
 1868 roku bł. Pius IX podjął 
decyzję o zwołaniu do Rzy-
mu kolejnego soboru po-
wszechnego. Miał to być 

pierwszy od ponad trzystu lat sobór eku-
meniczny (tj. od zakończenia obrad so-
boru w Trydencie w 1564 roku). Zgodnie 
z wielowiekową tradycją zaproszenia do 
wzięcia udziału w jego obradach Stolica 
Apostolska wysłała nie tylko do biskupów 
Kościoła powszechnego, ale również do 
innych wspólnot chrześcijańskich (pra-
wosławnych i protestanckich), które ze-
rwały jedność z następcą św. Piotra. 

Ostatecznie jednak w chwili inauguracji 
obrad soborowych w bazylice św. Piotra 
w Rzymie 8 grudnia 1869 roku (uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny) nie pojawiły się 
niekatolickie delegacje. Zarówno strona 
prawosławna, jak i protestancka nie 
zdecydowały się na przyjęcie zaproszenia. 
Wśród ponad tysiąca ojców soborowych 
było kilku polskich biskupów, w tym ar-
cybiskup poznańsko-gnieźnieński Mie-
czysław Halka Ledóchowski, późniejszy 
kardynał i bohater oporu przeciw bis-
marckowskiemu kulturkampfowi. 

Obrady soboru toczyły się w napiętej 
atmosferze politycznej w Europie. Latem 
1870 roku zostały one przerwane po wy-
buchu wojny francusko-pruskiej i wyco-
faniu z Rzymu stacjonujących tam od 
1849 roku wojsk francuskich. Bezpośrednią 
konsekwencją tych wydarzeń była aneksja 
papieskiego Rzymu przez Piemont we 
wrześniu 1870 roku. Ostatecznie położyła 
ona kres istniejącemu od ponad tysiąca 
lat Państwu Kościelnemu. 

 
Czas kulturkampfów 
Epoka, w której rozpoczynał obrady 
Sobór Watykański I, była również cza-
sem nasilających się laicyzacyjnych 
kampanii (kulturkampfów) prowadzo-
nych w całej zachodniej Europie pod 
mylącym hasłem „rozdziału Kościoła 
od państwa”. W rzeczywistości bowiem 
liberalno-radykalnym ekipom rządo-
wym, które prowadziły tego typu poli-
tykę, chodziło przede wszystkim o od-
separowanie społeczeństw (ich edukacji 

oraz kultury) od wpływu religii kato-
lickiej. Dokonywało się to pod hasłem 
„nowoczesności” (modernizacji) i było 
realizowane za pomocą struktur pań-
stwowych, które w ten sposób nabywały 
kompetencji do wnikania w sfery do-
tychczas im niedostępne, jak na przy-
kład prawa rodziców do kształcenia 
swoich dzieci zgodnie ze swoim świa-
topoglądem. 

Twardy sprzeciw bł. Piusa IX wobec 
nasilających się ataków na Kościół i 
ludzi wierzących spotykał się ze strony 
liberalnej z furiackimi nagonkami pro-
pagandowymi. Szczególnie wzmogły się 
one po 1864 roku, gdy w encyklice 
„Quanta cura” oraz w dołączonym do 
niej „Spisie błędów” (Syllabus errorum) 
Papież potępił ideologicznie rozumianą 
nowoczesność (co w propagandzie 
przedstawiano, że „Kościół odwraca 
się od nowoczesnego świata”) oraz dą-
żenie do wszechwładzy państwa. Znając 

historię dwudziestowiecznych totalita-
ryzmów, profetyczne były słowa Piusa 
IX, który w punkcie 39 „Syllabusa” po-
tępił doktrynę głoszącą, że „państwo, 
będące źródłem wszystkich praw, jest 
wyposażone w niczym nieograniczone 
uprawnienia”. 

 
Nieomylny, gdy umacnia braci  
w wierze 
Dziewiętnastowieczni liberałowie, za-
patrzeni w państwo jako instrument 
tzw. nieuchronnego postępu, uznali te 

słowa za kolejny dowód „odwracania 
się od nowoczesności” przez Papieża. 
W podobny sposób zinterpretowano 
orzeczenie dogmatyczne uchwalone na 
Soborze Watykańskim I, potwierdzające 
nieomylność następcy św. Piotra wypo-
wiadającego się ex cathedra (oficjalnie 
w tym charakterze) w sprawach wiary i 
moralności (konstytucja dogmatyczna 
„Pastor aeternus”). 

