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PRZEKAZAĆ OKRUCH ZDUMIENIA
W swoim arcydziele zatytułowanym Nędznicy Wiktor Hugo kreśli postać
niezwykłego biskupa, któremu nadał imiona Karol Franciszek Benvenuto Myriel. Jest
biskupem Digne. A oto fragment, którego bohaterem jest ów biskup:

„Zdarzył się raz w Digrze tragiczny wypadek. Pewien człowiek został skazany za
morderstwo na karę śmierci. Był to nieszczęśnik, nie całkiem ciemny, ale i też niezbyt
wykształcony, który zajmował się pokazywaniem sztuczek kuglarskich na jarmarkach i
pisywaniem pozwów chłopom. Proces ten poruszył całe miasto. W wigilię dnia
wyznaczonego na stracenie skazańca zachorował kapelan więzienny. Potrzebny był
ksiądz, który by asystował przy ostatnich chwilach delikwenta. Udano się do
proboszcza. Odmówił podobno w tych słowach: «To nie moja rzecz. Nie . będę sobie
zawracał głowy całą tą historią i tym kuglarzem. Jestem chory, zresztą to nie moja rola».
Powtórzono tę odpowiedź biskupowi, który rzekł: «Ksiądz proboszcz ma rację. To nie
jego rola, ale moja».
Niezwłocznie udał się do więzienia, zszedł ku celi «kuglarza», zawołał go po imieniu,
ujął za rękę i przemówił doń. Zapominając o śnie i jedzeniu siedział przy nim cały dzień i
noc, zanosząc modły do Boga za duszę skazańca i prosząc skazańca, by ten modlił się za
niego. Mówił mu

O prawdach największych, które są prawdami najprostszymi. Był mu ojcem, bratem,
przyjacielem; biskupem tylko po to, aby go pobłogosławić. Pouczał krzepiąc go i
pocieszając. Ten człowiek miał umrzeć z rozpaczą w sercu. Śmierć była dlań ciemną
otchłanią: stał drżący nad jej brzegiem i cofał się ze zgrozą. Nie był na tyle ciemny, aby
być zupełnie obojętnym. Wyrok skazujący - ten potężny wstrząs - rozerwał niejako tu i
ówdzie ową przegrodę, która oddziela nas od tajemnic rzeczy i którą nazywamy życiem.
Patrzył nieustannie poza ten świat przez te złowrogie szczeliny i widział tylko
ciemności. Biskup ukazał mu światłość.
Nazajutrz, kiedy przyszli po nieszczęśnika, biskup był u niego. Podążył z nim razem.
Ukazał się oczom tłumu w fioletowych biskupich szatach i z krzyżem na piersi obok
skrępowanego sznurami skazańca.
Razem z nim siadł na wózek, razem z nim wszedł na szafot. Skazaniec, wczoraj tak
ponury i zgnębiony, promieniał pogodą. Czuł, że dusza jego jest pogodzona z Bogiem, i w
Bogu miał nadzieję. Biskup uścisnął go i nim nóż się opuścił, rzekł:
- Tego, kogo człowiek zabija, wskrzesza Bóg; ten, kogo bracia wypędzają, znajduje
Ojca. Módl się, wierz, wkraczasz w życie! Ojciec twój czeka na ciebie.
Kiedy zszedł z szafotu, w jego spojrzeniu było coś takiego, że tłum rozstępował się
przed nim. Nie wiadomo, co było bardziej godne podziwu, bladość czy pogoda rozlana
na jego obliczu. Wróciwszy do skromnego mieszkanka, które nazywał ze śmiechem
„swoim pałacem", biskup rzekł do siostry:
- Celebrowałem pontyfikalnie, jak na biskupa przystało"1.
1 Wiktor Hugo. Nędznicy, Warszawa 1972, PIW, tłum. K. Byczewska.

To, co Wiktor Hugo opisał w swojej słynnej powieści, zdarza się w rzeczywistości. Co
więcej, rzeczywistość jest nawet o wiele piękniejsza od fantazji: dowodem tego -stronice
tej książki. Przeczytaj je, a przyznasz mi rację!
+ Angelo Comastri arcybiskup
- delegat papieski
Loreto
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1. ADOLF RETTÉ Chrystusa można spotkać... wszędzie!
1. Chrystus przemierza wszystkie drogi
Wieczorem w Wielki Piątek, kiedy jedni schodzili z Kalwarii, a inni z dala
obserwowali okrutną i poniżającą scenę ukrzyżowania, niemało było takich, którzy
uważali, że kariera młodego proroka z Galilei skończyła się ostatecznie całkowitą i
nieodwracalną klęską!
Ale prorok z Galilei... był Bogiem. Bogiem, który stał się człowiekiem z miłości do
każdego człowieka: zaś Jego śmierć była Bożą przygodą miłości, mającą rozpalić miłość w
lodowatym chłodzie dziejów człowieka. Przygodą godną jedynie Boga!
„Trzeciego dnia zmartwychwstał": właśnie tak było! To jedyny przypadek w dziejach, bo
jedyna była taka osoba. I począwszy od wieczora tego paschalnego dnia, Chrystusa można
spotkać wszędzie: możesz Go spotkać na drodze prowadzącej z Jerozolimy do Emaus,
bądź na drodze wiodącej do Damaszku lub do Aten, do Rzymu, Paryża, Nowego Jorku,
Tokio, Moskwy albo do Kalkuty. On tam jest, zawsze On, wszędzie On... nie oczekiwany, a
jednak odpowiadający na oczekiwania ludzkiego serca. Augustyn z Hippony to jeden z
najprzenikliwszych umysłów, jakie kiedykolwiek pojawiły się w ludzkich dziejach, a zarazem
jeden z wielu, którzy spotkali Chrystusa,
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popróbowawszy przedtem z obrzydzeniem różnorodnych receptur religijnych swoich
czasów. Z doskonałą znajomością rzeczy doszedł do sformułowania pewnika: „Stworzyłeś
nas, Panie, dla siebie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie".
To prawda! Wiele osób opisało niewiarygodne doświadczenie spotkania z Jezusem: to
nie oni czekali na Niego, lecz On na nich! Uczniowie z Emaus uznali Go bez cienia
wątpliwości za pokonanego i utyskiwali, że słuchając Jego słów dali się ponieść pewnemu
entuzjazmowi (który doznał zawodu!): użalali się na Niego... w Jego obecności... i nie
wiedzieli o tym, dopóki nie otworzyły się im oczy. Lecz On zniknął im z oczu (Łk 24,31) idąc
gdzie indziej. I... wyruszył drogą do Damaszku na spotkanie Szawła, który nie znając Go,
nienawidził (Jak to bywa bardzo często!). Szaweł spadł z konia, a nieoczekiwane pytanie
zraniło go w samo serce: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" (Dz 9,4). To
mówił Jezus: Ukrzyżowany... który zmartwychwstał! Od tej pory (a minęły już całe wieki!)
Chrystus jest wszędzie. Także blisko ciebie!
Jesienią 1205 roku mający niewiele ponad 20 lat Franciszek z Asyżu szukał zacisznego
kąta i wstąpił do kościółka San Damiano; tymczasem, znienacka, usłyszał głos: „Franciszku,
Franciszku - rzekł doń głos nazywając go po imieniu - idź i napraw mój dom, bo jak widzisz,
popada w ruinę". Czyj to był głos? Chrystusa. Tak, to On przemówił, znowu On...
zmartwychwstały Ukrzyżowany.
Gdyby wszyscy, którzy Go spotkali, opowiedzieli swoje doświadczenia, świat nie
pomieściłby ksiąg jakie należałoby napisać. Ileż historii nawróceń pozostaje dziś se-

kretem sumień, ale kiedyś wszystko stanie się jawne i wtedy pojmiemy moc krwi
Chrystusowej, przelanej dla naszego zbawienia.
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2. Giosue Carducci i Aldo Brandirali
Chcąc dotknąć dłonią żywej obecności Chrystusa, pragnę opowiedzieć o niektórych z
Nim spotkaniach, jakie zdarzyły się w XX w. Jesteśmy zaskoczeni, oszołomieni,
wzruszeni stwierdzając, że Chrystus przemierza Ziemię od krańca do krańca, od jednej
do drugiej - całkowicie odmiennej - sytuacji. Lecz wszędzie niezmiennie jest jedno:
Chrystus namiętnie szuka człowieka, każdego człowieka, aby obdarować go
przebaczeniem gojącym rany serca i rozniecającym blask pokoju: „Pokoju - by
przywołać błyskotliwą myśl Alessandro Manziniego - który świat wyszydza, lecz
którego nie może odebrać".
O iluż zdarzeniach trzeba by było opowiedzieć!
Giosue Carducci, który przecież napisał odrażający „Hymn do szatana", w 1897 roku
udał się aż do Piccolo San Bernardo i rzucił się do stóp opata Pietra Chanoux, wyznając
pokornie swoje grzechy. Dziesięć lat później, leżąc na łożu śmierci, poprosił o
sakramenty, ale otaczający go nieszczęśni towarzysze z oburzeniem odrzucili jego
prośby, nie chcąc dopuścić, by poeta zmienił obrany niegdyś kurs. Pewien kapłan,
przebrany za golibrodę, zdołał zaspokoić wyraźne pragnienie skruszonego Carducciego
i zaniósł mu wytęskniony wiatyk oraz udzielił sakramentu ostatniego namaszczenia!
Niedawno Aldo Brandirali, zastępca burmistrza Mediolanu do spraw sportu i
młodzieży, oświadczył: „Urodziłem się pięćdziesiąt dziewięć lat temu w rodzinie robotniczej. W młodości założyłem związek komunistów marksistowsko-leninowskich. W
latach 1968-1975 uważany byłem za charyzmatycznego przywódcę lewicy pozaparlamentarnej . Udzielałem nawet ślubów towarzyszom, powracając do starej liturgii
partyzanckiej! Jednak w latach 1976-1981 odsunąłem się nieco od życia publicznego i
pewnego dnia, na szczęście, spotkałem księdza
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Luigi Giussaniego. Na początku sprzeciwiałem się wszystkiemu, co mówił, ale czułem,
jak kruszą się we mnie wielkie utopie. To był początek powrotu. Zbliżyłem się do
Kościoła i ogarnęło mnie nieustające zdumienie. Odkryłem świat rozległy, złożony i
czułem, że mogę go zgłębiać, chociaż ani wtedy, ani teraz wiele rzeczy nie przypadło mi
do gustu. Na przykład moralizowanie, uczestniczenie obrzędowe i wyłącznie
zewnętrzne, cynizm ukryty pod pozorną religijnością. Jednak jest w Kościele obecność,
w którą katolicy wierzą naprawdę: tą obecnością jest Chrystus. Chrystus jest
przekonujący. Po dziesięciu latach zgiąłem przed Nim kolana!".
U podstaw każdego prawdziwego nawrócenia zawsze leży spotkanie: spotkanie z
Chrystusem. Na potwierdzenie tej zdumiewającej prawdy przytoczę nieprawdopodobną
historię nawrócenia, która zdarzyła się w głęboko zlaicyzowanej Francji. Jest to
nawrócenie Adolfa Rette, piszącego erotyczne wiersze... który stał się nieskalanym
uczniem Chrystusa.
3. Od diabla do Boga!

Adolf Rette otworzył duszę i ukazał publicznie swe nawrócenie w dzienniku
wydanym w 1907 roku, zatytułowanym dramatycznie: „Od diabła do Boga" (Du diable a
Dieu).1
Rette był dziennikarzem, pisarzem i subtelnym poetą, dobrze znanym we Francji w
pierwszej dekadzie XX w. Pisał o sobie: „Wychowany bez wiary, wyrosły w podzielonej
rodzinie, stałem się - zaledwie osiągnąwszy pełnoletność - przekonanym ateistą,
walczącym materialistą.
1 Książka ukazała się nakładem Editloni Paoline w 1963 r. Obecnie nakład jest wyczerpany.

13
Przyłączyłem się do wrogów religii i brałem udział we wszystkich ich odrażających
działaniach. Ukończywszy osiemnaście lat wkroczyłem w okres rozwiązłości i szaleństw, które dzisiaj przejmują mnie zgrozą i które całym sercem odrzucam".
Opisuje, jak przemierzał Francję wzdłuż i wszerz, siejąc nienawiść do wiary
katolickiej i obrzucając bluźnierstwami Chrystusa, którego z pogardą zwał „Galilejczykiem". Ale pewnego dnia poczuł jakąś wątpliwość, i to podczas jednego z wielu
zgromadzeń antyreligijnych, które zwołał w Fontainebleau, w salce znajdującej się w
głębi podwórka przylegającego do popularnej w mieście kawiarni. Oznajmiwszy
słuchaczom, że nadeszła godzina wyzwolenia od starych przesądów i wyszydziwszy
samą ideę Boga, Rette podsycił uwagę audytorium obiecując, w imię rozumu i nauki, iż
nareszcie zajaśniała era absolutnej szczęśliwości pod sztandarem całkowitej wolności i
doskonałej równości oraz niewzruszonego braterstwa.
Jednak gdy konferencja, przy ogólnym aplauzie, dobiegła końca, zbliżył się do niego
jakiś mężczyzna (był ogrodnikiem) w towarzystwie trzech swoich przyjaciół i poprosił
go o pogłębienie dyskusji w prywatnej rozmowie. Z rozbrajającą szczerością ogrodnik
rzekł do Rettego w cztery oczy: „Widzicie, obywatelu, my dobrze wiemy, że Boga nie ma,
to rozumie się samo przez się. Ale, choć świata nikt nie stworzył, chcielibyśmy jednak
wiedzieć, w jaki sposób wszystko się zaczęło. O tym nauka musi (podkreślam musi!)
wiedzieć, a wy wytłumaczcie nam, co ona wie na ten temat"2.
A. Rette zanotował w swoim dzienniku: „Ten jakby rozkaz zbił mnie z pantałyku. Co
mam odrzec? Ci czterej mężczyźni stali naprzeciw mnie, nastawiając uszu i otwie2 A. Rette, Dal diavolo a Dio, s. 19.
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rając z nadzieją oczy w oczekiwaniu, że rozjaśnię im dogmaty naukowego Credo.
Uważne, zwrócone ku mnie twarze wprawiały mnie w zakłopotanie: owładnęły mną
głębokie skrupuły. Czy mam im powiedzieć, że uczciwi uczeni nie chcą rozpatrywać
problemu początku świata? Czy mam im rzec, że jedni ograniczają się do formułowania
niejasnych hipotez, zaś szarlatani materializmu wypuszczają na świat, niczym pociski,
twierdzenia kategoryczne, lecz niezbyt solidne i niezbyt przekonujące? Z drugiej strony
pytanie o początek wszystkiego stanowiło ciemny punkt na horyzoncie mojej pychy i
wielekroć, kiedy pojawiało się w moim umyśle, uciekałem od stawienia mu czoła.
Milczałem przez parę chwil, a potem rzekłem: „Nauka nie może wytłumaczyć, w jaki
sposób powstał świat!"3.
Rette dostrzegł cień rozczarowania na twarzach owych czterech mężczyzn.
Spróbował wówczas pogmatwać im w głowach za pomocą jakichś niezrozumiałych

twierdzeń Lamarcka i Darwina, ale w końcu rozstali się gorzko sobą rozczarowani. Zaś
Adolf Rette został sam z postanowieniem uporządkowania fundamentów swoich materialistycznych teorii. Była to jego pierwsza porażka na froncie ateizmu.
4. Pierwszy promyk światła
Mijały miesiące, podczas których chwile szczerych refleksji mieszały się w życiu
pisarza z przypływami niemoralnej egzystencji dzielonej z kobietą, która go uwiodła i z
którą prowadził całkowicie rozpustne życie. Tak o tym sam pisze: „Chodziłem na długie
spacery po lasach wokół Fontainebleau i szukałem spokoju, którego nie mogłem
3 Tamże, s. 20.
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znaleźć. Choćbym spacerował jak najdłużej, i tak w końcu musiałem wrócić do domu. A
tam odnajdywałem „kobietę o czarnych oczach" i rozpoczynałem znowu smutne życie,
pełne zmysłowości i kłótni. Kiedy próbowałem uciec, hańbiłem się z kobietami jeszcze
mniej przykładnymi - jeśli to możliwe - niż moja przyjaciółka.
Nareszcie jednak nadszedł ten dzień! Pamiętam go, jakby to było dzisiaj: był to jeden
z pierwszych dni czerwca 1905 roku. Przez tydzień prowadziłem życie w najwyższym
stopniu nieuporządkowane, ale tamtego ranka wybrałem się do lasu zirytowany i pełen
głębokiego wstrętu do siebie. Wziąłem ze sobą „Boską komedię" i odczytywałem, może
po raz dziesiąty, pierwsze pieśni „Czyśćca"4.
Czytając wersety Dantego Alighieri, tak mocno przesycone wiarą i rozjaśnione
chrześcijańską nadzieją, Rette poczuł nagle wątpliwość: „Czy nie może się zdarzyć, że
rację ma ta tak przeze mnie wyśmiewana religia katolicka twierdząc, iż grzesznik, który
żałuje i radośnie przyjmuje pokutę za swe grzechy, staje się dzięki temu godny nieba?
Jeśli w tej poezji Dantego, oprócz wspaniałej fantasmagorii, jest coś jeszcze, to ja
mógłbym obmyć się z moich obrzydliwych występków i zostać zbawionym! Lecz czy to
prawda, że Bóg istnieje?"5.
Zaledwie w ciszy ducha wykwitło to pytanie, Rette rozpoczyna dialog z jakimś
głosem, który słyszy w sobie i który mówi mu: „Daj spokój, biedny marzycielu, nie dasz
się chyba omotać tymi bzdurami? To wszystko jest tylko literacką fikcją. Dobrze wiesz,
że katolicyzm to w gruncie rzeczy stara bajda i byłbyś głupi, gdybyś przestał wyśmiewać
się z niego".
Pisarz jest zdumiony, ale w duchu odpowiada: „Niewątpliwie, niewątpliwie! Ale
jednak przed chwilą doświad4 Tamże. s. 59-61.
5 Tamże. s. 62.
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czyłem czegoś niezwykłego...". I podnosi tom „Boskiej Komedii", który wysunął mu się z
dłoni, i powtarza raz po raz: „A jeśli istnieje? A jeśli Bóg istnieje?"6.
Po powrocie do domu Adolf Rette jest tak pogrążony w myślach, że wprawia tym w
zdumienie kobietę, z którą wówczas dzielił życie. Przychodzi popołudnie, a z nim kolejny
fragment owego pamiętnego dnia walki światła z ciemnością. Pisarza odwiedza
przyjaciel, literat, z którym Rette często się spotykał. I oto ów człowiek zwierza mu się z

udręki religijnej, jakiej doświadczał w duszy razem z pokusą (tak to nazwał!) powrotu
do Kościoła katolickiego. Adolf Rette powinien był ucieszyć się z tej zbieżności
doświadczeń, a tymczasem wyrzuca z siebie całą litanię bluźnierstw, opatrując ją serią
idiotycznych argumentów w obronie ateizmu i niemoralnego życia, a wreszcie przytacza
ze swoich najdrastyczniejszych erotycznych utworów słowa, w których wyobraża
siebie, jak rzuca Najświętszą Maryję Dziewicę do stóp Afrodyty, bogini seksu.
Straszny, niepokojący czyn!
Przyjaciele żegnają się. Zostawszy sam, Rette zaczyna pisać artykuł przeciw
Kościołowi dla pewnego dziennika, znanego z zajadłego anty klerykalizmu. Nadchodzi
wreszcie wieczór i Rette kładzie się do łóżka z zamętem w sercu. Nie może zasnąć.
Przemęczywszy się parę godzin, wstaje i idzie boso do swego gabinetu, bierze
obrzydliwy artykuł, który napisał i drze go na kawałki, które wrzuca do kosza na śmieci.
„Nagle poczułem wielkie uspokojenie i radość, która wypełniła me serce. Zasnąłem
spokojnym snem. Baranku Boży - komentuje - zmiłowałeś się nade mną i czuwałeś u
mojego wezgłowia!"7.
6 Tamże, s. 63.
7 Tamże, s. 69.
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Nastąpił okres długiej wewnętrznej weryfikacji, gorącego szukania prawdy, prób
wyjaśnienia podstawowych życiowych pytań.
5. Pochodnia w ciemnościach: Kościół katolicki!
Pewnego dnia, podczas zwykłego codziennego spaceru po lesie Fontainebleau, w
duszy Adolfa Rette odsłoniła się zasłona chmur i zdołał ujrzeć drogę prawdy. Oto jak to
opisuje: „Od kiedy ludzie zaczęli stawiać sobie pytanie, «po co żyjemy na tym świecie»,
setki religii i tyleż samo filozofii usiłowało dać na nie odpowiedź. Jednak odpowiedzi te
wciąż ulegały zmianom, dostosowując się do otoczenia, okoliczności, mody, a przede
wszystkim do kaprysów ludzkiego umysłu. Filozofowie i uczeni starali się wytłumaczyć
wszechświat, ale nie osiągnęli niczego stałego: hipotezę jeszcze wczoraj uznawaną za
prawdę, dzisiaj zastępuje inna, którą jutro wyprze kolejne przypuszczenie. Pośród tej
nieustannej zmienności jedynie Kościół katolicki pozostaje niezmienny. Jego dogmaty
położono w czasie, gdy go zakładano, zaś treść ich wszystkich wywodzi się z Ewangelii.
Tego wszystkiego nie można wytłumaczyć po ludzku: ta trwałość, ta spójność musi mieć
przyczynę nie ludzką, ponieważ pozostawiona samej sobie ludzkość potrafi jedynie
ulegać zmiennościom. Tak więc w ciemnościach jarzy się jedna pochodnia: Kościół
katolicki! A ponieważ Kościół katolicki twierdzi, że powstał z objawienia Bożego, wobec
tego Bóg istnieje"8.
8 Tamże, s. 77-80.
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Zaledwie Rette wypowiedział te słowa, odczuł pokój, wyzwolenie, uspokojenie
ducha. W takiej chwili powinien był pobiec do jakiegoś kapłana i otworzyć przed nim
duszę, ale bał się, wstydził, lękał konfrontacji z prawdą... i odłożył to na później.

Pycha to zawsze najgorszy doradca człowieka - oddala od Boga i od braci!
W tym samym czasie, w marcu 1906 roku, wyjechał spod Fontainebleau i udał się do
Paryża, unosząc ze sobą wszystkie swe problemy.
Znów zaczął odwiedzać rozliczne modne salony stolicy, błyszcząc tam i pozostając w
centrum powszechnej uwagi. Jednak zaraz potem ogarniało go głębokie niezadowolenie
i czuł się tak pusty i tak smutny, że jedynym wyjściem wydawała mu się myśl o
samobójstwie. Ta straszna myśl oplatała go swymi mackami wiele razy, popychając aż
na skraj otchłani rozpaczy. Był bardzo bliski popełnienia szaleńczego czynu!
Zarazem wezwał do siebie do Paryża kobietę o czarnych oczach (tak ją nazwał w
swoich zapiskach) i wiedli życie pełne kłótni, które kończyły się nieodwołalnie obrzydliwym rozpasaniem seksualnym.
Tak o tym pisze: „Ileż ponurych godzin spędzałem wtedy krążąc po Paryżu i
przeżywając udręki oraz niepewności! Wszystko mnie nudziło: obrazy w Luwrze, gdzie
chroniłem się od czasu do czasu, lektura gazet, rozmowy z kolegami, a nawet poezja.
Zaczynałem kreślić kilka strof, lecz nie kończyłem ich, darłem kartki papieru i
zastanawiałem się: «Czemu to służy?». Nie mogłem myśleć o niczym, tylko o Bogu"9.
9Tamże, s.106.
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6. Poruszające słowa
Wreszcie pewnego popołudnia Retté postanowił wstąpić do katedry Notre-Dame.
Kościół był prawie pusty, tylko kilka kobiet modliło się przed figurą Matki Boskiej
stojącej na prawo od chóru - gdy się patrzy na główny ołtarz. Zawołał: „Chciałbym i ja
zrobić to co one!", lecz nagle jakaś tajemnicza siła wypchnęła go na zewnątrz. Zdołał się
jakoś zatrzymać w progu świątyni, odwrócił się i pochylając się w stronę ołtarza rzekł:
„Boże mój, zlituj się nade mną! Chociaż jestem nikczemnym grzesznikiem, przyjdź mi z
pomocą"10. Ta modlitwa bardzo przypomina modlitwę, jaką Jezus włożył w usta celnika
modlącego się w świątyni: odsłania ona wielkie udręczenie serca zwróconego do Pana.
Retté postanawia wyjechać z Paryża (jest wrzesień 1906 r.) i zamieszkuje w
okolicach Narbonne. Tam toczy zażartą walkę pomiędzy grzesznikiem, który nie chce
umrzeć, a wierzącym, który nie może się narodzić. Pewnego razu, podczas zwiedzania
małego sanktuarium w Cornebiche koło Narbonne, Retté spojrzał na obraz Matki Bożej i
zaczął Ją tak prosić: „Coś mi kazało przyjść do Ciebie i oto jestem. Ty, której dotąd nigdy
nie przyzywałem; Ty, do której wierzący wznoszą oczy w zmartwieniach, poproś swego
Syna, by mi wskazał, co mam zrobić"11.
Następnie usiadł na skale, ujął w dłonie głowę i powtórzył: „Co mam zrobić? Co mam
zrobić?". I wtedy usłyszał w sercu łagodny głos: „Poszukaj kapłana. Uwolnij się od
ciężaru, który cię przygniata i wejdź bez lęku do Kościoła katolickiego".
10 Tamże, s. 108.
11 Tamże, s. 127.

20
W tym miejscu swego porywającego dziennika Rette podaje objaśnienie dotyczące
głosów, o których często wspomina w opowieści o swym nawróceniu12. Wyjaśnia, że
chodzi o głosy wewnętrzne, które wyrażają walkę dokonującą się w duszy, gdy

następuje prawdziwe nawrócenie. Jest to walka między duchem nieczystym (o którym
mówi Jezus w Ewangelii św. Mateusza 12,43-45) a Bogiem, który kołacze do drzwi
ludzkiej wolności (jak czytamy w Apokalipsie 3,20), by skłonić ją do otwarcia się na
wyzwalającą moc wybaczenia Ojca.
7. Ostatnie kroki, a potem... radość!
Objaśniwszy to Rette opisuje ostateczny, decydujący krok do zdobycia zbawienia. W
uczynieniu tego kroku przeszkadzał jednak jeszcze nieczysty związek z „kobietą o
czarnych oczach".
W tym czasie ona spostrzegła, że dzieje się coś dziwnego z mężczyzną, nad którym
przez całe lata panowała za pomocą swoich uwodzicielskich sztuczek. Walczyła, by go
odzyskać, i w końcu, gdy przekonała się, że utraciła już swoją dawną uwodzicielską moc,
pierwsza postanowiła ostatecznie się z nim rozstać. Adolf Rette opowiada o tym ze
zdumieniem osoby, która wie, że był to dar od Boga, działanie łaski, więzy przecięte z
wysoka.
Natychmiast wraca do Paryża i z polecenia Franciszka Coppee (znanego poety i
pisarza oraz żarliwego katolika) udaje się do pobożnego i wykształconego księdza,
wikariusza Saint Sulpice.
Zanim wejdzie, waha się, powraca lęk i ponownie oblewa go wstyd, chciałby uciec...
ale puka do drzwi
12 Tamże, s. 129-146.
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i słyszy jakiś życzliwy głos, który zaprasza go do środka. Wita go kapłan staruszek,
którego oczy lśnią jasnym blaskiem, a twarz opromienia miły uśmiech.
Rette zaczyna dialog przerywany płaczem, milczeniem, szlochem: kapłan słucha,
zachęca, mówi o święcie przebaczenia, o radości Boga z powodu powrotu zaginionego
syna. I ukazuje nowe horyzonty światła i nadziei.
W pewnej chwili kapłan mówi do Adolfa Rette, jakby już wszystko zostało
rozliczone: „A teraz uczyńmy piękny znak krzyża!". Rette spuszcza głowę i szepce:
„Ojcze, jeszcze nigdy się nie przeżegnałem. Nie wiem, jak to się robi!".
Kapłan uczy go, powtarzając wielokrotnie znak krzyża, a następnie... odsyła go do
domu, żeby porządnie wyspał się: „Widać, że jest pan zmęczony po tylu bezsennych
nocach. Spotkamy się jutro, o tej samej porze".
Rette powraca do domu, czując, że spadł mu z duszy ciężar i zanim zaśnie, woła:
„Matko mojego Boga, powierzam się cały w Twe ręce i oddaję Ci moją duszę. Racz
ukazać ją swemu Synowi". Powtarza znak krzyża i zapada w spokojny sen, jakiego od
tak dawna już nie zaznał13. Kiedy przychodzi Bóg, przychodzi pokój.
Od tej chwili jego życie staje się hymnem radości. Zaś po przyjęciu Pierwszej
Komunii św. woła: „Dlaczego czas nie może się zatrzymać w tej uroczystej godzinie
spokoju i niewinności? Dzień następujący po Komunii św. przeżyłem jakby w
świetlistym śnie. Wszystkie moje myśli wznosiły się do Boga; wydawało mi się, że każda
rzecz przybrała odświętny wygląd. Patrzyłem na świat dosłownie nowymi oczami"14.
Podobnie zawołał Gilbert K. Chesterton w 1922 roku, kiedy przeżył nawrócenie i
przyjął Komunię Św.: „Gdy klęknąłem przed kapłanem
13 Tamże, s.170.

14 Tamże. s.181-182.
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i wyznałem swe grzechy, świat odwrócił się przede mną i... stał się prosty".
Takich prawdziwych cudów dokonuje nieustannie Chrystus, kiedy serce otwiera Mu
pokornie drzwi wolności.
Gdy kiedyś, patrząc z nieba, ujrzymy ślady stóp Chrystusa na nieprzeliczonych
drogach świata, zdumieni zapytamy Go: „Jak to?! Przechodziłeś, Panie, tyle razy koło
mnie, a ja tego nie zauważyłem. Jak to?! Zachodziłeś do tego pokoju, i do tego domu, od
którego ja trzymałem się z dala, by uniknąć złego wpływu niemoralności i obrzydliwej
grzeszności. Jak to?! Ja unikałem tylu dróg, a Ty - przeciwnie - wszystkie je
przemierzyłeś. Dlaczego?".
A Jezus nam odpowie: „Wszędzie, gdziekolwiek była choćby jedna owca brakująca w
rachunku mej Miłości, musiałem pójść, nie mogłem się oprzeć: bo Ja nie mogę zamykać
drzwi serca. Wy możecie je zamykać, lecz Ja... nie!".
Pomoc w modlitwie
8. Dobry Pasterz pośród fałszywych pasterzy!
Przed kilkoma laty jedno z amerykańskich pism opublikowało bluźnierczy i
antysakralny wiersz pewnego narkomana z Harlemu.
Ów młody człowiek, wyrażając swe niszczycielskie doświadczenie, opiewa heroinę
jako „pasterza" swego życia. Jest ona, w tym przypadku, symbolem licznych fałszywych i
niebezpiecznych zwodzicieli, którzy głoszą, że znają ścieżkę szczęścia... a tymczasem
wiodą owce do samozagłady i najokrutniejszego nieszczęścia. Oto tekst młodzieńca z
Harlemu:
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Heroina jest moim pasterzem
Zawsze jej będę potrzebował
Prowadzi mnie do łagodnej demencji,
niszczy moją duszę;
wiedzie mnie po ścieżkach piekielnych
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną
zła się nie ulęknę
bo narkotyk jest ze mną.
Moja strzykawka i moja igła
są tym, co mnie pociesza...
Adolf Rette przeżył takie samo doświadczenie śmierci i czuł, że samobójstwo jest
jedyną drogą uwolnienia się od piekła, które wdarło się do jego duszy... do czasu, aż
spotkał Chrystusa.
Spotkanie z Nim pozwoliło mu dostrzec życie na innej drodze, wiodącej do całkiem
innych celów: to droga wiary, która przeradza się w pieśń życia i w radość bez końca.

