
ażdy chrześcijanin jest du-
chowo Wandejczykiem! – 
powiedział ostatnio ks. kard. 
Robert Sarah, przybywszy 

do Wandei. Ktoś się dziwi? Dzieje wan-
dejskiego powstania z lat 1793-1795 są 
wzruszające i pouczające. Odkrywam 
to sam, pisząc właśnie swoją „wandejską” 
książkę i tłumacząc wandejskie pieśni. 
Zwłaszcza że dla nas, Polaków, którzy 
doświadczyliśmy dyktatury proletariatu 
w praktyce, doświadczenie wandejskie 
jest nie do przecenienia. 

Mówiąc w wielkim skrócie, ks. kard.  
Sarah ukazał, jak zatrważająco podobne 
są niebezpieczeństwa grożące dziś Ko-
ściołowi, a przede wszystkim katolickiej 
rodzinie – do tych, które niosła anty-
klerykalna wojna wydana chrześcijaństwu 
przez wielką rewolucję francuską. Dziś 
we Francji, podobnie jak wówczas, pod-
palane są kościoły. 

Wtedy starcie było radykalne, bo wal-
czono na śmierć i życie; oddało je wiele 
tysięcy męczenników. Obecna sytuacja 
jest – wydawałoby się – znacznie lepsza. 
Czy jednak na długo? Wandejczycy „swoją 
ofiarą nie dopuścili do tego, by kłamstwo 
ideologii zakrólowało jako władca” – 
mówił kardynał w swojej homilii. „Dzięki 
Wandejczykom rewolucja musiała zrzucić 
maskę i odsłonić swe oblicze nienawiści 
do Boga i do wiary. Dzięki Wandejczykom 
księża nie stali się służalczymi niewolni-
kami totalitarnego państwa, ale mogli 
pozostać wolnymi sługami Chrystusa i 
Kościoła”. Te słowa ks. kard. Sarah padły 
w sierpniu roku 2017 w Puy du Fou. To 
jeden z największych we Francji parków 
tematycznych, który co roku gości kilka 

milionów zwiedzających. Park niezwy-
czajny – stworzyli go katolicy, potomkowie 
wandejskich powstańców. Można tu oglą-
dać niemal wyłącznie wspaniałe widowiska 
historyczne, skupione wprawdzie na dzie-
jach Francji wszystkich epok, ze szcze-
gólnym jednak uwzględnieniem powstania 
z 1793 roku. Jego przebieg jest dla Polaka 
niezwykle pouczający. Nie darmo pierw-
szej poświęconej mu polskiej książki, 
„Rozważania o wojnie domowej”, napi-
sanej przez Pawła Jasienicę, cenzura nie 
dopuściła do druku za życia autora, bo 
analogie do PRL (a zwłaszcza do lat sta-
linowskich) nasuwały się same. 

  
Miłe złego początki 
Wiejski lud Królestwa Francji był prosty 
i pobożny, natomiast mieszkańcy miast 
byli bardziej „oświeceni” i wobec wiary 
krytyczni. Szerzyły się pośród nich „re-
wolucyjne” pomysły nowych filozofów. 
Z początku jednak również i wieś przyjęła 
rewolucję roku 1789 z sympatią. Wyda-
wało się, że rozliczne przypadłości ancien 
régime'u zostaną teraz naprawione. 
Stało się inaczej. Rewolucyjni przywódcy 
zaczęli poprawiać nie tylko państwo, 

ale i Pana Boga. Po likwidacji „przesta-
rzałych” powinności feudalnych nastąpiło 
ustalanie, które z instytucji Kościoła ka-
tolickiego są potrzebne, a które nie. 

Uznano, że zakony przydatne nie są, 
więc je zlikwidowano (gorzej: uległy de-
legalizacji i nie wolno już było pokazywać 

się w habicie). Wieś jeszcze nie reagowała, 
ochoczo uczestnicząc w rozbiorze majątku 
wielkich klasztorów. Życie przeciętnego 
rolnika toczyło się w cieniu parafialnej 
świątyni, klasztory były rzeczywistością 
odległą. Ale zaraz potem wzięto się za 
kler diecezjalny. Oświeceni przywódcy 
uznali, że Papież nie powinien mieszać 
się do spraw Kościoła w ich kraju, o 
wierze zaś decydować będzie rząd. 

