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Stolica Apostolska
Watykan

Kiedy w 67 r. naszej ery sk³adano
do skromnego grobu cia³o aposto³a Piotra, nikt nie przypuszcza³,
¿e miejsce jego pochówku stanie
siê w przysz³oœci symbolem bogactwa i potêgi Koœcio³a chrzeœcijañskiego, a nad jego grobem
zostanie zbudowana potê¿na bazylika i narodzi siê niezwyk³e pañstwo.
To kolejna nasza wyprawa do
s³onecznej Italii. Za nami kilka dni
podró¿y, przez S³owacjê, Austriê
i pó³nocne W³ochy. Wczesnym
popo³udniem zatrzymujemy siê
na jednym z licznych kempingów
otaczaj¹cych stolicê antycznego
œwiata i wspó³czesnych W³och.
Spogl¹daj¹c na panoramê miasta
z jednego z siedmiu wzgórz, na
których w 753 r. p.n.e. zosta³ za³o¿ony Rzym, czujemy siê niczym
zdobywcy maj¹cy chrapkê na niezliczone bogactwa „Wiecznego
Miasta”. Jednak nasz turystyczny
atak pozostawiamy na dzieñ jutrzejszy. Dzisiaj w poœpiechu wyrzucamy bez³adnie z samochodu
ca³y sprzêt turystyczny, by dorwaæ
siê do stroju k¹pielowego i zdobyæ
ch³odne wody basenu, w którym
zmywamy trudy dnia. Ale przed
przyjemnoœciami – obowi¹zki.
Rozstawiamy nasz campingowy
sprzêt turystyczny: namiot, krzese³ka, stolik, pod³¹czamy lodówkê, z której wyci¹gamy le¿ajskie
piwo. Zgrzyt kluczyka na puszce
i z³ocisty, ch³odny p³yn powoli
³askocze gard³o. Nad nami roz³o¿yste pinie, których korony rzucaj¹ b³ogi cieñ. Tylko ta ha³aœliwa
armia cykad zak³óca nasze rozmowy. Ta „pieœñ zalotna” samców
i si³a brzmienia ca³ego „chóru”
czêsto przekracza 100 decybeli,
przewiercaj¹c nasze g³owy. Ca³e
szczêœcie zapada zmrok i po chwili koñczy siê koncert.
Nastaje nowy dzieñ. Wczesnym
rankiem, by unikn¹æ t³umów, ruszamy metrem do centrum mia22
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Imponuj¹ce wejœcie do Bazyliki Œw. Piotra

sta. Wysiadamy w okolicach najs³ynniejszej alei miasta – Via della
Conciliazione. Ulica „Pojednania”
upamiêtniaj¹ca Traktat Laterañski
prowadzi spod Zamku Anio³a do
centrum katolickiego œwiata, siedziby najwy¿szych w³adz Koœcio³a
Katolickiego, domu papie¿y. Stolica Apostolska to najmniejsze
pañstwo œwiata. Znajduje siê
w obrêbie granic Rzymu i nale¿y
do najczêœciej odwiedzanych, zarówno dlatego, ¿e jest œwiêtym
miejscem chrzeœcijañstwa, jak
i z racji posiadania najwspanialszych dzie³ sztuki wszystkich okresów. Watykan ma w³asn¹ pocztê
i mennicê, radio i telewizjê, wydaje czasopismo L’Osservatore Romano. Na niewielkiej powierzchni pañstwa mieszka oko³o 800
osób, z tego 400 ma obywatelstwo
Watykanu. To g³ównie ducho-
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wieñstwo i zakonnicy bêd¹cy
przedstawicielami wielu narodowoœci. Kiedy wchodzimy na plac
Œw. Piotra opuszczamy ziemiê
w³osk¹, wkraczamy na autonomiczny obszar ma³ego, ale jak¿e
potê¿nego pañstwa, bo jego w³adca przemawia w imieniu ponad
miliarda wyznawców. Nie szczêdzono wiêc œrodków na gmachy
tej instytucji. Tutaj tworzyli najs³ynniejsi malarze, rzeŸbiarze i architekci, korzystaj¹c z hojnego
mecenatu papie¿y.
Jesteœmy na eliptycznym placu
Œw. Piotra, autorstwa Berniniego
otoczonego imponuj¹c¹ czterorzêdow¹ kolumnad¹, któr¹ wieñczy 140 kolosalnych rzeŸb œwiêtych. Na œrodku placu, w towarzystwie dwóch przynosz¹cych
och³odê fontann stoi obelisk, zdobi¹cy dawniej cyrk Nerona, a do

