1841 roku na skutek choroby musia³ opuciæ to
stanowisko.
169
Kolejna strona zaginê³a (s. 39-40). Cailhol pozosta³ wikariuszem generalnym
diecezji marsylskiej.
170
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 185-186.
171
Kontynuacja Dziennika na stronie 41, ale Rey z kilkoma modyfikacjami przepisuje tak¿e kolejne strony.
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nia testamentu, to znaczy, ¿e ta ogromna fortuna wpad³aby w rêce
jego jedynego brata, choæ nie mia³ najmniejszego upowa¿nienia
wobec dzie³ dobroczynnych lub innych decyzji biskupa. Gratulujê
zatem sobie, ¿e podj¹³em siê prze³amaæ lody. Niestety, kosztowa³o
mnie to, abym mojego przyjaciela wydoby³ z czterdziestoletniej
iluzji, ale uzna³em to za obowi¹zek z podwójnego tytu³u mojej
dawnej przyjani oraz mojego i jego charakteru. Moje s³owa nie
by³y bezowocne, a biskup powiedzia³ mi, ¿e chêtnie zobaczy³by,
jak sobie radzê z t¹ spraw¹, która dla niego jest bardzo trudna do
za³atwienia. Poprosi³ mnie o nazwisko mojego notariusza i nie kry³
przede mn¹, ¿e chcia³by zostawiæ co jego uprzywilejowanemu
Dzie³u Dzieciêctwa Misyjnego, a tak¿e co, co nazywa moimi misjonarzami. Pragnê, aby zbyt d³ugo nie zwleka³, aby uporz¹dkowa³
swoje polecenia. Z trudem patrzy siê, jak nagle wyczerpuje siê
wszelkie dobro, jakie ten dobry biskup powinien wyci¹gn¹æ ze swej
ogromnej fortuny. Gdyby zgodzi³ siê z moimi radami, móg³bym mu
ukazaæ sposób, ¿e jeszcze d³ugo po nim przetrwa czêæ uczynionego dobra. Sk¹din¹d czy bratanek nie oczekuje od niego posady
w wiecie? Zatem jeszcze nic dla niego nie uczyni³, a dzisiaj powiedzia³ mi: trzeba, abym dla mojego bratanka pozostawi³ co, za
co siê o¿eni, czy mogê pomin¹æ wiêzy pokrewieñstwa? Na moj¹
oznajmuj¹c¹ odpowiedz rzek³: za³atwiê to, urz¹dzaj¹c mojego brata, abym Nie by³ w stanie dokoñczyæ tego zdania.
[s. 42] List od ojca Bellona. Jest oczarowany ma³¹ rodzin¹
z Lumières172, to prawie entuzjazm. Zada³ mi kilka pytañ, na które
natychmiast odpowiem.
10 lipca: Napisa³ do mnie Tempier, aby mnie powiadomiæ
o mierci b³ogos³awionej ksieni klarysek: „Od dwudziestu lat opiekowa³em siê tym zgromadzeniem zakonnym”, napisa³, „i muszê
przyznaæ, ¿e nigdy w niej nie zauwa¿y³em uchybienia, nigdy jakiej
winy, któr¹ mo¿na by uznaæ za lekkie przewinienie. Uwa¿am, ¿e
gdyby zechciano rozpocz¹æ dochodzenie, aby dowieæ, ¿e w stopniu
heroicznym praktykowa³a wiarê, nadziejê i mi³oæ, nie miano by
172
Ojciec Bellon, ojciec duchowny oblatów (scholastyków) wraz z nim spêdza³
wakacje w N.-D de Lumières. S³owem ma³a rodzina z Lumières Za³o¿yciel chce wskazaæ na juniorów.
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trudnoci, aby to osi¹gn¹æ”. Ci¹gle tak¿e wzbudza³a mój podziw,
a szczere przywi¹zanie, jakie przyrzeka³a, odwzajemnia³em przyjani¹. Liczê tak¿e bardzo na jej wstawiennictwo w niebie.
List do markiza de Montgranda, w którym dowodzi mi, jak
bardzo mia³em racjê, chc¹c z³agodziæ jego k³opoty, jakich dozna³
w St-Menet.
List do ojca Ricarda173.
11 lipca: [s. 44] List do ksiêdza Creuzata, proboszcza w Mascara174, to odpowied na dawny jego list, w którym poda³ mi kilka
szczegó³ów o parafii licz¹cej tylko 600 chrzecijan. Zachêcam go,
aby zaj¹³ siê nawracaniem Arabów, ale czy nie powinien najpierw
zacz¹æ od dzieci. Powiedzia³em mu, ¿e nie do przyjêcia jest, by od
pocz¹tku chrzecijañstwa s³uga Ewangelii pozostawa³ niemy wobec b³êdu i dusz, które trzeba nawracaæ. W Nancy wywiêci³em
Creuzata na ksiêdza175.
List do przeoryszy karmelitanek.
Przegl¹daj¹c moje stare papiery, znajdujê kopiê listu, jaki
w imieniu mojego wujka wys³a³em do ksiêdza arcybiskupa Pary¿a,
polecaj¹c mu pana Gustave’a de Laboulie176. Przepiszê go tutaj, aby
w razie potrzeby przypomnieæ o nim temu panu, który nie zawsze
okazywa³ swoj¹ wdziêcznoæ, jak¹ darzy³em go w jego m³odoci:
„Ksiê¿e arcybiskupie, od dawna zna³em dobre zasady w rodzinie
pana de Laboulie, naszego deputowanego, z któr¹ moja rodzina
by³a zwi¹zana najcilejsz¹ przyjani¹, ale proba, jak¹ mi z³o¿y³
o list, który umo¿liwi mu dostêp do ksiêdza arcybiskupa, dowodzi,
do jakiego stopnia zabiega, aby uhonorowaæ cnotê i pragnienie
w d¹¿eniu do dowiadczenia zbawiennych wp³ywów. Mam zatem
prawdziw¹ przyjemnoæ, ksiê¿e arcybiskupie, poleciæ ksiêdzu tego
dobrego cz³owieka, którego wczesne talenty ju¿ kiedy okaza³y siê
tak pomocne w naszych okolicach w czasach tak wielkiej niesprawiedliwoci i t³umienia niewinnoci. Zobaczy ksi¹dz, ¿e w parla173
W tym miejscu Za³o¿yciel przepisuje d³ugi list do ojca Ricarda, który pomijamy, zamieszczono go w EO I, t. 10, s. 72-73.
174
Mascara w Algierii.
175
Po pobycie w Pary¿u pod koniec 1837 roku biskup de Mazenod wraz z ojcem
Tempierem uda³ siê do Nancy. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 743-744.
176
Gustave de Laboulie (1800-1867) w latach 1833-1848 by³ deputowanym.
W 1834 roku arcybiskupem Pary¿a by³ H. L. de Quélen.
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mencie zawsze bêdzie popiera³ interesy religii i prawdy, nie obawiam siê zapewniæ, ¿e bêdzie w pierwszym szeregu pomiêdzy dobrymi deputowanymi, na których wsparcie Francja oczekuje pomimo wszystkich swoich nieszczêæ. Jestem itd. (12 lipca 1834)”.
Znajdujê jeszcze doæ ciekaw¹ notê redaktora „Gazette du
Midi” siêgaj¹c¹ czasów, gdy ekstrawagancki ksi¹dz Jonjon177 pisa³
do „Sémaphore” artyku³ za artyku³em178.
11 lipca179: Chcia³em udaæ siê do Aygalades, aby zobaczyæ biskupa180; przeszkodzono mi. Oto dzisiaj by³o ju¿ za póno. W chwili wyjazdu do dobrego biskupa przyszed³ ksi¹dz Sibour181, aby mi
powiedzieæ, ¿e uleg³ pewnej s³aboci, która go przerazi³a, i uzna³,
¿e musi mnie o tym uprzedziæ. Natychmiast wyjecha³em, ale
w miêdzyczasie biskup odda³ swoj¹ duszê Bogu. Zasta³em go martwego. Jak zwykle wsiad³ do powozu, aby odbyæ krótk¹ przeja¿d¿kê; wracaj¹c, zacz¹³ bardzo siê dusiæ, a pamiêtaj¹c o tym, co mu
powiedzia³em, ¿e w tego rodzaju chorobie dusznoci mog¹ siê
utrzymywaæ, natychmiast wezwano ksiêdza Boussineta182, aby go
wyspowiadaæ; wnet ponownie zemdla³; ocucono go eterem, powiedzia³ wówczas do swojego brata: „Widzia³em cienie mierci”. Nie
mog¹c ju¿ wiêcej oddychaæ, poprosi³ o pomóc w dwigniêciu siê
z fotela i podczas tego ruchu wyzion¹³ ducha. Tymczasem przyby³em i zasta³em ju¿ tylko trupa rozci¹gniêtego na ³ó¿ku, gdzie go po³o¿ono; wygl¹da³ jakby spa³.
[s. 47]183 Có¿ wiêcej mog³em uczyniæ? W ten sposób przygotowa³em siê na niespodziewany cios, jaki znios³em przedwczoraj. Liczy³em, ¿e jad¹c tam wczoraj i dzisiaj, uda mi siê przechyliæ szalê.
Bóg zdecydowa³ inaczej, ale uwa¿am, ¿e nie mam sobie nic do za177
Jonjon: s³owo wydrapane w rêkopisie. Ksi¹dz Polydore Jonjon za³o¿y³ pensjonat Menpenti.
178
Kolejna strona zaginê³a (s. 45-46)
179
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 186.
180
Biskup Forbin de Janson.
181
Ksi¹dz Léon François Sibour, sekretarz generalny archidiecezji Aix, brat ksiêdza biskupa M.D. Auguste Siboura, wówczas biskupa Digne, póniejszego arcybiskupa
Pary¿a.
182
Ksi¹dz Buissinet towarzyszy³ wówczas ksiêdzu biskupowi Forbin de Jansonowi. Póniej by³ genera³em kartuzów. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 126.
183
Rêkopis podjêty na nowo na stronie 47.
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rzucenia. Gdybym post¹pi³ inaczej, nie wybaczy³bym sobie. Trzeba
powiedzieæ, ¿e dobry biskup bardzo mocno przej¹³ siê tym, co mu
powiedzia³em przedwczoraj, i podj¹³ mocne postanowienie, aby poza³atwiaæ swoje sprawy, kiedy od niego odchodzi³em. Da³ mi nawet
bardzo namacalne wiadectwo swojej przyjani, chwytaj¹c moj¹
rêkê, i przy³o¿y³ j¹ do swojego serca, co by³o nawi¹zaniem do wyra¿enia, jakim pos³u¿y³ siê wczoraj, dyktuj¹c ksiêdzu Janse te s³owa,
które do mnie skierowa³: „Mój najlepszy i stary przyjacielu, ciskam
ksiêdza z ca³ego serca, w którym zebra³a siê odrobina si³, jakie jeszcze mam. Stary przyjaciel, Karol, biskup Nancy” (to najprawdopodobniej jego ostatni podpis, który zachowam na pami¹tkê naszej starej przyjani, która rzeczywicie trwa od 40 lat).
12 lipca: Z³o¿y³em Najwiêtsz¹ Ofiarê za mojego biednego
przyjaciela. Ju¿ wczoraj wieczorem w jego intencji ofiarowa³em
odpust przywi¹zany do ró¿añca, który odmawiamy w naszej rodzinie184, i wszystkie inne odpusty, które mog³em uzyskaæ w pozosta³e dni miesi¹ca.
Markiz de Janson nie chcia³, abym przeniós³ cia³o jego brata do
mojej katedry, woli ostatnie wyrazy szacunku oddaæ mu w Aygalades. W konsekwencji wyda³em decyzjê. Ja osobicie bêdê sprawowa³ uroczystoci.
List do biskupa de Joppé’a, obecnie biskupa Nancy185, z informowacj¹ o mierci jego poprzednika. Chcia³em, aby markiz de Janson wzi¹³ serce biskupa, swojego brata, i podarowa³ je diecezji
Nancy. Zaproponowa³em mu to, ale nie podziela³ mojego zdania
pod pretekstem, ¿e nie chcia³, aby rozcinano cia³o jego brata, ale
najprawdopodobniej, aby unikn¹æ trudnoci, jakie poci¹ga za sob¹
ta operacja, a byæ mo¿e i zwi¹zanych z ni¹ kosztów.
List od biskupa de Joppé’a. Pyta mnie o chorobê biskupa Nancy. Wszystkie listy, jakie otrzymuje, dodaj¹ otuchy, chcia³by wiedzieæ, co siê podejmuje, aby okreliæ czas jego podró¿y.
[s. 48] Powróci³em do Aygalades przez jaki czas pomodliæ siê
przy szcz¹tkach mojego biednego przyjaciela. Oczywicie nie zna184
W rodzinie w kurii biskupiej, to znaczy ze wspó³pracownikami: ksiê¿mi Jeancardem i Carbonellem oraz s³u¿¹cymi.
185
Biskup Alexis Basile Menjadud (1791-1861) w latach 1837-1844 administrator,
od 1844-1859 roku biskup Nancy.
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leziono ani linijki nosz¹cej lad jego poleceñ. Ten biedny biskup
móg³ ulec iluzji o wiêkszym lub mniejszym niebezpieczeñstwie
jego choroby, ale stwierdzamy, i¿ nie spodziewa³ siê, ¿e z jej powodu móg³by umrzeæ. Tymczasem bardzo odczuwa³ ból, ale stale
myla³, ¿e ma reumatyzm wnêtrznoci, który nieco uciska³ mu na
p³uca, od tego czasu by³o to nic wiêcej jak tylko plucie krwi¹, bezsennoæ dniem i noc¹, niemo¿noæ, aby wstaæ z krzes³a bez pomocy dwóch osób, wielki ból pomiêdzy dwoma barkami, niemo¿noæ
oddychania, przyjmowania pokarmu, mówienia i do tego wszystkiego odczucie czêstego bólu serca. Prawd¹ jest, ¿e lekarze mówili
mu, ¿e nie ma ¿adnego uszkodzenia p³uc, on temu wierzy³, co powtarza³ jego brat. W konsekwencji zmar³, nie przyj¹wszy sakramentów, nie mog¹c zaradziæ swoim w³asnym potrzebom, czy te¿
konwenansom wynikaj¹cym z urzêdu. Czy do tego musia³o doæ,
gdyby podjêto pewne rodki ostro¿noci, czy konieczne by³o, abym
przyjecha³ i wywiód³ go z tej niepojêtej iluzji, aby podyktowaæ kilka linijek, które dyskrecji pewnego wieckiego choæby jego bratu
przekaza³y najdro¿sze interesy jego duszy, nawet samo istnienie za³o¿onych przez niego dzie³, które, co powinien przewidzieæ, upadn¹
bez jego olbrzymiej pomocy. Tymczasem mia³ dwa dni, odk¹d mu
o tym jasno powiedzia³em, ale niew¹tpliwie w niewielkim stopniu
uwierzy³ moim s³owem, dowodem na to jest, ¿e nic nie powiedzia³
ksiêdzu Bouissinetowi, który na wypadek braku notariusza móg³
podyktowaæ jego wolê, ¿e jego spadkobierca by³ zobligowany zachowaæ przynajmniej to, co bezporednio go dotyczy³o. Ale nie, nic
z tego. A zatem postara³em siê zaradziæ zbawieniu jego duszy, to
wszystko, co mog³em uczyniæ. Powiedzia³em zatem markizowi de
Jansonowi, 1) ¿e powinien poprosiæ o natychmiastowe odprawienie
500 mszy, które zosta³yby rozdzielone po [s. 49] parafiach Marsylii;
2) ¿e to samo nale¿a³o powiedzieæ w Nancy; 3) ¿e niezale¿nie od
pogrzebu, który odbêdzie siê w Pary¿u na Picpus186, na pocz¹tku
roku nale¿a³oby odprawiæ nabo¿eñstwo. W odniesieniu do dwóch
pierwszych punktów, ich realizacja nie stanowi³a problemu, gdy
chodzi o trzeci, pytano mnie, czy wszyscy tak uczynili. Domaga³em siê: 4) aby nabo¿eñstwo odby³o siê w Villelaure187 i rozdano
186
187

dom.

Cmentarz Picpus, gdzie znajduje siê grób rodziny.
Villelaure (Vaucluse). Forbin-Jansonowie byli markizami Villlelaure, gdzie mieli
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ja³mu¿nê ubogim; 5) nabo¿eñstwo w Aygalades w dniu eksportacji, cia³o powinno byæ wystawione przez kilka dni w kociele;
6) przynajmniej sto franków na ubogich z Aygalades i sto franków
dla ma³ej wspólnoty parafialnej, która dwie noce czuwa³a przy ciele i je poniesie. To wszystko, co uzna³em za s³uszne, zrobiæ, co te¿
zapisano. Czy to nie piêkny testament 80 tysiêcy liwrów dochodu
zostawionych przez biskupa? Mylê siê, suma siêga stu tysiêcy po
wzrocie, jaki przynios³a posiad³oæ z Rive-Neuve.
List od kardyna³a de Bonalda z poleceniem arcybiskupa Poldinga188 z Sydney. Wydarzenia zwi¹zane z biskupem Nancy pozbawi³y mnie przyjemnoci i zniechêci³y do spotkania i zapoznania siê
z nim.
13 lipca: Uda³em siê do Aygalades, gdzie spotka³em siê z tymi
wszystkimi, którzy powinni mi asystowaæ, i okolicznymi parafiami, które zosta³y wezwane na pogrzeb. Powinnimy rozpocz¹æ
o ósmej, ale có¿ za rozczarowanie spotka³o nas po przyjedzie! Od
drugiej nad ranem szcz¹tki dobrego biskupa zaczê³y siê rozk³adaæ.
Nie by³o ju¿ mo¿liwoci, aby je trzymaæ w pokoju. Panowa³ nieznony smród. Wszed³em i jaki¿ okropny widok mia³em przed
oczyma. Fetor zwiastowa³ to, co dzia³o siê pod szatami, które przykrywa³y cia³o, ale postaæ, jeszcze wczoraj tak dobrze u³o¿ona, tak
naturalna, budzi³a odrazê dla oczu. Nie by³o w¹tpliwoci, natychmiast sprowadzilimy o³owian¹ trumnê, która czeka³a w kociele,
aby w niej z³o¿yæ cia³o, które chcielimy wystawiæ na katafalku,
jaki poleci³em przygotowaæ, i [s. 50] szczelnie j¹ zamkniêto. Ta
akcja spowodowa³a ponad dwugodzinne opónienie. Gdyby markiz de Janson nie odrzuci³ propozycji, jak¹ mu z³o¿y³em w wieczór
mierci jego brata, aby go zabalsamowaæ metod¹ de Ganala,
oszczêdzilibymy sobie wszystkich k³opotów. Kondukt wyszed³
z domu pogrzebowego i uda³ siê bezporednio do kocio³a. Szed³em na jego czele w kapie i mitrze w asycie moich dwóch wikariuszy generalnych, dwóch kanoników honorowych diakonów,
dwóch innych kanoników, którzy równie¿ tam siê znajdowali. Proboszczowie z St-Louis, St-Joseph, St-Antoine, z Crottes, Cannet,
188
Biskup J.B. Polding OSB. W latach 1840-1870 arcybiskupem Lyonu by³ kardyna³ Maurice de Bonald, wspó³uczeñ Eugeniusza w Seminarium wiêtego Sulpicjusza.
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St-André, St-Henri z wikariuszem tworzyli kondukt wraz z proboszczem z Aygalades i jego duchowieñstwem. Panowie de Janson
i kilku przyjació³ rodziny sz³o za cia³em niesionym przez omiu
mê¿czyzn, którym trudno by³o posuwaæ siê naprzód, tempo by³o
tak ociê¿a³e; moim zamiarem by³o, by je nieli duchowni, ale okaza³o siê to niemo¿liwe. Odprawi³em pontyfikaln¹ mszê i piêæ egzekwii, po których towarzyszylimy cia³u a¿ do kaplicy, w której
mia³o byæ z³o¿one a¿ do dnia, gdy jego brat i bratanek bêd¹ mu
towarzyszyæ w Pary¿u, gdzie, jak utrzymuje pan de Janson, wol¹
zmar³ego mia³ byæ pochowany w rodzinnym grobowcu w Picpus.
To kolejna dziwaczna sprawa. Czy miejsce biskupa nie jest u stóp
o³tarzy w jego katedrze?
14 lipca: Msza w kociele Jezuitów, gdzie zebra³o siê tyle stowarzyszeñ i archibractw, ile tylko mog³a pomieciæ ta ma³a kaplica. Rozpocz¹³em od udzielenia sakramentu bierzmowania wielu
m³odym mê¿czyznom, a podczas mojej mszy ca³e zgromadzenie
przyst¹pi³o do komunii. Uda³em siê do siebie, aby tam oczekiwaæ
na odwiedziny ksiêdza Rosatiniego189, który nie przyszed³. Dowiedzia³em siê, ¿e po prostu zamieszka³ u tych nêdznych zakonnic,
zapowiadaj¹c, ¿e postara siê zmusiæ mnie o pozwolenie odprawienia u nich mszy. Ten g³upek powiedzia³ to tak¿e bratu Euloge, prze³o¿onemu Braci Szkó³ Chrzecijañskich, który…190.
15 lipca: [s. 53] Dzisiaj wpad³em w monotoniê obowi¹zków,
która zosta³a przerwana w poniedzia³kowy poranek tylko dziêki
zwyczajnej pos³udze, to znaczy zwyczajowemu udzielaniu sakramentu bierzmowania w kaplicy pa³acu biskupiego.
List do Eugène’a Sali za porednictwem ojca jezuity, który
bêdzie pe³ni³ funkcje kurialne w Konstantynie.

189
Ksi¹dz Rosatini, rzymski pra³at. Ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 192) napisa³, ¿e ten
pra³at zas³yn¹³ jako gorliwy postulator procesu kanonizacyjnego b³ogos³awionego Fouriera (1565-1640, kanonizowanego w 1892 roku) czcigodnego de La Sallea (1651-1719, og³oszonego b³ogos³awionym w 1888 roku, kanonizowanemu w 1900 roku). Zatrzymuj¹c siê w Marsylii w klasztorze rzekomych zakonnic, które biskup de Mazenod
uwa¿a³ za schizmatyckie, pra³at zdawa³ siê lekcewa¿yæ autorytet biskupa diecezjalnego.
190
Kolejna strona zaginê³a (s. 51-52).
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16 lipca: Dzisiaj rano uda³em siê z³o¿yæ ostatnie po¿egnanie
mojemu staremu przyjacielowi Cherles’owi, biskupowi Nancy.
W tym celu wyszed³em ze wsi na nogach o pi¹tej nad ranem191,
uda³em siê do kocio³a w Aygalades, gdzie spoczywaj¹ szcz¹tki
wielebnego wiêtego pra³ata. Najwiêtsz¹ Ofiarê sprawowa³em
w obecnoci trumny, w której znajduje siê jego cia³o. Uprzedzeni
o moim przybyciu markiz de Janson i jego syn przyszli zjednoczyæ siê ze mn¹ w tej ostatniej religijnej przys³udze, jak¹ z³o¿y³em ich bratu i wujkowi. Towarzysz¹cy mi ojciec Magnan Najwiêtsze Tajemnice sprawowa³ po mnie. Po odprawieniu mszy
przywdzia³em kapê i odprawilimy egzekwie. Nastêpnie odszed³em, aby ju¿ wiêcej nie zobaczyæ tego przyjaciela, wspó³ucznia,
wspó³brata, wreszcie tego kolegi, chyba ¿e w b³ogos³awionej
szczêliwoci, do której osi¹gniêcia, jak ufam, przyczyni¹ siê jego
modlitwy.
Nastêpnie uda³em siê do wioski pana de Jansona po¿egnaæ siê
z nim i ¿yczyæ mu dobrej podró¿y. Nie ukrywa³em przed nim tego,
do zrobienia czego w przeddzieñ mierci jego brata sk³oni³a mnie
moja przyjañ i mój obowi¹zek, zgodzi³ siê bowiem przyjæ mnie
odwiedziæ i uregulowaæ sprawy. W ten sposób uwolni³em siê od
odpowiedzialnoci, ¿e widzia³em umieraj¹cego biskupa, który nie
przyj¹³ sakramentów i nie wyda³ odpowiednich poleceñ odnonie
do jego urzêdu i fortuny.
Zanim siê rozstalimy, pan de Janson poprosi³ mnie, bym jako
relikwiê zgodzi³ siê przyj¹æ krzy¿, który nosi³ jego brat; przyj¹³em
go zatem jako pami¹tkê i relikwiê, nie brakuje mi bowiem ani krzy¿y biskupich ani innych. Mia³em ju¿ krzy¿e pierwszych piêciu.
Trudno by³oby mi policzyæ inne, s¹ tak samo liczne i ciê¿kie, ale
dobry Bóg potrafi udwign¹æ ten ciê¿ar. S¹ nie tylko krzy¿e serca,
których rany ci¹gle krwawi¹. Bardzo okrutni s¹ ci, którzy mi je
ka¿¹ nosiæ.
[s. 54] List od ojca de Bussy’ego. Przeprasza, ¿e nie przyjecha³ wyg³osiæ tegoroczne rekolekcje. Zaoferowa³ siê na przysz³y
rok. List do tego ojca, aby zaakceptowaæ jego propozycjê, ze skarg¹, ¿e zapomnia³ o tym roku. List do ojca Maillarda, aby zgodzi³

191

Z wiejskiej posiad³oci St-Louis, domu letniskowego biskupa.
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siê na ojca Guillermeta192, który przyjedzie zamiast ojca Bussy’ego
wyg³osiæ rekolekcje. Pokpiwam sobie, ¿e daje siê pierwszeñstwo
w Lyonie i nie podzielaj¹c wynios³ej dewizy Prima Sedes Galliarum193, twierdzê, ¿e wszelkie prawa pierwszeñstwa mnie siê nale¿¹, poniewa¿ jeli nasi Fokajowie194 nie nawrócili siê na wiarê, kiedy wiêty Potynus przyby³ do naszych wybrze¿y, zatrzyma³by siê
tutaj, ale ju¿ przyjaciel Jezusa, nasz wielki wiêty £azarz195 zasiada³ poród swego ludu itd.
17 lipca: List od ojca Perrona. Ci¹gle jest niezadowolony
w Aix. Chcia³by, abym zmieni³ mu dom. List od mojej matki. Nie t³umaczy mojego spónienia, aby pojechaæ i odwiedziæ moj¹ siostrê.
Wizyta pana prowizora196. Z otwartym sercem rozmawia³em
z nim o jego kolegium. Jest sporo rzeczy, które musi uporz¹dkowaæ. Wizyta ksiêdza z Mazargues197. Zosta³ zaproszony na kolacjê
do fioletowych sióstr przez ksiêdza Rosatiniego, który przynosi zaszczyty temu domowi.
Wizyta panów Olivieri, Augiera i Baudouina, aby wnieæ kolejn¹ skargê na ksiêdza Bérengiera198, ¿e ukartowa³ przegran¹ zamiaru sprzedania domów, które zosta³y nabyte na jego nazwisko za
pieni¹dze tych panów. Podstêpne dzia³anie tego ksiêdza coraz bardziej wychodzi na wiat³o dzienne. Nie mogê go ju¿ d³u¿ej ledziæ
i mu ufaæ. Mo¿na by napisaæ ca³y tom o jego zachowaniu, nawet
potem o wielkich pod³ociach, jakie mu przebaczy³em i z ojcowsk¹ trosk¹ zachowa³em w tajemnicy199.
Ojcowie jezuici.
Pierwsza stolica biskupia Gallów. W rzeczywistoci arcybiskup Lyonu jest prymasem Galii.
194
Fokai, dawne miasto w Azji Mniejszej. Fokajowie za³o¿yli Marsyliê w VI wieku p.n.e.
195
wiêty Fotyn, biskup i mêczennik z Lyonu w 177 roku. Pochodzi³ z Azji Mniejszej. Biskup de Mazenod zawsze by³ przekonany, ¿e pierwszym biskupem Marsylii by³
wiêty £azarz.
196
Prowizor: administrator wyznaczony do kierowania liceum.
197
Pierre Joseph Carbonel (1790-1864).
198
Ksi¹dz Casimir Bérengier (1810-1878) by³ wówczas kapelanem Stowarzyszenia M³odzie¿y nazywanym Stowarzyszeniem ksiêdza Allemanda; panowie Olivieri,
Augier i Baudoin byli wieckimi dyrektorami.
199
Tymczasem za³o¿yciel napisze niebawem kilka stron o niew³aciwym postêpowaniu ksiêdza Bérengiera. Zob. 28 lipca.
192
193
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18 lipca: Podró¿ do Aix, by spotkaæ siê z moj¹ biedn¹ siostr¹.
Wizyta u ksiêdza biskupa z Fréjus200, który przebywa tam na kuracji.
Msza u siebie201, aby zaspokoiæ pobo¿noæ mojej siostry, która
nie mia³a szczêcia w niej uczestniczyæ od mojej ostatniej podró¿y.
Wizyta u pana Poulle’a, pierwszego przewodnicz¹cego, którego nie zasta³em. Wizyta u rodziny Oppède202, tak jakbymy nie
musieli siê skar¿yæ siê na Sextiusa.
Powrót na wie, gdzie znalaz³em list ksiêdza arcybiskupa203.
22 lipca204: Ten ³ajdak ju¿ dokona³ apostazji205. Faktem jest, ¿e
nigdy nie bylimy zadowoleni z tego cz³onka, który nie musia³ siê
wyró¿niaæ w wyschniêtej i skompromitowanej pod wzglêdem honoru i delikatnoci rodzinie. Nale¿y do tych cz³onków, którzy przez
krótki czas wprowadzaj¹c w b³¹d, uwa¿aj¹ siê za zaanga¿owanych,
sk¹din¹d ma siê nadziejê co do zmiany, której oczekuje siê dziêki
bo¿ej ³asce, dobremu przyk³adowi innych i wyrzutom sumienia.
Ale to pomy³ka. Tego marnego cz³onka nie nale¿a³o wywiêcaæ na
kap³ana. Trzeba by³o poprzestaæ na niechêci, jak¹ rodzi³o jego z³e
zachowanie. Lepiej jest zakoñczyæ wczeniej, ale zawsze boimy siê
gasiæ tl¹cego siê jeszcze knotka i tym samym przygotowuje siê
sobie spónione i bardzo dotkliwe lamenty. Udowodni³em samemu
siebie, ¿e ten nieszczênik nie zgodzi³ siê bez zmian przejæ próbê206 nowicjatu i scholastykatu, dojæ do kap³añstwa i odejæ bez
po¿egnania. Jego list jest niegodny i upowa¿nia mnie do wszystkich tych domys³ów. Napisa³em do niego207.
Bezczelny list od pewnego pana Fatina, który chcia³by, abym
poniós³ odpowiedzialnoæ za mieræ klaczy, któr¹ kupi³ ode mnie.
List od ojca Bellona z zawiadomieniem o okropnym postêpowaniu ksiêdza Margaillana208. To jedynie confirmatur tego, o czym
Biskup L.C. Michel.
U siebie: u matki w Aix, gdzie mieszka³a rodzina Boisgelin.
202
Przyjaciele de Mazenodów. W 1837 roku panu d’Oppède zaproponowano lub
jego córki z Louisem de Boisgelin.
203
Kolejna strona zaginê³a (s. 55-56).
204
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 263-264.
205
W tym miejscu mowa o ojcu L.E.F. Carles, który wówczas przebywa³ w Vico.
206
W rêkopisie tellement quellement.
207
List z 22 lipca zosta³ opublikowany w EO I, t. 10, s. 73-74.
208
Wówczas w Marsylii by³o trzech ksiê¿y nosz¹cych to nazwisko.
200
201
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ju¿ wczeniej wiedzia³em. Ojcu Tempierowi zostawi³em polecenie
wymierzenia sprawiedliwoci temu niegodziwcowi. Wszystkiemu
zaprzeczy³. Pozostaje tylko w¹tpliwoæ.
Wizyta pana Camatte’a209, rektora z Rouet, który ponownie mi
przypomnia³ o deklaracji, jak¹ mu z³o¿y³ naoczny wiadek niegodziwoci u fioletowych sióstr210; to sprawy, o których nie sposób
pisaæ, ale jednak nale¿y o nich pamiêtaæ.
List do ojca Semerii na temat smutnej kwestii Carles. Zgadzam
siê na po³¹czenie misji w diecezji Vintimille pod warunkiem, ¿e nie
sprzeciwi siê temu biskup Ajaccio.
List do ojca Auberta. Ju¿ kolejny raz zobowi¹zujê go do bezporedniego kontaktu z centralnym zarz¹dem Dzia³a Rozkrzewiania Wiary, aby domagaæ siê obiecanej zapomogi dla Penzance.
26 lipca: [s. 57] Msza u Sióstr wiêtego Karola z okazji odpustu wiêtej Anny.
Obecnoæ na nieszporach i kazaniu u karmelitów, aby tam z³o¿yæ moj¹ ja³mu¿nê. Udzieli³em b³ogos³awieñstwa.
Rada Zgromadzenia, aby rozstrzygn¹æ probê ojca Carlesa.
W sk³ad rady wchodzili ojcowie Tempier, Martin, Mille i Bise.
Nawet przez chwilê nikt siê nie waha³ w uznaniu: 1) ¿e ojciec Carles nie ma ¿adnego powa¿nego motywu, aby prosiæ o dyspensê od
lubów; 2) ¿e artyku³y 6, 7, 8 i 10 trzeciego rozdzia³u, trzeciej czêci konstytucji odnosz¹ siê do niego, ¿e natychmiast powinien zostaæ wydalony ze Zgromadzenia. W wyniku tego spotkania na poczekaniu zwolni³em go ze lubów, pozostawiaj¹c Bogu s¹d nad
tym, który doprowadzi³ do takiego wyroku.
27 lipca: Uroczysta msza pogrzebowa, zwyczajowa rocznica211. List do ksiêdza kardyna³a Patriziego212 na temat sprawy siostry Marii od Dobrego Pasterza. Mówiê mu, w jakim stadium jest
ta kwestia. Wed³ug mnie zakonnica zgodzi³a siê przypisaæ sobie
nale¿ne jej pochwa³y, ale jej rada oraz ja uwa¿amy, ¿e sprawy za³atwia siê w taki sposób, aby nigdy nie mo¿na by³o mieæ pretensji.
François Camatte (1800-1859).
Zob. 14 i 17 lipca.
211
Wspomnienie ofiar rewolucji lipcowej z 1830 roku.
212
Constantino Patrizi by³ wówczas kardyna³em wikariuszem.
209
210

Lipiec

193

Notariusz, pan Teyssier, do którego zwróci³y siê siostry z Angers,
przyznaje, ¿e sprawy nie mo¿na za³atwiæ inaczej.
List od ojca Semerii, w którym powiadamia mnie o sprawie
ojca Carlesa. Mimo ¿e nieco zawstydzony swoim postêpowaniem,
daleko mu, aby o¿ywia³y go uczucia, jakimi powinien siê odznaczaæ. Wczorajszy wyrok zosta³ w³aciwie sformu³owany.
28 lipca: Obecnoæ na nieszporach i kazaniu w Bractwie M³odzie¿y. Udzieli³em b³ogos³awieñstwa. Nastêpnie odwiedzi³em instytut213, powiedzia³em mu o jego po¿ytku, to znaczy ustanowi³em
zasady zale¿noci, jakie powinno siê zachowywaæ w odniesieniu do
prawowitej w³adzy. Widz¹c z bliska tych dobrych ludzi, nie by³em
zdziwiony, ¿e tak d³ugo byli ofiarami swoich z³udzeñ. W wiêkszoci s¹ to proci i w³aciwie usposobieni ludzie, których jaki fanatyk ³atwo móg³ porwaæ. Winny, jak to sam w mojej obecnoci
i wobec wszystkich o sobie powiedzia³, jest dyrektor, który tych dobrych ludzi utwierdza³ w b³êdzie, w którym sam z upodobaniem
tkwi³. Trzej, którzy przyszli pierwsi, jeli pominie siê Cournana, to
ci, którzy z gruntu mieli wiêcej zdrowego rozs¹dku, a tymczasem
tak¿e podzielali ten wspólny b³¹d. Nie jestem w stanie wyraziæ na
pimie podstaw tej historii, nie obawiam siê o niej zapomnieæ.
Muszê jedynie powiedzieæ, ¿e wszyscy ci ludzie, tworz¹cy to, co
nazywa siê instytutem, byli wrogami pewnych bardzo powa¿nych
nadu¿yæ, a dobry Bóg da³ nam ³askê móc je ukróciæ. Polega³y one
po prostu na g³upim absurdzie, aby wierzyæ w ³¹cznoæ ich dyrektora z Najwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ dziêki czemu, co nazywano anio³ami. Tymi anio³ami by³a pewna liczba m³odych ludzi, którzy byli
zahipnotyzowani, którzy mówili i wyg³aszali wyrocznie, które by³y
uwa¿ane za g³os Boga; oczywicie, ¿e [s. 58] Bóg i Najwiêtsza
Maryja Panna, których zawsze w³¹czano, nakazywali odsuniêcie
siê od biskupa i ukrywanie przed nim wszystkich cudów, które prowadzi³y do tego, co móg³ wzbudziæ demon, co praktykowano od
czasów gnostyków214 a¿ do dzisiaj. Na szczêcie by³a to tylko bar213
Instytut, to znaczy wieccy administratorzy dzie³a ksiêdza Allemanda. O sprawie ksiêdza Bérengiera i problemów Dzie³a M³odzie¿y zob. Y. Beaudoin, L’affiliation
auc Oblats de l’institut de l’oeuvre de la Jeunesse, dite de m. Allemand à Marseille
(1875-1862), w: Études oblates, t, 22. (1963), s. 145-168.
214
W pierwszych wiekach chrzecijañstwa gnostycy utrzymywali, ¿e dysponuj¹
pe³n¹ i nadprzyrodzon¹ wiedz¹ o naturze i atrybutach Boga.
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dzo ma³a grupa, ale wszyscy wpadli w pu³apkê iluminizmu i wierzyli w anio³ów jak w niezaprzeczaln¹ prawdê. Ten b³¹d zosta³
wyjaniony. Bardziej wykszta³ceni ludzie porzucili przesadê lepego pos³uszeñstwa, jakie im g³oszono i które skrupulatnie zachowywano, szli bardziej praw¹ drog¹, a dobro dokona siê dziêki wiêkszej m¹droci i bez zamieszania.
Tymczasem nie mogê ukryæ, ¿e w postêpowaniu dyrektora ci¹gle jest co podejrzanego, nie zawsze jest szczery. Z ¿a³oci¹ patrzy,
jak z r¹k uchodzi mu ta absolutna w³adza, która czyni³a go sêdzi¹
wszelkich zachcianek. Nigdy nie bêdzie mia³o siê pojêcia, do jakiego stopnia potrafi³ wzbudziæ lepy fanatyzm poród tych dobrych ludzi, a dziêki nim wród wszystkich m³odych. Ojciec by³
wiêty, m¹dry i na wskro doskona³y, sam siebie nazywa³ pierworodnym synem Najwiêtszej Maryi Panny, ona najprawdopodobniej
objawia³a siê w jego sercu anio³om, których mu da³a za ochronê,
to ona ich inspirowa³a, w ca³ym stowarzyszeniu by³a to objawiona
i niezaprzeczalna prawda; biada temu, który odwa¿y³by siê choæby
pomyleæ j¹ zakwestionowaæ. Trzeba by³o jedynie spojrzeæ na anio³ów, aby wpadli w ekstazê. Po odprawionej mszy kilkakrotnie chuchano im na twarz. To nowy rodzaj profanacji, która wietnie siê
rozszerza³a. To wówczas te m³ode anio³y, które we wszystkich cielesnych czynnociach by³y tylko duchami niebieskimi, którym siê
powierzano dziêki nadprzyrodzonej inspiracji, widzieli wszystkie te
cuda, to znaczy Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê w sercu ojca dyrektora,
i trzeba by³o, aby ten, którego nazywano naszym ojcem, by³ kochany, a w pewnym sensie przez wszystkich adorowany. Cz³onkowie instytutu byli zobowi¹zani wys³awiaæ wszystkie jego ogromne
cnoty, jego doskona³oæ i wymienitoæ. Stawiano siê przed nim jedynie w postawie g³êbokiego szacunku, nie wystarczy³o z nim rozmawiaæ, klêcz¹c i ca³uj¹c go po rêce, padano przed nim na twarz
i odczuwa³o siê szczêcie, ca³uj¹c jego nogi. Gdy chodzi o niego,
ca³owaæ m³odych w twarz215 […], i to wszystko na polecenie Najwiêtszej Maryi Panny, i najbardziej niewinnie na wiecie. Mimo
to odprawia³ mszê; tylko w rodku mszy kilkakrotnie odwraca³ siê
ku anio³om i wyra¿a³ swoje zaniepokojenie, ¿e nie jest wystarcza215

pisu.

Z racji realizmu opisów aktów pedofilskich nie przepisujemy kilku zdañ rêko-
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j¹co wiêty; ale anio³owie go natychmiast o tym zapewniali. [ ]
jaki¿ ból móg³ odczuwaæ w tym, co zosta³o zainspirowane przez
dobr¹ matkê, aby jeszcze bardziej zacieniæ wiêzy mi³oci?
[s. 59] To tylko jedynie krótkie streszczenie tego, o czym powinienem siê dowiedzieæ. W tym op³akanym stanie rzeczy jakiej¿
potrzebowa³em rozwagi, aby nie doprowadziæ do eksplozji, jak¹
móg³ wywo³aæ ten okropny skandal! Poprosi³em dobrego ojca Barthèsa216 o pomoc co do rodków, jakie chcia³em zastosowaæ, aby
wszystko bez wstrz¹su i rozg³osu sprowadziæ na w³aciw¹ drogê.
Zleci³em mu wyspowiadaæ wszystkie ofiary brutalnoci zagubionego dyrektora; jeli chodzi o mnie, obj¹³em zwierzchnictwem tego
nieszczênika. Nie bez trudu mog³em mu uzmys³owiæ potwornoci
jego postêpowania. Skupi³ siê na czystoci swoich intencji, a o iluzji, w której ¿y³, powiedzia³, ¿e niew¹tpliwie by³a diabelsk¹ interwencj¹, ale oczywicie nadprzyrodzon¹, poniewa¿ z krzy¿a, którym siê pos³ugiwa³ w swoich dzia³aniach, wyp³ywa³a krew,
pocz¹wszy od stóp, r¹k i boku, czysta krew, któr¹ zbiera³ i sam wyciera³ rêcznikiem. Wydaje siê, ¿e inni widzieli ten wielokrotnie
powtarzaj¹cy siê cud. Uda³o mi siê zaradziæ wszystkiemu, co by³o
z³ego w ca³ym tym owieceniu. Zdumiewaj¹ca sprawa! Te oszukane anio³y nie zawini³y jak¹kolwiek niedyskrecj¹. Tylko piêciu
cz³onków instytutu zna³o bardzo dok³adnie jego bezeceñstwa, ale
mieli tak dobrego ducha i chcieli jedynie dobra dzie³a, któremu
w pewnym sensie powiêcili swoje ¿ycie, i¿ mieli tylko jeden rodek, aby przeciwdzia³aæ nawrotowi do tego¿ nieporz¹dku i wspaniale ze mn¹ wspó³pracowali, chc¹c temu zaradziæ. Ale nie trzeba
ukrywaæ, ¿e byli przedmiotem prawdziwego przeladowania ze
strony dyrektora, który wewn¹trz stowarzyszenia sprawia³ im
wszelkiego rodzaju nieprzyjemnoci, bardzo poruszony, ¿e ci¹gle
s¹ ze mn¹ w kontakcie, ¿e na bie¿¹co informuj¹ mnie o najmniejszym z jego posuniêæ. To szalone postêpowanie dyrektora doprowadzi³o w mojej obecnoci do porachunków miêdzy tymi, którzy
nie byli pewni wy¿szoci dyrektora normalnie zawstydzonego
i przekonanego o dwulicowoci i z³ej wierze. W mojej obecnoci
byli w stanie mu powiedzieæ prosto w oczy, ¿e k³amstwo nic go nie
kosztowa³o, a ci, którzy stawiali mu zarzuty, dostarczali wiarygod216

Jezuita ze wspólnoty z Marsylii.
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nych argumentów, a tak¿e przy ka¿dej okazji dawa³a o sobie znaæ
pewnego rodzaju z³a wola pod moim adresem, co tym bardziej ich
oburza³o, gdy¿ wiedzieli o wszystkich obowi¹zkach, jakie ich dyrektor ma wobec mnie, i ¿e by³em dla niego kim wiêcej ni¿ ojcem. Wszystkie te rzeczy razem wziête ca³kowicie zniszczy³y, nie
powiem, ¿e ca³e zaufanie, ale nawet nadziejê, ¿e ten cz³owiek
w tym dziele mo¿e dokonaæ czego dobrego. Równie¿ ci panowie
w pewnym sensie mnie ponaglali, abym uwolni³ ich od tak godnej
pogardy rzeczy. [s. 60] W ich oczach przytoczone mi argumenty s¹
bardziej ni¿ przekonuj¹ce, w g³êbi mojej duszy mylê tak jak oni,
gdy¿ doszed³em do tego przekonania na podstawie tylu szczegó³ów, których nie mogê opisaæ w tym miejscu. Powstrzymuje mnie
jeszcze wzgl¹d na skutki, jakie tego rodzaju postanowienie mog³oby wywo³aæ w spo³eczeñstwie, a zw³aszcza z obawy, ¿e te oszukane anio³y zaczn¹ mówiæ i uka¿¹ bezeceñstwa dyrektora, któremu
tyle rodzin powierzy³o swoje dzieci; zaalarmowaliby wszystkich
mieszkañców miasta, i nie tylko, oraz doprowadziliby do tego, ¿e
skandal osi¹gn¹³by swoje apogeum. Zacz¹³em od wymogu uporz¹dkowania finansów. Maj¹c absolutn¹ w³adzê, zewsz¹d czerpa³
korzyci. Dwóch sporód tych, którzy s¹ w kontakcie ze mn¹, oddali mu ponad piêædziesi¹t tysiêcy franków ka¿dy, a jeden z nich
nie by³ w stanie sumiennie tego zrobiæ z powodu swojej pozycji.
Niewa¿ne, wed³ug tego rozlunionego kazuisty wszystko by³o dobrze.
Poza piêædziesiêcioma tysi¹cami franków drugi dawa³ mu tak¿e tysi¹c franków miesiêcznie na utrzymanie domu. Dziêki podobnym dochodom nie mia³ trudnoci byæ wspania³omylnym i zapraszaæ do sto³u oddanych ludzi, którzy otrzymywali od niego
utrzymanie. Bez ¿adnej gwarancji dysponowa³ tymi oraz innymi
sumami. Za¿¹da³em, by siê ich zrzek³, to znaczy, aby dziesiêciu
tym, którzy dostarczyli tyle pieniêdzy, sprzeda³ teren, na którym
jest dzie³o, w którym ukry³ ten skarb, buduj¹c kolumnady, piêkne
mieszkania, muzeum itd. On sam stara³ siê byæ poza zasiêgiem
i jest wierzycielem 3500 franków, które, jak mówi, uzyska³ z w³asnej kieszeni lub z kieszeni jego rodziny. Obojêtnie, jak kosztowny
by³by ten kontrakt, to wielka wygrana dla tych, którzy go popieraj¹, poniewa¿ zapewniaj¹ dzie³u w³asnoæ lokalu, jakie zajmuje,
poniewa¿ ci wspaniali m³odzi ludzie s¹ doæ szczodrzy, aby nie do-
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magaæ siê dla siebie najmniejszej czêci znacznych sum, jakie dostarczyli, i nie obawiaj¹ siê ponieæ kolejnych, choæby to by³o piêæ
lub szeæ tysiêcy franków itd.
Oto jedna z najdelikatniejszych spraw mojego episkopatu, któr¹ dziêki Bogu a¿ dot¹d mia³em szczêcie doprowadziæ do szczêliwego zakoñczenia. Do rozeznania pozostaje, jak¹ decyzjê w póniejszym czasie bêdê musia³ podj¹æ co do dyrektora, którego
mog³em okryæ moim pasterskim p³aszczem, a który z racji dwuznacznego i bardzo karygodnego postêpowania nie potrafi³ uzyskaæ
ani mojego szacunku, ani przyjani nawet wtedy, kiedy wzglêdem
niego przekroczy³em wszelk¹ miarê mi³osierdzia i wiêcej ni¿ ojcowskiej dobroci. Bóg mi pomo¿e, Jego przyzywam.
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Sierpieñ 1844
3 sierpnia: [s. 61] List do pani Desportes, prze³o¿onej Sióstr
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w jej sprawie z komitetem nauczania. List od anonimowej osoby, w którym prosi mnie o zabranie ksiêdza z Auriol, poniewa¿ nikomu siê nie podoba. List od kardyna³a Fransoniego na temat greckiego ksiêdza. Zgadza siê, ¿e nie
jest za tym, aby go wys³aæ w góry Libanu, poniewa¿ nie umie arabskiego i zna tylko grecki. Kardyna³ chcia³by, aby mu zabra³ pewne
dokumenty bêd¹ce w jego posiadaniu. Oferuje przynieæ pewne
wsparcie, jeli pomogê w utrzymaniu go w Marsylii. List do ojca
Bellona; odpowied na wiele pytañ. List do ojca Reya217; odpowied na jego list bez daty. List do ojca Vincensa ze skierowaniem
do niego m³odego Pompei.
4 sierpnia: List do ksiêdza biskupa z Besançon218 z prob¹
o zapoznanie go z Rosatinim. List od ksiêdza biskupa z Nancy. Wygl¹da jedynie na to, ¿e jego poprzednik nie sporz¹dzi³ ¿¹dnego testamentu. Nic nie znaleziono w jego dokumentach, które sk¹din¹d
s¹ w porz¹dku. Mam ci¹gle k³opot z uzmys³owieniem sobie, ¿e ta
kwestia jest tak niewiarygodna i niewybaczalna.
List od ojca Vincensa. Nie otrzyma³ mojego przekazanego
przez nieuczciwego pos³añca. Otrzyma³ szeciu uczniów z Lumières, nie licz¹c brata Reya, który przybêdzie za kilka dni219. Brat
J.J. Denis Rey.
Biskup J.M.A. Césaire Mathieu, w latach 1834-1875 biskup Besançon.
219
Ojciec Vincens niezbyt dok³adnie prowadzi³ ksiêgê wstêpuj¹cych do nowicjatu.
Znamy jednak nazwiska przynajmniej siedmiu lub omiu m³odych, którzy 14 sierpnia 1844
roku otrzymali sutannê. Jeli wykluczy siê Paula Marie Pompei, który przyjecha³ bezporednio z Korsyki i o. Reya, znamy nazwiska szeciu juniorzystów z Lumières: Isidore Poncet,
Théodore Bourgeois, A. François Muraglia, Théo Tassis, H. Auguste Charpenay i F.J. Charles Pandosy. Dwaj ostatni i A. Rey jako jedyni z³o¿yli luby 15 sierpnia 1845 roku.
217
218
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Piot220 przyj¹³ subdiakonat, z powodu braku dymisoriów brat Palle221 nie zosta³ wywiêcony.
List od ojca Martina. Brat Bayeul222 nalega, aby prosiæ o spotkanie z rodzin¹ w St-Omer. Ta ochota jest niew³aciwa. Nie ma
¿adnych powodów, aby siê na to zgodziæ.
List od ojca Perrona. Rzeczywicie dobry. Zdaje siê zadowolony ze swojego panegiryku o wiêtym Liguorim. Jawi siê jako
pe³en odwagi i dobrej woli.
List do pani Gavauden, zakonnicy Najwiêtszego Serca Jezusowego. Wyra¿a mi swoj¹ wdziêcznoæ za mój wczorajszy list.
W Aix chwilowo by³a pani Desportes.
List od ojca Mille’a. Przyby³ do Viviers, przeje¿d¿aj¹c przez
Lumières. By³ bardzo zbudowany t¹ wspólnot¹. Ojciec Ricard towarzyszy³ mu do Awinionu. Spotka³ siê z ksiêdzem arcybiskupem,
który jest wielkim orêdownikiem naszego dzie³a i jest bardzo wdziêczny za moj¹ uprzejmoæ. W Viviers biskupa zasta³ w ³ó¿ku. Czuje
siê lepiej, chocia¿ jest bardzo zmêczony, bardziej byæ mo¿e nikczemnoci¹ postêpowania swojego by³ego wikariusza generalnego
ni¿ wykonan¹ ponad si³y prac¹.
5 sierpnia: W mojej kaplicy bierzmowanie dzieci z Dobroczynnoci223. Przyjazd ksiêdza Gosselina224, który spêdzi u mnie kilka dni. Listy.
6 sierpnia: Bierzmowanie w parafii wiêtego Karola za Murami. Kolejny uk³on w stronê ksiê¿y proboszczów, którzy nie potrafili porozumieæ siê, aby dla ich przyjemnoci i wiêkszej wygody
nie zmuszaæ mnie do udawania siê od jednej parafii do drugiej.