Owa pieśń życia i radości została wspaniale wyrażona w Psalmie 23, który
rozpoczyna się opisem pasterza, a kończy kojącym doświadczeniem gościnności w
domu prawdziwego i wiernego przyjaciela, którym bez wątpienia jest jedynie Bóg.
Psalm mówi:
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych
pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: przywraca mi
życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij
i Twoja laska
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dodają ml otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie dni.
Niech ten Psalm stanie się i naszą modlitwą. Uchwyćmy się z całych sił poły płaszcza
Ojca (a tą połą... jest Kościół!) i dajmy się poprowadzić do domu wesela, do domu Ojca.
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2. ANDRÉ FROSSARD
Od wojującego ateizmu do żarliwej wiary
1. Paul Claudel ukrywa się... a Bóg go znajduje!
Kilkadziesiąt lat po cudownym nawróceniu Adolfa Retté ma miejsce, również w
Paryżu, inne zdumiewające spotkanie pewnego młodego ateusza z Chrystusem: niezmordowany Pielgrzym miłości wędrujący po zakurzonych ludzkich drogach, spostrzega
promyk światła i szepcze słowo w pustkę serca André Frossarda. I oto rodzi się
odważny wierny XX wieku.
Takie wtargnięcie Chrystusa to dla Paryża nic niezwykłego: to miasto okrutnej
gilotyny, rozpasanego zlaicyzowania i frywolnego życia przeżywanego niczym światowa religia, notuje często zapierające dech w piersiach nawrócenia. Jest to rewanż
Tego, który wciąż przemierza ulice przestępczego świata w wielkich współczesnych
metropoliach.
25 grudnia 1886 roku - by przytoczyć słynny przykład - Paul Claudel wszedł do
paryskiej katedry Notre-Dame jako ateusz, a wyszedł śpiewając Magnificat z żywiołową
radością dziecka, które właśnie odnalazło tatusia i mamusię. On sam w ten sposób
opisał swoje przeżycie:

„Oto jakim był ów nieszczęśliwy młodzieniec, który 25 grudnia 1886 roku udał się do
paryskiej Notre-Dame,
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by uczestniczyć w bożonarodzeniowym nabożeństwie. Zaczynałem wtedy pisać i z
bezbrzeżnym dyletantyzmem sądziłem, że w nabożeństwach katolickich odnajdę odpowiedni bodziec oraz materię do jakiejś dekadenckiej wprawki literackiej. W takim nastroju,
rozpychając się w tłumie łokciami, uczestniczyłem w uroczystej mszy bez większej
przyjemności. Następnie, nie mając nic lepszego do roboty, poszedłem tam znowu po
południu, na nieszpory. Ubrani na biało ministranci oraz alumni niższego seminarium SaintNicolas-du-Chardonnet śpiewali pieśń, którą - jak dowiedziałem się później - był MagnificaL
Stałem w tłumie, obok drugiego filaru od wejścia na chór, na prawo od zakrystii. W tym
momencie zdarzyło się coś, co zdominowało całe moje życie. W jednej chwili coś dotknęło
mego serca i uwierzyłem. Uwierzyłem z tak mocnym przylgnięciem, z takim wzlotem całej
mej istoty, z tak potężnym przekonaniem, z taką pewnością nie pozostawiającą miejsca na
jakąkolwiek wątpliwość, że - od tej pory -żadne rozumowanie, żadna okoliczność mego
niespokojnego życia nie były w stanie podkopać mej wiary ani jej dotknąć.
W jednej chwili przeniknęło mnie głębokie uczucie niewinności, wiecznego dziecięctwa
Boga: objawienie, którego nie da się opisać! Starając się, jak to często robiłem,
zrekonstruować chwile następujące po tym nadzwyczajnym momencie, odnajduję
elementy, które tworzyły jeden błysk, jedną broń, jaką posłużyła się Boża Opatrzność, żeby
dotknąć i otworzyć serce biednego, zrozpaczonego chłopca: jak szczęśliwi są ludzie, którzy
wierzą! Lecz czy to prawda? Tak, to prawda! Bóg istnieje, jest tutaj. On jest kimś, jest
bytem osobowym jak ja! Kocha mnie, wzywa. Zapłakałem, zaszlochałem, zaś pod wpływem
łagodnej melodii Adeste fldeles jeszcze bardziej wzrosło me wzruszenie. [...]
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Wieczorem tego pamiętnego dnia przeżytego w Notre- Dame - po powrocie do domu
mokrymi od deszczu ulicami, które zdały mi się zupełnie obce - sięgnąłem po Biblię
protestancką, którą pewna przyjaciółka Niemka podarowała mojej siostrze Kamili, i pierwszy
raz usłyszałem łagodny i nieodparty głos, który nie przestał już dźwięczeć w mym sercu.
Dzieje Jezusa znałem tylko poprzez Renana, tego szalbiercę, któremu zawierzyłem. Nie
wiedziałem nawet, że Jezus nazwał się Synem Bożym. Każde słowo, każdy wers z
majestatyczną prostotą podważały bezwstydne twierdzenia apostaty [Renana] i otwierały mi
oczy. To prawda - wyznaję wraz z setnikiem - że Jezus jest Synem Bożym. Zwrócił się do
mnie, Paula, i obiecał mi swoją miłość. Zarazem jednak, jeśli nie pójdę za Nim, pozostawia
mi potępienie jako jedyną alternatywę. Och, nie potrzebowałem objaśnień, czym jest piekło:
spędziłem tam swój sezon. Wystarczyło mi tych kilka godzin, żeby zrozumieć, że piekło jest
tam, gdzie nie ma Chrystusa. Co mnie obchodziła cała reszta świata w obliczu tego nowego
i cudownego Bytu, który odsłonił się przede mną?"1.
Takie samo doświadczenie, również w Paryżu, stało się udziałem André Frossarda.
2. André Frossard: od ateizmu... do żarliwej wiary!

Kim był André Frossard? Opisał swe życie w książce zatytułowanej: Bóg istnieje.
Spotkałem Go. Książka obiegła cały świat budząc entuzjazm i lekceważenie. Tak jest
zawsze! Są ludzie, którzy widzą, i są tacy, którzy nie chcą
1 F. Castelli, Voltl di Gesù nella letteratura moderna. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, s. 123125.
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widzieć; są ludzie, którzy słyszą, i są tacy, którzy nie chcą słyszeć. Nic w tym dziwnego.
André Frossard był synem pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Francji: jego
rodzina to byli ateusze, dalecy od jakichkolwiek spraw religijnych. Zauważa ironicznie, że „w
naszym domu nawet przez pomyłkę nie rozważaliśmy kwestii «religii»"2. I dodaje, by lepiej
go zrozumieć: „Byliśmy prawdziwymi ateuszami z kategorii tych, którzy nie zadają już sobie
pytań na temat ateizmu. Ostatni antyklerykałowie, którzy występowali jeszcze przeciwko
religii na zebraniach publicznych, wydawali się nam rozbrajający i trochę śmieszni, tak jak
byliby nimi historycy starający się wykazać nierealność bajki o Czerwonym Kapturku".
Taka była rodzina André Frossarda. Zrozumiałe przeto, że postanowili nie chrzcić syna.
André wzrastał w tym środowisku zdolnym zgasić wszelkie poszukiwania Boga, wszelkie
pytania o religię, wszelki problem nie będący problemem ekonomicznym lub materialnym.
3. Zdarzenie, które przygotowuje drogę do Chrystusa
Tymczasem piętnastoletniemu chłopcu przydarza się coś, co ukazuje serce otwarte na
światło: być może to „coś" stanowi przygotowanie do dnia oświecenia André Frossarda. A
oto co sam o tym mówi: „W dniu ukończenia piętnastu lat wydawało mi się jednak, iż mając
w kieszeni kilka banknotów, wypada mi spędzić wieczór z dziewczyną uliczną. Pojechałem
więc metrem do dzielnicy Montparnasse (cieszącej się smutną sławą z powodu
2 Tamże, s. 129-146.
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obecności prostytutek). Lecz dojechawszy na miejsce, ujrzałem na końcu pustego korytarza
metra wychudzonego żebraka, który na tle białych kafelków wydawał się jak namalowany
smolistą kreską. Gdy mijałem go, poczułem, że tego wieczoru nie spełnię swych zamiarów.
Nie wiem, czy przeświadczenie to wywołała litość czy też okrutny kontrast między tym
nieszczęśnikiem skazanym na wyciąganie ręki w próżni a tym, co -rumieniąc się ze wstydu usiłowałem ukradkiem uczynić; a może wywołał je zamiar spełnienia nieoczekiwanego
uczynku czy też tchórzliwe uczucie ulgi na skutek odłożenia na później pewnego przeżycia
przerastającego siłę mego postanowienia. W każdym razie garść banknotów, które
ściskałem w kieszeni, znalazła się w berecie tego biedaka, a ja zawróciłem, żeby skasować
bilet powrotny"3. Podróż do dziewczyny ulicznej stała się podróżą do miłosierdzia. Co za
niewiarygodna odmiana!
Ten gest ukazuje otwarcie na dobro i pewne instynktowne poczucie odrazy w obliczu
gestu nikczemnego, haniebnie przeciwnego godności miłości mężczyzny i ko-

biety. O tym geście nie można zapomnieć, jeśli chcemy pojąć to, co się stało pięć lat
później.
Przenieśmy się więc teraz do owego dnia pięć lat później. André Frossard w ten
sposób rozpoczyna opowieść o pamiętnym dniu spotkania z Bogiem, kiedy był
młodzieńcem dwudziestoletnim:
„Tak się składa, iż - rzecz niezwykła - doszedłem do prawdy dotyczącej sprawy
najbardziej spornej i najbardziej odwiecznego konfliktu: problemu istnienia Boga. Bóg
istnieje. Ja Go spotkałem!
Spotkałem Go na skutek zbiegu okoliczności, powiedziałbym - przypadkowo, gdyby
można było mówić
3Tamże, s.105-106.
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o przypadku w tego rodzaju przeżyciach. Ogarnęło mnie wówczas zdziwienie, jakie
odczułby przechodzień, gdyby skręcając na znanym zakręcie znanej paryskiej ulicy ujrzał, zamiast dobrze mu znanego placu albo skrzyżowania ulic, nieoczekiwane,
nieskończone morze uderzające falami o ściany domów.
Była to chwila oszołomienia, która wciąż trwa. Nigdy bowiem nie przyzwyczaiłem
się do istnienia Boga"4.
Od tych słów ciarki chodzą po plecach. To słowa zbyt pełne przekonania, by nie były
przekonujące. Są zbyt prawdziwe i niełatwe do odparcia, ponieważ poświadczyło je
długie życie wiarą spójną i entuzjastyczną.
Niechaj znowu przemówi protagonista:
„Wszedłem o godzinie siedemnastej dziesięć (było to 8 lipca 1937 r.) do kaplicy w
Dzielnicy Łacińskiej, szukając tam mego przyjaciela, a wyszedłem z niej o godzinie
siedemnastej piętnaście w towarzystwie przyjaźni, która nie jest z tego świata.
Wszedłem tam jako sceptyk i skrajnie lewicowy ateusz, a nawet więcej - jako
człowiek obojętny, zajęty innymi problemami niż sprawą Boga, którego istnieniu nie
starałem się nawet przeczyć, tak dalece wydawał mi się owocem rachunku strat i
zysków ludzkiego niepokoju i niewiedzy - a wyszedłem parę minut później, czując się
«katolikiem, apostolskim i rzymskim», którego niosła, unosiła, porywała, toczyła fala
nieopisanej radości"5.
André Frossard zdaje sobie sprawę z niezwykłości swych słów, pospiesznie więc
wyjaśnia: „Nie ukrywam, że tego rodzaju nawrócenie - będące w istocie improwizacją może razić, a nawet wydawać się nie do przyjęcia dla współczesnych umysłów, które
wolą rozumowy bieg
4 Tamże, s. 12.
5 Tamże, s. 13.
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myśli niż mistyczne olśnienia i cenią sobie coraz mniej interwencje boskości w życiu
codziennym"6.
A jednak tak to się stało! Myślcie co chcecie, lecz kto widział i słyszał, nie może
powiedzieć, że nie widział i nie słyszał. Dlatego André Frossard pozostawił nam szczegółowy zapis błyskawicznych chwil nieoczekiwanego spotkania z Bogiem.

4. Szczegółowy zapis wielkiego wydarzenia
8 lipca 1937 roku po południu stał przed kościołem, czekając na przyjaciela katolika,
który wstąpił tam na parę chwil, żeby się pomodlić. Znudzony czekaniem, André
Frossard podejmuje całkiem naturalną decyzję... lecz oto jego niezrównana opowieść:
„Spokojny ateusz, tkwię oczywiście cały w mroku, kiedy - zmęczony czekaniem, aż
mój kolega skończy niezrozumiałe nabożne praktyki zatrzymujące go nadspodziewanie
długo - popycham i ja małe żelazne drzwiczki, chcąc przyjrzeć się z bliska okiem
rysownika (lub bezbożnego ignoranta) budynkowi, w którym mój przyjaciel zdaje mi
się tkwić bez końca (w rzeczywistości czekałem na niego trzy, może cztery minuty). Ta
część kaplicy, która wyłania się ponad bramą, nie była szczególnie porywająca. Niech mi
przebaczą siostrzyczki, których stać się mam bratem, jeżeli mówię niepochlebnie o ich
ulu, ale kaplica nie zyskiwała nic, gdy widziało się ją w całości. Jest to budynek w głębi
małego podwórza, w stylu gotyckim przerobionym przez Anglików, zbudowany w
końcu XIX wieku przez architektów, którzy postanowili zrobić porządek ze stylem
ostrołukowym i po6 Tamże, s. 13.
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zbawili go tym samym życia i rozmachu. Nie piszę tego dla wątpliwej przyjemności
krytykowania pewnej sztuki, która cieszy się ustaloną opinią, lecz po to, by podkreślić
fakt, że wzruszenie artystyczne nie odegrało żadnej roli w tym, co za chwilę nastąpi.
Wnętrze kaplicy jest równie mało porywające jak jej wygląd zewnętrzny.
Przypomina ono banalny kadłub okrętu z kamienia, którego ciemnoszare linie nieruchomieją i wyruszają dalej, nie osiągając jednak, niestety, ideału prostoty i piękna z epoki
cystersów. Nawa dzieli się wyraźnie na trzy części. W pierwszej z nich, blisko wejścia,
zgromadzili się wierni, którzy modlą się w półcieniu. Witraże zaciemnione masą
sąsiadujących budynków rzucają nieco światła na rzeźby i na boczny ołtarz ozdobiony
bukietami kwiatów.
Część drugą zapełniają zakonnice z głowami zasłoniętymi czarnymi welonami.
Tworzą one jakby zdyscyplinowane szeregi ptaków, które znalazły schronienie w
ławach z polakierowanego drewna. Dowiedziałem się później, iż są to siostry adoratorki
wynagradzające, wchodzące w skład kongregacji powołanej do życia po wojnie 1870
roku w celu stworzenia pobożnej przeciwwagi dla nadużyć Komuny Paryskiej. Zakon
ten, stosunkowo nieliczny - czytelnik przekona się, że szczegół ten ma swe znaczenie należy do owych ugrupowań kontemplacyjnych, które wybrały więzienie, by przywrócić
nam wolność, ciemność, by przynieść nam światło, i które według moralności
materialistycznej - ja będę ją wyznawał jeszcze przez minutę lub dwie - niczemu nie
służą. Zakonnice odmawiają jakąś modlitwę na dwa głosy, które odpowiadają sobie
wzajemnie rozchodząc się po całej nawie i stapiając się w regularnych odstępach w
głośnej recytacji: Gloria Pater et Filio, et Spiritui Sancto, po to, by powrócić znowu do
statecznego rytmu gwarzącego ze sobą szemrania. Nie zdaję sobie sprawy, iż są to
psalmy, że jest to
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pora jutrzni i że kołysze mnie lekkie falowanie godzin kanonicznych.

Kaplica jest w głębi stosunkowo jasno oświetlona. Nad głównym ołtarzem
ustrojonym na biało, nad masą roślin, kandelabrów i ozdób wznosi się duży krzyż z obrobionego metalu, mający w środku białą matową tarczę. Trzy inne tarcze o tych
samych wymiarach, ale w nieco odmiennym odcieniu, tkwią u góry krzyża i na końcach
jego ramion. Wiedziony zamiłowaniem do sztuki, zwiedzałem już nieraz kościoły, nie
widziałem jednak nigdy jeszcze monstrancji z hostią ani nawet, wydaje mi się, hostii: nie
wiem więc, że mam przed sobą Przenajświętszy Sakrament, oświetlony dwoma rzędami
rozpalonych świec. Obecność dodatkowych tarcz i komplikacje pozłacanego tła
utrudniają mi jeszcze bardziej ustalenie tego, czym jest owo odległe słońce.
Nie umiem zdać sobie sprawy ze znaczenia tego wszystkiego, tym bardziej iż nie
staram się go uchwycić. Stojąc przy drzwiach, szukam wzrokiem mego towarzysza, lecz
wśród klęczących przede mną postaci nie udaje mi się go odnaleźć. Wzrok mój błądzi
między cieniem a światłem, wraca bezmyślnie do zebranych ludzi, wędruje od wiernych
do nieruchomych zakonnic, od zakonnic do ołtarza i zatrzymuje się, nie wiem dlaczego,
na drugiej z rzędu świecy palącej się na lewo od krzyża. Nie na pierwszej lub trzeciej,
lecz dokładnie na drugiej. I wtedy właśnie następuje nagle i kolejno szereg
przedziwnych zjawisk, których nieubłagana gwałtowność zniweczy w jednej chwili
absurdalną istotę, jaką jestem, i wyprowadzi na światło dzienne olśnione dziecko, jakim
nigdy nie byłem.
Najpierw narzucają mi się słowa: «życie duchowe».
Nikt ich nie wypowiedział, sam ich nie formułowałem, słyszę jakby wymówił je ktoś
obok mnie szeptem, i to ktoś, który widzi rzeczy, których ja jeszcze nie widzę.
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W chwili gdy ostatnia sylaba tego wyszeptanego wstępu dociera zaledwie do progu
mej świadomości, zaczyna nagle toczyć się wstecz jakaś lawina. Trudno mi powiedzieć,
że otwiera się niebo; nie otwiera się, lecz rusza z miejsca, wznosi się nagle, jak niemy
płomień, z tej kaplicy, gdzie nic go nie zapowiadało i gdzie tkwiło w sposób tajemniczy.
Jak opisać je niezdarnymi słowami, które odmawiają mi posłuszeństwa, grożą
zahamowaniem myśli, złożeniem ich do lamusa chimer? Jakich farb użyłby malarz, który
ujrzałby nagle nieznane dotychczas kolory? Niebo to niezniszczalny kryształ,
nieskończenie przejrzysty, tak świetlisty, iż trudny do zniesienia (gdyby siła jego światła
osiągnęła jeden stopień więcej, przestałbym istnieć) o odcieniu raczej błękitnym, to
świat inny, świat o blasku i nasileniu takim, że nasze istnienie zamienia się w jakieś
wątłe cienie zaludniające nieskończone sny. Jest ono rzeczywistością, prawdą, którą
oglądam z perspektywy ciemnego brzegu, gdzie znajduję się jeszcze. We wszechświecie
panuje porządek, a nad nim króluje, po tamtej stronie zasłony z błyszczącej mgły, fakt
istnienia Boga, fakt, który stał się obecnością i istotą; jeszcze chwilę temu gotów byłem
zaprzeczyć istnieniu tej istoty, którą chrześcijanie nazywają naszym Ojcem, teraz zaś
przekonuję się, iż jest ona dobra, pełna dobroci nie dającej się porównać z niczym, nie
tej, którą nazywa się czasami dobrocią bierną, lecz tej, która, będąc aktywna, łamie
wszystko, prześciga wszelką przemoc, zdolna skruszyć najtwardsze skały oraz twardsze od skał - ludzkie serce.
Wtargnięcie Boga, gwałtowne, totalne, przynosi radość, która nie jest niczym innym,
jak szczęściem uratowanego, szczęściem topielca wyciągniętego w ostatniej chwili z
wody; między sytuacją topielca a moją jest jednak pewna różnica: z bagna, w którym
byłem pogrążony, zresztą nie wiedząc o tym, zdaję sobie sprawę dopiero w momencie,
kiedy niewidzialna ręka unosi mnie ku
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zbawieniu i wtedy ogarnia mnie zdumienie, że mogłem w tym błocie - tkwię w nim
jeszcze do połowy ciała - żyć i oddychać.
Jednocześnie wiem, że stałem się członkiem nowej rodziny, którą jest Kościół.
Obowiązkiem jego będzie prowadzić mnie tam, dokąd trzeba, bym szedł, gdyż mimo
pozorów muszę przebyć jeszcze pewną odległość, którą pokonać może obalenie prawa
ciążenia.
Wszystkie te wrażenia, które staram się oddać z trudem, za pomocą
nieodpowiedniego języka, myśli i obrazów, odczuwam jednocześnie. Zachodzą one
jedne w drugie, a treści ich nie wyczerpię przez lata całe. Nad wszystkim, ponad
ogromnym światem i w nim samym, króluje obecność Tego, którego istnienia nie
potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia lęku. Iż zranię Jego dobroć; w obliczu Niego
odczuwam szczęście, że jestem dzieckiem, któremu przebaczono wszystko i które budzi
się, by poznać, że wszystko jest darem".
5. Pewien poruszający szczegół
Swoją opowieść-świadectwo André Frossard zamyka pewnym szczegółem, który dla człowieka wierzącego - ma olbrzymie znaczenie. Pewnego dnia zaszedł na wiejski
cmentarz, gdzie postanowił spocząć po śmierci, i zerknął na grób sąsiedzki: był to
grobowiec sióstr adoratorek wynagradzających, tych samych, które niezmordowanie
modliły się w słynnej kaplicy jego spotkania z Bogiem! Cóż za zbieg okoliczności!
Opowieść o nawróceniu Frossarda kończy się poruszającą modlitwą: „Miłości [Boże],
wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć!"7.
7 Tamże, s. 151.
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Miał rację Georges Bernanos, kiedy pisał: „Nawróceni są kłopotliwi!". Owszem, są
kłopotliwi, bo uwypuklają naszą miernotę, nas, ludzi mało wierzących. Przychodzą mi
na myśl smutne słowa Ricciardetta (pseudonim literacki Augusta Guerriera), który kilka
lat temu tak apelował w piśmie „Epoca":
„Brak wiary to coś innego niż brak jakiegoś innego moralnego lub materialnego
dobra. Dla mnie jest to dramat, dramat osobisty i bolesny, który dotknął mnie w wigilię
śmierci, kiedy dusza nie ma już zdolności regeneracji i odnowy.
Czy wiesz, że czasem, gdy o tym myślę, wzruszam się? Właśnie tak, wzruszam się; i
płaczę nad sobą i swoją nędzą. Wszelako ilu spośród tych, którzy głoszą wiarę, ilu
spośród nich odczuwa wiarę tak, jak ja odczuwam jej brak?".
To pytanie skierowane do nas: nie odpowiadajmy na nie natychmiast, lecz
pozwólmy, by te raniące słowa ugodziły nas głęboko. One żądają naszego świadectwa
wiary - i mają do tego prawo!
Świadectwo bowiem (to znaczy wiara, która do tego stopnia stała się czyimś ciałem i
krwią... że ukazuje tajemnicę Boga tym, którzy Go jeszcze nie znają), świadectwo
wcześniej lub później niczym potężne nasienie przebija się przez ciężkie grudy niewiary.

Niekiedy cud zdarza się w ostatnich chwilach życia: lecz oprócz cudu nawrócenia
zawsze istnieje jakiś odblask płynącego od Boga promienia światła, skierowanego od
kogoś o żywej wierze do kogoś innego.
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6. Curzio Malaparte: kolejny nieugięty pada na kolana
Curzio Malaparte, by przywołać kolejny cudowny powrót do Boga, nie ujrzał światła
w pięknym okresie młodości, jak to się stało w przypadku Paula Claudela, André
Frossarda i tylu innych. Malaparte walczył do ostatniego dnia. Tak, energicznie walczył z
Bogiem, ale w sercu wciąż nosił tęsknotę za czymś lub za kimś. Czuł, że brak mu czegoś
istotnego.
W jego pismach, wykwintnych i drapieżnych zarazem, łatwo odkryć jakieś gorące
pragnienie, jakieś wołanie, oczekiwanie.
W utworze Kaputt, będącym dziennikarskim reportażem na temat drugiej wojny
światowej i jej grzechów, opisuje następujące zdarzenie:
„Zebraliśmy się - pisze - w jadalni poselstwa Hiszpanii w Finlandii. «Największym
współczesnym problemem jest jednak problem religijny» - rzekł muzyk Bengt von
Torne. I opowiedział, co się zdarzyło nieco wcześniej w Turku, fińskim mieście leżącym
nad Zatoką Botnicką. W pobliżu miasta schwytano sowieckiego spadochroniarza i zamknięto go w więzieniu w Turku. Spadochroniarz miał około trzydziestki, był
mechanikiem w charkowskiej fabryce metalurgicznej i stuprocentowym komunistą. Obdarzony refleksyjną inteligencją, wydawał się nie tylko zainteresowany wieloma
problemami, lecz i zorientowany w nich, zwłaszcza problemach natury moralnej... W
więziennej celi dużo czytał, najchętniej książki o tematyce religijnej, które naczelnik
więzienia, zaintrygowany tak szczególnym i złożonym egzemplarzem ludzkiego gatunku, pozwolił mu pożyczać ze swej prywatnej biblioteki. Więzień był, co oczywiste,
materialistą i ateistą. Po pewnym czasie pozwolono mu pracować na stanowisku mechanika w przywięziennych warsztatach. Pewnego dnia
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więzień poprosił o rozmowę z księdzem. Młody pastor luterański, darzony w Turku dla
swej wiary i nauczania wielkim szacunkiem, uznany kaznodzieja, udał się do więzienia,
gdzie wprowadzono go do celi sowieckiego spadochroniarza. Obaj mężczyźni spędzili w
celi prawie dwie godziny. Gdy po rozmowie pastor chciał wyjść, więzień położył mu
dłonie na ramionach i po chwili wahania uściskał go. O tych szczegółach napisała
później gazeta z Turku. Po paru tygodniach więzień, którego w ostatnich dniach zdawała
się dręczyć jakaś tajemnicza i bolesna myśl, znowu poprosił o rozmowę z pastorem. Ten
pospieszył do więzienia i podobnie jak za pierwszym razem został zamknięty w celi z
ateistycznym komunistą. Minęła prawie godzina, kiedy przechodzący korytarzem
strażnik więzienny usłyszał krzyk, wołanie o pomoc. Otworzył celę i ujrzał więźnia
opartego o ścianę, a na podłodze u jego stóp pastora, leżącego w kałuży krwi. Zanim
wydał ostatnie tchnienie, pastor zdołał wyszeptać, że po skończonej rozmowie więzień
objął go, a jednocześnie wbił mu w plecy ostry żelazny pilnik. Podczas śledztwa
morderca oświadczył, że zabił pastora, bo ten siłą swoich argumentów zakłócił jego
sumienie komunisty i ateisty. „Usiłował - zakończył Bengt von Torne - w pastorze zabić
Boga".

Curzio Malaparte również usiłował zabić Boga w swym sumieniu, lecz nie zdołał tego
uczynić. Chrystus oczekiwał bowiem na Curzia Malaparte na łożu śmierci, w rzymskiej
klinice, gdzie trafił po męczącej podróży do Chin. Bezlitosna choroba, która go dotknęła, i
samotność na szpitalnej sali stworzyły atmosferę sprzyjającą przyjrzeniu się swemu
życiu w świetle tego Chrystusa, przed którym do tej pory usiłował uciekać. Księdzu
oświadczył kategorycznie: „Kiedy przychodzi ksiądz do mnie, proszę to robić jako
przyjaciel, a nie jako ksiądz". I ksiądz, ojciec jezuita Virginio Rotondi, podczas swoich
wizyt rozmawiał
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z nim o wszystkim, tylko nie o religii. W nocy, kiedy poczuł nagłe pogorszenie, Curzio
Malaparte jakby mimowolnie rzekł: „Pozwalacie, żebym zmarł bez księdza!". Tak więc
sam zaczął rozmowę na temat religii, a jego nawrócenie było przemyślanym i
świadomym przyjęciem chrześcijańskiej prawdy w całej jej wspaniałej pełni. 8 czerwca
1957 roku przyjął chrzest w obrządku katolickim. W nocy, 7 lipca, poprosił ojca Rotondi:
„Proszę się pospieszyć, wyspowiadać mnie i dać Jezusa". Już nie prosił o wyzdrowienie,
chociaż nie stracił jeszcze nadziei. „Jeśli Bóg pomoże mi wyzdrowieć, napiszę żywot
Chrystusa. To będzie najlepszy sposób, by podziękować Panu za to, że mnie oświecił" zwierzył się przyjacielowi.
„Ofiaruję to moje cierpienie na chwałę Chrystusa!" - powtarzał, kiedy ból stawał się
dotkliwszy.
- Ojcze, chodźmy stąd - rzekł do księdza na kilka godzin przed śmiercią.
- Dokąd mamy iść? - zapytał kapłan.
- Tam, w górę - padła odpowiedź konającego, który zaraz dodał - Krucyfiks! Szybko,
krucyfiks!
I ściskając go w dłoniach Curzio Malaparte zakończył życie. Było popołudnie, 19 lipca
1957 roku: nowy człowiek spotkał Chrystusa!
A Chrystus cierpliwie czekał, przemierzał tę samą drogę... dopóki Curzio Malaparte
nie otworzył oczu i serca by rzec: „Wejdź, Panie! Otwieram przed Tobą drzwi mego
serca!". I Chrystus wszedł bez obrzydzenia i bez wypominania długiego czekania
wynikłego z ludzkiej podłości: bowiem zbawianie jest Jego pragnieniem, zbawianie jest
Jego posłannictwem, zbawianie jest Jego radością.
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Pomoc w modlitwie
7. Jaskółki w gnieździe
Pójdźmy drogą starożytnego Żyda, który udaje się do świątyni jerozolimskiej i
oddycha powietrzem domu, powietrzem swego duchowego mieszkania, przesyconym
obecnością Boga.
Ten Żyd, być może przybyły z daleka, znajduje się w świątyni: przebywa od kilku dni
w Jerozolimie i oto nadeszła pora powrotu. Musi odejść, musi pozostawić umiłowane
miasto.
Nasz Żyd mówi: „Teraz muszę opuścić Syjon; chciałbym być jak ten ptak, ten wróbel,
ta jaskółka, która zbudowała swe gniazdo pod rynnami świątyni... chciałbym zostać

tutaj. Szczęśliwi jesteście wy, kapłani, bo wciąż przebywacie tutaj tak jak jaskółka i
wróbel, które uwiły sobie gniazdo pod dachem domu Pana".
Oto tekst pozdrowienia Jerozolimy, które znajdujemy w Psalmie 84, w wersach 2-5:
Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty
do przedsionków Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach. Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim,
Panie, nieustannie Cię
wychwalają.
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Podobne doświadczenie, lecz w sposób niezwykle oryginalny, przeżył André
Frossard. Wszedł on do świątyni obecności Boga, ale nie wiedział, że tam właśnie był
Bóg. Wszedł nieświadomy, roztargniony, może też trochę znudzony przedłużającą się
modlitwą przyjaciela. Lecz potem, nieoczekiwanie, André Frossard odczuł obecność
tajemnicy: otworzył się przed nim zachwycający horyzont wieczności i dusza młodego
ateusza padła na kolana, adorując i wdychając całkowicie nowy zapach bliskości
Chrystusa.
Dalszy ciąg Psalmu 84 brzmi następująco:
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
a Twoje ścieżki są w ich sercu.
Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Wciąż w siłę wzrastać będą,
Boga nad bogami ujrzą na Syjonie.
Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!
Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w
progu domu mojego Boga, niż mieszkać w
namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest
słońcem i tarczą, Pan hojnie darzy łaską i
chwałą, nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.

Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
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Sądzę, że André Frossard mógłby podpisać, niczym fotografię swego życia
konwertyty, te oto płomienne słowa Psalmu:
Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w
progu domu mojego Boga, niż mieszkać w
namiotach grzeszników.
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3. GIOVANNI PAPINI
Dzieje bestii, która stała się... jagnięciem
1. Były terrorysta słyszy kroki Boga!
W biografii św. Franciszka słuszną popularnością cieszy się słynny epizod z okrutnym
wilkiem z Gubbio, który - surowo napomniany przez Świętego - stał się łagodny jak jagnię.
Niewykluczone, że epizod ów kryje nawrócenie jakiegoś ówczesnego okrutnego rozbójnika.
Zresztą takie zdarzenia w dziejach Kościoła są raczej częste i ukazują niezmordowane
pielgrzymowanie Chrystusa po krętych człowieczych ścieżkach.
W 1986 roku, by przypomnieć stosunkowo świeże wydarzenie, były terrorysta Marco
Pisetta napisał list do ojca Adolfa Bacheleta (brata Vittoria Bacheleta, zamordowanego
przez Czerwone Brygady). Otworzył przed nim swe serce i opisał uczucie, jakiego doznał w
chwili, gdy poczuł oddech Chrystusa... na swych plecach. Oto jego poruszające słowa:
„Twierdzę, że bardzo mi pomógł ktoś, kto chodzi między ludźmi, ktoś, kogo prosiłem o
pomoc, ktoś, komu zawierzyłem, ktoś, kto obdarzył mnie pokojem i wewnętrzną pogodą,
ktoś, kogo spotkałem na drodze, którą staram się chodzić i teraz, pomimo rozlicznych
kłopotów wynikających z mojej przeszłości. Dawniej zawsze dzieliłem świat na dwoje: na
wrogów i przyjaciół. Później też go dzieliłem: na tę połowę,
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która ucieka, i na drugą, która goni, czyli na połowę, która produkuje, i połowę, która zjada
produkty, i tak dalej, w kręgu bez końca i bez wyjścia, złożonego z nienawiści i niechęci.
Jeszcze nie mam odwagi wymówić imienia tego kogoś, bo nie sądzę, bym dotarł do niego
dostatecznie blisko, by go usłyszeć i rozpoznać, ale dostrzegam jego blask i słyszę jego
głos, chociaż nie rozumiem jego języka".
Porusza to słowo „ktoś" wybijane jak młotem, użyte zamiast imienia, którego autor listu
nie ma odwagi wymówić! Podobne uczucia odnajdujemy u Giovanniego Papiniego, po jego
słynnym uścisku z Chrystusem.

2. Bestia z Florencji
Giovanni Papini urodzony w 1881 roku we Florencji był synem Luigiego i Erminii
Cardoni. Ojciec, były garibaldczyk z Aspromonte i Volturno, mason z przekonania i
zażarty republikanin, postanowił nie ochrzcić syna i czuwał, by żona nie popełniła tego
śmiesznego (jego zdaniem) gestu. Ale, jak wiadomo, kobieta i diabła przechytrzy. I
rzeczywiście, matka, zachowawszy wszelkie niezbędne środki ostrożności, znalazła
sposób, żeby zanieść potajemnie malca do kościoła i ochrzcić go imieniem Giovanni.
Ziarno świętego chrztu długo zwlekało z wykiełkowaniem u boku taty Luigiego, lecz
wreszcie bujnie wyrosło, obdarzając Kościół i świat wspaniałym chrześcijaninem.
Na początku, naturalnie, dorastając w cieniu ojca... żarliwego antykatolika, Giovanni
Papini poił się łakomie zatrutymi zasadami wizji życia bez Boga, a nawet... skierowanej
przeciw Bogu!
W 1911 roku, w wieku trzydziestu lat, opublikował okropną książkę zatytułowaną
Pamiętnik Pana Boga. Pa45
pini ironicznie uczynił bohaterem tej książki samego Boga i w Jego usta włożył takie
błuźniercze słowa: „Ludzie: stańcie się wszyscy ateistami, stańcie się nimi czym prędzej!
Sam Bóg, wasz Bóg, Bóg wasz syn prosi was o to z całej duszy!". Straszne słowa!
Możecie sobie wyobrazić, jaką wrzawę wywołał ten utwór i jaką masę reakcji. Już po
nawróceniu Giovanni Papini płakał na samą myśl o tym, że napisał taką książkę, i polecił
córce Violi wyszukać wszystkie jeszcze istniejące egzemplarze i spalić je. Wedle
wspomnień córki pewnego dnia smutny i przejęty żalem ojciec rzekł: „Violu, ufam tylko
tobie. Kazałem Vallecchiemu zwrócić mi wszystkie egzemplarze Pamiętników Pana
Boga. Spal je wszystkie, niech nie zostanie ani jeden!".
Lecz w 1911 roku Papini czuł zupełnie inaczej i doświadczał złośliwej satysfakcji,
słysząc komentarze zgorszonych ludzi wierzących. A w dwa lata później w założonym
przez siebie piśmie „Lacerba" opublikował artykuł jeszcze nikczemniejszy,
zatytułowany Cristo peccatore (Chrystus grzesznik). Znieważał w nim Chrystusa w słowach do tego stopnia wulgarnych, nie nadających się do powtórzenia, że arcybiskup
Florencji zakazał wiernym czytania tego pisma, zaś przeciwko autorowi wszczęto
proces (zakończony uniewinnieniem) o obrazę uczuć religijnych.
Przy tej okazji Tommaso Gallarati Scotti napisał do niego list z surowym
napomnieniem, kończący się jednak szczególnym proroctwem. Napisał on mianowicie:
„Pozwól, że zawierzę cię Temu, którego obrzuciłeś błotem, a w którego ja wierzę całym
żarem mej odrodzonej wiary. Nie możesz się bowiem uwolnić od Niego. Cień Jego
krzyża pada także na ciebie, Jego oczy nie odwracają się od ciebie. On pozostaje
milczącym sędzią twego życia. Nie możesz od Niego uciec. On czeka na twą duszę, żeby ci
odpowiedzieć".
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I tak też się stało - dokładnie!
Również Domenico Giuliotti, dusza otwarta na światło Chrystusa, był przekonany, że
bluźnierstwa Papiniego kryją zainteresowanie, tęsknotę, a może... miłość. To Giuliotti
otwarcie stwierdził, iż „«Lacerba», ten cuchnący, bezdennie głupi i kretyński rynsztok",
to nie jest prawdziwy Papini.

3. Skończony człowiek odnajduje Nieskończoność
Tymczasem on, urodzony prowokator, wydaje w 1912 roku utwór zatytułowany
Skończony człowiek. W tej książce pojawiają się nieoczekiwane fragmenty, w których
można dostrzec duszę zrozpaczoną, poszukującą światła.
Pisze: „Wszystko skończone, wszystko stracone, wszystko zamknięte. Już nic nie
można zrobić. Nawet pocieszać się. Płakać? Lecz żeby płakać trzeba mieć jeszcze
energię, trzeba mieć trochę nadziei! Ja jestem już niczym, ja się już nie liczę, ja niczego
nie chcę: nie poruszam się. Jestem rzeczą, nie człowiekiem. Dotknijcie mnie: jestem
zimny jak głaz, zimny jak grób. Tu zastał pogrzebany człowiek, który nie mógł stać się
Bogiem"1.
Słowa niepokojące, pisane przez człowieka trzydziestojednoletniego, słowa, w
których pobrzmiewają diaboliczne stwierdzenia Fryderyka Nietzschego! Jednakże w
tym samym utworze Giovanni Papini wydaje okrzyk, wołanie, jakby modlitwę:
„Nie proszę ani o chleb, ani o sławę, ani o współczucie, lecz proszę: błagam pokornie,
na kolanach, z całą
1 G. Papini. Un uomo finito, Vallecchi, Florencja 1926, s. 202.
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siłą i żarem duszy o trochę pewności: jedynie o malutką, pewną wiarę, o atom prawdy.
Potrzeba mi trochę pewności, potrzeba mi czegoś prawdziwego. Dalej już tak nie
mogę; nie potrafię już bez tego żyć. Nie żądam niczego innego ani niczego więcej, lecz
wiem, że to, czego żądam, to dużo, to rzecz niezwykła. Chcę jej jednak na wszelkie
sposoby, muszę ją zdobyć za wszelką cenę, nawet za cenę mego życia. Bez tej prawdy nie
potrafię dalej żyć, więc jeśli nikt się nade mną nie zlituje, jeśli nikt nie może mi
odpowiedzieć, poszukam w śmierci szczęśliwości pełnego światła albo spokoju wieczystej nicości"2.
Chrystus nie zwlekał z odpowiedzią, bo Chrystus zawsze stoi przy wzywającym Go
człowieku: problemem nie jest On, lecz drzwi człowieczego serca, które muszą się
pokornie otworzyć na przyjęcie niestrudzonego Pielgrzyma Miłości. Bo Jezus Chrystus
nie ma zwyczaju (właściwego złodziejom) wyważania drzwi.
Lecz kiedy drzwi się otwierają...!
Nie wiadomo, kiedy Papini otworzył drzwi Chrystusowi: my jesteśmy tylko widzami
świętowania z powodu już spełnionego spotkania. Z pewnością jednak to spotkanie
zdarzyło się między rokiem 1919 a 1921. Jak to się stało? Co albo kto przygotował
spotkanie?
Można wykazać, że cały splot opatrznościowych okoliczności oswoił „bestię" ukrytą
w duszy Papiniego i sprawił, że zrodziło się jagnię gotowe pobiec naprzeciw Dobrego
Pasterza.
A oto owe okoliczności: pierwsza wojna światowa z jej brzemieniem bezsensownych
tragedii; wyrzuty sumienia z powodu nawoływania do niej (Papini i to robił!); Komunia
jego córeczki i chrześcijańska łagodność żony; ciągłe
2 Tamże, s. 246-250.
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upomnienia i zachęty przyjaciela Domenica Giuliottiego; dobre lektury z tego okresu
(pośród nich dzieła św. Augustyna i Pascala oraz Ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli i
Naśladowanie Chrystusa oraz sama Ewangelia) prowadziły w jednym kierunku: serce
już skłaniało się ku Chrystusowi.
Dobry przyjaciel Giuliotti napisał do niego 20 stycznia 1920 roku: „Tak oto ty,
złakniony prawdy, zanurzyłeś się do ostatniego włoska na twej wielkiej głowie, pełnej
błyskawic i ciemności, w cuchnącą, czarną studnię anty- klerykalizmu, którym
pogardzasz. Twoje oczy nie widzą, twoje uszy, zapchane woskowiną religijnej ignorancji,
nie słyszą. Musisz się nauczyć czynić znak krzyża, przyklękać, wierzyć w niezrozumiałe,
przyjmować Komunię jak twoje córeczki, i wreszcie, utulony przez wiarę, nauczyć się
walczyć za prawdę Kościoła, która jest prawdą Boga.
Twoje pióro przez dwadzieścia lat pisało pod dyktando diabła. Przez dwadzieścia lat
zatruwałeś siebie i innych. Trzeba to wymazać i zacząć pisać od nowa. Swoje książki,
jedne haniebne, inne próżne, jeszcze inne piękne, lecz bezbożne, ciśnij zdecydowanie i z
radością na stos próżności. I zacznij od nowa. Pisz, by podważyć to wszystko, co
napisałeś; by pośród mędrców tego świata być szalonym szaleństwem Chrystusa. Płyń
pod prąd. Walcz, opluty przez motłoch, pod sztandarem krzyża"3.
Jakiż to wzruszający sposób pozostawania przyjaciółmi: żeby czynić sobie nawzajem
dobro. Taka jest przyjaźń! I Papini posłuchał przyjaciela Domenica Giuliottiego i
posłuchał wielu głosów, które wskazywały mu ten sam kierunek. Tak o tym powie: „Za
długo i za trudno byłoby mówić o tym, jak pisarz sam odnalazł Chrystusa krocząc
3 D. Giuliotti, G. Papini, Carteggio I (1913-1927). Storia e Letteratura. Rzym 1984, s. 51-52.
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po licznych drogach, które w końcu wszystkie, co do jednej, prowadziły do stóp góry
Ewangelii".
To prawda! Trudno opisać drogę, jaką przemierzamy, by spotkać Chrystusa, bo w
gruncie rzeczy jest to droga, jaką Chrystus przemierza, wychodząc nam na spotkanie.
Na tym polega wspaniała tajemnica każdego nawrócenia.
4. Nowy człowiek
Tak czy inaczej, w 1921 roku Giovanni Papini był chrześcijaninem. Żarliwym,
dosłownie zakochanym w Chrystusie. Swą miłość do Niego wyraził w książce Dzieje
Chrystusa (pięćset stron, dziewięćdziesiąt sześć rozdziałów), w której daje świadectwo
radości i zdumieniu z powodu spotkania z Tym, którego brak ciągle odczuwał. Jednak
przede wszystkim wzywa w tym dziele Pana z żarliwością neofity, z radością
podróżnego, który po latach błądzenia dociera do wymarzonego domu i czuje potrzebę
wołania do wszystkich - a zwłaszcza do ludzi kultury - o naglącej konieczności powrotu
do jedynego Zbawcy. Papini pragnął, aby Dzieje Chrystusa były aktem zadośćuczynienia i
wyraźnie to powiedział: , Au tor tej książki przed laty napisał inną. Pokazał w niej
smutne dzieje człowieka, który przez chwilę chciał stać się Bogiem. Teraz, dojrzały w
latach i w sumieniu, ten sam autor spróbował napisać żywot Boga, który stał się
człowiekiem. Tym, co napisał w tamtym czasie gorączki i pychy, obraził Chrystusa jak
mało kto przed nim. Jednak zaledwie sześć lat później - ale sześć lat wypełnionych
wielkim cierpieniem i zniszczeniem wokół niego i w nim samym - po wielu miesiącach

burzliwych przemyśleń, nagle, odłożywszy inną pracę, jakby popychany i przymuszany
przez jakąś moc silniejszą od niego, zaczął pisać tę książkę
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o Chrystusie, która teraz wydaje mu się niewystarczającą ekspiacją za tamte grzechy".
Gdy spotkał Chrystusa, wszystko inne wydaje mu się cieniem. Pisze ze zdecydowaną
stanowczością: „To, co było przed Chrystusem, może być piękne, ale to umarło. O
Cezarze, w jego epoce, było o wiele głośniej niż o Chrystusie, zaś Platon przekazywał
więcej wiedzy niż Jezus. I chociaż dyskutuje się o jednym i drugim, to któż się
zacietrzewia w dyskusji za lub przeciw Cezarowi? I gdzie są dzisiaj platończycy i
antyplatończycy? Tymczasem Chrystus żyje w nas. Jedni Go kochają, inni nienawidzą.
Jedni miłują mękę Chrystusa, inni zniszczenie. A to, że wszyscy atakują Go zajadle,
dowodzi, że On jeszcze nie umarł".
Chrystus żyje! To radosne doświadczenie odnajdujemy u każdego konwertyty:
Chrystus żyje!
Na koniec swych niezwykle oryginalnych dziejów Chrystusa Papini kieruje do Niego
godną zapamiętania modlitwę, która jeszcze dzisiaj głęboko porusza strunami duszy:
„Jezu, jesteś wciąż, każdego dnia pośród nas. I będziesz z nami na zawsze. Żyjesz pośród
nas, obok nas na ziemi Twojej i naszej, na tej ziemi, która przyjmuje Cię jako dziecko
między dziećmi i jako sprawiedliwego między łotrami. Żyjesz z żywymi na ziemi
żyjących, która podobała Ci się i którą kochałeś, żyjesz życiem nie ludzkim na ziemi
ludzi, może niewidzialny nawet dla szukających Cię, może pod postacią biedaka, który
sam kupuje sobie chleb i nikt na niego nie spogląda. Lecz teraz nadszedł czas, byś się
ukazał nam wszystkim i dał temu pokoleniu nieodwołalny i nieodparty znak. Widzisz,
Jezu, naszą potrzebę; widzisz, jak wielka jest nasza potrzeba. Nie możesz nie wiedzieć,
jak bardzo pilna jest nasza potrzeba, jak ciężka i prawdziwa nasza udręka, nasza nędza,
nasza rozpacz; wiesz, jak nam trzeba Twojej pomocy, Twojego powrotu. Niechże to
będzie choćby krótki
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powrót, nagłe nadejście, a po nim nagłe zniknięcie; samo tylko zjawienie się, przyjście i
odejście, jedno słowo na ukazanie się, jedno na odejście, jeden znak, jedno ostrzeżenie,
tęcza na niebie, światło w nocy, otworzenie się nieba, blask w ciemnościach, tylko jedna
godzina z Twojej wieczności, tylko jedno słowo z całego Twego milczenia. Potrzebujemy
Ciebie, tylko Ciebie, i nikogo innego. Jedynie Ty, który nas miłujesz, możesz czuć wobec
nas wszystkich cierpiących litość, jaką każdy z nas czuje wobec siebie. Jedynie Ty
możesz czuć, jak wielka, niepomiernie wielka jest potrzeba Ciebie na tym świecie, w tej
godzinie świata. Nikt inny, nikt z całej rzeszy żyjących, nikt z tych, którzy śpią w błocie
chwały, nie może dać nam, potrzebującym, żyjącym w okrutnym niedostatku, w nędzy
najstraszliwszej z wszystkich nędz - w nędzy duszy - dobra, które ocala. Wszyscy Cię
potrzebują, również ci, którzy nie wiedzą o tym. Ci ostatni bardziej nawet aniżeli ci,
którzy o tym wiedzą. Głodny wyobraża sobie, że szuka chleba, a łaknie Ciebie; spragniony sądzi, że chce wody, a pragnie Ciebie; chory łudzi się, że pragnie zdrowia, a jego
choroba polega na braku Ciebie. Ten, kto szuka piękna świata, szuka, nie zdając sobie z
tego sprawy. Ciebie, piękna absolutnego i doskonałego; kto w myślach poszukuje
prawdy, pragnie, nie wiedząc o tym, Ciebie, jedynej prawdy godnej poznania. A kto
trudzi się dla pokoju, szuka Ciebie, jedynego pokoju, w którym mogą spocząć

najniespokojniejsze serca. Oni Cię wołają nie wiedząc, że to Ciebie wołają, a ich krzyk
jest nieporównanie boleśniejszy od naszego krzyku".
Następnie z serca Papiniego wyrywa się gorzka modlitwa przenikająca mękę
Chrystusa i przeradzająca się w gorącą miłość do Niego: „Za pierwszym razem przyszedłeś, by ocalić, narodziłeś się, by ocalić; przemawiałeś, by ocalić; pozwoliłeś się
ukrzyżować, by ocalić: Twoja
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sztuka, Twoje dzieło, Twoje posłannictwo. Twoje życie były ocalaniem. I my dzisiaj, w
tych szarych i złych dniach, w tych latach ciężkich od potęgujących się okropności i bólu,
musimy zostać bezzwłocznie ocaleni! Jeśli byś był Bogiem zazdrosnym i wrogim,
Bogiem wyłącznie sprawiedliwym to nie wysłuchałbyś naszej modlitwy. Ludzie
wyrządzili Ci bowiem całe zło, jakie tylko mogli wyrządzić, nawet po Twej śmierci, a
nawet więcej po Twej śmierci niż kiedy żyłeś; uczyniliśmy to wszyscy, ten, który mówi
do Ciebie, uczynił to razem z innymi. Miliony Judaszów całowały Cię sprzedawszy
wcześniej, i nie tylko za trzydzieści srebrników, i nie jeden raz; legiony faryzeuszów,
roje Kajfaszów okrzyknęły Cię złoczyńcą, zasługującym na przybicie do krzyża
gwoździami; i miliony razy krzyżowali Cię myślą i wolą; i odwieczna hałastra
podnieconych mętów pluła Ci w twarz i policzkowała Cię; i lokaje, zakrystianie,
odźwierni, zbrojni słudzy nieprawych dzierżycieli bogactw i władzy smagali biczami
Twoje plecy i skrwawili Twoje oblicze; i tysiące Piłatów w czarnych lub szkarłatnych
szatach, świeżo po kąpieli, natartych wonnymi balsamami, starannie uczesanych i ogolonych, tysiące razy - uznawszy Cię za niewinnego - wydawało Cię oprawcom; i
nieprzeliczone, opuchnięte od wina usta domagały się nieprzeliczone razy uwolnienia
buntowniczych łotrów, głośnych kryminalistów, znanych morderców, żebyś Ty był
nieprzeliczone razy ciągnięty na Golgotę i przybijany do drzewa żelaznymi gwoździami
uformowanymi ze strachu i wykutymi z nienawiści". Jakież poruszające słowa tej
żarliwej modlitwy, jakby stworzonej dla naszych czasów!
Ostatnie zaś słowa tej modlitwy podobne są do zdyszanego oddechu kogoś, kto
chciałby jeszcze tyle powiedzieć, ale słowa więzną mu w gardle z powodu wzruszenia i
gorączkowych dreszczy. Mimo to zdołał jeszcze rzec: „Wielkie doświadczenie dobiega
końca. Odchodząc od
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Ewangelii ludzie znaleźli spustoszenie i śmierć. Sprawdziła się niejedna obietnica i
niejedna groźba. My, zrozpaczeni, mamy tylko nadzieję na Twoje ponowne przyjście.
Jeśli nie przyjdziesz zbudzić śpiących, ukrytych w cuchnącej mazi naszego piekła, będzie
to znak, że uważasz karę za naszą zdradę za zbyt krótką i zbyt lekką, i że nie chcesz
zmieniać porządku Twych praw. Niechaj więc będzie wola Twoja teraz i na wieki, w
niebie i na ziemi. My jednak, ci ostatni, czekamy na Ciebie. Będziemy na Ciebie czekać
codziennie, pomimo naszej niegodności i wszelkich przeszkód. A miłość, jaką zdołamy
wyrwać z naszych zniszczonych serc, cała będzie dla Ciebie, o Ukrzyżowany, umęczony z
miłości do nas, byś teraz Ty nas dręczył całą mocą swej nieugiętej miłości".
I Papini wycisnął ze swego serca ostatnią kroplę miłości do Chrystusa. Pewnego razu
w Cherubinowym wędrowcy Anioła Ślązaka, „niemieckiego XVII-wiecznego protestanta,
który nawróciwszy się na katolicyzm został bratem mniejszym i poetą", przeczytał te
głębokie słowa: „Choćby Chrystus narodził się tysiąc lub dziesięć tysięcy razy w

Betlejem, nic ci to nie da, jeżeli nie narodzi się przynajmniej jeden raz w twoim sercu".
Pisarz z Florencji zadał sobie pytanie: „W jaki sposób może się dokonać to wewnętrzne
narodzenie?". I odpowiedział sobie następująco: ,A jednak ten nowy cud nie jest
niemożliwy, byle był upragniony i wyczekiwany. W dniu, w którym nie poczujesz kropli
rozgoryczenia i zazdrości, widząc radość nieprzyjaciela lub przyjaciela, ciesz się, bo to
jest znak, że bliskie są te narodziny. W dniu, w którym nie poczujesz skrytej fali
przyjemności w obliczu niepowodzenia i upadku innego, ciesz się, bo bliskie są te
narodziny. W dniu, w którym odczujesz potrzebę pocieszenia kogoś smutnego i chęć
ulżenia choćby jednemu stworzeniu w cierpieniu i biedzie, wesel się, gdyż bliskie jest
nadejście Boga. A gdy pewnego dnia nieszczęście dopadnie
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cię i pognębi, gdy stracisz zdrowie i siły, dzieci i przyjaciół i będziesz musiał znosić
tępotę, złośliwość i chłód osób ci bliskich i dalszych, a nie pogrążysz się cały w żalach i
przekleństwach, lecz ze spokojem ducha przyjmiesz swój los, raduj się i triumfuj,
bowiem cud, który zdawał się nierealny, urzeczywistnił się i Zbawiciel już się narodził w
twoim sercu. Nie jesteś już sam, nigdy już nie będziesz sam. Ciemność twej nocy
rozpłomieni się, jakby tysiące promienistych gwiazd zbiegło się z całego nieba, by
świętować spotkanie twego krótkiego człowieczego dnia z Bożą wiecznością". Tak pisał
Papini 25 grudnia 1955 roku, niewiele ponad sześć miesięcy przed śmiercią. Nie zdając
sobie z tego sprawy, napisał słowa podobne do słów Franciszka z Asyżu!
5. Ostatni etap drogi
W ostatnim okresie życia okrutna choroba zupełnie go unieruchomiła,
uniemożliwiając działanie wszystkich władz zmysłowych. Zdołał jednak wypowiedzieć
następujące słowa: „Czasami dziwią mnie ci, którzy dziwią się mojemu spokojowi w
żałosnym stanie, w jaki wpędziła mnie choroba. Utraciłem władzę w nogach, w
ramionach, w dłoniach. Prawie całkowicie utraciłem wzrok i mowę. Nie mogę chodzić
ani uścisnąć dłoni przyjaciela, ani nawet podpisać się: nie mogę już czytać, coraz
trudniej mi rozmawiać i dyktować. To niepowetowane straty i straszliwe wyrzeczenia
zwłaszcza dla kogoś, kto wciąż pragnie szybko chodzić, czytać o każdej porze i samemu
wszystko pisać: listy, notatki, myśli, artykuły i listy". Okropna sytuacja!
Jednak opisawszy swój „żałosny stan", przechodzi do podsumowania tego, co mu
jeszcze pozostało; i wylicza wszystko, tak samo szczegółowo jak to, co mu zostało
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odebrane. To niewiele, co ma, napełnia go radością i mówi o tym chętnie, spokojnie i
łagodnie: „Lecz to wszystko to nic w porównaniu z jeszcze cudowniejszymi darami, jakie Bóg mi pozostawił. Ocaliłem, choć za cenę codziennej walki, wiarę, inteligencję,
pamięć, wyobraźnię, fantazję, zamiłowanie do medytacji i rozmyślań oraz to
wewnętrzne światło, które zwie się intuicją bądź inspiracją. Ocaliłem również uczucie
rodziny, przyjaźń przyjaciół, zdolność kochania także tych, których osobiście nie znam, i
szczęście bycia kochanym przez tych, którzy znają mnie tylko poprzez moje utwory.
Mogę jeszcze, choć z męczącą powolnością, przekazywać innym swoje myśli i uczucia".
Jakież to piękne i pełne światła refleksje!