Dogmatyczne orzeczenie Vaticanum I, 
pozostając w zgodzie z całą Tradycją 
Kościoła, zawęża pewność nieomylności 
tylko do sfery wiary i moralności, za-
strzegając, że w tych kwestiach papież 
ma się wypowiadać ex cathedra. W 
tym znaczeniu nie są nieomylne wypo-
wiedzi papieskie w kwestiach wiary i 
moralności, które padły na przykład w 
wywiadach prasowych czy w książkach 
publikowanych przez takiego czy innego 
papieża. 

Historia Kościoła po 1870 roku po-
kazuje, że tylko raz skorzystano z tego 
uprawnienia następcy św. Piotra, po-
twierdzonego przez Vaticanum I, ale 
przecież płynącego z polecenia samego 
Chrystusa, skierowanego do św. Piotra 
i wszystkich jego następców, by „umac-
niali braci w wierze”. Chodzi o ogłoszony 
w 1950 roku przez Piusa XII dogmat o 
Wniebowzięciu Matki Bożej. Papież, 
czerpiąc z Tradycji Kościoła, ogłosił ex 
cathedra to, co Kościół wyznawał od 
wieków. 

 
Furia liberałów 
Dla dziewiętnastowiecznych liberałów, 
którzy głosząc hasło „rozdziału Kościoła 
od państwa”, powinni zachować daleko 
idącą wstrzemięźliwość dotyczącą spraw 
wewnątrzkościelnych (a taką były kon-
stytucje soborowe), ogłoszony przez Va-
ticanum I dogmat o nieomylności papieża 
w kwestiach wiary i moralności był szcze-
gólnym kamieniem obrazy. Jak pisał 
przywódca brytyjskich liberałów i premier 
William Gladstone: „Wraz z tym dekre-

tem żądania Innocentego III do pano-
wania nad światem zostały wskrzeszone 
w dziewiętnastym wieku, na podobieństwo 
jakiejś mumii wyciągniętej z zakurzonego 
sarkofagu”. W liberalnej prasie na Wy-
spach i kontynencie rozpętano kampanię 
głoszącą, że przyjęty przez ojców sobo-
rowych dogmat oznacza próbę cofnięcia 
„nowoczesnej, opartej na wolności jed-
nostki europejskiej cywilizacji”, rodem z 
ducha reformacji protestanckiej, do 
„orientalnego, mahometańskiego mo-
delu”. W Prusach liberałowie wspierający 
Bismarcka w jego kulturkampfie potrak-
towali dogmat o papieskiej nieomylności 
jako dogodny pretekst do zradykalizo-
wania antykatolickiej polityki. 

 
O odwagę wiary i rozumu 
Warto również pamiętać, że Vaticanum I 
podtrzymał tradycyjną dla Kościoła nau-
kę o konieczności łączenia wiary i ro-
zumu. Sobór w swojej konstytucji „De 
fide catholica” powtórzył, że można 
dojść do poznania Boga za pomocą ro-
zumu. Do tej soborowej nauki odwoływał 
się Prymas Stefan Wyszyński, gdy w 
roku obchodów milenijnych mówił do 
polskiej młodzieży: „Kościół oczekuje 
też od Was wiary rozumnej, aby była 
rationabile obsequium. Jak poucza Sobór 
Watykański I, musi być zawsze fides 
quaerens intellectum” (Gdańsk, 28 maja 
1966 roku). Opierając się na tej sobo-
rowej nauce, św. Jan Paweł II w encyklice 
„Fides et ratio” (1998) podkreślał, iż 
„złudne jest mniemanie, że wiara może 
silniej oddziaływać na słaby rozum; prze-
ciwnie, jest wówczas narażona na po-
ważne niebezpieczeństwo, może bowiem 
zostać sprowadzona do poziomu mitu 
lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum 
nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, 
brakuje mu bodźca, który kazałby skupić 
uwagę na specyfice i głębi bytu. […] 
Odpowiedzią na odwagę wiary musi 
być odwaga rozumu” (FR, 48). l 

Prof. Grzegorz Kucharczyk
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 1867 roku Cyprian Norwid, 
pod wrażeniem wiadomości 
o pokonaniu przez wojska 
papieskie (złożone w dużej 

mierze z ochotników) pod Mentaną 
szturmujących granice Państwa Papie-
skiego wojsk Giuseppe Garibaldiego, 
dzielił się w jednym ze swoich listów ra-
dością, że „gwardie pontyfikalne pobiły 
opryszków bez-historycznych”. 