220
Jules Piot urodzi³ siê w 1821 roku, oblacjê z³o¿y³ w 1842 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 20 wrzenia 1845 roku, wyst¹pi³ w 1864 roku.
221
Pierre L.E.C Palle urodzi³ siê w 1821 roku, oblacjê z³o¿y³ w 1843 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 20 grudnia 1845 roku, wyst¹pi³ w 1853 roku.
222
To nazwisko nie widnieje w ksiêdze ob³óczyn. Za³o¿yciel przynajmniej dwukrotnie wymienia go z nazwiska i pisze Bayer lub Bayeux. W licie z 15 padziernika
1844 roku ojciec Martin wyranie napisa³: Bayeul.
223
Dzie³o Dobroczynnoci.
224
J.E. Auguste Gosselin, sulpicjanin, który by³ wspó³uczniem Eugeniusza w Seminarium wiêtego Sulpicjusza. Ksi¹dz Gosselin napisa³ biografiê ksiêdza Emery’ego.
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7 sierpnia: [s. 65] List od ojca Mille’a przebywaj¹cego obecnie w Viviers. Dzi z ojcem Nicolasem pojawi³ siê Tempier, aby
przez Lumières udaæ siê do Viviers. W Viviers poruszy kwestiê La
Blachère225. Stamt¹d, jak przyjrzy siê sprawom ojca Nicolasa
w Orange, uda siê do lOsier.
List do ojca Semerii. Ten dobry ojciec jest zasmucony odejciem Carlesa. Ten nieszczêsny kap³an przyby³ do Marsylii tym
samym statkiem co ojciec Nicolas.
8 sierpnia: D³ugi i szczegó³owy list do ojca Guiguesa o wszystkich sprawach. Do listu do ojca Guiguesa do³¹czony jest list do
ojca Honorata. Ciesz¹c siê powrotem na w³aciw¹ cie¿kê ojca
Baudranda226, czekam jeszcze na dowód jego nawrócenia.
List do ksiêdza biskupa de Castry, koadiutora z Kingston. Nale¿a³oby go przepisaæ, ale brak mi odwagi227.
24 sierpnia228: [List do kardyna³a Ostiniego], pierwszy szkic
by³ jeszcze bardziej wart godnoci biskupiej za bardzo niedocenianej przez jego eminencjê. Tymczasem wystarczaj¹co mu powiedzia³em, aby wyrazi³ ¿al, ¿e tak niedyskretnie przyj¹³ oszczerstwa
Rosatiniego oraz zdoby³ siê na odwagê, aby zganiæ mnie, nie porozumiewaj¹c siê ze mn¹229.
Sanktuarium Notre-Dame de Bon Secours.
S³owo wydrapane w rêkopisie. Z pewnoci¹ chodzi o ojca Baudranda. 15 stycznia 1844 roku na jego temat Za³o¿yciel napisa³ biskupowi Bourgetowi: Nie potrzebowa³em niczego wiêcej jak tylko pragnienia, jakie mi ksi¹dz biskup wyjawi³, aby go zachowaæ, aby mnie powstrzymaæ przed naleganiem, ¿eby go odes³aæ do Europy. Zob. EO I,
t. 1, s. 80. Listy do ojców Guiguesa i Honorata z 8 sierpnia nie zosta³y odnalezione.
227
List z 8 sierpnia do biskupa Patrice Phelan zosta³ przez kogo innego skopiowany w Dzienniku. Pomijamy go w tym miejscu; zosta³ zamieszczony w EO I, t. 1,
s. 104-105. Kolejnej strony brakuje w rêkopisie (s. 63-64).
228
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 192.
229
Wy¿ej zobaczylimy, ¿e biskup de Mazenod by³ niezadowolony z postêpowania tego pra³ata, który turystycznie przebywa³ w Marsylii; powinien go o tym powiadomiæ. Ojciec Rey, jego przesadne raporty, aby nie powiedzieæ, ¿e k³amliwe do kardyna³a
prefekta Kongregacji ds. Biskupów i Zakonów by³y wynikiem listu kardyna³a Ostiniego, który biskup de Mazenod nazywa nies³ychanym. Otrzyma³ go 14 sierpnia. Biskup
de Mazenod nie musia³ jeszcze osobicie znaæ kardyna³a Pietro Ostiniego (zmar³ego
w 1849 roku); nie wymienia go z nazwiska w Dzienniku i w listach z 1825-1826, 1832,
1833 roku; spotka³a siê z nim w 1845 roku. Zob. EO I, t. 17, s. 179. Posiadamy te dwa
listy z 23 po ³acinie i z 24 po francusku. Zob. Reg. des lettres adm. de l’évêque de Marseille, t. 5, s. 30.
225
226
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List do tego samego kardyna³a w innym tonie. Pierwszy by³ oficjalny i by³ odpowiedzi¹ biskupa do kardyna³a; ten przywo³uje najs³odsze wspomnienia i nie ma w nim miejsca na ¿adne pretensje.
25 sierpnia230: List do papie¿a po w³osku. Nadal w sprawie
Rosatiniego231.
[Bez daty]232: [s. 65] o terenie, którego potrzebujemy, aby zbudowaæ dom przy sanktuarium, do którego prowadzenia zostali wyznaczeni nasi ojcowie.
List od biskupa z Viviers. Usilnie prosi mnie o jednego z naszych ojców, aby nie zosta³ odizolowany od Zgromadzenia.
List od ojca Dassy’ego. Pilnie pracuje nad kazaniami wielkopostnymi, ale u³o¿y³ dopiero siedem. W sumie to najwiêcej, gdyby
móg³ jeszcze odt¹d do zimy wyg³osiæ trzy. Zatem tê stacjê, któr¹
chcia³em, aby wyg³osi³ w Marsylii, trzeba bêdzie przenieæ na kolejny rok.
List do brata A. Gaudeta. Skorzysta³ z pomy³ki, aby wyraziæ
mi swoje dobre nastawienie.
28 sierpnia: Przyjazd brata Gondranda233, któremu pozwolono
przybyæ do Lumières, nie wiem za bardzo dlaczego. Ten brat zawsze
okazuje wiêksze zdziwienie, gdy czyni mu siê uwagi, ¿e nie jest tak
przyk³adny, jak powinien byæ. Zapewnia, ¿e jest bez zarzutu, i nie
mo¿e poj¹æ, dlaczego pisze siê do mnie, ¿e mo¿na by³oby mieæ wiêkszy po¿ytek z niego, gdyby niczego nie zauwa¿ono u niego w miejscu pobytu. Prawd¹ jest, ¿e ojciec Bellon pochwali³ go i zleci³ mu
wyg³osiæ swoim wspó³uczniom konferencjê o filozofii.
List od ojca Moreau. G³ono wo³a ojców Lagiera i Nicolasa234.
List od ojca Bellona. Powróci³ do Lumières ze swej podró¿y z departamentu Niskich Alp, która nie przynios³a obiecanych skutków.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 192.
Przechowujemy dwa listy (po w³osku) do papie¿a na ten temat z 16 i 25 sierpnia. Zob. Reg. des lettres adm. de l’évêque de Marseille, t. 5, s. 27 i 32.
232
Jedna strona zaginê³a (s. 63-64), na której by³a mowa o sprawie Rosatiniego.
Strona 64 to pocz¹tek jego refleksji w wyniku listu od ojca Tempiera o sanktuarium
Notre-Dame de Bon Secours, które biskup Guibert powierzy³ oblatom.
233
Ferdinand Charles Gondrand urodzi³ siê w 1824 roku, oblacjê z³o¿y³ w 1843
roku, wywiêcony 3 padziernika 1847 roku, wyst¹pi³ w 1861 roku.
234
Obaj profesorzy z WSD w Ajaccio przyjechali na wakacje.
230
231
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List od ojca Ricarda. Szczegó³y o t³umach ludzi w sierpniu
w sanktuarium Matki Bo¿ej. Liczba juniorów zmniejszy³a siê do
dziesiêciu. Brat Lecque235 wyjecha³ ju¿ dawno spotkaæ siê ze swoj¹
rodzin¹ i jeszcze nie wróci³; nawet siê nie odezwa³. On236 prosi tak¿e o zwolnienie go z brzemienia prze³o¿eñstwa. Przytacza mi misje, o które siê go prosi: Saignon lub Laignon, okolica z tysi¹cem
dwustoma duszami, Mirabeau od dziewiêciuset do tysi¹ca dusz,
Entrecheaux blisko tysi¹c, Sarrians trzy tysi¹ce, Les Abeilles i Lamotte237 dwie ma³e parafie, w których podo³a³by ojciec Françon238.
List do ksiêdza Jacquemeta, wikariusza generalnego z Pary¿a,
z zapytaniem, dlaczego ksi¹dz proboszcz Feraud, który napisa³ do
ojca Tempiera, oraz jest ob³o¿ony interdyktem a sacris w diecezji
paryskiej, przyjecha³ do Marsylii z certyfikatem ksiêdza promotora, który wiadczy o czym przeciwnym? Mówiê mu krótko o Rosatinim, który powinien byæ w Pary¿u.
29 sierpnia: List od ksiêdza de Foresta239. W mi³y sposób powo³uje siê na mnie, ale powinien zrozumieæ, ¿e nie jestem w stanie
cokolwiek zrobiæ dla niego.
List od ksiêdza Martina, by³ego wikariusza generalnego z Cahors. Prosi mnie o wyg³oszenie wielkopostnej stacji.
[s. 66] List do ksiêdza biskupa z Viviers. Poród rozmaitych
spraw wskazówki co do jego zdrowia, pociecha po zdradzie nieszczênika Bicherona. Mam trudnoci, ¿eby daæ mu towarzysza,
a on przedstawia powa¿ne argumenty, abym mu go da³. Tymczasem zrobiê wszystko, co w mojej mocy itd.
List do ksiêdza Carlesa. Zosta³ wywiêcony na podstawie listu
ksiêdza biskupa z Nicei. Zatem ci¹gle nale¿y do diecezji nicejskiej
i nigdy nie zosta³ inkardynowany do diecezji marsylskiej. Zgodnie
z regu³ami prawa kanonicznego, jeli zosta³ wywiêcony virtute
235
Louis Claude Lecque, brat zakonny, urodzi³ siê w 1820 roku, oblacjê z³o¿y³
w 1844 roku, wyst¹pi³ w 1845 roku.
236
Ojciec Ricard.
237
Chodzi o Saignon i inne miejscowoci w Vaucluse, w diecezji Awinion.
238
Jean J.M. Francon (1807-1888), wywiecony w 1832 roku, oblacjê z³o¿y³
w 1840 roku, w latach 1840-1847 przebywa³ w N.-D de Lumières.
239
Rodzina Foresta by³a wp³ywowa w Marsylii. Ten ksi¹dz najprawdopodobniej
pracowa³ w Pary¿u.
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mensae communis, swój maj¹tek bêdzie musia³ zorganizowaæ na
podstawie stawki diecezji.
List do ojca Moreau o jego podró¿y do Rzymu. Powiadamiam
go o ró¿nych wydaleniach: Cales, Reinaud, Roux.
List do Eugène’a de Boisgelina o naszych sprawach.
30 sierpnia: Msza w intencji mojej mamy z okazji jej imienin.
List Eugène’a; odpowied na mój. Kolejny mój list do niego. List
do ojca Ricarda. Kierunek dla jego wspólnoty.
31 sierpnia: List do ojca Bellona, wszystkie o kierunku dla
jego funkcji. List od ksiêdza Gosselina napisany z Nicei, gdzie
szczêliwie dotar³.
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Wrzesieñ 1844
1 wrzenia: Msza pontyfikalna. Uroczystoæ wiêtego £azarza.
Przejazd Henriego Gaultiera. List od jego brata240. Przedp³ata
piêciuset franków na powstaj¹ce w Oceanii i gdzie indziej Stowarzyszenie Katolickiego Handlu.
2 wrzenia: W kurii spotkanie dla wiod¹cych katolickich negocjatorów w celu wys³uchania wyjanieñ z³o¿onych przez pana
Maziou, które zainteresowa³y wszystkich. Ci panowie wziêli sobie
tê sprawê do serca i z najwiêksz¹ gorliwoci¹ zajêli siê t¹ wa¿n¹
kwesti¹.
Zechciano twierdziæ, ¿e nigdy nie odprawi³em pontyfikalnego
nabo¿eñstwa w uroczystoæ wiêtego £azarza. To by³ wielki b³¹d
z mojej strony, ale nie by³em temu winny. Sk¹din¹d nie by³ to powód nadal nie braæ udzia³u w tym, na co zas³uguje wiêty patron
mojej diecezji. Oto, co znajdujê w moich notatkach. W poprzednim
roku przebywa³em w N.-D de Lumières. Przekonywaj¹cy powód,
aby nie przewodniczyæ w Marsylii. Nie znajdujê odpowiedniej notatki sprzed dwóch lat. W 1841 roku by³em w trakcie wizytacji kanonicznej. ¯adnej notatki z 1840 roku. W 1839 roku precyzyjna informacja w nastêpuj¹cych s³owach: „6, pontyfikalna msza. Ogólna
procesja. W 1838 roku, 2 wrzenia: pontyfikalne nabo¿eñstwo
w katedrze z okazji uroczystoci wiêtego £azarza. Wieczorem
jeszcze przewodniczy³em uroczystym nieszporom, ale nie wzi¹³em
udzia³u w procesji. Udzieli³em b³ogos³awieñstwa”. W 1837 roku:
„Wychodz¹c z seminarium, uda³em siê do kurii, a stamt¹d do katedry, aby tam odprawiæ pontyfikalne nabo¿eñstwo itd.”241.
240
Henri Gaultier, brat Emannuela Gaultiera, lekarza, którego Eugeniusz pozna³ podczas podró¿y do Pary¿a w 1805 roku.
241
Koniec rêkopisu.

Wrzesieñ

205

15 wrzenia242: List od ojca243… nic nie jest tak przyjemne, jak
korespondencja z naszymi dobrymi ojcami z lOsier. Ci¹gle nale¿y
siê spieszyæ, aby im odpowiedzieæ listem na list, a jeszcze lepsze
jest to, ¿e zawsze trzeba przebrn¹æ przez to, czego chc¹. Wszystko
musi ust¹piæ ich kombinacjom, jakby ka¿dy dom nie mia³ swoich
praw lub, jeli chcecie, powodów, aby go doceniæ.
21 wrzenia244: W Lumières z ka¿dym rokiem wzrasta pobo¿noæ zarówno pod wzglêdem kultu, jak i porz¹dku. On245 uwa¿a,
¿e wiele spraw mog³oby funkcjonowaæ inaczej w dwóch zarz¹dach,
to znaczy w zarz¹dzaniu domem i oblatami. Ten sta³y ojcowski
ustrój ma wiele minusów i nie jest dla wszystkich, aby zawsze mia³
dobre skutki. Mia³ racjê, napisa³em w tym sensie. Ca³y list ojca
Magnana jest m¹dry. Uwa¿a, ¿e oblaci s¹ radoni, i byæ mo¿e za
bardzo. To potwierdza moje spostrze¿enia, chocia¿ widzia³em ich
tylko przejazdem. Obawia siê, ¿e zaniedbuj¹ siê pod k¹tem literatury. Chcia³by, aby kap³anów zobowi¹zano do napisania w przeci¹gu piêtnastu dni czêci kazania, aby je odczytaæ podczas spotkania, bez tego, jak mówi, ogarnie nas lenistwo. Czy nie doæ o tym
mówi³em i pisa³em! Ogólnie superiorzy nie s¹ w wystarczaj¹cym
stopniu ludmi nauki, aby odczuæ wagê itd.; to tak¿e prawda, ale
sk¹d ich braæ?
22 wrzenia246: Podczas misji superior musi siebie mianowaæ
admonitorem. Napisa³em list z kilkoma wskazówkami na nabo¿eñstwa na zewn¹trz podczas misji. Nale¿y zachowaæ te, które s¹
w naszej tradycji.
25 wrzenia247: List od ksiêdza nuncjusza apostolskiego248.
Wraz z jego listem wysy³a mi list, jaki napisa³ do mnie kardyna³
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 20.
Yennveux opuszcza nazwiska. Superiorem i mistrzem nowicjuszów by³ ojciec
Ambroise Vincens; ojciec Santoni by³ socjuszem; ojciec Dassy wraz z innymi by³ misjonarzem.
244
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 162.
245
Ojciec Magnan, jego nazwisko pojawi siê póniej.
246
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, wydany drukiem, s. 114 i 118.
247
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 192-193.
248
Raphaël Fornari, arcybiskup Nicei.
242
243
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Ostini na polecenie papie¿a, aby powróciæ do tego, ¿e zezwolili
Rosatiniemu na niew³aciwy wyk³ad. Nastêpnie kardyna³ w³asnorêcznie napisa³ do mnie bardzo mi³y list jako odpowied na ten,
który ja w tym samym czasie do niego napisa³em i zdecydowanie
w moim oficjalnym licie odrzuca³em jego nieuzasadnion¹ reprymendê. Papie¿ wyda³ polecenie, aby Rosatiniemu cofn¹æ pozwolenie uprzywilejowanego o³tarza, a przez nuncjusza oznajmi³, ¿e nie
powinien zatrzymywaæ siê w Marsylii.
27 wrzenia249: List od ojca Santoniego to jeden z najbardziej
pocieszaj¹cych listów, jakie otrzyma³em. Nie ma ani jednego nowicjusza, który nie dawa³by mu powodów do zadowolenia. S¹ bardzo gorliwi. Byæ mo¿e nigdy nowicjat w ca³oci nie by³ tak doskona³y. Przytacza mi godne pamiêci fakty, u brata Tassisa jest jeden
naprawdê heroiczny250.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 81.
Wy¿ej zobaczylimy, ¿e brat Tassis, który 14 sierpnia 1844 roku otrzyma³ habit, wyst¹pi³ w trakcie trwania nowicjatu.
249
250
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3 padziernika251: Czy to ostrze¿enie, czy te¿ zarzut, jakie Pan
daje mi dzisiaj? W³anie dowiedzia³em siê, ¿e jeden z kap³anów
mojej diecezji le postêpuje, z czego wyci¹gam wniosek, ¿e bardziej ni¿ kiedykolwiek powinienem opowiadaæ siê za tym, aby kap³ani ¿yli we wspólnocie. Ten ksi¹dz stopniowo dochodzi³ do swoich wybryków.
Czy nie powinienem sobie zarzuciæ, ¿e ust¹pi³em wobec prawie
niemo¿liwych do pokonania przeszkód; trzeba to przyznaæ, ¿e zewsz¹d pojawia siê sprzeciw wobec powziêtego przez mnie postanowienia, aby moich kap³anów zobowi¹zaæ do ¿ycia we wspólnocie?
Ten przyk³ad bêdzie dla mnie dodatkowym argumentem, kiedy ju¿
wreszcie pokonam wszelkie przeszkody, niech ka¿dy nie ustaje
w praktykowaniu planu, jaki zosta³ wprowadzony z nadprzyrodzonego powodu dla chwa³y Kocio³a i zachowania duchowieñstwa.
O ile tylko trochê bêdê go popiera³, osi¹gnê kilka dodatkowych wyników ni¿ te, które mog³em uzyskaæ. Czy nie powiedziano, ¿e jako
jedyny przyj¹³em tê zasadê i ¿e bêdê zmuszony j¹ odwo³aæ!252.
17 padziernika253: Dzisiaj odwiedzi³o mnie dwudziestu oblatów, którzy w³anie bêd¹ studiowaæ w wy¿szym seminarium. To
by³ piêkny widok. Ach, gdyby byli tacy, jakimi powinni byæ, jaka¿
by to by³a nadzieja dla Zgromadzenia! Poza tymi dwudziestoma
tutaj obecnymi mamy jeszcze czterech w Lumières, dwóch w l’Osier
i dwóch w Kanadzie, wszystkich zatem dwudziestu omiu. To ma³a
armia, która w swoim czasie bêdzie mog³a dobrze s³u¿yæ Kocio³owi i Zgromadzeniu.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 660.
A¿ do mierci, lecz bez wiêkszych sukcesów, biskup de Mazenod pracowa³ nad
wprowadzeniem ¿ycia wspólnotowego proboszczów i wikariuszów. By³o to tak¿e jedno
z zaleceñ synodu prowincjalnego z Aix w 1852 roku, które w 1857 roku popar³ synod
w Marsylii.
253
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 146.
251
252
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Listopad 1844
1 listopada254: Udzia³ we mszy sprawowanej przez miejscowego superiora255 w seminarium. Ca³e to liczne zgromadzenie w mojej
obecnoci, przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem i po
krótkim przemówieniu, jakie do niego skierowa³em, odnowi³o luby.
B³ogos³awieñstwa udzieli³em nie tylko wspólnocie, ale wszystkim
seminarzystom, którzy w tym celu przyszli do kaplicy. Nastêpnie
oblaci poszli za mn¹ do kaplicy Matki Bo¿ej, gdzie zgodnie ze zwyczajem odmówilimy Sub tuum i litaniê do wiêtych.
16 listopada256: List od ojca Courtèsa. Podaje mi najgorsze
wiadomoci o misji w Bargemon257. Nigdy nic bardziej beznadziejnego. Trzeba powiedzieæ, ¿e ten biedny Courtès jest nieszczêliwy
na misji. Tymczasem potracili odwagê. Co to za misja, gdy nie
widzi siê, jak do Boga wracaj¹ ci, których na pocz¹tku uwa¿ano za
najbardziej oddalonych? Zatem nie nale¿y uwa¿aæ siê za przegranego lub zdolnego do kapitulacji na polu walki. Jeli sam nie mam
odwagi, nie podniesie siê moralnoci ludzi, na których w³anie siê
naciera. Na nieszczêcie jego towarzysz, ojciec Martin258, nie jest
cz³owiekiem, który potrafi wznieciæ nik³¹ nadziejê innych. Sam siê
poddaje. Pozostaje ojciec Rouvière, który nie ma wystarczaj¹cego
wp³ywu na ducha dwóch swoich towarzyszy. Zatem dzie³o ca³kowicie i po prostu trzeba powierzyæ opiece Boga. Czekajmy z cierpliwoci¹ i uleg³oci¹.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 101.
Ojciec Tempier.
256
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, wydany drukiem, s. 214.
257
Bargemon (Var).
258
Joseph A.M. Martin (1803-1900) oblacjê z³o¿y³ w 1823 roku, wiêcenia otrzyma³ w 1826 roku.
254
255
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17 listopada259: To jeszcze wielka strata, chocia¿ on260 ju¿ nie
pracowa³, ale przyk³ad jego cnót, jego dobry duch, jego przywi¹zanie do mnie sprawiaj¹, ¿e bardzo go ¿a³ujê. Wraz z nim tracimy
resztki naszych dawnych tradycji.
30 listopada261: List od prefekta, w którym informuje mnie o jutrzejszym przyjedzie ksiêcia de Joinville’a262, ksiêcia i ksiê¿nej
dAumale263. Spotkanie dla wszystkich w³adz zaleca na Canebière,
sk¹d bêd¹ towarzyszyæ ksi¹¿êtom do hotelu, aby siê zaprezentowaæ.
Bardzo bêdê siê wystrzega³, aby przyj¹æ to zaproszenie; to co w³aciwego dla urzêdników, aby tworzyæ orszak; biskup nie podlega
temu warunkowi. Udam siê czekaæ na ich królewskie moci w hotelu, oto wszystko, co mi wypada uczyniæ; nie uczyniê nic innego.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 187.
mieræ ksiêdza Aimé François Matassy (1763-1844), by³ego minima.
261
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 195.
262
Franciszek Orleañski (1818-1900), trzeci syn króla Ludwika Filipa.
263
Henryk Orleañski (1822-1897), czwarty syn króla Ludwika Filipa. Ksi¹¿ê dAumale o¿eni³ siê 25 listopada w Neapolu, zatem piêæ dni wczeniej z Marie Caroline
Obojga Sycylii lub Salerno, pochodzi³a z królewskiej rodziny Burbonów z Neapolu.
259
260
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Grudzieñ 1844
6 grudnia264: Przedstawienie siê u ksi¹¿¹t. Zosta³em dopuszczony pierwszy. Gdyby tê etykietê zachowano podczas posi³ku,
by³bym zmuszony przyj¹æ zaproszenia, które zwyczajowo siê do
mnie kieruje, ale jako ¿e dowiadczenie dowiod³o mi, i¿ jest na
odwrót, nie przyj¹³em tego, które mi dzi z³o¿ono, nie tylko dlatego, ¿e jest pi¹tek, ale dok³adnie dlatego, co te¿ wyt³umaczy³em
panu adiutantowi, poniewa¿ nie mogê wyraziæ zgody na etykietê,
która biskupa w jego miecie stawia na trzecim, pi¹tym, a nawet
szóstym miejscu. Biskup, który podporz¹dkowa³by siê temu, zas³u¿y³by na to, by jeæ pod sto³em.
Do ksiêcia i ksiê¿nej skierowa³em nastêpuj¹ce s³owa: „Ksi¹¿êta, mam zaszczyt przedstawiæ Waszym Królewskim Mociom
kanoników mojej katedry i proboszczów miasta Marsylii. Reprezentuj¹ tutaj duchowieñstwo mojej diecezji, a tak¿e i mnie samego, sk³adaj¹ Wam pe³en szacunku ho³d. Oddani nade wszystkim
wielkim interesom religii, które jednoczenie maj¹ odniesienie do
Boga i ludzi, ci duchowni do najczystszej i najszlachetniejszej gorliwoci dla wiêtej sprawy, któr¹ powierzy³o im niebo, dodaj¹
wszelkie uczucia, które naprawdê o¿ywiaj¹ francuskie serca. Swoje ¿yczenia kieruj¹ do synów króla w ich bitwach na l¹dzie i na
morzu, gdzie ukazali triumf s³u¿by wojskowej kraju. By³ szczêliwy z powodu tych sukcesów, ³¹cznie z tymi, o których wspominaj¹ nasze kroniki.
Teraz, Pani, kiedy Wasza Królewska Moæ dotyka ziemi Francji, która jest jej ojczyzn¹ i ci¹gle równie¿ ojczyzn¹ waszego wspania³ego domu265, przyzywa bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla unii, któ264
265

T. Rambert, dz. cyt., t, 2, s. 195-196.
Królewska rodzina Burbonów.
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ra wi¹¿e was z krajem, gdzie wszystko ukazuje pamiêæ i chwa³ê
waszych przodków. Oby zawsze mog³a Pani znaleæ tam szczêcie
i radoæ obiecan¹ duszom, które s¹ jej godne! Niech ksi¹¿ê, z którym ³¹cz¹ was wspólne losy, zawsze u Pani boku czerpie pociechê,
niech chrzecijañskie cnoty innej ksiê¿niczki Neapolu zawsze rozlewaj¹ siê wokó³ tronu, na którym zasiada”266.
Ksi¹¿ê po cichy powiedzia³ mi kilka s³ów podziêkowania i powierzy³ siê moim modlitwom. Równie¿ ksiê¿na podesz³a do mnie,
aby powiedzieæ mi co mi³ego: przypomnia³a mi, ¿e zna³em jej
dziadka, króla Ferdynanda267. Powiedzia³em jej, ¿e przywykn¹³em
do dobroci jej rodziny od wielu pokoleñ itd. Doda³em, ¿e u królowej znalaz³a odszkodowanie za ofiary, jakie ponios³a zmuszona
opuciæ swoj¹ rodzinê. By³a ow³adniêta t¹ myl¹, odpowiedzia³a
mi, ¿e ju¿ zosta³a nape³niona jej dobrodziejstwami itd. Zanim wyszed³em, zapyta³em ksiêcia dAumale o to, jakie polecenia mi wyda³ odnonie do mszy, gdyby wyje¿d¿a³ ju¿ w niedzielê. Hrabia
dHautpoul nalega³, aby zosta³ do poniedzia³ku. Ksi¹¿ê powiedzia³,
¿e to niemo¿liwe, gdy¿ jego podró¿ zosta³a ju¿ ustalona. Wydawa³o siê, ¿e chce wyjechaæ w niedzielê wieczorem. Tymczasem, jak
mu powiedzia³, dobrze by³oby, gdyby w niedzielê uczestniczy³ we
mszy; odpar³ mi, ¿e bêdzie uczestniczy³ w porannej mszy recytowanej. Oczywicie — odpowiedzia³em mu — ale czy ona bêdzie
w katedrze? Genera³ uwa¿a³, ¿e to by³o zbyt daleko, naciska³em na
niego, przypominaj¹c, ¿e ksi¹¿ê Orleanu tam przyby³268. Ksi¹¿ê
zakoñczy³, mówi¹c mi, ¿e do mnie napisze; wyszed³em, chc¹c
umo¿liwiæ przedstawienie wszystkich innych czekaj¹cych osobistoci.
8 grudnia269: Druga niedziela adwentu. Obawiam siê, ¿e w kalendarzu ksiêcia nie zanotowano, ¿e dzi powinien wys³uchaæ mszy
wiêtej. Sk³oni³o mnie to do z³o¿enia mu propozycji, aby innego
266

Filipa.

Maria-Amelia (1782-1866), córka króla Ferdynanda I, ma³¿onka króla Ludwika

267
Ferdynand I (1751-1825), król Neapolu, którego Mazenodowie znali w Neapolu i na Sycylii i prze¿yli dziêki zapomodze przyznanej przez królow¹ Karolinê. Zob.
J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 1, s. 181 i n.
268
Ferdynand-Filip (1810-1842), najstarszy syn króla Ludwika Filipa. W Marsylii
przebywa³ w listopadzie 1839 roku. Zob. Dziennik, 9-17 1839 roku.
269
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 196-198.
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dnia przyby³ jej wys³uchaæ w katedrze, na co te¿ przysta³, chocia¿
tylu naszych wysokich urzêdników sugerowa³o, ¿e ten koció³ by³
bardzo daleko. Naciska³em na dogodnoæ, a godzina zosta³a wyznaczona. Zatem oko³o godziny ósmej ksi¹¿ê dAumale i pani
ksiê¿na w stroju podró¿nym przybyli do kocio³a w otoczeniu orszaku, to znaczy wszystkich w³adz wojskowych, administracyjnych
i cywilnych w uroczystych strojach. Ich królewskie moci wraz
z kapitu³¹ i mieszkañcami wy¿szego seminarium przywita³em
w drzwiach kocio³a, ubrany w moj¹ cappa magna. Po pokropieniu wod¹ wiêcon¹ skierowa³em do nich te oto s³owa:
„Panie i pani,
Przybywaj¹c dzisiaj do tej wi¹tyni, aby u stóp wiêtych o³tarzy wype³niæ religijny obowi¹zek, wasze królewskie moci zostan¹
poruszone widokiem, ¿e pierwszy koció³ wielkiego miasta jest tak
niegodny swojego przeznaczenia. Przed kilkoma laty takie samo
by³o wra¿enie, które w podobnej okolicznoci odniós³ ksi¹¿ê, który Francji obieca³ w³aciwe królestwo, maj¹ce byæ kontynuacj¹
opanowanej przez niego trudnej sztuki zarz¹dzania ludmi. Natychmiast, jak sam to powiedzia³, sta³ siê obroñc¹ sprawy, której przedmiotem by³o uzyskanie od rz¹du zgody na budowê nowej katedry.
Jednoznaczne dowody wiadcz¹, do jakiego stopnia przej¹³ siê t¹
spraw¹, swoim nazwiskiem nadal bowiem j¹ popiera i omielê siê
odwo³aæ do braterskiej pobo¿noci, która op³akuje tyle wygas³ych
zalet i zaprzepaszczonych nadziei.
Niech ksi¹¿ê mi wybaczy to ponure wspomnienie, które w³anie miesza siê ze szczêliwym wydarzeniem, aby zainteresowaæ
serce ksiêcia tym dzie³em bêd¹cym tak wzruszaj¹cym upamiêtnieniem, znajduje siê pod szczególnymi waszymi auspicjami, podczas
gdy na wskro religijny duch naszego miasta nieustannie domaga
siê jego realizacji.
A wy, Pani, której wiara, w osobie waszej królewskiej moci
przypomina córkê wiêtego Ludwika i przejawia siê w buduj¹cych
czynach, które nasi mieszkañcy maj¹ zaszczyt szanowaæ, zechciejcie równie¿ zainteresowaæ siê tak s³usznymi probami tego chrzecijañskiego ludu. Ten lud zawierzy³by s³odkiej nadziei, gdyby
wasze pierwsze kroki na francuskiej ziemi by³y znakiem tego poparcia i zawsze z jeszcze wiêkszym szczêciem wiwatowa³by na
wspomnienie o waszym pobycie poród nas, gdyby pewnego dnia
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w naszych murach powsta³ nowy koció³ jako wiêty pomnik waszej jednoci z ksiêciem, waszym ma³¿onkiem i waszymi pobo¿nymi losami w krêgu królewskiej rodziny”.
Ksi¹¿ê odpowiedzia³ w kilku s³owach, ¿e niczego nie zapomni
i przystanie na moje pragnienia. Poprosi³ mnie o papier, na którym
by³o napisane przemówienie itd. Nastêpnie przypomnia³em mu
dobre nastawienie króla i poprosi³em go, aby spojrza³ na tê nêdzn¹
budowlê. Ich królewskim mociom towarzyszy³em a¿ do klêcznika, który zosta³ dla nich przygotowany w prezbiterium, a kiedy oni
usiedli, ja usiad³em na moim klêczniku na poprzek, zwracaj¹c siê
przodem do pontyfikalnego tronu.
Podczas gdy ksiê¿na ca³y czas klêcza³a, a ksi¹¿ê równie¿
przyjmowa³ bardzo odpowiedni¹ postawê, czy wówczas, gdy sta³,
czy te¿, kiedy od podniesienia a¿ do komunii klêcza³, pan prefekt,
pan genera³ i wielu innych zgorszyli wszystkich obecnych sw¹ paplanin¹ i bezczelnym sposobem zachowania.
Na znak podszed³em powiedzieæ ksiêciu, ¿e ju¿ wszystko siê
zakoñczy³o. Ich królewskim mociom towarzyszylimy a¿ do drzwi
kocio³a, jednak nie a¿ do drzwi powozu, który znajdowa³ siê
w pewnej odleg³oci na placu.
27 grudnia270: Biskupi, przynajmniej w wiêkszoci, zdecydowali siê milczeæ. Biskup z Orleanu271 bardzo skutecznie przekona³
ich w Blois, ¿e frakcja lyoñska zdaje siê jednomylna w tej kwestii. Tak wiêc episkopat traci ca³¹ swoj¹ si³ê, jak¹ powinien czerpaæ z jednoci. Zjednoczony budzi³ lêk króla; z rozbitego król siê
namiewa.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 182.
Na spotkaniu biskupów w Bois biskup J.J. Fayet zdo³a³ przekonaæ najwiêksz¹
grupê biskupów do daremnoci walki w Uniwersytetem.
270
271
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Styczeñ  luty  marzec 1845
10 stycznia1: List do ojca Martina2.
31 stycznia3: Wyjaniaj¹c, czym by³o stowarzyszenie [s³u¿¹cych]4, aby odpowiedzieæ tym, którzy mogliby siê dziwiæ, ¿e proponuje siê im jakie kolejne dzie³o, nie obawiam siê og³osiæ, ¿e to
nie by³o ostatnie.
6 lutego5: List od kardyna³a Ostiniego jest bardzo mi³y. Powiadamia mnie, ¿e nasz Ojciec wiêty bardzo chêtnie udzieli³ dyspensy, o jak¹ go poproszono6, oraz ¿e wszystkim udziela apostolskiego b³ogos³awieñstwa.
10 lutego7: Kardyna³ de Bonald wysy³a mi list pasterski,
w którym potêpia dzie³a pana Dupina8, Manuel du droit public ec1
2

s. 91.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 212.
List przepisany w tym miejscu w Dzienniku zosta³ opublikowany w EO I, t. 10,

A. Rey, dz., cyt., t. 2, s. 202.
Ojciec Rey w nastêpuj¹cy sposób przedstawia tekst: Biskup de Mazenod z kaplicy Misji Francuskich uczyni³ centrum spotkañ dla wszystkich stowarzyszeñ, które jeszcze nie mia³y swojego miejsca. Spotykamy go tam 31 stycznia, gdy instaluje Stowarzyszenie S³u¿¹cych, powierzaj¹c je trosce nowego zgromadzenia Sióstr Wspó³czucia.
Koció³ Misji Francji, który niegdy nale¿a³ do Zgromadzenia Misjonarzy (wiêtego
Wincentego à Paulo) w 1839 roku zosta³ przekazany jezuitom w chwili ich osiedlenia
siê w Marsylii. Siostry Wspó³czucia zosta³y za³o¿one w 1845 roku przez samego biskupa de Mazenoda przy pomocy ojca Jeana François Barthèsa SJ.
5
A. Rey, dz., cyt., t. 2, s. 211.
6
Szeciomiesiêczna dyspensa do nowicjatu dla Irlandczyka brata Molloya, którego Za³o¿yciel zamierza³ wys³aæ wczeniej do Kanady. Michael Molly (1804-1891) wst¹pi³ do nowicjatu 2 padziernika 1844 roku, oblacjê z³o¿y³ 13 kwietnia 1845 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 6 lipca nastêpnego roku. Wyjecha³ wczeniej do Kanady,
gdzie spêdzi³ ca³e swoje ¿ycie.
7
A. Rey, dz., cyt., t. 2, s. 197.
8
André Dupin (1783-1865), radca prawny i polityk. Jego Manuel zosta³ potêpiony
z racji g³êbokich tendencji gallikañskich.
3
4
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clésiastique français. Nie za bardzo mogê zgodziæ siê z t¹ decyzj¹.
Bardziej namawia³bym go do potêpienia b³êdów, których s¹ pe³ne
dzie³a, jakie Uniwersytet wk³ada do r¹k uczniom w kolegiach, skoro ksi¹dz biskup z Chartres9 nie oddali³ propozycji, jak¹ z³o¿y³em
mu kilka miesiêcy temu. W chwili obecnej by³oby to nie na miejscu.
23 lutego10: Zakoñczenie misji w Crottes11. Mog³em mówiæ do
tych 500 zebranych mê¿czyzn, którym mia³em udzieliæ komunii
wiêtej. To by³ piêkny triumf ³aski. Przed pierwsz¹ msz¹ udzieli³em bierzmowania 60 doros³ym mê¿czyznom i kilku innym osobom. Wkopanie krzy¿a misyjnego by³o wspania³e. Towarzyszy³a
nam piêkna pogoda, niezliczony t³um. Wzi¹³em udzia³ w d³ugiej
procesji, która przesz³a przez ca³e terytorium parafii Crottes. Kiedy krzy¿ zosta³ z³o¿ony, jego podwy¿szenie wzbudzi³o wiêty entuzjazm, który mnie pierwszego ogarn¹³. Aby zwieñczyæ cuda tego
piêknego dnia, zakoñczy³em, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
17 marca12: S¹dzi³em, ¿e jak w sobotê udzieli³em bierzmowania, to dzisiaj ju¿ nikt nie przyjdzie. Ale nie, trzeba powiedzieæ, ¿e
odk¹d jestem biskupem, nie by³o ani jednego poniedzia³ku, kiedy
nie udziela³bym bierzmowania kilku doros³ym w mojej kaplicy.
Dzisiaj, poza jedn¹ Murzynk¹, nie wiem, ile by³o kobiet z targu13,
które w bardzo licznym gronie wróci³y do praktykowania wiêtej
religii. Stowarzyszenie za³o¿one przez ksiêdza Barrelle’a pod wezwaniem wiêtej Anny liczy ju¿ dziewiêæset odwa¿nych kobiet,
które jak niegdy s¹ aposto³ami, aby nawróciæ swoje kole¿anki.
Nigdy nie uwierzy³bym, ¿e jest tyle prostych kobiet, które ¿y³y, nie
korzystaj¹c z sakramentów.

9
C.H. Clausel de Montals, w latach 1824-1853 biskup Chartres. Zob. J. Leflon,
Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 200-204.
10
Rêkopis A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, wydany drukiem, s. 209 i 216.
11
A. Rey, dz., cyt., t. 2, s. 203.
12
W oryginale s³owo de la halle: publiczny targ.
13
A. Rey, dz., cyt., t. 2, s. 198.
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20 marca14: [Okólnik arcybiskupa Lyonu]. Wstêp uwa¿am za
zbyt ostry. Mo¿e jest zagniewany. Ale nale¿y przyznaæ, ¿e w podobnych okolicznociach trudno powstrzymaæ swoj¹ wciek³oæ.
24 marca15: Przyjazd m³odego Pulicaniego16 z Korsyki, aby
rozpocz¹æ nowicjat. List od ojca Moreau, jaki do mnie skierowa³,
pochwala go. Ten m³ody cz³owiek jest ubogi pod wzglêdem dóbr
tego wiata, ale znajdziemy w nim jedno, bardzo solidne, cnotê
i powo³anie do naszego wiêtego stanu Przedstawia mi Pulicaniego za najbardziej cnotliwego ze wszystkich seminarzystów
z Ajaccio i pierwszego w swojej klasie pod wzglêdem talentu.
List od ojca Ponta17. Koncert pochwa³ na korzyæ Pulicaniego.
Prosi mnie tak¿e o sto franków dla jego ojca, który nade wszystko
nadu¿ywa naszej ³atwoci, aby go wspomóc.
14
Okólnik kardyna³a de Bonalda do duchowieñstwa w wyniku decyzji Rady Stanu, która og³osi³a, ¿e w licie kardyna³a dopuszcza siê nadu¿ycia, potêpiaj¹c Manuel de
droit public ecclésiatique français pana Dupina. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 197-198.
15
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 185.
16
Dominique Pulicani (1822-893) oblacjê z³o¿y³ 7 kwietnia 1846 roku, wiêcenia
kap³añskie otrzyma³ 28 czerwca kolejnego roku. Ca³e swoje ¿ycie spêdzi³ na Cejlonie.
17
Jérôme Pont (1807-1869), oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1836 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 24 czerwca 1838 roku. Z pochodzenia by³ Piemontczykiem, przebywa³ wówczas na Korsyce.
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2 kwietnia18: Bardzo satysfakcjonuj¹cy list od ojca Vincensa
z powodu szczegó³ów, jakie mi daje o wielu jego misjach i o pracach podczas tegorocznej zimy. Rzeczywicie wszystko dobro, które dokonuje siê przez pos³ugê naszego Zgromadzenia, jest wspania³e. Zbierzcie wszystkie relacje, jakie do mnie przychodz¹
z Korsyki, z Ameryki i z ró¿nych krajów, z Francji i Anglii, i zobaczycie, ¿e s¹ powody, aby uwielbiaæ Pana za Jego mi³osierdzie,
radujcie siê myl¹, ¿e byæ mo¿e nie ma w Kociele zgromadzenia,
które odpowiednio do liczby cz³onków czyni tyle dobra co nasze.
8 kwietnia19: Doroczna wizyta w drugim klasztorze wizytek.
Ca³y dzieñ przeznaczony na wype³nianie nieco innej pos³ugi ni¿
moje codzienne obowi¹zki. Rzeczywicie jest czym siê budowaæ
dziêki serdecznym rozmowom z tymi piêknymi duszami. Trzeba
bowiem powiedzieæ, ¿e te zakonnice, nale¿¹ce do obojêtnie jakiego zakonu, s¹ bardzo wiêtymi duszami. ¯ycie, które prowadz¹,
jest zupe³nie anielskie. Doprawdy, kiedy s³yszy siê, jak sobie wyrzucaj¹ niewielkie uchybienia, które pope³niaj¹, ma siê pokusê
upaæ do ich stóp i wyraziæ podziw, jaki w nas wzbudzaj¹. Faktem
jest, ¿e wszystkie moje wspólnoty ¿yj¹ w stanie autentycznej gorliwoci, a wszystkie, które zamieszkuj¹ te, o których mówiê, s¹
anio³ami na ziemi.
10 kwietnia20: [s. 1] Wizyta u penitencjarza. Jak zwykle zosta³em przyjêty przez ca³¹ wspólnotê przy dwiêku fanfar. OdprawiA. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 46.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 643.
20
W tym miejscu rozpoczyna siê ostatni posiadany przez nas zeszyt rêkopisu
Dziennika Za³o¿yciela. Ten zeszyt obejmuje okres od 10 kwietnia a¿ do koñca roku.
18
19
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³em tam mszê wiêt¹, podczas której udzieli³em komunii piêædziesiêciu osadzonym i wszystkim braciom21. Po mszy udzieli³em
bierzmowania wiêniom, którzy przyst¹pili do komunii, a wród
nich by³ syn marabuta22. Skorzysta³em z okazji i pobudzi³em odwagê tych biednych m³odych ludzi, ukazuj¹c im, ¿e bo¿a sprawiedliwoæ by³a mniej rygorystyczna od ludzkiej oraz ¿e gdyby od
Boga uzyskali wyrok uniewinniaj¹cy, powinni go przypisaæ wierze,
która wraz z nimi zst¹pi³a do wiêzienia itd. Nastêpnie uda³em siê
do infirmerii, gdzie jeszcze udzieli³em bierzmowania trzynastu
m³odym ludziom, wród nich dwóm nawróconym muzu³manom,
z których jeden by³ Murzynem. W sumie poranek by³ bardzo pocieszaj¹cy i wype³niony wieloma czynnociami.
List od pana genera³a Parchappe’a, który niepokoj¹c siê brakiem odpowiedzi, na jak¹ czeka³ od mojego wikariusza generalnego, którego spotka³ podczas mojej wczorajszej nieobecnoci, pisze
bezporednio do mnie, aby mnie uprzejmie, choæ nieco po wojskowemu prosiæ, czy zgodzê siê pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo jego córki. Da³em mu pozytywn¹ odpowied, nie mog¹c post¹piæ inaczej
bez wywo³ania burdy23.
List do ksiêdza Faillona24 z przypomnieniem, ¿e nie powinien
zaniedbywaæ pracy nad dzie³em dotycz¹cym naszej wiêtej tradycji. Jest jedynym cz³owiekiem, który z powodzeniem mo¿e siê tym
zaj¹æ. Powiadomi³em go, ¿e w³anie w okolicach Montauban dokonano odkrycia wielkiej liczby medali królestwa Odon rex francorum25. To kolejny niepodwa¿alny dowód, ¿e ojciec Papon26 by³
nie tylko g³upcem wówczas, gdy odwa¿y³ siê podwa¿yæ autentycznoæ s³awnego napisu przytaczanego na korzyæ naszej tradycji,
21
Biskup de Mazenod z pewnoci¹ odwiedzi³ przemys³owy dom poprawczy zainaugurowany 7 marca 1839 roku przez ksiêdza Fissiaux i prowadzony przez jego braci
ze Stowarzyszenia wiêtego Piotra w Okowach, za³o¿onego w tym samym roku. Zob.
Jean Pietsch, Notre fondateur et les communautés religieuses de Marseille, w: Etudes
oblates 6 (1947), s. 172-175.
22
Muzu³mañski zakonnik.
23
W oryginale wyra¿enie casser les vitres, nie okazywaæ ¿adnej powci¹gliwoci
(Littré).
24
Etienne Michel Failon (1800-1870) sulpicjanin, wówczas dyrektor samotni
w Issy. W 1814 opublikowa³ dwutomowe dzie³o Monument inédits sur l’apostolat de
Sainte Marie Madelaine en Provence.
25
Odon, w latach 888-198 król Franków z dynastii Karolingów.
26
Jean Pierre Papon (1734-1803). Oratorian, prowansalski historyk.
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popiera³ prawdziwy plagiat Launoya27, ¿e Odon nigdy nie nosi³
tytu³u króla Francuzów. To sprawi przyjemnoæ panu Faillonowi,
który ju¿ w swojej rozprawie o apostolacie wiêtego £azarza28 dowiód³ czego przeciwnego.
11 kwietnia: [s. 2] List do ksiêdza arcybiskupa Turynu29, aby
mu poleciæ ksiêdza Fissiaux30, który w jego diecezji za³o¿y zak³ad
karny na wzór naszych.
12 kwietnia: List do kawalera de Collegno. Istotny, nale¿a³o
go przepisaæ31. List do ksiê¿niczki de San Cataldo32.
List od ksiêdza biskupa z Belley33. Pisze do mnie z prob¹
o interwencjê u ksiêdza biskupa z Viviers, aby poprzesta³ na odwo³aniu braci Allignol34 po opublikowanym przez nich dziele. Biskup de Belley obszernie napisa³ do mnie w tej kwestii. Zna³ dobrze braci Allignol, by³ profesorem jednego z nich, uwa¿a ich za
wiarygodnych i uwa¿a, ¿e nie nale¿y zbyt wiele wymagaæ od nich
oraz ¿e wystarczy ich odseparowaæ od organizacji, w której ich
nazwiska widniej¹ w pierwszych linijkach. Biskup de Belley wzywa mnie, ¿ebym uda³ siê w podró¿ do Viviers, jeli sprawê uznajê
za doæ powa¿n¹, a skoro uznam jego obecnoæ za pomocn¹, chêtnie j¹ odbêdzie; w podró¿ zaanga¿owa³ nawet biskupa z Valence35.
Wydaje siê mu, ¿e sprawa jest powa¿niejsza, ni¿ mu siê wydaje,
27

1641.