Tymczasem choroba postępowała szybko i nieodwracalnie. O tej dramatycznej, a
zarazem spokojnej sytuacji pisze Roberto Ridolfi: „Wkrótce już nawet najbliżsi przestali
go rozumieć: naprzód jego Giacinta, potem nawet jego Viola; tylko wnuczce Annie
udawało się zrozumieć znaczenie tych nieskładnych i jednobrzmiących dźwięków, tych
nieartykułowanych pomruków. W jaki sposób tego dokonywała, było dla mnie i dla
wszystkich tajemnicą sąsiadującą z cudem. Od pewnego czasu i takie komunikowanie
się stało się niemożliwe i każde słowo musiało być literowane. Wtedy Anna wymawiała
powoli, litera po literze alfabetu, a kiedy dochodziła do tej właściwej chory poruszał
głową. Tylko taki ruch mógł jeszcze uczynić. Potem Anna znów zaczynała recytować
alfabet i, litera po literze, składała słowo. Następnie straszliwy trud zaczynał się od
nowa: układała kolejne słowo". Nawet w takich okolicznościach Papini zachował w
sercu pokój.
Któregoś dnia zdołał podyktować następującą myśl: „Jest we mnie pieśń, której
muszę sam słuchać, którą tylko ja muszę znosić i cierpieć. Ta pieśń zostanie wyrażona w
ostatniej godzinie mojego życia; ona będzie początkiem szczęśliwej agonii".
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Któż rozpozna w tych słowach zajadłego i świętokradczego Papiniego z 1911 roku?
Jakaż cudowna przemiana dokonała się w jego sercu!
W ostatnich dniach kazał sobie czytać książkę Santi che amiamo (Święci, których
kochamy) Clary Boothe Luce. W piątek 6 lipca jego stan znowu się pogorszył, lecz
chciał, by mu przeczytano rozdział poświęcony św. Franciszkowi. Następnego dnia rozdział o Tomaszu Morusie.
Zbliżał się wielki dzień spotkania twarzą w twarz z Panem jego gniewu i jego
miłości, i Papini oczekiwał jak dziecko decydującej chwili życia wszystkich ludzi.
Pisze Roberto Ridolfi: „Ostatnią pociechę przyniósł mu braciszek franciszkański
Clementino, muzyk, doskonały organista... Nie mogąc w swoim stanie przyjąć Świętego
Wiatyku, otrzymał Ostatnie Namaszczenie. Kiedy jednak kapłan, wymawiając
sakramentalne formuły, wyrzekł jego imię, Giovanni, chory zaczął się cały poruszać,
usiłując coś wyrazić. Pochyliła się nad nim jego Giacinta i starała się odczytać udrękę
pisarza z wyrazu jego oczu. Co mu się nie podobało? Dlaczego Giovanni nie chciał już, by
go nazywać imieniem Giovanni? Giacinta przypomniała sobie, że kiedy Giovanni wstąpił
do trzeciego zakonu franciszkańskiego w La Vernie, przyjął imię Bonawentura. Może,
pomyślała, chce, żeby tak się do niego zwracać? Giacinta zasugerowała kapłanowi, żeby
zwrócił się do niego nazywając go takim imieniem. Kapłan ponownie pochylił się nad
chorym i rzekł: «Bonawenturo, czy chcesz przyjąć sakrament Namaszczenia
Chorych?». Wtedy na twarzy Giovanniego Papiniego rozlał się spokój: uśmiechnął się i
dał głową znak, że tak właśnie pragnie być nazywany w chwili, kiedy szykuje się na
spotkanie z Bogiem".
Jest to zdarzenie bardzo podobne do jednego z „kwiatków" franciszkańskich.
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I nadszedł ranek 8 lipca 1956 roku, ostatniego dnia na tej ziemi, pierwszego dnia
wieczności: „Zegar wybił godzinę ósmą i chory znów uniósł głowę słuchając go. Dźwięk
stał się łagodniejszy, dalszy; dochodził do niego przez jakąś chmurę, która spowijała go
już od dawna, lecz w ostatnich godzinach bardziej zgęstniała, pogłębiła się... Ciemność,
ciemność. A potem, z nagła, nawet chmurę przeszyło oślepiające światło, tak jak to

opisał w jednym ze swych utworów: «Kiedy, pogrzebany, ujrzę jak słońce w ostatni wieczór
zachodzi za zachodnie mury, Bóg, słońce słońc, zawsze będzie ze mną...». Bóg go
wysłuchał; dotarł do końca «z nienaruszoną duszą». Z duszą jagnięcia!".
Czy taka śmierć nie jest cudem? Czy nie jest widomym znakiem, że Chrystus żyje i
wciąż chodzi wśród nas, od drogi do drogi, od domu do domu, od wezgłowia do wezgłowia?
Jeśli puka do naszych drzwi, otwórzmy Mu bez zwłoki!
Giovanni Papini maluje swój przekonujący obraz w wierszu zamieszczonym w
zbiorze Pane e vino (Valecchi):
Chciałbym, o Panie, tę nadętą pychę
co mi duszę truje oparami
precz wygnać z serca, stawszy się jak trawa
na Twoim polu deptana nogami.
Chciałbym, o Panie, także płaczu łaskę
płaczu miłości i wstydu słusznego i żeby
wreszcie pękło coś w zmąconej duszy mej,
pełnej zepsucia wszelkiego.
Chciałbym, o Panie, aby me oblicze wciąż
naznaczone
szramą
nikczemności
rozświetlił jasny jak śnieg uśmiech
niezasłużonej Twej dobrotliwości.
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By ukazać wibrację delikatnego uczucia, przenikającego duszę Papiniego, który
powrócił do Chrystusa, radzę też przeczytać jego urocze opowiadanie bożonarodzeniowe4.
6. Sen Celenii «
Kościół Trójcy Przenajświętszej to ubogi kościół ubogich parafian, starannie otynkowany
i obielony. Wokoło, wypełniając teren dawnego cmentarza, otacza go plac pełen kwiatów,
kwitnących od czerwca do października.
Kościół stoi samotnie obok pomalowanej na niebiesko plebanii, lecz jakieś pół godziny
drogą pod górę wznosi się wielka chłopska chałupa, poczerniała, pochylona od wiatru.
Zamieszkała w niej pewna rodzina, przybyła z Verny.
Ojciec, dawny ujeżdżacz koni, o jasnych oczach i brodzie koloru prosa, przypominał
nieco Garibaldiego, a księży i braciszków zakonnych tolerował jedynie przez wzgląd na
żonę, gospodynię krzepką ciałem i duchem, kochającą i roztropną.
Mieli siedmioro dzieci, dwu dorosłych synów i pięć córek. Najmłodsza i najładniejsza z
nich miała na imię Celenia i wszyscy ją lubili z powodu wesołego i miłego zachowania oraz
urody jej oczu i jasnych włosów.
Skończyła dziewięć lat i matka obiecała, że w Wigilię weźmie ją ze sobą na Pasterkę.
Tego wieczoru rodzina nie poszła spać, lecz otoczyła palenisko, gdzie płonęły
szczapy i oczekiwała na nadejście pory Pasterki.
4 G. Gamberlni (red), Ti racconto ii Natale. Paoline, Mediolan 2000, s. 137-142.
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Celenia wyobrażała sobie cudowność tej niezwykłej mszy w środku nocy, kiedy to jak powiedziała mama - nagle pojawi się Dzieciątko Boże. Wiara dziewczynki wyrosłej w
samotnym, skrytym wśród gór domu, w pobliżu słynnego sanktuarium, była wiarą
nienaruszoną i absolutną. Wierzyła, że Chrystus już za godzinę ma się narodzić na Ziemi.
Wkrótce dziewięcioro chrześcijan wyruszyło z domu. Schodzili w dół po kamieniach i
uschłych ciernistych krzewach, w czerwonym świetle trzech latarni, zziębnięci od
porywistych podmuchów wiatru. Gdy weszli do oświetlonego i ciepłego kościoła,
zdawało się im, że wymknęli się z piekła i odnaleźli w raju.
Celenia usiadła w ławce na przedzie i zaczęła się przyglądać. Główny ołtarz lśnił
szeregiem płonących świec wnoszących się po stopniach aż do szyby zamkniętej urny,
gdzie widniało jasne i słodkie oblicze Najświętszej Panny.
Zdumiona Celenia dostrzegła na białym obrusie kosz z brązowej wikliny
wymoszczony słomą, na której leżało Nowonarodzone Niemowlę. Uśmiechało się i
wyciągało rączki, jakby czekało lub prosiło, żeby wzięła je w ramiona niewidoczna
Matka. Celenii zrobiło się przykro: czy przyszli za późno, czy może Jezus urodził się
przed czasem? Zaskoczona i pochłonięta myślami zaczęła się w Niego wpatrywać jakby
czekała, że jej odpowie.
Do ołtarza podszedł ksiądz ubrany w złocisty ornat i rozpoczęła się msza, lecz
Celenia nie zwracała na to uwagi. Nie mrugnąwszy nawet powieką, wciąż przypatrywała
się Dziecięciu i Jego półnagiemu ciałku: tylko brzuszek miało okryty białą pieluszką
przepasaną srebrzystym sznureczkiem.
W pewnej chwili ksiądz ujął kosz w obie ręce, odwrócił się w stronę ludzi i zszedł na
najniższy stopień schodów. Mężczyźni poruszyli się: pojedynczo zbliżali się do księ60
dza, pochyleni całowali Dzieciątko i przyklęknąwszy na chwilę, wracali na swoje
miejsca. Potem przyszła kolej na kobiety: najpierw te stare w czarnych chustach na
siwych włosach, następnie młode mężatki w żółtych i niebieskich chustach, a na koniec,
wedle zwyczaju, wśród zmieszanych i skruszonych, ruszyły dzieci.
Celenia szła na samym końcu: dotknęła ustami policzka Dziecka i poczuła, że był
ciepły i że ciało ugięło się trochę pod naciskiem warg, tak jak u żywego człowieka.
Serce zabiło jej mocniej. Choć tak młoda i niewykształcona, wiedziała, że Dziecię
musi być z drewna lub z gipsu, a przecież poczuła ciepło ciała, doznała żywego
przeświadczenia, że te roześmiane oczy spoglądają na nią. Zmieszana i drżąca powróciła
do swej ławki, przytuliła się do matki i po cichutku odmówiła wszystkie, jakie znała,
modlitwy.
Tymczasem kapłan wypowiedział ostatnie oremus i odszedł od ołtarza. Wszyscy
ruszyli do wyjścia. Stukot podkutych butów i gwar wychodzących wstrząsnął biedną
dziewczynką. Matka wzięła ją za rękę, kazała jej przeżegnać się, przyklęknęła ostatni raz
i wszyscy opuścili kościół.
Wchodząc pod górę dziewczynka, owinięta w czarną pelerynę, rozmyślała o
niedawnym cudzie. Czy to naprawdę się zdarzyło? Czy tylko ona poczuła, że Dziecko
było ciepłe i żywe, czy inni też to poczuli?
Jej najbliżsi rozmawiali zupełnie o czymś innym, opowiadali sobie żarty.
Czy byliby tak obojętni i nieuważni, gdyby i oni doświadczyli tego samego przeżycia?

Wchodzili już do domu i mama puściła dłoń Celenii, żeby otworzyć drzwi. Pogasili
latarnie i cała gromada z wesołym rozgwarem weszła do domu.
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Lecz dziewczynka nie weszła z nimi. Poczuła, że coś popychają, by zawrócić do
kościoła, by wyjaśnić wątpliwość, pokonać tamto złudzenie. Skorzystała z zamieszania i
czym prędzej pobiegła tą samą drogą w dół. Po omacku odnalazła przymknięte
kościelne drzwi. Weszła do środka. Świece już pogaszono, tylko nad Najświętszym
Sakramentem chybotało się światełko wiecznej lampki. Nie było żywej duszy.
Celenia zbliżyła się po cichu, jak złodziejka, do ołtarza. Był tam wciąż kosz ze słomą.
Dziewczynka stała przez parę chwil nasłuchując. W ciszy słyszała tylko kołatanie
własnego serca. Wzięła się w garść i wyciągnęła rękę. I pod dotknięciem nieśmiałej
dłoni znowu poczuła ciepło i miękkość dziecięcego ciała.
Wtedy ogarnął ją lęk i odskoczyła do tyłu. Wybiegła z kościoła, lecz przeniknął ją
lodowaty podmuch wiatru, więc znowu weszła do środka. A Dziecko? Całą noc ma leżeć
samo w tym zimnie, w tym pustym i lodowatym kościele! Zdjęła pelerynkę i z matczyną
delikatnością okryła ciało Dziecka. I natychmiast uciekła co sił w nogach.
Noc była bezksiężycowa i bezgwiezdna.
Roztargniona, drżąca Celenia nie zauważyła nawet, kiedy zbłądziła. Gdy to
spostrzegła, było za późno. Chciała zawrócić w stronę kościoła, lecz zamiast tego poszła
ścieżką wiodącą ku głównej drodze. Potykała się na kamieniach, pędy cierni kaleczyły
jej dłonie zgrabiałe z zimna.
W pewnej chwili dostrzegła wielki stos gałęzi i instynktownie postanowiła skryć się
tu i zaczekać aż nadejdzie świt. Wtuliła się jak mogła w gałęzie i zaczęła a to wołać
mamę, a to prosić Matkę Boską, by jej pomogła.
Płakała z zimna i ze strachu; zdawało się jej, że słyszy jakieś nawoływania, lecz
dochodziły one z daleka, a zesztywniała od zimnego, północnego wiatru dziewczynka
nie miała sił, by głośno wołać.
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Lecz nagle, w tym niepokojącym półśnie, poczuła, że ktoś bierze ją za rękę i woła.
Odwróciła się i pomyślała, że chyba już wstaje słońce. W jasnym świetle ujrzała obok
siebie Dziecię, okryte jej rdzawym płaszczykiem.
- Byłaś dla mnie dobra - rzekł jakiś głos - więc chcę cię nagrodzić. Chodź ze mną,
pokażę ci kraj, gdzie przyszedłem na świat.
Celenia podniosła się bez słowa, z ufnością właściwą niewinnej istocie ujęła Dziecię
za rączkę i ruszyli razem.
Wiatr nagle ucichł, a pod stopami obojga dzieci nie było już ostrych kamieni, lecz
miękkie trawy i mchy. Ptaki śpiewały jak na wiosnę, z dala dochodził srebrzysty dźwięk
dużego pasterskiego dzwonka. Nagle na wschodzie pojawiło się słońce. Dziewczynka nie
śmiała obrócić się w stronę swego towarzysza, lecz rozglądała się wokoło. Nie
rozpoznawała już znajomych okolic, gdzie dotąd wzrastała.
Dziecię nic nie mówiło, tylko mocno trzymało ją za rękę. Spotkali jakiegoś starca
ubranego na biało, który nawet nie spojrzał na dwoje dzieci, jakby były niewidzialne;
przeszła jakaś kobieta z wiązką chrustu na głowie; młodzieniec, który poganiał dwa
osły, jakieś ciemnoskóre dziecko z wieńcem z czerwonych kwiatów na czarnych lokach.

Po prawej stronie przeszły niespiesznie ogromne garbate zwierzęta, na widok których
Celenia jeszcze bardziej wybałuszyła swoje piękne oczy.
Szli, wciąż szli: słyszeli pobekiwania owiec, nawoływania pasterzy, meczenie cieląt,
donośne pianie kogutów.
I oto ukazało się im na wzgórzu przepiękne, wielkie miasto opasane murem:
mnóstwo zalanych słońcem białych tarasów, wyniosłych wież, a na szczycie ogromna
biało-złota forteca. Widząc to, Dziecię zatrzymało się.
- Zawrócimy - rzekło do Celenii. - W tym mieście czeka mnie śmierć.
- Śmierć? Dlaczego?
63
- Jeszcze nie możesz tego wiedzieć. Ale w tych murach zostanę skazany, a obok tych
murów - zabity.
- Nie, to niemożliwe. Ty jesteś Synkiem Madonny, jesteś dobry...
- A mimo to zostanę zdradzony i przybity gwoździami do drzewa. Przyjdą mnie
schwytać w środku nocy, przy świetle pochodni...
Wtedy Celenia wybuchła płaczem. I z nieopisanym przerażeniem spostrzegła przez
łzy, że noc powróciła, i że otaczają ją zapowiedziane przez Dziecko pochodnie. Wpatrywały się w nią oświetlone twarze, głosy i krzyki rozbudziły w niej pamięć
zwyczajnego życia.
Cała jej rodzina, trzymając latarnie, otaczała jej drżące ciało wciśnięte w stos
chrustu. Szukali jej wołając, a teraz, gdy ją odnaleźli, stali w milczeniu. Lecz nagle, w
nocnych ciemnościach, wiatr podjął swe odwieczne wycie.
Matka, najwyższa z nich wszystkich, rzuciła się w stronę córki, chwyciła ją niczym
lwica, która odnalazła swoje małe, owinęła szalem i szczęśliwa ruszyła biegiem drogą
wśród skał.
Celenia nic nikomu nie powiedziała o tym, co usłyszała i co zobaczyła owej cudownej
nocy. Tylko później, znacznie później, kiedy skończyła dwadzieścia lat, opowiedziała o
wszystkim mężczyźnie, którego pokochała.
Pomoc w modlitwie
7. Jak niemowlę jest moja dusza!
W ostatnim okresie życia Giovanni Papini rzeczywiście przypominał „niemowlę" w
bezpiecznych ramionach matki. A matką był... Bóg!
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Żaden psalm nie oddaje lepiej zachwycającego duchowego doświadczenia Papiniego
niż Psalm 131.
Modlący się odrzuca pychę („moje serce się nie pyszni"), bowiem zrozumiał, że
pycha nie przydaje człowiekowi wielkości, lecz łudzi go i następnie gorzko rani. Papini,
człowiek, który „marzył, że stanie się Bogiem", pod koniec życia zaświadczał, że pycha to
szaleństwo i kłamstwo. Jest szaleństwem, ponieważ jest kłamstwem!
W Psalmie 131 rozpoznajemy najpiękniejsze i najprawdziwsze oblicze „florenckiego
lwa", który stał się niemowlęciem w ramionach Boga.
Pozwólmy temu psalmowi przeniknąć naszą duszę i stać się także naszą modlitwą:

Panie, moje serce nie jest wyniosłe
i oczy moje nie patrzą z góry. Nie
gonię za tym, co wielkie, albo co
przerasta moje siły. Przeciwnie:
zaprowadziłem ład i spokój w
mojej duszy. Jak niemowlę u swej
matki,
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu
nadzieję teraz i aż na wieki! Słusznie powiedział lord Halifax: „Rodzimy się
starcami, a umrzeć musimy... niemowlętami!".
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4. EDYTA STEIN
Z Chrystusem... do komory gazowej!
1. Enzo Biagi i Kościół
Enzo Biagi był dziennikarzem powszechnie szanowanym za swoją szczerość,
kompetencję i swobodę opinii. Jeśli chodzi o kwestię religii, nigdy nie przejawiał w tym
względzie szczególnej żarliwości, jednak zawsze zachowywał się uczciwie, zaś na temat
Kościoła katolickiego wygłosił takie niezwykłe słowa: „Na temat Kościoła katolickiego
mam określoną opinię: wszędzie, gdzie są ubodzy, znajduje się zawsze jakiś zakonnik
niosący im pomoc. Zawsze byłem oddany Kościołowi. Moja matka często mawiała do
mnie: «Księża nigdy nie nauczą cię niczego złego!»". I miałem tego wiele konkretnych
przykładów. Ksiądz Giovanni Fornasini, mój ziomek, był proboszczem w Marzabotto.
Nie było go, gdy żołnierze niemieccy mordowali ludność. Mógł się uratować, ale wrócił,
by umrzeć razem ze swoimi parafianami. Kiedy ujrzał wycelowane w siebie i w swoich
ludzi lufy karabinów, uczynił znak krzyża i rzekł: „Odpuszczam grzechy tym, którzy
umierają, i tym, którzy zabijają!". Zdumiewające słowa, które Bóg niewątpliwie przyjął
zgodnie z dobrą intencją, z jaką zostały wypowiedziane. Był prostym księdzem, bez specjalnego wykształcenia. Lecz piękno chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że nie
trzeba mieć dyplomów, by
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zostać świętym, bo w chrześcijaństwie serce liczy się więcej aniżeli intelekt".
Są to słowa piękne, bo wolne. Komuś, kto od dzieciństwa oddychał chrześcijańską
atmosferą w rodzinie, w kraju i wszędzie, jest stosunkowo łatwo zbliżyć się do Kościoła i
spoglądać nań życzliwie, tak jak Enzo Biagi. Lecz komuś, kto urodził się i wzrastał poza
Kościołem, oddalony od niego duchowo, kulturowo i uczuciowo, niełatwo jest przyjąć
wobec niego postawę spokojnego osądu. Tak było w przypadku Edyty Stein.
2. Edyta Stein: kobieta nie uznająca półśrodków

Edyta urodziła się w rodzinie żydowskiej i z całą pewnością nic jej nie skłaniało do
tego, by kochać Kościół i uważać go za lud wybaczenia, lud przykazania miłości, lud
nowego przymierza.
Cóż więc stało się tak niezwykłego i tak przekonującego, co popchnęło ją ku
Kościołowi katolickiemu, mimo że wszystko i wszyscy ciągnęli ją gdzie indziej?
Edyta urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu. Była jedenastym dzieckiem Sigfrieda i
Augusty Courant. Ojciec, kupiec drzewny, zmarł, gdy dziewczynka miała zaledwie dwa
lata. Liczną rodziną kierowała zdecydowanie i rozsądnie matka, kobieta głęboko
religijna, szczęśliwa z powodu przestrzegania żydowskiej tradycji.
Matka - co nietrudno zrozumieć - stanowiła centrum rodziny i miała wpływ na
religijne wychowanie dzieci poprzez przykład swej niezmordowanej pracy oraz świadectwo głębokiej, mocnej wiary.
Jednak Edyta miała niezwykle niezależny charakter i dążyła do zgłębienia i
wyjaśnienia wszystkiego, co ją otaczało. Na progu wieku młodzieńczego, mając trzyna67
ście lat, poddała krytycznej ocenie rodzinną wiarę i nic nie mówiąc matce, zaczęła się
czuć ateistką. W 1910 roku zapisała się - fakt raczej niebywały wśród kobiet w tamtej
epoce - na wydział filozoficzny uniwersytetu w rodzinnym mieście, a następnie
wyjechała do Getyngi, zostając uczennicą wielkiego filozofa Edmunda Husserla.
Matka widziała, że Edyta oddala się od religijnego świata rodziny, lecz nie śmiała
wdawać się w polemikę z córką, która przerastała ją intelektualnie i kulturowo.
Tymczasem Edyta przejawiała zdumiewający wszystkich talent zgłębiania wiedzy i
właśnie to spowodowało, że odrzuciła ateizm, który nie potrafi odpowiedzieć na zasadnicze pytania obecne we wnętrzu człowieka. Edyta rozumiała to... i poszukiwała
jakiegoś światła poza ateizmem.
3. Namiętne poszukiwanie prawdy
Rozpoczęła więc namiętne poszukiwanie prawdy: poświęcała temu poszukiwaniu
całe dnie i noce. Zakończyła je dopiero wtedy, kiedy mogła zawołać: „Znalazłam prawdę!".
Niełatwa to była droga: ciernista, bolesna, krwawa, ale Edyta nigdy nie stłumiła w
sobie potrzeby światła, którą odczuwała w głębi duszy.
Pewne fakty były jakby drogowskazami dla jej umysłu w poszukiwaniu prawdy; w
faktach tych czuje się delikatną dłoń Chrystusa, który szuka niespokojnej dłoni Edyty, by
poprowadzić ją Bożym gościńcem.
Tymczasem Edyta ma jako zadanie związane ze studiami przeanalizować Pater
noster w języku starogermańskim i umysł jej staje zafascynowany nowym światem, jaki
otwiera się przed nią. Potem spotyka Maxa Schelera, żydowskiego filozofa nawróconego
na katolicyzm, który przekazuje swym uczniom zdumienie kogoś, kto spotkał
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nieopisane piękno przesłania Chrystusa. W końcu Edyta odczuwa wstrząs, gdy w 1915
roku jako wolontariuszka Czerwonego Krzyża w szpitalu polowym w Marisch Weisskirghen pielęgnuje żołnierzy chorych na tyfus i cholerę. Odkrywa, że „ostatnie
słowo ma nie wiedza, ale oddanie (to znaczy dar z siebie!)". Odtąd dusza Edyty zaczyna

oddychać Ewangelią, a ona przekonuje się, że oprócz wiedzy istnieje inna droga dojścia
do prawdy: być może zaczyna przeczuwać, że ostateczną prawdą jest miłość!
Ileż osób doszło do Chrystusa uczyniwszy gest miłosierdzia! Ojciec Agostino Gemelli,
założyciel Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, siedział przy jakimś
rannym młodzieńcu i usiłował pomagać mu... modlić się. On, który nie umiał się modlić...
poddał się wymogom miłosierdzia. W tym momencie, podczas tego gestu miłosierdzia...
nastąpił upadek i koniec ateizmu Agostina Gemelli.
Edyta Stein przeżyła podobne doświadczenie, bo kiedy ktoś otworzy się na
prawdziwe miłosierdzie, otwiera się - nawet o tym nie wiedząc - na Boga.
4. Wstępuje do Kościoła katolickiego
W tym czasie, zwiedzając z czysto artystycznych powodów jeden z kościołów
katolickich, Edyta dokonała nieoczekiwanego odkrycia: zobaczyła kobietę, prawdopodobnie zwykłą gospodynię domową, która weszła z torbą na zakupy pod pachą i
zagłębiła się w modlitwie jakby rozmawiała z jakąś tajemniczą obecnością. „To wydało
mi się dziwne - powie później Edyta - bo do synagog i do kościołów protestanckich
chodzi się tylko podczas nabożeństwa. Widok ludzi wchodzących tutaj między jednym
zajęciem a drugim, tak jakby mieli załatwić jakąś
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zwyczajną sprawę lub spontanicznie porozmawiać, tak mnie poruszył, że nie mogłam
zapomnieć o tej scenie". Edyta odkryła pocieszające piękno obecności eucharystycznej:
bogactwo w pełni katolickie!
Jednak mur niedowiarstwa Edyty zburzyły dwa fakty. Pierwszym była śmierć Adolfa
Reinacha, młodego wykładowcy, którego poznała na uniwersytecie w Getyndze: zginął
na wojnie w 1917 roku, podczas walk na froncie we Flandrii.
Wstrząśnięta tą wiadomością Edyta postanowiła odwiedzić młodziutką wdowę po
Reinachu, by ją pocieszyć. Lecz jakich słów mogła użyć? Jaką pociechę przekazać?
Wiedza (a przecież Edyta tyle jej miała) niewiele mogła tu pomóc, kiedy więc zapukała
do drzwi przyjaciółki, czuła się tak zmieszana, że miała chęć uciec. Lecz czekała ją wielka
niespodzianka: oczy przyjaciółki były mokre od łez, ale twarz miała pogodną. Od
niedawna, razem z mężem, była chrześcijanką i teraz w tajemnicy męki Chrystusa
znajdowała światło, by znosić swe ogromne cierpienie. Później Edyta przyznała: „Wtedy
po raz pierwszy spotkałam się z krzyżem, to było moje pierwsze doświadczenie mocy
Bożej emanującej z krzyża i napełniającej tych, którzy go obejmują. Po raz pierwszy
dane mi było kontemplować w całej jego świetlistej rzeczywistości Kościół zrodzony ze
zbawczej męki Chrystusa, z Jego zwycięstwa nad ościeniem śmierci. To w tym
momencie runęło moje niedowiarstwo, zbladł judaizm, a moim oczom ukazał się
promieniejący Chrystus: Chrystus w tajemnicy swego krzyża"1.
To był cudowny blask, jednak nie na tyle silny, by całkowicie oświetlić złaknioną
duszę Edyty Stein, która
1 Teresa Renata de Spiritu Sancto, Edith Stein, Morcelliana, Brescia 1959, s. 122.
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wahała się, czy skierować się w stronę Kościoła ewangelickiego czy w stronę
katolicyzmu.
Minęło ponad cztery lata i wreszcie wielka intelektualistka XX w. w całkowitej pokorze
zgięła kolana przed świadectwem wiary innej niezwykłej kobiety, żyjącej w podobnie
dramatycznych i wstrząsających czasach: świętej Teresy z Avila.
5. Teresa z Avila przemawia do serca Edyty «
A oto fakty. Latem 1921 roku Edyta bawiła u przyjaciół, Hedwigi i Konrada Martiusów.
Któregoś wieczoru, będąc sama w domu, podeszła do półek z książkami i wyciągnęła na
chybił trafił którąś z nich, chcąc poczytać przed snem. Lecz ku ogromnemu zaskoczeniu
Edyty, książka tak pochłonęła jej uwagę, że zamknęła ją i odłożyła na nocny stolik dopiero o
świcie. Książka poruszyła ją do głębi, bo była opisem doświadczenia Boga jakiejś
hiszpańskiej karmelitanki, opisem mającym posmak rzeczy naprawdę przeżytych. Wtedy
Edyta zawołała ze wzruszeniem i zdecydowaniem: „To jest prawda!".
Następnego ranka, zgodnie ze swoim charakterem, który nie dopuszczał mazgajstwa i
półśrodków, kupiła mszalik oraz katechizm i zagłębiła się w studiowanie doktryny katolickiej:
zaczęła też modlić się oraz zachodzić ukradkiem do kościołów katolickich i uczestniczyć we
Mszy świętej, która wydaje się jej jakimś misterium pełnym blasku i bezgranicznego piękna.
1 stycznia 1922 roku przyjmuje chrzest święty: jej dusza promieniała radością, czuła
bowiem, że Chrystus jest tym, którego od początku szukała i na którego od początku -nie
wiedząc o tym - czekała.
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6. Jak powiedzieć o tym mamie?
Lecz pewna chmura nieoczekiwanie przesłoniła słońce jej radości, a pewne pytanie
zraniło ją do głębi duszy: jak powiedzieć mamie, że została katoliczką?
Edyta nie chciała przysporzyć mamie cierpienia, a jednocześnie nie chciała ukrywać
prawdy o tym, co zdarzyło się w jej życiu. Przyjechała do domu i pewnego wieczoru, gdy
staruszka przędła wełnę, by wspomóc niskie dochody rodziny, Edyta podeszła i uklękła
przed matką.
Ta ze zdumieniem spojrzała na córkę. Ich oczy spotkały się i obie przez chwilę
patrzyły na siebie, jakby czekały na to, co ma nastąpić.
I nagle Edyta zawołała: „Mamo, jestem katoliczką!". Wszystkim bolesnym wydarzeniom
swojego życia ta starsza już kobieta stawiała czoło z niesłychaną siłą i nikt nigdy nie widział,
by płakała. Lecz ta wiadomość wstrząsnęła nią do głębi; wydawało się jej, że runął cały jej
świat, wszystkie jej uczuciowe związki, cały sens jej życia.
Edyta katoliczką?! Dlaczego?! Nie mogła wykrztusić słowa... Niepowstrzymany potok łez
zalał twarz matki... a potem córki. Scena prawdziwie dramatyczna.
Jednak Edyta nigdy nie zmieniłaby podjętej decyzji: Bóg jest ważniejszy niż uczucia,
mimo iż to On nadaje uczuciom sens i napełnia je prawdą. Edyta wiedziała o tym i w to
wierzyła. Wciąż kochała swą mamę miłością bez miary... ufając, że promień światła rozjaśni
nową sytuację i przywróci mamie spokój. Ten promień nie zjawił się na ziemi, ale teraz w
niebie wszystko się między nimi wyjaśniło.