Powstał więc pomysł, aby wszyscy ka-
płani mianowani byli przez władze, sta-
nowiska zaś miano im przyznawać w 
drodze wyboru przez ogół obywateli, w 
tym zarówno niewierzących, jak i pro-
testantów i żydów. Uprawnieni do gło-
sowania musieli wszakże legitymować 
się odpowiednim majątkiem. Efekt był 
taki, że stanowisko wiejskiego proboszcza 
zależało od decyzji bogatych wolnomy-
ślicieli z najbliższego miasteczka. Dla 
dobra narodu rząd zaczął też samo-
dzielnie zmieniać liturgię. Wieś nie 
mogła tego pojąć. Mieszczanie z kolei 
dziwili się, że „ciemny lud” nie rozumie 
dobrodziejstwa demokracji. Kolejne 
prawo nazywało się Konstytucją Cywilną 
Duchowieństwa. 

Każdy kapłan, aby sprawować swoją 
posługę, musiał złożyć przysięgę na ten 
dokument – stawał się wówczas pań-
stwowym urzędnikiem. Papież zapro-
testował, a rewolucyjna propaganda za-
częła go wyszydzać. Ale niestety: większa 
część francuskiego kleru, zastraszona 
lub przekabacona, przysięgę złożyła. Wy-
łamał się tylko Zachód: Bretania, An-
degawenia, Wandea, Poitou. W związku 
z tym tamtejsze władze postanowiły 
aresztować i uwięzić wszystkich „nieza-
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przysiężonych” księży. Parafie stanęły 
jednak w ich obronie, a wtedy miasta 
posłały swoje gwardie, aby uspokoić nie-
pokornych. Gdzieniegdzie doszło do za-
mieszek, były nawet ofiary śmiertelne, 
ale zasadniczo rewolucja odniosła sukces: 
wieś pozornie ujarzmiono. „Niezaprzy-
siężeni” księża nie znikli jednak. Uciekłszy 
do lasów albo do rodzinnych wiosek, 
nadal prowadzili duszpasterstwo, tyle że 
potajemnie. Nowi, „zaprzysiężeni” i już 
„szczerze republikańscy”, kapłani nie 
mieli lekko. Ich parafianie przestali cho-
dzić do kościoła – odtąd wędrowali gro-
madnie, lecz ukradkiem, do kryjówek 
prawdziwych duszpasterzy. Rozeszły się 
też wieści o cudownych objawieniach w 
głębi lasów: na starych dębach widywano 
Matkę Bożą i świętych. Parafianie orga-
nizowali procesjonalne pielgrzymki w 
leśne gęstwiny, a miasta posyłały swoje 
milicje, żeby je zbrojnie rozpędzać w 
imię zwalczania „zabobonu i przesądu”. 

  
Pobór trzystu tysięcy  
i powstanie 
Rewolucyjne szaleństwo urosło wkrótce 
do poziomu międzynarodowego. Chcąc 
szerzyć nowe ideały, Francja wypowie-
działa wojnę „tyranowi”, czyli Austrii. 
Król Ludwik XVI, w zasadzie już i tak 
od dwóch lat pozbawiony władzy, został 
zdetronizowany. Powstała Pierwsza Re-
publika. Wkrótce nieszczęsny monarcha 
dał głowę pod nóż gilotyny. Był to praw-
dziwy szok dla znacznej części Francuzów. 
Tymczasem wojna przedłużała się. Po-
trzeba było rekruta. Republika ogłosiła 
przymusowy pobór trzystu tysięcy młodych 
mężczyzn. Przede wszystkim ze wsi. 

I tu miarka się przebrała. Na francu-
skim Zachodzie, w Bretanii i w depar-
tamencie Wandei oraz na pograniczu 
departamentów sąsiednich (czyli w tak 
zwanej później Wandei wojennej – to 
pojęcie szersze niż urzędowy departa-
ment tej nazwy) wiejska młodzież przy-
była wprawdzie na wyznaczone miejsca 
poboru, ale zamiast dać się wziąć w ka-
masze, zaatakowała gwardię narodową. 
Od 12 marca 1793 roku biją kościelne 
dzwony, płoną merostwa. 