J. de Launoy, De commentitio Lazari

in Provinciam appulsu disseratatio, Paris

28
13 sierpnia 1838 roku biskup de Mazenod otrzyma³ kopiê rozprawy ksiêdza Faillon, zob. EO I, t. 19, s. 170, 171.
29
Biskup Luigi Fransoni.
30
Charles J.M. Fissiaux (1806-1867) w 1835 roku za³o¿y³ Dzie³o Sierot z powody
cholery, w 1839 roku Stowarzyszenie wiêtego Piotra w Okowach.
31
Ten list nie zosta³ przepisany do Ksiêgi listów urzêdowych kurii biskupiej.
32
Za³o¿yciel pozna³ rodzinê San Cataldo na Sycylii. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 1,
s. 48.
33
A.R. Devie w latach 1824-1852 biskup Belley.
34
Bracia Allignol (Charles Régis i Augustin), ksiê¿a i pisarze, cz³onkowie bogatej
rodziny z regionu Vivarais. W 1839 roku opublikowali dzie³o De l’état actuel du clergé
de France, w którym protestuj¹ przeciwko poni¿aniu ksiê¿y, przeciwko ich zale¿noci
od w³adz kocielnych itd. Domagali siê nieusuwalnoci proboszczów. Biskup Viviers,
poprzednik biskupa Guiberta, pozbawi³ ich plebanii. Po nominacji na stolicê w Viviers
biskupowi Guibertowi uda³o siê pogodziæ z nimi.
35
Biskup Pierre Chatrousse.
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poniewa¿ oczy ca³ej Francji s¹ zwrócone na powstaj¹ce stowarzyszenie36 oraz ¿e wa¿ne jest pokrzy¿owaæ mu plany i je poró¿niæ.
Odwiedziny pana de Bonnevala i pana Grosa, aby mnie zaprosiæ do pob³ogos³awienia ma³¿eñstwa pana de Scipion z pann¹ Gros.
List od ksiêdza Isoarda o sprawie, za któr¹ odpowiada, a która
jest na dobrej drodze37.
List do ksiêdza Fissiaux, aby mu przydzieliæ ksiêdza Carentaine38, który jest mu koniecznie potrzebny. Dlaczego janiej mi
o tym nie powiedzia³. Wie dobrze, ¿e siê nim interesujê.
List do mojej siostry, której przesy³am list od ksiêdza d’Isoarda.
13 kwietnia: Msza w St-Joseph. Uroczystoæ odpustowa.
Wizyta genera³a Parchappe’a. Ostatecznie odmówi³em mu
uczestnictwa w lubnym posi³ku. Zrozumia³ powody.
Przejazd ksiêcia de Montpensiera39. Jestem przekonany go zignorowaæ, gdy¿ mnie o tym nie powiadomi³. Tym bardziej to k³opot, poniewa¿ tak jak inni dok³adaj¹ starañ, aby nadskakiwaæ ksi¹¿êtom, ja tego nie znoszê.
Wizyta u pana i pani Lagarde. By³ czas. Odwiedziny u rodziny
Reyów z okazji ma³¿eñstwa syna Emile’a, tak dobrego chrzecijanina.
List od pani Audibert dAnjou. Zgadza siê na postawione warunki, aby Imbert zamieszka³ u niej w charakterze wychowawcy
lub profesora jej syna.
14 kwietnia: [s. 3] To nie do wiary. W³anie udzieli³em sakramentu bierzmowania dwudziestu doros³ym i tak, odk¹d jestem biskupem, jest w ka¿dy poniedzia³ek. Tam nasz³a mnie dobra myl.
Wszyscy biskupi w wielkich miastach powinni czyniæ tak samo,
dowiadczyliby tej samej pociechy co ja. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e znaczna liczba osób w ró¿nym wieku, która chêtnie przychodzi do mojej
36
Ruch rewindykacyjny i prezbiteriañski popierany przez braci Allignol w Ardèche. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 80-81.
37
Ksi¹dz Louis Joachim dIsoard, auditor Roty by³ ³¹cznikiem pomiêdzy mieszkaj¹c¹ pod Rzymem rodzina de Damas i biskupem de Mazenodem podczas rozmów
o ma³¿eñstwie Césarie de Boisgelin.
38
Ksi¹dz Joseph Carentanaire (1807-1864).
39
Ludwik Orleañski (1824-1890), ostatni syn króla Ludwika Filipa.
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prywatnej kaplicy, nigdy nie zdoby³aby siê na odwagê, aby zmieszaæ siê z dzieæmi podczas ogólnego bierzmowania dla nich. Zdumiewa mnie, ¿e co tydzieñ jest ich tak wiele. Dzisiaj miêdzy innymi bierzmowania udzieli³em ojcu i jego synowi, syn mia³ ju¿ dobre
25 lat; bierzmowania udzieli³em kalece bez nóg, który porusza siê
na rêkach i czo³ga siê na kolanach, to oko³o trzydziestopiêcioletni
mê¿czyzna, bardzo dobrze zaanga¿owany w szeregach artystów;
wielu innych mê¿czyzn, a wród kobiet handlarki z targu itp. Od
pewnego czasu to ród³o budzi zdziwienie, a¿ do dzisiaj jednoczenie udzieli³em bierzmowania dwunastu z nich.
List od ksiêdza Grégoire’a40, proboszcza z St-André. W Wielkanoc i w wiêto wiêtego Józefa, które od niepamiêtnych czasów
w tej parafii jest dniem wolnym, z powodu niesamowitej pobo¿noci by³ bardzo zadowolony ze swoich parafian.
List do pani Audibert dAnjou, umieszczaj¹c u niej Imbert Jules jako nauczyciela jej syna.
List do ksiêdza biskupa z Belley.
„Ekscelencjo, równie¿ ja uzna³em, ¿e wci¹gniêcie braci Allignol by³o korzystne. Wydawa³o siê, ¿e ksi¹dz biskup z Viviers mia³
powody, aby na tym nie poprzestaæ. Chocia¿ ten pra³at darzy mnie
wielk¹ przyjani¹, gdyby nadarzy³a siê okazja, to nie kry³by przede
mn¹ powodu, który go sk³ania³ do trzymania siê na bacznoci;
mogê powiedzieæ, ale tylko bardzo niedok³adnie, od osoby postronnej wiem, ¿e mia³ powody nie dowierzaæ pomocy tych panów.
Mimo to obstaje przy myli, aby dla dobrodziejstwa pokoju i powszechnego zbudowania wzniós³ siê ponad swoje s³uszne obawy.
Nikt we Francji nie wie o szczególnych zarzutach, jakie biskup
z Viviers mo¿e mieæ przeciwko braciom Allignol, a wszyscy przeczytali jego list i powinni siê z niego cieszyæ. Na ten argument
powo³am siê u biskupa Guiberta, mówi¹c mu zgodnie z opini¹ ksiêdza biskupa. Wykorzystam informacje, jakie ksi¹dz biskup podaje
mi w licie. Mam nadziejê, ¿e to wystarczy [s. 4]. Mylê, ¿e decyzja, aby trzech czy czterech biskupów uda³o siê do Viviers, nie jest
w gucie biskupa Guiberta. Wydawa³o siê, ¿e chce siê go zmusiæ,
a jeli, mimo tak oficjalnego postêpowania, biskup uzna³, ¿e musi
40
L.A. Alexandre Gregoire (1805-1866). Przez ponad trzydzieci lat by³ rektorem
parafii Séon Saint-André.
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obstawaæ przy swojej opinii, jakie by to mia³o skutki dla Kocio³a
we Francji? Mam nadziejê, ¿e mediacja ksiêdza biskupa, do której
do³¹czam moje spostrze¿enia, wystarcz¹, aby osi¹gn¹æ rezultat, jakiego pragniemy. Ksiê¿e biskupie, proszê przyj¹æ itd.”.
15 kwietnia: List do ksiêdza biskupa z Viviers w tonie z powy¿szego listu.
Odwiedziny u ksiêcia de Montpensiera, który udaje siê do Afryki. Bra³em pod uwagê, ¿e mnie zaprosi na kolacjê. Odmówi³em mu
tak samo jak ksi¹¿êtom de Joinville i dAumale, podaj¹c adiutantowi, który zaprosi³ mnie w imieniu ksiêcia, powody mojej rezygnacji.
Odwiedziny i odwzajemniona wizyta u ksiêdza biskupa Célestin de La Hailandière’a, biskupa Vincennes w Ameryce. To nastêpca mojego starego przyjaciela biskupa Bruté’a41, który by³ pierwszym biskupem na tej stolicy. Swoj¹ pos³ugê rozpocz¹³ przy
pomocy ksiêdza, którym, jak s¹dzê, by³ obecny pra³at, oraz innego, który zastêpowa³ go jedynie przez pó³ roku.
16 kwietnia: Wizyta u Sióstr wiêtego Józefa. Biskup de La
Hailandière wraz z towarzysz¹cym mu kap³anem zjad³ u mnie kolacjê.
Wyrazi³em zgodê, aby mnie zapisaæ jako patrona Stowarzyszenia Ekonomii, wzajemnego ubezpieczenia na ¿ycie. To dziêki gwarancji pana Courta, który jest jego dyrektorem w Marsylii.
17 kwietnia: List od pana Kawalera dOrly. Poleca mi, abym
przyj¹³ cia³o wiêtego42, które jest przeznaczone dla jednej z parafii w Strasburgu.
List od pana Guiola43. Powiadamia mnie, ¿e zosta³ przedstawiony do subdiakonatu; kilka s³ów o M.B., który nie pozwala, aby
cokolwiek z jego uczuæ wyp³ynê³o na zewn¹trz.
41
Simon G. Bruté de Rémur w 1834 roku zosta³ mianowany pierwszym biskupem
Vincennes, w tym samym czasie co Eugeniusz by³ seminarzyst¹ w Pary¿u. Zob. A. Rey,
dz. cyt., t. 1, s. 93. Biskup de La Hailandière w 1839 roku zosta³ mianowany koadiutorem, wiêcenia biskupie otrzyma³ w Pary¿u z r¹k ksiêdza biskupa Forbin-Jansona.
42
wiête cia³o to znaczy pochodz¹ce z rzymskich katakumb, wierzono, ¿e by³o to
cia³o jakiego mêczennika.
43
Louis Guiol, marsylski seminarzysta w Pary¿u. Inicja³y M.B. z pewnoci¹ odnosz¹ siê do innego seminarzysty.
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18 kwietnia: List do ojca Vincensa o kierowaniu jego wspólnot¹. Poleci³em przepisaæ kilka fragmentów, aby s³u¿y³y jako regu³a44. Ja sam nie mia³em czasu tego uczyniæ.
List do ojca Santoniego. Mianujê go mistrzem nowicjuszów.
Ju¿ pe³ni³ te funkcje i tak dobrze siê z nich wywi¹zywa³, ¿e d³u¿ej
nie mo¿na by³o zwlekaæ.
19 kwietnia: List do ojca Telmona. Obiecujê mu i najpóniej
na lipiec anonsujê mu brata Molloya. Kilka s³ów dla ojca Danduranda, który jest wraz z nim45.
List do ojca Allarda, bardzo szczegó³owy, ale nie mam czasu
go analizowaæ; ale przypominam polecenie wybadania go ojcu
Guiguesowi w kwestii misji nad Rzek¹ Czerwon¹46.
[s. 5] List od ojca Guiguesa z 18 marca. Interesuj¹ce sprawozdanie z misji naszych ojców w warsztatach okrêtowych. Zdecydowa³ siê do wiêceñ przedstawiæ brata Garina. Ten brat nie wyró¿nia siê swoj¹ pobo¿noci¹. Byæ mo¿e wynika to z osch³oci jego
charakteru.
Kolejny list od ojca Guiguesa z 26 marca. Skargi na obowi¹zki, jakie na niego na³o¿y³em, aby podj¹æ misjê nad Rzek¹ Czerwon¹, nie wysy³aj¹c mu cz³onków z Europy. Nie jest w stanie podo³aæ wszystkiemu, co ma do wykonania itd. By³ niezdecydowany,
ale biskup Montrealu zwróci³ mu uwagê, ¿e musi siê podporz¹dkowaæ ¿yczeniom swojego superiora. W tych godzinach powinien
otrzymaæ mój ostatni list, który nie pozostawia ¿adnej w¹tpliwoci, co powinien robiæ.
List od biskupa z Montrealu. Ten wiêty biskup ca³kowicie ufa
Bogu i pragnie misji nad Rzek¹ Czerwon¹.
List od pana Faillona47. Powa¿nie podchodzi do pracy nad nasz¹ tradycj¹, ju¿ j¹ koñczy. To bêdzie dzie³o in-folio od 5 do 600
stron, które bêdzie mo¿na kontynuowaæ w Actes des Saints.

List z 17 kwietnia zosta³ skopiowany i opublikowany w EO I, t. 10, s. 96-98.
Byli fundatorami wspólnoty w Bytown i usilnie prosili o oblata znaj¹cego jêzyk
angielski.
46
Listy do ojców Telmona, Allarda i Guiguesa nie zosta³y skopiowane do Dziennika, a ich orygina³y nie zosta³y odnalezione.
47
W rêkopisie Fayon.
44
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List do genera³a Parchappe’a: „Generale, maj¹c z góry pewne
rozporz¹dzenia do wykonania w mojej kaplicy, chcia³bym wiedzieæ, czy nic siê nie zmieni³o, a co zosta³o postanowione o sprawowaniu sakramentu ma³¿eñstwa wyznaczonego na pojutrze. Moje
obawy, ¿e co siê zmieni³o, budzi fakt, ¿e zosta³em pozbawiony
zaszczytu spotkania siê z panami Bec przy okazji ma³¿eñstwa. Proszê przyj¹æ itd. Ta lekcja zosta³a zrozumiana. Genera³ odpowiedzia³
mi, ¿e w tym tygodniu pan Bec by³ bardzo zajêty pracami, jakie
trzeba by³o ukoñczyæ w jego domu, oraz przeprowadzk¹, i na jutro
prze³o¿ono zaszczyt mnie odwiedziæ; zapewnia, ¿e nie zapomni
tego uczyniæ.
20 kwietnia: Z Rzymu przywieziono mi potêpienie podrêcznika Dupina, Micheleta i Cousina; dzie³o drugiego Du prêtre, de la
femme et la famille48, dzie³o trzeciego to Wyk³ad historii filozofii49.
Dekret Kongregacji Ksi¹g Zakazanych jest z 5 kwietnia, a papieskie zatwierdzenie z 7 kwietnia.
List do kardyna³a de Bonalda, aby mu wys³aæ egzemplarz dekretu. Taka sama przesy³ka do biskupa z Angers, dla którego ojciec Vaures wys³a³ mi jeden50.
[s. 6] List do ojca Bermonda, aby go powiadomiæ, ¿e chêtnie
wys³a³bym go do Kanady zgodnie z wyra¿onym kiedy pragnieniem. Ten list powinno siê skopiowaæ51.
21 kwietnia: W mojej kaplicy lub panny Champot, córki pani
genera³owej Parchappe, z panem Bec.
List od pana de Saint-Chéron, który powiadamia mnie, ¿e wys³a³ mi broszurê zatytu³owan¹: Du devoir des évêques.
List od mojej siostrzenicy, list od mojego siostrzeñca.
Podró¿ do Aix. Ekshumowa³am cia³a, które jeszcze znajdowa³y siê w Enclos. To cia³a ojca Suzanne’a, ojca Arnoux, brata MoJules Michelet (1798-1874): Du prêtre, de la femme et la famille, Paris 1845.
Victor Cousin (1792-1867): Cours d’histoire de la philosophie moderne, 2 tomy
w latach 1815-1830.
50
P. François Vaures OFM Conv.; G.L. Louis Angebault w latach 1842-1869 biskup Angers.
51
Ten list musia³ zostaæ skopiowany do Dziennika (kartki rozproszone w rêkopisie), poniewa¿ Yenveux (dz. cyt., t. 9, s. 35 i 51) przepisuje fragmenty, które opublikowano w EO I, t. 1, s. 122-123.
48
49
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randoiniego oraz Nathalie de Boisgelin52. To dla mnie bardzo smutny dzieñ, ale wywi¹za³em siê z tego obowi¹zku ze skupieniem,
które zrodzi³ we mnie widok cennych szcz¹tek wszystkich wiêtych poprzedników, których relikwie zbiera³em przenikniêty wiêtym szacunkiem, ale tak¿e z pewnym trudnym do wyra¿enia rozdarciem serca. Nie spostrzeg³em, ¿e ci, którzy mi towarzyszyli, byli
przenikniêci tymi samymi mylami. Us³ysza³em nawet, jak obok
mnie miej¹ siê niew¹tpliwie z innego cz³onka, ale moja uwaga nie
mog³a byæ odci¹gniêta od obiektu, jaki mia³em przed oczyma. Nie
bêdê go opisywa³. To zbyt trudne do opisania. To, ¿e nie ma najmniejszego kawa³eczka wiêtych koci, które zebra³em, nie mog³o
umkn¹æ naszym poszukiwaniom. Poprzesta³em na zachowaniu zêbu
ka¿dego po to, by je umieciæ w relikwiarzu, poniewa¿, powtarzam,
to by³o dla mnie wiêtsze ni¿ katakumby, tak bardzo zna³em cnoty
tych b³ogos³awionych dusz, jakie o¿ywia³y te cia³a sprowadzone do
takiego zdeformowania. Trzej misjonarze zostali z³o¿eni w orzechowej skrzyni o trzech przedzia³kach, a moja siostrzenica w innej, ma³ej, osobnej skrzyni. Za kilka dni przewiezie siê je do grobowca, jaki przygotowa³em na du¿ym cmentarzu wraz z innymi
wiêtymi cia³ami mojego ojca, mojej babci, Caroline i ojca Marcou53. Z Awinionu sprowadzi siê szcz¹tki naszego umi³owanego
Louisa de Boisgelina i najprawdopodobniej przewieziemy tak¿e
cia³a naszych ojców Ponsa, Mie, Parisa, Capmasa i brata Dumolarda54. Czy¿ na grobie skrywaj¹cym te wiête relikwie zgodnie
z prawd¹ bêdzie mo¿na napisaæ: coropra sanctorum.
30 kwietnia: Tej nocy w mojej kaplicy pob³ogos³awi³em ma³¿eñstwo Scipiona de Bonnevala z pann¹ Gros.
List od ojca Gibellego. Sukces misji w Chigliani i Marzo55.
Te nazwiska zobacz wy¿ej, 22 maja 1844 roku.
Przewodnicz¹cy de Mazenod († 1820), Catherine Bonnet (Pani Joannis, babcia,
zmar³a w 1811 roku), Caroline de Boisgelin († 1825) i J.J. Marcou († 1826).
54
Ojcowie Dumolard († 1828), J.T.M. Capmas († 1831), A.M. Pons († 1836), P.N.
Mie I B.J.H. Paris zmarli w 1841 roku.
55
Na Korsyce. Po tym tekcie jedna strona musia³ zostaæ wyrwana. Nie ma jej
w ogóle w rêkopisie Yenveux, ale Yenveux publikuje fragmenty Dziennika z maja, a kolejna strona zaczyna siê od 2 lipca. Mo¿na s¹dziæ, ¿e strona zosta³a usuniêta, poniewa¿
Za³o¿yciel bardzo mocno narzeka³ na ojca Bermonda, który odmawia³ wyjazdu do Kanady.
52
53
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12 maja56: Kilka refleksji o zachowaniu ojca Bermonda, który
pod pretekstem, ¿e luby nie zobowi¹zuj¹ go ku temu, nie zgadza
siê na misjê, jak¹ mu wyznaczy³em w Kanadzie. Widocznie straci³
g³owê, aby nie wiedzieæ, ¿e luby tak u nas, równie¿ w innych zakonach zobowi¹zuj¹: apud nos obedientia sit prompta, humilis et
universalis, as omnia extendi debet.
List do ojca Vincensa. Brat Beaulieu57 na radzie w innym dniu
(w sk³adzie ojcowie Tempier, Aubert, Mille, Bellon i ja) jednog³onie zosta³ przyjêty, chocia¿ uznano, ¿e ten cz³onek pozostawia co
nieco do ¿yczenia. Kilka refleksji na ten temat. Nie chcia³bym, aby
tak siê dzia³o pod koniec nowicjatu, powinno siê osi¹gn¹æ taki stopieñ cnót zakonnych, aby nie mieæ ¿adnych obaw co do ich nastawienia. Jeli jest to czas gorliwoci w ¿yciu, to bardzo dobrze, gdy¿
po ca³ym roku spêdzonym na praktykowaniu pobo¿nych æwiczeñ
jest siê gotowym oddaæ siê Bogu.
19 maja58: List do ojca Martina. Poniewa¿ tak bardzo nastaje,
wyra¿am zgodê na podro¿, któr¹ chce odbyæ do Pary¿a, aby odwiedziæ swojego bratanka; oczywicie koszty poniesie jego rodzina,
Zgromadzenie nie mo¿e sobie pozwoliæ na taki wydatek.
24 maja59: List do ojca Magnana. Wyra¿a uczucia doskona³ego zakonnika: Powiedzia³ mi: Ubi Deus, ibi patria, aby swoj¹ wolê
z³o¿yæ w moje rêce.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 87; ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 103.
Joseph Beaulieu oblacjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1845 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 20 wrzenia 1845 roku, wyst¹pi³ w 1848 roku.
58
A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 101.
59
Ten¿e, tam¿e, dz. cyt., t. 3, s. 88.
56
57
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2 czerwca: [s. 7] Wizytacja kanoniczna w St-Loup. W drodze
do Auriol odwiedziny u pañstwa de Montgrand i Sauvaire Jourdan.
3 czerwca: Bierzmowanie w Auriol, La Bourine zawióz³ tam
swoje dzieci. Wieczorem bierzmowanie w Roquevaire, gdzie do
bierzmowania przyst¹pi³y dzieci z Gréasque, La Destrousse i z Peypin.
4 czerwca: Bierzmowanie w Aubagne. Odwiedziny u karmelitanek. Uroczyste przyjêcie w La Ciotat. Wszyscy mieszkañcy przyszli na spotkanie ze mn¹.
5 czerwca: Bierzmowanie w La Ciotat. Zwyczajowe odwiedziny we wszystkich instytucjach.
6 czerwca: Bierzmowanie w Cassis. Mer zosta³ zmuszony do
podania siê do dymisji w wyniku uzyskanych wiadomoci o jego
niemoralnym postêpowaniu.
7 czerwca: Bierzmowanie w Sainte-Margeurite. Z wielkimi
honorami zosta³em przyjêty przez pana de Vaulx.
8 czerwca: Msza na Misji Francji dla stowarzyszenia prostych
kobiet: przekupek60, dzier¿awczyñ61, sprzedawczyñ artyku³ów spo¿ywczych, handlarek rybami. Tym odwa¿nym kobietom, które dzi60
W oryginale s³owo repetières: okrelenie, którym w Marsylii ogólnie nazywano
wszystkie kobiety sprzedaj¹ce warzywa i owoce.
61
S³owo trudne do odczytania. Rey (dz. cyt., t. 2, s. 203) napisa³ partisannes. Byæ
mo¿e pastissannes. Pastis na po³udniu oznacza gliniast¹ mieszankê, keks, cukierniê, piekarnie.
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siaj daj¹ dobry przyk³ad miastu, przez ponad pó³ godziny udziela³em komunii. W ci¹gu dnia odpalono prawie sto pude³ek pirotechnicznych62. Powróci³em tam o pi¹tej, aby pob³ogos³awiæ figurê
wiêtej Anny, któr¹ poleci³y wykonaæ. Ku ich wielkiemu zadowoleniu rano i wieczorem przemawia³em do nich po prowansalsku.
Wieczorem by³em zmuszony pohamowaæ poryw tej masy kobiet,
które, gdy skoñczy³em przemawiaæ, zaczê³y wznosiæ okrzyki:
Niech ¿yje biskup. Udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem.
List od ojca Guiguesa. Ci¹g³a gadanina na temat fundacji nad
Rzek¹ Czerwon¹. Jestem tym bardzo znudzony63.
9 lipca: W mojej kaplicy bierzmowanie ch³opców okrêtowych
i wielu innych osób.
List od ojca Courtèsa. Wiadomoæ o mierci Couterona64. Propozycja, aby sp³aciæ kapita³ za dom zakupiony od niego. Ojciec
Martin, maj¹c pozwolenie, jakiego mu udzieli³em, zdecydowa³ siê
pojechaæ do Pary¿a. Piêkne wiêto Najwiêtszego Serca i nowenna, na która uczêszcza³o wiele osób. Uzdrowienie osoby g³uchoniemej od piêciu lat za wstawiennictwem wiêtego Alfonsa Liguoriego.
List do ksiêdza Boeufa65, minimity. Mój list go zbi³ z tropu.
Nie czuje siê na si³ach podj¹æ siê reformy zakonu Minimitów
w Italii. Chcia³ jedynie, aby na podstawie pierwotnej regu³y wspólnotê tego zakonu za³o¿yæ w Marsylii.
10 czerwca: [s. 8] List do ojca Guiguesa. Przepisano go do
kroniki Zgromadzenia66.
W oryginale s³owo boîte: fajerwerk.
S³owa wydrapane: Guugues, gadaninia, ci¹gle zmêczony.
64
Biskup de Mazenod o domu Couterona mówi³ ju¿ w licie do ojca Courtèsa
z 23 maja 1836 roku (EO I, t. 8, s. 208) oraz w Dzienniku z 29 wrzenia 1837 (tam¿e,
t. 18, s. 291).
65
M.P. Etienne Boeuf (18017-1862) minimita od nazwiska wiêtego Franciszka
a Paulo. W 1845 roku bêd¹c proboszczem w Rouet za³o¿y³ ¿eñska ga³¹ tego zakonu.
66
S³owa wydrapane: przepisany, kronika. Pod koniec 1844 roku ojciec Casimir
Aubert oficjalnie zosta³ mianowany osobistym sekretarzem Za³o¿yciela do spraw Zgromadzenia. Wówczas za³o¿y³ Ksiêgê sprawozdañ z rad generalnych. Posiadamy wiele
ksi¹g z kopiami listów Za³o¿yciela i ojca Auberta, ale wszystkie rozpoczynaj¹ siê po
1850 roku.
62
63

230

Dziennik 1845

List od ojca Courtèsa. Zgadza siê, abymy p³acili kapita³ za
dom nabyty od Couterona. W poprzednim licie powiedzia³ mi, ¿e
synowi, panu Bretowi zaproponowa³ odebranie tego domu odst¹pionego jego ojcu, kiedy nas tyranizowa³.
11 czerwca: List od ojca Perrona. Szczêliwie dotar³ do Penzance. Ju¿ domaga siê wsparcia ojca Auberta, którego chêtnie widzia³by na czele domu, który zostanie otwarty na posesji pana Phillippsa w Leicester67.
Kolejny list od ojca Santoniego. Sprawozdanie z nowicjatu.
List od ojca Daly’ego, do³¹czony do listu ojca Santoniego.
Cztery nowe odstêpstwa, podda³ siê tak¿e kaznodzieja-metodysta.
Neofici z odwag¹ znosz¹ przeladowanie.
List od ojca Lagiera68. Prosi mnie o pozwolenie na odbycie
podró¿y do Rzymu. Napomyka mi o pragnieniu, aby ju¿ nie wracaæ na Korsykê, co jest niemo¿liwe.
List od ksiêdza biskupa z Segni69, Pañstwo kocielne. Prosi
mnie o eksporporacjê70 ksiêdza Escoffiera. Uwa¿am, ¿e mu jej odmówiê. Ci¹gle mam przed oczyma przyk³ad pañstwa Olive i Roucan, wiêc jak móg³bym zapomnieæ o innych.
Przejazd ksiêdza biskupa Brady’ego71, arcybiskupa Perth w Nowej Holandii i zachodniej Australii. Usilnie prosi mnie o oblatów,
aby pracowaæ nad nawróceniem dzikusów. Nie jestem w stanie spe³niæ jego pragnieñ. Póniej, jeli Bóg zechce.
12 czerwca: List do ojca Lagiera. Pozwalam mu na odbycie
podró¿y do Rzymu, ale obwieszczam, ¿e nadal bêdzie wyk³ada³ na
Korsyce.
Krótki list do ojca Nicolasa. Mówiê mu, ¿e nie mogê przystaæ
na jego ¿yczenia. Biskup z Ajaccio mnie nie zaprosi³.

67
M. Ambroise Philipps de Lisle, bogaty konwertyta osiedli³ oblatów w Grâce-Dieu w hrabstwie Leicester.
68
Jean Lagier. S³owa wydrapane: Lagier, powróciæ na Korsykê.
69
J. Travesri w latach 1841-1845 by³ biskupem Segni.
70
W oryginale s³owo excorporation: ekskardynacja.
71
John Brady, Irlandczyk, w 1845 roku mianowany biskupem Perth. Diecezja zosta³a erygowana 6 maja 1845 roku.
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List od ksiêdza dIsoarda. Nosi datê wigilii dnia, w którym
moja rodzina powinna dotrzeæ do Rzymu72. Kontynuacja dzie³a,
którym siê zajmuje.
List od ksiêdza arcybiskupa z Tuluzy. Oto ca³a jego treæ:
„Ekscelencjo, niebawem ksi¹dz biskup zobaczy, co mylê o sprawie jezuitów”73. rodki dzia³ania, którymi im siê grozi, uwa¿am za
atak na religiê i przeciwko niej. Jestem itd. Ten napisany w pospiechu list, gdy¿ widaæ w nim oznaki roztargnienia, jest odpowiedzi¹
na zarzuty, jakie poczyni³em pra³atowi w moim ostatnim licie, aby
nic mi nie mówi³ o naszych sprawach, kiedy do mnie pisze.
By³em szczêliwy, mog¹c daæ wiêty kamieñ74 biskupowi z Perth,
który bêdzie bardzo zadowolony, odprawiaj¹c mszê na statku, który ma go dowieæ do Lyonu.
13 czerwca: [s. 9] List do ojca Ricarda. Zapowiadam mu moj¹
wizytacjê. Mo¿e rozgniewaæ studentów retoryki w l’Osier w przeddzieñ przyjazdu oblatów do Lumières. Niech ojciec Françon czeka
na mnie.
List do ojca Magnana. Serdeczny, jak na to zas³uguje dziêki
piêknym uczuciom, jakie wyra¿a w swoim licie bez daty. Informujê go o moim przyjedzie do Lumières, ale z góry mówiê mu,
jak powinien siê przygotowaæ.
List do ojca Courtèsa. Mo¿e dokonaæ op³aty za dom Couterona.
List do pana Taverniera75, w którym wyra¿am chêæ porozmawiania o sprawie Rzymu.
14 czerwca: List do pana Homsy’ego, aby mu zarekomendowaæ Murzyna.
72
Rodzina Boisgelin przebywa³a w Rzymie, podejmuj¹c ostatnie przygotowania do
lubu Cesarie z markizem Charlesem de Damasem. Biskup de Mazenod pob³ogos³awi³
to ma³¿eñstwo 7 sierpnia. Zob. EO I, t. 17, s. 169 i n.
73
Pod koniec panowania Ludwika Filipa biskup de Mazenod bardzo mocno zaanga¿owa³ siê w walkê o wolnoæ nauczania. Ukryt¹ myl¹ by³a przede wszystkim obrona
jezuitów. Antykleryka³owie wywierali siln¹ presjê na rz¹dzie, aby zamkn¹æ ich domy.
Biskup de Mazenod o tej kwestii mówi bardzo wiele w Dzienniku rzymskim z 1845
roku. Zob. EO I, t. 17, s. 175-189.
74
Kamieñ wêgielny pod o³tarz.
75
Najprawdopodobniej Adolphe Tavernier (1799-1883), adwokat i przyjaciel biskupa de Mazenoda.
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List do ksiêdza Dupanloupa z podziêkowaniami za przes³anie
jego dzie³a76 i jego listów do pana Broglie, za które mu nie podziêkowa³em.
15 czerwca: Msza w Ste-Marthe77, aby habit zakonny wrêczyæ
szeciu odwa¿nym dziewczêtom, które powiêcaj¹ siê trosce o chorych z parafii, czekaj¹c, a¿ bêdzie ich wiêcej, aby ich mi³osierdzie
rozci¹gn¹æ na ca³e przedmiecia. Ceremonia by³a bardzo uroczysta
i bardzo pobo¿na. Kazanie wyg³osi³ ojciec Aubert. Skorzysta³em
z okazji i wype³ni³em moje funkcje pierwszego pasterza wzglêdem
zebranych ludzi, których nigdy nie spotka³em w czasie moich wizytacji, zawsze bowiem wypadaj¹ w dni pracuj¹ce.
Po moim powrocie nie do przyjêcia rozmowa z ojcem Bise, który
przyjecha³ wyraziæ swe niezadowolenie z bycia w seminarium. To nie
jest zwyk³e przedstawienie jego trosk czy ¿yczeñ, to bardzo wyrane
¿¹danie, aby go stamt¹d zabraæ. Obsypany moimi uprzejmociami ten
cz³owiek byæ mo¿e pamiêta jedynie uwagi, jakie mog³em mu poczyniæ przed rokiem, a nastêpnie tak¿e te, jakie mu poczyni³em przed
czteroma lub piêcioma laty, o których w swojej duszy zachowa³ gorzkie wspomnienie, aby na tej podstawie wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e jestem
niesprawiedliwy wobec niego. Czy nie mówiono, ¿e jest wzorem obserwancji i cnót? Urzêdowo wzywa mnie do przedstawienia mu zastrze¿eñ, jeli mam jakiekolwiek do niego. Zatem, mój Bo¿e, musia³bym mu poczyniæ bardzo ciê¿kie zarzuty wobec niego, gdyby trzeba
by³o odpowiedzieæ na jego zuchwa³¹ prowokacjê, by³oby to zwi¹zane
z tym, ¿e bardzo le wywi¹zuje siê z funkcji ekonoma, która niew¹tpliwie upokarza jego mi³oæ w³asn¹; ubod³y go moje napomnienia
o z³ym nawyku, jaki naby³, le siê wypowiadaj¹c o swoich wspó³braciach, przy wiadkach nie docenia³ ich zas³ug; pewnie zapomnia³ te¿,
¿e czêsto pod najmniejszym pretekstem nie ma go na porannej medy76
F.A. Philibert Dupanloup (1802-1878), wówczas profesor homiletyki na Sorbonie. W 1849 roku zostanie mianowany biskupem Orleanu. Ksi¹¿ê Victor de Broglie
(1785-1870) Chodzi o dwa dzie³a ksiêdza Dupanloupa: Lettres à m. le duc de Broglie,
rapporteur du projet de la loi relatif à l’instruction publique, Paris 1844; De la pacification religieuse, Paris 1845, s. 310.
77
Zakonnice Trynitarki Bose wiêtej Marty za³o¿one przez ksiêdza Théodore
Margalhan-Ferrata w latach 1844-1845. Osiedli³y siê w prowizorycznym klasztorze na
terenie parafii wiêtej Marty w Mazargues. J. Pietsch, Notre fondateur et les communautés religieuses de Marseille (zob. Études oblates 7 (1948), s. 279-281.
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tacji przed seminarium, które zauwa¿a tego rodzaju uchybienia; nie
jest te¿ obecny na oficjum czy wieczornej oracji. le sprawuje siê
w klasztorze [s. 10], w którym pos³uguje, bêd¹c nieustannie pe³nym
pretensji, obra¿aj¹c siê na wszystko, oburzaj¹c siê na najmniejsz¹
rzecz, która, jak uwa¿a, wymierza cios jego godnoci i autorytetowi,
który, jak utrzymuje, ma. Tyle spraw i uwag mam mu do przekazania,
gdyby potrafi³ z tego skorzystaæ. Ale ten m³ody cz³owiek jest tak zapatrzony w siebie, ¿e z niczym siê nie zgodzi i jeszcze bardziej umocni siê w fa³szywym przekonaniu, w jakim trwa, ¿e jestem niesprawiedliwy wobec niego. Sk¹din¹d o wiêkszoci z tych spraw dowiedzia³em
siê dopiero dzisiaj wieczorem od ojca Tempiera po tym, jak ten biedny lepiec z³o¿y³ mi dziwn¹ wizytê. Jeli dobrze zrozumia³em, przyjecha³ z zamiarem, aby ponowiæ wobec mnie grobê, jak¹ wypowiedzia³, gdy chcia³em, aby odszed³ z Aix, gdzie mu siê nie podoba³o, ¿e
podj¹³ gwa³towne rodki takie jak proba o wyst¹pienie ze Zgromadzenia78. Nasze spotkanie musia³em podsumowaæ, ¿e ojciec Bise nie
ma ani serca, ani zdrowego rozs¹dku.
List od ksiêdza de Serresa, bratanka kardyna³a de Bonalda, aby
mi poleciæ pewnego zbiega, którym wszyscy siê interesuj¹.
Uzna³em, ¿e w niedzielê, 8 tego miesi¹ca, muszê skorzystaæ
z okazji i okazaæ olniewaj¹cy wyraz mojego zadowolenia z jezuitów. Jestem do tego zobowi¹zany w chwili, gdy tak nies³usznie s¹
przeladowani. Ten akt sprawiedliwoci, który wyp³ywa³ ze ród³a,
przyniós³ bardzo dobre owoce. Odnosz¹c siê do niego, „Gazette”
nie by³a tak bezporednia jak ja, wymienia³em ich bowiem z nazwy. Oto przecie¿, co powiedzia³a o tym „Gazette”. miej¹c siê z rzekomych obaw „Messager”, dodaje: „Na jego krzyk rozpaczy w niedzielê wieczorem przybieglimy na wskazane miejsce, przybrane
jak w dniach procesji. Nic bardziej prawdziwego a¿ do tej chwili.
Po wejciu do kaplicy, byæ mo¿e obok samego „Messager”, nasze
spojrzenie zamiast z prowincja³em jezuitów najpierw spotka³o siê
z biskupem Marsylii otoczonym swoimi wikariuszami generalnymi. Zgromadzenie by³o bardzo liczne, a nawa zajêta przez tysi¹ce
kobiet w odwiêtnych strojach, które — jak powiedziano — by³y
handlarkami z targu i innych sklepików, zebrane jak zgromadzenie
w prezbiterium, elegancko udekorowane i promieniej¹ce wiat³em.
78

Ojciec Joseph Bise wyst¹pi³ w 1862 roku.
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Wsta³a pewna z³ota grupa przedstawiaj¹ca Maryjê i dziecko ucz¹ce siê czytaæ w ksiêdze bo¿ego prawa, które jego wiêta matka
trzyma³a otwarte i na nie wskazywa³a palcem.
Dzie³o z powodu wykonania zrobi³o na nas wra¿enie itd. Gro¿¹ca [s. 11] demonstracja zosta³ nam wyt³umaczona, oddychalimy
dla „Messager”, przypatruj¹c siê olniewaj¹cemu dzie³u, które zdominowa³o zgromadzenie. Nie bylimy w stanie dostrzeæ innej rzeczy jak tylko kolejny dowód dobrego serca tych kobiet i ich wspania³omylnoci skierowanej ku naprawdê zacnemu celowi.
Tymczasem na ambonie by³ kaznodzieja; prostym i dostosowanym do okolicznoci jêzykiem zachêca³ nowe cz³onkinie stowarzyszenia, które w³anie pojedna³y siê z Bogiem, oraz te, które potrzebowa³y trwaæ w dobrym, zachêca³ je, aby wszystkim da³y siê
poznaæ po ich uczciwych uczuciach, poprzez mi³oæ przez wzglêdy dla innych warstw spo³ecznych. Przypomina³ im tê moralnoæ
Ewangelii, która sprawia, ¿e handel staje siê bardziej uczciwy,
a zatem i pewniejszy, wzajemne relacje ³agodniejsze i bogatsze
w mi³osierdzie, a biedy ³atwiejsze do zniesienia.
Gdy zakoñczy³y siê obrzêdy i piewy, zbli¿y³ siê biskup de
Mazenod, aby przemówiæ do zgromadzenia. Bêdziemy do was
przemawiaæ w naszym piêknym jêzyku prowansalskim, powiedzia³
pra³at, w tym jêzyku, którym pogardzaj¹ jedynie ci, którzy go nie
znaj¹. Rzeczywicie, bêd¹c misjonarzem ludu, przemówi³ w swoim dawnym jêzyku i z najlepszym prowansalskim akcentem podziêkowa³ kobietom z targu i wszystkim stowarzyszeniom za
szczêcie, jakie zgotowa³y swojemu pierwszemu pasterzowi. Jeli
w jego obecnoci, w tym szczêliwym dniu, widzia³y jak¹ wartoæ, to zdecydowanie z jego powodu, po to, aby jego biskupiemu
sercu, jak powiedzia³, wyraziæ uczucie wdziêcznoci. Ca³e zgromadzenie wsta³o, aby zbli¿yæ siê do wiêtego sto³u, osiemset komunii
i brak wiêtego chleba po tym ogólnym pojednaniu, koniecznoæ,
aby odprawiæ jeszcze jedn¹ mszê, aby go dostarczyæ; jeszcze wieczorem ta sama gorliwoæ i tak piêkne wiadectwo wiary, które
mocno go poruszy³o. Doda³, ¿e zamierza³ zamkn¹æ to zgromadzenie kilkoma dobrymi wskazówkami, maï lou prédicatour me leis
a leva de la bouco79. Zgromadzenie podzieli³o weso³oæ pra³ata.
79

Ale kaznodzieja wyj¹³ mi je z ust.
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Ten kaznodzieja, kontynuowa³ biskup de Mazenod, pozostawi³ mi
do powiedzenia tylko jedn¹ rzecz, to moje zadowolenie, jakie czyni on i jego wspó³pracownicy, to mój szacunek i powa¿anie dla
jego charakteru, to ca³kowite zaufanie do nich. Wasz pasterz nie
jest w stanie zaradziæ wszystkim troskom owczarni, ale kiedy moi
kap³ani was prowadz¹, to ja do was przemawiam itd.”.
W tym miejscu „Gazette” nie przytacza dok³adnie moich s³ów;
kontynuuj¹c w tym samym tonie [s. 12], mówiê im, ¿e ci dobrzy
pracownicy pomagali mi uprawiaæ rolê, któr¹ powierzy³ mi ojciec
rodziny, oni siali, wraz ze mn¹ ¿niwowali itd. Kaznodzieja mówi³
o drzewach zasadzonych w ogrodzie Zgromadzenia, odnosz¹c siê
do cz³onków stowarzyszenia; mówiê, ¿e zapomnia³ powiedzieæ
o innym drzewie posadzonym na roli Kocio³a itd. W tym miejscu
z nazwy wymienia³em Towarzystwo Jezusowe. Zakoñczy³em, mówi¹c, ¿e jestemy wdziêczni Bogu, ¿e tyle dla niego uczyni³, oraz
modlimy siê za tych, którzy z tak¹ gorliwoci¹ i sukcesem powiêcili siê dla ich uwiêcenia, oraz ¿e dobry Bóg dokona reszty. W tej
okolicznoci zosta³o to zrozumiane.
Wiwaty na czeæ ekscelencji by³y odpowiedzi¹ na to ojcowskie
i ciep³e przemówienie, pewien gest natychmiast st³umi³ ten wybuch. Zapad³a noc, zgromadzenie rozesz³o siê w najdoskonalszym
porz¹dku, ale na tych dobrych i uczciwych marsylskich twarzach,
na bystrych i wyrazistych twarzach mo¿na by³o odczytaæ smutek,
¿e ten dzieñ by³ jeszcze zbyt krótki („Gazette du Midi” z 12 czerwca 1845 roku).
16 czerwca: Rocznica mojego diakonatu.
List do markiza Barthélemy’ego80. Przesy³a mi list, jaki skieruje do niego pan de Vatimesnil81, aby mu poleciæ pana Marceau,
porucznika marynarki, który zaanga¿owa³ siê na korzyæ misji
w Oceanii itd.
List do ojca Françona i przypomnienie mu o jego pami¹tce oraz
zalecenie, aby oszczêdza³ siê z prac¹.
80
Markiz de Barthélemy, par Francji, w 1844 roku wracaj¹c z Rzymu, przeje¿d¿a³
przez Marsyliê. Utrzymywa³ kontakty z biskupem de Mazenodem odnonie do Uniwersytetu i obrony jezuitów. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 196-197 itd.
81
S³owo trudne do odczytania. Byæ mo¿e Vatismenil. Przed rokiem 1830 by³ minister edukacji, który nosi³ to nazwisko.
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List do kardyna³a Fransoniego z wyjanieniem, jaki jest Serra82, o którym mu donios³em. Poleca³em mu kawalera Marceau
i przypominam mu o sprawie Valetta83.
List do ksiêdza biskupa z Nîmes84. Chcia³by, abym znalaz³
miejsce dla pewnego kap³ana, którego mia³ szczêcie sprowadziæ
ku cnocie. Prosi mnie o informacje o ksiêdzu Prou85. Proponuje, ¿e
przyjedzie spotkaæ siê ze mn¹ pod koniec lipca.
17 czerwca: Bierzmowanie w ni¿szym seminarium. Wieczorem obecnoæ na kazaniu i nawiedzeniu u augustianów z okazji
wiêta Dzie³a Ochrony86.
Przyszed³ pan Dessuard z informacj¹, ¿e mia³ dom warty ponad 60 tysiêcy franków, który przekaza³ wy¿szemu seminarium, nie
maj¹c innej spadkobierczyni jak tylko panna Rose87 , aby tê posiad³oæ przekazaæ seminarium.
18 czerwca: List do mojej siostry, w którym wysy³am konsultacjê z Tavernierem. List do ksiêdza dIsoarda. List do ojca Vauresa.
Kolejny list do kardyna³a Fransoniego, aby mu powiedzieæ
o greckim kap³anie Macaire Spiro88.
[s. 13] Wizyta czterech kap³anów z St-Brieuc. Wród nich superior wy¿szego seminarium i sekretarz biskupa89. Do Rzymu wioz¹ raport o stanie diecezji St-Bricux. Nie kry³em przed nimi, ¿e
uwa¿am to za dziwne. Dlaczego m³odzi biskupi w³anie zmienili
nasze zwyczaje. Nasi poprzednicy nigdy czego takiego nie praktykowali. To sk¹din¹d najmniej znacz¹ca kwestia. Niech zrezygnu82
Ksi¹dz Serra, hiszpañskie kap³an, by³y jezuita, o zdeprawowanych obyczajach.
Zob. Listy biskupa de Mazenoda do kardyna³a Fransoniego z 16 czerwca i do biskupa
Carta z 19 czerwca 1845 roku.
83
Valetta, augustianin, który prosi³ o sekularyzacjê. Zob. List do kardyna³a Fransoniego z maja 1845 roku.
84
Jean F.M. Cart w latach 1838-1855 biskup Nîmes.
85
Ksi¹dz Prou, kap³an, który mia³ trudnoci w Marsylii, ale dobrze pracowa³
w Nîmes. Zob. List do biskupa Carta z 19 czerwca 1845 roku.
86
Dzie³o Ochrony lub S³u¿¹cych za³o¿one w 1845 roku i powierzone Siostrom
Wspó³czucia. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 202 i 222.
87
Po imieniu Rose nastêpuje nieczytelne nazwisko.
88
Zob. wy¿ej, 15 maja 1844 roku.
89
J.J. Pierre Le Mée (1794-1858) od 1841-1856 biskup St-Brieuc; kanonik Dubois-St-Séverin, superior wy¿szego seminarium; ksi¹dz Rault sekretarza biskupa.
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j¹ tak¿e z dyspensowania od abstynencji, rozgrzeszania herezji itd.
Czy to nie s¹ przywileje naszych stolic, naszych prawdziwych
wolnoci?90
List do panny Cornélie van Milligen91 w odpowiedzi na trzy
lub cztery jej listy.
List do ksiêdza biskupa z Viviers. Naciska na mnie, abym
przyjecha³ go odwiedziæ, i pragnie wiedzieæ, co uczyniê dla jezuitów. Udzieli³ odpowiedzi panu de Genoude92 w taki sposób, aby
odebraæ mu chêæ publikacji jego listu.
List do ojca Semerii. Misja w Lopigna, wyg³oszona przez ojców Gibellego i Luigiego93, zrodzi³a cuda. Ta z Rosazia, wyg³oszona przez ojców Semeriê i Luigiego by³a nie mniej pocieszaj¹ca,
chocia¿ kraina by³a podzielona na dwa obozy oraz trwa³o skandaliczne nadu¿ycie, pewien ch³opak pozna³ bowiem dziewczynê,
dziewczyna za zgod¹ swoich rodziców zamieszka³a ze swoim przysz³ym mê¿em, tak jakby ma³¿eñstwo ju¿ zosta³o zawarte.
19 czerwca: List od mojej siostrzenicy i siostrzeñca94 z Rzymu nosz¹cy datê 11 lipca. Odpowied na ten list za porednictwem
ojca Auberta. List do panny Cornélie van Milligen przy tej samej
okazji. List do mojej matki, aby jej przekazaæ informacje otrzymane z Rzymu.
Odwiedziny ksiêdza Maillarda, inspektora ojców jezuitów. Opowiedzia³ mi rozmowê króla z biskupem Fornarim, nuncjuszem apostolskiemu w Pary¿u. Wed³ug nuncjusza to nies³ychane, nigdy nie
widzia³ bardziej zagniewanego cz³owieka. Rzeczywicie zapomnia³
siê, ale nie zmiesza³ siê wobec nuncjusza, który zawsze odpowiada³
mu z odwag¹ i stanowczoci¹. Z ust króla wychodzi³y jedynie pogró¿ki. By³ wciek³y na opór jezuitów, postawê biskupów i na samo
zachowanie nuncjusza. Trzeba, aby jezuici odeszli, inaczej zastosuje
siê prawo, a jeli go nie ma, to siê je stworzy, choæby prawa grabieO tej kwestii zobacz: J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 363-364.
Angielka, by³a penitentka kardyna³a Odescalchiego, zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 88.
92
Antoine Eugène de Genoude (1792-1849), literat I polityk. W 1835 roku zosta³
wywiêcony na kap³ana i kontynuowa³ swoje ¿ycie publicysty. Podziela³ teorie braci
Allignol o tym, co nazywano prezbiterianizmem.
93
Dominique Luigi (1817-1858) oblacjê z³o¿y³ w 1837 roku, kap³añstwo przyj¹³
27 czerwca 1841 roku.
94
Césarie i Eugène de Boisgelin.
90
91
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¿y95. Nuncjusz dysponowa³ wspania³¹ si³¹, nie pozwoli³, aby król
wzi¹³ górê, za ka¿dym s³owem ripostuj¹c, odpieraj¹c wszystkie zarzuty, jakie odwa¿y³ siê postawiæ czy to biskupom, jemu osobicie
czy jezuitom. Konikiem by³a walka, jak¹ nale¿a³o wypowiedzieæ
uniwersytetowi. Nie mo¿na by³o lepiej odkryæ g³êbi jego duszy jak
tylko poprzez napad gniewu, gdy król mocno uderzy³ w stó³ i kiedy
krzykn¹³, co da³o siê s³yszeæ za poczekalniami. By³ z³y, ¿e nie spisa³ ten godnej uwagi rozmowy, kiedy mia³ j¹ wie¿o w pamiêci;
ale nuncjusz o tym nie zapomnia³, a dodatkowo ojciec Maillard wystarczaj¹co zapamiêta³, aby s³uchaj¹c jej, nie kryæ zaskoczenia.
Wychodz¹c, powiedzia³ do Ludwika Filipa: Wasza Wysokoæ siê
zapomnia³, ¿e mówi³ do ambasadora. Kiedy król mówi³ mu o grabie¿czych prawach, powiedzia³ mu: [s. 14] Co uczynicie z wasz¹
deklaracj¹? Wobec groby rozruchów odpowiedzia³: Jegomociu,
zamieszki wznosz¹, ale tak¿e wywracaj¹ trony. Kiedy siê skar¿y³,
¿e papie¿ zmieni³ swój stosunek do niego, nuncjusz ¿ywo zareagowa³: To wasza wina, dlaczego pozwolilicie, aby go publicznie
zniewa¿aæ, a kiedy wypomnia³ mu jego w³asne uczucia: Zatem
znacie moj¹ korespondencje? Król prawie wykorzysta³ wielk¹ pobo¿noæ królowej i pani Adelajdy96. Nuncjusz mu odpar³: Jeli królowa jest tak dobr¹ katoliczk¹, jak mówicie, powinna stan¹æ po
stronie biskupów. Kiedy król skar¿y³ siê na nich odnonie do dysputy o uniwersytecie, nuncjusz stanowczo ich broni³, utrzymuj¹c,
¿e to by³ tylko ich obowi¹zek, ¿e król powinien jedynie obwiniaæ
siebie samego, dlaczego pozwoli³ na tyle ataków przeciwko religii? Biskupi nie chc¹ wolnoci. Wrêcz przeciwnie, domagaj¹ siê
jej, aby broniæ ich trzodê przed z³¹ doktryn¹. Jeden z nich zdoby³
siê na odwagê i powiedzia³ nawet, ¿e gdyby wygnano jezuitów
z domu, on przyj¹³by ich w swoim pa³acu. Tak post¹piliby wszyscy. A zatem to bunt. Nie, skorzystaj¹ z prawa. Krótko mówi¹c, ta
godna pamiêci rozmowa przejdzie do historii, kiedy siê j¹ pozna.
Ona dowodzi, ¿e gniew odebra³ rozs¹dek królowi, który nierozwa¿nie zdj¹³ maskê i zdemaskowa³ siê przed cz³owiekiem z charakterem,
który zachowa³ zimn¹ krew i ca³kowit¹ przewagê, jak¹ przez rozs¹dek i wiêt¹ sprawê prawdy i religii mia³ nad królem.
95
96

Ekspoliacja: grabie¿.
Królowa Maria Adelajda i pani Adelajda Orleañska, siostra króla Ludwika Filipa.
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20 czerwca: List do ksiêdza biskupa z Viviers. Odwiedzê go
po wiêceniach. Bêdziemy rozmawiaæ o sprawach Kocio³a. Musi
sobie pogratulowaæ, ¿e pierwszy potêpi³ z³e doktryny, przy³¹czy³
siê oczywicie do potêpienia wyra¿onego przez arcybiskupa Pary¿a97. To odwet98. Gdy chodzi o mnie, uzna³em za s³uszne, aby
z tego tytu³u nie robiæ ¿adnych demonstracji, poniewa¿ po pierwsze w mojej diecezji nie ma kap³ana, który otrzymuje potêpiony
dziennik i popiera jego doktryny; nastêpnie, poniewa¿, ¿e nie jestem zadowolony z postawy arcybiskupa, jak¹ zaj¹³ wzglêdem jezuitów99. Zdradza ich bez mi³osierdzia i nie kryje siê z tym. Uwa¿a
ich za autorów problemów z rz¹dem i zgadza siê na ich rozproszenie; zdawa³o siê, ¿e nie omieszka³ poinformowaæ króla, wcale nie
dlatego, ¿e chce ich zniszczyæ, ani nawet wypêdziæ ze swojej diecezji; wiele racji go przed tym powstrzymuje, ale chcia³by, aby siê
rozproszyli, aby siê zmieszali z klerem diecezjalnym, co jest równoznaczne z rozwi¹zaniem. Na chwil¹ obecn¹ milczê, czekaj¹c na
atak, wówczas sprawê wezmê w swoje rêce, to obowi¹zek [s. 15]
sprawiedliwoci, od którego ¿adna szczególna racja nie powinna
mnie odwróciæ. Dobry Bóg temu zaradzi. Ju¿ napisa³em na ich
korzyæ, kiedy otrzyma³em informacjê o interpelacji, minister
otrzyma³ mój list, zanim móg³ na niego odpowiedzieæ.
List do ksiêdza biskupa z Nîmes. Skopiowano go do Ksiêgi
listów100.
21 czerwca: List do ksiêdza Chabaud, proboszcza z Septèmes101. Skonsultowa³ siê ze mn¹ na temat wiec nazywanych
gwiazd¹102. Da³em mu poznaæ moje zdanie i powody, dla których
je popieram.
97
Denis Auguste Affre w latach 1840-1848 arcybiskup Pary¿a potêpi³ dziennik
„Bien Social”, organ prezbiterianizmu, popierany przez braci Allignol.
98
W oryginale C’est un rendu: To odwet.
99
23 czerwca biskup de Mazenod mimo wszystko napisa³ do biskupa Affre w tej
kwestii, 5 lipca wys³a³ okólnik do duchowieñstwa. Zob. Registre des mandements et reg.
des lettres administratives, t. 5, nr 90.
100
List do biskupa z Nimes na temat kilku kap³anów (Prou, Serra) nosi datê
19 czerwca, Registre des lettres administratives, t. 5, nr 89.
101
Guillaume Chabaud (1802-1865), rektor Septè,es-les-Valoons (Bouches-du-Rhône) w diecezji Aix.
102
W latach 1829-1831 panowie de Milly i Moatrad uruchomili now¹ fabrykê
wiec niedaleko zapory lEtoile w Marsylii. Biskup de Mazenod podaje sk³ad, 2 sierpnia
1838 roku, EO I, t. 19, s. 163.