W tym czasie Edyta przenosi się do Spiry i wykłada filozofię w instytucie sióstr
dominikanek. Uczestniczy w wielu kongresach, wygłasza konferencje w Kolonii,
Fryburgu, Bazylei, Wiedniu, Salzburgu, Pradze i Paryżu.
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W 1932 roku jako doktor habilitowany obejmuje katedrę w Niemieckim Wyższym
Instytucie Pedagogiki Naukowej w Münster, lecz rok później Adolf Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy i nakazuje zwolnienie Żydów z placówek publicznych. Edyta Stein również
musi porzucić dopiero rozpoczętą działalność dydaktyczną. Zaczyna się straszny okres
prześladowań rasowych.
7. Kolejne doniosłe postanowienie: zostanę karmelitanką!
Wówczas Edyta czuje, że wszystko jest gotowe, by urzeczywistniło się jej marzenie,
które pielęgnuje w duszy od nocy swego nawrócenia: zostać karmelitanką! 12 października 1933 roku, w dniu swych urodzin, odwiedza mamę i rodzinę. Idzie z wiekową
mamą do synagogi i uczestniczy w modłach z okazji żydowskiego Święta Namiotów.
Gestem tym pragnie dać do zrozumienia mamie, że nie przekreśla swych żydowskich
korzeni, lecz pozwala im rozkrzewić się i objąć Chrystusa.
Lecz mama nie może tego zrozumieć.
W drodze powrotnej z synagogi mówi cichutko do Edyty: „Czyż nie piękne były
modły rabina, moja córko?".
„Bardzo piękne, mamo!".
A na to mama: „Nie sądzisz, że wyznając i wiarę żydowską można być religijnym?".
Edyta stara się delikatnie otworzyć serce i odpowiada: „Z pewnością, kiedy nie
pozna się czegoś innego!".
Mama nie może nie zapytać: dlaczego ty to poznałaś?".
Rozmowa się rwie, bo nie można opowiedzieć powodu nawrócenia: wiary nie można
opowiedzieć, można o niej jedynie świadczyć.
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Następnego poranka wszyscy zasiedli do śniadania. Edyta przypatrywała się mamie,
by utrwalić w pamięci jej ostatni widok; mama obserwowała każdy gest Edyty, żeby
rozpoznać jej ostateczną decyzję.
W pewnej chwili Edyta podniosła się i z całych sił objęła mamę. Chwyciła walizkę i
wybiegła z domu: w duchu błagała mamę o wybaczenie bólu, jaki jej wyrządziła, lecz
była pewna, że kiedyś uściskają się w niebie pod uśmiechniętym spojrzeniem Chrystusa.
I z pewnością tak właśnie się stało!
8. Życie w Karmelu
W karmelitańskim klasztorze w Kolonii Edyta przyjmuje imię Teresy Benedykty od
Krzyża: szczęśliwa, żyje skromnie pośród sióstr, które nie mają pojęcia ojej sławie ani o
niezwykłej inteligencji i wiedzy.
W każdy piątek, dzień Męki Pańskiej, Edyta pisze list do mamy pragnąc, by ta
przekonała się, jak mocno i prawdziwie ją kocha. Ta jednak z początku nie odpisywała.
Zmarła 14 września 1936 roku i dopiero w ostatnim okresie przed śmiercią zaczęła

wysyłać do córki krótkie pozdrowienia: te dwie dusze poczęły się zbliżać, ale zabrakło im
czasu, by ponownie się spotkać na tej ziemi.
W 1938 roku, kiedy zaczęły się nazistowskie prześladowania Żydów, Edytę, razem z jej
siostrą Rosą, która także została katoliczką, wysłano do karmelitańskiego klasztoru w Echt,
w Holandii: przełożeni mieli nadzieję, że w ten sposób uchronią ją przed szalejącym
nazizmem.
W 1939 roku, gdy wybuchła druga wojna światowa, przełożeni poprosili Edytę, żeby
napisała książkę poświęconą umysłowości i doświadczeniu św. Jana od Krzyża. I siostra
Teresa Benedykta od Krzyża pisze słynne studium zatytułowane Scientia crucis (Nauka
Krzyża). Nie
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zdając sobie z tego sprawy, opisała tam własne życie i wytyczyła drogę własnej męki.
9. Nauka Krzyża staje się życiem!
W 1942 roku również w Holandii zaczynają się masowe deportacje Żydów. Episkopat
holenderski żywo protestuje i otrzymuje zapewnienie, że Żydom nawróconym na katolicyzm
nie spadnie włos z głowy. 26 lipca biskupi słusznie ponawiają potępienie wszelkich
deportacji i wówczas - w odpowiedzi - następuje deportacja również tych spośród Żydów,
którzy nawrócili się na katolicyzm: takie to były czasy i powinni o tym pamiętać ludzie
oskarżający Piusa XII o milczenie, które nie było milczeniem, lecz odważnym usiłowaniem
ocalenia możliwie największej liczby ludzi.
Tymczasem 2 sierpnia 1942 roku do klasztoru karmelitanek w Echt wkracza gestapo i
zabiera „żydowską zakonnicę". Razem z Edytą wzięto jej siostrę Rosę.
Ostatnie słowa, jakie siostry zdołały usłyszeć z ust Edyty, były skierowane do jej
drżącej ze strachu siostry Rosy: „Pójdźmy umrzeć za nasz naród!".
Pewien żydowski kupiec, który spotkał Edytę w obozie koncentracyjnym w Westerbark,
pozostawił następujące świadectwo: „Tam, gdzie znalazła się, zanim wysłano ją do ostatniej
stacji jej via cruris, [...] wyróżniała się swym spokojnym zachowaniem, powściągliwą
postawą. Trudno opisać krzyki, narzekania, pełne udręki rozdrażnienie nowoprzybyłych.
Siostra Benedykta chodziła wśród kobiet niczym anioł pocieszenia, uspokajając jedne,
pielęgnując inne. Wiele matek wydawało się ogarniętych prostracją graniczącą z obłędem;
jęczały w osłupieniu zapominając o dzieciach. Siostra Benedykta zajmowała się malcami,
myła je, czesała, zdobywała pożywienie i nie
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zbędne lekarstwa. Przez cały czas pobytu w obozie niosła wszędzie tak miłosierną
pomoc, że na samą myśl o tym ogarnia mnie wzruszenie".
Idąc na spotkanie krzyża, Edyta rozsiewała wszędzie gesty miłości: tak jak Jezus w
Wieczerniku!
10. Kierunek... Auschwitz!
Edyta została wysłana do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jedynym pewnym
świadkiem, który rozmawiał podczas podróży z siostrą Benedyktą, był Fouquet,

naczelnik stacji w Schifferstadt. Oto jego oświadczenie złożone 25 października 1953
roku: „Około południa 7 sierpnia 1942 roku czekałem na pociąg jadący z Saarbrücken
przez Ludwigshafen. Pociąg nadjechał i naprzeciwko mnie stanął przyczepiony do
konwoju wagon z więźniami. Przez zakratowane okno zwróciła się do mnie jakaś pani
ubrana na czarno, pytając, czy to jest Schifferstadt i czy znam rodzinę Schwindów.
Odrzekłem, że dobrze ich znam. Wtedy ona poprosiła, żebym ich pozdrowił od siostry
Teresy Benedykty. Dodała, że nazywa się Edyta Stein i że jedzie na Wschód. Moją uwagę
zwrócił jakiś wielki spokój bijący od tej pani. Niedługo potem przekazałem wiadomość
pani Schwind".
W Auschwitz więźniowie mający ponad pięćdziesiąt lat - Edyta i Rosa już
przekroczyły ten wiek - musieli rozebrać się do naga, żeby „poddać się dezynfekcji". A to
oznaczało zamknięcie w komorze gazowej. 9 sierpnia 1942 roku Edyta umierała z
sercem pełnym miłości, jako ofiara ślepej nienawiści, która wywołała wybuch absurdalnej wojny oraz haniebnych prześladowań. Rok wcześniej, w tym samym obozie zginął
Maksymilian Kolbe, oddając życie, by ocalić człowieka, którego wcale nie znał! W
Scientia crucis Edyta napisała: „Śmierć krzyżowa jest
76
środkiem odkupienia wybranym przez niezgłębioną mądrość Bożą i posiada moc
przywracania do życia tych, w których grzech zabił życie Boże".
Tymi proroczymi słowami siostra Benedykta od Krzyża odmalowała własne życie.
1 maja 1987 roku, w Kolonii, Jan Paweł II beatyfikował karmelitankę zabitą w
komorze gazowej, zaś 11 października 1998 roku, na Placu św. Piotra, uroczyście
ogłosił ją świętą!
Siostra Terezja od Matre Dei tak kończy biografię Edyty Stein: „Przeznaczeniem
Edyty Stein jest być bodźcem dla naszych czasów oraz jasnym znakiem miłości dla
zjednoczenia narodów w duchu Chrystusa. Ponieważ ze szczerym sercem szukała,
prawdziwie znalazła, a poprzez swoją tragiczną śmierć ukazała światu miłosierną łaskę
Boga... Malarz Rudolf Bruchner-Fuhlrott tak ją namalował w obozie Westerbork:
macierzyńsko pochylona stoi pośród porzuconych dzieci, które spoglądają na nią ze
smutkiem; jedno z nich trzyma w ramionach. Drut kolczasty oddziela grupę od reszty
świata. W przeciwieństwie do widocznego na dziecięcych buziach cierpienia bez
nadziei, jej twarz promienieje jakimś wewnętrznym światłem. Wielkie, dobre oczy zdają
się wpatrywać w jakieś tajemne źródło radości. Czyż nie jest to wierny obraz sytuacji
naszej epoki? Nieprzeliczone dusze są więźniami własnego egoizmu, pożądliwości,
władzy oraz pogardy dla braci... I choć dziś nie ma już Dachau ani Auschwitz, co nas
chroni przed możliwością pojawienia się, w innych krajach świata, nowych miejsc
poniżenia człowieka? To dla tej przewrotności siostra Teresa Benedykta Stein poszła na
spotkanie śmierci milcząc, miłując, nie osądzając. To dlatego jej czyste i zakorzenione w
Bogu serce zdolne jest rozerwać pęta, nasycić głód i zniszczyć nienawiść, wziąwszy na
siebie, w jedności z Chrystusem, całą udrękę grzechu".
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Siostro Edyto, módl się z nieba za dzisiejszych prześladowców i za ich ofiary: módl
się, aby ci pierwsi, prześladowcy, poczuli wstyd z powodu pieklą w ich sercu oraz aby ci
drudzy, ofiary, poczuli pewność, że są w dziejach ludzkich nie pokonanymi, ale
zwycięzcami.

11. Dopisek Curzia Malaparte
W książce zatytułowanej La pelle Curzio Malaparte zamieszcza swoją rozmowę z
amerykańskim przyjacielem, Jimmym: odbyła się ona, gdy jeszcze szalała druga wojna
światowa, a jednak ukazuje lęk i dramatyczne pytania powstające wówczas w
sumieniach wszystkich ludzi.
„Usiedliśmy - pisze - osłonięci skałą z wulkanicznej lawy... Byliśmy na szczycie
wygasłego wulkanu, Wezuwiusza...
Tam w dole, wszędzie dokądkolwiek sięgał mój wzrok, tysiące, tysiące martwych
ciał pokrywało ziemię. Wszyscy ci zmarli byliby tylko zgniłym mięsem, gdyby nie było
pośród nich kogoś, kto się poświęcił za innych, żeby zbawić świat, żeby ci wszyscy,
niewinni i winni, zwycięzcy i zwyciężeni, którzy przeżyli owe lata łez i krwi, nie musieli
się wstydzić, że są ludźmi. Pośród tych tysięcy, tysięcy zmarłych leżały z pewnością
zwłoki jakiegoś Chrystusa.
- Co by się stało ze światem, z nami wszystkimi, gdyby pośród tych zmarłych nie
było ani jednego Chrystusa?
- A po co inny Chrystus? - zapytał Jimmy. - Chrystus już zbawił świat, raz na zawsze.
- Ach, Jimmy... Przecież nawet ty wiesz, że to nieprawda, że Chrystus zbawił świat raz
na zawsze. Chrystus umarł, żeby nas nauczyć, że każdy z nas może stać się
78
Chrystusem, że każdy człowiek może zbawić świat własną ofiarą. Nawet Chrystus
umarłby daremnie, gdyby każdy człowiek nie mógł stać się Chrystusem i zbawić świata.
- Człowiek to tylko człowiek - odparł Jimmy.
- Ach, Jimmy, dlaczego nie chcesz zrozumieć, że niekoniecznie trzeba być Synem
Bożym, zmartwychwstać trzeciego dnia i siedzieć po prawicy Ojca, żeby być Chrystusem? To te tysiące zmarłych, Jimmy, ocaliły świat.
- Przypisujesz zmarłym za wielkie znaczenie - rzekł Jimmy. - Człowiek liczy się tylko
wtedy, kiedy żyje. Zmarły to zmarły.
- U nas w Europie - odparłem - liczą się tylko zmarli.
- Zmęczyło mnie życie wśród zmarłych - powiedział Jimmy. - Cieszę się, że wracam
do domu, do Ameryki, pośród żywych ludzi. Dlaczego i ty nie pojedziesz do Ameryki?
Przecież jesteś żywym człowiekiem. Ameryka to bogaty i szczęśliwy kraj.
- Wiem, Jimmy, że Ameryka to kraj bogaty i szczęśliwy. Lecz nie wyjadę, muszę
zostać tutaj. Nie jestem tchórzem, Jimmy. A zresztą nawet nędza, głód, lęk, nadzieja są
cudowne. Bardziej niż bogactwo, bardziej niż szczęście.
- Europa to kupa śmieci - powiedział Jimmy. To biedny, przegrany kraj. Jedź z nami.
Ameryka to wolny kraj.
- Nie mogę porzucić moich zmarłych, Jimmy. Wy wywozicie waszych zmarłych do
Ameryki. Codziennie wyruszają do Ameryki statki pełne zmarłych. To zmarli bogaci,
szczęśliwi, wolni. Lecz moi zmarli nie mogą sobie kupić biletu do Ameryki, nie stać ich
na to. Nigdy nie dowiedzą się, co to bogactwo, szczęście, wolność. Zawsze żyli
zniewoleni, zawsze cierpieli głód i lęk, również po śmierci. Taki ich los, Jimmy. Gdybyś
wiedział, że pośród nich, pośród tych biednych zmarłych leży Chrystus, czy byś Go
opuścił?
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- Nie chcesz mi chyba powiedzieć - odparł Jimmy - że i Chrystus przegrał wojnę.
- To wstyd wygrać wojnę - wyszeptałem"2.
Tak, ponieważ zwycięstwo należy nie do tego, który odbiera życie, ale do Tego, który
je daje. O tyle Edyta Stein naprawdę „wygrała" wojnę. Zwyciężyła miłością, pozostając w
szkole Chrystusa i trwając w łączności z Nim. Jest to wielkie przesłanie chrześcijaństwa.
Pomoc w modlitwie
12. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo?
Psalm 42 to pieśń bólu i tęsknoty. Pewien lewita z niejasnych przyczyn, opuścił
świątynię w Jerozolimie i pozostaje z daleka od Świętego Miasta. Jednak nie może żyć z
dala od Jerozolimy: jego dusza wciąż tam przebywa i oczekuje dnia powrotu, jak
spragniona łania szukająca wody.
Edyta Stein przeżywała takie samo rozdzierające duszę doświadczenie: wyrwana
gwałtownie z Karmelu została rzucona daleko od swojej wspólnoty. Kto wie, ile razy
podczas podróży, której celem był lager, śpiewała w duchu melodię nadziei, łącząc się z
karmelitankami modlącymi się w Kolonii lub w Echt! W ciemnościach nienawiści i
bezmyślnego prześladowania siostra Teresa Benedykta od Krzyża naprawdę wzniesie
oczy do nieba i zawoła z sercem w gardle: „Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boga?".
Przeczytajmy zatem ten psalm jeszcze raz razem z Edytą Stein, która pomaga nam
odczytywać go w kon
2 C. Malaparte. La pelle, Yallecchl. Florencja 1956, s. 268 i nast.
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tekście współczesnych prześladowań (czyż nie dostrzegacie, że również dzisiaj żyjemy w
czasach prześladowań wiary?):
Jak łania pragnie
wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Boga,
Boga żywego,
kiedyż więc dojdę i ujrzę
oblicze Boże?
Łzy stały się dla mnie chlebem
we dnie i w nocy,
gdy [ludzie] mówią mi co dzień:
„Gdzie jest twój Bóg?"
Wspominam o tym i rozrzewnia się dusza we mnie,
jak to na czele uroczystego pochodu szedłem,
do domu Bożego,
wśród głosów radości i dziękczynienia
w świątecznym orszaku.

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
A we mnie samym dusza jest zgnębiona,
przeto na pamięć Cię przywołuję
z kraju Jordanu i Hermonu, z góry Misar.
Głębia przyzywa głębię
hukiem Twych potoków.
Wszystkie Twe nurty i fale
nade mną się przewalają.
Za dnia udziela mi
Pan swojej łaski,
a w nocy Mu śpiewam.
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sławię Boga mego życia. Mówię
do Boga: Moja Opoko, czemu
zapominasz o mnie? Czemu
chodzę smutny, gnębiony przez
wroga? Kości we mnie się
kruszą,
gdy
lżą
mnie
przeciwnicy, gdy cały dzień
mówią do mnie: „Gdzie jest twój
Bóg?"
Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
Obyśmy i my, w nieuniknionych próbach życia, mogli ożywić w sanktuarium
naszego serca przekonanie, że ostatnie słowo należy do Boga.
Oby słowa Psalmu przyniosły nam woń pocieszenia i niezbywalnego pokoju:
Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
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5. EUGENIO ZOLLI
Uścisk bardzo drogo opłacony!
1. Radość doskonała

W biografii św. Franciszka jest pewien epizod powszechnie znany jako opowiadanie
o „prawdziwej i doskonalej radości".
Czytamy tam:
„Tamże [brat Leonardo] powiada, że raz błogosławiony Franciszek, idąc do
Najświętszej Maryi [Anielskiej], zawołał na brata Leona i rzekł do niego:
- Bracie Leonie, zapisz.
Ów odparł:
- Otom gotowy.
- Zapisz - rzekł - co to jest radość doskonała. Oto nadchodzi posłaniec i mówi, że
wszyscy uczeni z Paryża wstąpili do Zakonu, zapisz, że to nie jest radość doskonała. Tak
samo, że wstąpili do Zakonu wszyscy prałaci zza Alp, arcybiskupi i biskupi, a nawet król
Francji i król Anglii, zapisz, że nie jest to prawdziwa radość. I gdybyś się jeszcze
dowiedział, że moi bracia udali się do niewiernych i wszystkich ich nawrócili na wiarę,
albo też, że ja otrzymałem od Boga taką łaskę, iżbym uzdrawiał chorych i czynił
rozliczne cuda, to powiadam ci - we wszystkich tych rzeczach nie ma radości doskonałej.
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- Cóż więc to jest radość doskonała?
- Kiedy powróciwszy z Perugii ciemną nocą dotrę tu w błotnistą zimę, tak zziębnięty,
iż z habitu zwisać mi będą lodowe sople, za każdym krokiem raniąc do krwi moje stopy;
i kiedy cały błotem ochlapany, przemarznięty i zlodowaciały dowlokę się do drzwi i
długo będę stukał i wołał, a na pytanie furtiana: «Coś za jeden?» odpowiem: «To ja, brat
Franciszek», zaś on odrzeknie: «Ruszaj stąd, to nie jest stosowna pora, by się włóczyć,
nie wpuszczę cię»; i jeśli dalej pukać będę, a tamten powie: «Precz stąd, ty głupi
prostaku. Nie możesz tu nigdy wejść, bo jest nas tylu, że ciebie nie potrzebujemy»; a ja
wciąż będę stał u drzwi i wołał: «Dla miłości Boga, wpuść mnie, choć na tę jedną noc»,
zaś on odpowie: «Nie uczynię tego. Idź do przytułku i tam poproś», to jeśli zniosę
wszystko cierpliwie i bez wzburzenia, to, bracie Leonie, zapisz, że wówczas jest to
radość prawdziwa, i że na tym polega prawdziwa cnota oraz zbawienie duszy".
Cóż to wszystko znaczy? Oczywiście, radość doskonała nie polega na obelgach i
prześladowaniach, lecz na sytuacji, jaką one odsłaniają, kiedy zdołamy je znosić z
pogodą ducha. Mówiąc dokładniej: jeśli obelgi ludzkie nie wywołują we mnie oburzenia
i szemrania, znaczy to, że mój wewnętrzny pokój wspiera się na Bogu... a zatem nikt
nigdy nie zdoła mi go odebrać i zawsze będę żył w doskonałej radości, nawet pośród
prześladowań i upokorzeń!
Słowa św. Franciszka przywodzą mi na myśl duchowe doświadczenie Izraela Zollego,
człowieka, który znalazł się w zawierusze niezrozumienia i kalumnii... a zachował radość
doskonałą. Oto historia jego życia. Historia naprawdę godna poznania, gdyż opłacona
krwią i łzami.
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2. Mówi naczelny rabin Rzymu
Izrael Zoili był naczelnym rabinem gminy żydowskiej w Rzymie w dramatycznych
latach drugiej wojny światowej. Kiedy wojna się skończyła, poprosił o chrzest i został
katolikiem. Fakt ów wywołał z jednej strony ogromne zdumienie, z drugiej zaś głębokie oburzenie. Zoili komentował to ze spokojem: „Nawrócony, podobnie jak ktoś

cudownie uzdrowiony, jest przedmiotem a nie podmiotem cudu. Mylimy się mówiąc, że
ktoś nawrócił się, tak jakby to była osobista inicjatywa. O cudownie uzdrowionym nie
mówimy, że uzdrowił się, lecz że został uzdrowiony. Tak samo należy mówić i o
nawróconym".
I dodaje: „Nawrócenie polega na odpowiedzeniu na wezwanie Boga. Człowiek nie
wybiera chwili swego nawrócenia, lecz jest nawrócony, gdy przyjmuje to Boże
wezwanie. Zatem pozostaje tylko jedno do zrobienia: być posłusznym".
Czy Izrael Zoili usłyszał wezwanie Boga do nawrócenia? Kiedy i w jaki sposób je
usłyszał?
Posłuchajmy niezwykle przejrzystej opowieści naczelnego rabina, który uchylił
zasłony kryjącej historię jego cudownego nawrócenia i opisał wzruszającą chwilę, gdy
usłyszał wyraźne i czytelne wezwanie Jezusa.
„To było w październiku 1944 roku, dokładnie w Dzień Przebłagania, który Żydzi
zwą Jom Kippur. Dzień dobiegał końca, a ja czułem w duszy samotność, mimo że wokoło
było tylu ludzi. Otoczyła mnie jakby chmura. Obok dopalał się ogarek dużej woskowej
świecy". Rabin pamięta wszystkie szczegóły, gdyż decydujące chwile życia pozostają
odciśnięte w duszy i znaczące są nawet szczegóły, które stanowią część zdarzenia. A oto
co dalej mówi naczelny rabin: „Przyglądałem się temu chybotliwemu i niespokojnemu
płomyczkowi i zawołałem w duchu: «Ten płomień przypomina moją duszę»".
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Mrok powoli ogarniał wielką rzymską synagogę, a po prawej i lewej stronie rabina
modlili się i śpiewali jego dwaj asystenci. On jednak trwał pogrążony w milczeniu, nie
odczuwając ani radości, ani bólu: czuł tylko jakieś nieokreślone oczekiwanie. Co się
stanie? Co się dzieje?
3. Chrystus... znowu w drodze, by szukać!
W dalszym ciągu swej klarownej opowieści rabin mówi: „Nagle ujrzałem oczyma
duszy ogromne błonia i stojącego na zielonej trawie Jezusa Chrystusa, odzianego w biały
płaszcz; nad Nim rozciągało się błękitne niebo. Na ten widok doznałem uczucia
nieopisanego pokoju. I wtedy w głębi serca usłyszałem wyraźnie te słowa: «Jesteś tu
ostatni raz. Od tej pory pójdziesz za Mną!». Przyjąłem te słowa z całkowitym spokojem,
a moje serce natychmiast odrzekło: «Niech tak się stanie, niech tak się stanie, tak musi
się stać!».
Żaden z otaczających rabina ludzi niczego nie zauważył. Dźwięk szofaru, baraniego
rogu, w który Żydzi dęli na pustyni, rozległ się w tym momencie w rzymskiej synagodze,
leżącej naprzeciwko bazyliki św. Piotra, na drugim brzegu Tybru. Wszyscy żegnali się, a
zamyślony i zadumany naczelny rabin zastanawiał się, co tak naprawdę zdarzyło się u
schyłku tego pamiętnego dnia modlitwy.
Wróciwszy do domu rabin Zoili zastanawiał się, czy po ścisłym poście obowiązującym
w święto Jom Kippur nie uległ jakiejś halucynacji, związanej z chwilowym zasłabnięciem
z głodu. Nie mówiąc ani słowa o tym, co się stało, zjadł skromną kolację w towarzystwie
żony Emmy i córki Miriam. Wszystko wróciło do normalnego stanu. Po kolacji poszedł
do swojego gabinetu, by napisać parę listów i przejrzeć gazety oraz czasopisma. Lecz
późnym
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wieczorem, przed pójściem do łóżka, Emma podeszła do męża i wyznała mu: „Dzisiaj,
gdy stałam przed arką i przed Torą, wydało mi się, że widziałam przy tobie Jezusa. Był
ubrany na biało i położył rękę na twojej głowie, jakby cię błogosławił". Opisując ten
moment rabin wyznaje: „Osłupiałem, ale starałem się zachować spokój. Udałem, że nie
rozumiem, o czym mówi żona. Wówczas ona powtórzyła słowo w słowo to, co wcześniej
powiedziała. Wtedy usłyszeliśmy, jak Miriam młodsza córka, dziś dwudziestoletnia,
woła: «Tatusiu!». Wszedłem do jej pokoju pytając, o co chodzi, a ona rzekła: «Słyszałam,
że rozmawialiście o Jezusie. Wiesz, tatusiu, dziś w nocy śnił mi się Jezus, taki wysoki,
ubrany w biały strój».
Te uderzające zbieżności stały się przedmiotem moich rozmyślań tamtej nocy i
sprawiły, że moja decyzja dojrzała".
4. Doniosła decyzja
I rzeczywiście, po paru dniach Izrael Zoili zrezygnował z pełnienia funkcji
naczelnego rabina gminy żydowskiej w Rzymie, najświetniejszej funkcji w diasporze
hebrajskiej. Następnie zwrócił się do pewnego kapłana, by poznać wiarę katolicką,
zanim oficjalnie poprosi o chrzest. 13 lutego 1945 roku w kościele Matki Bożej
Anielskiej, w kaplicy sąsiadującej z zakrystią, monsignor Luigi udzielił sakramentu
chrztu Izraelowi Zollemu, który przyjął imię Eugenio, w hołdzie i w dowód wdzięczności
dla papieża Piusa XII (Eugenio Pacelli - przyp.tłum.) za to, co uczynił dla Żydów podczas
wojny. Jego żona Emma, ochrzczona tego samego dnia, przyjęła imię Maria; ich córka
Miriam, po roku refleksji, poszła śladem rodziców. Na drugi dzień, 14 lutego, rektor
Uniwersytetu Gregoriańskiego ojciec Dezza udzielił małżonkom pierwszej Komunii.
Kilka dni później oboje otrzymali sakrament bie87
rzmowania z rąk monsignora Fogara, biskupa Triestu w czasach, gdy Zoili był
naczelnym rabinem tego miasta.
5. Emocje i reakcje
Gdy tylko rozniosła się wiadomość o nawróceniu na katolicyzm byłego naczelnego
rabina Rzymu, rozpętała się prawdziwa burza emocji i reakcji. Na początku kuszono go
na wszelkie sposoby, żeby zmienił swe postanowienie i wycofał się. Następnie Zoili
zaczął otrzymywać, telefonicznie i listownie, obelgi, szyderstwa czy wręcz najrozmaitsze groźby.
Rzymska synagoga ustanowiła wielodniowy post jako ekspiację za jego odstępstwo i
ogłosiła żałobę, tak jakby Zoili umarł. Jednocześnie ogłosiła go meshummad, to znaczy
odstępcą, i wyklęła go. Zoili reagował na to wszystko z rozbrajającą dobrocią,
powtarzając po wielekroć: „Przebaczam wszystkim. Po przyjęciu chrztu świętego nie
potrafię już nikogo nienawidzić. Przebaczam wszystkim, jak nauczył mnie Jezus!".
Z nowoochrzczonym skontaktowała się także grupa protestantów, zaś on znalazł się
w naprawdę ciężkiej sytuacji finansowej. Tak o tym powiedział: „Do uczynienia tego
kroku nie popchnął mnie żaden motyw finansowy. Kiedy razem z żoną staliśmy się
członkami Kościoła katolickiego, straciliśmy wszystko, co mieliśmy, i znaleźliśmy się
dosłownie na ulicy. Nie szkodzi: Bóg nam dopomoże!".