Wieśniacy, uzbrojeni głównie w pałki, 
kosy osadzone na sztorc i nieliczne my-
śliwskie flinty, potrzebują jednak do-
wódców. Pierwszym i na długo najważ-
niejszym z nich zostaje pobożny chłop 
Jakub Cathelineau, którego powszechnie 
nazywano Świętym z Andegawenii. Obok 
niego stanął dawny leśniczy Stofflet. Ale 
poza tym chłopi wyciągają z zamków 
nielicznych pozostałych jeszcze na miejscu 
arystokratów. Wszak powołaniem stanu 
szlacheckiego zawsze była służba woj-
skowa. W ten sposób na czele powstań-
ców stają ludzie, o których wcześniej 
świat nie słyszał, a których Napoleon 
miał uznać za geniuszy wojny: d’Elbée, 
de la Rochejaquelein, de Lescure (zwany 
Świętym z Poitou), de Charette. W ciągu 
miesiąca formuje się kilkudziesięcioty-
sięczna ochotnicza Armia Katolicka i 
Królewska. Jej żołnierze noszą na kurt-
kach wizerunek Serca Jezusowego, wszys-
cy mają też różańce. Z okrzykami „Niech 
żyje religia!” i „Niech żyje król!” rozbijają 
w puch kolejne rewolucyjne armie wy-
słane przez paryskie władze. Niewiele 
brakowało, a ruszyliby na Paryż. Ich żą-
dania obejmowały początkowo jedynie 

wolność kultu katolickiego. Szybko do-
szedł postulat odrodzenia monarchii. 
Za aktualnego władcę uznano małego 
Ludwika XVII, który przebywał wówczas 
w paryskim więzieniu. 

  
Ludobójstwo francusko- 
-francuskie i świadectwo 
męczenników 
Szale wojny wahają się długo. Jesienią, 
po klęsce powstańców pod Cholet, Re-
publika odzyskuje kontrolę nad Wandeą. 
Sławni dowódcy Armii Katolickiej i 
Królewskiej giną jeden po drugim, a 
nad całą prowincją zawisa groźba strasz-
liwej, krwawej zemsty. Władze głoszą 
wprawdzie amnestię i pojednanie, ale 
to hipokryzja. W poufnej korespondencji 
czytamy: „Powracający bandyci nigdy 
nie przyznają się do swego błędu, są fa-
natykami i okrutnikami. Ta zbrodnia 
może ustać tylko wraz z ich życiem”. 
Wojska republikańskie – tzw. piekielne 
kolumny generała Turreau – kilometr 
po kilometrze przemierzają całe tery-

torium, planowo paląc i mordując. Tur-
reau wydał im rozkaz „Użyte zostaną 
wszelkie środki w celu wykrycia rebe-
liantów; wszyscy oni pójdą pod bagnety; 
wioski, gospodarstwa, lasy, łąki, krzewy 
żarnowca i wszystko, co może spłonąć, 
oddane zostanie płomieniom… W ten 
sam sposób traktujcie kobiety, dziewczęta 
i dzieci… Osoby tylko podejrzane rów-
nież mają nie być oszczędzone”. 

Nie chodziło już tylko o uśmierzenie 
powstania. Rewolucyjni komisarze ludowi 
pragnęli wypalić ogniem i żelazem kato-
licką świadomość i pamięć o tym, że w 
ogóle mógł się zdarzyć opór ludu wobec 
„dobrodziejstw” rewolucji. Taki zamiar 
wymagał masowej eksterminacji. W Na-
ntes nad Loarą przez kilka miesięcy wią-
zano ze sobą kolejne grupy zatrzymanych, 
najpierw osobno księży, a potem męż-
czyzn, kobiety i dzieci, ładowano na stare 
barki i zatapiano pośrodku rzeki. Wszystko 
to bez sądu. Podczas owych „pławień 
nantejskich” (les noyades de Nantes) zgi-
nęło do pięciu tysięcy osób. Dochodziło 
też do specyficznych projektów racjona-
lizatorskich: gdzieniegdzie zdejmowano 
z trupów skórę, żeby się nie marnowała, 
i wyrabiano spodnie dla republikańskich 
oficerów. W Angers odbyła się za to pa-
rodia śledztwa i procesu, w którym ma-
sowo skazywano na śmierć. Spis zbrodni, 
udowodnionych oskarżonym, jest wielce 
pouczający. Oto fragment: 

Jakub Uzureau, 63 lata: „Nie chodził 
na Mszę odprawianą przez republikań-
skiego księdza”. 

Maria Joanna Grille, 56 lat: „Przyjęła 
u siebie niezaprzysiężonego kapłana.” 