240

Dziennik 1845

List do pani Lagier. Jej syn j¹ odwiedzi i po powrocie z Rzymu zostanie u niej tak d³ugo, jak zechce.
22 czerwca: Msza na Kalwarii, aby tam udzieliæ bierzmowania dzieciom przygotowanym przez ksiê¿y dysput religijnych wiêtego Wincentego à Paulo.
List do mojego siostrzeñca Eugène’a. Sprawa jego siostry, która posuwa siê do przodu, szczegó³y na ten temat. List do mojej
matki, aby przekazaæ jej listy od Armanda i Eugénie103.
23 czerwca: List do ojca Moreau. Zapraszam go do przyjazdu
na kontynent, aby odpocz¹æ.
List do ksiêdza de Serresa, bratanka kardyna³a de Bonalda. Powiadamiam go, ¿e u genera³a d Hautpoula uda³o mi siê uzyskaæ
u³askawienie, o jakie mnie prosi³ dla ¿o³nierza dezertera. Wskazane jest powiedzieæ kardyna³owi, ¿e by³oby na miejscu, gdyby biskupi napisali do papie¿a i uprzedzili go o insynuacjach, które
mog³yby zmyliæ jego punkt widzenia104.
24 czerwca: List do ksiêdza arcybiskupa z Pary¿a. Podziêkowanie za przes³anie listu pasterskiego. Zapowied okólnika. Informacje o biskupie Trioche z Babilonii105.
List z zapowiedziami do proboszcza z St-Martin de Pallières106.
25 czerwca: List od ojca Nicolasa. Odpowied w tej samej
chwili. List od ojca Santoniego przekazany przez brata Molloya,
który przyje¿d¿a na wiêcenia. List od ojca Magnana. Doskonale:
kilka uwag o jego przeznaczeniu.
List do ksiêdza biskupa z Wersalu107. Popiera moje zdanie, ale
ciê¿ko siê z nim porozumieæ. Chocia¿ tak blisko Pary¿a, nie wie,
w jakim punkcie s¹ nasze sprawy108; chc¹c siê o tym dowiedzieæ,
trzeba udaæ siê w te miejsca.
Jego szwagier Armand de Boisgelin i siostra Eugènie.
Na temat jezuitów. W oryginale wyra¿enie tromper sa religion: zmyliæ jego
wyobra¿enie o tej kwestii.
105
Biskup Laurent Trioche z Babilonii (Bagdad w Iraku).
106
Proboszcz z St-Martin de Pallières, gdzie znajduje siê zamek rodziny de Boisgelin, w kwestii wyg³oszenia zapowiedzi Césarie z Charlesem de Damas.
107
Jean N. Gros w latach 1844-1857 biskup Wersalu.
108
Sprawa jezuitów i wolnoci nauczania.
103

104
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26 czerwca: [s. 16] List od ksiêdza biskupa z Angers109, w którym prosi mnie o kilka informacji o bardzo delikatnej sprawie.
Chodzi³o o wiedzê, czy to prawda, ¿e pewna siostra Dobrego Pasterza wys³a³a z Rzymu do Angers relikwie i brewe z wieloma odpustami i czy te brewe by³y apokryfami.
List do przewodnicz¹cego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, aby
mu poleciæ ksiêdza biskupa J. Elianiego110, katolickiego arcybiskupa syryjskiego z Damaszku. Ten pra³at, powracaj¹c na ³ono Kocio³a w 1828 roku, poci¹gn¹³ za sob¹ wielu tych, którzy a¿ do chwili
obecnej powielali te same b³êdy. Po nawróceniu ca³ych narodów
w okolicach Damaszku w tym miecie g³osi³ katolick¹ prawdê
i utworzy³ katolick¹ owczarniê, sprowadzi³ nawet wielu biskupów;
by³ zmuszony udaæ siê do C.P.111, aby broniæ swojego prawa o Kocio³ach, które przej¹³, sprowadzaj¹c do wiary nale¿¹cych do nich
ludzi. Ca³y swój maj¹tek przeznaczy³ na walkê z heretyckim patriarch¹. Przybywa do Europy w celu pozyskania rodków.
List do arcybiskupa Pary¿a na ten sam temat.
List do autorki powiastek pani Kagusuk. Zmartwienie strat¹
kardyna³a Capacciniego112, który, jak mi powiedzia³a, a¿ do ostatniego tchnienia darzy³ mnie wielk¹ przyjani¹. Podziêkowania za
dobre wspomnienie o kardynale Actonie113 i jego matce.
List do pana Castellana, doradcy w s¹dzie królewskim w Aix,
aby mu poleciæ pani¹ Bourgarel.
27 i 28: Dwa dni rekolekcji w wy¿szym seminarium w celu
przygotowania siê na niedzielne wiêcenia w wiêto wiêtego Piotra.

109
110
111

skiego.

G.L. Louis Angebault w latach 1842-1869 biskup Angers.
W rêkopisie Hiliani.
C.P (Konstantynopol). Ca³y ten region wówczas zale¿a³ od cesarstwa osmañ-

112
Kardyna³ Francesco Cappacini (1784-1845). W czasie sprawy Ikozji by³ substytutem w Sekretariacie Stanu. Biskup de Mazenod pozna³ go w Rzymie w 1826 roku
i w latach 1832-1833.
113
Charles J.E. Acton (1803-1847). Anglik, w m³odoci mieszka³ w Neapolu; tam
pozna³ rodzinê de Damas. 7 sierpnia w kaplicy kardyna³a Actona w Rzymie biskup de
Mazenod odprawi³ lub Cesarie de Boisgelin z Charlesem de Damasem. Zob. EO I,
t, 17, s. 169-171.
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29 czerwca: wiêto wiêtego Piotra. wiêcenia, najliczniejsze,
jakich kiedykolwiek udziela³em. [Trzynastu]114 udzieli³em tonsury,
[dwudziestu czterem] wiêceñ ni¿szych, wywiêci³em [dziewiêciu]
subdiakonów, omiu diakonów i trzech kap³anów. Prawd¹ jest, ¿e
czterech kapucynów i jeden oblat przyjêli wszystko od tonsury do
diakonatu w³¹cznie. Ceremonia zaczê³a siê o godzinie szóstej,
a skoñczy³a o 10.30, doæ czasu, aby kapitu³a mog³a odprawiæ swoje oficjum i mszê piewan¹.
Gdyby siê nic nie sta³o, trzeba by³o, abym o 15 wyjecha³ do
St-Barnabé, gdzie najpierw musia³em udzieliæ sakramentu bierzmowania dzieciom z parafii, nastêpnie pob³ogos³awiæ kamieñ wêgielny pod nowy koció³; wszystko to odbywa³o siê przy strasznym
wietrze, który nie przeszkadza³ [s. 17] t³umowi utrzymaæ siê na
nogach, ale by³ bardzo nieprzyjemny. Nie wiem, jak d³ugo jeszcze
bêdzie mi trzeba odbywaæ te obowi¹zkowe podró¿e, na które zgadzam siê, o ile mogê jechaæ. W rzeczywistoci nie jestem zmêczony, ale, uwaga za kilka lat! Jestem wyczerpany.
Przed wyjazdem odwiedzi³em placówkê nowych Sióstr Wspó³czucia. Widocznie dobry Bóg pomaga dobremu ojcu Bartèsowi,
aby je osiedlaæ w takich misjach, gdzie najbardziej odpornym
i dowiadczonym by siê nie powiod³o. Tymczasem poleci³em mu
nie zaniedbywaæ Dzie³a S³u¿¹cych. Zasadniczo dla tego dzie³a wybra³em ten nowy zakon lub, lepiej mówi¹c, pozwoli³em mu ukszta³towaæ siê pod moimi auspicjami i moj¹ w³adz¹.
List od ksiêdza Martina de Noirlieu115 z prob¹ o polecenie jednego ze swych wikariuszy.
List od ojca Lagiera z pytaniem, czy w jego podró¿y do W³och
móg³by mu towarzyszyæ brat Beaulieu. List do ojca Lagiera, aby
go zachêciæ, by swoj¹ podró¿ odby³ bez towarzysza, tak jak wszyscy to czyni¹.
114
Biskup de Mazenod nie podaje cyfr, znamy je z wszystkimi nazwiskami wpisanymi do Registre des Insinuations z 29 czerwca 1845 roku. Wród trzynastu, którzy
otrzymali tonsurê by³ czterech oblatów: E. Jean-Baptiste Berthuel, Alexandre J. Chaine,
Augustin Gaudet, Jean Pierre Grey. Poród dwudziestu czterech seminarzystów, którzy
otrzymali wiêcenia ni¿sze, by³o omiu oblatów: Charles Baert, Joseph Beaulieu,
E. Edouard Chevalier, Robert Cooke, J.M. François Coste, Ferdinand C. Gondrand,
J. Samuel Walsh i Joseph Zirio. Wród dziewiêciu subdiakonów by³o czterech oblatów:
Joseph Beaulieu, John Naughten, Michael Molloy i A. Louis Tamburini.
115
Proboszcz parafii wiêtego Jakuba w Pary¿u.
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List od pana Granier de Cassagnaca, dyrektora kolegium z Aix
— prosi mnie o informacje o panu Dalmasie.
1 lipca: Odpowied dla pana Graniera. ¯yczliwe informacje.
2 lipca: Msza u wizytek. Bierzmowanie wielu pensjonariuszy.
List od ojca Moreau. Skorzysta z mojego zaproszenia, jak odwiedzi Vico. Ojciec Lagier bêdzie przejazdem w Marsylii. Ojciec
Nicolas116 posiada talent, ale jest zbyt bardzo przywi¹zany do swojego przekonania, trzeba, by wszyscy mu ust¹pili.
List od ojca Daly’ego. le zrozumia³ to, co chcia³ mu powiedzieæ ojciec Aubert. Nie chciano, aby przyjêcie nowej placówki
za³o¿onej przez ksiêdza Phillippsa uzale¿niæ od listu biskupa Wisemana117, ale uznano za stosowne, ¿e biskup sam poprosi³ o zgromadzenie. Zrobi³ to za porednictwem ojca Daly’ego. Jestemy
z tego zadowoleni.
List do mojego siostrzeñca Eugène’a i przekazanie mu odpowiedzi Taverniera na list Jeancarda. Obstaj¹ przy swoich przekonaniach. List od mojej siostry. Wszystko jest przygotowane. Oczekuje siê tylko na mnie, aby pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo.
3 lipca: List od biskupa z Viviers. Niecierpliwie na mnie czeka. Czy bêdê móg³ tam pojechaæ?
List od ojca Guiguesa. Czuje siê lepiej, choæ nie wyzdrowia³
ca³kowicie. By³ w Bytwon, nie móg³ niczego sfinalizowaæ
w zwi¹zku z po¿yczk¹ tysi¹ca luidorów, w wyniku niezdecydowania biskupa, który ma wiêcej cnót ni¿ zdolnoci zarz¹dzania. Ojciec Telmon za pozwoleniem biskupa rozpocz¹³ budowê kocio³a.
[s. 18] List od ojca Allarda.
List do ksiêdza biskupa z Angers. Odpowied na jego list.
List do pana Fabry’ego, doradcy pana Bourgarela w s¹dzie
w Aix.
List od pani de Damas, w którym daje mi wiadectwo swojego
szczêcia i czu³oci, jak¹ odczuwa wobec Césarie.
S³owo wydrapane w rêkopisie.
Nicholas Patrick Wiseman (1802-1865) by³ wówczas koadiutorem wikariusza
apostolskiego dla dystryktu londyñskiego. W 1850 roku zosta³ mianowany arcybiskupem i kardyna³em Westminsteru.
116
117
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4 lipca: List do pani de Damas, list do mojej siostry, list od
pana hrabiego de Chastellux, list do pana de Chastellux118 o grzecznoci i przyjani w zajmuj¹cej nas sprawie.
5 lipca: List do biskupa z Viviers, w którym powiadomiam go,
¿e nie przyjadê do niego.
List do mojego kuzyna Dedons119, aby go powiadomiæ o lubie
mojej siostrzenicy.
List do ksiêdza kardyna³a Fransoniego, zawsze uprzejmy; posy³a mi sekularyzacjê Valetta.
List od pana Trucy’ego z Brignoles. Przesy³a mi akta cywilnych zapowiedzi wyg³oszonych w St-Martin w zwi¹zku ze lubem
mojej siostrzenicy.
List od proboszcza z St-Martin. Przesy³a mi zawiadczenie
o wyg³oszonych przez niego zapowiedziach w jego parafii.
6 lipca: W mojej kaplicy wiêcenia naszego przedstawionego
do kap³añstwa brata Molloya, wiêcenia diakonatu fratra Beauliei
i subdiakonatu fratra Coste.
List do kardyna³a arcybiskupa Lyonu, aby poleciæ mu delegacjê administracji N.-D. de la Garde, która bêdzie uczestniczyæ
w odlewaniu naszego piêknego 200-cetnarowego dzwonu.
List od Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Odpowied na mój
ostatni list. Nic nie zosta³o postanowione odnonie do zg³oszonych
zapomóg.
List do pana Trucy’ego, adwokata w Brignoles. Powiadczenie otrzymania jego listu i dokumentu, jaki zawiera³.
List do proboszcza z St-Martin. Powiadczenie odbioru itd.
List do ksiêdza biskupa z Lozanny120. Gratuluj¹c mu sukcesu
o kwestii katolickiej w Szwajcarii, podpowiadam mu, aby ustanowi³ wiêto ku czci wiêtego Józefa, godnego pamiêci dnia o wielkim zwyciêstwie odniesionym dziêki wstawiennictwu tego wielkiego wiêtego, którego w tym dniu czci ca³y Koció³.
Pani de Damas, matka Charlesa, to Pauline de Chastellux. De Mazenodowie
poznali ich w Neapolu, na Sycylii pozna³y siê rodziny de Damas i de Chastellux.
119
Emile Dedons de Pierrefeu, syn siostry pani de Mazenod.
120
Pierre T. Yenni w latach 1815-1845 biskup Lozanny i Genewy.
118
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7 lipca: Bierzmowanie ministrantów.
List od ksiêdza Mullera, apostolskiego misjonarza. Proponuje
mi, ¿e przyjedzie pracowaæ w mojej diecezji, bo jest niezadowolony w swojej. Nie zamartwiam siê tym. Jego list wystarczy³, aby
dowieæ jego przeciêtnoci. Sk¹din¹d przypomina mi, z jak¹ poczciwoci¹ pokierowa³ mn¹ w Algierii oraz o jego niesta³oci
w Ameryce. Udzieli siê mu odpowiedzi z podziêkowaniem.
8 lipca: [s. 19] Mój biedny Phillippe Marbacher wyjecha³ dzisiaj rano, aby odbyæ podró¿ do Szwajcarii ze swoim ojcem, który
go tam zabiera. Ten m³ody cz³owiek jest przekonany, ¿e zrobi maj¹tek, polubiaj¹c pewn¹ dziewczynê, której ojciec obieca³ mu góry
i bogactwa. Zamiast przed podjêciem decyzji zapytaæ mnie o radê,
jaki czas temu powiadomi³ mnie, ¿e zamierza³ siê o¿eniæ i jego
oczy przyku³a córka pewnego Ripperta, handlarza artyku³ami spo¿ywczymi, z któr¹ przyj¹³ chrzest. Nie musia³em ju¿ odradzaæ mu
zrobienia tej g³upoty, sprawa jest zamkniêta. Tymczasem matka tej
dziewczyny zachorowa³a, ma³¿eñstwo musiano od³o¿yæ; w miêdzyczasie pewna baza sklepu, na któr¹ liczono, zosta³a sprzedana, to
pierwsze obliczenia zosta³y udaremnione. To by³ dobry moment,
aby cofn¹æ s³owo, ale Phillippe siê temu przeciwstawi³. Zatem poprosi³ mnie, abym go przechowa³ a¿ do zawarcia ma³¿eñstwa, aby
nie wygl¹da³o, ¿e zostanie odroczone, gdyby odszed³, uprzedzaj¹c
mnie, ¿e powzi¹³ decyzjê, aby siê o¿eniæ. Nie proszê o nic wiêcej
jak tylko o to, aby tego odwa¿nego ch³opca ustrzec od podejrzenia
z³ego prowadzenia siê lub nawet niezadowolenia z mojej strony,
poniewa¿ w rzeczywistoci ma bardzo wiele dobrych cech; mia³em
mu do zarzucenia jedynie kilka wad charakteru, a od d³ugiego ju¿
czasu sam poczyni³ wysi³ki, aby siê poprawiæ, i da³ mi jednoznaczne dowody swojego przywi¹zania. Zatem zatrzymam go, ale jak…
Skoro nie mogê obejæ siê bez s³u¿¹cego i nie mogê zawiesiæ
w obowi¹zkach tego, którego wybra³em, ten od dzisiaj bêdzie dla
mnie pracowa³ i w konsekwencji jego uposa¿enie bêdzie wyp³acane od dzisiaj. wiadczenia Phillippea ustan¹ w ten sposób. Ale
kiedy wróci z podró¿y, przyjdzie do mnie, ja dam mu mieszkanie
i wy¿ywienie do momentu zawarcia ma³¿eñstwa. Oto, w jaki sposób spe³niê interesy mojej s³u¿by i ¿yczliwoci, jak¹ ¿ywiê do tego
biednego Phillippe’a, któremu muszê zarzuciæ jedynie to, ¿e doko-
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na³ z³ych posuniêæ, opuszczaj¹c moj¹ s³u¿bê, która zapewnia³a mu
s³odkie i pe³ne uroków ¿ycie tak d³ugo, jak bêdê ¿y³, i wystarczaj¹cy dobrobyt po mojej mierci, jeli zosta³by ze mn¹, aby mi zamkn¹æ oczy. By³em tak bardzo z niego zadowolony, ¿e da³em mu
sto franków gratyfikacji, chc¹c op³aciæ jego podró¿, któr¹ tak bardzo chcia³ odbyæ. Proszê Boga, aby zachowa³ dobre religijne uczucia, którymi jest obdarzony, które nie czyni¹c go tym, którego nazywa siê gorliwym katolikiem, najpierw wzbudzi³y w nim
nienaganne zasady, przyk³adne postêpowanie i doæ rozs¹dne przystêpowanie do sakramentów ponad szeæ lub siedem razy w ci¹gu
roku.
9 lipca: [s. 20] List od biskupa z Belley, który mi odsy³a ten,
jaki napisa³em do biskupa z Angers i jaki przez pomy³kê zaadresowano do niego.
List od ksiêdza subdiakona Guiol. Zgadzam siê z nim, gdy
chodzi o katechizacjê.
10 lipca: List od ksiêdza biskupa z Langres121. Odpowied na
mój list. Pochlebnymi s³owami odpowiada na grzecznoæ mojego
listu. Jako nowy pewnik podaje mi, ¿e to, co zosta³o opublikowane
przez „Moniteur” o sprawie jezuitów, jest ca³kowicie nieprawdziwe. Papie¿ niczego nie udzieli³, wrêcz przeciwnie, wszystkiego
odmówi³ i umotywowa³ swoj¹ odmowê122.
Wzi¹³em mój paszport do Rzymu. Jutro wsi¹dê na Sésostris123.
Pierre Louis Parisis (1795-1866), w latach 1835-1851 biskup Langres.
Aby uspokoiæ antykleryka³ów, rz¹d poprosi³ papie¿a o interwencje w sprawê
jezuitów z Francji, aby sami zamknêli kilka domów. Papie¿ odpowiedzia³, ¿e jego obowi¹zkiem jest obrona zakonów itd. Zob. EO I, t. 17, s. 173.
123
Dziennik z podró¿y do Rzymu w 1845 roku zosta³ opublikowany w EO I, t. 17,
s. 175-189. W sierpniu, po powrocie z Rzymu biskup de Mazenod nie prowadzi³ dziennika. Podj¹³ go na nowo na pocz¹tku 1846 roku.
121
122
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Ojciec François Noël Moreau OMI (1793-1846)
(zob. Dziennik z 15 lutego 1846 roku; mieræ)
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Grzegorz XVI (1765-1846), papie¿ w latach 1831-1846.
(Zob. Dziennik z 5 czerwca 1846 roku; mieræ)
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Styczeñ  luty 1846
22 stycznia1: [W Anglii] nawrócenia wzrastaj¹ w zdumiewaj¹cym tempie. W grudniu piêædziesiêciu anglikañskich ksiê¿y wypar³o siê swej wiary. Ojciec Perron2 wraz z doktorem Newmanem3
i piêcioma innymi nawróconymi duchownymi zjad³ kolacjê u pana
Phillippsa. Odebra³ wiele innych wypraæ siê wiary i szykuj¹ siê
kolejne.
5 lutego4: Wracaj¹c do siebie, poczu³em uderzenie pioruna.
List ojca Lagiera wprost informuje mnie o mierci naszego dobrego i czcigodnego ojca Moreau. Trzeba upaæ na twarz i pogr¹¿yæ
siê w rozwa¿aniach nad tymi s³owami z niedzielnej oracji: Pater
noster, fiat voluntas tua. Ta strata jest niemo¿liwa do naprawienia.
Ból, jakiego dowiadczam, dosiêga swego szczytu. To by³a jedna
z kolumn Zgromadzenia. Dojrza³oæ pod wzglêdem wieku (urodzi³
siê 24 sierpnia 1794 roku), dowiadczenie, pilnoæ w studiowaniu,
niezale¿nie od jego wielkich cnót, uczyni³y z niego bardzo szczególnego cz³onka. Wysoko cenili go równie¿ biskup i duchowni z Ajaccio. Zanim zosta³ superiorem wy¿szego seminarium, ten pra³at
chcia³ mianowaæ go honorowym kanonikiem swojej katedry, ale
przekaza³ mu listy od wikariusza generalnego i ostatecznie zgodzi³
siê byæ promotorem jego diecezji, tak bardzo mu ufa³. W 1816
roku, gdy Pan wezwa³ go do nas, by³ diakonem. Poród tylu oporów wierny g³osowi Boga, spotka³ mnie, gdy g³osilimy misjê
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 218.
Ojciec Rey kopiuje ten tekst po tym, jak powiedzia³, ¿e Za³o¿yciel w tym dniu
otrzyma³ list od ojca Perrona, superiora z Grâce-Dieu.
3
John Henry Newman (1801-1890), angielski teolog, który w 1845 roku powróci³
do Kocio³a katolickiego, w 1878 roku mianowany kardyna³em.
4
A. Yenveux, dz. cyt., t. IX, s. 172c-172 d; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 227-228.
1
2
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w Grans5. Do wiêceñ przygotowa³em go podczas pobytu, gdy
wraz ze mn¹ przebywa³ w St-Laurent du Verdon, gdy wycofa³em
siê, aby pracowaæ nad u³o¿eniem naszych wiêtych regu³6. Towarzyszy³em mu w Digne, chc¹c go przedstawiæ biskupowi Miollisowi7, który we wrzeniu 1818 roku udzieli³ mu wiêceñ kap³añskich.
Wraz ze mn¹ wyg³osi³ wiele misji, zw³aszcza te z Barjols i Lorgues8. W pe³nym tego s³owa znaczeniu by³ moim duchowym synem
i moim uczniem, zawsze dobry, zawsze gorliwy, zawsze przyk³adny zakonnik i równie¿ ci¹gle mi oddany, gdy¿ uwa¿a³ mnie za swojego ojca.
Umar³ tak, jak ¿y³, jak wiêty zakonnik. W noc poprzedzaj¹c¹
jego b³ogos³awione przejcie chcia³, aby przed nim postawiono portret naszego czcigodnego ojca Albiniego. ¯arliwie go przyzywa³, by³
szczêliwy, ¿e by³ jego przyjacielem, i poleca³ siê jego modlitwom.
W krótkim majaczeniu poprzedzaj¹cym mieræ tylko siê modli³
i chêtnie powtarza³ wiête Imiona Jezusa, Maryi i Józefa, które od
czasu do czasu mu podszeptywano. Jest w niebie; ale my, uwielbiaj¹c Boga za wywy¿szenie Jego wybranego, w jaki sposób zast¹pimy
go na ziemi? Jego strata jest rozdzieraj¹ca dla naszych serc. Ona rzeczywicie jest niepowetowana przy obecnym stanie Zgromadzenia.
Pan, do którego nale¿y, i Jego boska Matka, której zosta³ powiêcony, os³adza nasz smutek, przenikaj¹c nas nadprzyrodzonymi mylami i rozwa¿aniami, i piesz¹ nam na pomoc. Trzeba ¿yæ t¹ ufnoci¹,
inaczej by³yby powody do zniechêcenia.
List od ojca Semerii. Zdaje mi relacjê z pogrzebu naszego dobrego ojca Moreau w Vico. Wszyscy mieszkañcy wyszli na spotkanie wiêtego cia³a i wype³nili koció³ podczas sprawowanego
nabo¿eñstwa. Ksi¹dz biskup odprawi³ egzekwie. Pra³at nie szczêdzi³ pochwa³, które nieustannie wypowiada³ o b³ogos³awionym
zmar³ym. To sprawiedliwoæ.
Misja w Grans zosta³a wyg³oszona w dniach pod 11 lutego do 17 marca 1816
roku przez ksiê¿y de Mazenoda, Deblieu i Icarda.
6
Od 2 do 16 wrzenia ojciec de Mazenod przebywa³ wówczas w St-Laurent du
Verdon; nastêpnie pojecha³ do Digne, gdzie 18 wrzenia ojciec Moreau otrzyma³ wiêcenia kap³añskie.
7
Bienvenu de Miollis, w latach 1805-1838 biskup Digne.
8
Misja w Barjols (Var) trwa³a od 8 listopada do 20 grudnia 1818 roku, misja
w Lorgues (Var) trwa³a od 17 lutego do 31 marca 1822 roku. Zob. J. Pielorz, Premières
Missions des Missionnaires de Provence, w: Missions OMI 1955, s. 555-648.
5
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8 lutego9: Zakoñczenie misji w Roquevaire10 wyg³oszonej
przez ojców Mille’a, Bernarda, Rouvière’a i Reya. Ponad tysi¹c
mê¿czyzn uczestniczy³o w misji, to znaczy wyspowiada³o siê
i przyst¹pi³o do komunii podczas mszy, któr¹ odprawi³em po przemówieniu do pojednanego z Bogiem ludu, przemówienie, które
uzna³em za stosowne, i udzieli³em sakramentu bierzmowania trzydziestu doros³ym w ró¿nym wieku, a nawet jak zwykle nawet
w bardziej zaawansowanym wieku. Przy najlepszej na wiecie pogodzie uroczycie pob³ogos³awi³em krzy¿ na placu, przed kocio³em
udzieli³em uroczystego papieskiego b³ogos³awieñstwa tej ogromnej
rzeszy ludzi, którzy uklêknêli, aby je przyj¹æ. Podczas gdy procesja
z Roquevaire zmierza³a z powrotem do kocio³a, ja uda³em siê do
Aubagne, gdzie równie¿ w tym dniu by³o zakoñczenie misji. Rano
tysi¹c dwustu mê¿czyzn przyst¹pi³o do komunii, któr¹ pod moj¹ nieobecnoæ przyjecha³ odprawiæ mój wikariusz generalny; wieczorem,
po moim przyjedzie, koció³ — gdy wysz³y z niego kobiety, które
go zape³ni³y podczas pierwszego æwiczenia przeznaczonego tylko
dla nich — wype³ni³ siê mê¿czyznami, a ja zakoñczy³em, udzielaj¹c
sakramentu bierzmowania doros³ym i udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa
Najwiêtszym Sakramentem. Nastêpnie uczestniczy³em w ka¿dym
æwiczeniu dla mê¿czyzn, z których wielu w ró¿nym wieku przyst¹pi³o do bierzmowania, równie¿ im udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
16 lutego11: mieræ ksiêdza Billona12, dobrego proboszcza z St-Victor, nag³a, ale przewidziana. Wraz z nim tracimy wspania³ego
kap³ana, nie mo¿na byæ bardziej przywi¹zanym do mnie i z którym ja szczerze by³em zwi¹zany z racji jego cnót i dobrych zalet.
19 lutego13: Niecierpi¹cy zw³oki z racji misji list od ojca Ricarda. Prosi mnie o pozwolenie nakrywania na zewn¹trz pozbawionej w³osów g³owy. Nic bardziej s³usznego. To bêdzie pierwsza peruka w stowarzyszeniu.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, wydany drukiem, s. 216.
Roquevaire (Bouches-du-Rhône).
11
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 227.
12
Louis F.-X Billon (1804-1846).
13
A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 35.
9

10
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25 lutego: Trzeba powiedzieæ, ¿e wszelka rywalizacja pobudza
do pobo¿noci14. O³tarze, na których jest wystawiony Najwiêtszy
Sakrament, s¹ wspaniale przyozdobione i owietlenie jest jak najbardziej nieprzeciêtne; jest tyle kocio³ów, w których doliczono by
siê ponad stu wiec. Jeli ten stan rzeczy porówna siê z tym, co
by³o, gdy przybylimy do Marsylii, to ma siê powody, aby po stokroæ b³ogos³awiæ Pana i cieszyæ siê, ¿e moglimy przyczyniæ siê
do tak uderzaj¹cej zmiany. Wówczas chodzi³o o to, aby Pana Jezusa postawiæ na o³tarzu z dwoma nêdznymi wiecami, podczas gdy
szeæ wielkich kandelabrów ledwo co pali³o siê na stopniach. ¯adnych dywanów, ¿adnych ozdób. To budzi³o litoæ. Przyznajê, ¿e ta
ogólna zmiana, tak odpowiadaj¹ca uczuciom, jakie wzbudza nasza
wiara, jest jedn¹ z najwiêkszych radoci mojego ¿ycia. Rozkoszujê
siê tak¿e podczas tych wizytacji z tych czterech dniach, s¹ to dla
mnie godziny szczêcia. Nastawienie ludzi bardzo siê poprawi³o
w tym tak zasadniczym punkcie i w decyzji, jak¹ w³anie podj¹³em, aby przyozdobiæ drzwi naszych kocio³ów, gdzie jest wystawiony Najwiêtszy Sakrament, umieszczaj¹c obraz przedstawiaj¹cy Najwiêtsz¹ Eucharystiê na obitych tkanin¹ drzwiach. Zosta³a
bardzo doceniona i oklaskiwana przez wszystkich. Niech Bóg
i nasz Pan Jezus Chrystus z wiêksz¹ ¿arliwoci¹ bêd¹ wys³awiani,
b³ogos³awieni i adorowani. Amen!
27 lutego15: [Bierzmowanie w przytu³ku la Charité]. Czy to nie
szczêcie dla mnie móc codziennie odprawiaæ biskupi¹ pos³ugê? Po
to jestem biskupem, nie po to, aby pisaæ ksi¹¿ki, a tym bardziej
traciæ czas z bogatymi wiata lub odwiedzaæ mo¿nych ziemi. Prawd¹ jest, ¿e w ten sposób nie zdobêdzie siê zaszczytów, ale skoro
mo¿na siê uwiêciæ, to czy nie powinno to byæ pocieszaj¹ce?
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 222.
Rey, robi¹c wprowadzenie do tego tekstu, mówi: Biskup de Mazenod w kociele
wiêtego Marcina przewodniczy³ nabo¿eñstwu wynagradzaj¹cemu [z racji karnawa³u]
przewidzianego na rodê popielcow¹. To æwiczenie koñczy³o seriê stacji zainaugurowanych podczas nabo¿eñstw czterdziestogodzinnych.
14
15
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Marzec 1846
15 marca16: Z najwiêksz¹ mo¿liw¹ gorliwoci¹, recytuj¹c psalmy i kantyki17, podda³em siê pewnemu rodzajowi synowskiego zaufania, aby dobrego Mistrza prosiæ o pozwolenie, bym na wieki by³
od Niego oddzielony w wiecznoci. Wydawa³o mi siê to niemo¿liwe,
¿e maj¹c oznaki szczêcia, aby Go ujrzeæ, aby Go kontemplowaæ
z tak bliska, aby Go z³o¿yæ na moim ³onie, aby Go adorowaæ, wywi¹zuj¹c siê samemu z tego obowi¹zku, mówiê, ¿e wydawa³o mi
siê to niemo¿liwe, gdyby nie udzieli³ mi ³aski, abym Go naladowa³ i posiad³ na ca³¹ wiecznoæ. Myl o moich grzechach mnie
przera¿a³a, ale w tych cennych chwilach wydaje mi siê, ¿e mi³osierdzie mojego Zbawiciela poch³ania wszelki strach i przera¿enie,
a w moim sercu jest miejsce jedynie na zaufanie i mi³oæ. To uczucie zawsze mi towarzyszy, gdy niosê Najwiêtszy Sakrament.
22 marca18: [Zakoñczenie misji w St-Antoine]. Dla biskupa te
dni zakoñczenia misji s¹ piêkne! Niech okazuje mi siê wdziêcznoæ, ¿e nigdy nie odmawiam, aby tam siê udaæ. Widok pojednanej z Bogiem parafii, przyjêcie z r¹k swojego pasterza Cia³a Jezusa Chrystusa, skierowanie buduj¹cych s³ów do tej cz¹stki mojej
trzody, wyplenienie w ten sposób istotnego obowi¹zku nauczania
na³o¿onego na biskupów, udzielanie bierzmowania mê¿czyznom,
którzy inaczej by do niego nie przyst¹pili, to pociecha, która wynagradza ka¿de zmêczenie. Uwa¿a³bym, ¿e ciê¿ko grzeszê, gdy,
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 223-224.
Biskup de Mazenod pojecha³, aby przewodniczyæ zakoñczeniu uroczystej oktawy wynagradzaj¹cej za wiêtokradztwa pope³nione w nocy z 9 na 10 marca 1829 roku
kociele wiêtego Teodora.
18
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 224; T. Rambert (dz. cyt., t. 2, s. 633) kopiuje ten tekst
z kilkoma dodatkami i nadaje mu datê 25 kwietnia 1850 roku.
16
17
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mog¹c tak ³atwo udzieliæ Ducha wiêtego i czyniæ doskona³ych
chrzecijan, z b³ahych powodów rezygnowaæ, aby spe³niæ pragnienia powierzonych mi dusz.
Mam wystarczaj¹co zaufania, ¿e wszystkie dusze, które mi
zawdziêczaj¹ wielkie ³aski, jakie otrzyma³y w ostatnich chwilach
ich ¿ycia19, oraz chwa³ê, któr¹ posi¹d¹ w niebie z racji wiêtego
charakteru, jaki zosta³ im przekazany dziêki mojej pos³udze, wyjednaj¹ mi ³aski, których sam potrzebujê, aby wywi¹zaæ siê ze
wszystkich moich obowi¹zków, uwiêc¹ mnie i dziêki bo¿emu mi³osierdziu zbawi¹.
19
Ojciec Rey nie podaje daty przy poprzednim i kolejnym tekcie, który przedstawia w nastêpuj¹cy sposób: To istotne myli wiary, które prawie codziennie sprawia³y,
¿e na pierwsze wezwanie udawa³ siê do chorych.
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Kwiecieñ 1846
12 kwietnia20: List od ksiêdza biskupa z Viviers. Ojcowie jezuici podczas rekolekcji, które w³anie zakoñczyli, uczynili wiele
dobra w Viviers; to bo¿y ludzie, ale biskup Guibert niemniej jest
przekonany, ¿e metoda naszych ojców jest lepsza ni¿ jezuitów. Ojcowie Dassy i Hermitte21 w tej chwili przebywaj¹ w Baix22, gdzie
odnawiaj¹ cuda z poprzedniego roku. Cz³onkowie kleru doskonale
oceniaj¹ ten sposób ewangelizowania ludzi.
20 kwietnia23: List od brata Chevaliera w niemo¿liwym do
przyjêcia tonie. Wzbrania siê przyst¹piæ do wiêceñ24.
22 kwietnia25: [mieræ ksiêdza Gastauda]26. Ten wiêty kap³an
osi¹gn¹³ szczyt swojego szczêcia, dowiadczy³ go i doceni³; ¿artuj¹c, mówi³ tylko, jak to zawsze czyni³: maï que dure27. Nagrodzi³em go, mianuj¹c honorowym kanonikiem za ca³e ¿ycie wiernej
s³u¿by wywiadczonej Kocio³owi w rozmaitych pos³ugach, które
pe³ni³ przede wszystkim w szpitalach, sk¹d go wzi¹³em, aby wypocz¹³ w katedralnych stallach.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 46.
J.T. François Hermitte (1805-1884), oblacjê z³o¿y³ w 1826 roku, kap³añstwo
przyj¹³ 31 maja 1828 roku.
22
Baix (Ardèche).
23
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 202.
24
Etienne Edouard Chevalier (1823-1894), oblacjê z³o¿y³ 3 padziernika 1842
roku. Przed wyjazdem do Kanady w sierpniu 1845 roku przyj¹³ wiêcenia ni¿sze.
25 padziernika 1849 roku otrzyma³ wiêcenia kap³añskie.
25
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 227.
26
André Claude Gastaud zmar³ w wieku 68 lat.
27
Oby tylko to trwa³o.
20
21

256

Dziennik 1846

29 kwietnia28: List od ojca Vincensa, sprawozdanie o pracach
misji w Lumières. Ojciec Françon jest wiêtym misjonarzem. Ojciec M29 nie daje buduj¹cego przyk³adu, daleko mu do tego. Nie
potrafi wstaæ i z ³ó¿ka podchodzi do o³tarza. To skandal dla m³odych, którzy s¹ tego wiadkami.
30 kwietnia30: [Bierzmowanie i komunia w zak³adzie karnym]31. To owoc katolickiej edukacji udzielonej tym m³odym ludziom poni¿onym przez korupcjê naszego spo³eczeñstwa.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 124.
Ojcowie Mille i Magnan przebywali wówczas w N.-D de Lumières. Latem 1846
roku ojciec Magnan zosta³ mianowany superiorem WSD w Ajaccio. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o ojca Mille’a, który w 1850 roku wyst¹pi³ ze Zgromadzenia. Jego sposób gorszenia m³odych, to znaczy juniorów.
30
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 224.
31
Zob. wy¿ej, 10 kwietnia 1845 roku.
32
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 214.
28
29

257
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5 maja32: List do ojca Vincensa. Niech natychmiast odprawi
brata Farauda33, którego chcê mieæ w Kanadzie. Niech siê przygotuje do kierowania studiami naszych m³odych kap³anów, których
zamierzam zebraæ w Notre-Dame de Lumières, aby im zorganizowaæ studia przygotowuj¹ce do wiêtej pos³ugi i wprawiæ do g³oszenia34.
11 maja35: Moje odwiedziny u cz³onków rady miejskiej nie
by³y bezowocne. Dzisiaj rada postanowi³a jednog³onie powzi¹æ
postanowienie i do po³¹czonych komisji finansów i prac publicznych odes³aæ propozycjê z³o¿on¹ przez pana Albranda, pierwszego
zastêpcy, aby rz¹dowi zaoferowaæ i postaraæ siê o sumê przeznaczon¹ na budowê katedry w Marsylii. Propozycja pana Albranda
to milion wyp³acany przez rok ze stu tysiêcy franków przez dziesiêæ lat.
19 maja36: Odwiedziny dwóch ojców pasjonistów, którzy udaj¹ siê do Tournai i do Anglii. Jak zwykle umieszczam ich na Kalwarii. Zakon tych wiêtych zakonników, który doæ d³ugo sta³
w miejscu, dzisiaj bardzo siê rozwija. Obecny genera³37, który po33
Henri Joseph Faraud (1823-1890), oblacjê z³o¿y³ 14 wrzenia 1844 roku, wiecenia kap³añskie otrzyma³ 8 maja 1847 roku w St-Boniface. W 1863 roku zosta³ mianowany wikariuszem apostolskim Atabasaki-Mackenzie.
34
O studiach przygotowuj¹cych do wiêtej pos³ugi zob. Y. Beaudoin, Le problème
des jeunes pères au temps du fondateur, w: Vie Oblate Life, t. 59 (2000), s. 161-190.
35
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 220.
36
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, dodatek, s. 27.
37
Ojciec Antonio Testa (1787-1862) w latach 1839-1862 by³ genera³em. Nie zosta³ mianowany biskupem Maceraty. Pasjonici mieli ju¿ misje w Bu³garii. Przed oblatami udali siê do Anglii. Regu³a tego zgromadzenia by³a bardzo surowa, na przyk³ad nale¿a³o nosiæ tylko sanda³y, nie piæ mleka itd. Genera³ zgodzi³ siê na wyj¹tki w Anglii.
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winien zostaæ mianowany arcybiskupem Macerata, na stolicy biskupa Strambi38, przyj¹³ inn¹ metodê ni¿ jego poprzednicy, a która
przynios³a dobre rezultaty.
20 maja39: List od ojca Guiguesa mêcz¹cy z powodu wstrêtnego stylu, jaki przyj¹³. Ci¹gle tam sam styl: narzekanie, niezadowolenie, przesada, ma³o naturalnoci, ma³o szczeroci, jednym s³owem, tak przeciwny od mojego sposobu mylenia i dzia³ania, ¿e
bezporednio nie chcê wiêcej z nim korespondowaæ.
21 maja40: wiêto Wniebowst¹pienia, pontyfikalne uczestnictwo. Przygotowa³em klêcznik i poduszki dla biskupa Pecciego41,
ordynariusza z Pérouse, który wraca ze swej nuncjatury do Brukseli i przez Rzym udaje siê do swojej diecezji. Ten pra³at by³ niedysponowany i nie móg³ udaæ siê do katedry, jak zamierza³. Widzielimy go wczoraj i dzisiaj, w dniu jego wyjazdu, ja by³em
zadowolony z jego sposobu mylenia o sprawach Kocio³a we
Francji. By³ uprzejmy, aby przyj¹æ mój list do biskupa dIsoarda
oraz brewe i odpowied kardyna³a Actona, które mu wysy³am.
38
39
40
41

Vincenzio Maria Strambi (1745-1824), kanonizowany 11 czerwca 1950 roku.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 254.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 233.
Gioacchino Pecci w latach 1878-1903 by³ papie¿em (Leon XIII).
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5 czerwca42: Straszliwa wiadomoæ o niespodziewanej mierci
papie¿a Grzegorza XVI43. List od biskupa d’Isoarda, który pisze do
mnie w nastêpuj¹cy sposób: „Po kilku dniach choroby, która budzi³a wiêksze obawy z powodu wieku chorego ni¿ z powodu jej
gronego charakteru, dzi rano (4 czerwca) o dziewi¹tej nasz Ojciec wiêty, papie¿, odda³ swego ducha Bogu. Ksi¹dz biskup wie,
jak wielk¹ przyjani¹ darzy³ mnie ten wspania³y papie¿. Jestem
zatem bardzo zasmucony. Ale bardziej jestem poch³oniêty powa¿nymi okolicznociami, w jakich dochodzi do tego wydarzenia. Nigdy umys³ nie by³y gorzej nastawiony. Tej nocy pos³aniec doniós³
o odkryciu spisku w Ankonie; ale nich Bóg broni; mam pe³ne zaufanie do niego i bardzo mocno wierzê, ¿e z niewiadomej wy³oni
siê cz³owiek odpowiedni do okolicznoci. Co za wielki pontyfikat,
z bo¿¹ pomoc¹ móg³by powstaæ wielki cz³owiek! Bez w¹tpienia,
ale jak znaleæ tego wielkiego cz³owieka? Jeli nie istnieje, to Bóg
go ukszta³tuje”.
21 czerwca44: 21 czerwca od pi¹tej rano list powiadamia mnie
o wyborze nowego papie¿a45. Wiadomoæ przekazujê kardyna³owi
[Bonaldowi]46, który jest tym zdziwiony tak samo jak my. Krótko
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 194.
Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari 1765-1846) by³ papie¿em w latach 1831-1846. Eugeniusz de Mazenod, bêd¹c biskupem Ikozji, spotka³ go w 1832
i 1833 roku. Zob. EO I, t, 8, s. 60-62, 70, 86, 106.
44
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 233.
45
Biskup Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pius IX) by³ papie¿em w katach 1846-1878. Od 1840 roku by³ kardyna³em. Zosta³ wybrany 16 czerwca w drugim dniu konklawe.
46
Kardyna³ de Bonald kilka dni wczeniej przyjecha³ do Marsylii, udaj¹c siê do
Rzymu, gdzie mia³ uczestniczyæ w konklawe. Z powodu sytuacji politycznej we W³o42
43
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potem odprawi³em mszê w intencji Jego wi¹tobliwoci; to z pewnoci¹ pierwsza msza odprawiona we Francji w intencji G³owy
Kocio³a. Kilka chwil póniej otrzyma³em list od pana Latour-Maubourga, attaché ambasady z Rzymu, który mi napisa³ z okrêtu47, aby mi przekazaæ tê wa¿n¹ informacjê. W tym samym czasie
otrzyma³em interesuj¹cy list od biskupa dIsoarda, który w³o¿y³em
w „Gazette du Midi”. Ona podkrela opiekê Boga nad Jego Kocio³em i podaje kilka szczegó³ów o wspania³ym skutku, jaki ten szybki wybór wywar³ na Rzymie.
szech (rozruchy rewolucyjne w Pañstwie Kocielnym i w regionach podleg³ych Austrii)
w³oscy kardyna³owie postanowili rozpocz¹æ konklawe, nie czekaj¹c na przyjazd kardyna³ów z zagranicy.
47
Pan Latour-Maubourg powinien siê ju¿ znajdowaæ na statku „Le Leonidas”,
gdzie biskup de Mazenod rano towarzyszy³ kardyna³om de Bonaldowi, arcybiskupowi
Lyonu, i Steretsowi, arcybiskupowi Mechelen, którzy udawali siê do Rzymu (A. Rey,
dz. cyt., t. 2. s. 233).
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1 lipca48: Przyby³ ojciec Cooke49, irlandzki kap³an z naszego
Zgromadzenia, którego kiedy wywiêci³em na kap³ana, aby siê ze
mn¹ po¿egnaæ. Wyjedzie, bo chce udaæ siê do Anglii. To wspania³y zakonnik, zdolny cz³owiek, który uczyni wiele dobrego na misji. Pierwsz¹ próbê apostolatu podj¹³ wród Anglików pracuj¹cych
w St-Henri50. Na ³ono Kocio³a sprowadzi³ znaczn¹ grupê.
12 lipca51: List do brata Bourgeois, aby mu odmówiæ wyjazdu
do rodziców do Gap.
19 lipca52: W Stowarzyszeniu nie chcê ¿adnych dymi¹cych
knotów. Niech p³on¹, niech ogrzewaj¹, niech owiecaj¹ albo niech
odejd¹53.
A. Yenveux, B8; A. Rey, dz. cyt., t. 2, przypis ze strony 218.
Robert Cooke (1821-1882) zosta³ wywiêcony 2 8 czerwca 1846 roku. W latach
1851-1861 oraz 1873-1877 by³ prowincja³em Prowincji Anglo-Irlandzkiej.
50
Na bêd¹cej w budowie linii kolejowej.
51
A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 100.
52
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 238.
53
Ojciec Rey w nastêpuj¹cy sposób wyjania tekst: „Za³o¿yciel nie traci³ z oczu
formacji swoich misjonarzy. Tego roku utworzy³ kurs studiów wy¿szych, który powierzy³ ojcu Vincensowi. Wielu m³odych ojców zosta³o wezwanych, aby w nim uczestniczyæ przez wiele miesiêcy. Absolutnie nie zaniedbywano formacji zakonnej. Superior,
prosz¹c o wyrozumia³oæ dla zakonników, którzy pozostawiali wiele do ¿yczenia, powiedzia³ Za³o¿ycielowi, ¿e nie nale¿a³o gasiæ tlej¹cego siê knotka. Superiorem z pewnoci¹ by³ ojciec Vincens, którego biskup de Mazenod oskar¿a³, ¿e jest zbyt pob³a¿liwy
dla ma³o pos³usznych i ma³o gorliwych zakonników.
48
49
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Sierpieñ 1846
4 sierpnia54: Pan Clapier55 zapomina o swoich dawnych antypatiach przeciwko duchowieñstwu oraz o sprzeciwie, jaki mi zawsze stawia³ w radzie miejskiej, jeli wy³¹czy siê katedrê, za któr¹
w³aciwie g³osowa³.
9 sierpnia56: [Pogrzeb kardyna³a Berneta57 w Aix]. Podczas
procesji z powodu braku piewu odmawia³em ró¿añce za zmar³ego. Mój duch by³ zajêty tysi¹cem myli. Najpierw, ¿e podobny
przepych o ma³y w³os by³ przeznaczony dla mnie, ¿e tak samo
mnie ponios¹, jak widzia³em niesionego kardyna³a, ¿e byæ mo¿e
jego nastêpca przyjecha³by, aby mi oddaæ to, co dzisiaj zrobi³em
dla niego, w konsekwencji, ¿e ¿ycie tego wiata by³o prawie drobnostk¹ itd. Jak¿e nie myleæ o pró¿noci rzeczy doczesnych, kiedy
siê myli, ¿e ju¿ minê³o ponad sto dni, dok³adnie sto dni temu
ksi¹dz biskup Berner prawie podobnymi ulicami, po których dzi
niesiemy go umar³ego, odby³ swój triumfalny wjazd. Tak wiêc jego
czerwona sutanna by³a dla niego jedynie ca³unem.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 221.
Na pocz¹tku sierpnia odby³y siê wybory. Do Rady deputowanych wybrano panów Berryera, Reybauda i Alexandre Clapiera.
56
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 234-235.
57
Joseph Bernet (4 wrzenia 1770-5 lipca 1846) w latach 1827-1836 by³ biskupem
La Rochelle, od 1836-1846 arcybiskupem Aix. Na konsystorzu z 19 stycznia 1846 roku
zosta³ mianowany kardyna³em. Król Ludwik Filip przekaza³ mu biret w Tulleiries
21 stycznia, nowy kardyna³ uroczycie do Aix wjecha³ 25 marca.
54
55
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6 wrzenia58: Rano i wieczorem pontyfikalne nabo¿eñstwo
w katedrze odprawione przez biskupa Pompalliera59, wikariusza
apostolskiego z zachodniej Oceanii. By³em zadowolony, okazuj¹c
szczególn¹ uprzejmoæ temu aposto³owi naszej wiary poród niewiernych narodów. Zainteresowa³ nas opowiadaniem o wielu wydarzeniach ze swych misji na dzikich wyspach.
12 wrzenia60: [Powrót ojca Casimira Auberta z Anglii]61. Ten
wspania³y ojciec odby³ swoj¹ podró¿ szybko, ale m¹drze i inteligentnie. Zorganizowa³ dom w Grâce-Dieu i w Penzance, rozmówi³
siê z biskupem z Cork62, odwiedzi³ biskupa Walsha63, biskupa Wisemana, biskupów z dystryktów Galów i Kornwalii, wielu irlandzkich biskupów, wszyscy dobrze go przyjêli.
15 wrzenia64: Przyjazd biskupa Verrollesa65, wikariusza apostolskiego z Mand¿urii. Przyby³ na czas zdaæ sprawozdanie o swojej
misji przed wielkim zgromadzeniem, które zwo³a³em do St-Martin,
aby go wys³uchaæ. Jego opowiadanie by³o jak najbardziej interesuA. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 237.
Jean Baptiste Pompallier (1801-1871), pierwszy wikariusz apostolski w Nowej
Zelandii.
60
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 219.
61
Latem ojciec Aubert przeprowadzi³ wizytacje kanoniczn¹ domów w Anglii.
Odwiedzi³ domy w Penzance i Grâce-Dieu, zbada³ probê fundacji w Ashby w centralnym dystrykcie Anglii. Zob. EO II, t. 5, s. 49-51.
62
John Murphy (1772-1847), w latach 1815-1847 biskup Cork w Irlandii.
63
Thomas Walsh (zmar³ w 1849 roku), wikariusz apostolskie centralnego dystryktu Anglii.
64
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 237.
65
Emmanuel J.F. Verrolles (1805-1878) z Misji Zagranicznych z Pary¿a.
58
59
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j¹ce, mam nadziejê, ¿e Dzie³o Rozkrzewiania Wiary zapamiêta to.
Jutro w tym samym celu pojedzie do Aix. W ten sposób przemierza Francjê, aby pobudziæ gorliwoæ wiernych wobec Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
29 wrzenia66: List do brata Ferranda67. Uspokajam go, aby nie
przejmowa³ siê z byle powodu. Jeli trzeba dokonaæ wyboru, ma
siê pewnoæ, ¿e pierwszeñstwo nale¿y daæ kuchni, ale w ramach
rozrywki móg³by zaj¹æ siê inn¹ rzecz¹. Tylko w raju bêdzie mo¿na
cieszyæ siê wypoczynkiem, radoci¹ i niezm¹conym szczêciem.
Zatem niech zostanie w Aix, aby tu wypocz¹æ w praktykowaniu
pos³uszeñstwa i obserwancji.
66
67

roku.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 231.
Brat Jean Bernard Ferrand (1805-1870), luby wieczyste z³o¿y³ w czerwcu 1834
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8 padziernika68: Krótki pobyt u mnie ksiêdza de Bonnechose’a . Ten duchowny nie zas³uguje, aby z tyloma innymi dziwiæ
siê, ¿e opinia uczciwych ludzi jest odrzucana. Prasa bardzo nies³usznie uwa¿a go za pod¿egacza70 pana Rossiego71. W Rzymie
postêpowa³ jedynie za impulsem swojego sumienia. Jeli siê pomyli³, to mo¿na by³o najwy¿ej powiedzieæ, ¿e pope³ni³ b³¹d, ale oskar¿aæ jego zamiary, tak jak to siê robi, to niesprawiedliwe.
69