Kim były owe „opryszki”? Chodzi o 
różne odcienie prądów rewolucyjnych, 
które od czasów wojen napoleońskich 
zmierzały do obalenia świeckiej władzy 
papieży. Należy jednak podkreślić, że 
nie chodziło tutaj o pomoc Kościołowi 
w pozbyciu się zbytnich przywiązań 
do spraw świeckich, tak aby mógł on 
tym energiczniej oddać się sprawie 
ewangelizacji i przyciągania ludzi do 
Chrystusa. Jak zawsze w przypadku re-
wolucjonistów głoszenie hasła „Kościoła 
ubogiego”, w tym przypadku pozba-
wionego swojego władztwa świeckiego 
ze stolicą w Rzymie, było przykrywką do 
realizacji celu zasadniczego, jakim było 
przesycenie antykatolicyzmem szeroko 
rozumianej sfery publicznej (nie tylko 
politycznej, ale i kulturowej). 

Rewolucja przychodzi do Italii wraz z 
armią napoleońską (1796). Wtedy po 
raz pierwszy zlikwidowane zostało przez 
Francuzów Państwo Kościelne, a Papież 
Pius VI zmarł na wygnaniu („Pius VI i 
ostatni” – jak głosiła rewolucyjna propa-
ganda). Napoleon po swojej cesarskiej 
koronacji przybrał również tytuł „króla 
Włoch”, który obejmował również pa-
pieski Rzym. W 1814 roku władza Na-
poleona na Półwyspie Apenińskim odeszła 
do przeszłości, ale zasiew rewolucji po-
został i zaczął kiełkować. 

 
Jawnie i tajnie przeciw 
Kościołowi w Italii 
Kształtujące się po 1815 roku pokolenie 
„opryszków bez-historycznych” składało 
się z liberalnych i radykalnie demokra-
tycznych środowisk politycznych, które 
różniły się w szeregu ważnych kwestii, 
jednak wspólnym dla nich mianownikiem 
było dążenie do zjednoczenia Włoch 
oraz antykatolicyzm (nie tylko antykle-
rykalizm). Często też radykalni demokraci 
spotykali się z „umiarkowanymi” libera-

łami na wspólnym gruncie, jaki tworzyły 
loże wolnomularskie. 

Pierwsze lata po kongresie wiedeń-
skim były zresztą na Półwyspie Ape-
nińskim naznaczone prawdziwą eks-
plozją tajnych organizacji, które łączyły 
radykalny program społeczny z pro-
gramem zjednoczeniowym. Ponieważ 
w sensie politycznym główną przeszkodą 
w realizacji programu zjednoczenia 
Włoch była katolicka monarchia Habs-
burgów i lokalne katolickie monarchie 
oraz Państwo Kościelne, w ideologii 
tych organizacji realizacja celów spo-
łecznych i narodowych była przeniknięta 
duchem antykatolicyzmu. Taka była w 
największym skrócie ideologia powsta-
jących w latach dwudziestych dziewięt-
nastego wieku karbonariuszy (carbo-
nari) oraz polityczna filozofia Giuseppe 
Mazziniego, mentora rewolucjonistów 
z 1848 roku, którzy utworzyli efeme-
ryczną Republikę Rzymską. Mazzini 
(rewolucjonista i wolnomularz) głosił 
program swoistej religii politycznej, 
kult ludzkości i postępu miał zastąpić 
kult Boga chrześcijańskiego. 

 Antykatolicyzm w propagandzie 
i w polityce 
Wiosna Ludów była okresem przeło-
mowym pod względem nadania sprawie 
zjednoczenia Włoch silnie antykatolic-
kiego odcienia. Zarówno radykałowie, 
jak i „umiarkowani” liberałowie naciskali 
na Piusa IX, by nie opierał się akcji 