Maria Allard, 60 lat: „Uczestniczyła 
w procesjach”. 

Franciszek Miaulet, 35 lat: „Wyrabiał 
różańce”. 

Jedną z kobiet, Renatę Marię Feilla-
treau, sędzia indagował, czy to prawda, iż 
„oświadczyła publicznie, że woli umrzeć, 
niż zostać rewolucjonistką”. Oskarżona 
odrzekła, że „nic takiego nie powiedziała, 
mówiła natomiast, i powtarza to raz jeszcze, 
że woli umrzeć, aniżeli porzucić swoją 
wiarę”. I za to ją rozstrzelano. W roku 
1984 św. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 
stu spośród trzech tysięcy rozstrzelanych 
wówczas w Angers męczenników.   

  
Wszyscy jesteśmy 
Wandejczykami 
Wandeę utopiono we krwi. Dopiero 
upadek Robespierre’a zakończył okres 
Wielkiego Terroru w Paryżu i masowe 
eksterminacje w Wandei, choć nie położył 
kresu partyzanckiej wojnie, która trwała 
jeszcze długo. Czy powstanie przyniosło 
coś więcej niżeli tylko śmierć dwustu 
tysięcy chrześcijan? Po pierwsze, ich 
świadectwo wiary nie da się niczym 
zmierzyć. Jest bezcenne. 

Po drugie, opór Wandejczyków wy-
wołał mimo wszystko otrzeźwienie i re-
fleksję. Sam Napoleon Bonaparte (który 
jako rewolucyjny generał świadomie 
wykręcił się od uczestnictwa w tej „brud-
nej” wojnie) wyznawał pod koniec życia, 
że „Wandea musiała się wydarzyć, aby 
uratować honor Francji”. On sam też 
doprowadził Republikę do zawarcia 
konkordatu ze Stolicą Apostolską. 

Nie wiemy, czy Napoleon był rzeczy-
wiście wierzącym katolikiem. Rozumiał 
jednak – niewątpliwie między innymi 
dzięki Wandei! – że katolikom należy 
się wolność kultu. Warunki konkordatu 
negocjował w jego imieniu biskup Ber-
nier, jeden z byłych kapelanów Armii 
Katolickiej i Królewskiej. 

I po trzecie, przykład Wandei pokazuje 
jak na dłoni, ku czemu zmierzają pomysły 
„modernizacji” Kościoła i państwa na 
siłę, w imię wyimaginowanej ideologii. 
Miało być lepiej i mądrzej, tymczasem 
kolejne progi rewolucyjnego szaleństwa 
pokazały, do czego zdolny jest człowiek 
opętany ideą wszechwładzy rozumu. 

Ta lekcja pozostaje aktualna, zwłaszcza 
że wielu nie chce jej zrozumieć. I wielu 
nie pojmuje, że to właśnie podczas Wiel-
kiej Rewolucji narodził się nowoczesny 
totalitaryzm, którego największym wro-
giem okazała się wiara katolicka. Obja-
wione podczas Wielkiego Terroru sposoby 
działania ideologów rzekomego „rozumu” 
znalazły doskonałą kontynuację w Związ-
ku Sowieckim. Schematy zachowań, do-
nosów, denuncjacji, samokrytyki, funkcji 
komisarzy i politruków, mechanizm 
czystek i „odwilży” – wszystko to pojawiło 
się już tam i wtedy. Patrząc na to, do-
strzegam z obawą możliwość powrotu 
tego rzekomo rozumnego szaleństwa, 
które nieodwołalnie kończy się paleniem 
świątyń. Dlatego, jak powiedział ostatnio 
ks. kard. Robert Sarah, my wszyscy mu-
simy być Wandejczykami. Tylko nie 
można czekać na moment, kiedy pozo-
stanie już tylko fizyczny opór. l

Przykład Wandei 
pokazuje jak  
na dłoni, ku czemu 
zmierzają pomysły 
„modernizacji” 
Kościoła i państwa 
na siłę, w imię 
wyimaginowanej 
ideologii

Dr hab. Jacek 
Kowalski

acek 

W ostatnich latach we Francji seryjnie płonęły miejsca kultu  
– większość na skutek celowych podpaleń. 18 lipca br. ogień 
podłożono pod XV-wieczną katedrę św. św. Piotra i Pawła w Nantes
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