Rzymu sprowadzony przez cesarza Kaligulê. Kierujemy wzrok na
prawo. Tutaj znajduje siê Pa³ac
Apostolski i Papieskie Okno. To
st¹d Jan Pawe³ II wyg³asza³ przez
wiele lat kazania, spotyka³ siê z milionami pielgrzymów, st¹d udziela³ b³ogos³awieñstwa przyby³ym
pielgrzymom z ca³ego œwiata i st¹d
odszed³ do Domu Ojca. Zbli¿amy
siê do imponuj¹cej fasady, wspinamy siê po schodach, gdzie zostajemy zlustrowani wzrokiem ¿o³nierzy Gwardii Szwajcarskiej i cywilnej ochrony. Wbrew przys³owiowej w³oskiej tolerancji i elastycznemu traktowaniu przepisów, sprawa odpowiedniego ubioru w Watykanie traktowana jest
z ca³¹ powag¹! Wieloletnie podró¿owanie nauczy³o nas, ¿eby zawsze
mieæ ze sob¹ chustê na ramiona
i spodnie z dopinanymi nogawKURIER POWIATOWY 12/2012 (104)
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kami. Wszystko jest OK. Wchodzimy do œrodka. Zapada cisza.
Przed nami imponuj¹ca przestrzeñ, do której wpada ostre œwiat³o spod imponuj¹cej kopu³y. To
tutaj w IV wieku wzniesiono
pierwsz¹ bazylikê, gdzie wedle tradycji znajduje siê miejsce ukrzy¿owania i pochówku œw. Piotra.
Niestety pod koniec XV wieku jej
stan by³ krytyczny. Trzeba by³o jednak czekaæ a¿ do XVI wieku, by
ujrzeæ odwagê papie¿a Juliusza II,
który wbrew przes¹dom i religijnej trwodze, nakaza³ zburzyæ do
po³owy star¹ bazylikê i rozpocz¹æ
wznoszenie nowej œwi¹tyni. Prace
budowlane trwa³y ³¹cznie 120 lat
i poch³onê³y ogrom si³ i œrodków
materialnych, jakie móg³ zgromadziæ ówczesny Koœció³ Katolicki.
Ich wynikiem by³a ogromna, przez
ca³e wieki najwiêksza na Ziemi,
œwi¹tynia chrzeœcijañska, (obecnie
najwiêksza znajduje siê w Jamusukro na Wybrze¿u Koœci S³oniowej) która olœniewa bogactwem
zdobieñ, iloœci¹ i jakoœci¹ dzie³
sztuki oraz mnogoœci¹ relikwii
œwiêtych Koœcio³a. Wchodzimy
dalej. Po prawej stronie k³êbi siê
spora grupa turystów. Za pancern¹
szyb¹ znajduje siê jedna z najcenniejszych rzeŸb na œwiecie – Pieta.
Micha³ Anio³ mia³ tylko 24 lata,
kiedy wyku³ w marmurze to arcydzie³o. Nieco dalej rz¹d wiernych
w milczeniu dotyka stopy pos¹gu
Œw. Piotra. Mijamy kolejne o³tarze, kaplice, nagrobki, rzeŸby.
W jednej z kaplic, zwanej Kaplic¹
Polsk¹ znajduje siê obraz Matki
KURIER POWIATOWY 12/2012 (104)