Chcąc wykorzystać tę bolesną sytuację, pewne osoby obiecały mu górę pieniędzy, jeśli korzystając ze swej znajomości Pisma Świętego - zdoła znaleźć uzasadnienie
protestanckich tez przeciwko prymatowi papieża. Protestancki teolog Oscar Cullmann
w wywiadzie opublikowanym przez czasopismo „30 Giorni" oświadczył, że chciałby mu
zaoferować katedrę na Uniwersytecie w Bazylei. Zoili
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nie tylko odmówił, ale postanowił napisać dzieło, w którym dowiódłby czegoś
przeciwnego: niestety, dokończenie pracy zatytułowanej Wyznanie i dramat Piotra
przerwała śmierć.
Kiedy go zapytano, dlaczego nie wstąpił do któregoś z Kościołów protestanckich,
także przecież chrześcijańskich, Zoili odpowiedział z poruszającą jasnością: „Protestować nie znaczy dawać świadectwo! Dlaczego czekali tysiąc pięćset lat, zanim
zaczęli protestować? Kościół katolicki był uznawany w chrześcijańskim świecie jako
prawdziwy Kościół Chrystusa przez kolejne piętnaście wieków: po tych 1500 latach nikt
nie może rzec, nie wprawiając się w prawdziwe zakłopotanie, że Kościół katolicki nie
jest Kościołem Chrystusa. Ja mogę przyjąć autentyczność jednego tylko Kościoła, tego,
który głosili wszystkim ludziom moi przodkowie, dwunastu apostołów. Oni, tak jak ja,
wyszli z synagogi".
Tymczasem jego rodzina musi opuścić dom przy via San Bartolomeo ai Vaccinari;
korzysta najpierw ze schronienia zaproponowanego przez ojca Dezzę na Uniwersytecie
Gregoriańskim, później znajduje skromne, niewielkie mieszkanie.
W październiku 1946 roku Eugenio Zoili wstępuje do trzeciego zakonu św.
Franciszka i codziennie uczestniczy we Mszy Św. odprawianej w kaplicy Gregorianum
przez ojca Dezzę, a następnie długo modli się. Zwierza się ojcu jezuicie: „Tak dobrze się
czuję w kaplicy, że chciałbym nigdy z niej nie wychodzić!". W domu czyta Biblię po
hebrajsku i po grecku, oraz oddaje się długim medytacjom. Mawiał często: „Ten sam
promień światła wypływa z potężnego słowa Amosa i nabiera mocy we wspaniałych
słowach Izajasza, by na koniec stopić się z ogromnym blaskiem Ewangelii. Nie
zrezygnowałem z judaizmu. Chrześcijaństwo Steinowi dopełnienie judaizmu. Judaizm
jest obietnicą, a chrześcijaństwo dopełnieniem".
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6. Co się zdarzyło Św. Pawłowi
Po początkowym ataku agresji z powodu zdrady nastąpiła strategia milczenia o
przypadku Zollego. W swoim pamiętniku Zoili zanotował: „Żydzi, którzy dzisiaj stają się
chrześcijanami, mają - tak jak w czasach św. Pawła - wiele, jeśli nie wszystko, do
stracenia w życiu doczesnym. Za to mają wiele, jeśli nie wszystko, do zdobycia w życiu
wiary".
Jeśli chodzi o apostoła Pawła, do którego Zoili często się odnosił, dobrze jest
posłuchać, co ten Apostoł powiedział publicznie na placu w Jerozolimie, stając przed
trybunem i przed ludem, który wznosił okrzyki przeciwko niemu, bo stał się uczniem
Chrystusa. Paweł bronił się w ten sposób:
„Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w
tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym.
Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę,

głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co
może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też
listy do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy
tam byli, i przyprowadzenia do Jeruzalem dla wymierzenia kary. W drodze, gdy
zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba.
Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, Szawle, dlaczego
Mnie prześladujesz?». «Kto jesteś, Panie?» - odpowiedziałem. Rzekł do mnie: «Ja jestem
Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz». Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale
głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?».
A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co
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postanowiono, byś uczynił». Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła,
przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy
tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział:
«Szawle, bracie, przejrzyj!». W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: «Bóg
naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny
głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i
słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z twoich
grzechów, wzywając Jego imienia!». A gdy wróciłem do Jeruzalem i modliłem się w
świątyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go: «Śpiesz się i szybko opuść Jeruzalem powiedział do mnie - gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie». A ja
odpowiedziałem: «Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w
Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego
świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców». «Idź powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan».
Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: «Precz z ziemi z takim, nie godzi się
bowiem, aby on żył!». Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, i piasek wyrzucali w powietrze, trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć zeznanie,
aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli" (Dz 22,1-24).
Przeżycia Pawła powtarzają się w przeżyciach Eugenia Zollego.
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7. Śmierć sprawiedliwego
W styczniu 1956 roku Eugenio Zoili zachorował na zapalenie płuc i już nie doszedł
do zdrowia. Niektórzy przyjaciele odwiedzali go podczas choroby, żeby razem modlić
się. Pewnego popołudnia zawołał w czasie modlitwy: „Czy Bóg przyjmie jeszcze
niewylane łzy, niedokończone harmonie, niezaśpiewane pieśni? Czy przyjmie płacz
mego serca? Mam tylko to, co utraciłem. I choć niegodny, to jest wszystko, co mogę
ofiarować Panu. To moja lepsza część".
Rankiem przed śmiercią powiedział do zakonnicy, która przychodziła go
pielęgnować: „Umrę w pierwszy piątek miesiąca, o godzinie trzeciej po południu, tak jak
nasz Pan".
2 marca 1956 roku o godzinie dziesiątej przyjął Komunię świętą i powiedział: „Mam
nadzieję, że Bóg wybaczy mi moje grzechy. Co do reszty - ufam Mu. Kiedy czuję ciężar

mego życia, kiedy uświadamiam sobie ciężar powstrzymywanych łez, niedostrzeżonego
piękna, płaczę nad Chrystusem ukrzyżowanym za mnie i we mnie [...]. Umieram nie
dopełniwszy życia, bo żyje się tylko w pełni Chrystusa. Możemy jedynie ufać
miłosierdziu Boga, litości Chrystusa, który umiera, ponieważ ludzkość nie umie żyć w
Nim".
Mówił coś jeszcze, ale - jak pisze świadek - nie można go było zrozumieć. Był już na
drugim brzegu. W południe zaczęła się agonia. Umarł o trzeciej, tak jak Chrystus. Było to
w pierwszy piątek miesiąca.
Następnego dnia ojciec Dezza odprawił nabożeństwo żałobne. Do mszy służył jeden z
uczniów Zollego. Wszyscy opłakiwali odejście tej wybranej duszy. Jego zwłoki pogrzebano na cmentarzu Campo Verano, a na grobie widnieje napis: Domino morimur,
Domini sumus (W Bogu umieramy, do Boga należymy). Jego wierna pomocnica,
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Sofia Cavaeletti, pisze: „Głównym celem [jego] życia było nauczyć, że od Starego do
Nowego Testamentu [...] prowadzi powolna droga ducha ku najwyższym celom".
8. Wielkie kłamstwo wobec Piusa XII
Sądzę, że zanim pożegnamy się z piękną, wyrazistą przygodą wiary Eugenia Zollego,
powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć się pewnemu rozdziałowi historii współczesnej, o
którym były rabin Rzymu może coś w pierwszej osobie powiedzieć i zaświadczyć.
Robert Moynihan, wydawca pisma „Inside the Vatican" w wywiadzie z marca 1998
roku z Miriam Zoili i Stefanem Zurlo zanotował takie znaczące stwierdzenie córki
naczelnego rabina Rzymu:
„Zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej ojciec często mi mówił: «Zobaczysz!
Z Piusa XII uczynią kozła ofiarnego za milczenie całego świata w obliczu nazistowskich
zbrodni!».
Niestety, ojciec miał rację.
Spór, jaki ostatnio rozgorzał wokół szoah, jest obciążony emocjami i namiętnościami,
a oderwany od faktów. Postacie historyczne powinny być usytuowane w kontekście
epoki, w jakiej żyły. Pius XII i mój ojciec byli postaciami tragicznymi w świecie, w
którym zniknęły wszelkie odniesienia moralne. Otchłań zła otworzyła się na oścież, lecz
nikt w to nie wierzył, a wielcy tego świata milczeli. Pius XII zrozumiał, że Hitler nie
będzie respektował paktów z nikim, i że jego szaleństwo może się obrócić również
przeciwko niemieckim katolikom lub Niemcy zbombardują Rzym. Papież działał licząc
się z okolicznościami. Był jakby w położeniu kogoś zmuszonego do działania pośród
szaleńców ze szpitala psychiatrycznego. Co mógł
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zrobić? Robił to, co mógł. W tym kontekście jego milczenie oznacza nie słabość, ale akt
ostrożności".
9. Komentarze tuż po wojnie
Gdy wojna się skończyła, wszyscy zgodnie podkreślali wielką rolę, jaką odegrał Pius
XII w ratowaniu ogromnej liczby Żydów. I właśnie Żydzi dziękowali mu jako pierwsi.

Sam Zoili pisał w 1945 roku: „Judaizm ma wielki dług wdzięczności wobec Piusa XII
za jego częste i przynaglające apele broniące Żydów. I chociaż często nie przynosiły one
skutków, możemy powiedzieć, że papież zasługuje zawsze na naszą głęboką
wdzięczność za swój protest przeciwko prawom rasowym i przeciwko niegodziwym
procesom. Ten dług dotyczy przede wszystkim Żydów z Rzymu, którzy - żyjąc bliżej
Watykanu - stanowili przedmiot szczególnej troski".
Wszyscy zresztą wiedzą, że na rozkaz Piusa XII otworzono klasztory, seminaria, a
nawet klasztory klauzurowe (sto piętnaście w samym Rzymie!), by przyjmować Żydów i
każdego niesłusznie poszukiwanego przez osławione oddziały SS. Ryzyko było
olbrzymie, lecz papież pragnął, by je podjąć... byleby kogoś uratować.
W rzeczywistości do ostatnich miesięcy pontyfikatu Piusa XII Kościół katolicki
sprzeciwiał się rasizmowi zakodowanemu w nazistowskiej ideologii. 20 września 1938
roku Ojciec Święty wygłosił przemówienie do grupy pielgrzymów z Belgii, mówiąc
dosłownie: „Zauważcie proszę, że - jak to zostało przypomniane również podczas Mszy
świętej - Abraham jest naszym przodkiem i patriarchą. Antysemityzm jest nie do
pogodzenia ze wzniosłą wymową tego faktu. Antysemityzm to ruch, do którego żaden
chrześcijanin nie może należeć. Nie, nie, powiadam wam, chrześcijanin nie może w
jakikolwiek sposób uczestniczyć
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w antysemityzmie. To niedopuszczalne. Przez Chrystusa i w imię Chrystusa jesteśmy
duchowym potomstwem Abrahama. Duchowo wszyscy jesteśmy Semitami".
Słowa mocne jak głazy i jasne jak bezchmurne niebo! I Pius XII, który papieżem
został 2 marca 1939 roku, kontynuował takie myślenie i takie działanie, które zresztą
inspirowało już jego wcześniejszą, niezwykle istotną rolę Sekretarza Stanu.
Przemawiając w czerwcu 1943 roku do kolegium kardynalskiego Pius XII
przypomniał niegodziwości popełniane przeciwko Żydom i przeciwko katolikom, którzy
stali się zakładnikami nazizmu, i następująco wyjaśniał swoją ostrożność: „Wszystkie
nasze słowa na ten temat kierowane do odpowiednich władz, jak i wszystkie nasze
publiczne deklaracje musimy poważnie ważyć i mierzyć w interesie samych ofiar, aby wbrew naszym zamiarom - nie uczynić ich sytuacji jeszcze cięższą i nieznośniejszą".
Wszyscy rozumieją niezwykle uczciwą postawę papieża i jego niezmordowane
działanie, by otworzyć własne serce przed rozbitkami podczas rozszalałej burzy
tamtych lat.
10. Świadectwo niektórych miarodajnych głosów żydowskich
Najsłynniejszym i najznamienitszym Żydem był w czasach drugiej wojny światowej
Albert Einstein. Otóż Albert Einstein w grudniu 1940 roku zamieścił w „Time Magazine"
następujące oświadczenie: „Kiedy w Niemczech nastała rewolucja [nadejście Hitlera], ja,
jako miłośnik wolności, z ufnością spoglądałem na uniwersytety, wiedząc, że one
zawsze szczyciły się przywiązaniem do prawdy. Lecz uniwersytety zostały uciszone.
Wtedy zwróci95
łem wzrok w stronę wielkich wydawców gazet, którzy w płomiennych artykułach
wstępnych głosili swoje umiłowanie prawdy. Lecz oni także, podobnie jak uniwersytety,

zostali zmuszeni do milczenia, zduszeni w ciągu kilku tygodni. Jedynie Kościół pełnym
głosem przeciwstawił się kampanii Hitlera zmierzającej do zdławienia prawdy. Nigdy
nie byłem jakoś szczególnie zainteresowany Kościołem, ale teraz odczuwam do niego
wielką miłość i podziw, gdyż tylko Kościół odważnie i wytrwale bronił wolności
intelektualnej i wolności moralnej. Muszę wyznać, że to, na co wcześniej nie zwracałem
uwagi, dzisiaj sławię bezwarunkowo". Gdyby ktoś nie wiedział, dodajmy, że w tym
czasie głową Kościoła katolickiego był Pius XII.
Po wojnie świadectwa napływały nieprzerwanie, a wszystkie na najwyższym
poziomie. Naczelny rabin gminy żydowskiej w Rzymie Elio Toaf wyznał otwarcie przy
okazji śmierci Piusa XII w 1958 roku: „Bardziej niż ktokolwiek inny miałem okazję
doświadczyć ogromnej wielkoduszności papieża Piusa XII w nieszczęsnych czasach
prześladowań i terroru, kiedy wydawało się, że nie ma dla nas żadnego ratunku". A 9
października tego samego 1958 roku minister spraw zagranicznych Izraela Golda Meir,
wspominając na forum ONZ zmarłego papieża, podziękowała mu publicznie „że zabrał
głos w obronie Żydów"; i dodała: „Życie naszych czasów wzbogacił głos wyrażający ponad wrzawą codziennych konfliktów - wielkie prawdy moralne. Opłakujemy
wielkiego sługę pokoju".
Nie tylko. Chaim Weizmann, który został pierwszym prezydentem Izraela, napisał w
1943 roku, że „Stolica Święta dostarcza swej ogromnej pomocy wszędzie, gdzie to
możliwe, by złagodzić smutny los moich prześladowanych braci w wierze".
Mosze Sharett, drugi premier Izraela, spotkał się z Piusem XII w ostatnich dniach
wojny i stwierdził, że
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jego „pierwszym obowiązkiem było podziękować w imieniu narodu żydowskiego jemu,
a przez niego Kościołowi katolickiemu za wszystko, co w różnych krajach uczynili dla
ocalenia Żydów".
Rabin Izaak Herzog, naczelny rabin Izraela, wystosował w lutym 1944 roku
przesłanie, w którym oświadczał: „Naród Izraela nigdy nie zapomni, co Wasza
Świątobliwość i Jego znamienici delegaci kierowani odwiecznymi zasadami religii,
stanowiącymi prawdziwe filary cywilizacji, uczynili - jako żywy dowód Bożej
Opatrzności na tym świecie - dla naszych nieszczęsnych braci i sióstr w
najtragiczniejszej godzinie naszej historii".
Leon Kubowitzky, sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, we wrześniu
1945 roku podziękował papieżowi za jego interwencje i przekazał dwadzieścia tysięcy
dolarów na dzieła miłosierdzia Watykanu „w dowód wdzięczności za aktywność
rozwijaną przez Stolicę Świętą na rzecz ocalenia Żydów od faszystowskich i nazistowskich prześladowań".
W 1955 roku, gdy Włochy święciły dziesiątą rocznicę wyzwolenia, Unia Włoskich
Gmin Żydowskich ogłosiła dzień 17 kwietnia „dniem wdzięczności" za pomoc papieża
okazywaną podczas wojny.
26 maja 1955 roku izraelska orkiestra filharmoniczna przybyła do Rzymu, żeby
przedstawić w Watykanie specjalne wykonanie siódmej symfonii Beethovena, jako wyraz trwałej wdzięczności państwa Izrael dla papieża za pomoc udzielaną narodowi
żydowskiemu w czasach holokaustu.
Takie są niepodważalne fakty! Jednak niewielu chce o nich pamiętać i wciąż
obrzucają błotem... chociaż wiedzą, że jest to błoto kłamstwa!

Niedawno, bo latem 2000 roku, rabin David Dalin powiedział jasno: „Jeśli przeczyta się
uważnie dwanaście tomów dokumentów opublikowanych przez Stolicę Świę97
tą, jeśli rozpatrzy się po kolei wszystkie świadectwa i dowody wdzięczności Żydów
podczas i po drugiej wojnie światowej, a także jeśli przeczyta się przemówienia wygłoszone przez Piusa XII w tamtych latach, wniosek jest jeden: Pius XII był Żydom o
wiele bliższy, niż mogliby się tego spodziewać".
Pewien dziennikarz przypomniał rabinowi Dalinowi jego propozycję, by nadać
Piusowi XII tytuł „sprawiedliwy wśród narodów świata". A oto co odpowiedział rabin:
„Ponawiam moją propozycję, ponieważ - jak to udokumentował uczony żydowski
Pinchas Lapide - dzięki pomocy Piusa XII i Kościoła katolickiego uratowano życie
ośmiuset tysięcy Żydów. Ponieważ Pius XII kazał otworzyć drzwi kościołów i
klasztorów, by przyjąć prześladowanych. Ponieważ po wojnie oraz po jego śmierci był
wysławiany i obsypywany podziękowaniami przez największe autorytety świata
żydowskiego, poczynając od Goldy Meir po naczelnego rabina Jerozolimy Izaaka
Herzoga, od sekretarza Światowego Kongresu Żydów do rabina Rzymu Elio Toaffa.
Trzeba skończyć z oskarżeniami rewizjonistów. Nie można podawać w wątpliwość
mnóstwa jednomyślnych świadectw tych, co przeżyli, nie można lekceważyć głosu
ówczesnych Żydów. Papież Pacelli zasługuje na ten tytuł bardziej aniżeli Oscar
Schindler, bo żaden inny papież w historii nie był powszechniej ceniony przez Żydów.
Był prawdziwym przyjacielem naszego prześladowanego narodu i przez swoje działanie
w tamtych latach ocalił więcej żydowskich istnień niż ktokolwiek inny. Mam nadzieję, że
prawda historyczna wyjdzie na jaw".
W tych okolicznościach prawdziwie proroczo brzmią słowa papieża Jana Pawła II
wygłoszone w Jerozolimie w 2000 roku, podczas wizyty w mauzoleum Yad Vashem
poświęconym pamięci ofiar nazizmu. Papież powiedział wtedy: „Budujemy nową
przyszłość, w której nie będzie
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już uczuć antyżydowskich wśród chrześcijan i uczuć antychrześcijańskich wśród
Żydów, lecz raczej wzajemne poszanowanie". Najwyższy już na to czas!
Pomoc w modlitwie
11. Istnieje bukłak, w którym przechowywane są łzy
Psalm 56 to rozdzierające wołanie zanoszone do Pana, by ulitował się nad swym
wiernym, gnębionym przez wroga: ileż to razy Żydzi odnajdywali siebie w tym psalmie i
modlili się tymi przepięknymi słowami!
Modlący się wie, że historia pełna jest niesprawiedliwości, że kryją się w niej
potwory, które zawsze mogą się przebudzić, gdyż tkwią w samym sercu człowieka.
Woła więc: „Wśród tylu niegodziwości nie ma dla nas ratunku!".
To prawda.
Doświadczamy tego każdego dnia.
Również dzisiaj.

Lecz jedna pewność daje modlącemu się niewzruszoną siłę w godzinie cierpienia:
wie on, że istnieje archiwum ludzkiego cierpienia; wie, że tym archiwum jest samo serce
Boga; wie, że prędzej czy później nadejdzie godzina prawdy i sprawiedliwości.
Czekając na godzinę Pana modlący się tak prosi:
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie
człowiek, uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi bezustannie czyhają na mnie,
tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie,
ilekroć mnie trwoga ogarnie,
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w Tobie pokładam nadzieję.
W Bogu wielbię Jego słowo,
w Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?
Przez cały dzień mi uwłaczają,
przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły.
Ku [mojej] zgubie się schodzą,
śledzą moje kroki,
godzą na moje życie.
Ocal nas od ich niegodziwości,
Boże, powal w gniewie narody!
Ty pospisywałeś moje kroki tułacze;
przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku:
czyż nie są spisane w Twej księdze?
Wrogowie moi, wycofają się wówczas
w dniu, gdy Cię wezwę:
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
W Bogu wielbię Jego słowo,
wielbię słowo Pana.
W Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne,
bo ocaliłeś moje życie od śmierci
<i moje nogi od upadku>,
abym chodził przed Bogiem
w światłości życia.
I dzisiaj na wargach wszystkich prześladowanych rozkwita ten kwiat nadziei i
pocieszenia:
Ty pospisywałeś moje kroki tułacze;
przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku:
czyż nie są spisane w Twej księdze?
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6. SIERGIEJ KURDAKOW Policjant schwytany przez Boga
1. Pamiętne opowiadanie Aleksandra Sołżenicyna
W 1962 roku Aleksander Solżenicyn wydał książkę zatytułowaną Jeden dzień Iwana
Denisowicza. Opowiadanie, które ma rys autobiograficzny, opisuje jeden z 3650 dni,
jakie Iwan musiał spędzić w łagrze: doświadczenie gorzkie, niszczące, nieludzkie i
odczłowieczające. Jednak w ponurej nocy ucisku, w tym wilczym świecie błyszczy jedno
światełko niosące nadzieję: jest to wiara człowieka, który został uwięziony właśnie
dlatego, że ją ochraniał i bronił jej: wiara młodego Aloszki, który spogląda ku słońcu i
mimo wszystko cieszy się.
Chłopcu udało się przemycić do piekła łagru Nowy Testament; udało mu się również
zachować go pomimo ciągłych rewizji. I każdego wieczoru czyta i modli się po cichu w
nikłym świetle żarówki, w wyziębionym baraku. Iwan słyszy go, bo dzieli ich tylko
deska na pryczy. Pewnego wieczoru Aloszka mówi:
„- Przecież, Iwanie Denisyczu, dusza wasza chciałaby pomodlić się do Boga. Czemu
jej nie pozwalacie?
Spojrzał Iwan na Aloszkę z ukosa. Oczy błyszczą jak dwie świeczki. Westchnął.
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- Dlatego, Aloszka, że modlitwy te to jak podania: albo nie dochodzą, albo skarga jest
nieuzasadniona.
- To dlatego, Iwanie Denisyczu, żeście się modlili mało, źle, nie dość żarliwie.
Dlatego nie wysłuchano waszej modlitwy. Modlić się trzeba zawsze i wszędzie! Bo
zaprawdę, gdybyście tej górze rzekli: podnieś się, a rzuć się w morze, stanie się...
Iwan uśmiechnął się i skręcił jeszcze jednego papierosa.
- Daj spokój, Aloszka. A u was tam, na Kaukazie, wszyscy się głośno modliliście i co,
przenieśliście choć jedną górę?
Też biedacy ci «chrześcijanie» - komu to przeszkadzało, że się modlili do Boga?
Wszystkim im równo wlepili po dwadzieścia pięć. Bo czas teraz taki, że wszystkim dają
dwadzieścia pięć, według jednej miary.
- Myśmy się o to nie modlili, Denisycz - Aloszka nie ustępuje. - Ze wszystkich rzeczy
ziemskich i doczesnych o jedną tylko Pan nasz modlić się dozwolił, o chleb nasz
powszedni: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!».
- To znaczy rację? - zapytał Iwan.
A Aloszka swoje i jeszcze przekonuje:
- Iwanie Denisyczu! Modlić się trzeba nie o to, żeby przysłali paczkę, ani nie o
dodatkową miskę bałandy. Co dla ludzi cenne, wstrętne jest Bogu! Modlić się trzeba o
sprawy ducha, o to, żeby Pan zdjął z serca naszego niegodziwość wszelką...
Iwan ułożył się na wznak. Zamyślił się, nie słyszy, co tam mamrocze Aloszka.
- A w ogóle - zdecydował - żebyś się nie wiem ile modlił, to i tak ci wyroku nie
skrócą. Od gwizdka do gwizdka swoje odsiedzisz.
- Nie o to trzeba się modlić! - rzekł Aloszka, który zrozumiał, ile go dzieli od Iwana. Co ci z wolności? Na
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wolności resztki twojej wiary zarosną cierniami! Ciesz się, że jesteś w więzieniu! Tutaj
masz dosyć czasu, żeby pomyśleć o swojej duszy!
Iwan milcząc patrzył w sufit. Sam już nie wiedział, czy chce wolności, czy nie chce.
A gdzie będzie miał lepsze życie, tu czy tam, wcale nie wiadomo.
Aloszka nie kłamie i z głosu jego, i z jego oczu widać, że chętnie siedzi w więzieniu.
- Widzisz, Aloszka - objaśnia mu Iwan - ładnie to jakoś tak u ciebie wychodzi. Chrystus kazał ci siedzieć, dla Chrystusa tu jesteś. A ja za co tu siedzę?
Pytanie pozostało bez odpowiedzi, bo kolejna nocna kontrola połączona z liczeniem
więźniów przerwała rozmowę. A jednak odpowiedź już padła: «Modlić się trzeba o
sprawy ducha, o to, żeby Pan zdjął z serca naszego niegodziwość wszelką!»1.
Ten piękny epizod opisał wzruszająco Aleksander Sołżenicyn. Jest to jeden z wielu
cudownych kwiatów rozkwitłych w Związku Radzieckim w dramatycznych czasach
prześladowań ludzi wierzących. W postaci Iwana Denisowicza w rzeczywistości kryje
się doświadczenie pisarza.
2. Siergiej Kurdakow: kwiat wyrosły na mrozie
Historia Siergieja Kurdakowa przypomina powieść science-fiction. Tymczasem jest to
prawdziwa historia, która zasługuje, by ją poznać, żeby zrozumieć, jak Chrystus
niezmordowanie szuka każdego człowieka. Dzieje tego młodego człowieka poruszają,
wzruszają, wstrząsają
1

A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza, Iskry, Warszawa 1989, s. 106-108.
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i skłaniają do wołania: „Panie Jezu, prawdziwie jesteś dobrym pasterzem, który
poszukuje zagubionej owcy nawet w najgroźniejszej przepaści. A Twoją radością jest
podnieść zranioną owcę i otoczyć ją bezpiecznymi ramionami Twej miłości bez granic!".
Siergiej urodził się 1 marca 1951 roku w Nowosybirsku na Syberii i mając zaledwie
cztery i pół roku został sierotą. Dzieje jego rodziny to prawdziwa tragedia: dziadkowie
ze strony ojca umarli z głodu, bo nie poddali się programowi kolektywizacji
wprowadzonemu przez Stalina w 1928 roku; ojca rozstrzelano w 1955 roku, kiedy do
władzy doszedł Chruszczow i zarządził szerokie czystki współpracowników Stalina;
matka zmarła na atak serca w kilka miesięcy po śmierci męża.
Siergiej został sam! Kilka zaprzyjaźnionych z rodzicami rodzin zaopiekowało się nim
do ukończenia szóstego roku życia, a następnie, tak jak tyle innych sierot, trafił do
szkoły państwowej.
Do dziewięciu lat przebywał w szkole z internatem numer jeden w Nowosybirsku.
Był to ciężki okres, pozbawiony uczuć i ciepła prawdziwych międzyludzkich związków.
Siergiej boleśnie to przeżywał.
Dziewięciolatka przeniesiono do innej państwowej szkoły z internatem, do WierchIrmenu, osady położonej nad rzeką Irmen w odległości 65 kilometrów od Nowosybirska.
Niedługo potem szkołę zamknięto, ponieważ niesforni i agresywni chłopcy terroryzowali
ludność. Siergieja skierowano do szkoły z internatem w Borysewie.

Tam Siergiej nauczył się walczyć o przetrwanie, nabrał sił fizycznych i rychło okazał
się niepospolicie utalentowanym prowodyrem. W ciągu paru lat zdobył tytuł „króla
Borysewa", gdyż wszyscy chłopcy bali się go i spełniali jego rozkazy.
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3. Pierwszy raz usłyszał o Bogu
W Borysewie zauważył też, że nauczyciele z odrazą mówią o Bogu i co rano
rozpoczynają lekcje słowami: „Dzień dobry, chłopcy! Pamiętajcie, że nie ma żadnego
Boga". Tymczasem Siergiej dowiedział się, że nie wszyscy chłopcy są sierotami. Prawie
jedną trzecią z nich odebrano ich żyjącym jeszcze rodzicom i wysłano przymusowo do
Borysewa. Dlaczego? Siergiej tak o tym pisze w swoim pamiętniku: „Kiedy się
dowiedziałem, osłupiałem. Niektórzy znaleźli się tutaj dlatego, że ich matki były
prostytutkami lub że ojcowie pijakami, albo że ich rodzice wierzyli w Boga. Takich
rodziców państwo uznawało za «niezdolnych» do wychowywania dzieci i pozbawiano
ich władzy rodzicielskiej. Ich dzieci odsyłano do Borysewa. Jednym z takich dzieci był
pewien trzynastoletni chłopiec. Dla mnie stanowił on zawsze zagadkę, gdyż całkowicie
różnił się od innych. Był niski jak na swój wiek, żywy, inteligentny i zawsze chętny do
nauki. Spełniał swe obowiązki bez szemrania, ale potem zajmował się własnymi
sprawami. Rozmawiając z innymi chłopcami, zawsze mówił o Bogu. Kiedy powiedziano
mi o nim, zafascynował mnie. Nikt nigdy nie mówił mi o Bogu ani w Borysewie, ani w
innych szkołach, w których przebywałem. Pewnego razu ktoś narysował na ścianie tego
wierzącego malca jako popa, z aureolą nad głową i ze zmierzwioną brodą. Inny chłopak
podpisał ołówkiem: «Diak». Przydomek ten był trafny i odtąd wciąż tak go zwaliśmy.
- Hej, Diak - zawołałem pewnego dnia, gdy przechodził w pobliżu - chodź no tutaj.
Słyszę, że spacerujesz i opowiadasz o Bogu? To prawda?
- Prawda - wymamrotał.
- Jesteś wierzący? - zapytałem.
105
Paliła mnie ciekawość. Nigdy nie widziałem nikogo wierzącego. Dla mnie pytać, czy
ktoś jest wierzący, to tak jakby pytać, czy ktoś jest z Marsa albo z Księżyca. Słyszałem
coś tam o wierzących oraz jakieś napomknienia, że podobno i moja matka była jedną z
nich. Objąłem go ramieniem i długo z nim rozmawiałem. Zrozumiałem, że Diak jest
prawdziwym «misjonarzem». Zazwyczaj był smutny i zgaszony, lecz kiedy mówił o
Bogu, natychmiast się ożywiał. Twarz mu się rozjaśniała i nie mogłem go już
powstrzymać! Mówił o stworzeniu świata i o dziejach Boga i człowieka, uzupełniając
swoje opowiadanie przykładami z Pisma świętego. Zdumiewał mnie, był dla mnie
okazem wzbudzającym ciekawość. Wziąłem go pod swoją opiekę i często z nim
rozmawiałem"2.
W 1966 roku, mając piętnaście lat, z racji swych nieprzeciętnych zdolności Siergiej
został przewodniczącym Komsomołu w swojej szkole. To była ważna funkcja.
W następnym roku otrzymał dyplom ukończenia szkoły, a przede wszystkim czuł
satysfakcję, że organizacja młodzieży komunistycznej z Borysewa została uznana za
najlepszą w całym obwodzie nowosybirskim. Taki sukces otworzył mu drogę do
Akademii Morskiej w Leningradzie, co zdawało się urzeczywistnieniem marzeń.
Szczęśliwy Siergiej rusza do Akademii z sercem przepełnionym planami i ambicjami. W

drodze do Leningradu chce zwiedzić Moskwę. Ma tam spełnić pewien obowiązek i tak o
tym mówi: „Po długiej i męczącej podróży pociąg wjechał na Dworzec Kazański w
Moskwie. Wysiadłem na dwudniowy pobyt w stolicy naszego kraju.
Pierwszym miejscem, gdzie skierowałem swoje kroki, był grób Lenina. Stanąłem w
kolejce i cierpliwie czekałem parę godzin. Jako oktobrianik byłem jego wnukiem, a jako
2 S. Kurdakow. Perdonami, Natascla, Elledici, Leumann (To) 1986.
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przewodniczący Komsomołu - jego synem. W przyszłości, jako członek tej samej partii
komunistycznej, stanę się jego towarzyszem.
Kiedy wszedłem do milczącego sanktuarium i zbliżyłem się do doczesnych
szczątków ojczulka Lenina, przepełniło mnie uczucie szacunku i czci. Stanąłem blisko
trumny i spokojnie patrzyłem na ciało tego człowieka, którego nauki zgłębiałem tak
intensywnie i który dla mnie był jak bóg. On był założycielem mojej «religii», która
pierwszy raz w życiu pozwoliła mi w coś wierzyć. On uczył równości, braterstwa i
konieczności pomagania słabszemu. Pochyliłem głowę i modliłem się do niego. Tylko
tak mogę nazwać ten gest. Modliłem się: «Ojczulku Lenin, dopomóż mi w życiu. Wskaż
mi słuszny kierunek i prowadź mnie. Dopomóż mi zrozumieć twoje nauki i postępować
według nich. Usuń z mej drogi i z mego życia przeszkody i niebezpieczeństwa. Chroń
mnie i prowadź. Dopomóż mi, ojczulku Lenin».
Podniosłem głowę, popatrzyłem jeszcze przez chwilę na zwłoki Lenina i wyszedłem.
Poczułem się jakiś mocniejszy i całkowicie zdolny stawić czoło temu, co mnie czekało.
Na drugi dzień wsiadłem do pociągu do Leningradu, miasta położonego 640
kilometrów na północny wschód od Moskwy, i po wielu godzinach podróży
rozpocząłem tam nowy rozdział mego życia, karierę przyszłego oficera marynarki,
studenta Akademii Morskiej im. Aleksandra Popowa"3.
W lipcu 1968 roku, zaledwie po roku pobytu Siergieja w leningradzkiej Akademii
Morskiej, zakomunikowano mu, że zostaje skierowany do Akademii Morskiej w
Pietropawłowsku na Kamczatce, żeby tam ukończył studia.
3 Tamże, s. 83-84.
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Kamczatka nosiła miano „oczu Rosji": zostać skierowanym na tamtejszą Akademię
znaczyło zrobić wielki krok naprzód w karierze.
4. Siergiej odkrywa istnienie „religiozników",
to znaczy ludzi wierzących
Siergiej rusza w drogę z właściwym sobie zapałem, a towarzyszy mu doskonała
opinia działacza partyjnego. To sprawia, że zostaje mianowany przewodniczącym
Komsomołu na Akademii, która liczy tysiąc dwustu studentów. Co za nagła zmiana, co za
awans! Ale to jeszcze nie wszystko.
W maju 1969 roku kontaktuje się z nim Iwan Azarow, major KGB (tajnej policji) z
Kamczatki i proponuje mu, by został szefem policyjnej grupy specjalnej, która miałaby
działać jako tajna gałąź policji w Pietropawłowsku.