11 padziernika72: Wyjazd pana Bonnechose’a do Rzymu.
Przez dwa dni wiele ze mn¹ rozmawia³ i mówi³ z otwartym sercem. Nie ma w tym nic dziwnego, ¿e pan Rossi by³ mu oddany.
Prawd¹ jest, ¿e to on przyj¹³ go w Rzymie, gdzie opinia zosta³a
odrzucona. Myla³, ¿e nieszczêciem by³oby, gdyby po wys³aniu go
do Francji usun¹³ siê ze wstydem i zmieszaniem. S¹dzi³, ¿e na
szwank zosta³oby wystawione dobro Kocio³a, i w tym sensie przemawia³ do papie¿a za pierwszym i za drugim razem. On rzeczywicie doprowadzi³ do pojednania, za co pan Rossi by³ mu niezmiernie wdziêczny. Chciano daæ wiadectwo wdziêcznoci, mianuj¹c go
audytorem Roty. Zrezygnowa³ z tej posady, o któr¹ ubiega³o siê
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 236.
Gaston Bonnechose (1800-1883) by³ rektorem kocio³a wiêtego Ludwika Francuskiego w Rzymie. W listopadzie 1847 roku zostanie mianowany biskupem Carcassonne, nastêpnie Evreux wreszcie arcybiskupem Rouen. W 1863 roku zostanie kardyna³em.
70
W oryginale u¿yto s³owa fauteur: pod¿egacz.
71
Hrabia Pellegrino Rossi (1787-1848) francuski polityk w³oskiego pochodzenia.
W 1845 roku minister François Guizot wys³a³ go jako ambasadora do Rzymu, aby omówiæ kwestie jezuitów i postaraæ siê u papie¿a, by wyrzeæ presjê na jezuitach, aby zamknêli kilka domów we Francji. We wrzeniu 1848 roku Pius IX mianowa³ go swoim
premierem. Zosta³ zamordowany 15 listopada nastêpnego roku.
72
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 236.
68
69
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piêædziesiêciu rywali. Tym bardziej by³o siê poruszonym jego bezstronnoci¹, ¿e wszyscy Francuzi, którzy przychodzili do ambasady, docenili jego powiêcenie. Zastanawiano siê, czy nie mianowaæ
go biskupem, a skoro nie powiedzia³ nie, to pan Rossi przyst¹pi³
do realizacji swojej sprawy. Oto ca³y supe³ tej historii.
12 padziernika73: Wizyta u prefekta i u mera74 w sprawie
katedry. Oczywicie ten ostatni jest nieprzychylny projektowi, gdy¿
to nie on jest jego autorem. Ponosi wszelkiego rodzaju konsekwencje. Szczerze i bez ukrywania powiedzia³em mu, ¿e skompromitowa³ siê t¹ opini¹. Mam nadziejê, ¿e uda siê mimo jego obecnoci,
ale nie mo¿na tego zaniedbaæ.
15 padziernika75: List do ojca Magnana. Nie jestem w stanie
go przepisaæ76. Na moj¹ ponawian¹ probê77 zezwalam mu, na próbê, czêæ seminarium w Vico otrzymaæ dla diecezji Ajaccio: „Nasz
spokojny dom misyjny stanie siê ha³aliwym pensjonatem. Samotnoæ tak konieczna dla wypoczynku apostolskich pracowników
ustêpuje miejsca gwarowi niesfornej m³odzie¿y. Nasi misjonarze,
powo³ani do wielkiego dzie³a nawracania dusz, zamieni¹ siê w pedagogów, zamiast oddawaæ siê studiom w³aciwym ich wiêtej pos³udze i przygotowaæ materia³y do kazañ, bêd¹ musieli powiêciæ
swój czas na odwie¿enie sobie gramatyki i wertowanie wieckich
autorów. Skoro skar¿¹ siê, ¿e odci¹ga siê ich od ich powo³ania, da
siê im tylko niew³aciwe powody, którymi prawdopodobnie siê zadowol¹. Nie trzeba kontynuowaæ tych obserwacji, nie masz czasu,
aby je oceniaæ ani na nie odpowiadaæ. Trzeba, aby jutro po po³uTen¿e, tam¿e, s. 221.
M.M. C.A. de La Coste w latach 1836-1848 by³ prefektem i André Elisée Reynard w latach 1843-1848 by³ merem.
75
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 8 i 49. Ten¿e, tam¿e, t. 5, s. 54; ten¿e, tam¿e, t. 8,
s. 109.
76
Skopiowa³ go, poniewa¿ posiadamy jego fragmenty. Kilka z nich zosta³o opublikowanych w EO I, t. 10, s. 137-138. Trzy inne, które publikujemy w tym tomie zosta³y
pominiête, poniewa¿ u Yenveux zosta³y potraktowane jako fragmenty dziennika.
77
Jak siê wydaje, to by³ ojciec Magnan, który dopiero co przyjecha³ do Ajaccio
jako superior wy¿szego seminarium, i biskupowi Casanelli dIstra zaproponowa³ otwarcie w Vico szko³y katolickiej. Sprzeciw wyrazi³a rada biskupia, co bardzo ucieszy³o biskupa de Mazenoda.
73
74
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dniu w Ajaccio potrafi³, jeli zajdzie potrzeba, skierowaæ m³odzie¿
do Vico lub odes³aæ do domu. Skoro tak bardzo bêdziesz naciskaæ
na przyjêcie tego projektu, wyra¿am na to zgodê, ale tylko na próbê.
Daj do zrozumienia biskupowi, jak bardzo jestem niezadowolony,
a nawet zasmucony, robiæ tego typu wy³om w naszych regu³ach.
Poniewa¿ przypuszczam, ¿e biskup z Ajaccio powierzy tobie
list od wikariusza generalnego, wiedz, ¿e nie mo¿esz go przyjmowaæ bez mojej zgody. To kwestia, której biskup nie powinien zignorowaæ. Zanim przyjmiesz ten tytu³ i zanim obejmiesz funkcjê,
nale¿y zapytaæ o moj¹ zgodê. Mówiê o tym, aby nie zapominaæ
o obowi¹zkach nakazanych przez Regu³y.
S³usznie obstajê za jednolitoci¹ naszych zwyczajów. Od pocz¹tku jest przyjête, ¿e w nag³ówku naszych listów umieszcza siê
wezwanie ku czci naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najwiêtszej Matki, Maryi Niepokalanej. Zatem trzeba podj¹æ ten zwyczaj
i uwa¿aæ, aby inni byli go zachowywali.
…Ojciec Aubert nie móg³ zostawiæ brata na Kalwarii, który
w³anie wczoraj zmar³78, za którego jestecie zobowi¹zani odprawiæ przepisane przez Regu³ê modlitwy, umar³ bowiem zakonnik,
i to wiêty zakonnik. Przyjmuj¹c wiêty wiatyk, z³o¿y³ swe luby
wieczyste”.
16 padziernika79: List do ojca Santoniego i brata Gaudeta.
Ojciec Santoni mo¿e dopuciæ do oblacji braci Arnauda, Pourrata,
Viviera i Arvela80. Niech jeszcze nieco od³o¿y luby brata Verneya81. Regu³a zak³ada, ¿e mo¿na czekaæ do subdiakonatu82. Brat
Gaudet mo¿e zostaæ w lOsier, poniewa¿ tak bardzo obawia siê
pobytu w Marsylii.
78
Brat Victor Joseph Giroud, nowicjat 14 maja 1845 roku, oblacje wieczyst¹ z³o¿y³ na ³o¿u mierci 13 padziernika 1846 roku, zmar³ 14 padziernika na Kalwarii.
79
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 109.
80
1 listopada 1846 roku luby z³o¿yli Charles Arnaud (1845-1914), wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 1 kwietnia 1849 roku; François Xavier Pourret (1845-1871), wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 1 kwietnia 1850 roku, wyst¹pi³ w 1851 roku; Joseph Vivier
(1825-1891) wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 maja 1850 roku. Antoine Arvel (1822-1848) luby z³o¿y³ dopiero 9 listopada 1846 roku i zmar³ w Marsylii 20 stycznia 18148
roku jako scholastyk.
81
Brat Célestin Verney (1814-1889), ob³óczyny 24 grudnia 1845 roku, w 1847 roku
wyjecha³ do Oregonu, luby zakonne z³o¿y³ 10 sierpnia 1851 roku w New-Westminster.
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Listopad 1846
18 listopada83: Przed Bogiem drogocenna mieræ naszego dobrego i wspania³ego ojca Gibellego84. Lekarze z Korsyki wyperswadowali mu, ¿e odzyska³by zdrowie, wracaj¹c na kontynent.
Kieruje do mnie probê, aby z tym nastawieniem i wiêt¹ obojêtnoci¹, któr¹ wzbudza³a w nim jego wysoka cnota, wróciæ do Marsylii. Napisa³ mi: „Mój bardzo czcigodny Ojcze, proszê mieæ pewnoæ, ¿e bêdê zadowolony zarówno z odmowy, jak i z pozwolenia”.
To w pewnym sensie nabyte dowiadczenie sumienia, jakie mi pokaza³ w tym wypadku. Obawia³em siê tej podró¿y, któr¹ uwa¿a³em
za haust ³aski dla jego biednego cia³a. Ojciec Semeria sk³ania³ siê,
aby j¹ odby³. Ojciec Aubert wmówi³ sobie, ¿e mo¿e byæ dla niego
po¿yteczna, albo by go zadowoliæ lub te¿, aby nie musia³ mi zarzucaæ, gdyby umar³ na Korsyce, ¿e nie spróbowa³em tego lekarstwa. Zgodzi³em siê zatem na tê podró¿, chocia¿ chcia³em jej unikn¹æ, kiedy wylê ojca drogiego chorego do Vico na mój koszt, aby
go rozweseli³ swoj¹ obecnoci¹. Na nieszczêcie moje obawy by³y
bardziej uzasadnione ni¿ nadzieja naszych ojców, której nigdy nie
mog³em podzielaæ. Podró¿ wycieñczy³a biednego chorego i wieczorem w dniu jego przyjazdu sadzi³em, ¿e nie prze¿yje nocy. Tymczasem dozna³ wielkiej pociechy na mój widok, a ja by³em bardzo
zasmucony, widz¹c, ¿e jest tak blisko swojego koñca. Od tej chwili choroba bardzo siê rozwinê³a i podczas jednej z moich nieobecnoci na biskupstwie trzeba by³o go zaopatrzyæ, co mnie bardzo
82
To zdanie zdumiewa. Mo¿e dotyczyæ brata Verneya, ale on wst¹pi³ do nowicjatu
w charakterze brata zakonnego.
83
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 91.
84
Ojciec Antoine Gibelli urodzi³ siê w 1813 roku w Vintimille (W³ochy) i zmar³
17 listopada 1846 roku na Kalwarii w Marsylii. Na Kalwariê przyby³ piêtnacie dni
przed mierci¹.
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zmartwi³o, poniewa¿ spe³nienie tej pos³ugi uwa¿a³em za jeden
z obowi¹zków wobec niego.
Widzia³em go jeszcze tego samego wieczoru i zasta³em go
w najwiêtszym nastawieniu. Choroba ci¹gle postêpowa³a. Trzeba
by³o móc nagraæ to, co buduj¹cego powiedzia³ w ostatnich dniach
swojej choroby. Za ka¿dym razem, kiedy go odwiedza³em, sk³ania³
mnie do p³aczu. To z mi³oci do Boga, z wdziêcznoci, ¿e Go powo³a³ do Zgromadzenia, któremu chcia³ dobrze s³u¿yæ, a dla którego, jak mówi³, nic nie zrobi³. To by³y uczucia pe³ne mi³oci wobec
mnie, dziêki którym powiadcza³, ¿e kocha³ mnie bardziej ni¿ rodzonego ojca. Widz¹c mnie wzruszonego, powiedzia³ mi: „Mój
ojcze, proszê byæ pewnym, ¿e chêtnie umieram, nie mam innego
zmartwienia, poza tym, ¿e moja mieræ wystawia³a ojca na próbê”.
Nastêpnie z radoci przejawiaj¹cej siê w przynale¿noci do Zgromadzenia i mierci na jego ³onie, zdumiewa³ siê, ¿e mielimy miêdzy sob¹ ludzi niewiernych swojemu powo³aniu. Wydawa³o siê, ¿e
trudno by³o mu zrozumieæ, w jaki sposób mogli siê zbawiæ. Aby
go odwieæ od tej strasznej myli, by³em zmuszony mu powiedzieæ:
„Moje dziecko, Bóg ich os¹dzi, proszê siê nimi wiêcej nie zajmowaæ”. Przyjmuj¹c wiêty wiatyk, krótko po nim chcia³ ucisn¹æ
wszystkich swoich braci, mówi¹c im najbardziej wzruszaj¹ce rzeczy. Kiedy go opuszcza³em, uciska³em go, przyk³adaj¹c moje wargi do jego policzka; z powodu naturalnego w odruchu synowskiej
mi³oci równie¿ on mnie uca³owa³; ale natychmiast z powodu uczucia szacunku i pokory, która by³a tak zwyczajna w jego wieku, natychmiast przeprosi³, podczas gdy ja wrêcz przeciwnie by³em oczarowany, ¿e w ten sposób odpowiedzia³ na oznakê ojcowskiej
mi³oci, jakie moje serce we mnie wzbudzi³o, aby go ni¹ obdarzyæ.
Chocia¿ ju¿ odmówiono modlitwy za konaj¹cych, by³ bardzo spokojny, kiedy dla mnie zosta³o zarezerwowane b³ogos³awieñstwo in
articulo mortis, które chcia³ ode mnie otrzymaæ. Powtarza³em polecenie duszy, a on nastêpnie z pobo¿noci¹ i uwag¹ ledzi³ s³owa.
Moje serce by³o zduszone na widok straty, która mia³a nadejæ,
musia³em przerwaæ. „Proszê kontynuowaæ, mój ojcze”, powiedzia³
do mnie, „poniewa¿ jeszcze ojciec nie skoñczy³”.
„Te modlitwy s¹ tak piêkne”. Zna³ je na pamiêæ, tyle razy bowiem w ci¹gu ¿ycia je powtarza³. Chcia³em mu jeszcze raz udzieliæ wiêtego wiatyku, ale za czêsto odkaszliwa³. Bardzo póno od
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niego wyszed³em w wieczór poprzedzaj¹cy jego b³ogos³awion¹
mieræ. Z wielkim nabo¿eñstwem przyj¹³ moje ostatnie b³ogos³awieñstwo; uca³owa³ mój piercieñ, uciska³em go z przeczuciem,
¿e ju¿ go wiêcej nie zobaczê. Wróci³em wczenie rano, w³anie
odda³ swoj¹ duszê Bogu. Skar¿y³em siê moim ojcom, ¿e nie uprzedzili mnie, kiedy zbli¿a³ siê jego koniec. Przepraszali, mówi¹c, ¿e
nie chcieli mnie budziæ, nasz b³ogos³awiony chory od wielu godzin
traci³ przytomnoæ. Powierza³em siê jemu przed jego relikwiami,
odmawiaj¹c przepisane przez Koció³ modlitwy. Ta ufnoæ nie opuci³a mnie ani na chwilê. S¹ dusze, i jego z pewnoci¹ zalicza siê
do tych, które przechodz¹ przez czyciec i od razu unosz¹ siê do
nieba, na ³ono Boga, którego zawsze kocha³y i wiernie mu s³u¿y³y
w ka¿dych dowiadczeniach.
Chcia³em uroczycie odprawiæ jego pogrzeb, podczas nabo¿eñstwa dominowa³a ta sama myl. Z³o¿y³em za niego Najwiêtsz¹
Ofiarê, ale nie przesta³em siê jemu powierzaæ, gdy na katafalku
widzia³em wiête cia³o wystawione do czci wiernych.
Od tej chwili nie mam innych myli, jak tylko, aby wiernie
wywi¹zaæ siê z tego, co jest przepisane przez Regu³ê. Wywi¹za³em
siê z obowi¹zku mszy (piêæ mszy), ale one pos³u¿¹, by jeszcze
wy¿ej zosta³ wystawiony w niebie. Szcz¹tki naszego wiêtego brata z³o¿ono w grobie mojego wujka, kawalera, gdzie te¿ spoczywaj¹ szcz¹tki dobrego ojca Mie. W przysz³ym roku je ekshumujemy,
aby je przewieæ do Vico do relikwii ojca Albiniego, w którego
szkole nauczy³ siê, jak stawaæ siê wiêtym. Ojciec Gibelli wyrazi³
to pragnienie, a to wystarcza, aby siê do niego dostosowaæ.
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Ojciec Robert Cooke OMI (1821-1882)
(zob. Dziennik, 1 lipca 1846 roku; wyjazd do Anglii)
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Joseph Eugène Bruno Guigues OMI (1805-1874)
(Zob. Dziennik, 10 lipca 1846 roku: nadzwyczajny wizytator w Kanadzie,
Dziennik, 24 grudnia 1847 roku: biskup Bytown)
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Styczeñ 1847
13 stycznia1: List od ojca Burfina. List od brata Cauvina2. Bardzo usilnie prosi mnie o wys³anie na misjê do dzikusów. Przyjazd
ojca Ricarda z Lumières. Wstawia siê na moje wezwanie. List od
brata Blancheta3. On równie¿ prosi mnie o wyjazd na misje do dzikusów. List od ojca Chauveta. Zdaje mi sprawozdanie o zdrowiu
ojca Ricarda. Lekarz zapewnia, ¿e nie pozostaje nic innego jak
podnieæ jego morale, a jego podró¿ raczej dobrze mu zrobi. Ma to
byæ sposób zapewnienia o zdrowiu naszego drogiego ojca i jest
to odpowied na koniecznoæ, w jakiej siê znajdujê, aby mu powierzyæ wielk¹ misjê w Oregonie4. Na tym rozleg³ym terenie potrzeba
cz³owieka, na którego bêdê móg³ liczyæ pod wzglêdem obserwancji, zachowywania Regu³ i dobrego kierowania cz³onkami, których
jestem w stanie mu powierzyæ. Tego pokroju mam do dyspozycji
tylko ojca Ricarda. To bêdzie moje usprawiedliwienie przed tymi,
którzy mogliby siê dziwiæ wyborem, jaki pad³ na niego.
14 stycznia5: Przyjazd ojca Lempfrita6, kartuza, którego papie¿
przenosi do naszego Zgromadzenia, umieszczaj¹c go pod moim
pos³uszeñstwem. Ten ojciec poprosi³ o przejcie do naszego Zgromadzenia, aby powiêciæ siê nawracaniu dzikusów; wraz z sob¹
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 69.
Eugène Auguste Cauvin (1826-1890), oblacjê z³o¿y³ 13 wrzenia 1846 roku,
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 30 wrzenia 1849 w Montrealu.
3
Georges Blanchet (1818-906), brat zakonny, oblacjê z³o¿y³ 3 padziernika 1842
roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 1 listopada 1872 roku w New-Westminster.
4
List obediencyjny zosta³ opublikowany w: EO I, t. 1, s. 162-164.
5
A. Yennveux, dz. cyt., t. 8, s. 31.
6
Honoré Timothée Lempfrit (1803-1862), oblacjê z³o¿y³ 8 wrzenia 1847 roku,
wyst¹pi³ w 1853 roku. By³ misjonarzem w Oregonie.
1
2
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zabra³ pewnego brata7, który przed z³o¿eniem profesji opuci³ kartuzów, aby pójæ za tym samym powo³aniem. Ojciec absolutnie nie
opuci³ zakonu Kartuzów z powodu niezadowolenia czy niesta³oci, ale jedynie po to, aby nie sprzeciwiaæ siê wielkiemu upodobaniu, które go popycha do ewangelizowania dzikusów. Zna francuski, niemiecki i w³oski; praktykowa³ medycynê i ma zdolnoci do
wszelkiego rodzaju spraw mechanicznych. Bardzo chêtnie zgadza
siê, aby nowicjat odbyæ w lOsier. Trzeba przyznaæ, ¿e dziêki
szczególnej pomocy Opatrznoci osi¹gn¹³ swój cel; to daje mi nadziejê, ¿e zobaczê, i¿ mu siê udaje. Jego zdrowie jest wspania³e,
a charakter wydaje siê czaruj¹cy.
22 stycznia8: Wyjazd naszych aposto³ów z Oregonu9. Ach, jak¿e to by³o wzruszaj¹ce! Jak¿e to by³o piêkne! B³ogos³awi¹c ich
wszystkich, chêtnie schyli³em siê do ich stóp, aby ca³owaæ te pedes evangelizantium bona10. Wyjechali zadowoleni, szczêliwi, ¿e
zostali wybrani do tej wielkiej misji.
7
Dwaj braci zakonni habit otrzymali 22 stycznia wraz z ojcem Lempfritem: Joseph Manthe (1829-1903) i Gaspard De Steffanis (1821-1878), Piemontczyk, który oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1848 roku i wraz z ojcem Semeri¹ zosta³ wys³any na Cejlon.
8
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 103.
9
Nazwiska pojawiaj¹ siê w licie biskupa de Mazenoda do biskupa Blancheta
z Walla Walla z 23 stycznia 1847 roku (EO I, t. 1, s. 165-167). Oto one: Ojciec Pascal
Ricard i bracia 28. letni G. Blanchet, 26. letni Eugène Casimir Chirouse, 23. letni Jean
Charles Pandosy. E.C. Chirouse (1821-1892) oblacjê z³o¿y³ 14 wrzenia 1844 roku;
J. C. Pandosy (1824-1891) oblacjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1845 roku. 2 stycznia 1848 roku
zostali wywiêceni na kap³anów w Walla Walla.
10
„O jak s¹ pe³ne wdziêku nogi zwiastuna radosnej nowiny (Iz 52, 7).
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Marzec 1847
1 marca11: List od ojca Santoniego. Dobry ojciec wyzwoli³ siê,
nie narzekaj¹c na polecenia, jakie mu wyda³em, aby niektórych
braci ci¹gn¹æ do Lumières i do Lablachère12, chocia¿ on wola³by
ich zatrzymaæ w lOsier.
20 marca13: Mam najwiêksz¹ ufnoæ, tak jak ten b³ogos³awiony przyjaciel Jezusa [wiêty £azarz], ¿e jego bardzo wiêty, domniemany ojciec wezm¹ mnie pod sw¹ przemo¿n¹ opiekê, maj¹c
na uwadze gorliwoæ, której nie przestawa³em popieraæ, aby rozwin¹æ ten kult tak bardzo zaniedbany a¿ do chwili obecnej. To
uczucie wyplenia³o mnie zarówno wczoraj, jak i dzisiaj podczas
nabo¿eñstw, jakie odprawialimy ku czci wiêtego Józefa i wiêtego £azarza.
21 marca14: Profesja brata Molinariego15 w mojej kaplicy. Nie
mog³em odprawiaæ mszy, poniewa¿ zgodzi³em siê, aby odprawiæ
j¹ gdzie indziej, ale po komunii kap³ana podszed³em do o³tarza
i do rêki wzi¹³em wiête cyborium. Po odpowiednim do okolicznoci przemówieniu odebra³em luby brata, który przyst¹pi³ do komunii, a po nim wszyscy obecni oblaci.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 119.
Notre-Dame Bon Secours w diecezji Viviers.
13
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 251.
14
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 110.
15
Jean Baptiste Molinari oblacjê z³o¿y³ 21 marca 1847 roku, wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 18 wrzenia 1847 roku, wyst¹pi³ w 1848 roku.
11

12
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Kwiecieñ 1847
18 kwietnia16: Msza dla Misji Francji17 poprzedzona odstêpstwem od wiary pewnego protestanta i bierzmowaniem pewnej
liczby doros³ych. Kaplica by³a wype³niona przez 700 osób, wiêkszoæ wywodzi³a siê z wy¿szej klasy marsylskiego spo³eczeñstwa,
wszyscy przyjêli komuniê z moich r¹k. Niczego nie mo¿na porównaæ z niesamowitym widokiem tego gorliwego zgromadzenia i skupieniem, które ci¹gle utrzymywa³o siê podczas tej doæ d³ugiej
ceremonii. Obecnoæ Ducha wiêtego zstêpuj¹cego w dusze bierzmowanych widocznie udzieli³a siê ca³emu zgromadzeniu, ja ze
swojej strony odczuwa³em ³agodny wp³yw, a gdy rozdziela³em komuniê wiêt¹ tym licznym wiernym, kiedy myla³em, ¿e jestem
pasterzem tej trzody, któr¹ jestem zobowi¹zany paæ, ¿e Cia³o Jezusa Chrystusa dawa³em im na pokarm, nie by³em w stanie powstrzymaæ moich uczuæ, a ³zy p³ynê³y z moich oczu, do tego stopnia moje serce rozpiera³a radoæ i szczêcie. Adorowa³em,
dziêkowa³em, na zmianê modli³em siê do naszego Boskiego Mistrza. Trzy kwadranse, jakie zajê³o rozdawanie komunii, przeminê³y niczym chwila.
22 kwietnia18: [Bierzmowanie ¿o³nierzy]. Czy mo¿na byæ bardziej zbudowanym od tych odwa¿nych ludzi i bardziej ws³uchanym
w s³owa, które musia³em do nich skierowaæ. Oto kolejna z moich
pociech; one siê pomna¿aj¹, nastêpuj¹ jedna po drugiej i z pewnoci¹ bardzo siê je odczuwa.
16
17
18

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 253.
Centrum Dzie³ Jezuickich w Marsylii.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 253.
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Maj 1847
5 maja19: [Wizytacja w N.-D de l’Osier]20. Nie mo¿na opowiedzieæ czego bardziej buduj¹cego ni¿ ta wspólnota z³o¿ona z tak
wielkiej liczby osób. Nie znalaz³em niczego do zmiany.
Aby zapewniæ dodatkowe ród³o dochodów i zezwolenie na
miejsce na spacery dla wspólnoty w lOsier, zakupi³em niewielk¹
posiad³oæ, która by³a na sprzeda¿ w s¹siedztwie. Jest obsadzona
winorol¹, orzechami, zbiera siê tam zbo¿e oraz siano, aby wy¿ywiæ czêæ naszej zwierzyny. Ojciec Vincens jest zachwycony tym
kupnem. Zakupu dokona³em za 14 tysiêcy franków.
Chodzi³o o inny zakup w diecezji, którego z wielu powodów
nie chcia³em dokonaæ21. Zamiast wydawaæ pieni¹dze, lepiej siê
op³aca zmodernizowaæ, powiêkszyæ to, co posiadamy, ni¿ mieæ
dwa domy w tej samej diecezji. Odst¹pi³em tak¿e w zwi¹zku
z cen¹, jak¹ trzeba by³oby zap³aciæ za zbudowanie domowej kaplicy,
sali rekreacyjnej proporcjonalnej do liczby nowicjuszów i dormitorium. Tymczasem prawdê mówi¹c, nie mo¿na ju¿ d³u¿ej przebywaæ w chórze, a niebawem nie bêdzie ju¿ miejsca dla nowicjuszów,
którzy przybêd¹ przed koñcem roku22.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 254; A. Yennveux, dz. cyt., t. 8, s. 41-42.
Biskup de Mazenod przeprowadzi³ wizytacje kanoniczn¹ w lOsier w dniach od
5-14 maja. By³o ponad 30 nowicjuszów, odby³y siê ob³óczyny piêciu postulantów.
21
W tym miejscu niew¹tpliwie jest mowa o miejscowoci Parménie po³o¿onej
20 km od lOsier. W latach 1842-1856 oblaci obs³ugiwali sanktuarium, którego w³acicielem by³a diecezja Grenoble. Biskup de Mazenod w maju 1847 roku przeprowadzi³
tam wizytacjê i wed³ug Reya (dz. cyt., t. 2, s. 254) nie s¹dzi³, aby ta zbyt wielka samotnoæ mog³a odpowiadaæ celom Instytutu. W jego mniemaniu opuszczenie sanktuarium
powinno siê dokonaæ wczeniej lub póniej, kiedy Opatrznoæ wyznaczy odpowiedni
moment.
22
W ostatniej czêci tekstu znów jest mowa o lOsier.
19
20
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Sierpieñ 1847
26 sierpnia23: Bardzo ciê¿ki dzieñ dla mego serca. Przyjecha³
ojciec Fiset24, aby spêdziæ czas razem ze mn¹. Byæ mo¿e to bêdzie
ostatnie nasze spotkanie. Ten biedny ojciec przyjecha³ siê po¿egnaæ
ze mn¹, aby siê udaæ do Wielkiej Kartuzji. Uwa¿a, ¿e tylko tam
mo¿e siê zbawiæ. Zwalcza³em ten zamys³ tak bardzo, jak tylko potrafiê, aby dla potrzeb jego duszy w Zgromadzeniu zaoferowaæ mu
wystarczaj¹c¹ pomoc. Kiedy mi dowiód³, ¿e potrzebowa³ innych
rodków zbawczych, ust¹pi³em wobec natrêtnych i powtarzalnych
usilnych prób i wrêczy³em mu list polecaj¹cy dla ojca przeora. Nie
mo¿na nie kochaæ tak uroczego charakteru; równie¿ nasze rozstanie by³o bardzo okrutne, ojciec Fiset by³ bowiem bez granic przywi¹zany do Zgromadzenia, a szczególnie do mnie, a tak¿e do ojca
Guiguesa i do tych wszystkich naszych ojców, których zna³. W¹tpiê, ¿e wytrwa w Wielkiej Kartuzji. To jeden z powodów, dla którego d³ugo stawia³em opór probie, jak¹ mi z³o¿y³ ustnie oraz na
pimie, aby mu pozwoliæ pojechaæ. Pomylono siê w Longueuil,
przyjmuj¹c go do Zgromadzenia, lepiej by³o mu przygotowaæ
uczciw¹ posadê w wiecie. Pomimo wiatru towarzyszy³em temu
dobremu ojcu a¿ do przykopów Arenc po niewielkiej, prowadz¹cej
tam dró¿ce. Jutro wyjedzie do Aix, gdzie zastanie ojca Magnana,
którego wyznaczy³em do przedstawienia go przeorowi.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 222.
Pierre Fiset (1821-1878), Kanadyjczyk, oblacjê z³o¿y³ 17 lutego 1844 roku
w Longueuil, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 5 maja 1844 roku. W latach 1846-1847
przebywa³ we Francji na Kalwarii i w Parménie. Wst¹pi³ do trapistów, a nie do kartuzów, w 1860 roku za³o¿y³ klasztor Trapistów w Staouéli w Algierii, gdzie by przeorem.
23
24
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29 sierpnia25: Faktem jest, ¿e odkryto26, i¿ w lOsier prowadzi³ bardzo plugawe rozmowy, które gorszy³y nowicjuszów. Byæ
mo¿e jest to zwi¹zane z tak¹ mani¹, jak¹ ma do upodobania
w z³ych uczuciach. Cokolwiek by to by³o, nic nie robi dla nas,
i ju¿ od dzisiaj uwa¿am, ¿e rzeczywicie od nas odszed³. Jest co
osobliwego, ¿e kiedy z powodów zdrowotnych poprosi³ o powrót
do Marsylii, nowicjusze wznosili okrzyki radoci.
31 sierpnia27: To w tamtym czasie biskupowi Demandolx28,
który mnie wywiêci³, odmówi³em zaszczytu, jaki mi zaproponowa³, aby zostaæ przy nim w charakterze wikariusza generalnego29;
to pierwsza odpowied, jakiej móg³bym udzieliæ tym wszystkim,
którzy dali mi dodatkowe wynagrodzenie za ambitny tytu³, poniewa¿ niektóre zaszczyty spad³y na mnie, chocia¿ ich nie poszukiwa³em. Nadal widzê framugê okna, do której dobry biskup przyciska³
mnie, abym zgodzi³ siê z jego tak uprzejm¹ ofertê. Powo³ywa³ siê
na tytu³ przyjaciela rodziny, bylimy ziomkami, by³by tak szczêliwy maj¹c mnie przy sobie. Wyzwoli³em go z okrutnej niewoli.
Czu³ ciê¿ar w³adzy, który mia³ nad nim jeden z jego wikariuszy
generalny i sekretarz. By³em daleki30 od myli, aby mnie chwaliæ.
Bêd¹c ca³kowicie speszonym podziêkowaniami usprawiedliwi³em
siê i zapewni³em o obowi¹zku, aby wróciæ do seminarium wiêtego Sulpicjusza, gdzie pe³ni³em funkcjê dyrektora. Ten wiêty biskup nie wiedzia³, co siê wydarzy³o w tym wiêtym domu w Pary¿u. Wiadomo, ¿e sulpicjanie, których zmuszono do odejcia,
kierownictwo seminarium powierzyli ksiê¿om Teysseyrre, TharinoA. Yennveux, dz. cyt., t. 4, s. 52.
Yenveux nie podaje nazwiska tego kap³ana. Zapewne chodzi o ksiêdza François
Toussaint Rouisse (1811-1883). Kanadyjczyk, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1839
roku, do nowicjatu w lOsier wst¹pi³ 7 grudnia 1846 roku. Tymczasem swój nowicjat
odby³ w Marsylii, oblacjê z³o¿y³ 8 grudnia 1848 roku, nastêpnie pracowa³ w Anglii
i w Kanadzie, wyst¹pi³ w 1856 roku.
27
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 225-227.
28
Jean François Demandolx urodzi³ siê w 1744 roku w Marsylii, zmar³ w 1817
roku. W latach 1803-1804 by³ biskupem La Rochelle, w latach 1805-1817 biskupem
Amiens.
29
Jest prawdopodobne, ¿e wyra¿enie „w tamtym czasie pochodzi z niew³aciwego wyciêcia Yenveux. W grudniu 1811 roku Eugeniusz odmówi³, by zostaæ przy biskupie Demandolx.
30
W oryginale wyra¿enie à cent piques: w odleg³oci stu pików, dos³ownie i w przenoni to znaczy w odleg³oci stu mil.
25
26
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wi, Gosselinowi31 i mnie. Pierwszy kap³an, ksi¹dz Tharin i ja, diakoni, wywiêceni na kap³anów w tym samym dniu, on w Pary¿u,
ja w Amiens, ostatni subdiakon. Biskup Demandolx zrozumia³, ¿e
nale¿ê do zgromadzenia wiêtego Sulpicjusza. Kiedy powiedzia³em mu, ¿e muszê pójæ wype³niaæ moje zadania dyrektora, ustêpuj¹c wobec tej uwagi, wzdychaj¹c, powiedzia³ mi: to co innego,
nie naciskam wiêcej, zostawi³em go w tym b³êdzie i wróci³em do
Pary¿a, gdzie pozosta³em jeszcze przez rok jako kap³an32.
Nastêpnie powróci³em do diecezji Aix, gdzie poprosi³em o przywilej, aby nie dawano mi ¿adnego urzêdu, chc¹c siê powiêciæ
pos³udze dla ubogich, wiêniów i m³odzie¿y. To jeszcze nie by³a
droga szczêcia ani zaszczytów. Fortuny nie potrzebowa³em, zaszczytów nie chcia³em. Czy nie udowodni³em mu, kiedy po restauracji uda³em siê do Pary¿a33, aby broniæ praw mojego wujka, który
ca³kowicie zosta³ zapomniany, nie chcia³em tylko pojawiæ siê przed
ksiêciem panem de Berrym34, którego szczególnie zna³em, z którym
przez wiele miesiêcy spêdza³em wszystkie wieczory w Palermo
w ma³ym gronie kilku innych osób u ksiê¿nej z Ventimille, gdzie
razem pilimy herbatê, gdzie mnie traktowano z pewnego rodzaju
za¿y³oci¹ do tego stopnia, ¿e zajmowano siê moj¹ toalet¹, chc¹c,
aby cina³ w³osy jak on, pozwalaj¹c mi do³¹czyæ do swojego honorowego kawalera i innych wa¿nych urzêdników domu hrabiego
de Sourdès, kawalera de Lajanda, aby mu towarzyszyæ w spacerach, jakie odbywa³ w okolicach Palermo, wreszcie, gdy wyje¿d¿a³,
da³ mi jako pami¹tkê piêkn¹ sukê wy¿³a35. Zatem czy s¹dzi³, ¿e nic
mi nie da³, skoro pojawi³em siê u niego, czy mi odmówi³ poparcia,
o które móg³bym go prosiæ? Ale dziêki Bogu w moim sercu podsyca³em inne myli, aby dok³adnie byæ nikim na dworze, na którym siê pojawia³em. Jednak¿e wtedy pozna³em królewskich kapelanów i biskupów. Kiedy w 1817 roku by³em gor¹co polecany
Sulpicjanie Paul Emile Teysseyrre i J.E. Augustin Gosselin; Calude Paul Tharin
w latach 1823-1826 bêdzie biskupem Strasburga.
32
Ju¿ w Dzienniku z 31 marca 1839 roku Za³o¿yciel opowiada³ o odmowie bycia
wikariuszem generalnym biskupa Demandolxa.
33
O podró¿y ojca de Mazenoda do Pary¿a od lipca do listopada 1817 roku zob.
EO I, t. 6, s. 39-50.
34
Ksi¹¿e de Berry: Charles (1778-1820), drugi syn hrabiego dArtois, przysz³y
Karol X, w latach 1824-1830 król Francji.
35
Suka wy¿³a.
31
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biskupowi de Latilowi36, ówczesnemu biskupowi z Chartres
i przyjacielowi hrabiego dArtois, mia³em bardzo bliskie relacje
z tym pra³atem, który zaj¹³ siê spraw¹, chc¹c oddaæ sprawiedliwoæ
mojemu wujkowi i mianowaæ go biskupem Marsylii. W wyniku
tego zbli¿enia przywi¹za³ siê do mnie i zaproponowa³ mi, abym
z nim uda³ siê do Chartres w charakterze kanonika penitencjarza
i teologa i honorowego wikariusza generalnego; czy nie wiedzia³em, dok¹d prowadzi ten zaszczyt i czy ze mn¹ by³oby inaczej jak
z ksiê¿mi de Simonym i de Bonaladem37, którzy zwi¹zali siê z tym
wp³ywowym pra³atem? Dobrze o tym wiedzia³em i nie chcia³em
tego; nie s¹dzi³em, ¿e podejmujê wyrzeczenie, uparcie odmawiaj¹c tak korzystnych i uprzejmych propozycji pod pretekstem, ¿e
zgromadzi³em ju¿ Misjonarzy Prowansji i wokó³ siebie zebra³em
wielu m³odych, których prowadzi³em do Boga; to wszystko znik³oby, gdybym opuci³ [stanowisko]. Ten wspania³y przyjaciel w konsekwencji udowodni³, kim by³ dla mnie, skoro wiele lat potem
przyjecha³, aby umrzeæ na moich rêkach38. W swoim testamencie
zapisa³ mi piêkny portret Piusa VII, który wykona³, gdy by³ jeszcze zdrowy, gdy by³ daleko od przewidzenia zbli¿aj¹cego siê koñca, oraz piercieñ, który nosz¹ na palcu, jaki zechcia³ mi przekazaæ, kiedy mnie wezwa³ do siebie; wiadcz¹ one o uczuciach, jakie
dla mnie zachowa³, i dowodz¹, co uczyni³by dla mnie, abym zechcia³ siê zgodziæ.
Czy powiem jeszcze, ¿e w 1823 roku, kiedy towarzyszy³em
mojemu wujkowi w Pary¿u, zosta³em wyznaczony, aby zasi¹æ na
stolicy, której odmówi³39 ksi¹dz Desjardins, wikariusz generalny
z Pary¿a, ¿e zrezygnowa³em z tego brzemienia, uzmys³awiaj¹c
w urzêdzie ja³mu¿nika, ¿e jestem absolutnie konieczny mojemu
wujkowi, który tylko pod tym warunkiem zgodzi³ siê byæ biskupem, ¿e poniosê ciê¿ar jego urzêdu. Wówczas powiedziano mu:
Antoine de Latail (1761-1839) w latach 1821-1824 biskup Chartres, w latach
1823-1839 arcybiskup Reims.
37
J. François de Simony (1770-1849), w latach 1825-1847 biskup Soissons; Maurice de Bonald (1787-1870), w latach 1823-1839 biskup Puy, w latach 1840-1870 arcybiskup Lyonu.
38
Zmar³ 1 grudnia 1839 roku. Zob. Dziennik od 18 listopada do 26 grudnia 1839
roku w ró¿nych miejscach ksi¹¿ki.
39
M. Louis Desjardins (1753-1833), w 1823 roku zosta³ mianowany biskupem
Châlons-sur-Marne, ale odmówi³.
36

282

Dziennik 1847

Po¿yczamy go ksiêdzu zatem, aby go wzi¹æ, kiedy przyjdzie na to
czas, a skoro powiedzia³em tak, to bêdzie po¿yczony.
Nie zwlekam z w³aciwym uporz¹dkowaniem tych rozporz¹dzeñ, bior¹c na siebie odpowiedzialnoæ za wszelkie rodki dzia³ania podjête przez mojego wujka, które s³usznie mi zosta³y przypisane, broni¹c zdecydowanie praw Kocio³a i niezale¿noci
episkopatu w korespondencji wymienianej z ministrem, który od tej
chwili, co przewidzia³em, znienawidzi³ mnie do tego stopnia, ¿e
przyrzek³, i¿ nigdy nie zostanê biskupem. Wraz z innymi koncepcjami ni¿ te, których dziêki ³asce bo¿ej nigdy nie przesta³em posiadaæ, musia³em iæ pod pr¹d, rych³o mo¿na by³oby sfinalizowaæ projekty, które powziêto wobec mnie. Dok³adnie tego nie chcia³em.
Trzeba by³o okolicznoci rzeczywicie zaplanowanych przez
Opatrznoæ, abym zosta³ tym, kim wbrew wszelkim oczekiwaniom
i niejako przez cud jestem.
Zapomnia³em o bardzo wa¿nym fakcie, a mianowicie wzmocniæ moj¹ tezê o tym, co wydarzy³o siê w Rzymie, kiedy uda³em siê
do papie¿a Leona XII, aby zatwierdziæ Regu³y i Konstytucje naszego Zgromadzenia40. Ten wielki papie¿, ¿ywi¹c szczególne uczucie, skierowa³ swój wzrok na mnie i chcia³ mnie wprowadziæ
w rzymsk¹ pra³aturê i poprowadziæ mnie do godnoci kardynalskiej. Taka by³a jego formalna intencja i niespe³na po dwóch latach
ksi¹dz kardyna³ Orioli41 ujawni³ tê tajemnicê, któr¹ ja zawsze trzyma³em w ukryciu. Ale czy da³em siê uwieæ tej perspektywie, która oczywicie mog³aby omamiæ kogo innego? Nie, dziêki Bogu,
coraz bardziej naciska³em u Ojca wiêtego o udzielenie tego, o co
przyjecha³em go prosiæ: o zatwierdzenie naszego instytutu i byæ
mo¿e tej bezinteresownoci zawdziêczam nieoczekiwan¹ ³askê
otrzymania tego, o czym kardyna³owie i urzêdnicy sekretariatów
zapewniali mnie, ¿e jest niemo¿liwe. Po wszystkich tych czynach,
czy jest siê pewnym, ¿e ci wszyscy, którzy przypisywali mi ambicjonalne zakusy, s¹ oszczercami? Poprzestajê na stwierdzeniu faktu, poniewa¿ moja reputacja nale¿y do Kocio³a, a tak¿e do Zgromadzenia, dla którego bardziej jestem ojcem ni¿ szefem.

40
41

W latach 1825-1826.
O. Francesco Orioli OFM (1778-1852), mianowany kardyna³em w 1838 roku.
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2 wrzenia42: List od ojca Guiguesa, od ojca Telmona, od ojca
Auberta i od ojca Bermonda. Ojciec Molloy czuje siê lepiej.
W zwi¹zku z przybyciem figury wiêtego Józefa, któr¹ wys³a³em
do Bytown, ojciec Telmon zarz¹dzi³ uroczyst¹ nowennê. Nie tylko
ojcowie mieszkaj¹cy w domu, ale tak¿e zakonnice43 i wszyscy
mieszkañcy Bytown z ufnoci¹ przyzywali wiêtego, a ojciec Molloy, czy te¿ piêæ zakonnic, które tak samo jak on s¹ zara¿one tych
nieszczêsnym tyfusem44, od razu poczuli siê lepiej.
W Longueuil lekko zarazi³ siê ojciec Brunet. Mamy nadziejê,
¿e to nie bêdzie nic wielkiego, ale nasi ojcowie zostan¹ wezwani,
aby pos³ugiwaæ w Montrealu. Niech Bóg ich zachowa, o co codziennie Go proszê, sk³adaj¹c Najwiêtsz¹ Ofiarê w ich intencji.
24 wrzenia45: Niezliczone listy. Miêdzy innymi od ojca Santoniego, który chcia³by, abym do nowicjatu nie wysy³a³ mu Ramberta46, jak gdyby chodzi³o o cz³onka, którego niew³aciwie ocenili; muszê siê powstrzymaæ od powierzchownych stwierdzeñ.
26 wrzenia47: wiêcenia naszych trzech diakonów: Bernarda,
Gaudeta i Keatinga48. W sobotê 18 wywiêci³em ich na diakonów,
A. Yenveux, dz. cyt., t. 4, s. 152.
Szarytki.
44
W Kanadzie panowa³a epidemia tyfusu przywiezionego przez Irlandczyków, którzy przed szponami g³odu uciekali z ich wyspy.
45
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 23.
46
Toussaint Rambert (1828-1889), oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1848 roku, wiêcenia
kap³añskie otrzyma³ 27 czerwca 1852 roku, przysz³y biograf Za³o¿yciela.
47
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1, s. 91-92.
48
Augustin Gaudet; Jean Pierre Bernard (1823-1885), oblacjê z³o¿y³ 7 marca 1844
roku; Louis Keating oblacjê z³o¿y³ 1 stycznia 1845 roku, wyst¹pi³ w 1882 roku.
42
43

284

Dziennik 1847

a dzisiaj wywiêcê na kap³anów. Ach, jak¿e okazali siê godni tej
³aski ci trzej zakonnicy gotowi, aby wyjechaæ: jeden na wyspê Cejlon, dwóch kolejnych do Kanady, w naprawdê godnym ich powo³ania nastawieniu. Nie wiem, którego z tej trójki najbardziej podziwiaæ? Ojciec Keating jest bardziej osch³y i niemia³y, ale ojcowie
Bernard i Gaudet z wylewnoci¹ i naprawdê synowskim oddaniem
wyrazili czu³e uczucia swych serc, z pewnoci¹ nie pozosta³em
obojêtny na te tak wzruszaj¹ce wiadectwa ich mi³oci. Nigdy opuszaj¹cy ojca syn nie da³ mu wiêkszego wiadectwa mi³oci. Ojciec
Gaudet wyje¿d¿a jutro. Chcia³ na pimie zostawiæ mi uczucia, które go o¿ywiaj¹. To dokument, który nie powinien zagin¹æ. Chcê,
aby przetrwa³ dla zbudowania tych, którzy przyjd¹ póniej. Ju¿ kiedy napisa³ do mnie doskona³y list, chc¹c mi wyjawiæ pragnienie,
jakie mia³, abym w wyborze, który mam podj¹æ, nie zapomnia³
o cz³onkach do Kanady, do tego kraju nêkanego tyfusem, który na
oczach wszystkich ju¿ poch³on¹³ ponad dwunastu kap³anów i ju¿
dotkn¹³ czterech naszych. Dzisiaj mi podziêkowa³, ¿e wys³ucha³em
jego proby. Rzeczywicie mam powody p³akaæ z radoci, maj¹c
w Zgromadzeniu tego pokroju ludzi.
„Mój umi³owany ojcze: Vias meas [tibi] et exaudisti me49. Tak,
otwar³em przed ojcem moje serce, a ojciec wys³ucha³ moich pragnieñ. Po tak wielkim dobrodziejstwie, jakie mogê daæ ojcu wiadectwo mojej wdziêcznoci? Moje serce jest wype³nione mi³ymi
mylami, ale moje usta ani mój jêzyk nie potrafi¹ ich wyraziæ.
Tymczasem przed opuszczeniem ojczyzny, zanim pomiêdzy ojcem
a jego umi³owanym ojcem bêdzie wielki ocean, proszê mi pozwoliæ na kilka linijek podyktowanych serdeczn¹ prostot¹, które bêd¹
ostatnim czu³ym wiadectwem jego szczerego oddania. Ekscelencjo, oddalam siê od ojca, wiem, ¿e bardzo mnie ojciec kocha³, ale
proszê siê pocieszyæ, oddalamy siê bowiem tylko cielenie; moje
serce pozostanie zjednoczone z sercem ojca. Zreszt¹ zabieram moj¹
Regu³ê, tam bêd¹ wasze zbawienne rady, wasza wola, wasze ca³e
serce. Zatem bêdzie ojciec ci¹gle ze swoim dzieckiem tak czêsto,
jak bêdê je czyta³, jak bêdê je przyk³ada³ do moich warg. Ona bêdzie moim schronieniem i pociech¹ w moich trudach. Jestem przekonany, ¿e z moj¹ Regu³a uwiêcê siê, a tylko dziêki niej do wiê49