Boskiej Czêstochowskiej. Pomiêdzy g³osem fotograficznych migawek, pielgrzymi poch³oniêci
w modlitwie. Pod wspania³¹, œwietlist¹ kopu³¹ Micha³a Anio³a, znajduje siê grób Œw. Piotra nad którym Bernini wzniós³ imponuj¹cy
baldachim. Ta 28 metrowej wysokoœci konstrukcja odlana z br¹zu
zagrabionego z dachu Panteonu
w 1633 roku, nale¿y do jednych
z najs³ynniejszych prac artysty.
W absydzie kolejne dzie³o Berniniego. Go³¹b, symbol Ducha Œwiêtego wœród chmur unosi siê nad
tronem Œw. Piotra.
W¹skimi schodami idziemy do
królestwa umar³ych, katakumb
pod bazylik¹. Ponad 160 papie¿y
znalaz³o tu miejsce ostatniego spoczynku, wœród nich pierwszy papie¿ Polak, przy którego skromnym
grobie k³êbi¹ siê t³umy wiernych.
W g³êbi, bogato zdobiony grobowiec Œw. Piotra. Pocieszeniem napawa myœl, ¿e przed Bogiem wszyscy ludzie s¹ równi. Opuszczaj¹c
bazylikê przypominamy sobie s³owa Schillera – niemieckiego poety,
który po wizycie w Watykanie napisa³: „Prawdziwie bogate niebiosa
s¹ ich domostwem, bo formy te nie
s¹ z tego œwiata”.
Idziemy dalej. Przed nami imponuj¹ce zbiory Muzeum Watykañskiego. Wizytê w najwiêkszych
muzeach œwiata, które obejmuj¹
tuzin samodzielnych muzeów,
rozpoczynamy od Pinakoteki galerii malarstwa. Znajduj¹ siê tu
dzie³a takich malarzy jak: Giotto,
Fra Angelico, Filippo Lippi, Le-
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onardo i Rafael, którego dzie³o
„Przemienienie Pañskie” nale¿y do
najcenniejszych. Potok turystów
zape³nia bogato zdobione korytarze okien, z których rozpoœciera
siê widok na Ogrody Papieskie
pe³ne przeró¿nych gatunków
drzew, krzewów, zió³ i kwiatów.
Jesteœmy w salach egipskich, gdzie
mo¿na z bliska obejrzeæ autentyczne mumie, pozosta³e po wspania³ej cywilizacji staro¿ytnego Egiptu. Muzeum Pro Clementino,
w którym zgromadzono imponuj¹c¹ kolekcjê rzeŸb na czele z Apollem Belwederskim oraz Grup¹ Laokoona, któr¹ znaleziono pod Z³otym Domem Nerona. Jest i polski
akcent. Sala Sobieskiego, w której
znajduje siê obraz Matejki „Bitwa
pod Wiedniem”, ofiarowany papie¿owi Leonowi XIII w 200 rocznicê odsieczy. Pomimo ogromnego bogactwa dzie³, wyczuwa siê
pewne napiêcie. Wszyscy zmierzaj¹ w jedn¹ stronê do miejsca,
które zaw³adnê³o wyobraŸni¹ milionów. Przed nami przylegaj¹ca
do Pa³acu Apostolskiego – Kaplica Sykstyñska zbudowana w XV
wieku na polecenie papie¿a Sykstusa IV i od tego czasu oficjalnie
pe³ni¹ca funkcjê prywatnej kaplicy papie¿a. To tutaj odbywaj¹ siê
konklawe kardyna³ów, maj¹ce na
celu wybór nowego papie¿a. Kaplica ma identyczne wymiary jak
biblijna Œwi¹tynia Salomona w Jerozolimie. Malowid³a na obu œcianach bocznych powsta³y wraz
z kaplic¹ i przedstawiaj¹ sceny
z ¿ycia Moj¿esza i Chrystusa, pêdzla Perugina i Botticellego. Kiedy
Sykstus IV umiera jego nastêpca
Juliusz II chce uczyniæ kaplicê jeszcze wspanialsz¹. Anga¿uje za
6000 z³otych dukatów znanego
rzeŸbiarza z Florencji. Micha³
Anio³ do tej pory nie zajmowa³ siê

malarstwem, a mimo to stawia nies³ychany warunek: przyjmie zlecenie tylko wtedy, jeœli bêdzie mia³
woln¹ rêkê w tworzeniu. O dziwo
Papie¿ siê zgadza. Po kilku latach
dzie³o pokrywa sklepienie i przynosi mu nieœmierteln¹ s³awê. Po 20
latach wraca do kaplicy, by ozdobiæ
œcianê o³tarzow¹. Po siedmiu latach
ponownie zadziwia œwiat. Jednak
arcydzie³o Micha³a Anio³a spotyka
siê z krytyk¹. Papieski mistrz ceremonii, Biagio da Cesena twierdzi,
¿e ze wzglêdu na zbyt wiele nagoœci „dzie³o nadaje siê do gospody”.
Nie dziwi z³oœæ urzêdnika. Twarz
króla piekie³, owiniêtego wê¿em –
Minosa, do z³udzenia przypomina
papieskiego dostojnika. Starania
Ceseny przynosz¹ jednak efekt.
Daniele de Woltera otrzymuje od
konserwatywnego papie¿a zlecenie
zas³oniêcia miejsc intymnych. Do
historii przechodzi jednak jako
„majtkarz” Micha³a Anio³a. W latach 90-tych XX wieku malowid³a
Kaplicy Sykstyñskiej przechodz¹
gruntown¹ konserwacjê. Blasku
nabieraj¹ kolory, znikaj¹ domalowane czêœci garderoby, a œwiat obiegaj¹ nowe sensacje. W gazetach pojawiaj¹ siê nag³ówki „Czy Micha³
Anio³ ukry³ w swoim arcydziele tajne przes³anie”. Mno¿¹ siê pytania!
Kim jest obejmowana przez Boga
kobieta w Stworzeniu Adama? Co
symbolizuje pêpek Adama? Co
symbolizuj¹ ods³oniête poœladki
w Dziele Stworzenia? Przez lata
mo¿na zg³êbiaæ dzie³a i zagadki Watykanu, a prawdopodobnie i tak
nie znajdziemy odpowiedzi na
wszystkie nurtuj¹ce nas pytania.
Jedno jest pewne. Wyjdziemy st¹d
bogatsi o niezwyk³e prze¿ycia duchowe i artystyczne, a nasza pamiêæ
przez lata bêdzie wyœwietlaæ obrazy
jakie zobaczyliœmy w Stolicy Apostolskiej.
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