Siergiej jest zaskoczony... ale i zadowolony. W tamtych czasach takie zadanie
otwierało niezwykle ambitne horyzonty kariery.
Błyskawicznie organizuje operacyjną grupę specjalną i wybiera około dwudziestu
chłopców z Akademii, doskonale odpowiadających wymogom tej pracy. Wysyła się ich
do uśmierzania bójek w barach pełnych pijaków lub do pomocy policji w ściganiu
jakiegoś groźnego zabójcy, a za każde z tych zadań otrzymują sowite wynagrodzenie, o
jakim w tamtych czasach w Rosji mało kto może marzyć.
Wszystko szło jak po maśle... ale pewnego dnia grupa została wezwana na komendę
policji, gdzie czekał na nią Iwan Azarow, znany i budzący lęk major KGB, który bez
zbędnych wstępów oświadczył: „Zuchy z was, słyszałem o was same pochwały. Teraz
nadszedł czas sięgnąć do sedna waszego zadania, do działań naprawdę ważnych.
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Chciałem, żebyście najpierw zdobyli nieco doświadczenia w tej robocie, zanim
powierzę wam zadania naprawdę ważne. W Związku Radzieckim są rozmaite rodzaje
przestępców. Wrogami państwa są mordercy, pijacy i prostytutki. Zajmowaliśmy się
takimi ludźmi. Ale oni tak naprawdę niewiele znaczą. Istnieją przestępcy o wiele
groźniejsi dla bezpieczeństwa naszego kraju i dla naszego systemu życia. Są groźniejsi,
bo spokojnie pracują pośród nas, podkopując podwaliny naszego systemu i zagrażając
istnieniu naszego kraju. Ludzie, o których mówię, na zewnątrz wydają się nieszkodliwi.
Lecz nie dajcie się zwieść pozorom. Oni szerzą swoje trujące myśli, zagrażając życiu
naszego społeczeństwa, zatruwając umysły naszych dzieci fałszywymi naukami,
podkopując doktrynę leninizmu i marksizmu. To są religiozniki, wyznawcy religii.
Są niebezpieczni tym bardziej, że nie wydają się niebezpieczni. Morderców i złodziei
łatwo dostrzec. Tamci zaś to ludzie kłamliwi, podstępni i szczwani. Zanim się
spostrzeżecie, już podważą sprawy, dla których tak się trudziliśmy, zatrują naród i
narobią szkody"4.
Słowa Azarowa wywarły wielkie wrażenie na Siergieju, który nawet po kilku latach
dokładnie opisuje w swym pamiętniku efekt tej diabolicznie przekonującej mowy:
„Kiedy Azarow skończył mówić, uznaliśmy wierzących za diabłów, konspiratorów
gromadzących się potajemnie po domach i spiskujących, jak by tu obalić nasz rząd i
wsączyć truciznę w umysły dzieci. Pragnęliśmy natychmiast wkroczyć do akcji, dać im
nauczkę i wykończyć ich.
4 Tamże. s. 118.
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Słowa Azarowa zyskały potwierdzenie, w ciągu dwu następnych tygodni, na wielu
innych podobnych konferencjach. Uczyliśmy się, jakie metody i techniki stosują
wierzący. W czasie jednej z tych konferencji zapytałem, dlaczego zamiast «wierzący» nie
używa się terminu «osoby religijne» lub «chrześcijanie».
Odpowiedź Azarowa brzmiała: «To mądre pytanie, Kurdakow. Chcę ci odpowiedzieć.
Czyż to nie towarzysz Lenin uczył nas już dawno, że nie trzeba się obawiać religii, ale
wierzących? Najgorszy nasz wróg to oni. Możemy zniszczyć religię i zamknąć cerkwie.
Rozejrzyjcie się tutaj, na Kamczatce. Co widzicie? Czy są tu cerkwie? Rzecz jasna, nie ma!
Nie pozwalamy na to. Na całej Kamczatce nie ma ani jednego budynku służącego religii.
Cerkiew nie jest groźna, religia nie jest groźna. Bać się trzeba wierzących jako takich».

Przerwał i popatrzył na słuchaczy, żeby zobaczyć, jaki skutek wywarły jego słowa.
Wyraźnie zadowolony ciągnął dalej: «Towarzysz Lenin powiedział kiedyś, że można bez
trudu pozamykać cerkwie i powsadzać do więzienia duchownych, ale bardzo trudno jest
wyrwać wiarę z ludzkiego serca, kiedy już zostało nią zarażone. Z tego to względu,
towarzyszu Kurdakow, naszym wrogiem są wierzący, a nie religia. Z tego to względu nie
nazywamy ich chrześcijanami czy osobami chodzącymi do cerkwi. Nazywamy ich
wierzącymi. Wierzą w duchu, a wykorzenić wiarę z ich serc to zadanie naprawdę
trudne».
Byłem tym bardzo poruszony. Siedziba naszego klubu szkolnego w Borysewie
mieściła się w zamkniętej cerkwi. Nietrudno pozamykać cerkwie. Teraz to zrozumiałem.
Naszym zadaniem było przeszkodzenie zakorzenianiu się wiary w naszym narodzie,
przede wszystkim w młodzieży i dzieciach.
«Dziękuję, towarzyszu Azarow - rzekłem w imieniu moich ludzi. - To były bardzo
pożyteczne zebrania. Nie
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mieliśmy pojęcia, jakie problemy stwarzają ci z pozoru nieszkodliwi ludzie»"5.
5. 1969 roku: krwawy chrzest!
Wkrótce dla grupy, której przewodził Siergiej, nadeszła pora misji specjalnej. Na
początku były wtargnięcia do jakichś pokoików na zapleczach barów, gdzie grupki
wierzących gromadziły się potajemnie na modlitwie; lub ataki na domy stojące samotnie
gdzieś na peryferiach miasta, gdzie zbierało się kilka osób, żeby czytać Biblię albo
przepisywać jakieś modlitwy, przekazywane następnie innym. Byli to ubodzy i skromni
ludzie, atakowani znienacka przez stado wilków, po których pozostawały im sińce i
pokrwawione twarze. Lecz ci ludzie trwali przy swoim, bo wiara umacnia się pośród
prześladowań!
Wszakże w sierpniu 1969 roku nadarzyła się niezwykła okazja. Jeden ze „zdrajców"
(niestety, ci są zawsze... od czasów Judasza!) doniósł, że w lesie, nad rzeką Awacze, mniej
więcej 56 kilometrów na północ od Pietropawłowska, odbędzie się zebranie
wierzących. Informator powiedział też, że przewidziany jest chrzest kilkorga młodych
ludzi.
Kąsek był rzeczywiście łakomy!
Siergiej przestudiował mapę okolic i wszystko dokładnie przygotował.
Zgromadzenie modlitewne miało się rozpocząć o godzinie 16, ale oddział młodych
policjantów udał się na miejsce już o godzinie 9 rano. Ukryli samochód, w ustronnym
miejscu rozbili obóz i zdrowo popili, a następnie, około drugiej po południu, dobrze
zamasko-5Tamże. s. 122.
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wani, stanęli na czatach wypatrując fatalnej chwili. I ta chwila nadeszła!
Na ścieżce pojawiła się nagle grupa chrześcijan, kierując się w stronę rzeki i modląc
się z cicha: niektórzy ubrani na biało, a wszyscy młodzi. Siergiej opowiada o tym
następująco:

„Obserwując grupę wierzących zgromadzonych przy wodzie, naliczyłem siedmioro
ubranych na biało. Partia mówiła nam, że religia nie znajduje posłuchu u młodych. Lecz
to kłóciło się z widokiem, jaki miałem w tej chwili przed oczyma, oraz z tym, co mogłem
zobaczyć także przy innych okazjach. Irytowało mnie to i w pewien sposób wprawiało
we wściekłość.
Wasyl Litowczenko, przywódca grupy, wygłosiwszy kilkuminutowe przemówienie i
odczytawszy coś z jakiejś książki, zaintonował pieśń, którą grupa podjęła. Starałem się
zrozumieć słowa, lecz nie udało mi się. Domyśliłem się, że pieśń miała coś wspólnego z
Bogiem, bo to było jedyne słowo, jakie kilka razy usłyszałem. Kiedy kończyli śpiewać,
Litowczenko zaczął wchodzić do rzeki, a za nim pojedynczo siedmioro wierzących w
bieli. Szli, dopóki woda nie sięgnęła im do brzucha. Pozostali zatrzymali się na brzegu
rzeki i śpiewali, przytłumionym głosem. Słońce mocno prażyło, a las zalegała cisza, jeśli
pominąć cykanie świerszczy. Z dołu dochodziło szemranie rzeki. Chcąc nie chcąc
dostrzegałem piękno i spokój tej sceny.
Lecz oto nadeszła chwila rozpoczęcia akcji. Moi ludzie czekali skuleni i gotowi do
działania. Nagle zerwałem się i krzyknąłem: «Uwaga, idziemy! Marsz!».
W jednej chwili moi ludzie wyskoczyli zza krzaków, rzucili się w dół ze wzgórza
wyciągając pałki i w pełnym biegu wypadli na piaszczysty brzeg. Wpadliśmy w środek
grupy przerażonych wierzących i zaczęliśmy ich bić, aż pod ciosami naszych pałek
poupadali w wodę. Po naszym pierwszym ataku ani jeden nie trzymał się na nogach.
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Rzuceni w wodę i zesztywniali z osłupienia usiłowali płynąć, lecz my doganialiśmy
jednego po drugim"6.
Widok mroził krew w żyłach: pastora Wasyla Litowczenkę, który padł pod ciosami
pałek (roztrzaskały mu czaszkę!) nurt rzeki uniósł daleko; kobiety zostały rozebrane do
naga, wrzucone do wozu i wyładowane na komendzie policji. Na noc zamknięto je w
wielkiej sali, gdzie gromadzono groźnych pijaków, zbieranych na ulicach.
Ten widok wzbudzał mdłości i sam Siergiej czuł obrzydzenie, lecz teraz nie mógł
zrezygnować z wyznaczonej mu roli. Chyba że...
6. Piękna „religiozniczka"
Jest rok 1970, rok, w którym pewne spotkanie wywarło na Siergieju Kurdakowie
piorunujące wrażenie i otworzyło mu oczy na fascynującą tajemnicę wiary w Chrystusa.
Narzędziem Boga okazała się pewna dziewczyna o imieniu Natasza!
Wszystko odbyło się jak zwykle: Siergiejowi oznajmiono o kolejnej akcji policyjnej w
jakimś domu, gdzie miała się gromadzić na modlitwę grupa wierzących. Zebrał więc
swoją osławioną grupę bojową i po zapadnięciu zmroku udali się pod wskazany adres,
ulica Okeanskaja numer 66.
Siergiej Kurdakow tak opisuje wydarzenia tego wieczora:
„Wziąłem rozbieg i walnąłem ramieniem w drzwi, które się otworzyły. Wewnątrz
było piętnaścioro wystraszonych ludzi, którzy na kolanach modlili się i śpiewali. Patrzyli
na nas z przerażeniem. Zdali sobie sprawę z tego,
6Tamże. s. 137.
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co się stało, i na ich twarzach malowało się zaskoczenie przemieszane ze strachem.
Niektórzy wciąż się modlili, a troje lub czworo bez zająknienia śpiewało. «Cóż za niesłychani ludzie!», pomyślałem. Podziwiałem ich odwagę, lecz jednocześnie wprawiała
mnie ona w prawdziwą furię. Krzyknąłem:
- Co wy robicie?
- Modlimy się - odpowiedział jeden z nich.
- Do kogo?
- Do Boga.
- Boga nie ma, durnie - wrzasnąłem. - Nie wiecie
o tym? Modlicie się do czegoś, czego nie ma. Gdzie jest teraz Bóg? Powiedzcie Mu, żeby
wam pomógł!
Popychaliśmy ich i potrącali, rozgrzewając się przed atakiem. Potem jeden z moich
ludzi potrząsnął znienacka pałką i rozpoczęła się walka. Biliśmy, okładali pałkami i
kopali. Wkrótce twarze tych biedaków ociekały krwią!"7.
W pewnej chwili Wiktor, jeden z najagresywniej szych ludzi z grupy Siergieja,
dostrzegł śliczną dziewczynę, która starała się uciec do drugiego pokoju: schwycił ją i
mocno uderzył. Obserwującego tę scenę Siergieja zachwyciła uroda dziewczyny.
Zażądał, by mu pokazała papiery. Nazywała się Natasza Żdanowa.
Tymczasem akcja dobiegła końca i grupa powróciła na komendę, prowadząc dwu
aresztowanych mężczyzn. Jeden z nich miał jeszcze tyle siły, by powiedzieć: „Nie
jesteśmy aż tak głupi i wiemy, że są pośród nas szpiedzy. Ale stoi przed nami wielkie
zadanie wzywania ludzi do Boga. Uważamy, że nasze zadanie dzielenia się wiarą z
innymi jest ważniejsze niż nasze bezpieczeństwo".
Siergiej skomentował to słowami: „Jacyż to durnie, ci wierzący!". Jego myśl krążyła
jednak wokół dziewczyny
7 Tamże. s. 171-172.
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pobitej przez Wiktora: dlaczego taka śliczna dziewczyna twierdzi, że jest wierząca i
naraża się na tak poważne niebezpieczeństwo?
Trzy dni potem ta sama grupa bojowa znowu udała się na akcję, wkraczając do
innego, wskazanego im domu. I tu... zaskoczenie: była tam znowu Natasza, która już po
paru dniach znów modliła się i narażała na ryzyko! Dlaczego? Wszyscy zauważyli tę
niespodziewaną obecność i postanowili dać nauczkę dziewczynie, by ją zniechęcić do
udziału w tych niegodnych jej spotkaniach. Siergiej też rzucił się na Nataszę, która
runęła na podłogę przygryzając sobie dolną wargę, by zdławić krzyk: krew zaczęła jej
spływać po brodzie. Szkoda takiej ładnej buzi!
Przywódca grupy modlitewnej został aresztowany i zaprowadzony na komendę
policji. Nazajutrz przesłuchiwał go komendant, prostacki typ o nazwisku Nikiforów.
Siergiej uczestniczył w przesłuchaniu.
Nikiforów zapytał: „Wierzysz w Boga?". Odpowiedź padła bez zwłoki: „Tak!".
Nikiforów odparł: „Czyś ty zgłupiał?!". Na to młody wierzący: „Wy nigdy nie
zrozumiecie, dlaczego ja wierzę ani w co wierzę, bo tego, w co wierzę, nie potrafię dokładnie wam wytłumaczyć. Wierzę w Boga, bo On żyje i mieszka w moim sercu".

Nikiflrow wrzasnął: „Milcz!". Po czym wezwał strażnika, który odprowadził młodego
więźnia do celi. Później został skazany na wiele lat robót przymusowych. Tymczasem
Siergiej usiłował wytropić piękną Nataszę i wyperswadować jej chodzenie na zebrania
wierzących. Kazał ją wezwać do komendy policji i ku swemu wielkiemu zdziwieniu
stwierdził, że dziewczyna zdecydowanie trzyma się wiary. Odważyła się powiedzieć:
„Dlaczego nie mogę być wierząca? Kim wolelibyście żebym była: alkoholiczką... czy
prostytutką?". Siergiej nie potrafił odpo115
wiedzieć, ale upomniał dziewczynę, że może mieć wielkie kłopoty, jeśli będzie dalej iść tą
drogą.
7. Trzecie spotkanie: niewiarygodne zdarzenie!
Mniej więcej tydzień później Siergiej otrzymał wezwanie do komendy głównej policji
na kolejną akcję przeciwko nielegalnej grupie wierzących. Posłuchajmy jego słów,
zachowujących całą świeżość przeżyć świadka:
„Gdy dotarliśmy na miejsce zebrania, rozstawiłem, jak zwykle, czujki i zablokowałem
ulicę. Kiedy wszystko było gotowe, wpadliśmy do domu, gwałtownie wymachując
pałkami.
Zaskoczeni i przerażeni wierzący zaczęli uciekać na wszystkie strony, starając się
uchronić od gradu uderzeń. Pokój był niewielki i teraz, kiedy do ośmiorga wierzących
doszło nas sześciu, było naprawdę tłoczno. Rozległy się wrzaski i krzyki, podniósł się
okropny hałas. W tym momencie mignęła mi przed oczami jakaś znajoma twarz i... nie,
nie mogłem w to uwierzyć! To znowu była ona, Natasza Żdanowa!
Zauważyło ją też kilku moich ludzi. Aleksy Guliajew zwrócił się w jej stronę z twarzą
wykrzywioną nienawiścią i uniósł pałkę nad jej głową. Lecz nagle stało się coś, czego
nigdy bym się nie spodziewał. Między Nataszę a Aleksego wskoczył bez żadnego
ostrzeżenia Wiktor, stając twarzą w twarz z Aleksym.
- Zjeżdżaj stąd! - wrzasnął rozwścieczony Aleksy. Wiktor ani drgnął. Podniósł pałkę i
rzekł groźnie: - Aleksy, ostrzegam cię, nie dotykaj jej! Niech nikt jej nie dotyka!
Słuchaliśmy w osłupieniu. To było coś nieprawdopodobnego. Wiktor, jeden z moich
najbrutalniej szych ludzi, ochraniał wierzącą!
116
- Cofnij się! - zawołał Aleksy. - Cofnij się, bo pożałujesz.
Wiktor zasłonił skuloną na podłodze Nataszę. Aleksy ze złością krzyknął: - Acha,
chcesz ją mieć dla siebie, tak?
- Nie - wrzasnął znów Wiktor. - Ona ma coś, czego my nie mamy! Nikt jej nie
dotknie! Nikt!
Musiałem włączyć się w to jak najprędzej. Aleksy, ze swoim gwałtownym
usposobieniem, był gotów się bić.
- Aleksy, popatrz - zawołałem, wskazując na innego wierzącego, który usiłował
uciec. - Łap go!
Aleksy odwrócił się i schwytał go. Odetchnąłem z ulgą. Wiktor cały czas stał z
rozłożonymi nad Nataszą rękami, stawiając czoło Aleksemu lub komukolwiek innemu,
kto zbliżyłby się do niej na krok. Natasza podniosła się i stanęła za plecami Wiktora nie

pojmując, co się stało. Nie takiego potraktowania spodziewała się po mojej grupie.
Dałem jej znak skinieniem głowy i kazałem wyjść. Odwróciła się i wyszła. Dałem znak
wartownikom, żeby pozwolili jej przejść.
To jeden z nieczęstych przypadków w mym życiu, kiedy byłem głęboko poruszony.
Natasza coś miała! Była bestialsko bita. Była upominana i zastraszana. Przeżyła
niewymowne cierpienia, lecz znowu tu była. Uderzyło to nawet Wiktora, który uznał jej
niezwyczajność. Ona miała coś, czego my nie mieliśmy. Chciałbym pobiec za nią i
zapytać: «Co to jest takiego?».
Chciałbym porozmawiać, lecz ona już sobie poszła. Ta bohaterska chrześcijańska
dziewczyna, która tyle wycierpiała przez nas, wzruszała mnie, a jednocześnie
wprawiała w głębokie zmieszanie.
Wkrótce potem Natasza wyjechała z Kamczatki i wróciła do siebie, na Ukrainę. Kpiny
i szyderstwa współtowarzyszy pracy czyniły jej życie nie do wytrzymania.
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Wysłałem do Komsomołu w jej ojczyźnie, Ukrainie, jej akta osobowe oraz
szczegółowe sprawozdanie z jej życia jako wierzącej.
Jej wyjazd napełnił mnie jakimś dziwnym smutkiem. Po raz pierwszy uświadomiłem
sobie, że wierzący nie muszą być takimi głupcami i wrogami, za jakich ich uważałem.
Natasza zburzyła wszystkie moje poglądy na temat wierzących"8.
8. Stronica Ewangelii jest... promieniem światła!
W lipcu 1970 roku Siergiej, siedząc spokojnie w poczekalni komendy policji razem z
kilkoma ze swych zaufanych ludzi, oczekuje, jak zwykle, na wiadomość o jakichś
działaniach wierzących, które należy zdusić w zarodku.
By skrócić czas oczekiwania, postanawia zrobić trochę miejsca w suterenie
przeznaczonej dla pijanych, gdzie uzbierało się mnóstwo rzeczy zarekwirowanych wierzącym. Wspomina to w ten sposób:
„Powiedziałem Władimirowi Zielenowowi, żeby poszedł ze mną. Zeszliśmy po
schodach do chłodnej izby wytrzeźwień. Tego dnia nie było tam ani jednego pijanego. W
kącie, obok dużego żelaznego pieca, stały trzy wielkie drewniane skrzynie. Dwie z nich
wypełnione były skonfiskowanymi papierami.
- Rozpal ogień! - rzekłem do Władimira. Wsunął kilka kartek, zapalił zapałkę i
przytknął ją do papieru. Żelazne drzwiczki pieca pozostawiliśmy otwarte i zaczęliśmy
wrzucać w ogień zapisane ręcznie kartki. Pomimo pło8 Tamże. s. 180-182.

118
nącego ognia w pokoju nadal było zimno więc postanowiłem rozgrzać się szklaneczką.
Poprosiłem Władimira, żeby przyniósł coś do wypicia, a sam podrzucałem kartki, garść
po garści, do ognia. Patrzyłem jak płoną i myślałem, że takie śmieci mogą się przydać
tylko do tego.
«Co ci młodzi widzą w tym świństwie?». Znowu myślałem o Nataszy. Nagle
poczułem gwałtowną ciekawość. Wracając ciężarówką na komendę, często, pchany
ciekawością, rzucałem pobieżnie okiem na te pisma. Usiłowałem też je czytać, lecz nigdy

nie mogłem się doszukać żadnego sensu. Trafiałem na jakieś opowieści o kimś lub coś w
tym rodzaju. Dla mnie było to jak jakakolwiek inna książka historyczna, tyle że o wiele
mniej interesujące. Teraz jednak, pozostawszy sam, jako że Władimir poszedł po
wódkę, poczułem chęć dowiedzenia się, co takiego widziała w tych pisemkach Natasza i
inni młodzi ludzie. Podniosłem jedną z broszur i zacząłem czytać.
Był to napisany ręcznie rozdział XI Ewangelii św. Łukasza. Brakowało w nim kilku
linijek. Pomyślałem, że był pisany z pamięci i że piszący zapomniał kilku zdań, więc
pozostawił puste miejsce do wypełnienia później. Przeczytałem kilka słów. Było to coś
jakby modlitwa lub coś podobnego. Gdy tak się temu przyglądałem, usłyszałem kroki
Władimira. Wyrwałem pospiesznie parę zapisanych stron i wepchnąłem je do kieszeni.
- No, przyniosłem - oświadczył Władimir wchodząc z flaszką wódki.
Wypiliśmy po parę łyków, wrzuciliśmy w ogień pozostałe nielegalne pisma
chrześcijańskie, zamknęliśmy drzwiczki pieca i poszliśmy na górę.
Tego wieczoru, gdy tylko nadarzyła się okazja, leżąc w łóżku w Akademii Morskiej
wyciągnąłem te kartki i znowu zacząłem je czytać. Jezus przemawiał i uczył kogoś, jak
trzeba się modlić. Bardzo mnie to zaciekawiło i czytałem dalej. Nie był to z pewnością
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towy. On uczył, jak stać się lepszym i jak przebaczać temu, kto ci zrobił krzywdę.
Nieoczekiwanie słowa te, z kartki, weszły do mego serca. Czytałem dalej, zafascynowany
słowami Jezusa. To było coś całkowicie odmiennego od tego, czego się spodziewałem.
Moja niezdolność rozumienia, która przesłaniała mi oczy jak opaska, zniknęła i słowa te
głęboko we mnie przenikały. Zdawało mi się, jakby ze mną w pokoju był ktoś, kto
wyjaśnia mi ich sens. Wywierały one na mnie głęboki wpływ. Przeczytałem je
kilkakrotnie, potem usiadłem, żeby pełen zachwytu, przemyśleć je i zawołałem: «A więc
to w takie rzeczy wierzyła Natasza!».
Te słowa zawładnęły mym sercem. Czułem się zmieszany i niepewny, jak ktoś idący
nieznaną mu drogą. Raz po raz odczytywałem te linijki, potem je odłożyłem, ale one
wciąż powracały mi w pamięci. Te słowa uczyniły z Nataszy lepszą osobę i skłoniły ją do
pomagania innym. Te słowa prześladowały mnie. Uczucie to było dla mnie czymś
zupełnie nowym.
Te zdania, wypowiedziane przez Jezusa, towarzyszyły mi w nadchodzących dniach i
tygodniach. Choć bardzo się starałem, nie potrafiłem się od nich uwolnić. Pragnąłem,
bym ich był nigdy nie czytał. W moim życiu wszystko było dokładnie uporządkowane,
ale te słowa coś we mnie zmieniły. Doświadczałem uczuć, jakich nigdy wcześniej nie
doświadczałem. Nie potrafiłem ich wytłumaczyć ani zrozumieć. Zachowałem te kartki i
przez wiele tygodni raz po raz je odczytywałem. Zdołałem je zrozumieć tylko częściowo,
reszta pozostawała niejasna. To było tak, jakby się stało na brzegu morza, pośród
skłębionych chmur, i wyciągało rękę. Wiesz, że tam jest coś, czego chcesz dotknąć,
schwycić, poznać. Lecz to coś wymyka ci się. Widzisz jedynie kłębiące się chmury.
Jeszcze żywe było we mnie coś głębokiego, jakaś malusieńka iskierka
człowieczeństwa. Życie, jakie wiodłem,
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nie było takie, jakie chciałem wieść. Bicie starych kobiet to nie było życie, o jakim
marzyłem od dzieciństwa. Z całego serca wierzyłem w moją pierwszą religię, w komu-

nizm, i oddałem się jej bez zastrzeżeń. To była pierwsza rzecz, w którą uwierzyłem, od
kiedy odkryłem ją w Borysewie. Lecz teraz tamta wiara więdła, podkopana przez
rzeczywistość życia, którą poznałem. Jednak miejsca mojej starej wiary nie zajęło
dotychczas nic, co by mnie zadowalało.
Pod koniec lipca, kiedy wciąż jeszcze znajdowałem się w stanie takiego chaosu
umysłowego, otrzymałem urlop wojskowy. Wyjechałem samolotem z Kamczatki na
zachód, do Nowosybirska. W czasie podróży uznałem, że nie mogę tak dłużej żyć. Nie
miałem najmniejszego pojęcia, jak mógłbym zmienić swe życie; wiedziałem jedynie, że
jakoś muszę to zrobić. Postanowiłem uciec z Rosji i porzucić ten rodzaj życia. Coś mnie
do tego pchało i przymuszało"9.
9. Niewidzialna ręka
W październiku 1970 roku kolejne zdarzenie wstrząsnęło i tak już wzburzoną duszą
Siergieja Kurdakowa. Na rozkaz Nikiforowa udał się ze swoimi ludźmi, by dać nauczkę
kolejnej nielegalnej grupie wierzących... lecz oto wydarzyło się coś absolutnie
niespodziewanego. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Siergiej:
„Ledwo moi ludzie zabrali się do dzieła, kiedy dały się słyszeć przejmujące krzyki.
Nacisnąłem przycisk w pałce, skracając jej długość tak, żeby było można lepiej nią
wywijać w tym ciasnym pokoju. Poszły w ruch pięści
9 Tamże. s. 200-202.
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i pałki, a od wrzasków wierzących spowodowanych strachem i bolesnymi ciosami
prawie pękały w uszach bębenki.
Pod ścianą zobaczyłem jakąś starszą kobietę. Na jej twarzy malowało się
przerażenie, a wargi szeptały modlitwę. Nie mogłem zrozumieć słów z powodu hałasu.
To, że się modliła, wprawiło mnie we wściekłość i uniosłem pałkę, żeby ją uderzyć. Ona
zaś, widząc, że robię zamach, aby zadać jej cios, zaczęła modlić się głośno. Przez chwilę,
bardziej z ciekawości niż z jakiegoś innego powodu, wsłuchiwałem się w słowa jej
modlitwy. I tak stojąc ze wzniesionym ramieniem, gotów uderzyć pałką w jej nieosłoniętą głowę, usłyszałem słowa: «Boże, przebacz temu młodzieńcowi. Wskaż mu
właściwą drogę. Otwórz mu oczy i dopomóż. Przebacz mu. Boże».
Stałem oszołomiony. Dlaczego ona prosi o pomoc dla mnie, zamiast prosić o nią dla
siebie? Przecież to ona za chwilę otrzyma śmiertelny cios! Byłem zły, że to ona, takie nic,
modli się za mnie, Siergieja Kurdakowa, przewodniczącego Komsomołu. W porywie
złości jeszcze mocniej ścisnąłem pałkę, żeby uderzyć ją w głowę. Z całych sił
wymierzyłem cios zdolny ją zabić na miejscu. Zacząłem obracać ramieniem. Lecz w tym
momencie przytrafiło mi się coś nieprawdopodobnie dziwnego. Nie umiem tego opisać.
Ktoś schwycił mnie za przegub i odciągnął do tyłu. Przeraziłem się. Poczułem ból. To nie
było przywidzenie. Coś naprawdę tak zacisnęło mi się na przegubie, że aż czułem ból.
Pomyślałem, że może to któryś z wierzących i odwróciłem się gwałtownie, żeby go
uderzyć. Nie było nikogo!
Rozejrzałem się dokoła. Nikt nie mógł mnie uchwycić za ramię. A przecież ktoś mnie
uchwycił! Czułem jeszcze ból. Stałem bez ruchu, w szoku. Krew uderzyła mi do głowy.
Oblało mnie gorąco, zesztywniałem z przerażenia. To przekraczało moje pojęcie. Byłem
wstrząśnięty. Pałka
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wypadła mi z rąk i wybiegłem na dwór. Krew uderzała mi do głowy, miałem
zaczerwienioną i rozpaloną twarz. Po policzkach zaczęły mi spływać łzy.
O ile pamiętam, od czasu, gdy skończyłem cztery lata, płakałem tylko jeden raz. Nie
płakałem nawet wtedy, kiedy w szkole dyrektor brutalnie mnie pobił. Byłem zbyt
uparty, żeby płakać. Przysiągłem, że nikt nigdy nie zmusi mnie do płaczu. Płacz to
oznaka słabości. Lecz teraz, gdy uciekałem od tej zmory, płakałem. Prawdziwe łzy
żłobiły mi bruzdy na policzkach. Byłem wstrząśnięty, zagubiony. Stało się coś, czego nie
pojmowałem. Biegłem, szedłem i znowu biegłem, nie zdając sobie sprawy z tego, co
robię. Minęło wiele godzin. Pamiętam jedynie, że biegłem i płakałem. Kiedy wreszcie
przyszedłem do siebie, było już ciemno"10.
Po pewnym czasie Siergiej poprosił, by tymczasowo zwolniono go z pracy w
jednostce specjalnej tajnej policji: przełożeni usiłowali go przekonać, proponowali mu
przeniesienie do Akademii Policyjnej w Tomsku (najbardziej prestiżowej uczelni!), lecz
w końcu powrócił do Akademii Morskiej, gdzie w styczniu 1971 roku otrzymał dyplom
oficera radiotelegrafisty i jako podporucznik wstąpił do sowieckiej marynarki.
4 marca 1971 roku znajduje się na pokładzie łodzi podwodnej dokonującej zwiadu
na wodach Oceanu Spokojnego, w pobliżu Hawajów. 25 czerwca 1971 roku zostaje
przeniesiony z łodzi podwodnej na statek szpiegowski Iwan Serede, gdzie był potrzebny
radiotelegrafista. W sierpniu tego samego roku przenoszą go na inny szpiegowski statek
zwany Elegin.
Poczyniwszy dokładne przygotowania, Siergiej postanawia uciec ze statku
szpiegowskiego w nocy z 3 na 4
10 Tamże. s. 207-208.
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września 1971 roku: statek znajdował się kilka kilometrów od wybrzeża Kanady i
ucieczka cudem się udała.
Siergiej uzyskał azyl polityczny w Kanadzie, a kiedy wkrótce, dzięki prasie i telewizji,
jego przypadek stał się znany, wiele osób zaofiarowało mu gościnę i pomoc.
Minęło kilka miesięcy wypełnionych spotkaniami i wywiadami, ale on myślał tylko o
jednym i tak o tym napisał w swym dzienniku:
„Moim celem było odnalezienie Boga. Lecz w jaki sposób? Gdzie? Nic o Nim w
praktyce nie wiedziałem i nie znałem żadnego z Jego sług, z którymi mógłbym o Nim
porozmawiać. Lecz w centrum Quebecu spostrzegłem jakiś duży kościół. Był to kościół
katolicki św. Anny, do którego postanowiłem zajść. «Skoro to kościół, może tam znajdę
Boga», pomyślałem.
Wszedłem więc, nie bardzo wiedząc, co dalej powinienem zrobić. Weszło też parę
innych osób i postanowiłem robić to, co one. Ludzie ci podeszli do przodu i przyklęknęli.
Uczyniłem to samo. Przyglądałem się im uważnie, chcąc wiedzieć, co dalej czynić.
Zaczęli się modlić i ja też, lecz nie wiedziałem, co mam mówić, a ponadto czułem się w
domu Bożym nie na miejscu, niegodny by tam być. W Rosji biłem i zabijałem
wierzących. Rozpędziłem ponad sto pięćdziesiąt potajemnych zgromadzeń
modlitewnych. Paliłem Biblie. Znęcałem się nad starymi kobietami i nad wieloma