Wyjawi³em Ci moje drogi, a Ty mnie wys³ucha³ Ps 119, 26.
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toci doprowadzê dusze. Na zawsze przyrzekam jej mi³oæ i wiernoæ, tak na zawsze. Jeszcze raz, mój umi³owany ojcze, opuszczam
ojca, ale proszê liczyæ na moje oddanie. Nie, ojciec Augustyn Józef Maria Gaudet nigdy nie zasmuci swojego ojca. Oto mój akt
oddania. Powiem prawie: oto moje wyznanie wiary, oddalaj¹c siê
od tego uwiêcaj¹cego ród³a, sk¹d do mojego serca sp³ynê³o tyle
oznak czu³oci. Mój bardzo umi³owany ojcze superiorze generalny, oto gwarancja wiernoci rodzinie zakonnej, dla której z tak
s³usznego powodu jestecie pierwszym ojcem. B³ogos³awicie j¹,
pob³ogos³awcie mnie, byæ mo¿e ostatni raz. Z Jezusem, z Maryj¹
i Józefem w ich sercu, w sercu ojca i na zawsze. Ekscelencjo, wasz
drogi syn. Auguste Gaudet, kap³an OMI”.
Wyjazd naszych ojców Lempfrita, Bernarda i Arnauda do
Ameryki. W Lyonie do³¹cz¹ do ojca Gaudeta i do dwóch braci zakonnych Triolle’a i Tisseranda50. Nie ma nic bardziej wspania³ego
i przyjemnego od tych wspania³omylnych misjonarzy. Jak¿e byli
czuli w wyra¿eniu swojej mi³oci do mnie! Oni s¹ bardzo godni
ca³ej mojej mi³oci. Mogê powiedzieæ, ¿e op³ywam w radoæ, przepatruj¹c siê im, jakimi uczyni³a ich ³aska bo¿a.
50
Cyprien Triolle (1810-1903), oblacjê z³o¿y³ 8 grudnia 1845 roku; Claude Tisserand oblacjê z³o¿y³ 2 padziernika 1847 roku, wyst¹pi³ w 1849 roku.
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Padziernik 1847
2 padziernika51: [wizyta ksiêdza Etienne’a52, superiora lazarystów, który w Marsylii chce otworzyæ prokurê]. Sprawa jest zbyt
s³uszna, abym odmówi³. Wyrazi³em na to zgodê.
3 padziernika53: Czego zatem domaga siê od nas Bo¿a
Opatrznoæ? Dobry Bo¿e! Oto list, który pisze do mnie ksi¹dz biskup z Limoges54, aby mi zaproponowaæ wspania³y dom w jego
biskupiej stolicy. Dom jest gotowy na przyjêcie misjonarzy, o których mnie prosi, zostaje jeszcze dwa tysi¹ce franków dochodu, co
wraz z ofiarami z misji wystarczy na utrzymanie naszych misjonarzy. Jak¿e odmówiæ tego bo¿ego daru? Dom w centrum Francji,
gdzie ludzie odczuwaj¹ tak wielk¹ potrzebê g³oszenia Ewangelii.
Ale równie¿ jak w tym domu formowaæ personel, skoro zdecydowalimy siê na otwarcie domu w Nancy55, gdzie trzeba nam pos³aæ
tylu misjonarzy do Kanady i na Cejlon? Jest czym zaprz¹taæ sobie
g³owê.
17 padziernika56: Kolejna rada, na której jeszcze dyskutowalimy nad decyzj¹ powziêt¹ na korzyæ braci Chavarda i Martina.
Umacniamy siê w przekonaniu, ¿e ten ostatni powinien zostaæ
i przebywaæ na urlopie. Niezale¿nie od tego, co s¹dzi ojciec BelA. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 258.
Jean Baptiste Etienne (1801-1874), od 1834 roku a¿ do mierci superior generalny lazarystów.
53
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 36-37.
54
Bernard Buissas, w latach 1844-1856 biskup Limoges.
55
W 1847 roku trzeba by³o otworzyæ drugi nowicjat w Nancy, w tym roku oblaci
zostali wys³ani do Oregonu i na Cejlon.
56
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 249.
51
52
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lon, sk³aniano siê, aby poprzestaæ na skazaniu Chavarda na szeciomiesiêczn¹ pokutê w nowicjacie, gdzie uczêszcza³by na æwiczenia,
nie nosz¹c krzy¿a.
Jeszcze raz spotka³em kleryka Chavarda. Rozmawia³em z nim
o sytuacji, w jakiej siê znalaz³, i zgodzi³em siê na z³agodzenie
wyznaczonej mu kary. Spróbujemy, czy w ci¹gu szeciu miesiêcy
nowicjatu nabierze duch Zgromadzenia, który w najwy¿szym stopniu jest duchem zakonnym, do którego zdobycia jest mu daleko.
21 padziernika57: Wyjazd naszych dobrych misjonarzy z Cejlonu58. Jak prawdziwi aposto³owie podejm¹ tê podró¿. Ojciec Semeria powiedzia³ mi, ¿e poza smutkiem, ¿e nas opuszcza, dla niego to nie by³o wyrzeczenie. Z pewnoci¹ dobry Bóg przeznaczy
wiele ³ask dla niego, a tak¿e dla jego wspó³braci, którzy s¹ godni,
aby do niego do³¹czyæ. Ojciec Ciamin59 wst¹pi³ do Zgromadzenia
z zamiarem udania siê, aby ewangelizowaæ dzikusów60, ale ani ojciec Semeria, a tym bardziej ojciec Keating nie wyrazili tego pragnienia. Tymczasem niech bêdzie wiadomo, potrzebowa³em ich tylko wyznaczyæ na tê odleg³¹ misjê, a oni byli gotowi do wyjazdu
nie tylko z poddaniem, ale tak¿e z radoci¹ i szczêciem. Niech
bêd¹ b³ogos³awieni wraz z tymi wszystkimi, którzy bêd¹ tacy jak
oni.
Ten¿e, tam¿e, t. 1, s. 76.
Ojcowie Etienne Semeria, Joseph Alexandre Ciamin, Louis Keating i brat Gaspard De Steffanis. Trzech by³o W³ochami, to jeden z warunków postawionych przez
biskupa Horace Bettachiniego, który wówczas by³ koadiutorem wikariusza apostolskiego w Colombo.
59
J.A. Ciamin (1847-1853), wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 6 czerwca 1846 roku,
oblacjê z³o¿y³ 8 wrzenia 1847 roku.
60
Z pewnoci¹ Za³o¿yciel w tym miejscu chce powiedzieæ, ¿e ojciec Ciamin chcia³
pojechaæ do Kanady. Zgodnie z powszechnym zwyczajem wyra¿ania siê w Kanadzie i we
Francji Amerindian ci¹gle nazywa dzikusami.
57
58
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Listopad 1847
4 listopada61: Przyby³ ojciec Courtès, aby otrzymaæ ostatnie
wskazówki odnonie do Limoges, gdzie natychmiast siê uda, to
znaczy w czwartek pojedzie do Nîmes, aby tam spotkaæ siê z ojcem Tempierem, który najpierw pojawi siê w La Blachére, a stamt¹d wraz z ojcem Courtèsem i innymi dwoma ojcami, którzy zostali wyznaczeni do utworzenia tego domu, uda siê do Limoges. To
ojcowie Vialia i Chauliac62 oraz brat Ferrand, w oczekiwaniu, a¿
ojciec Burfin zmieni ojca Courtèsa i obejmie funkcjê superiora
nowego domu.
Biskup Croizier z Rodez63 spêdzi³ u mnie kilka dni, wracaj¹c
z W³och. Rano i wieczorem w Dniu Wszystkich wiêtych przewodniczy³ nabo¿eñstwom w katedrze. Wyjecha³ wczoraj, 3 listopada,
o szóstej wieczorem. Ten pra³at w z³ym wietle widzi sprawy z Rzymu64. Uwa¿a, ¿e to ponad mo¿liwoci papie¿a, który nie panuje nad
sytuacj¹. Z niepokojem spogl¹dam na przysz³oæ tego kraju.
[Zatem jest] konieczne, aby ojciec Léonard zakoñczy³ swoj¹
misjê, która a¿ dot¹d65 tak dobrze przebiega³a. Bóg pomo¿e nam
wykarmiæ tych wszystkich nowicjuszów, którzy do nas przybywaj¹, pracujemy dla Jego chwa³y. Gdy tylko ojciec Leonard wszêdzie
61

s. 262.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 55; ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 139; A. Rey, dz. cyt., t. 2,

62
Jean Viala (1808-1869), oblacjê z³o¿y³ 1 stycznia 1839 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 2 listopada 1939 roku; Scipion Chauliac († 1888), oblacjê z³o¿y³ 14 wrzenia 1846 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 15 listopada 1846 roku.
63
Jean François Croizier, w latach 1842-1855 biskup Rodez.
64
Ruch rewolucyjny, który pojawi³ siê w 1848 roku i sprzeciwia³ siê, aby papie¿
Pius IX opuci³ Rzym, udaj¹c siê do Gaety.
65
W latach 1846-1848 ojciec Leonard Baveux odby³ powo³aniowe tournée po
Europie. Zob. EO I, t. 10, s. IX-XII, Henri Verkin, La tournée de propaganda de p. Leonard, w: Etudes oblates, t. 26 (1967), s. 55-88.
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da poznaæ Zgromadzenie, mam nadziejê, ¿e to wystarczy, aby ze
spokojem zape³niæ nasze nowicjaty.
14 listopada66: List od ojca Naughtena67. Wyolbrzymia potrzeby swojej rodziny, której ju¿ na wiele sposobów wspomog³em,
miêdzy innymi ³o¿¹c na utrzymanie m³odego brata naszego ojca
Naughtena.
29 listopada68: List od ojca Courtèsa i od biskupa z Limoges
za porednictwem powracaj¹cego ojca Tempiera. Naprawdê jest
co nadprzyrodzonego w naszym domu w Limoges. Poprzednik
obecnego biskupa po³o¿y³ pierwsze fundamenty domu, którego
budowê zakoñczy³ biskup Buissas. Zgodnie z poufnymi notami
zostawionymi przez jego poprzednika, przeznaczy³ go dla misjonarzy, których uzgodniono nazywaæ kap³anami pomocniczymi biskupa. Skoro wszystko by³o gotowe, biskup prosi³ Boga, aby mu
przys³a³ ludzi, którzy powinni dokonaæ dobra w tym dziele. Zupe³nie nas nie zna³. Najpierw zwróci³ siê do marystów69, którzy prosili go o czas, nie maj¹c mo¿liwoci na otwarcie domu. Wówczas
zwróci³ siê do Ojców Mi³osierdzia70, którzy byli oczarowani propozycj¹, ale prosz¹ na dwa lata. Wówczas zwróci³ siê do Misjonarzy Przenajdro¿szej Krwi za³o¿onych w Tulle71; w obecnej chwili
nie maj¹ wystarczaj¹cej liczby. Biskup napisa³ do superiora generalnego lazarystów72, który niezbyt dobrze rozumie propozycjê
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 38.
Chodzi o ojca Johna B. Naughtena (ur. w 1842 roku), oblacjê z³o¿y³ 1 listopada
1841 roku, w 1845 roku zosta³ wys³any do Kanady, wiêcenia kap³añskie otrzyma³
w 1845 roku, wyst¹pi³ w 1859 roku. Jego brat Michael Naughten (ur. w 1829 roku) by³
wówczas w nowicjacie, oblacjê z³o¿y³ 1 listopada 1848 roku, wyst¹pi³ w 1853 roku.
68
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 56-57.
69
Zgromadzenie maryjne za³o¿one przez Jeana Claude Colina 23 lipca 1816 roku.
70
Misjonarze Francji zostali za³o¿eni w 1808 roku przez Jean Baptise Rauzana. Po
rewolucji lipcowej przyjêli nazwê Ojców Mi³osierdzia i w 1834 roku zostali zatwierdzeni przez Rzym.
71
Czy chodzi o Misjonarzy Przenajdro¿szej Krwi za³o¿onych 15 sierpnia 1815
roku w W³oszech przez Gasparda Del Buffalo? Podczas pobytu w Rzymie w 1832 roku
biskup de Mazenod, mianowany biskupem Ikozji, spotka³ siê z Gaspardem Del Bufalo
w celu po³¹czenia obu instytutów. Zob. F. Ciardi, Un projet de fusion avec les Missionnaires du Précieux Sang, w: Vie Oblate Life, t. 37 (1978), s. 65-69.
72
Ojciec Jean Baptiste Etienne.
66
67
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i odpisuje w wymijaj¹cy sposób. Zasmucony biskup w trudnociach skar¿y siê Bogu, jak sam o tym powiedzia³ i tym razem pomyla³ o odprawieniu nowenny ku czci Najwiêtszej Maryi Panny
i jednego z wikariuszów generalnych wysy³a do Lyonu, aby podj¹æ
nowe starania u marystów. Wikariusz generalny powróci³, niczego
nie osi¹gaj¹c, ale mglicie mówi mu, ¿e s³ysza³ o jakich Oblatach
Maryi, których superiorem i za³o¿ycielem jest biskup Marsylii;
wiadomoæ podchwyci³ w oka mgnieniu i wówczas napisa³ do mnie
ten pierwszy list, który tak bardzo mi siê podoba. W miêdzyczasie
zaoferowali siê jezuici poprzez urz¹d ojca Coraila i ojca Bussy’ego. Biskup nie uzna³ za stosowne odpowiedzieæ na ich ofertê. Ledwie dziêki mojej pierwszej odpowiedzi przyj¹³em propozycjê, biskup nie posiadaj¹c siê z radoci, powiadomi³ o tym swoich
wikariuszów generalnych i swoj¹ radê, któr¹ zebra³ w trybie nadzwyczajnym, a wszyscy oklaskiwali sukces jego dzia³añ i uwielbiali dobrego Boga. Ale oto do Limoges przybywa biskup z Luçon73,
aby spêdziæ kilka dni ze swoim przyjacielem biskupem z Limoges.
Widz¹c tê piêkn¹ misjê, krzykn¹³: Dlaczego mnie o tym ksi¹dz biskup nie uprzedzi³, da³bym ksiêdzu biskupowi dziesiêciu Misjonarzy wiêtego Wawrzyñca74! Ale biskup z Limoges odpowiedzia³
mu, ¿e ju¿ jest za póno, zdecydowa³ siê bowiem na nas i ¿e jest
zadowolony. Czy w tych wydarzeniach, które wspominam, mo¿na
nie zauwa¿yæ bo¿ej rêki i opieki Najwiêtszej Maryi Panny? To
prawie cudowne! Nie by³o ani jednego zgromadzenia, do którego
zwróci³ siê biskup, które nie rozpacza³oby, ¿e nie przyjê³o jego
oferty. Miêdzy innymi ksi¹dz Etienne, superior lazarystów, daj¹c
wiadectwo swojego zmartwienia, przyjecha³ na miejsce; ale nie
mogê pomin¹æ milczeniem tego, co biskup z Limoges powiedzia³
ojcu Tempierowi: ksi¹dz Etienne mówi mu, ¿e by³ zmuszony przyznaæ, i¿ ksi¹dz biskup nie móg³ lepiej trafiæ ni¿ na nasze Zgromadzenie, które jego zdaniem najlepiej mu odpowiada³o. Równie¿ do
innych zwraca³ siê bardzo usilnie, ale chce, aby byli tacy jak ci,
których mu pos³a³em; inaczej nie bêdziemy musieli niepokoiæ siê

Jacques M.J. Baillès, w latach 1846-1856 biskup Luçon.
Prawdopodobnie montfortanie za³o¿eni oko³o 1705 roku przez wiêtego Ludwika Marie Grignon de Montfort, których dom macierzysty znajdowa³ siê w Saint-Laurent-sur-Sèvre.
73
74
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szukaniem kaznodziejów, których sk¹din¹d nie mamy. Dobry ojciec
Burfin ju¿ siê tym wiêcej nie martwi.
Umowa sporz¹dzona w dwóch egzemplarzach jest w naszych
archiwach; zatem nie zadajê sobie trudu przepisywania jej w tym
miejscu. Na wieczn¹ w³asnoæ przekazuje naszemu Zgromadzeniu
mieszkanie, jakie ma dla kap³anów pomocniczych, przekazuje im
200 franków wynagrodzenia, okrela procenty od kapita³u. Powinnimy tam skierowaæ przynajmniej dziesiêciu misjonarzy i najwiêksz¹ liczbê wys³aæ w czasie jubileuszy i wystawiania relikwii,
co ma miejsce co siedem tygodni. Jednym s³owem, to wspania³y
i bardzo cenny dom, który powinnimy uznaæ za otrzymany dziêki
dobroci naszej Matki, która z wy¿yn nieba opiekuje siê nami. Teraz my powinnimy odpowiedzieæ na te ³aski.
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Grudzieñ 1847
4 grudnia75: List od ojca Dassy’ego. Narzeka nieco na
oszczêdnoæ ekonoma, który nic nie rozumie z jego pracy76. Ojciec
mistrz z powodu nadmiernej troski o nowicjuszy w niewielkim
stopniu poddaje ich próbie w materii ubóstwa. Nadal ponosi siê
niepotrzebne wydatki.
6 grudnia77: Jestem bardzo zadowolony, ¿e ojciec Courtès
podj¹³ siê g³oszenia w katedrze w Limoges; ale nie chcia³bym, aby
pozwoli³ g³osiæ rekolekcje dla ni¿szego seminarium innym, którzy
nie byli przygotowani.
9 grudnia78: List do ojca Dassy’ego79, odpowied na jego list
z 30 listopada. Gratulujê mu, ¿e jest pierwszym z naszych, którzy
pracowali nad nawróceniem mieszkañców zimnej Pó³nocy. Wchodzê w jego trudnoci wewnêtrzne. Uzna³em, ¿e ojciec Mouchel jest
z³ym ekonomem, ale polecam mu, aby nie sk¹pi³ swoim podopiecznym tego, co konieczne, zgadzaj¹c siê ca³kowicie, ¿e nie powinien
zbytnio dogadzaæ ich potrzebom.
13 grudnia80: [Spotkanie biskupów w Aix81. Projekt napisania
do króla, aby okreliæ uprawnienia Pañstwa i Kocio³a]. Ten projekt
mnie mieszy, uwa¿am, ¿e lepiej by³oby go wprowadziæ w ¿ycie.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 18 a¿ do koñca tomu.
Ojciec Dassy by³ superiorem domu w Nancy, który w³anie otwarto. Ekonomem
by³ ojciec Fréderic Mouchel, a mistrzem nowicjuszów ojciec J.P. Santoni.
77
A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 60.
78
Ten¿e, tam¿e, t. 7, s. 194.
79
List z 7 grudnia 1847 roku opublikowany w: EO I, t. 10, s. 184-186.
80
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 261.
81
Biskup de Mazenod i biskup Guibert udali siê do Aix, aby pozdrowiæ nowego
arcybiskupa Pierre M.J. Darcimoles. Tam spotkali biskupa Auguste Siboura z Digne.
75
76
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16 grudnia82: List do ojca Lavigne’a83. Odpowied na jego list,
w którym prosi mnie o zachowanie swojego uposa¿enia z roku
1847, aby sfinalizowaæ zakup krzy¿a misyjnego w jego kraju, gdzie
g³osi Ewangeliê. Jasno mu powiedzia³em, ¿e chcia³bym, aby zapomnia³, ¿e ma dochody, czy te¿ ich nie ma, ¿eby ju¿ d³u¿ej nie zajmowa³ siê tym, czy nimi dysponowaæ, czy je wykorzystaæ, mówiê
mu to, co jest decyzj¹ mojego sumienia, a mówi¹c do niego w ten
sposób, zezwalam na to, o co mnie prosi. Czy nie jest to godne
po¿a³owania, ¿e ten ojciec ci¹gle przychodzi prosiæ o pozwolenie
na dysponowanie uposa¿eniem, podczas gdy wie, ¿e Zgromadzenie jest obci¹¿one olbrzymimi d³ugami za nasze domy oraz wielk¹
liczb¹ nowicjuszy i oblatów, którzy s¹ na jego utrzymaniu.
20 grudnia84: List do ojca Vincensa, mistrza nowicjuszów.
Nowicjusze przepadaj¹ za nim. Niech uwa¿a, aby nie by³ zbyt dobry. Trzeba, aby w nowicjacie oswojono siê z wszystkimi cnotami
³¹cznie z cnot¹ umartwienia. Musz¹ nauczyæ siê obyæ bez wielu
rzeczy i przyj¹æ wyrzeczenia.
By³em zadowolony, ¿e w nowicjacie wyjaniono to, co rozumiemy przez odnowienie lubów. To nie w tym celu, ¿e potrzebujemy podj¹æ nowe zobowi¹zania. luby, które z³o¿ylimy za pierwszym razem, obowi¹zuj¹ nas przez ca³e ¿ycie. Ta praktyka zosta³a
wprowadzona w celu o¿ywienia naszej gorliwoci itd. Istotne jest
jednak, aby zauwa¿yæ, i¿ intencj¹ Regu³y jest to, ¿e gdyby przez
przypadek zabrak³o czego w lubach pierwotnie z³o¿onych, aby
uznaæ ich wartoæ, zrozumia³e jest, ¿e poprzez odnowienie koryguje siê ten brak i nabywa siê dyspozycje, których chc¹ Konstytucje.
Dziwi mnie opinia, jak¹ ma o kleryku Rambercie, obawy co
do ojca Bellangera85 sprawiaj¹ mi przykroæ. Niech co miesi¹c zdaje mi relacjê o swoim nowicjacie.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 30.
Joseph Henri Lavigne urodzi³ siê w roku 1816, wiêcenia kap³añskie przyj¹³
17 lipca 1842 roku, oblacjê z³o¿y³ 15 padziernika 1842 roku, wyst¹pi³ w 1852 roku.
84
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 17 i 40 a¿ do koñca tomu; ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 71
i 93.
85
Jean Baptiste Bellanger urodzi³ siê w 1809 roku, oblacjê z³o¿y³ 8 marca 1848
roku, wyst¹pi³ w 1850 roku.
82
83
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24 grudnia86: List do ojca Honorata. Mówiê mu miêdzy innymi, ¿e wyniesienie naszego ojca Guiguesa87 do godnoci biskupiej
niczego nie zmienia w materii jego relacji do Zgromadzenia. Potwierdzam uprawnienia nadzwyczajnego wizytatora dla Zgromadzenia — zostaje tym, kim by³.
26 grudnia88: List od ojca Courtèsa. Tym razem nie pozwala
siê powaliæ. Bardzo dobrze odpowiedzia³ na krytyczne uwagi
i uprzedzenia, na jakie sobie pozwolono zarówno w Limoges, gdzie
mieszkaj¹, jak i gdzie indziej. Postanowiono, aby nosili ozdobny
ko³nierz i nie pokazywali krzy¿a.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 45.
9 lipca 1847 roku ojciec J.E. Bruno Guigues zosta³ mianowany biskupem Bytown, wiêcenia biskupie otrzyma³ 30 lipca 1848 roku z r¹k Rémi Gaulin, biskupa Kingston.
88
A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 23.
86
87
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Styczeñ 1848
9 stycznia1: Wola³em uroczycie uczestniczyæ w sumie w katedrze ni¿ pojechaæ nowymi wagonami2 zainaugurowaæ stacjê
w Arles. Podró¿ minê³a ¿wawo i bezpiecznie. W Arles wystawiono wspania³y obiad, zw³aszcza bardzo ciep³e patelnie, umierano
bowiem z zimna przy tej mronej aurze, pada³ gêsty nieg. Liczni
uczestnicy wrócili o czwartej trzydzieci.
10 stycznia3: Kazanie ojca Lacordaire’a4 w St-Joseph. Wspania³e kazanie, które wzbudzi³o powszechne zainteresowanie. Elokwentnie i rzetelnie udowodni³ doskonale wybrany argument:
Confidite, ego vici mundum5. Dotkn¹³ prawdy tego zwyciêstwa
i z pewnoci¹ odniós³ bardzo wielkie zwyciêstwo nad umys³ami
swoich s³uchaczy, elity marsylskiego spo³eczeñstwa.
Nie mówiê nic o entuzjazmie, jaki wywo³a³a sama obecnoæ
ojca dominikanina. Dla religii to wspania³e zwyciêstwo. Aby to
poj¹æ, s¹dy zmieni³y godziny swych posiedzeñ, gie³da opóni³a
handlowe spotkania. M³odzi ludzie przybywali bardzo licznie, aby
pogratulowaæ ojcu, zanim jeszcze wyg³osi³ kazanie. Kó³ko religij-

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 265.
8 stycznia mia³o miejsce uroczyste powiêcenie i oficjalna inauguracja po³¹czenia kolejowego pomiêdzy Marsyli¹ i Awinionem. Biskup de Mazenod wyg³osi³ przemówienie i pob³ogos³awi³ 10 lokomotyw. 9 stycznia ponad szeæset osób uda³o siê na podobn¹ uroczystoæ do Arles.
3
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 265-266; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 274.
4
Ojciec H.D. Lacordaire OP (1802-1861), by³ najpierw adwokatem. Zosta³ ksiêdzem, by³ przyjacielem F. de Lamennaisa i jego wspó³pracownikiem w LAvenir, od³¹czy³ siê od niego w 1832 roku. W latach 1835-1836 zlecono mu konferencjê w katedrze
paryskiej, gdzie ujawni³ swój oratorski talent. W 1839 roku w Rzymie przyj¹³ habit dominikañski i ponownie osadzi³ dominikanów we Francji.
1
2
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ne, na którym zebra³o siê piêæset osób, zgotowa³o mu pewnego
rodzaju owacjê.
W chwili jego wyjazdu nadal chwalono go na publicznych placach, najbardziej mnie urzek³o, ¿e zawsze by³ pokorny i skromny
bez sztucznoci.
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Luty 1848
25 lutego6: Informacje o rewolucji w Pary¿u7. Przeszed³em
ca³e miasto, by odwiedziæ moich chorych i udzieliæ sakramentu
bierzmowania pewnej kobiecie w niebezpieczeñstwie mierci.
Wszystko przebieg³o w doskona³ym spokoju; z obojêtnoci¹ czytano obwieszczenia na cianach.
26 lutego8: Powiedziano mi, ¿e tej nocy mia³y miejsce zgromadzenia i ¿e grupa ludzi przesz³a ulicami, piewaj¹c „Marsyliankê”. Po ulicy biskupstwa nie przesz³a ani jedna dusza. Inaczej by³o
w 1830 roku.
27 i 28 lutego9: Nasi wspaniali mieszkañcy masowo powstali,
chc¹c powiedzieæ w ten sposób, ¿e nale¿y pohamowaæ rozruchy,
jakie banda najemników lub ¿¹dnych grabie¿y chcia³a przeprowadziæ w cieniu republiki. Ostatniej nocy gwa³townie rzucili siê na
dom mera, w którym wybili wszystkie okna i zniszczyli fasadê;
wybili równie¿ wszystkie okna w s¹dzie i w budynku gminy i wielk¹ liczbê ulicznych latarni. Ale uczciwi ludzie, utworzywszy gwardiê narodow¹, powstrzymali tych le nastawionych ludzi. W nocy
z soboty na niedzielê 28 musieli zadowoliæ siê przejciem przez
miasto i piewaniem „Marsylianki”. Tym razem przeszli przez ulice biskupstwa, ale przed pa³acem biskupim nie zorganizowali ¿adMiejcie odwagê, Jam zwyciê¿y³ wiat (J 16, 33).
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 267-268; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 276.
7
Pod koniec lutego 1848 roku zorganizowano zgromadzenie, aby domagaæ siê reformy prawa wyborczego. Król Ludwik Filip zabroni³ tych spotkañ. Wybuch³a rewolucja, by³o wiele ofiar. Król uciek³ na wygnanie. Og³oszono republikê.
8
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 268; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 276.
9
Ten¿e, tam¿e; ten¿e, tam¿e, dz. cyt., t. 2, s. 276-277.
5
6
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nej demonstracji. Nie opuci³em mojego mieszkania z powodu usilnego nalegania, jakie mo¿na by³o poczyniæ. Poszed³em do kocio³a katedralnego (by³a to niedziela szeædziesi¹tnicy) i natychmiast
bez najmniejszej obawy udzieli³em sakramentu bierzmowania pewnemu choremu. Wczoraj ksi¹dz Jeancard, wracaj¹c z biura „Gazette”, za rad¹ tych panów naciska³ na mnie, aby napisaæ okólnik
i okreliæ zasady Kocio³a nad legalnie wybran¹ w³adz¹, aby uspokoiæ wiernych w obecnej fazie przejciowej. Nie s¹dzi³em, ¿e trzeba siê a¿ tak spieszyæ.
W³anie udzieli³em sakramentu bierzmowania mojemu choremu. By³em poruszony oznakami zainteresowania, jaki mi okazano
na wszystkich ulicach, po których przechodzi³em. Ludzie zwo³ywali siê, chc¹c mnie zobaczyæ przechodz¹cego, i proszono mnie
o b³ogos³awieñstwo z takim usposobieniem, które uzmys³awia³o
mi, ¿e ci odwa¿ni ludzie mogli s¹dziæ, i¿ by³em zaniepokojony wydarzeniami.
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Marzec 1848
1 marca10: Wszystko spokojnie minê³o. Komisarz11 obj¹³ posadê na prefekturze. Pan de La Coste ukry³ siê w hotelu. Tak
zmienne s¹ koleje ziemskich spraw.
2 marca12: O godzinie ósmej rano, z wielk¹ grzecznoci¹, zaprezentowa³ siê u mnie rz¹dowy pan komisarz. Wymienilimy
komplementy i ustalilimy niepodwa¿alne zasady. Bardzo mnie
utwierdza³ co do zamiarów rz¹du itd. Pan komisarz z wielkim szacunkiem prosi³ mnie o odprawienie nabo¿eñstwa za ofiary dnia.
Bardzo pragnie, aby odby³o siê to w niedzielê, wtedy robotnicy nie
musieliby siê zwalniaæ z pracy.
3 marca13: Z³o¿y³em wizytê rz¹dowemu komisarzowi, który
przyj¹³ mnie z najwiêkszym szacunkiem. On, tak samo jak jego
ojciec, który by³ obecny na spotkaniu, wydawa³ siê bardzo zadowolony z mojego postêpowania. Ich zdaniem rz¹d chce szanowaæ
religiê, a oni mnie zapewnili, ¿e s¹ sk³onni mnie wspieraæ we
wszystkim, co od nich bêdzie zale¿a³o. Ci panowie koniecznie
chcieli mi towarzyszyæ a¿ do drzwiczek mojego powozu, wyrazili
pragnienie, aby siê ze mn¹ ponownie spotkaæ, zapowiadaj¹c swoje
odwiedziny u mnie.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 269.
Ojciec Rey nastêpuj¹cymi s³owy wprowadza do tego tekstu: 1 marca pan Emile
Ollivier, komisarz tymczasowego rz¹du przyby³ do Marsylii, kiedy wszystkie grupy
i niezliczone t³umy zebra³y siê na Canebière, aby uczestniczyæ w proklamowaniu republiki. Emile Ollivier urodzi³ siê w 1825 roku w Marsylii i zmar³ w 1913, by³ m³odym
adwokatem. Pan La Coste by³ by³ym prefektem.
12
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 269; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 277.
13
Ten¿e, tam¿e; ten¿e, tam¿e.
10
11
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6 marca14: List od pani Trudeau15. Ta kobieta jest wspania³a
dla moich misjonarzy, ale przekazuje mi przygnêbiaj¹c¹ wiadomoæ: ¿e nasz tak dobry, tak gorliwy ojciec Bernard16 czuje siê tak
le, ¿e w ten sam dzieñ otrzyma³ sakramenty. Naprawdê ta wiadomoæ mnie zasmuci³a. Czy temu gorliwemu misjonarzowi, z jego
wprawn¹ rêk¹, piêknym g³osem i solidnym zdrowiem mielimy nie
pozwoliæ na powiêcenie siê dla Boga i zbawienia dusz. Mój Bo¿e,
có¿ za kolejne dowiadczenie! To drogie dziecko od wiêceñ subdiakonatu bardzo szybko wzrasta³o w cnocie. Jego wspania³omylnoæ by³a wypróbowana. Przeje¿d¿aj¹c przez Pary¿, uca³owa³ jêzyk mêczennika Perboyra17 i napisa³ mi, rozumiecie dlaczego? By³
tak szczêliwy, powiêcaj¹c siê dla zbawienia niewiernych! Jego
serce by³o pe³ne wdziêcznoci za mi³oæ, jak¹ mia³em dla niego.
Nigdy nie zapomnê tej chwili, gdy otrzyma³ ostatnie moje b³ogos³awieñstwo, i ile¿ wzruszaj¹cych rzeczy powiedzia³ mi na ³o¿u
mierci!
wiêty biskup z Montrealu zaleci³ nowennê, która teraz jest
odprawiana w jego intencji, i jeszcze ma siê nadziejê, ¿e wyprosi
siê jego uzdrowienie. Pani Trudeau powtarza mi, ¿e wszyscy odczuwaj¹ do niego sympatiê i uczestnicz¹ w jego cierpieniach. Obawiam siê jednego, ¿e Pan uzna³ go za gotowego do nieba i ¿e tego
dobrego pracownika zabierze nam, zanim jeszcze móg³ zrealizowaæ
wszystko, do wykonania czego pobudzi³a go wola bo¿a. Bóg wymaga ode mnie wielkiego milczenia. Postêpujê tak, jakby to
wszystko mia³o nie dojæ do skutku i modlê siê z ufnoci¹. Któ¿
wie, czy Bóg, dziêki pochodz¹cym z g³êbi mego serca modlitwom
oraz mojej ufnoci w Jego mi³osierdzie, nie udzieli nam ³aski zachowania tego drogiego dziecka? Ta myl mnie podtrzymuje
w oczekiwaniu na pierwszy list z Ameryki.
14
15

Francji.

A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 118-119.
Matka ojca Alexandre Trudeau (1823-1885), Kanadyjczyk przebywaj¹cy we

Jean Pierre Bernard.
Jean Gabriel Perboyre (1802-1840), lazarysta, mêczennik z Chin, beatyfikowany 9 listopada 1889 roku, kanonizowany 2 czerwca 1996 roku.
16
17
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Kwiecieñ 1848
9 kwietnia18: Dzisiaj na placu niegdy nazywanym „królewskim” posadzono drzewo wolnoci. Rz¹dowy komisarz przyszed³
do mnie z prob¹ o pob³ogos³awienie tego drzewa. Upowa¿ni³em
ksiêdza proboszcza z parafii Saint-Ferréol19, aby odprawi³ nabo¿eñstwo, a ksiêdza Payana20 zobowi¹za³em do wyg³oszenia krótkiego
przemówienia. Wszystko dobrze przebieg³o. Kiedy duchowieñstwo
procesyjnie uda³o siê na plac, ze wszystkich stron wo³ano: Czapki
z g³ów. Poród tego ogromnego t³umu ksi¹dz wszed³ na p³ytê, zaleg³a wielka cisza, a jego przemówienie wielokrotnie by³o przerywane oklaskami, które rozbrzmiewa³y od placu z Canebière
i wszystkich okolicznych ulic wype³nionych ludmi, a tak¿e
z okien i dachów domów. Po ksiêdzu Payanie na p³ytê wszed³ pan
Emile Ollivier i wyg³osi³ bardzo piêkne przemówienie. Nie zapomnia³ o oddaniu szacunku religii, a mówi¹c o mi³oci, jak¹ powinno siê darzyæ religiê, nie krêpowa³ siê cytowaæ Pismo wiête
i wiêt¹ Ewangeliê. Zwróci³ siê do kap³anów i doda³, ¿e szacunek
i mi³oæ jest tak¿e winna tym czcigodnym kap³anom naszej religii.
To nie pierwszy raz, kiedy m³ody komisarz oddaje czeæ religii,
któr¹ wyznaje. Przy dwiêku instrumentów muzycznych duchowni
wrócili do kocio³a.
Oburzenie przeciwko nim [jezuitom z Rzymu]21 by³o tak wielkie, ¿e papie¿, pomimo szacunku, jaki mia³ wobec tego stowarzyszenia, i pragnienia, aby je zachowaæ, by³ zmuszony ich przyj¹æ,
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 271-272.
Kanonik Antoine B. Falen (1791-1851).
20
Ksi¹dz J.A. Payan ( w 1882 roku).
21
W³anie zostali wypêdzeni z Rzymu. Ojciec Giovanni Perrone przyby³ wówczas
do Marsylii i og³osi³ tê informacjê. Ojciec Perrone (1794-1876) by³ wówczas profesorem teologii. W rzymskim kolegium.
18
19
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skoro nie mia³ si³y ich broniæ. Ich wrogowie posunêli siê do granic
mo¿liwoci i najprawdopodobniej mieszkañcy Transtévérin chcieli
ich broniæ. Ta walka przynios³a najwiêksze nieszczêcia: zbrodnie
i po¿ary. Zatem musieli wyjechaæ w ci¹gu trzech dni. Wszyscy
zgadzali siê, aby od wygnania zwolniæ ojca Perrone’a. Papie¿ powiedzia³ mu, ¿eby zosta³, ale ojciec przez kardyna³a Castracane22,
który do niego napisa³ w imieniu Piusa IX, ¿e jeli Jego wi¹tobliwoæ to naka¿e, bêdzie pos³uszny, a jeli zostawi mu woln¹ rêkê,
to podzieli los swoich braci. Co zrobi³by w rzymskim kolegium,
gdzie z takim rozmachem naucza³ od dwudziestu czterech lat,
z nowymi profesorami, z których ¿aden nie mia³ do niego najmniejszego zaufania? Zatem ojciec Perrone wyjecha³ tak jak inni, ogo³ocony tak jak inni, poniewa¿ post¹piono z nimi po barbarzyñsku,
odsy³aj¹c ich bez grosza na podró¿. Wspominaj¹c rozmaite pos³ugi, ojciec nie móg³ powstrzymaæ swego wzruszenia, pozwalaj¹c,
aby ono wysz³o z jego ucinionego serca, które nie znalaz³o nikogo, kto by mu ofiarowa³ pieni¹dze, aby ul¿yæ jego ubóstwu i pomóc w podjêciu tak wielkiej podró¿y. Poproszono mnie o wybaczenie za to, co nazwa³ chwil¹ s³aboci. Z pewnoci¹ to wzruszenie
jest bardzo na miejscu, dzieli³em jego uczucie, chwytaj¹c go za
rêce i ciskaj¹c go. Tego dobrego cz³owieka, wiêtego zakonnika,
znanego myliciela najbardziej martwi to, ¿e nie bêdzie móg³ ju¿
zrealizowaæ planu wybadania wa¿nego dzie³a, które mia³o mieæ
przynajmniej osiem tomów, zatytu³owanego L’hérésie comparée.
Mia³ nadziejê, ¿e jego wielkim sukcesem bêdzie obrona prawdy.
15 kwietnia23: Wizyta delegacji majora gwardii narodowej, aby
mnie zaprosiæ do uczestnictwa w jutrzejszym bankiecie równiny.
Da³em wiele powodów, aby siê usprawiedliwiæ, ale ci panowie bardzo mocno na mnie nalegali. Zapewniali mnie, ¿e moja odmowa
zasmuci³aby gwardiê narodow¹ i wszystkich mieszkañców, którzy
oczekiwali na ten znak sympatii z mojej strony. Poprosi³em o nieco czasu na zastanowienie. Dano mi do zrozumienia, ¿e tak by³o
te¿ w innych miejscach. Zdecydowa³em siê przyj¹æ, nie chc¹c dawaæ powodów do niezadowolenia.
22
23

Castro Castarcane (( w 1852 roku).
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 272-273; T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 286.
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Wydawa³o siê, ¿e podczas tej rewolucji uwa¿ano, i¿ nale¿y
oddaæ ho³d religii i jej kap³anom; to powód do pogodzenia siê
z niektórymi wymaganiami ukazuj¹cymi w³aciw¹ stronê oraz kilka dziwnych, jakie pojawiaj¹ siê z drugiej strony.
16 kwietnia24: Poszed³em zatem na to ogromne spotkanie. Zaledwie wszed³em, tysi¹ce g³osów podnios³o siê, wo³aj¹c: Niech
¿yje ksi¹dz biskup! Niech ¿yje religia! Wszêdzie na mojej drodze
powtarzano te okrzyki i towarzyszy³y mi a¿ do miejsca, które dla
mnie przygotowano. Wiele osób spieszy³o do mnie, chc¹c mi zawiadczyæ o przyjemnoci, ¿e spotkali mnie poród siebie. Na tym
spotkaniu by³o wiele odwa¿nych osób. Ten religijny i jednoczenie
synowski przejaw da³ o sobie znaæ, gdy komisarz w swoim przemówieniu wyg³oszonym z mównicy wskaza³ na moj¹ osobê. Zaledwie jak wypowiedzia³ te s³owa i godny szacunku biskup, brawa
i okrzyki niech ¿yje ksi¹dz biskup przerwa³y jego przemówienie;
by³ zmuszony zatrzymaæ siê, aby uspokoiæ ten entuzjazm. Komisarz i ci, którzy byli wraz z nim, mogli zobaczyæ, jak ¿ywe jest
uczucie religijne w Marsylii. Kiedy wychodzi³em, te same okrzyki
pochwalne i te same wiwaty: niech ¿yje ksi¹dz biskup.
Jest prawdopodobne, ¿e pewne sk³onnoci do przeczulenia
musia³y byæ zak³opotane tym spontanicznym wylewem tylu serc,
poniewa¿ powiedziano mi, ¿e na jednym z plakatów, gdzie wszystko, co jest uczciwe, zosta³o zniewa¿one, nie chciano wyraziæ mi
wdziêcznoci za moj¹ obecnoæ na tym bankiecie; mówiono, ¿e
uda³em siê tam wbrew sobie, a kiedy przypad³a moja kolej na przemówienie, to tego nie zrobi³em. Zatem to prawda; mia³em wielkie
trudnoci, aby zdecydowaæ siê i pójæ na to spotkanie, obawia³em
siê, ¿e mój urz¹d zosta³ wystawiony na szwank z powodu kilku
ma³o przyzwoitych pokazów; poszed³em tam jedynie po namyle,
aby unikn¹æ jeszcze wiêkszego nieszczêcia. Wydarzenia, tak jak
widzielimy, potoczy³y siê zupe³nie inaczej, ni¿ siê tego obawia³em; podziêkowa³em za to Bogu, któremu odda³em ca³¹ chwa³ê za
tê wzruszaj¹c¹ sympatiê, do której musimy jednak przywi¹zywaæ
wiêcej uwagi ni¿ dzienniki, ³¹cznie z „Gazette du Midi”, które za24
A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 108-110; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 273; T. Rambert,
dz. cyt., t. 2, s. 286-287.

304

Dziennik 1848

mieci³y sprawozdanie z ceremonii, wszystkie bowiem inne w³adze, tak jak ja, by³y obecne na tym wiêcie. W przemówieniu komisarz wspomnia³ o nich oraz o mnie, ale okrzyki i wyrazy
powszechnej radoci dotyczy³y mojej osoby; dla nikogo nie wznoszono ¿adnych okrzyków poza samym tylko komisarzem, który
reprezentowa³ rz¹d, którego zwolennicy koniecznie musieli wyraziæ swoj¹ radoæ.
Mia³em zamiar powiedzieæ kilka s³ów. Na podstawie nastawienia umys³ów mo¿na by³o przewidzieæ entuzjazm, jakie moja osoba
wzbudzi³a na mównicy, tym bardziej ¿e mog³em wypowiedzieæ
kilka myli, które wywo³a³y oddwiêk, ale z wielu powodów z nich
zrezygnowa³em. Najpierw trzeba by³o wejæ na mównicê ustawion¹ u stóp wielkiej statuy wolnoci. Jako biskup niezbyt pasowa³em
poród tej le ubranej masy. Trzeba by³o wyst¹piæ po mówcach
i wszyscy za bardzo byli poruszeni okolicznociami i rozpocierali
zbytnio wyrazist¹ barwê z³ej rewolucji. Sam komisarz siê zapomnia³ i nie przemawia³ ze zwyczajowym umiarkowaniem. Nie by³em pewny, czy mnie zrozumiano, i kiedy gra³em mieszn¹ postaæ,
jak wielu mówców, których w³anie widzia³em, jak kolejno wchodzili na mównicê, rozumiano jedynie ich gesty i konwulsyjne ruchy
szczêki, co z doæ odleg³ego miejsca, jakie zajmowa³em, wydawa³o
siê groteskowe. W koñcu z powodu mojego niezdecydowania zapyta³em bêd¹cych przy mnie wikariuszy generalnych, co wed³ug nich
powinienem zrobiæ, a oni mi doradzili, abym nie przemawia³. Potrzebowa³em poparcia: wystarczy³o mi jedno s³owo, aby siê zdecydowaæ. Przeciwieñstwo sk³oni³o mnie do zachowania milczenia.
W rzeczywistoci uwa¿am, ¿e niedogodnoæ, która mnie powtrzyma³a, zosta³a nagrodzona olbrzymi¹ eksplozj¹, jak¹ na pewno zrodzi³y moje na wskro ojcowskie s³owa, ale ludzie z dnia dzisiejszego mogli pomyleæ, ¿e nie przemawia³em dostatecznie zgodnie
z ich punktem widzenia.
Oto wniosek, jaki wysnu³em, s³uchaj¹c innych. Powiem tylko
kilka s³ów: mniej wiêcej te: „Z zadowoleniem przysta³em na to
mi³e z³o¿one mi zaproszenie, aby znaleæ siê poród was na tym
rodzinnym wiêcie. Dla ojca pocieszaj¹ce jest to, ¿e mo¿e zasiadaæ
do sto³u swoich dzieci, zw³aszcza kiedy obok siebie widzi m³odego i inteligentnego rz¹dowego komisarza, który potrafi³ zdobyæ
sympatiê, szacunek i mi³oæ wszystkich naszych mieszkañców oraz
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obecnych tutaj urzêdników magistratu, tych, którym miasto jest
winne wdziêcznoæ, tak wspania³ej z powiêcenia gwardii narodowej, ¿o³nierzom, dumie ojczyzny itd.”. Moje przemówienie chcia³em uznaæ za pewnego rodzaju b³ogos³awieñstwo sto³u w tym sensie, ¿e mog³em dodaæ: „Moi umi³owani bracia, aby nikt w tym
uroczystym dniu nie zosta³ wystawiony na z³amanie wiêtych praw
Kocio³a, wszystkim chrzecijanom zasiadaj¹cym na tym bankiecie (dla ka¿dego by³a porcja z³o¿ona z plastra szynki, plastra kie³basy, chleba i butelki wina) udzielam dyspensy od wielkopostnej
abstynencji (Niedziela Palmowa). Proszê wszechmog¹cego Boga:
Ojca, Syna i Ducha wiêtego, aby rozla³ swoje b³ogos³awieñstwo
na tê bratersk¹ agapê bêd¹c¹ symbolem mi³oci i jednoci, jakie
powinny królowaæ we wszystkich sercach dla szczêcia i chwa³y
narodu i dobrobytu republiki”.
23 kwietnia25: wiêty dzieñ Wielkanocy. Wybory powszechne. ¯adnego publicznego oficjum ani sumy. Poszed³em g³osowaæ
po raz pierwszy, odk¹d jestem biskupem. Okazano grzecznoæ,
przepuszczaj¹c mnie, gdy tylko przyszed³em, chocia¿ bardzo wiele
jeszcze brakowa³o, a¿ przysz³a moja kolej.
25 kwietnia26: Teraz modlitwy ze wiêceñ s¹ czêci¹ mojej
porannej modlitwy. S³uszna ¿yczliwoæ wobec przeladowanych
zakonników27.
27 kwietnia28: Opinia, ¿e nieprzychylni i wciekli na rezultaty
wyborów cz³onkowie, przypisuj¹cy wp³yw biskupa i duchowieñstwa, mog¹ przyjæ dzisiaj wieczorem i powybijaæ szyby w pa³acu
biskupim i mnie zniewa¿yæ. Dlatego nie bêdê wychodzi³ z mojego
domu i bêdê czeka³ z uporem.