zjednoczeniowej, a nawet (czego do-
magali się niektórzy „umiarkowani” li-
berałowie) stanął na jej czele. Papież – 
z pochodzenia Włoch – rzecz jasna 
sympatyzował z postulatami narodowymi 
swoich rodaków. Nie mógł jednak jako 
Głowa Kościoła doprowadzić do sytuacji, 
w której jako władca Państwa Kościel-
nego wypowiedziałby wojnę katolickiej 
Austrii – a przecież taki byłby skutek 
opowiedzenia się w 1848 roku po stronie 
liberałów i radykałów. Ci ostatni tej 
decyzji Piusa IX nigdy mu nie wybaczyli. 
O ile po swoim wyborze w 1846 roku na 
Stolicę Piotrową Pius IX cieszył się nawet 
opinią reformatora zmierzającego do 
modernizacji zarządzania Państwem Ko-
ścielnym („Papież-liberał? To sprzeczność 
sama w sobie!” – takimi słowami na 
wynik konklawe w 1846 roku miał zarea-
gować austriacki kanclerz Klemens von 
Metternich), to po 1848 roku w prasie li-
beralnej i radykalnej (w obu przypadkach 
wolnomularskiej) obraz Papieża był już 
zgoła odmienny. Pius IX przedstawiany 
był jako wstecznik i zamordysta. Na 
łamach tych dzienników co rusz publi-
kowano karykatury Ojca Świętego usiłu-
jącego powstrzymać gołymi rękoma pę-
dzącą lokomotywę (symbol postępu i tzw. 
nowoczesnej cywilizacji), obrazując w ten 
sposób „oderwanie się od rzeczywistości” 
Papieża – konserwatysty. 

W prasie liberalnej na Półwyspie Ape-
nińskim i poza nim Państwo Kościelne 
przedstawiano zazwyczaj jako zmurszałe, 
nieefektywne i nietolerancyjne struktury, 
które w czasach „pary i żelaza” są już zu-
pełnym anachronizmem. Rządzący w Pie-
moncie po 1848 roku liberałowie hr. Camillo 
Cavoura otworzyli w Europie epokę kul-
turkampfów, prowadząc na początku lat 
pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku po-
litykę wymierzoną w obecność Kościoła w 
szkołach oraz w istnienie domów zakonnych, 
których rozwój po 1815 roku był wyrazem 

ożywienia religijnego po epoce zamętu re-
wolucyjnego i napoleońskiego. 

 
Symbol zjednoczenia i nienawiści 
do katolicyzmu 
Wyrazistą egzemplifikacją ducha antyka-
tolicyzmu towarzyszącemu akcji politycz-
nego jednoczenia Włoch na drodze aneksji 
kolejnych terytoriów przez Piemont był 
ubrany w czerwoną koszulę Giuseppe 
Garibaldi. Wbrew legendzie i oficjalnemu 
kultowi państwowemu, którym został oto-
czony po 1870 roku, nie był on żadnym 
wybitnym dowódcą i strategiem. Trzeźwy 
umysł Norwida już w 1862 roku pozwolił 
mu wyrazić zdziwienie, że z Garibaldiego 
robi się „człowieka Opatrzności w XIX 
wieku tylko dlatego, że był sklepikarzem i 
korsarzem”. 

Garibaldi nie był również wyjątkiem, 
gdy chodzi o antykatolickie nastawienie. 
Zważywszy jednak na jego urzędowy nie-
mal status „ojca zjednoczenia Włoch”, 
tego typu poglądy nabierały dla nowych 
pokoleń dodatkowego autorytetu. Nad 
utrwaleniem opinii o Garibaldim jako 
„człowieku Opatrzności” pracowały śro-
dowiska wolnomularskie w Italii i poza 
nią (bardzo mocno w Wielkiej Brytanii). 

Obowiązywała tutaj zresztą solidarność 
lożowa, skoro sam Garibaldi był maso-
nem najwyższego stopnia. „Ojciec zjed-
noczonych Włoch” dzielił z tymi środo-
wiskami wszystkie antykatolickie poglądy. 
W 1866 roku pisał do delegatów zjazdu 
wolnomyślicieli (czytaj: wolnomularzy): 
„Ksiądz! Nie widzicie go wrosłego w 
ziemię jako raka gryzącego, który się 
syci swoimi nikczemnościami, swymi 
upokorzeniami, który się łączy z tym, co 
świat ma najszkaradniejszego? Obłudnicy 
powiedzą wam, że między księżmi są i 
dobrzy – a ja wam powiadam: ci są gorsi 
aniżeli inni, ponieważ oni czynią cały 
system znośnym”. l

Opryszki  
w czerwonych 

koszulach

W

Giuseppe Garibaldi był masonem 
najwyższego stopnia

Za tydzień 5 sierpnia: 1920 r. – zdrada Zachodu.
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Ojciec Święty bł. Pius IX poddawany był nieustannym atakom liberalnej, masońskiej 
propagandy. Na łamach dzienników publikowano karykatury Papieża i przedstawiano 
jako wstecznika i zamordystę
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