wierzącymi. Byłem niegodny, by przebywać w domu Bożym. A jednak odczuwałem pokój w sercu i dziękowałem Bogu.
Coś jednak dręczyło moje serce. Zdawało mi się, że jestem jak ktoś, kto szuka chleba i
nie może go znaleźć. Wiedziałem, że w tym pięknym kościele jestem bardzo blisko Boga,
lecz pragnąłem być jeszcze bliżej Niego. Odczuwałem piękno, pokój, ulgę po jakimś
zdjętym ciężarze. Pragnąłem doświadczać tego uczucia w jeszcze większym stopniu.
Jeśli to był dar od Boga, pragnąłem go
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z wszystkich sił. Po trzech godzinach modlitwy czułem, że otrzymałem pomoc, lecz moje
serce szukało jeszcze czegoś więcej, czegoś, co posiadali wierni Kościołów działających
potajemnie. Pragnąłem mieć to, co miała Natasza"11.
Pewnego dnia jednak, kiedy Siergiej Kurdakow wychodził ze stacji metra Dundes
West w Toronto, podeszło do niego trzech potężnie zbudowanych mężczyzn. Jeden z
nich powiedział do niego bezbłędną angielszczyzną:
- Kurdakow, lepiej żebyś dla swojego dobra trzymał gębę na kłódkę, bo może ci się
zdarzyć jakiś śmiertelny wypadek. Pamiętaj: zostałeś ostrzeżony!
Siergiej Kurdakow nie przestał mówić i... 1 stycznia 1973 roku znaleziono go
zastrzelonego w jego pokoju... tak, jak to zapowiedzieli nieco wcześniej trzej tajemniczy
mężczyźni.
Teraz jednak Siergiej Kurdakow spotkał Jezusa! W Ewangelii znajdują się słowa,
które stanowią doskonały komentarz do jego wzruszającego przypadku: JK mówię wam,
przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej
uczynić nie mogą" (Łk 12,4).
Te dodające otuchy słowa sąsiadują z tamtą stronicą Ewangelii przepisaną ręcznie,
którą zdumiony i poruszony Siergiej czytał pewnej lipcowej nocy 1970 roku. Czyż nie
jest to coś więcej niż zwykły zbieg okoliczności?
11 Tamże. s. 229.
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Pomoc w modlitwie
10. Pana patrzą na świat!
Psalm 11 wypływa z serca człowieka, który doświadcza goryczy prześladowań i
widzi wokół siebie mrok podłości, zalewający wszelką jasność; człowieka słyszącego
pełen sarkazmu głos ludzi przebiegłych, którzy w każdym czasie prowokują
sprawiedliwego mówiąc doń: „Czy nie widzisz, że niby ptak ulatujesz w górę?".
Wtedy sprawiedliwy zanurza się w nieprzebrane tonie swej wiary i chwyta się
pewności, która jak pochodnia rozświetla mrok ludzkiej podłości: „Oczy Pana patrzą na
świat, powieki Jego badają synów ludzkich!".
Jak wspaniała jest świadomość, że Bóg nie rozprasza się, nie odwraca się w inną
stronę, nie traci z pola widzenia ludzkich dziejów, a zwłaszcza dziejów człowieka
prawego!
Spróbujmy przeczytać Psalm 11, mając przed oczami doświadczenie Siergieja
Kurdakowa:

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie:
„Niby ptak uleć na górę!"
Bo oto grzesznicy łuk napinają,
kładą strzałę na cięciwę,
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty,
cóż może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku,
Pan ma tron swój na niebiosach.
Oczy Jego patrzą.
Jego wzrok bada synów ludzkich.
Pan bada sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
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On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać
na grzeszników; palący podmuch wiatru będzie udziałem ich kielicha. Bo
Pan jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego
oblicze.
Teraz Siergiej Kurdakow może z nieba wołać razem ze wszystkimi prześladowcami,
którzy się nawrócili i przeszli na stronę prześladowanych:
Bo Pan jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego
oblicze.
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7. PIĘTRO CAVALLERO
„W okolicy Gubbio zjawił się ogromny wilk"
1. Wilk z Gubbio
Oto pełne świeżości i uroku opowiadanie o wilku z Gubbio, zapisane w Kwiatkach
Św. Franciszka:
„Kiedy święty Franciszek bawił w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny wilk,
straszny i dziki, który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, tak że wszyscy
mieszkańcy w wielkim żyli strachu, jako że często podchodził pod miasto. Wychodząc z
miasta, wszyscy brali broń z sobą, jak gdyby szli do bitwy. Mimo to, kto z nim sam na
sam się spotkał, nie mógł mu się obronić. Ze strachu przed tym wilkiem doszło do tego,
że nikt nie ważył się za miasto wychodzić.
Przeto święty Franciszek, litując się ludziom tego miasta, postanowił wyjść do wilka,
acz mieszkańcy zgoła nie doradzali mu tego. I uczyniwszy znak krzyża świętego,
wyszedł za miasto z towarzyszami swymi, pokładając ufność całą w Bogu. Kiedy inni
wahali się iść dalej, ruszył święty Franciszek w drogę ku miejscu, gdzie wilk miał leże.

I oto w obliczu wielu mieszczan, którzy przyszli na ten cud patrzeć, wyszedł wilk
naprzeciw świętego Franciszka z otwartą paszczą. Święty Franciszek, zbliżając się doń,
uczynił znak krzyża świętego i przywołał go ku sobie, i rzekł: «Pójdź tu, bracie wilku.
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stusa nie czynić nic złego ni mnie, ni nikomu». I dziw! Ledwo święty Franciszek uczynił znak
krzyża, straszliwy wilk zamknął paszczę i stanął. A kiedy święty Franciszek wydał rozkaz,
podszedł łagodnie jak baranek i położył się u stóp świętego Franciszka"1. Historia wilka,
który przemienił się w baranka przypomniała mi natychmiast historię Pietra Cavallera: wilka
zamienionego w baranka!
2. Historia Pietra Cavallera
3 października 1967 roku: Piętro Cavallero zostaje aresztowany po ośmiodniowej,
brawurowej ucieczce po rzezi przy Zandonai w Mediolanie.
Były to „ołowiane lata" i „ołowiane serca": lata przeszłe, okrutne, lata wciąż możliwe.
Kim był Piętro Cavallero? „Wilkiem", przed którym wszyscy drżeli. Nazywano go z
sarkazmem „uśmiechniętym bandytą".
„Historia uśmiechniętego bandyty zrodziła się - jak sam mówi - po strzelaninie w
Mediolanie, a nawet dopiero w ostatnim jej akcie. Wcześniej, przez wiele lat i w czasie
całego konfliktu w Mediolanie rozgrywanego przy użyciu strzałów, nikt nigdy nie widział,
żebym się uśmiechał. Nie miałem powodów do uśmiechu!
Tamtego dnia, po szalonym pościgu usianym seriami z karabinów maszynowych ludzi
ścigających nas i naszymi oszczędnymi (bo mieliśmy mało nabojów) strzałami, naszemu
kierowcy Adrianowi udało się zgubić pościg. Byliśmy w centrum miasta, na Foro
Buonaparte.
1 Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, w przekładzie i ze wstępem Leopolda Staffa, Wrocław 1994, s. 57.
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Myśleliśmy, że urwaliśmy się policji, lecz po jakichś stu metrach Adrian mnie
ostrzegł: «Gliny znowu za nami».
Wszystkie magazynki naszej broni były puste, miałem tylko jeden nabój w jednym
pistolecie. Nie było czasu na nabicie broni.
Samochód z trzema policjantami po cywilnemu zbliżał się coraz bardziej i muszę
zaświadczyć o odwadze kierującego akcją sierżanta Siffrediego, co uczyniłem podczas
procesu. W przeciwieństwie do innych, którzy zawsze trzymali się w odpowiedniej
odległości, on siedział nam na karku strzelając, ale nie zdołał trafić. Ja, mając tylko jeden
nabój, mogłem wycelować tylko wtedy, kiedy byłbym całkowicie pewien, że trafię.
W tym momencie przypomniałem sobie pościgi myśliwych oraz doświadczonych
partyzantów, którzy zdołali się uratować tylko dzięki temu, że zachowali spokój i nie ulegli
instynktowi przedwczesnego strzelania na chybił trafił, a w konsekwencji stania się
bezbronnym w chwili, kiedy zwierz albo wróg nieuchronnie się zbliża.
Z wyciem syren zbliżały się inne policyjne «suki». Zostało mi parę sekund i może były to
ostatnie sekundy życia. Zrozumiałem, że muszę tylko uratować siebie i moich ludzi od
najbardziej bezpośredniego zagrożenia: od tego faceta, który strzela nam w

plecy. Lecz zrozumiałem też, że nie wydostaniemy się już z tego, że teraz wszystko już
stracone. Odczekałem jeszcze chwilkę, a kiedy wóz policyjny był tuż za nami i ujrzałem
twarz nieprzyjaciela, uśmiechnąłem się i patrzyłem na niego mówiąc w duchu do niego:
«Teraz twoja kolej». I podniosłem pistolet.
Dzieliła nas odległość jednego metra i zobaczyłem jego oczy, jego przerażenie, to, iż
uświadomił sobie wreszcie - tak jak ja - że za chwilę umrze, i że cała reszta nie ma
znaczenia. Strzeliłem. Kula przebiła drzwiczki, zboczyła z toru i zraniła sierżanta, który
wygrzebał się z tego po czterdziestu dniach pobytu w szpitalu. Jak potem stwier130
dził, przyczyną tak długiej hospitalizacji nie była rana, lecz szok: nie był w stanie
zapomnieć mojego uśmiechu.
Lecz to, co wziął za lodowatą obojętność, za całkowity brak uczuciowości, nie jest
możliwe dla istoty ludzkiej, zawsze przecież słabej, kruchej, uczuciowej.
Ten uśmiech był odpowiedzią, nie tyle dla niego, ile dla mnie samego. Jeżeli dla niego
znaczył: «Teraz twoja kolej», to i dla mnie znaczył to samo. Byliśmy skończeni, nie było już
wyjścia.
Uśmiechałem się z ironią, a także z obojętnością, jak wtedy, kiedy czujemy, że nie
dotyczą nas żadne sprawy tego świata i możemy spoglądać na nie z góry. Śmiałem się z
siebie, z moich bliskich, z naszych złudzeń, złości, małych egoizmów, z bezużyteczności
popełnionego zła.
I mówiłem do siebie: «Teraz twoja kolej; sam tego chciałeś; a teraz otrzymujesz
zapłatę».
To wszystko działo się w jednym momencie: tyle czynników, zdarzeń, myśli, które
jeszcze chwilę wcześniej miotają się bezładnie, a teraz nagle - tworząc jedno -przytłaczają
cię całego.
Później miałem czas lepiej to przemyśleć i zrozumieć i w konsekwencji, przez długi czas
uśmiechałem się, tylko że nie wszyscy rozumieli, dlaczego".
Po spotkaniu z Chrystusem uśmiech Pietra Cavallera był zupełnie inny: przedtem był to
zjadliwy uśmiech wilka, potem - łagodny uśmiech baranka, który - po tylu łzach i po takiej
skrusze - zaznał wreszcie nieco pokoju.
Ernesto Olivero, który przyjął skruszonego bandytę do turyńskiego Arsenału Pokoju,
oświadczył: „Cavallero należy do tych nielicznych, którzy naprawdę okazali skruchę, którzy
doznali skruchy serca. Nie szukał nigdy okoliczności łagodzących dla swoich grzechów.
Sądzę, że ostatecznego przejścia od wyrzutów sumienia do wiary dokonał wówczas, kiedy
zauważył, że tutaj, w Arsenale, to, co wydaje się prawdą, jest nią rzeczywiście; kiedy
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zobaczył, że tutaj żyjemy naprawdę z łaski Opatrzności a nie z datków publicznych; kiedy
stwierdził, że tutaj możni tego świata są traktowani jak ostatni, i odwrotnie. Cavallero widział,
że głowy państw śpią w tym samym pokoju, w któiym poprzedniej nocy spała jakaś
niezamężna matka. I zrozumiał, że wiara to nie myśl czy uczucie, ale fakt, który głęboko
zmienia życie".
3. Piętro Cavallero mówi o sobie

Piętro Cavallero nie kryje zresztą swoich uczuć po nawróceniu. Bez ostentacji i bez
szukania taryfy ulgowej lub okoliczności łagodzących zaświadcza o tym, co widzi i co
czuje:
Pochodzę z Turynu, a raczej z „Barriera di Milano". Znałem więc dobrze Borgo Dora,
Balon, strefę pośrednią oddzielającą moją dzielnicę od centrum. Znałem też dobrze
stary Arsenał, fabrykę wojny i śmierci, dziś przekształconą w aglomerację
opuszczonych hal, niszczejących i żałosnych. Potem przez długie lata przebywałem w
zamknięciu z dala od miasta, ale wiedziałem, że uległo ono zmianom, nawet w swym
wyglądzie.
Nowe dzielnice, zburzone stare domy, zbudowane nowe, supermarkety, kładki
nad ulicami, podziemne przejścia, drogi objazdowe. Lecz nie sądziłem, by mogło się
zmienić także stare Borgo Dora. I rzeczywiście, na zewnątrz wszystko wyglądało jak
dawniej, ale coś się jednak w tym czasie zmieniło w samym środku starego
przedmieścia, właśnie w Arsenale. Tam, gdzie powstawały działa i gdzie następnie
wszystko okrył kurz opuszczenia, teraz wyrósł kwiat, kwiat nadziei.
Wiadomość o tym zdumiała mnie, zdawało mi się, że istnieje jakiś rozdźwięk
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jektem, do którego zostało wybrane: do celu misyjnego. Potem musiałem zmienić
zdanie, zwłaszcza gdy poznałem Ernesta Olivera, a potem gdy zobaczyłem, czym
naprawdę jest Sermig. To nie tylko Dom Nadziei, ale i miejsce wielkich działań
wprowadzanych w czyn, rzeczywistość konkretnych faktów. Tylko ktoś taki jak
Ernesto mógł, niczym w nagłym wzlocie, przeczuć, ile znaczeń, również
symbolicznych, tkwi w wyborze Arsenału. Oznacza to przeciwstawienie sobie, z
nieodpartą oczywistością, dwu krańcowo różnych aspektów międzyludzkich
stosunków: pokoju i wojny, miłości i przemocy. A do tego jeszcze nieprzejednanej
sprzeczności między dwoma sposobami pojmowania relacji między ludźmi i
narodami: takich, które uprzywilejowują stosunki oparte na przemocy, oraz takich,
które gloryfikują braterstwo między narodami. Rysem typowym bogatej
osobowości Ernesta jest umiejętność nadawania namacalnego kształtu tym
koncepcjom, które - bardzo często i u wielu ludzi - pozostają jedynie w fazie
koncepcji.
Od mojego pierwszego spotkania z Ernestem i ze wspólnotą wyczułem
nieomylnie promieniowanie głęboko zakorzenionej duchowości, ciągłe wezwanie
do transcendencji, głęboką więź z wiarą. W tym tkwi klucz do zrozumienia
wszystkiego, zarówno dzieła, jak i myśli. Ktoś nie zaślepiony przesądami czy ciasnotą duchową zdaje sobie natychmiast sprawę, że stoi w obliczu czegoś innego,
czegoś, co wyrasta ponad nasze małe powszednie doświadczenia, ponad materialne
czy psychologiczne korzyści, spory, a także ponad tę odrobinę dobra lub miłości,
jaką - powodowani odruchem serca - możemy dać bliźniemu. Patrząc na Ernesta
widzisz człowieka, który dobro i miłość rozdaje również z odruchu serca, ale oprócz tego - działa wedle planu zmierzającego do celu, któ133

ry przekracza zwykle ludzkie doświadczenie i pasje, zmierzając do celu
oświetlonego wiarą. Ernesto, rozgrzany ogniem chrześcijańskiej miłości, chce dostosować do woli Bożej, usiłując z pokorą działać zgodnie z planem zakreślonym przez
Opatrzność Bożą, na tyle, na ile jest to możliwe dla nas, śmiertelnych. Ernesto jest z
całej swej istoty „dobry", czyli, jak to się mawia, ma dobre serce. To bardzo ważne,
lecz jest to cecha wspólna również wielu innym ludziom, tymczasem on ma coś
więcej: mianowicie dobroć wrodzoną i żywą, uszlachetnioną przez wiarę oraz przez
ów plan życia i działań przekształcających to, co może być zwykłym łagodnym i
dobrodusznym charakterem, zdolnym wprawdzie do czynienia dobra, ale w sposób
sporadyczny, nieoczekiwany, nierówny, w obowiązek stały, wypełniony dokładnie,
na najwyższym poziomie. Obowiązek, który staje się stylem życia, który całkowicie
go pochłania, któremu poświęca się z pełnym oddaniem, a nawet z wyrzeczeniami i
ofiarami, do tego stopnia oddając swą pracę, swe zdolności, swój czas, że nie ma go
już dla siebie, że nie ma już życia prywatnego. Oto przykład, który może wydać się
błahy, ale tak nie jest: jeszcze nigdy, od kiedy go poznałem, nie widziałem, żeby
spokojnie zjadł posiłek, tak by mu w tym nie przeszkodził jakiś telefon, jakaś
rozmowa, jakieś nie cierpiące zwłoki pytanie. Znałem też inne osoby pozornie
podobne do niego, to znaczy nadaktywne, ale u nich wynikało to albo z pewnego
rodzaju nerwicy, albo dręczącego szukania jakiejś korzyści czy potwierdzenia siebie,
albo też z tego, że były całkowicie oddane jakiemuś ideałowi, który - choć szlachetny
i wzniosły - zawsze miał charakter ludzki i doczesny. Ernesto jest inny. Jego ideałem
jest wiara, a jego zainteresowania, jak w przypadku każdego prawdziwego
chrześcijanina,
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dotyczą tego świata, lecz nie są z tego świata, zaś jego działalność zmierza zawsze
nie do nagradzania samego siebie, lecz tylko do dobra i zbawienia bliźnich. Są oni
dla niego braćmi, którym należy pomagać materialnie, a zwłaszcza duchowo za
pomocą owego światła zwanego nadzieją.
Te płomienie miłości, chociaż rzadkie i rozproszone, oświetlają świat oraz
przyszłość, upewniając nas, że wytrwale wprowadzane dobro zwycięży. Zadanie,
jakie trzeba wykonać, jest oczywiście bezmiernie wielkie, i od kogoś, kto - jak
Ernesto - trudzi się nad nim, wymaga poświęcenia wszystkich sił. Ta jego chęć
myślenia o wszystkim, angażowania się we wszystko sprawia czasami, że wydaje się
kimś zaborczym, kto nie pozostawia innym przestrzeni, kto chcąc być wszędzie,
doprowadza do zaciemniania wielu spraw. Lecz gdy przyjrzymy się temu bliżej,
widzimy, że tak nie jest. Jego pilność oznacza chęć zaopiekowania się innymi i tym,
co tu się robi. On dobrze wie, że skupienie wszystkiego we własnych rękach oznacza
powielanie siebie, i dlatego pierwsze co uczynił, to otoczył się zdolnymi,
skutecznymi, wspaniałymi duchowo współpracownikami. W tych latach miałem
okazję poznawać ich każdego dnia i moja opinia o tych cudownych osobach jest
doskonale uzasadniona.
Właśnie dzięki nim, dzięki Ernesto, mogłem odzyskać nieco spokoju, znaleźć się na
dobrej drodze do „uzdrowienia". Przyjmowali nie tylko kogoś kto, dotknięty
nieuleczalnymi chorobami, został zepchnięty na margines społeczeństwa, ale i
kogoś, komu - tak jak mnie - choroba toczyła duszę. I na tym przede wszystkim
polega ich wielkość. Dzięki, Ernesto.
Piętro Cavallero

135
W książce będącej wywiadem-rzeką z Ernestem Piętro CavaIlero stwierdził: „Ten,
kto przesadnie boi się cierpienia lub śmierci, w rezultacie będzie ciągle cierpiał i umierał
tysiące razy. Tylko jedna bojaźń nie powinna nas nigdy opuszczać: bojaźń przed Bożą
sprawiedliwością i przed skrzywdzeniem bliźnich. Nie jest ona tchórzostwem ani
słabością, nie powoduje trwogi ani niepokoju, lecz czyni nas silniejszymi. Bojaźń ta jest
łagodnym lękiem uspokajającym duszę i przezwyciężającym wszelki inny lęk".
Na pytanie: „Piętro, teraz, pod koniec życia, jak chciałbyś być wspominany?", dał
odpowiedź złożoną z lęku i ufności, rozgoryczenia i nadziei: „Myślę - odparł ten wilk
zamieniony w jagnię - że chciałbym zostać zapomniany. Swoją zapłatę otrzymam od
Tego, który udzieli mi jej po osądzeniu całego mojego życia, i to mi wystarczy. Lecz jeśli
muszę pozostawić jakiś znak mojego przejścia, to chciałbym, żeby był on związany z
tym, co teraz robię, a nie z moją przeszłością. I żeby dopomógł innym, może większym
niż ja nieszczęśnikom, uniknąć mojej drogi wiodącej do zła i samozniszczenia".
To słowa, nad którymi należy się zastanowić: świadczą one jasno, iż zło dlatego jest
złem, że powoduje zło, zaś dobro jest dobrem, bo powoduje dobro!
4. Zakończenie opowieści o wilku z Gubbio
Teraz, bardziej podniesieni na duchu i bardziej zaangażowani, prześledźmy
zakończenie opowieści o wilku z Gubbio:
Wówczas święty Franciszek rzekł: „Bracie wilku, wyrządziłeś wiele szkód w tej
okolicy i popełniłeś moc złego, niszcząc i zabijając wiele stworzeń bez pozwolenia
Boga. A zabijałeś i pożerałeś nie tylko zwierzęta,
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lecz śmiałeś zabijać i ludzi, stworzonych na podobieństwo Boskie. Przeto zasłużyłeś
na stryczek, jako złodziej i zbójca najgorszy, i lud cały krzyczy i szemrze przeciw
tobie, i cała okolica jest tobie wroga. Lecz zawrę, bracie wilku, pokój między tobą a
nimi, byś ich nie krzywdził więcej, a oni przebaczą ci wszelką urazę dawną i ani
ludzie, ni psy nie będą cię już prześladować". Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona 1 oczu, że zgadza się na to, co mu rzekł święty Franciszek, i że będzie
tego przestrzegał.
Wówczas święty Franciszek powtórzył: „Bracie wilku, skoro postanawiasz
zawrzeć i dzierżyć pokój, przyrzekam ci, że skłonię ludzi z tej okolicy, by żywili cię,
dopóki żyć będziesz, tak że nie doznasz już głodu. Wiem bowiem, że skutkiem głodu
popełniałeś zło wszelkie. Lecz wyświadczając ci tę łaskę, pragnę, bracie wilku, byś mi
obiecał, że nie będziesz szkodził nigdy nikomu z ludzi ni zwierząt. Obiecujesz mi to?"
Wilk skinieniem głowy dał znak wyraźny, że obiecuje. A święty Franciszek rzekł:
„Bracie wilku, pragnę, byś dał mi porękę swej obietnicy, iżbym mógł jej zaufać".
I kiedy święty Franciszek wyciągnął dłoń, by przyjąć jego porękę, wilk podniósł w
górę łapę i poufale położył ją na dłoni świętego Franciszka, dając mu znak wierności,
jak umiał. Wówczas święty Franciszek rzekł: „Bracie wilku, rozkazuję ci w imię
Jezusa Chrystusa pójść teraz ze mną, bez zwłoki. Chodź zawrzeć pokój w imię Boże".

A wilk poszedł za nim posłusznie, wzorem łagodnego jagnięcia; co widząc
mieszczanie dziwowali się wielce. I wnet rozeszła się wieść o tym po całym mieście.
Ileż to wilków mogłoby zmienić się w baranki! Ileż to zaciśniętych pięści mogłoby
zmienić się w ręce wyciągnięte do uścisku!
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Ileż siły nienawiści mogłoby zmienić się w siłę miłości!
Bóg wzywa każdego z nas, byśmy codziennie szukali własnego wilka we własnym
Gubbio!
I wcale nie trzeba daleko chodzić.
5. Pewien wilk naszych czasów napisał wspaniałą modlitwę
Piętro Maso, młody chłopiec, który chcąc zagarnąć majątek zamordował własnych
rodziców, stał się symbolem i przestrogą. Przestroga jest czytelna: w sercu, w którym
nie ma Boga, może wybuchnąć wszelki rodzaj przemocy!
Dlatego dzisiejszej młodzieży grozi to, że stanie się ona najsmutniejszym i
najokrutniejszym pokoleniem jakie kiedykolwiek pojawiło się na ziemi, jeżeli obfitości
dóbr nie będzie towarzyszyć obfitość wiary i miłości.
Teraz Piętro Maso, wilk naszych czasów, odzyskał wzrok i napisał słowa, które
brzmią jak szloch:
Panie,
chciałbym móc wyjąć
z Twego czoła wszystkie
ciernie i wbić je w moje ręce
splamione grzechem.
Chciałbym móc wyjąć
gwoździe z Twych rąk
i nóg
i wbić je w moje wargi,
które bluźniły.
Chciałbym móc uleczyć
ranę w Twoim boku
i nadstawić na cios włóczni
moje serce niegodne Twej miłości.
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Gdzieżeś był, o Panie,
gdy moja dłoń zabijała
obojętna na Twe słowa?
Teraz to wiem!
Ty byłeś tam, na krzyżu,
raz jeszcze wydając
swój odwieczny krzyk miłości:
„Ojcze, przebacz im,

bo nie wiedzą, co czynią". Przebacz mi... dobry Jezu!
Rozmyślajmy! Płaczmy! Nabierzmy znowu... nadziei!
Pomoc w modlitwie
6. Przed Jezusem ukrzyżowanym!
Jezu ukrzyżowany,
wszyscy Cię mogą oszukiwać, opuszczać,
zawodzić: lecz Ty nigdy nas nie zawiedziesz! Pozwoliłeś, żeby nasze
ręce okrutnie przybiły Cię do krzyża, żeby nam powiedzieć, że Twoja
miłość jest
prawdziwa, szczera, wierna i niezmienna!
Jezu ukrzyżowany,
oczy naszych przodków szukały Ciebie
w trudnych dniach ich życia
i w Tobie znajdowały pociechę i pokój.
Oczy naszych rodziców widziały Twoje rany
i dostrzegały moc Bożej miłości,
która nie starzeje się ani nie więdnie.
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Dziś nasze oczy widzą Twoje dłonie przybite
gwoździami, a przecież zdolne obdarzyć prawdziwą wolnością; widzą Twoje
stopy przybite do drzewa krzyża, a przecież zdolne chodzić i uczyć chodzenia;
widzą Twe serce włócznią przebite, a przecież zdolne wciąż udzielać zbawczego
przebaczenia.
Jezu ukrzyżowany,
znikło złudzenie szczęścia bez Boga!
Powracamy do Ciebie, jedyna nadziejo i jedyny
wyzwolicielu, jedyna radości i jedyna prawdo, która napełnia
serce oraz nadaje sens i godność życiu wszystkich ludzi. Jezu ukrzyżowany,
zmiłuj się nad nami
grzesznymi! Amen.