A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 274.
Ten¿e, tam¿e, s. 274-275.
27
Ojciec Rey ten tekst wyjania w nastêpuj¹cy sposób: Wygnani z Rzymu jezuici
osaczeni przez wojskowe rozkazy w Górnych W³oszech, które do s³u¿by wojskowej
powo³ywa³y seminarzystów i zakonników, którzy nie mieli jeszcze wiêceñ, przybywali
do Marsylii, gdzie ich superior przedstawia³ ich do wiêceñ. Ten¿e, tam¿e, s. 274.
28
Ten¿e, tam¿e.
25
26
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28 kwietnia29: Bóg w³anie uchroni³ nas od wielkiego nieszczêcia. To zupe³nie inna sprawa ni¿ wybicie szyb, co zamierza³a kanalia spe³niaj¹ca rozkazy pewnych agitatorów. W odkrytym
spisku nie chodzi³o o nic innego jak o podpalenie bramy biskupstwa, a w czasie gaszenia spiskuj¹cy zamierzali najpierw spl¹drowaæ Mont-de-Piété i ca³e miasto. Kradzie¿ i zabójstwa mia³y towarzyszyæ temu strasznemu zamieszaniu. Spiskowcy znajdowali
siê w domu w równoleg³ej do alei Kapucynów przecznicy. To tam
gwardia narodowa ju¿ aresztowa³a kilku, którzy wyszli im naprzeciw, i ujê³a wielu uzbrojonych a¿ po zêby i maj¹cych ³atwopalne
pochodnie. Gazety kipi¹ od szczegó³ów o tej strasznej zmowie.
29 kwietnia30: Poszed³em do sanktuarium N.-D de la Garde,
aby tam odprawiæ mszê dziêkczynn¹, ¿e ca³e nasze miasto, powierzone opiece tej Dobrej Matki, zosta³o zachowane od katastrofy,
jak¹ gotowali bandyci.
30 kwietnia31: List do ojca Daly’ego32. Dziwiê siê, ¿e pozwoli³ sobie to zrobiæ bez mojej wiedzy. Kupi³ dom, przyjmuj¹c now¹
placówkê33.
Wiadomoæ o mierci brata Ganiveta34, nowicjusza w Nancy.
Mam nadziejê, ¿e ten przeznaczony wyjedna b³ogos³awieñstwo
Boga dla domu, który opuci³, aby posi¹æ niebo.
Rey napisa³: Lista konserwatystów popierana przez niego [biskupa de Mazenoda] wygra³a zdecydowana wiêkszoci¹. Ten¿e, tam¿e.
30
Ten¿e, tam¿e.
31
Ten¿e, tam¿e.
32
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 90.
33
Ten list ojca Daly’ego nie zosta³ skopiowany w Dzienniku i nie odnaleziono go.
34
Ojciec Daly bez pozwolenia kupi³ wielk¹ posiad³oæ w Ashbourne w hrabstwie
Derby w rodkowej Anglii. Ojciec Casimir Aubert jako nadzwyczajny wizytator zosta³
natychmiast wys³any do Anglii.
29
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2 maja35: To ofiara, jak¹ sk³adam dla mojego obowi¹zku, pozostaj¹c na stanowisku, podczas gdy ca³a moja rodzina czeka³a na
mnie, abym ochrzci³ nowo narodzone dziecko36.
4 maja37: List od ojca Courtèsa. Ten ojciec jest coraz bardziej
godzien podziwu pod wzglêdem dzia³ania i odwagi. Wróci³ do Limoges w chwili zamieszek, aby uspokoiæ nowo przyby³ych ojców38, którzy przybyli tu¿ w odpowiedniej chwili, chc¹c uczestniczyæ w tym ca³ym ba³aganie. Ojciec Nicola nie móg³ lepiej chcieæ,
jak tylko zawróciæ z drogi.
22 maja39: wiêcenia w mojej kaplicy; to kolejny jezuita, któremu trzeba wywiadczyæ tê pos³ugê, udzielaj¹c mu subdiakonatu,
diakonatu i kap³añstwa w ci¹gu tygodnia. To nieco uci¹¿liwe, ale
trzeba byæ uprzejmym, aby pomóc tym, którzy cierpi¹ przeladowanie dla sprawiedliwoci.
24 maja40: List od ojca Magnana41. Nak³ania do pewnej decyzji w w¹tpliwej kwestii. O tej samej sprawie pisze tak¿e ojciec
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 288.
Césarie de Boisgelin (pani de Damas) 28 kwietnia urodzi³a syna Rogera. Biskup
de Mazenod mia³ pojechaæ, aby go ochrzciæ na zamku w Cirey (Haute-Marne); przeszkodzi³y mu w tym liczne obowi¹zki w diecezji i sytuacja polityczna.
37
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 176.
38
Ojciec Burfin mianowany superiorem oraz ojciec Nicolas. Zob. list do ojca
Courtèsa z 5 maja, w EO I, t. 10, s. 212-213.
39
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 275.
40
A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 16.
41
Ojciec Magnan by³ superiorem seminarium w Ajaccio, a przebywaj¹cy tam od
niedawna ojciec Chauvet by³ profesorem teologii moralnej.
35
36
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Chauvet. Nie przeoczy³em chwili wysy³ki innego listu do ojca
Magnana, w którym wyznaczy³em pewne kompetencje rady, która
zgodnie z Regu³¹ powinna sk³adaæ siê z dwóch asesorów. Mówiê
mu, ¿e w pewnych przypadkach do rady mo¿na do³¹czyæ innych
rektorów seminariów maj¹cych g³os doradczy czy to w kwestii
dopuszczenia kandydatów do wiêceñ, czy te¿ w innych sprawach
dotycz¹cych seminarium. W dzisiejszej odpowiedzi wyjaniam mu,
jak powinien siê zachowaæ w przedstawionym mi przypadku.
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Czerwiec 1848
15 czerwca42: Okólnik przedstawicieli kocielnych do biskupów; wysy³aj¹ im tabele do wype³nienia z ubocznymi dochodami43.
Pragnê, aby biskupi, którzy nie zajêli siê moj¹ propozycj¹, przyjêli
uwagi naszych przedstawicieli. Trudno jest o jednog³onoæ. Chcia³bym, aby krn¹brni podawali mniej op³akane argumenty, zupe³nie
pozwalaj¹c sobie, ¿e to nie by³ mój punk widzenia.
22 czerwca44: Podczas nabo¿eñstwa przysz³o mi podaæ wiele
bardzo niepokoj¹cych wiadomoci. Zbuntowani robotnicy wznieli
barykady, oddzia³y liniowe i gwardia narodowa by³y pod broni¹ itd.
Chcia³em zakoñczyæ nabo¿eñstwo w tych uroczystym dniu45. Wróci³em do siebie i po kolei dowiedzia³em siê o nieszczêciach dnia.
Bardzo póno, na zgubê wielu osób46, wzniesiono barykady. Nasi
ojcowie z Kalwarii i z seminarium udali siê w pobli¿e miejsca
walki, aby udzielaæ rozgrzeszenia i ostatniego namaszczenia rannym w niebezpieczeñstwie mierci. Mia³em ochotê, aby tam siê
udaæ jako mediator, ale odradzono mi to, zapewniaj¹c, ¿e buntowA. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 277.
W maju biskup de Mazenod z gazety „Ami de la Religion” dowiedzia³ siê, ¿e
rz¹d tymczasowy zamierza³ skasowaæ bud¿et na kult (proboszczowie i wikariusze otrzymywali wynagrodzenie od rz¹du). Napisa³ wówczas do arcybiskupa Pary¿a (2 maja), aby
z dowodami w rêku zapobiec temu prawu, wprowadzaj¹c niewystarczalnoæ dodatkowych dochodów, to znaczy sumy zmiennych dochodów parafii.
44
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 278.
45
W czwartek, 22 czerwca, przypada³o wiêto Bo¿ego Cia³a. O rozruchach w Marsylii w dniu 22 czerwca zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 246-249.
46
W czerwcu 1848 roku tymczasowy rz¹d nakaza³ zamkn¹æ wszystkie warsztaty
pañstwowe. Zaprosi³ bezrobotnych robotników do zaci¹gniêcia siê do wojska lub do
szukania pracy na wioskach. W miastach, zw³aszcza w Pary¿u od 23-26 czerwca, dosz³o do insurekcji. By³o 500 ofiar. Arcybiskup Pary¿a Affre zosta³ zamordowany, gdy
podchodzi³ do barykad.
42
43
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nicy zastrzeliliby mnie z ukrycia. Poprzesta³em zatem na modlitwie
do Boga za wszystkich.
24 czerwca47: Wezwanie do prefekta, mamy zdecydowaæ, co
zrobimy z procesjami48. Skoro spostrzeg³em, ¿e decyzja tych panów
zosta³a powziêta, pospieszy³em zapoznaæ ich z postanowieniem, które osobicie podj¹³em, aby z powodu okolicznoci je od³o¿yæ. Pan
genera³ Changarnier49 wszed³ podczas posiedzenia, a skoro prefekt
powiedzia³ mu, i¿ decyzja zosta³a powziêta, wyrazi³ siê w sposób
bardzo zdecydowany i bardzo chrzecijañski: bardzo mocno obstawa³ przy tym, aby procesje siê odby³y, chcia³ siê zatrzymaæ w Marsylii na dwadziecia cztery godziny i wzi¹æ w nich udzia³. To dobra
lekcja, której mimochodem udzieli³, ale w rzeczywistoci nierozs¹dne by³oby wystawiaæ siê na powa¿ne trudnoci, które mog³yby powstaæ w wyniku tej ceremonii w obecnoci tylu spiskowców, którzy
na nic bardziej nie liczyli jak tylko na jej zak³ócenie.
25 czerwca50: 25 czerwca ograniczylimy siê do obchodów
wiêta, z wszelk¹ mo¿liw¹ pomp¹, we wnêtrzu kocio³ów. Rano
i wieczorem nios³em Najwiêtszy Sakrament. Podczas wieczornego nabo¿eñstwa przyniesiono nam telegraficzn¹ depeszê informuj¹c¹ o kolejnych barykadach w Pary¿u.
26 czerwca51: List do ojca Rolleriego52. List do ojca Magnana.
Pierwszemu zabraniam opuszczania domu. Najtrudniejsze sprawy
mo¿na za³atwiæ listownie. Drugiemu mówiê, aby porozmawia³
z ojcem Rollerim o delikatnej kwestii cofniêcia pomocy dla misjonarzy ze strony biskupa z Ajaccio. Wypowiadam tak¿e przed nim
moj¹ decyzjê, aby zrezygnowaæ ze wszystkich podró¿y, która dla
ka¿dego z naszych ojców jest zachciank¹, aby za³atwiæ tak¹ czy
inn¹ sprawê.
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 290; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 278-279.
W niedzielê 25 czerwca uroczystoæ Bo¿ego Cia³a a 30 czerwca wiêto Najwiêtszego Serca Jezusa.
49
Nicolas Th. Changarnier (1793-1888), genera³ i m¹¿ stanu. Po powrocie z Algierii zosta³ mianowany wy¿szym komendantem gwardii narodowej w Pary¿u.
50
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 290; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 279.
51
A. Yenveux, dz. cyt., t. 6, s. 81.
52
W Vico na Korsyce.
47
48
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1 lipca53: Ceremonia by³a bardzo podnios³a54. Niestety! Mój
duch by³ tak bardzo niespokojny. mieræ arcybiskupa Pary¿a55,
o której pewne informacje otrzymalimy dzisiaj rano, nape³ni³a
moj¹ duszê gorycz¹ i w tym samym czasie op³akiwa³em stratê tych
odwa¿nych ludzi zamordowanych pod ciosami buntowników.
mieræ arcybiskupa Pary¿a w obecnej sytuacji uwa¿am za bardzo
wielkie nieszczêcie dla Kocio³a.
2 lipca56: Kolejny pod³y list od ksiêdza Grossiego57, który posy³a mi próbny egzemplarz oszczerstw, jakie zamierza przeciwko
mnie opublikowaæ. Ten pamflet jest godny mnicha apostaty.
5 lipca58: List do ojca Burfina59. Podajê mu kilka regu³ postêpowania. Podejmujê kilka wyra¿eñ z jego listów. Tekstem naszych
Regu³ odpowiadam na to, co mi powiedzia³ o znu¿eniu, jakiego dowiadczy³ w Limoges. Polecam mu, aby by³ ojcem dla braci zakonnych i nie dopuci³, by brat Ferrand spostrzeg³, ¿e go nie lubi itd.60.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 279.
Uroczyste nabo¿eñstwo sprawowane w kociele wiêtego Józefa w intencji ofiar
rozruchów z 22 i 23 lipca
55
W Seminarium wiêtego Sulpicjusza Eugeniusz de Mazenod pozna³ m³odego
Denisa Affre, bratanka pana profesora Broyera.
56
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 292.
57
W licie z 3 lipca do kardyna³a Fransoniego biskup de Mazenod nazywa Grossiego karmelickim apostat¹, niezadowolonym z biskupa, który nie pozwoli³ mu sprawowaæ mszy w diecezji.
58
A. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 185.
59
Ten list nie zosta³ odnaleziony.
60
W oryginale u¿yto s³owa revenir, w sensie potocznym podobaæ siê, wzbudzaæ
zaufanie.
53
54
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13 lipca61: Rada w sk³adzie ojców Tempiera, Auberta, Lagiera
i Fabre. Ojciec Beaulieu zosta³ z odraz¹ jednog³onie wydalony.
Zobacz list ojca Mille’a i wspomnienia na ten temat. List ojca Mille’a jest przygnêbiaj¹cy. Czy mia³em racjê, chc¹c, aby ten ojciec
jak najszybciej powróci³ do swojej wspólnoty? Podczas jego nieobecnoci ten obrzydliwy Beaulieu dopuci³ siê niegodziwoci, które dzisiaj doprowadzi³y do kanonicznego usuniêcia go. Miejscowy
superior ju¿ kiedy odprawi³ go z Lablachère.
17 i 18 lipca62: List do ojca Mille’a63, aby go odes³aæ na jego
stanowisko, które opuci³ bez mojego pozwolenia. Jego przed³u¿ony pobyt w Marsylii nie dostarczy³ mu pieniêdzy, których potrzebuje, tutaj zachowuje siê zbyt luno, nie uczestnicz¹c w ¿adnym
æwiczeniu wspólnoty, w której mieszka. Gdybym móg³ go spotkaæ,
ustnie wyda³bym mu polecenia, ale nie ma mo¿liwoci, aby siê
dowiedzieæ, gdzie spêdza ca³y dzieñ.
[s. 235] Atakowany przez pracowników ojciec Mille, którym
jest winien zap³atê za budowy w Lablachere, nie zawaha³ siê opuciæ wspólnoty, której jest superiorem, nie uprzedziwszy mnie
o tym i, jakby siê nic nie sta³o, przyby³ do Marsylii. Pod kar¹, ¿e
siê go zdenerwuje lub zrani jego nadmiern¹ dra¿liwoæ, za dobre
trzeba uznaæ wszystko, co robi. Jego pobyt w Marsylii nie dostarczy³ mu dochodów64, nie ma powodów, aby zdecydowa³ siê na poA. Yenveux, dz. cyt., t. 7, s. 138.
Ten¿e, tam¿e, s. 140; ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 235-246.
63
J.B. Vincent Mille (Cassis 1807-1895), oblacjê z³o¿y³ 25 kwietnia 1829 roku,
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 29 czerwca 1830 roku. Cz³owiek wielkiej cnoty, po wiêceniach by³ superiorem w Billens w Szwajcarii, nastêpnie w N.-D du Laus, a¿ do roku
1842, gdy oblaci opucili sanktuarium. W latach 1842-1845 by³ profesorem w WSD
w Marsylii, na kapitule w 1843 roku wybrany ekonomem generalnym, w 1844 roku by³
sekretarzem Za³o¿yciela. W 1845 roku usuniêto go z Marsylii, gdzie mia³ zbyt wielu
krewnych i przyjació³. le przyj¹³ obediencjê do N.-D de Lumières, gdzie by³ w latach
1845-1846, nastêpnie w latach 1846-1847 do Aix. Jesieni¹ 1847 roku, gdy otwarto nowicjat w Nancy, jego superiorem zosta³ ojciec Dassy, a ojciec Mille zast¹pi³ go w N.-D
de Bon Secours. Ojciec Dassy wykona³ prace i zostawi³ d³ugi. W skopiowanym przez
Za³o¿yciela licie ojciec Mille wyolbrzymia potrzeby. Rzeczywicie 14 kwietnia 1848
roku napisa³ do ojca Tempiera, aby po prostu prosiæ o pieni¹dze na zakup bielizny i ksi¹¿ek. Po incydencie z 17 lipca powróci³ do N.-D de Bon Secours, ale w 1850 roku wyst¹pi³ ze Zgromadzenia. Biskup de Mazenod mianowa³ go proboszczem w St-Marcel.
64
W oryginale wyra¿enie faire venir leau au moulin: dostarczyæ rodki.
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wrót do domu, którego jest superiorem. Jego nieobecnoæ mo¿e byæ
jedynie szkodliwa; równie¿ ze smutkiem przyjmujê, ¿e jego obecnoæ tutaj siê przed³u¿a. Po miesi¹cach nadszed³ czas na podjêcie
decyzji, tym bardziej ¿e w³anie dowiedzia³em siê, ¿e nie powinien
ignorowaæ powa¿nego ba³aganu, jaki mia³ miejsce w Lablachère
nawet w przeddzieñ jego wyjazdu; to samo powinno go odwieæ
od opuszczenia domu, skoro chêæ przyjazdu, aby siê pow³óczyæ
i znaleæ siê w centrum zainteresowania, które niechêtnie tutaj tylko zostawi³, co nie sk³oni³o go do zupe³nie innych rozwa¿añ. Zatem za swój obowi¹zek uzna³em napisaæ do niego dwa s³owa
i przypomnieæ mu, ¿e jest potrzebny w Lablachère, jasno mówi¹c
mu, ¿e ¿ycie, jakie tutaj prowadzi³ od przyjazdu, nie by³o zgodne
z naszymi regu³ami, poniewa¿ swoje dni bez pozwolenia spêdza³
[s. 236] poza domem, jedz¹c u swych krewnych i przyjació³. Ta
przestroga do tego stopnia pobudzi³a ojca Mille’a do gniewu, ¿e
mo¿na by³oby nie uwierzyæ, gdyby tego nie udowodni³ listem, który z niepojêt¹ odwag¹ do mnie wystosowa³ po dojrza³ej refleksji,
poniewa¿ otrzyma³em go nazajutrz o siódmej wieczorem. To pami¹tka, któr¹ nale¿y zachowaæ, aby udowodniæ, dok¹d pycha ma³o
zdyscyplinowanego zakonnika mo¿e go zaprowadziæ. To list w stylu Lutra, takie, jak ten twórca herezji w swoim czasie napisa³ do
biskupów i papie¿a. Gdyby wiedziano, kim by³em dla tego zb³¹kanego ojca, wszystko, co mu przebaczy³em, jego obel¿ywy list by³by jedynie jeszcze ohydniejszy. Oto on:
„Z Kalwarii w Marsylii, 17 lipca 1848 roku.
Ekscelencjo i umi³owany ojcze,
Gdybym mia³ komentowaæ list, nada³bym mu banalny tytu³
z racji zawartej w nim kpiny: „Tylko momentowi pewnej porywczoci i opryskliwoci przypisujê wyjcie wys³anego przez ojca listu,
który otrzyma³em dzisiaj wieczorem. Przeczytawszy go, aby móc
sobie pozwoliæ na zaniêcie w jednym z naszych domów, pogr¹¿y³em siê w rozmylaniach przed samym Bogiem nad treci¹ zobowi¹zañ, jakie podj¹³em wy³¹cznie dla Niego, a z których ostatecznie tylko Jemu zdam sprawê. W arbitralny i w bardziej ni¿
bezwzglêdny sposób zgani³ ojciec mój pobyt w Marsylii i mój sposób postêpowania. Co do mojej obecnoci tutaj, Bóg i ludzie s¹ mi
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wiadkami, ¿e by³a ona konieczna po szeciu miesi¹cach niepotrzebnego oczekiwania i beznadziejnej korespondencji, z której nic
wiêcej nie otrzyma³em jak tylko milczenie zimnego i upartego rachowania, i to wszystko, po tym jak mnie wyrzucono, jak mnie
wpêdzono w wielkie k³opoty finansowe do tego stopnia, ¿e mój
wybór65 (nie powiem moje wybory) [s. 237], ale ta narzucona obecnoæ w domu w departamencie Vivarais w oczach kogo innego
poza mn¹ wydawa³a siê prawdziw¹ zasadzk¹, pu³apk¹ zastawion¹
na szczeroæ moich intencji. Mia³em tysi¹c powodów, aby przyjechaæ do Marsylii; poza tymi k³opotami, po których spodziewa³em
siê smutnej, ale realnej sytuacji krytycznej. Ograniczam siê
i oszczêdzê ojcu nudnych szczegó³ów.
Co do mojego sposobu postêpowania podjêtego w Marsylii,
ojcowie z wy¿szego seminarium powiedzieli ojcu, ¿e poza kilkoma okazjami i odwiedzinami w miecie, prawie zawsze w sprawach domu, spêdza³em z nimi najwiêksz¹ czêæ czasu, jeli nie
by³em na Kalwarii. Jeli tym razem, wbrew moim zwyczajom, nie
tak czêsto pojawia³em siê w kurii (chocia¿ jeszcze by³em tam czêciej, ni¿ ojciec wie), to przyzna ksi¹dz biskup, ¿e przyjêcie, które
wielokrotnie mi zgotowano, by³o gwa³towne i dalekie od tego, aby
mi dodaæ wiele odwagi. Mia³em trudnoæ st³umiæ w sobie wszystko, co myla³em i odczuwa³em, aby nie uchybiæ szacunkowi, jaki
jestem winien ksiêdzu biskupowi i synowskiemu przywi¹zaniu,
które ksiêdzu biskupowi przyrzeka³em. Ale czu³em równie¿, ¿e nie
zachodzi³a potrzeba, abym za czêsto wystawia³ siê na tego rodzaju
pokusê, której rozmiarów i mo¿liwych konsekwencji wczeniej nie
przewidzia³em. Ksi¹dz biskup umocni siê, zw³aszcza w dniu dzisiejszym, aby na pewno uznaæ mnie za winnego i bêdzie mieæ na
mnie [nie wiem, z jakiego powodu] argumenty. Ksiê¿e biskupie,
szczerze mówiê to prostodusznie, w co te¿ bez z³udzeñ wierzê, ¿e
czuje siê o wiele mniej winny, ni¿ ksi¹dz biskup chcia³by mnie
o tym przekonaæ. Zdaniem ksiêdza biskupa, dzisiaj wczenie rano
wyszed³em z Kalwarii: to od wczesnego rana kolejny zarzut wobec mnie. By³a pó³ do ósmej, wyszed³em po to, aby najpierw udaæ
siê do kurii. Czeka³em na koniec mszy ksiêdza biskupa, aby prze65
Na podstawie komentarzy poczynionych przez biskupa de Mazenoda na temat
tego listu, ojciec Mille aktywnie zaanga¿owa³ siê w wybory w N.-D de Bon Secours.
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kazaæ ksiêdzu list, który mnie bardzo zaabsorbowa³ [s. 238]
w nocy, a który w³anie otrzyma³em jako odpowied na dwa moje
listy wys³ane przez mnie w czasie mojego pobytu w Marsylii do
naszej wspólnoty w Lablachère, o któr¹ z pewnoci¹ nie przestawa³em siê martwiæ. Ucieszy³em siê z wrêczenia mi listu, obiecuj¹c ksiêdzu biskupowi, ¿e porozmawiamy na jego temat w ci¹gu
dnia, aby na niedogodn¹ godzinê nie przesuwaæ mojej mszy, któr¹
mia³em odprawiæ w Notre-Dame du Mont Carmel. Na tym polega³
wystêpek, w ka¿dym razie z góry zosta³ wyznany. Dzieñ wczeniej
mia³em zaszczyt powiedzieæ ksiêdzu biskupowi, ¿e po powrocie
z Aix bardzo chcia³em spotkaæ siê z panem Clémentem, aby na wiat³o dzienne, i to w gronie krewnych, wydobyæ sprawê jego spadku.
Niew¹tpliwie na tym polega³a ¿yczliwoæ, na jak¹ mog³em siebie
pozwoliæ wobec tego wspania³ego przyjaciela, kiedy ju¿ tak wiele
pustych pochwa³ w tej samej kwestii nap³ynê³o do domu. Taki by³
ten dzieñ z kilkoma odwiedzinami maj¹cymi specjalne i aktualne
znaczenie, z których godzina po godzinie mogê zdaæ ksiêdzu biskupowi relacjê dziêki wiarygodnym wiadkom; tak jak mówiê,
wykorzysta³em mój czas a¿ do chwili, gdy uda³em siê do kurii, aby
siê spotkaæ z ksiêdzem biskupem; tê potrzebê odczuwa³em tak
samo jak ksi¹dz biskup, a poniewa¿ nie mog³em ju¿ ksiêdza biskupa tam zastaæ, gdy tymczasem zarezerwowa³em sobie dzieñ; wydaje mi siê, ¿e to by³o bardzo ³atwe i wyp³ywa³o ze ród³a, ¿e rano
ksi¹dz biskup wyznaczy³ mi porê, godzinê, poza któr¹ ju¿ ksiêdza
biskupa nie spotka³em, a sk¹din¹d dwa podstawowe punkty, gdzie
spêdzi³em mój dzieñ, sam ju¿ wskaza³em bez uwag ze strony ksiêdza biskupa, có¿ bardziej prostszego w przypadku nagl¹cym wezwaæ stamt¹d, gdzie jak ksi¹dz biskup z wyprzedzeniem wiedzia³,
¿e powinien byæ.
Powracam do przedmiotu listu ksiêdza biskupa, który, jak siê
mówi jêzykiem potocznym, jest nastêpowaniem mi na piêty; jednoczenie podziwiam zarówno tupet [s. 239], jak i rodki, dziêki
którym ksi¹dz biskup rozstrzygnie jedn¹ z najpowa¿niejszych trudnoci, w jakiej kiedykolwiek mo¿e siê znaleæ miejscowy superior
domu. Zawsze jest zrozumia³e, ¿e trudnoæ lub sytuacja, to nie ja
do niej doprowadzi³em, ja j¹ zasta³em i ograniczy³em j¹ w takim
stopniu, jak to ode mnie zale¿a³o. Proszê, aby ksi¹dz biskup pod
tym k¹tem zechcia³ przeledziæ ca³¹ korespondencjê od mojego
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pierwszego pojawienia siê w Lablachère. Dla jej prawdziwoci,
jeli jest potrzeba, jestem w stanie dostarczyæ wszystkie akta dowodowe. Ale sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co, a wczuwaj¹c siê
w moje po³o¿enie, odwo³ujê siê nie do dyplomatycznego talentu
ksiêdza biskupa, który prawie zawsze ksiêdza biskupa wprowadza
w b³¹d, tylko do zdrowego rozs¹dku, do prawego ducha, którego
znam, a przede wszystkim do wspania³ego serca ksiêdza biskupa,
które tak dobrze ksiêdzem kieruje, gdy ksi¹dz biskup go s³ucha;
czy by³o jeszcze mo¿liwe, czy jest jeszcze mo¿liwe, aby post¹piæ
inaczej, ni¿ post¹pi³em lub postêpujê, czy aby przekonaæ ksiêdza
biskupa, potrzeba, abym w tym miejscu powiedzia³, ¿e dwunastoletnie dziecko za pierwszym razem zrozumia³oby to, co nadaremno, a¿ do tego listu, ksi¹dz biskup manifestuje, ¿e nie mo¿e poj¹æ?
Jedynie poza wczorajszym wieczorem, jedynym, kiedy mog³em
zdobyæ siê na kilka s³ów za¿y³oci i serdecznoci z ksiêdzem biskupem, na które a¿ do dzisiaj ksi¹dz biskup zawsze zamyka³ mi
usta i serce. Zatem jak w rzeczywistoci mog³em nie opuciæ miejsca po dziesiêciu miesi¹cach bezu¿ytecznego czekania i ja³owych
obietnic, skoro zosta³a podjêta decyzja, aby mi nikogo nie pos³aæ,
ani nawet ma³ego liciku [tytu³em] pociechy: przygnieciony ciê¿arami wszelakiego rodzaju krzykliwych d³ugów, w chwili, gdy ci
wszyscy s¹ wzburzeni bied¹, g³odem, z³ymi przeczuciami, zw³aszcza gdy domagaj¹ siê jedynie zaliczek za zakupione rzeczy i godziwej zap³aty zdobytej w pocie czo³a? Czy zanim posun¹³em siê
do tego ostatecznego rozwi¹zania, mia³em jakie pieni¹dze, jakie
mi zosta³y, sk³adane przez ca³e miesi¹ce, daj¹c na tyle, na ile mog³em, niewielkie zaliczki, aby bawiæ siê w d³ugie korowody [s. 240]
i zaspokoiæ g³ód? Tak by³o nawet po wyczerpaniu tego ród³a, które zreszt¹ nie mog³o na zawsze wystarczyæ, a po moich dwunastu
wielokrotnie i bezowocnie powtarzanych powiadomieniach, by³em
zmuszony wbrew sobie [przybyæ] tutaj i teraz, w ten sam dzieñ,
gdy jeden z najwiêtszych cz³onków Zgromadzenia, chocia¿ nie
zrozumie nawet setnej czêci naszych k³opotów, napisa³ mi, ¿e
ma ostatnie pieni¹dze z nieodprawionych mszy, jedyne pieni¹dze,
jakie zosta³y w kasie, aby w oczekiwaniu na superiora uciszyæ
wzburzenie; to wówczas ten cz³onek owiadcza, ¿e siê zmniejszymy, gdy¿ nie mamy ju¿ nic wiêcej do jedzenia, jak tylko niedobre korzenie z ledwie istniej¹cego ogrodu; to nawet w tej chwili
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chciano zmusiæ superiora, aby tak jak przyby³, tak te¿ wyjecha³
pod pretekstem, ¿e zostaj¹c tutaj, nie za³atwi ju¿ spraw. Pytam
ksiêdza biskupa, czy posun¹ siê naprzód, gdy wróci? Proszê, aby
ksi¹dz biskup zechcia³ postawiæ siê w jego sytuacji i to rozstrzygn¹æ! Nie, wszelakie zastraszanie i groby wiata nie sk³oni¹ go,
aby wróci³ tam, gdzie, jak siê mówi, wzywa go jego obowi¹zek,
a gdzie wszystkie g³os krzycza³yby, ¿e jego obowi¹zek go odpycha.
Prawd¹ jest, ¿e wyje¿d¿aj¹c, oferuje siê mieszn¹ sumê od 400
do 500 franków, widocznie, aby z góry na przysz³oæ op³aciæ opodatkowanie za ogromny dom, podczas gdy z okr¹g³¹ sum¹ dziesiêciu tysiêcy franków mo¿na by zaledwie zaradziæ najbardziej pal¹cym i pilnym pogrzebom sytuacji, a ksiêdzu biskupowi przysz³o
sformu³owaæ podobn¹ obediencjê. Zatem b³agam na wszystkie
uznane prawa zarówno boskie, jak i ludzkie, ¿e ¿aden cz³owiek,
obojêtnie, jak¹ by mia³ w³adzê, jakby by³ ubrany, obojêtnie, jaki by
by³ jego charakter, poprzez wyra¿ony lub zapo¿yczony ton nie narzuci ani nie ma prawa narzucaæ innemu cz³owiekowi, [s. 241],
tysi¹c razy móg³ przypomnieæ mu o obowi¹zku i przyj¹æ ten nonsens jako regu³ê. Zatem owiadczam ksiêdzu biskupowi, choæby
mia³ ksi¹dz biskup do dyspozycji zasuwy z Zamku anio³a lub szablê Cavaignaca66, absolutnie nie zmusi mnie ksi¹dz biskup do wykonania tej rzeczy sprzecznej ze zdrowym rozs¹dkiem i sprawiedliwoci¹, ze wszystkimi regu³ami nadprzyrodzonej i moralnej
roztropnoci, niezgodnej z osobistym honorem ksiêdza biskupa,
który zosta³by wystawiony na powa¿ny szwank, przeciwny uwagom innego biskupa, który jest nam wszystkim drogi i zas³uguje
na wiele oznak naszej sympatii67, abymy wspólnym bankructwem
zap³acili mu za solidarnoæ jego przyjani i jego mi³oci? Nie, nie
móg³bym pogodziæ siê z tak¹ sytuacj¹, czy mo¿e utrzymaæ siê
choæby przez jeden dzieñ ze szkod¹ dla tylu spraw i ca³ego Zgromadzenia; gdybym nie wzi¹³ pod uwagê naszego osobistego honoru wobec nas samych, cz³onków tej wspólnoty, dla której niczego
nie moglimy sobie odmówiæ, niczego ponad nasze w³asne ¿ycie.
66
Louis Eugène Caviganac (1802-1857), genera³, szef w³adzy wykonawczej
w 1848 roku.
67
Biskup Guibert.

318

Dziennik 1848

Ksiê¿e biskupie, to oznacza, ¿e z najlepsz¹ wol¹ na wiecie
(z pewnoci¹, uwa¿am, ¿e doæ j¹ wypróbowa³em) i od mojego
przyjazdu, dziêki moim prawie codziennym usilnym probom
przedstawionym ksiêdzu Tempierowi, bez skutecznego wsparcia,
do którego mamy prawo, nie móg³bym powróciæ do Lablachère.
Jeli cz³onkowie mojej wspólnoty dopominaj¹ siê o mnie, to przede
wszystkim (niezale¿nie od innych myli), aby siê uwolniæ od ci¹¿¹cych im obsesji i uchroniæ od gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa
mierci z g³odu. Zatem, czekaj¹c na lepiej przemylane polecenia
ksiêdza biskupa, pozostanê w Marsylii. Jeli odmowi mi siê gociny na Kalwarii, pójdê jej szukaæ gdzie indziej. To bêdzie tylko dodatkowe wyrzeczenie, do³o¿one do mojego ju¿ tak smutnego po³o¿enia, ¿e bêdê pozbawiony zaszczytu i przyjemnoci, aby spotkaæ
siê z ksiêdzem biskupem, za co list ksiêdza biskupa mnie potêpia.
Ksiê¿e biskupie, szczerze ubolewam, ¿e zmusi³ mnie do tego
obowi¹zku niepos³uszeñstwa, do tego odosobnienia i tych wyjanieñ, które w po³owie móg³bym przemilczeæ, które w ca³oci
chcia³bym zachowaæ [s. 242], ale o której co mi musia³o umkn¹æ.
Mimo wszystko proszê przyj¹æ wyrazy doskona³ego oddania
i serdecznego szacunku, z jakim, ksiê¿e biskupie i umi³owany ojcze, jestem nadal i chcê na zawsze pozostaæ waszym bardzo pokornym s³ug¹ i oddanym synem, Mille”.
Czy trzeba, abym komentowa³ tej niegodny list, w którym
bunt, apostazja, obelga, zniewaga, hipokryzja i pewnego rodzaju
blunierstwo ubiegaj¹ siê o palmê zwyciêstwa?
Tylko chwili porywczoci mogê przypisaæ pierwszy komplement pod adresem swojego biskupa i superiora, aby odwa¿yæ siê
na nocowanie w jednym z naszych domów. Czy to nie jest ekwiwalent pewnej myli apostazji, aby opieraæ siê przy tym usposobieniu. To by³o zerwanie, trzeba to przyznaæ, a jeli tego nie uczyni³, to
dlatego, ¿e przed samym Bogiem pogr¹¿y³ siê w rozwa¿aniach nad
treci¹ swoich zobowi¹zañ. Ale dziêki w³aciwemu sobie wyjanieniu w ostatecznoci dodaje, ¿e tylko Jemu samemu zda rachunek.
To niew¹tpliwie chroni go przed jurysdykcj¹ i decyzjami jego prawomocnych prze³o¿onych. Ganiê jego bezczelnoæ i bardziej ni¿
surowo oceniam jego obecnoæ w Marsylii. Nic nie jest bardziej
arbitralne od upominania superiora wspólnoty, który wbrew bardzo
jasnej literze naszych konstytucji, nie tylko bez pozwolenia opusz-
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cza swoje stanowisko, ale nawet bez uprzedzenia swojego prze³o¿onego, które móg³by otrzymaæ w ci¹gu 24 godzin, gdyby zrobi³
tak jak nakazuje Regu³a i zgodnie z postêpowaniem, które akceptujê. Jak nie zganiæ zakonnika, który nie bierze udzia³u w ¿adnym
æwiczeniu wspólnoty domu, w którym mieszka, który przez ca³y
dzieñ jest bez zajêcia, je, gdzie chce, albo u dalekich, ale szanowanych krewnych, albo u przyjació³? Moim b³êdem jest to, ¿e zbyt
d³ugo zwleka³em [s. 243], aby mu zwróciæ uwagê, i to jak¹ uwagê!
Jedno s³owo, przechodz¹c do listu. Po szeciu miesi¹cach beznadziejnej korespondencji, z której otrzyma³ jedynie milczenie ch³odnej i upartej kalkulacji. Nieuzasadnione oszczerstwo, nie by³o ¿adnego rachunku, aby uczciwie przyznaæ, ¿e nie mia³ pieniêdzy. Przez
to, co mówi o wyborach, powiadamia mnie, ¿e le post¹pi³, mieszaj¹c siê do nich, kolejne naruszenie naszych Regu³. Ojcowie
z seminarium powiedz¹ ksiêdzu biskupowi itd. Ojcowie z seminarium bêd¹ bardzo staraæ siê potwierdziæ podobne k³amstwo.
Jeli rzadziej pojawia³em siê w kurii, ksi¹dz biskup przyzna,
¿e przyjêcie itd. Jak¹ gocinê chcia³, abym mu zgotowa³? Za pierwszym razem, kiedy do mnie przeszed³ bez poinformowania, nie
posiada³em siê ze zdziwienia i dla spokoju sumienia musia³em mu
³agodnie powiedzieæ: Nie czekasz, ¿e powiem ci komplement
z racji twojego przyjcia. To wszystko. Za ka¿dym razem, kiedy
przychodzi³ do kurii, abstrahowa³em od jego przewinienia i podchodzi³em do niego zawsze z t¹ sam¹ dobroci¹ jak zwykle. Mo¿liwe jest, ¿e czasem zastawa³ mnie bardzo zajêtym, ale z pewnoci¹
nie mo¿na zajmowaæ siê drobnostkami, kiedy doko³a bunt i barykady, kiedy istnieje niebezpieczeñstwo zabójstwa lub rabunku i nie
chce siê opuszczaæ swojego stanowiska, aby zaradziæ wszystkim
potrzebom pos³ugi.
Mia³em wiele trudnoci ze skupieniem. Nigdy bym siê tego nie
spodziewa³ i by³em daleki od tego, aby móc dopuciæ do tak odra¿aj¹cych myli, do tych pokus, których rozmiar i konsekwencje
z góry przewidzia³; ci¹gle myli o apostazji, dok³adnie to chce siê
powiedzieæ, albo siê tego nie rozumie. Pomiñmy ton wszystkiego,
co potem nastêpuje. To nie ja go oskar¿am. Napisa³em, aby go
wys³ano do kurii, mam odpowied z Kalwarii, ¿e wyszed³ rano
i przez ca³y dzieñ go nie widziano. Mówi o jakim licie, i to dok³adnie ten list, który mnie najbardziej zaniepokoi³ i pozwala³ ¿y-
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wiæ pragnienia, ¿e ojciec Mille jak najszybciej powróci³ [s. 244] do
swojej wspólnoty. Po tym, jak mnie poinformowano, dlaczego pozwoli³ sobie spêdziæ ca³y dzieñ, nie przychodz¹c szczegó³owo porozmawiaæ? Czy to nie jest ju¿ niewybaczalna wina, ¿e spêdzi³
miesi¹c w Marsylii, nie mówi¹c mi ani s³owa o nieporz¹dku, o którym wiedzia³, zanim wyjecha³ z Lablachère, i ¿e powinien powstrzymaæ siê od wyjazdu, gdyby mia³ poczucie obowi¹zku.
Podziwiam jednoczenie tupet i rodki itd. Co za styl wobec biskupa i superiora! Ale to nic, jego ton podniesie siê jeszcze bardziej.
Odwo³ujê siê nie do dyplomatycznego talentu do ksiêdza biskupa,
który prawie zawsze ksiêdza biskupa wprowadza w b³¹d. Dziwi mnie
ten kolejny przejaw impertynencji, nie potrafiê bowiem prowadziæ
dyplomacji z kimkolwiek. Kilkakrotnie mog³em cierpliwie poczekaæ
i ¿aliæ siê na zachowanie tych, którzy nie podejmuj¹ swoich obowi¹zków, mog³em raczej cierpieæ ni¿ burzyæ, mog³em nawet przebaczyæ b³êdy, które wymaga³yby najwiêkszych kar i przytuliæ do mojej
piersi winnych zamiast ich karaæ; ojciec Mille dobrze o tym wie,
w razie koniecznoci odwo³ania cz³onka z miasta, gdzie napotyka³a
na najwiêksze niebezpieczeñstwa, z którymi nie potrafi³ sobie poradziæ, mog³em go umieciæ w innej wspólnocie, gdzie zachowywa³ siê
tak nieroztropnie, ¿e superior na klêczkach prosi³ mnie, abym jak
najszybciej go zabra³ i nie obawia³ siê powiedzieæ mu w oczy dlaczego. Mog³em podporz¹dkowaæ siê jego humorom, wzywaj¹c go
gdzie indziej pod zarz¹d innego superiora, którego wy¿szoci nie
potrafi znieæ, a jego niezadowolenie dosz³o do tego stopnia, ¿e
wmówi³ sobie, ¿e miasto Aix nie by³o dla niego, ¿e by³o dla niego
zsy³k¹, na któr¹ go skazano. W ostatecznoci, nie mog¹c w sumieniu ponownie wezwaæ go do Marsylii, odmawiaj¹c pozostania
w Aix, zaoferowa³em go biskupowi z Viviers, który kiedy powiedzia³ mi kilka wa¿nych spraw i pod nadzorem tego dobrego pra³ata
umieci³em go w Lablachère. Nie musia³ robiæ nic wiêcej, jak tylko
podj¹æ tê decyzjê lub go odes³aæ. Jeli to, co nazywa polityk¹, ma
powody, aby mówiæ, ¿e to mi siê nie uda³o.
Czy aby przekonaæ ksiêdza biskupa, potrzeba, abym w tym
miejscu powiedzia³, ¿e dwunastoletnie dziecko za pierwszym razem zrozumia³oby to, co nadaremno, a¿ do tego listu, ksi¹dz biskup
manifestuje, ¿e nie mo¿e poj¹æ. Dziêkujê, tak oto zosta³em sprowadzony, i¿ mam mniej rozs¹dku ni¿ dwunastoletnie dziecko.
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A¿ do dzisiaj ksi¹dz biskup zawsze zamyka³ mi usta i serce.
Tego bym siê nie domyli³, ale powinien siê usprawiedliwiæ, ¿e nie
powiedzia³ mi ani s³owa o wielkim nieporz¹dku, który panowa³
w jego wspólnocie w Lablachère, ani o sprawach, które rzekomo
zmusi³y go do opuszczenia kraju i wyjazdu w celu poszukiwania
pieniêdzy. Dalszy ci¹g patetycznego, ale ma³o konkretnego obrazu. Robotnicy nie umieraj¹ z g³odu, bardzo dobrze wiedz¹, ¿e
wszyscy s¹ w trudnej sytuacji finansowej i potrafi¹ poprzestaæ na
wyp³acanych im zaliczkach.
Nawet tego samego dnia jeden z cz³onków napisa³ mi itd. Dok³adnie to ten list wzbudzi³ moje zaniepokojenie i powiadomi³ mnie
o nieszczêciu, jakie ojca nieobecnoæ spowodowa³a we wspólnocie. Powinien zatem ojciec zaradziæ wszystkiemu, wyznaj¹c w dniu
wyjazdu informacjê o tym, który nie wróci³ na noc do domu; czy
wiedza o tym z³ym prowadzeniu siê nie powinna ojca powtrzymaæ?
Ten list, w którym jest mowa o innej sprawie ni¿ o k³opotach finansowych, powinien dotrzeæ do ojca, aby siê ojciec dowiedzia³
o tym ogromnym ba³aganie, który powinien ca³kowicie przykuæ
ca³¹ moj¹ uwagê.
Nie, wszystkie te zastraszenia i groby wiata nie skieruj¹ go
tam, gdzie powinien byæ zgodnie z konkretnym rozporz¹dzeniem
superiora generalnego, gdzie wzywa go jego obowi¹zek i Oto
najbardziej formalny bunt wobec nakazu tego, który ma prawo sadziæ, co w Zgromadzeniu jest obowi¹zkiem, jaki nak³ada na niego
Koció³, bunt w dwojaki sposób karygodny z racji istoty oraz formy wyra¿enia [s. 246] pogardy i zniewagi.
Wszystko, co potem nastêpuje, to sza³. To obel¿ywa krytyka,
to jêzyk cz³owieka, który nie ma ju¿ hamulców, który zrywa
wszystkie wiêzy i wypowiada totaln¹ rewolucjê prawowitej w³adzy,
któr¹ obra¿a, z której siê namiewa, wplataj¹c do swego ataku
mniej wiêcej s³owa zarówno symulowanego, jak i ¿o³nierskiego
szacunku, który pada³ na kolana przed Panem, aby go biæ i pluæ mu
w twarz.
Co zrobiæ w takim stanie rzeczy? Oto zakonnik jawnie wystêpuj¹cy przeciwko pos³uszeñstwu, obstaj¹cy przy swoim buncie, bez jakiegokolwiek spojrzenia na siebie, aby kanonicznie uzyskaæ to, czego
wbrew poleceniom superiora z uporem chce. Poza tym, czy ten upór
znam tylko ja? Ale¿ nie, jego list i postêpowanie s¹ znane wielu na-
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szym ojcom. Czy dla s³awy ze swej odwagi zwierzy³ siê ojcom z Kalwarii oraz z wy¿szego seminarium; wród nich s¹ m³odzi ojcowie Pianelli i Baret68. Czy to nie moja osobista polemika. Bez wynios³oci
jestem zbyt wysoko, zbyt daleko od ojca Mille’a, aby odczuæ ciosy,
jakie otrzymujê. Czy bezkarnoæ podobnego postêpowania nie wyda
z³ych owoców w Zgromadzeniu, nie os³abi ducha pos³uszeñstwa i szacunku, jaki powinien byæ wyra¿ony wobec prze³o¿onych? Skoro superior generalny, za³o¿yciel i biskup móg³ zostaæ tak brutalnie obra¿ony, a jego autorytet do tego stopnia znies³awiony, co bêdzie
w przypadku kogo innego, kto nie ma podobnych godnoci i praw do
uszanowania ze strony swoich cz³onków? To spostrze¿enie powinno
poruszyæ tych wszystkich, którzy poznali niegodne zachowanie ojca
Mille’a. Nie dostrzegam, aby oceniono jego zasiêg, i nikt nie domaga³
siê, aby go ukaraæ. Uznali tylko, ¿e uniós³ siê nie w porê, ¿e nie mia³
racji, i to wszystko. Mog³em zatem us³yszeæ jedynie o litoci i zwróciæ uwagê na okolicznoci, w jakich siê znajdujemy, oraz o obawie
skandalu wobec prawa sprawiedliwoci i interesów.
18 lipca69: List od pana Emila’a Olliviera. Wyje¿d¿aj¹c, chcia³
mi zrobiæ przyjemnoæ. Ten list jest bardzo dobry, oto jego kopia:
„Ekscelencjo, wyje¿d¿aj¹c z Marsylii, ¿a³ujê, ¿e nie by³em w stanie przyjæ i podziêkowaæ ksiêdzu biskupowi za ¿yczliwe wsparcie, jakie znalaz³em w osobie ksiêdza biskupa; nie wyjecha³bym ze
spokojem, gdybym ksiêdzu biskupowi nie wys³a³ szczerego wiadectwa, a wraz z nim wyrazu wszystkich moich uczuæ wdziêcznoci i oddania. Emile Ollivier, 16 lipca 1848 roku”.
Mog³em jedynie byæ zadowolony z m³odego prefekta pod
wzglêdem wszelkich relacji, jakie z racji mojego urzêdu mia³em
wraz z nim. By³by dobry, gdyby za bardzo nie pozwala³ przyjacio³om swojego ojca. Bez wykrêtów mog³em mu o tym powiedzieæ, nie
mija wiêcej jak piêtnacie dni i musia³ oprzeæ siê na tych uczciwych
ludziach i przy³o¿yæ siê do dokonania dobrego wyboru stanowisk, na
68
Charles Laurent Pianelli urodzi³ siê w 1820 roku w Olmeto na Korsyce, oblacjê
z³o¿y³ 8 grudnia 1842 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 27 wrzenia 1845 roku, wyst¹pi³ w 1855 roku. Charles Baret (1825-1875) oblacjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1843 roku,
zmar³ 18 marca 1848 roku.
69
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 290-291; A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 280 (z kilkoma
modyfikacjami).
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jakie ich mianowa³. Dzienniki uwziê³y siê na niego; chcieli na niego
zrzuciæ wszelk¹ odpowiedzialnoæ za wahanie i zbyt ma³e zaanga¿owanie, jakie w³o¿y³, aby odeprzeæ buntu z 22 i 23 czerwca, podczas gdy, przynajmniej po czêci, powinien j¹ wzi¹æ na siebie genera³. Oskar¿ono go, ¿e by³ z tych, którzy czekali, aby zadzia³aæ na
sposób wydarzeñ z Pary¿a, o których powinien zostaæ uprzedzony.
Jednym s³owem, s³usznie lub nies³usznie, musia³ ust¹piæ ze stanowiska. Czy bêdziemy bardziej podzieleni. Zobaczymy.
Oto moja odpowied dla pana Emilea Olliviera: „Szanowny
Panie, wracaj¹c z mojej wizytacji kanonicznej z Auriol, Aubagne
i La Ciotat, zasta³em u siebie list, w którym powiadamia mnie pan
o pañskim prêdkim wyjedzie z Marsylii. ¯ywo dotkniêty pañsk¹
³askaw¹ grzecznoci¹ i bardzo zafrasowany smutn¹ informacj¹,
jak¹ mi pan przekaza³, natychmiast wsiad³em do powozu w nadziei,
¿e jeszcze pana zastanê w prefekturze. Chcia³em panu wyraziæ
smutek, jaki wywo³a³ we mnie pañski wyjazd, i wyraziæ ¿al, widz¹c, jak szybko rw¹ siê oparte na wzajemnym zaufaniu relacje,
jakie nawi¹zalimy miêdzy sob¹, które tak dobrze wró¿y³y na przysz³oæ, pañski wiek pozwala³ mi bowiem na to, aby widzieæ, jak
przeci¹gaj¹ siê a¿ do koñca mojego biegu.
Wyjecha³ pan kilka godzin wczeniej zanim pojawia³em siê
w prefekturze; ale skoro zosta³em pozbawiony pociechy uciskania pana, proszê przynajmniej przyj¹æ ¿yczenia szczêcia, jakie do
pana kierujê. Te ¿yczenia pochodz¹ z serca biskupa, który to panu
potwierdzi³ i jest pañskim pasterzem poprzez fakt pañskich urodzin
na terenie jego diecezji, i rozci¹gaj¹ siê w czasie a¿ po wiecznoæ.
Z Bogiem. 18 lipca 1848 roku”.
19 lipca70: Poniewa¿ ukaza³em ekstrawagancjê listu ojca Millea, muszê powiedzieæ, ¿e w koñcu przyby³ do mnie w przeddzieñ
swojego wyjazdu do Lumières71. Nie poczyni³em mu ¿adnych innych wyrzutów, tylko powiedzia³em, ¿e powinien, choæby go to
wiele kosztowa³o, przyznaæ, ¿e nie mia³ racji; to by³oby lepsze ni¿
obrona; uleg³ swojej wielkiej uczuciowoci.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 247.
Yenveux pisze o Lumières, ale ojciec Mille najprawdopodobniej szybko wyjecha³ do N.-D. de Bon-Secours. Przynajmniej tam by³ kilka miesiêcy póniej, stamt¹d
napisa³ do Za³o¿yciela 26 padziernika i 13 listopada.
70
71
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Sierpieñ 1848
15 sierpnia72: Ogólna procesja. Ta procesja jak przedtem zosta³a zalecona, aby zast¹piæ procesje, które nie mog³y odbyæ siê
z okazji Bo¿ego Cia³a z powodu barykad i rozruchów spowodowanych przez zamieszki. Tê procesje uwa¿a³em za konieczn¹, czy to
dlatego, ¿e zosta³o og³oszone, i¿ procesje Bo¿ego Cia³a zosta³y
prze³o¿one, czy te¿ dlatego, ¿e nadesz³a pora, aby nasze miasto
odda³o czeæ naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wed³ug mnie
s³usznie wybrano ten wielki dzieñ uroczystoci Najwiêtszej Maryi Panny, poniewa¿ skorzysta³bym z okazji, aby sprowadziæ figurê Matki Bo¿ej od Stra¿y i dziêki temu odda³bym podwójny ho³d
naszej wiêtej Matce oraz Jej Boskiemu Synowi.
Ta decyzja by³a znana, dobrzy wierni doznali ogromnej radoci; ale pewne spostrze¿enia sk³oni³y moich wikariuszy generalnych oraz innych, aby jej nie poprzeæ. Jeszcze przedwczoraj nasz
dobry ojciec Tempier przeszed³ mnie zapytaæ, czy dobrze siê zastanowi³em. Doda³, ¿e wzi¹³em na siebie wielk¹ odpowiedzialnoæ,
a kiedy okaza³em mu moje wielkie zdziwienie, ¿e chciano mnie
odwieæ od tak s³usznej sprawy, przypomnia³ mi to, co rzeczywicie powiedzia³em o arcybiskupie Pary¿a, podziwiaj¹c jego wspania³omylnoæ i odwagê, ¿e nie pochwala³em decyzji, która pozbawi³a Koció³ tak s³awnego i potrzebnego w tej chwili pra³ata.
Dlaczego, jak to powiedzia³em, jego wikariusze generalni i przyjaciele nie odwiedli go od tego na wskro bezowocnego postêpowania? Moi wikariusze generalni poczuli siê zobowi¹zani przedstawiæ
mi ich odczucia; doda³, ¿e jeden z nich zamierza³ zrobiæ wszystko,
co by³o w jego mocy, aby mnie odwieæ od tej myli, trzeci myla³
tak samo. Bardzo powa¿nie zastanowi³em siê nad decyzj¹, któr¹
72

T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 293-294.
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musia³em podj¹æ, aby odst¹piæ od mojego zamiaru. Sk¹din¹d trzeba uznaæ, ¿e biskupi maj¹ ³askê stanu odnonie do zarz¹dzania diecezj¹. Tutaj chodzi³o o wype³nienie obietnicy, aby zaspokoiæ
publiczne oczekiwania i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi publicznie oddaæ czeæ, której jeszcze w tym roku nie otrzyma³. Wa¿ne jest skorzystanie z prawa, które miêdzy Bogiem a prawd¹ by³o
kontestowane jedynie przez najbardziej pod³y organ z³ej prasy, ale
pewne inne osoby nie prosi³y o nic wiêcej, jak tylko o to, aby
o nich zapomnieæ; jako dowód przytoczy³em zbyt ma³¹ wspó³pracê, z jak¹ w³adze chcia³y siê zaanga¿owaæ w ten uroczysty akt
religijny, który ci¹gle dra¿ni³ sektê, do której nale¿y genera³, komendant gwardii narodowej. Sk¹din¹d nie odczu³em jakiegokolwiek niepokoju; by³em przekonany o zbawiennym skutku, jaki
wywo³a³oby nasze piêkne wiêto; poród mieszkañców takich jak
nasi by³em tak pewny sukcesu, ¿e w koñcu odpowiedzia³em, i¿
mimo wszystko, gdyby nie przyznano mi ¿adnego ¿o³nierza, to
i tak zorganizowa³bym procesjê.
Wiadomoæ o tej decyzji wywo³a³a radoæ wród katolików
i pomimo wypowiedzi pewnych ma³odusznych, którzy zwiastowali zamêt, powiedziano, aby liczyæ na bezpieczeñstwo, które ukaza³em jako wiêksze ni¿ wszelka obawa; ka¿dy postawiæ sobie za obowi¹zek, aby odpowiedzieæ na zaproszenie, jakie wystosowa³em do
rozmaitych bractw i stowarzyszeñ, aby zebraæ siê wraz ze mn¹
i oddaæ czeæ naszemu Zbawicielowi. Wiele kobiet i dziewcz¹t
z ró¿nych parafii miasta, panowie ze stowarzyszeñ towarzysz¹cy
przy zanoszeniu wiêtego wiatyku, prowizorzy kocielni, pokutnicy i duchowni o wyznaczonej godzinie udali siê do katedry, a od
czasów cholery73 procesja nigdy nie by³a tak piêkna i tak wzruszaj¹ca. To harmonia uwielbienia i podziwu, na które odpowiedzieli
wszyscy mieszkañcy. Wszystko, wraz z piêkn¹ pogod¹, wspó³dzia³a³o, aby przyczyniæ siê do okaza³oci wiêta i radoci mieszkañców. Teraz wszyscy prawi¹ mi komplementy, a ja cieszê siê prawdziwym szczêciem, widz¹c, jak wszystko przebieg³o i z jak wielk¹
pobo¿noci¹ obchodzilimy to wielkie wiêto.

73

roku.

Ostatnia epidemia cholery wybucha³a w 1837 roku, kolejna nadejdzie w 1849
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20 sierpnia74. Radoæ, ¿e Kocio³owi i Zgromadzeniu da³em
nowego kap³ana75, nie pozwala mi zapomnieæ, ¿e w podobnym
dniu, przed dwudziestu laty, nasz wspania³y i tak gorliwy ojciec
Marcou76 posiad³ niebo. Nie wiem, czy moje wspomnienie d³ugo
przetrwa w sercach moich duchowych dzieci, w ka¿dym razie ono
nigdy nie zostanie wymazane z mojej pamiêci i mojego serca.
27 sierpnia77: List od ojca Vincensa. Potwora78 nie by³o w lOsier, ale napisa³ ze swej okolicy, gdzie siê uda³. Równie¿ tam trzeba go z³apaæ, aby powiadomiæ go o wydaleniu.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 158.
Eugène Dorey (1821-1855) oblacje z³o¿y³ 7 grudnia 1847 roku, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 20 sierpnia 1848 roku.
76
Jacques Marcou (1799-1826).
77
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 262.
78
By³y ojciec Joseph Beaulieu. W licie do Za³o¿yciela z 26 padziernika 1848
roku ojciec Mille napisa³, ¿e mi³osne przygody Beaulieu w N.-D de lOsier s¹ bardzo
mocno udokumentowane.
74
75
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Wrzesieñ 1848
16 wrzenia79: Rekolekcje dla duchowieñstwa zosta³y wyg³oszone przez naszego ojca Vincensa, który dokona³ cudów. By³y
najbardziej buduj¹ce. Kap³ani mówili, ¿e nigdy podobnych nie
by³o. Tydzieñ min¹³ nam jak jeden dzieñ. Kazanie na zakoñczenie
by³o wspania³e. Doszed³em do wniosku, ¿e ojciec Vincens z bardzo wielkim po¿ytkiem móg³by zaj¹æ siê g³oszeniem rekolekcji dla
duchowieñstwa. Powierzê mu tê misjê, z której wywi¹zuje siê ku
zadowoleniu wszystkich.
24 wrzenia80: List do ksiêdza arcybiskupa z Pary¿a81, aby mu
wyjaniæ, dlaczego nie napisa³em wczeniej; nigdy nie prawiê komplementów z okazji wymienienia do godnoci biskupiej, a tym bardziej z okazji nominacji na tak¹ stolicê jak Pary¿.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 1 wydany drukiem, s. 66.
Ten¿e, tam¿e, t. 5, s. 252.
81
M.D. Auguste Sibour, biskup Digne, 10 lipca 1848 roku zosta³ mianowany biskupem Pary¿a. Uroczysty ingres odby³ siê 16 padziernika.
79
80
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Padziernik 1848
19 padziernika82: Zbiegowisko wszystkich dobrze ubranych
nêdzników ze wszystkich narodów: Francuzów, W³ochów, Hiszpanów. To nie do opanowania83.
20 padziernika84: Bierzmowanie i wiêcenia w mojej kaplicy. To jezuici, których jeszcze wywiêci³em. Trzeba ich uchroniæ
od okrutnych przeladowañ, jakich dowiadczaj¹ w Piemoncie,
Genui i na Sardynii85.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 291.
W 1848 roku w ca³ej Europie nasta³ powa¿ny kryzys ekonomiczny i spo³eczny.
Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, 239-249.
84
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 22 a¿ do koñca tomu.
85
W dalszym ci¹gu tekstu Yenveux, bez daty, dodaje: „Inne wiêcenia w mojej
kaplicy; ci¹gle dla jezuitów, których trzeba wyprawiæ.
82
83
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Listopad 1848
1 listopada86: Zwyczajne uczestnictwo w porannej mszy
w wy¿szym seminarium, po której nasi ojcowie i bracia odnawiaj¹
swoje luby. Nigdy spotkanie nie by³o tak liczne; poza ojcami by³o
obecnych trzydziestu oblatów. Po okolicznociowym przemówieniu
czterech kap³anów pojedynczo odnowi³o luby, potem oblaci w piêcioosobowych grupach i wreszcie dwaj bracia zakonni. To spotkanie by³o jak najbardziej wzruszaj¹ce. Da³o siê to odczuæ.
List od ojca Auberta datowany z Londynu. Dzia³alnoæ tego
uroczego ojca jest niewiarygodna. Unika wszelkich z³ych posuniêæ
i tak jak trzeba wszystkich prowadzi.
4 listopada87: Msza w mojej kaplicy, ksiê¿a Brunello, Guiol
i Timon88, bardzo dobrzy kap³ani, na moje rêce z³o¿yli lub, aby
¿yæ razem, aby siê oddaæ uwiêceniu m³odzie¿y. Zgodnie z moim
zwyczajem, chêtnie popieram wszelkie inspiracje, które prowadz¹
do doskona³oci. Jeli wzbudza je dobry Bóg, to bêdzie b³ogos³awi³ swojemu dzie³u, jeli za nie, to zginie jak ka¿de, które od Niego nie pochodzi.
17 listopada89: 15 prowadzi³em radê dopuszczaj¹c¹ braci Mauroita i DHerbomeza90. W sk³ad rady wchodzili superior generalny,
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 101; ten¿e, tam¿e, t. 9, s. 32.
Ten¿e, tam¿e, t. 5, s. 81.
88
Félix Brunello by³ wówczas dyrektorem Dzie³a M³odzie¿y ksiêdza Allemanda,
jego wspó³pracownikami byli Louis Guiol i Joseph-Marie Timon-David. Timon-Dacid
(1823-1891) w pomniejszym czasie za³o¿y³ inne Dzie³o M³odzie¿y, w 1859 roku powo³a³ do istnienia Zgromadzenie Ojców Najwiêtszego Serca Dzieci¹tka Jezus.
89
A. Yenveux, dz. cyt., t. 9, s. 74.
90
Jean C.H. Mauroit (1825-1896), oblacjê z³o¿y³ 21 listopada 1848 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 maja 1850 roku. Louis Joseph DHerbomez (1822-1890),
oblacjê z³o¿y³ 21 listopada 1848 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 14 padziernika
1849 roku, w 1863 roku zosta³ wikariuszem apostolskim Kolumbii Brytyjskiej.
86
87
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ojcowie Tempier, Lagier, Fabre i Mounier91. Informacje o tych
dwóch braciach przekazane przez ojca Doreya s¹ prawdziwym panegirykiem. Tak wiêc zostali jednog³onie i przez aklamacjê dopuszczeni.
18 listopada92: Odprawi³em mszê wiêt¹ w intencji milowego
kap³ana Chaillana93 z St-Cannat, który w³anie zmar³ na wietrzn¹
ospê, któr¹ zarazi³ siê od pewnego chorego, do którego uda³ siê
z pos³ug¹. By³em bardzo mocno poruszony t¹ strat¹, jak to ma
miejsce przy okazji straty tych wszystkich, dla których jestem ojcem w Jezusie Chrystusie. Bardzo mocno odczuwam, jak jestem
z nimi zwi¹zany we wszystkich godnych uwagi dla nich okolicznociach, a zw³aszcza wtedy, kiedy zabiera mi ich mieræ. Powiedziano by, ¿e jestem z nimi zwi¹zany wiêzami krwi.
20 listopada94: Po przyjedzie do Marsylii przyj¹³em pana prefekta i pana mera95, którzy przyszli mnie zaprosiæ, by z okazji niedzielnej uroczystoci96 zobrazowaæ Te Deum i mszê. Da³em do zrozumienia tym panom, ¿e w tych okolicznociach niemo¿liwe jest
na publicznym placu sprawowanie wiêtych tajemnic. Uzmys³owi³em im ró¿nicê istniej¹c¹ pomiêdzy niedzieln¹ ceremoni¹ a t¹, która mog³aby odbyæ siê przy okazji publicznego nieszczêcia. Przy
tej okazji ca³y pora¿ony plag¹ lud zbiera siê z religijn¹ motywacj¹,
aby przyzywaæ bo¿ego mi³osierdzia, a religijne nastawienie, które
go o¿ywia, zgadza siê z postaw¹, jak¹ przyjmie podczas tego spo91
Régis Mounier (1822-1849), wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 18 grudnia 1847
roku, oblacjê z³o¿y³ 14 maja 1848 roku. Wówczas przebywa³ w wy¿szym seminarium
w Marsylii, gdzie zmar³. Chodzi³o o spotkanie rady generalnej, która odby³a siê 15 padziernika. W sprawozdaniu z posiedzenia napisano, ¿e obecni s¹ ojcowie Fabre i Mounier, powo³ani specjalnie w zastêpstwie innych nieobecnych tytularnych cz³onków.
Pominiêto nazwisko ojca Lagiera, który nie wchodzi³ w sk³ad rady generalnej. Sprawozdanie nastêpnie zosta³o podpisane przez ojców Fabra, J.J. Lagiera, Tempiera, Mazenoda, ale nie przez Mouniera.
92
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 292.
93
Ksi¹dz Joseph Laurent Chaillan (1824-1848).
94
A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 114-115.
95
Arsène Peauger od 10 lipca 1848 roku do 24 wrzenia 1849 roku prefekt departamentu Bouches-du-Rhône; Louis Marie Labe od 13 padziernika 1848 roku do 15 sierpnia 1849 roku mer Marsylii.
96
Og³oszenie republikañskiej konstytucji.
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tkania. Widzielimy to podczas epidemii cholery. Ale tym razem
to zupe³nie inne kwestia, msza by³aby pewnego rodzaju akcydensem, niemo¿liwe by³oby spodziewaæ siê, i¿ dla udzia³u w tak wielkim akcie religijnym uzyska siê skupienie i wymagan¹ pobo¿noæ.
Prefekt, który, jak siê go nazywa, jest na wskro protestantem, zrozumia³ mój tok mylenia i zupe³nie siê ze mn¹ zgodzi³, wypowiadaj¹c siê w najbardziej odpowiednich, a nawet w najbardziej
uprzejmych s³owach; mer przysta³ na moje spostrze¿enia, jakkolwiek opowiada³ siê za t¹ msz¹, chocia¿ nie mog³em zgadzaæ siê
z jego pragnieniami.
Opowiadamy siê za ceremonia³em, który zosta³ ustalony
w bardzo w³aciwy sposób, dla uczczenia religii, której walor nie
podlega³ kontestacji. Tak wiêc wraz z ca³ym moim duchowieñstwem zbierzemy siê w kociele St-Ferréol. Mer wraz z ca³ym swoim orszakiem wyjdzie z ratusza, aby do³¹czyæ do wy¿szych w³adz
administracyjnych i wojskowych; kiedy wielki orszak zbli¿y siê do
La Canebière, wyle siê dla mnie honorow¹ eskortê, która powinna nam towarzyszyæ, i wyruszymy, procesyjnie piewaj¹c Veni Creator. Natychmiast jak w³adze zajmê miejsca, dotrzemy do podium
na szczycie La Canebière. Hymn zakoñczê modlitw¹ do Ducha
wiêtego. Nastêpnie mer odczyta konstytucjê. Po odczytaniu zaintonujê hymn Te Deum, który podejm¹ wszyscy duchowni i uczestnicy przy dwiêku armat z fortu, okrêtów i kompanii artylerii oraz
wszystkich dzwonów. Oddzia³ przemaszeruje, a my z nasz¹ honorow¹ eskort¹ powrócimy do kocio³a, z którego wyszlimy.
Obchody promulgacji konstytucji odby³y siê rano zgodnie
z planem. Trudno by³o oszacowaæ liczbê uczestników. Od o³tarza
wzniesionego na wielkim podium ustawionym w miejscu, w którym La Canebière ³¹czy siê z promenad¹, ogarniano wzrokiem
ogromn¹ rzeszê ludu. Rzesza ta wype³nia³a La Canebière a¿ do
fortu na ca³ej d³ugoci i szerokoci promenady, rozci¹gaj¹cej siê
poprzez ulicê Aix, a¿ po ³uk triumfalny. Jak daleko okiem siêgn¹æ,
ulicê Rzymsk¹, plac wiêtego Ludwika i przyleg³e ulice, ulicê Noailles a¿ do alei, wszystkie okna, balkony i dachy wszystkich domów wype³niali ludzie.
Kiedy w³adze dotar³y na podium, tak jak to zosta³o ustalone,
pos³ano nam honorow¹ eskortê. Wszyscy duchowni, pod¹¿aj¹c za
krzy¿em katedralnym, procesyjnie wyszli z kocio³a St-Ferréol, pie-
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waj¹c hymn Veni Creator, który zaintonowa³em. Tym samym majestatycznie przeszlimy przez ca³¹ d³ugoæ la Canebière. By³em ubrany w bia³¹ kapê, mitrê. W rêku trzyma³em pastora³, na prawo i na
lewo b³ogos³awi³em ca³y lud, który zdejmowa³ czapki i czyni³ znak
krzy¿a. Doszed³szy do podium, duchowni ustawili siê wokó³ o³tarza.
Wszed³em na najwy¿szy stopieñ, zdj¹wszy mitrê i oddawszy pastora³, zapiewa³em modlitwê do Ducha wiêtego, w³o¿y³em mitrê
i usiad³em na fotelu odwróconym ty³em do o³tarza, zwracaj¹c siê
przodem do t³umu zebranych. Genera³owie, prefekt i przedstawiciel
ludu zajêli miejsce u podnó¿a schodów o³tarza. W ten sposób przewodnikiem dla tej imponuj¹cej ceremonii by³a religia. By³o to co
zarówno imponuj¹cego, jak i buduj¹cego. Nie powinienem zapomnieæ powiedzieæ, ¿e podczas mojego przyjcia klaskano, mer zbli¿y³ siê na rodek podium i szybko odczyta³ konstytucjê. Po skoñczonym odczycie zabrzmia³y bêbny, odpalono dzia³a z fortu i artyleriê.
Wówczas zaintonowa³em Te Deum, które piewa³o bardzo wielu ludzi. Odmówi³em modlitwê pro gratiarum actione i odpiewano Domine salvam fac Rempublicam, odmówi³em przepisan¹ modlitwê,
nastêpnie wk³adaj¹c mitrê, odpiewa³em pontyfikalne b³ogos³awieñstwo, na które odpowiedzia³ huk g³osów, i pob³ogos³awi³em niezliczon¹ rzeszê, odwracaj¹c siê najpierw w stronê ulicy Rzymskiej,
nastêpnie w stronê Canebière i portu, na koniec w stronê alei i przyleg³ych ulic. Pogoda by³a niepewna, za w³aciwe uzna³em wiêc
odejæ przed defilad¹, a wymieniaj¹c siê wzajemnymi pozdrowieniami, po¿egna³em siê z w³adzami i ponownie w otoczeniu honorowej
eskorty, która towarzyszy³a nam w drodze na pocz¹tku, przechodz¹c
przez ca³¹ d³ugoæ Canebière, wrócilimy do augustianów.
28 listopada97: To naprawdê smutne, ¿e nie mia³em czasu, aby
napisaæ wszystko, co interesuj¹cego zdarza mi siê w obecnych
ciê¿kich okolicznociach, ale to niemo¿liwe. Tymczasem przykre
jest, ¿e nie mogê skorygowaæ wszystkiego, co by³o niedok³adnie
podane w wielu dziennikach. Moje znajomoci z dwoma pra³atami
Della Porta i Piccolomini98 umo¿liwi³y mi poznanie wszystkich
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 195.
W swoim dzienniku z ró¿nych podró¿y do Rzymu biskup de Mazenod nigdy nie
wymienia pra³ata Della Porta. W grudniu 1845 roku opowiada³ jednak o pra³acie Piccolomini. Zob. EO I, t. 17, s. 255-256.
97
98
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szczegó³ów ucieczki papie¿a99, a z raportu doktora Bérarda i pewnego irlandzkiego pana, który wraz z nim podró¿owa³, dowiedzia³em siê o wszystkich okolicznociach zabójstwa Rossiego100 oraz
o zamieszkach, jakie wybuch³y po tej zbrodni. Nie mogê jednak pomin¹æ milczeniem wiadectwa nadzwyczajnej dobroci, jak¹ okaza³
mi Ojciec wiêty, który prokuratorowi redemptorystów, ojcu Hughesowi, wyda³ jasne polecenie, aby zatrzyma³ siê w Marsylii, aby
siê ze mn¹ spotkaæ, pozdrowiæ mnie w imieniu papie¿a i powiedzieæ mi, ¿e udzieli³ mi swojego szczególnego b³ogos³awieñstwa,
polecaj¹c jednoczenie, aby siê modliæ równie¿ za niego. To sk³oni³o mnie do opublikowania krótkiego listu pasterskiego, pierwszego wydanego we Francji, podobnie, gdy pierwszy nakaza³em modlitwy w czasie, gdy przed kilkoma miesi¹cami papie¿ przezywa³
kryzys101.
99
26 listopada papie¿ Pius IX uciek³ z Rzymu. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod,
dz. cyt., t. 3, s. 256-267.
100
15 listopada 1848 roku Pellegrino Rossi, premier papie¿a Piusa IX uda³ siê na
ponowne otwarcie izby deputowanych w pa³acu kanclerza, gdzie otoczony przez grupê
spiskowców zosta³ zamordowany. Nie popiera³ Piemontu, który wypowiedzia³ wojnê
Austrii.
101
Yenveux w tym miejscu napisa³: Przed kilkoma laty, podczas gdy Rey (ten¿e,
dz. cyt., t. 2, s. 285) napisa³: kilka miesiêcy temu. W tej kwestii trzeba pod¹¿aæ za Reyem. Rzeczywicie 5 kwietnia 1848 roku genera³ Durando, komendant armii w³oskiej,
wbrew poleceniom papie¿a zaanga¿owa³ siê w wojnê z Austri¹ niepodleg³oæ pó³nocnych W³och. 29 kwietnia, w przemówieniu podczas konsystorza, papie¿ owiadczy³, ¿e
wobec tej wojny zachowuje neutralnoæ, co spowodowa³o, ¿e przeciwko Piusowi IX
rozpêta³a siê burza rewolucjonistów. Wówczas biskup de Mazenod pierwszy z francuskich biskupów do swojego duchowieñstwa wys³a³ list pasterski, aby prosiæ o modlitwy
w intencji papie¿a.

334

Dziennik 1848

Grudzieñ 1848
5 grudnia102: List do naszego Ojca wiêtego, papie¿a, w dwóch
egzemplarzach103. Mój list wys³a³em konsulowi Neapolu, aby go
do³¹czy³ do swojej depeszy, skoro minister nauczania i kultu104
przyby³ wraz z panem prefektem, aby siê ze mn¹ spotkaæ. Powiadomili mnie, ¿e genera³ Cavaignac wys³a³ jednego ze swych adiutantów, aby uda³ siê do papie¿a, ¿e parowiec by³ do jego dyspozycji i ¿e powinien wyjechaæ. Minister zaoferowa³ siê przekazaæ mój
list t¹ drog¹. W tym celu pan prefekt napisa³ do kapitana posterunku, aby go powiadomiæ o mojej depeszy i od³o¿yæ wyp³yniêcie statku a¿ do chwili, gdy list zostanie mu przekazany. Uwa¿a³em, ¿e
prociej bêdzie napisaæ list w dwóch egzemplarzach, a moja depesza do Ojca wiêtego zosta³a z³o¿ona wraz z depesz¹ ksiêdza nuncjusza i genera³a. Zaledwie statek wyp³yn¹³, Jeancard powiedzia³
mi: Ksi¹dz biskup powinien sam wejæ na pok³ad, aby osobicie
spotkaæ siê z papie¿em. Przyznajê, ¿e nie wpad³em na ten pomys³;
ale gdyby powiedziano mi o tym, gdy by³ u mnie minister, chêtnie
bym siê na to zgodzi³. Spotkawszy siê z panem Freslonem, powiedzia³em mu, co zasz³o pomiêdzy mn¹ a moim wikariuszem generalnym. Minister by³ zrozpaczony. Z radoci¹ skorzysta³by z tej
otwartoci i zosta³by akredytowany do tej misji, maj¹c nadziejê, ¿e
bardziej ni¿ inni bêdê przekonywaj¹cy wobec Ojca wiêtego105.
By³ tym tak poruszony, ¿e podchodz¹c do Jeancarda, powiedzia³
mu, i¿ by³ zbyt dyskretny, zachowuj¹c dla siebie tak opatrznociow¹ myl.
A. Yenveux, dz. cyt., t. 3, s. 195-196.
W tym licie biskup de Mazenod zaprasza papie¿a do schronienia siê w Marsylii. Kopia orygina³u w: Reg. des lettres administratives, t. 5, nr 321.
104
Pan Alexandre Freslon.
105
Zaproszenie, aby przybyæ do Francji.
102
103
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5 grudnia106: By³em bardzo zadowolony z tego ministra107, który ma najlepsze intencje co do interesów Kocio³a, a nawet w materii wolnoci nauczania. Zapewni³ mnie, ¿e genera³ Cavaignac
uwa¿a³ tak samo jak on.
10 grudnia108: Dzieñ wyboru prezydenta republiki. Poszed³em
na g³osowanie. Ca³e biuro powsta³o, aby przyj¹æ mój g³os. Zbudowa³ mnie ten akt szacunku dla godnoci, jak¹ zosta³em przyobleczony.
List od ojca Lavigne’a, rzeczywicie naiwny o mi³oci i upodobaniu do siebie.
List od ojca Auberta i ojca Bellona. Wszyscy nasi ojcowie
z Anglii wspaniale pracuj¹. Dokonuj¹ tak¿e cudów nawrócenia.
List od ojca Telmona. Ci¹gle nieprzyjemny z racji skarg i niezadowolenia. Tymczasem w Pittsburgu zosta³a mu powierzona
piêkna misja. Prawd¹ jest, ¿e dwaj towarzysze, jakich mu przydzieli³ biskup z Bytwon, nie nadaj¹ siê do wielkich spraw. Telmon jest
zmuszony wszystko robiæ, ale po co okazywaæ tyle odrazy? Dom
w Pittsburgu móg³by byæ bardzo godny uwagi. Do wszystkiego
potrzeba cierpliwoci109.
11 grudnia110: Podsumowuj¹c wszystko, papie¿ by³ bardzo
poruszony procedurami we Francji i osobistymi odczuciami pana
Corcellesa111, ale w tej chwili nie uleg³. Pana de Corcellesa nieumiejêtnie wspiera³ pan dHarcourt112 i admira³ Baudin113. Papie¿
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 286.
Pan Freslon przyjecha³ do Marsylii, aby tam czekaæ na papie¿a, zob. J. Leflon,
Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 263.
108
A. Yenveux, dz. cyt., t. 5, s. 27, 113; ten¿e, tam¿e, t. 8, s. 256.
109
Biskup Guigues wyrazi³ zgodê na prowadzenie wy¿szego seminarium w Pittsburgu. Ojciec Telmon wraz ze swymi wspó³braæmi ojcem Augustinem Gaudetem i bratem Eugène’em Cauvinem zostali tam tylko w roku akademickim 1848-1849.
110
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 287.
111
Pocz¹wszy od 17 listopada, po zabójstwie Rossiego w Rzymie, rz¹d francuski do
papie¿a Piusa IX wys³a³ pana Clauda Françoisa de Corcellesa. Jego misj¹ by³o sprowadzenie papie¿a do Marsylii. Jednak wola³ pozostaæ w Gaecie. 11 listopada, po powrocie do
Marsylii, pan de Corcelles spêdzi³ prawie dwie godziny u ksiêdza biskupa de Mazenoda.
Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 287; J. Leflon, Mgr de Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 26-261.
112
F.E. Gabriel d’Harcourt (1786-1865), ambasador Francji w Watykanie.
113
Charles Baudin (1784-1865), komendant i zwierzchnik marynarki wojennej
Morza ródziemnego.
106
107
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nie ukrywa³ swoich obaw co do prezydentury Ludwika Bonaparte114. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e nasi wrogowie bêd¹ opieraæ siê na
tym przypuszczeniu. Nie mo¿na mieæ szerszego i bardziej katolickiego spojrzenia na osobê papie¿a, wielkiego przywi¹zania do papiestwa, zdrowszej doktryny od pana de Corcellesa.
24 grudnia115: Tak szybka odpowied [papie¿a], podwójna
wartoæ uwagi i dobroci Ojca wiêtego116.
25 grudnia117: Z racji niedzieli, nocy i dnia Bo¿ego Narodzenia uroczyste nieszpory. Jeszcze w ogóle nie odczuwam brzemienia wieku, aby pozbawiæ siê tej wielkiej pociechy. Tylko wówczas
odpoczywam, a czas, którzy spêdzam w kociele w tych dniach
wielkich uroczystoci, zawsze wydaje mi siê krótki.
List od arcybiskupa z Aix118. Odpowied na mój list, w którym
powiadomi³em go o moich zamiarach co do listu pasterskiego o
i arcybiskupa Pary¿a o ja³mu¿nie dla papie¿a. Arcybiskup zasadniczo myli tak jak ja 119.
26 grudnia120: Uwa¿am, ¿e s¹ sprawy, które tylko mnie siê przydarzaj¹. Oto ju¿ trzeci raz przychodzi mi odnotowaæ tezy ma³o dok³adnych kaznodziejów, którzy g³osz¹ w mojej obecnoci. Przypominam sobie, ¿e dobry ojciec Caruel121 pewnego dnia udowodni³, ¿e
114
Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873), wnuk Napoleona I, w m³odoci zwi¹zany z w³oskimi rewolucjonistami, w wyborach 10 grudnia 1848 roku zosta³ wybrany
prezydentem republiki.
115
T. Rambert, dz. cyt., t. 2, s. 287.
116
Biskup de Mazenod napisa³ 5 grudnia, kardyna³ Antonelli, sekretarz stanu, odpowiedzia³ na polecenie papie¿a. Ten list przekazany adiutantowi genera³a Cavignaca
dotar³ najpierw do Pary¿a, sk¹d zosta³ wys³any do Marsylii. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2,
s. 287.
117
A. Yenveux, dz. cyt., t. 8, s. 187.
118
Pierre M.J. Darcimoles, w latach 1847-1857 arcybiskup Aix.
119
Arcybiskup Pary¿a Sibour zaproponowa³ sk³adkê na rzecz papie¿a (wiêtopietrze), Biskup de Mazenod najpierw nie by³ zadowolony, poniewa¿ inicjatywa pochodzi³a od wieckich, w tym od pana Montalemberta. Zob. J. Lefoln, Mgr de Mazenod, dz.
cyt., t. 3, s. 272-273.
120
A. Yenveux, dz. cyt., t. 2, s. 96.
121
Nazwisko najprawdopodobniej b³êdnie napisane przez Yenveux, tak samo jak
nieco dalej nazistko ojca Cocharda jezuity. To ostatnie nazwisko nie widnieje w personelu jezuitów we Francji. By³ ojciec Auguste Cochin.
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pope³nia siê grzech ciê¿ki, kiedy w ca³ym minionym tygodniu nie
uczyni³o siê aktów cnót teologalnych. Kiedy zszed³ z ambony, po
pochwale jego kazania, które rzeczywicie by³o dobre, kolejny raz
zgani³em argumentacjê i udowodni³em, ¿e chocia¿ mo¿na by pragn¹æ, aby ka¿dego dnia podejmowano akty, dziêki którym przyznaje
siê prawdomównoæ Boga, i publicznie wyznaje siê wiarê we
wszystko, czego naucza³ w Kociele, jeli ufa siê jego obietnicom
osi¹gniêcia ³aski i chwa³y, i nad wszystko siê Go kocha, poniewa¿
ponad wszystko jest godzien mi³oci. Niemniej jednak, gdyby zdarzy³o siê, ¿e przez zapomnienie lub nawet przez niedbalstwo prze¿ylibymy siedem dni, nie podejmuj¹c ani jednego z tych aktów, nie
pope³nilibymy grzechu, a na pewno nie by³by to grzech miertelny.
Dzisiaj ojciec Cochard, jezuita, wyg³osi³ kazanie o czêstej komunii, po wysuniêciu wielu w¹tpliwych i b³êdnych faktów, zapomniawszy siê, posun¹³ siê do stwierdzenia, które uczyni³ swoim
wyznaniem wiary (to s¹ jego s³owa), ¿e ten, który czêsto przystêpuje
do komunii, jest dobrym chrzecijaninem, a ten, który czyni to rzadko, nim nie jest. Nasz¹ wyobraniê zabrudzi³ szokuj¹cym, a ja powiedzia³bym, ¿e uchybiaj¹cym obrazem, odnosz¹c go nawet do Jezusa Chrystusa, który jest sam¹ wiêtoci¹, utrzymuj¹c, i¿ poprzez
komuniê powstaje taka jednoæ pomiêdzy chrzecijaninem a Jezusem
Chrystusem, ¿e usta Jezusa Chrystusa sklejaj¹ siê z naszymi ustami,
a Jego jêzyk przylega do naszego jêzyka. Ten dobry ojciec, miotaj¹c
siê, aby zwróciæ uwagê na koniecznoæ czêstej komunii, nie wypowiedzia³ ani jednego s³owa o usposobieniu, jakiego wymaga czêsta
komunia wiêta, i zakoñczy³, posuwaj¹c siê do tego, i¿ jeli jest siê
bez grzechu ciê¿kiego, to trzeba j¹ przyj¹æ. Z pewnoci¹ dostrzeg³
oznaki mojego niezadowolenia i doæ g³one mruczenie, ¿e by³em
zszokowany jego propozycj¹, przelotnie poprawi³ siê i na nowo zacz¹³: „Nie mówiê, ¿e ten, kto by³by pogr¹¿ony i uwik³any w wiele
grzechów lekkich, powinien codziennie przystêpowaæ do komunii
wiêtej, ale niew¹tpliwe wracaj¹c do swojego zeszytu, nie chcia³
podaæ piêknego argumentu, aby udowodniæ swoj¹ tezê. Jeli dzisiaj,
mówi, przyjmiecie komuniê dlatego, ¿e nie macie grzechu miertelnego, jeli jutro nie macie sobie do zarzucenia grzechu ciê¿kiego,
powinnicie przyjmowaæ komuniê, i tak przez kolejne dni”. Uzna³bym, ¿e nie wype³niam mojej funkcji pasterza i sêdziego doktryny,
któr¹ podaje siê mojemu ludowi, gdybym pozwoli³ na tego typu s³o-
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wa. Wobec tego, gdy kaznodzieja skoñczy³ swoje piêkne przemówienie, przed udzieleniem zwyczajowego b³ogos³awieñstwa, zabra³em
g³os i zwróci³em siê do ojca, mówi¹c mu: „Mój ojcze, jestem niezadowolony, ¿e ojciec nie rozwin¹³ zasygnalizowanej tylko myli: ¿e
ten, który jest pogr¹¿ony w wielu grzechach lekkich, nie powinien
pozwalaæ sobie na przyst¹pienie do codziennej komunii. Za pewnik
jednak uwa¿am, ¿e nie wystarczy byæ wolnym od grzechów ciê¿kich,
aby codziennie przyjmowaæ komuniê”. To najdelikatniejszy sposób,
jaki mog³em zastosowaæ, aby zneutralizowaæ z³y wp³yw jego rozlunionych i absurdalnych teorii.
27 grudnia122: List od papie¿a. Mia³em powody, aby oczekiwaæ na kolejny znak jego dobroci. Ju¿ kiedy zobowi¹za³ kardyna³a Antonellego, aby mi udzieli³ odpowiedzi. Tê kolejn¹ odpowied
nale¿y uwa¿aæ za przywilej i szczególny dowód jego ¿yczliwoci.
Za taki go uwa¿am:
„Ksiê¿e biskupie, nasze serce rzeczywicie jest poruszone widokiem synowskiej mi³oci, jak¹ Koció³ we Francji okaza³ wikariuszowi Chrystusa, i zainteresowania, jakie okazuje w obecnej
sytuacji. Niech Bóg b³ogos³awi najstarsz¹ córê Kocio³a i zachowa
j¹ od zatrutego powiewu, który poruszy³ tak wielk¹ czêæ Europy.
Niech j¹ obdarza obfitymi ³askami, aby zawsze u siebie widzia³a,
jak coraz piêkniej kwitnie wiara jej ojców. Tymczasowo przebywamy w Gaecie. Bez naszego zamierzonego zamys³u sprowadzi³a nas
tam Opatrznoæ. Niemniej jednak ¿ywimy nadziejê, ¿e nadarzy siê
okazja, bymy w najbardziej pocieszaj¹cy sposób mogli okazaæ
narodowi francuskiemu serdeczne uczucia naszego serca, które
w tej chwili udziela z mi³oci¹ mu apostolskiego b³ogos³awieñstwa.
Dan w Gaecie, 14 grudnia 1848 roku. Pius IX, papie¿”123.
28 grudnia124: [Wizyta pana Rossiego, brata hrabiego Rossi]
zg³adzonego przez kanibali z Rzymu. Towarzyszyli mu pra³at Picolomini i kanclerz de la Consulta, który przyjecha³ z Wiecznego
Miasta. Potwierdzili mi wszystko, co wiedzielimy o nêdznikach,
którzy w tej chwili tam mieszkaj¹.
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 287-288.
Ojciec Rey publikuje jedynie francuskie t³umaczenie listu napisanego po w³osku.
124
A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 288.
122
123

Grudzieñ
Indeks osób
i nazw w³asnych
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A
Abd El Kader, emir Algierii 82
Abeilles, Les, misje 202
Abraham 23, 70
Acton, J.E. kardyna³ 241, 258
Adelajda Orleañska 153
Affre, Denis, arcybiskup Pary¿a 18,
38, 239, 309, 311
Aix 12, 17-18, 25, 40-41, 52-53, 124,
129, 134-135, 149, 155, 157, 161,
170, 178-179, 190-191, 207, 225,
233, 239, 241, 262-264, 292, 312,
336
Aix, grobowiec oblatów 188
Aix, wy¿sze seminarium 161
Albano 20, 24
Albe, L.M., mer Marsylii 330
Albini, C.D., OMI 116, 250, 270
Albrand, pan 257
Algier 23, 74, 82
Algieria 22, 44, 66, 76, 148, 183,
278, 310
Allard, J.F., OMI 112, 128, 141, 148,
152, 167, 176, 224, 243
Allemand, Charles, O.M.I 15, 28,
169, 190, 193, 3295
Allignol, bracia 17, 220-222, 237-239
Alfons Liguori, wiêty 115, 329
André, C.A., biskup Quimper 36
André, Daniel, OMI 13, 114

* Indeksy opracowa³a Monika Król.

Angebault, Louis, biskup Angers 225,
241
Anglia 11-12, 17, 50, 55, 98, 122, 161,
169, 249, 257, 261, 263, 279, 335
Antonelli, kardyna³ 336, 338
Appert, Louis Nicolas 74
Arbaud, F.A, biskup Gap 158
Arles 295
Arbaud, Charles, OMI 267, 285
Arnoux, Victor A., OMI 158, 225
Arvel, Antoine, OMI 13, 267
Ashbourne 12, 306
Astros, P.T. David, arcybiskup Tuluzy 28
Aubagne, karmelitanki 168, 228, 251,
323
Aubert, Casimir, OMI 55, 92, 94, 152,
156-157, 161, 169, 192, 227, 229-230, 237, 243, 263, 267, 283,
312, 329, 335
Aubert, Pierre, OMI 156-157, 165-166,
169, 229-230
Audibert d’Anjou, pani 221-222
Auguer w Dziele M³odzie¿y 190
Augustyn, wiêty (relikwie) 65
Aumale, ksi¹¿ê 19, 82, 212, 223
Auriol, proboszcz 199, 228, 323
Awinion 20, 31-32, 37, 118, 170, 199,
226, 295
Aygalades 15, 18, 167, 184, 185-187,
189

340

Dziennik 1842-1848
B

Baillès, Jacques, biskup Luçon 290
Baix, misje 255
Baleary 83
Barbarin, Arsène 180-181
Baret, Charles, OMI 118
Bargemon, misje 208
Barolo, markiz 46
Barrelle, Joseph, SJ 15, 216
Barthélemy, markiz 111, 235
Barthès, SJ 215
Baudin, Charles, admira³ 335
Beaudoin, Dzie³o M³odzie¿y w Marsylii 154, 193, 257
Baveux, Léonard, OMI 11, 121
Bayeul, OMI 199
Beaulieu, Joseph, OMI 227
Bec, panowie 225
Bedeau, Alphonse, genera³ 82
Bellanger, J.B., OMI 293
Bellon, Charles, OMI 111, 198, 203,
335
Belloy, J.B., biskup Marsylii 46
Belsunce, H.X., biskup Marsylii 46
Bérengier, Casimir, ksi¹dz 15, 190
Bermond, François, OMI 13, 54, 225
Bernard, Jean-Antoine, OMI 107,
142, 251, 264, 283, 285-286, 300
Bernet, J., arcybiskup Aix 40
Berry, ksi¹¿ê, de 280
Berryer, Pierre Antoine 144, 262
Bettachini, Horace, biskup 287
Bicheron, Placide, ksi¹dz 148, 176,
179, 202
Billon, L. proboszcz St-Victor 251
Bise, Nicolas, OMI 156
Blanc, Louis Pascal, kap³an 27, 95
Blanchet, George, OMI 273-274
Blanchet, Magloire, biskup Walla Walla 274
Boeuf, Pierre Etienne, kap³an 43, 229
Boisgelin, Armand Natal 240
Boisgelin, A.N., pani (Eugènie de
Mazenod) 157, 171, 203

Boisgelin, Césarie (pani de Damas)
221, 237
Boisgelin, Eugène, de 171, 203, 237
Boisgelin, Louis, SJ 20-21, 31, 226
Boisgelin, Nathalie 158, 226
Bolongaro Borghèse, pani 50
Bonald, Maurice, kardyna³ 187, 225,
281
Bône, Algieria 22, 63-69
Bonnechose, Gaston, rektor kocio³a
wiêtego Ludwika w Rzymie 14,
265
Bonneval, Scipion, lub 221
Bony, superior seminarium z Aix 165
Boré, Eugène 109, 170
Borelli, adwokat 170
Boufarik, Algieria 23
Bourgarel, pañstwo 243
Bourget, Ignace, biskup Montrealu 12,
100
Bourmont, marsza³ek, de 80
Boussinet, kap³an 184
Boyer, lekarz 311, 171
Bradshaw, Edouard, OMI 152, 157
Brady, John, biskup Perth 230
Bret, pan 230
Brignoles, misja 145
Broglie, Victor, ksi¹¿ê, de 232
Brunello, Félix, ksi¹dz 329
Brunet, A.A., OMI 118
Bruté de Rémur, SJ, biskup 223
Buissas, Bernard, biskup Limoges 286
Burfin, J.M., OMI 99, 273, 307, 311
Bussy, SJ 189-190, 290
Bytown 166
C
Cagliari 63
Cailhol, Marc, ksi¹dz 181
Cailhol, Mathieu, wikariusz generalny w Marsylii 15
Camatte, rektor du Rouet 192
Camoins, misja 93
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Canoz, A., SJ., wikariusz apostolski
Madury 143
Capaccini, kardyna³ 241
Capmas, J.T.M., OMI 226
Carbonel, proboszcz z Mazargues
190
Carbonnel, Jean Joseph, ksi¹dz 190
Carentaine, Joseph, ksi¹dz 221
Carles, Ferdinand, OMI 120, 193
Cart, Jean, biskup Nîmes 236
Caruel, ksi¹dz 336
Casanelli d’Istria, biskup Ajaccio 117
Castellan, pan 2417
Castracane, kardyna³ 302
Cauro, misja 165
Cauvière, lekarz 172
Cauvin, E.A., OMI 273, 335
Cejlon 12, 286-287
Ceyreste, misja 142
Chabaud, G., rektor z Septeèmes 239
Chaillan, J.L., ksi¹dz 240
Champot, panna 225
Changarnier, T., genera³ 74, 82, 310
Charleval, misja 138
Charpenay, H.A., OMI 198
Chastellux, pani, de 244
Château-Gombert, misja 138
Chatrousse, P., biskup Valence 22, 59,
95, 165, 220
Chauliac, Scipion, OMI 288
Chauvet, J.J. Casimir, OMI 35, 117-118, 273
Chavard, Fortuné, OMI 167
Chevalier, E.E., OMI 242, 255
Ciamin, J.A., OMI 287
Clapier, Alexandre 262
Clausel de Montals, biskup Chartres
216
Clausi, Bernardo, Maria, minimita 45
Cochard, SJ 337
Colbert 46
Collegno, kawaler 44
Combalot, ksi¹dz 162
Cooke, Robert, OMI 152, 169

Corcelles, Claude F. 335-336
Cork 263
Costa, kardyna³ 36
Coste, Joseph, OMI 154
Court, genera³ 170
Court, pan 223
Courtès, H., OMI 14, 35, 58, 99, 114-115, 124, 144, 154, 157, 179,
208, 229-231, 288-289, 307
Cousin, Victor 225
Couteron, dom 229-231
Creuzat, proboszcz Maskary w Algierii 183
Croizier, J.F., biskup Rodez 288
D
Dalmas, pan 243
Daly, G., OMI 169, 230, 243, 306
Damas, Charles, de 20, 24, 231, 240-241
Damas, pani 243, 244
Dandurand, Damase, OMI 12, 97
Darcimoles, P., arcybiskup Aix 336
Dassy, L.T., OMI 38, 112, 144, 161,
201, 292
Deblieu, A., misjonarz Prowansji
109, 250
Dedons, Emile 244
Della Porta, pra³at 332
Demandolx, J.F., biskup Amiens 279-280
Deplace, SJ 176
Desjardins, Louis, ksi¹dz 281
Desportes, Siostra Najwiêtszego Serca 198-199
Despuig, A., kardyna³ 89
De Steffanis, G., OMI 287
Devie, A.A., biskup Belley 220
D’Herbomez, L.J., OMI 329
Diaz Merino, biskup Minorki 15, 84,
145-146
Donnet, A., arcybiskup Bordeaux 22,
59, 176
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Dorey, Eugène, OMI 326
Douarre, Guillaume, pra³at 109
Draria, Algieria 23, 74-75
Duch wiêty 86, 137, 254, 276
Duclaux, Antoine, sulpicjanin 115
Dufêtre, biskup Nevers 72-73, 91
Dugas, Marie Julie, siostra 118
Dumolard, P.P., OMI 226
Dupanloup, Philibert, ksi¹dz 232
Dupin, André 215, 217, 225
Dupuch, A.A., biskup Algieru 22, 57,
162
Dupuy, Alexandre, ksi¹dz 157
Durando, genera³ 333
E
Eguilles 34-35
Eliani, J, arcybiskup Damaszku 241
Emery, ksi¹dz sulpicjanin 199
Enclos w Aix 157, 225
Entrechaux, misja 202
Escoffier, ksi¹dz 230
Espartero, genera³ 85
Etienne, J.B., lazarysta 117, 219, 255,
287, 289
Eugeniusz, wiêty 23, 57, 74
Euloge, Bracia Szkó³ Chrzecijañskich 188
Eyragues, misja 171
F
Fabre, Joseph, OMI 312
Fabry, pan 243
Faillon, E.M., sulpicjanin 224
Falconieri, C., arcybiskup Rawenny 36
Fantin, pan 191
Faraud, H.J., OMI 257
Fayet, J.J., biskup Orleanu w USA 19
Féraud, ksi¹dz 202
Féraudy, ksi¹dz 163
Ferdynand I, król 211

Ferdynand, Filip, ksi¹¿ê Orleanu 211
Ferrand, J.B., OMI 264, 288
Fiset, Pierre, OMI 278
Fissiaux, ksi¹dz 220
Forbin-Janson, Charles, biskup Nancy
14, 186
Foresta, ksi¹dz 202
Fornari, R., pra³at 205
Fournier, Philippe, OMI 129
Franciszek Salezy, wiêty 108, 115
Françon, J.J.M. OMI 111, 202, 231,
256
Fransoni, Luigi, arcybiskup Turynu
220
Fransoni Giacomo F., kardyna³ 154
Freslon, A., minister kultu 335
Frezza, Luigi, kardyna³ 36, 106
G
Ganivet, Jean, OMI 306
Gracia Abella, biskup Calahorry 85
Gardanne 135
Garin, André, OMI 118, 166
Gastaud, A.C., ksi¹dz 255
Gaudet, Auguste, OMI 167, 283, 285
Gaultier, Emmanuel i Henri 204
Gauthier, Jean, kanonik 28
Gavauden, Siostra Najwiêtszego Serca 199
Gémenos, misja 107
Genoude, Antoine Eugène 237
Gérin-Ricard, Adèle 93, 95
Gibelli, A., OMI 111, 117
Ginoulhiac, biskup Grenoble 170
Giroud, V.J., OMI 13, 267
Giry, Louis de 171
Gondrand, F.C., OMI 201
Gordes 121
Gosselin, J.E.A., ksi¹dz 111, 280
Grâce-Dieu, hrabstwo Leicester 230,
249, 263
Gramont, Siostra Najwiêtszego Serca 156
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Granier de Cassagnac, pan 243
Grans, misja 250
Grzegorz XVI 17, 25, 38, 119, 259
Grégoire, rektor z Séon St-André 87,
222
Grey, Pierre, OMI 152, 157
Grooff, Jacques, wikariusz apostolski
Batawii 156
Gros, Jean, biskup Wersalu 221, 240
Gros, panna, lub 221
Grossi, ksi¹dz 311
Guibert, H, OMI 17, 160, 317
Guigues, Bruno, OMI 39, 95, 98, 123,
166, 229
Guillermet, SJ 190
Guiol, Louis, ksi¹dz 223
Gury, Jean Pierre, SJ 37
Guyot, Eugène, dyrektor spraw wewnêtrznych 74

Janse, ksi¹dz 185
Janson, markiz, de 189
Jeancard, J., kanonik 21-22, 243
Jezioro Maggiore 49
Jezus Chrystus 24, 33, 143
Joannis, pani Joseph Thomas 158
Joinville, ksi¹¿ê, de 19, 209, 223
Jonjon, Polydore, ksi¹dz 27, 184
Józef, wiêty 38, 79, 127, 223, 244,
275, 283, 311
Kagusuk, hrabina 241
Kanada 97, 102, 119, 207, 257
Karol-Albert 44
Karol X, król 80, 280
Karol, wiêty 23, 57, 77, 115, 148,
192, 199
Keating, Louis, OMI 287
Kennae, nowicjusz OMI 92
Koléa, Algieria 78

H

L

Harcourt, Gabriel, ambasador 335
Hautpoul, A.H., genera³ 148
Henryk Orleañski, ksi¹¿ê dAumale
82
Héraud, Joseph Louis, ksi¹dz 147
Hermitte, J.T.F., OMI 255
Hillereau, J.M., arcybiskup tytularny
Petry 76
Hiszpania, Koció³ w (przeladowania) 17, 38, 42, 84
Hoffmann, proboszcz w Algierii 76
Homsy, pan 231
Honorat, J.B., OMI 100, 167, 294
Hugues, redemptorysta 333

Laboulie, Gustave 183
La Ciotat 168, 228
Lacordaire w Marsylii 16, 295
La Coste, genera³ 154
La Coste, C.A., prefekt Bouches-du-Rhône 154
Lagarde, pañstwo 221
Lagier J.J., OMI 40, 57, 72, 169, 230,
242, 312
Lagier, Lucien, OMI 54, 56
La Hailandière, biskup Vincennes 14,
223
Lalande, astronom 170
La Margarita, hrabia 44
Lambruschini, Luigi, kardyna³ 153
Lamotte, misja 202
Latil, A., biskup Chartres 281
Latour, wikariusz generalny z Bordeaux 88
Latour-Maubourg, pan 260
Laverlochère, J.N., OMI 169
Lavigne, J.H., OMI 39, 293, 335

 I-J-K 
Imbert, Jules 222
Irlandia 98, 263
Isnard, J.J. proboszcz z Roquevaire
167
Isoard, L.J., ksi¹dz 221, 259
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Lecque, J.C., OMI 202
Lejaix, pani 93
Le Mée, P., biskup St-Brieuc 236
Lempfrit, H.T., OMI 273, 285
Leon XII 282
Les Crottes, misje 216
L’Hermitte, Marc, OMI 22
Limoges 307
Loewenbruck, ksi¹dz 16
Longueuil 97, 176
Lopigna, misja 237
Ludwik-Filip, król 18-19, 153
Ludwik Napoleon Bonaparte 336
Luigi, Dominique, OMI 237
£
£azarz, wiêty 173, 275
M
Maccario, grecki ksi¹dz 154, 172
Magnan, J.J., OMI 112, 138, 144,
205, 240, 256, 307
Mahon, port 84, 47
Maillard., SJ 110, 169-170
Manthe, Joseph, OMI 274
Marbacher, Philippe, s³u¿¹cy 245
Marceau, porucznik na statku 236
Marcou, J.J., OMI 52, 157, 226, 326
Marengo, pu³kownik 79-81
Margaillan, ksi¹dz 191
Margalhann-Ferrat, Théodore, ksi¹dz
232
Maria-Amelia, królowa 211, 238
Marsylia, diecezja 11-12, 14, 33, 52,
174-176, 210
Marsylia, Dzie³o Mi³osierdzia 37, 88,
93, 99, 218, 253, 300
Marsylia, Dzie³o Opatrznoci 22, 47,
88, 101, 109, 274, 278, 282, 288,
338
Marsylia, Dzie³o wiêtego Wincentego à Paulo 115, 138, 240

Marsylia, duchowieñstwo, kler 14,
17-18, 42-43, 49, 65, 110, 125,
161-163, 167-168, 187-188, 206,
210, 217, 220, 239, 249, 255,
262, 305, 325
Marsylia, Kalwaria 257, 269, 313
Marsylia, kapucynki 147
Marsylia, katedra 19, 49, 210, 257
Marsylia, karmelitanki 168, 183, 228
Marsylia, klaryski 147, 171, 182
Marsylia, minimitki 43, 229
Marsylia, Misja Francji, zob. jezuici
18, 25, 37, 215, 228, 246, 276,
301, 337
Marsylia, ni¿sze seminarium 33, 148,
154, 171, 236, 292
Marsylia, parafia Karmelitów 168,
183, 228
Marsylia, parafia Kartuzów 165, 184,
273, 278
Marsylia, parafia Matki Bo¿ej z Góry
Carmel 179, 314
Marsylia, parafia wiêtego Antoniego, misj 161, 187, 253
Marsylia, parafia wiêtego Barnaby
242
Marsylia, parafia wiêtego Kanuta,
misja 25, 140, 330
Marsylia, parafia wiêtego Karola za
Murami 199
Marsylia, parafia wiêtego Teodora
253
Marsylia, parafie 100, 115, 138, 146,
167, 185, 187, 202
Marsylia, penitencjarz 218, 220, 226,
256
Marsylia, Pensjonat Duranty 172
Marsylia, Pensjonat Sióstr z Lyonu 165
Marsylia, Przytu³ek Charité 252
Marsylia, Stowarzysznie Córek Maryi 157
Marsylia, Siostry Fioletowe 190, 192
Marsylia, Siostry Najwiêtszego Serca Jezusa 156-157, 165, 198
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Marsylia, Siostry wiêtego Józefa
78-79, 165, 223
Marsylia, Siostry wiêtego Karola
148, 192, 195
Marsylia, Siostry wiêtego Wincentego à Paulo 115, 138, 240
Marsylia, Siostry Trynitarki wiêtej
Marty 232
Marsylia, Wioska St-Louis 189
Marsylia, Wizytki 170
Marsylia, Siostry Wspó³czucia 242
Marsylia, wy¿sze seminarium 13, 95,
97, 111-112, 114, 124, 169, 179,
181, 201, 207, 208, 212, 236,
241, 249, 256, 266, 329
Marsylia, Stowarzyszenie Córek Maryi 156-157, 165, 198
Marsylia, Stowarzyszenie M³odzie¿y
15, 190, 193, 329
Marsylia, Stowarzyszenie Przetrwania (Ochrony) S³u¿¹cych 207,
236
Marsylia, Stowarzyszenie S³u¿¹cych
215, 236, 242, 292
Marsylia, Stowarzyszenie Sióstr wiêtej Anny 192
Martin, J.A., OMI 208
Martin de Noirlieu, proboszcz 242
Maryja 32, 128
Marzo, misja 226
Mascara, Algieria 183
Matassy, A.F. ksi¹dz 14, 209
Mathieu, C., arcybiskup Besançon 15,
41, 198
Mattei, A., kardyna³ 36
Maunier, R. 109
Maurin, proboszcz od Jonquières do
Martigues 178
Mauroit, Jean, OMI 329
Maury, Jean Siffrein, biskup 36
Mazenod, Auguste, André, kanonik
46
Mazenod, Charles Antoine, przewodnicz¹cy 57, 157

Mazenod, C.A., pani 244
Mazenod, Fortuné 18, 20, 33, 165
Maziou, pan 204
Menjaud, biskup Nancy 185
Michel, J.B., biskup Fréjus 109
Michelet, Jules 225
Mie, P.N., OMI 226
Mediolan 49
Milesi, F.M., biskup 46
Mille, wikariusz generalny z Aix 156,
199-200, 256, 312, 322
Milligen, Cornélie 237
Miollis, B., biskup Digne 250
Mirabeau, misja 202
Molinari, J.B., OMI 275
Molloy, Michael, OMI 242
Montalembert 336
Montgrand, J.B., markiz 167, 176,
183
Montpensier, ksi¹¿ê de 148, 221, 223
Montreal 100-102
Monyer de Prilly, V., biskup Châlons
22, 59, 161
Morandini, Louis, OMI 158
Moreau, F.N., OMI 13, 95, 97, 169,
176, 243
Mouchel, F.P., OMI 97, 292
Mounier, Régis, OMI 330
Muller, ksi¹dz 245
Murphy, John, biskup Cork 263
Mustafa, Algieria 74
Mustralet, panie 134
N
Najwiêtsze Serce Jezusa 49
Nancy 18, 165, 185, 189
Napoleon I 36
Naudo, Paul, arcybiskup Awinionu
118
Naughten, John, OMI 289
Naughten, Michel, OMI 92, 242, 289
Némé, F., proboszcz parafii wiêtego
Miko³aja z Miry 155
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Newman, J.H. 249
Nicolas, Pierre, OMI 118, 230, 307,
310
Niepokalane Poczêcie 41
Notre-Dame de Bon Secours 200-201,
275
Notre-Dame de la Garde 91, 118
Notre-Dame de l’Osier 277
Notre-Dame de Lumières 57, 124, 257
Notre-Dame de Parménie 277
Notre-Dame du Laus 57, 75, 312
O
O’Connell, Daniel 55
Olive, ksi¹dz 230
Olivieri, Stowarzyszenie M³odzie¿y
z Marsylii 203
Olivier, R., rz¹dowy komisarz 19, 322-323
Olry, kawaler 223
Oppède, rodzina 191
Oregon 12, 267, 273-274, 286
Oriolo, O.F., kardyna³ 282
Ostini, Pietro, kardyna³ 253
P
Pacca, B., kardyna³ 151
Palermo 280
Palle, Pierre, OMI 199
Palma 85-86
Pandosy, Charles, OMI 23, 51, 274
Papon, J.P., historyk 219
Parchappe, genera³ 219, 221, 225
Paris, B.J.H. OMI 226
Pary¿, Seminarium wiêtego Sulpicjusza 38, 191
Parisis, P.L., biskup Langres 246
Patrizi, kardyna³ 147, 192
Payan, ksi¹dz 95, 301
Payen, pan 95, 301
Peauger, Arséne, prefekt Bouches-du-Rhône 330

Pecci, G. biskup Perousse 258
Pellico, Silvio 46
Penzance 122, 182
Perboyre, J.G., lazarysta 300
Perez de Hirias, A., biskup Majorki
85
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