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O Kardynale Cezarym Baroniuszu
 z książki ORESTE CERRI „ŚWIĘTY FILIP NERI” Poznań 1995

CZCIGODNY CEZARY BARONIUSZ 

 Pod koniec października 1557 roku przybył do Rzymu pe-

wien student, rodem z Sory, o nazwisku Cezary Baroniusz. Zapisał 

się na uniwersytet w Neapolu, na wydział prawa, ale ponieważ za-

grożenie wojną zakłóciło bezpieczeństwo i pokój miasta parteno-

pejskiego, dlatego postanowił udać się do Rzymu, gdzie na duchu 

podtrzymywała go przyjaźń jego rodaka, niejakiego Marco da Casa-

lano, który uczęszczając do Oratorium, zabrał go z sobą i przedsta-

wił ojcu Filipowi. 

 Młody Cesare przypadł Świętemu do serca dzięki jego prostocie i dobroci, mimo że był 

trochę nieokrzesany w manierach i nieco niezgrabny z powodu jego znacznej otyłości. 

 Codziennie chodził do San Girolamo i spędzał tam długie godziny w towarzystwie Filipa. 

Ze względu na jego prostacki i surowy sposób bycia, Święty nazywał go żartobliwie: „Sorańskim 

barbarzyńcą”; jednakże bardzo go lubił i szanował, tak bardzo, że zobowiązał go, aby razem z Mo-

diem i Tarugim przemawiał w Oratorium. 

 Tematem rozważanym przez Baroniusza była historia Kościoła, której z woli Świętego na-

uczał przez dobrych trzydzieści lat. Miał w ten sposób okazję do pogłębiania swojej wiedzy w tym 

przedmiocie, sięgając do dokumentów i autorów wszelkiego rodzaju. W końcu, na rozkaz Filipa, 

zabrał się do pisania trudnego i olbrzymiego dzieła Roczników czyli Historii Kościoła. 

 Początkowo Baroniusz bardzo opierał się temu zadaniu, uznając się za niekompetentnego, 

ale Święty nie przyjmował do wiadomości żadnych jego wymówek, mówiąc mu: 

— Uspokój się, Cesare, albowiem historię Kościoła według wszelkich reguł powinienieś 

napisać właśnie ty, z bezwarunkową miłością do prawdy, nawet jeżeli miałaby okazać się niemiła 

dla bojaźliwych i wykazujących zupełną niewiedzę. 

 Filip podtrzymywał go na duchu, wspierał w długim trudzie, który kosztował go wiele lat 

pracy. Dzieło było w świecie katolickim oczekiwane, nie istniała bowiem przedtem żadna inna, 

napisana krytycznie, kompletna historia Kościoła. 

 Pierwszy tom Roczników, zaledwie się ukazał, wzbudził ogromny podziw, tak dalece, 

że wysłużył Baroniuszowi tytuł: „Ojca Historii Kościoła”. 

 Święty, obawiając się, aby wielka sława, jaka stała się udziałem Baroniusza, nie spowodo-

wała umniejszenia się jego zwyczajnej skromności i pokory, dla umartwienia go nakazywał mu 

usługiwać do Mszy, nosić krzyż razem z ministrantami przy przenoszeniu zwłok z domu zmarłe-

go do kościoła. 

 Wśród innych upokorzeń otrzymał rozkaz objęcia służby w kuchni. Baroniusz, chociaż 

nie przejawiający zdolności do sztuki kulinarnej, wykazywał duży zmysł smaku i ubrany w biały 

fartuch, przygotowywał posiłki. Dla upamiętnienia swojego życia spędzonego w kuchni w charak-

terze kucharza, napisał węglem na okapie komina następujące słowa: „Caesar Baronius, coquus 

perpetuus” – „Cezary Baroniusz, wieczny kucharz”. 

 Umarł w opinii świętości w 1607 roku.
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PIEŚŃ MISERERE 

  Filip często bawił się kosztem poczciwego Baroniusza i nie omieszkiwał dokuczać mu, 

aby wystawiać na próbę jego cierpliwość. Nasz Święty, będąc poproszonym na ślub niejakiej 

Gabrieli da Cortona, zabrał z sobą Baroniusza, aby mu dotrzymywał towarzystwa. Po ceremonii 

w kościele, obydwaj zostali zaproszeni na ofi cjalne przyjęcie, w którym uczestniczyły bardzo sza-

cowne osoby. Przy deserze przyjaciele nowożeńców podnieśli się, aby wznieść toast na ich zdro-

wie i szczęście. Niektórzy sąsiedzi przy stole, znając wesołe usposobienie Świętego, powtarzanymi 

pod jego adresem oklaskami prosili go, aby przemówił. Święty, mając u swojego boku Baroniusza, 

zawołał, wskazując współbiesiadnikom na niego:

— On deklamuje bardzo dobrze!

 Biedny Baroniusz był speszony i nie wiedział, co powiedzieć. Wtedy Święty szepnął mu do ucha:

— Wstań, Cesare, i zaśpiewaj Miserere.

 Baroniusz przez chwilę się wahał, ale wobec nalegania Filipa, zaczerwieniony ze wstydu 

na twarzy, podniósł się pośród ożywionych oklasków gości, którzy spodziewali się kto wie jakiego 

toastu. Tymczasem, ku powszechnemu zdumieniu, Baroniusz zaintonował uroczystym głosem 

psalm „Miserere”. Stopniowo w sali zapanowała wielka cisza i wszyscy w religijnym skupieniu 

słuchali psalmu, jaki Kościół śpiewa podczas dni pokutnych. 

 Były to oryginalne lekcje Dobrego Filipa.

BUTELKA BARONIUSZA 

 Filip pragnął, aby jego uczniowie byli pokorni, głęboko pokorni. Niczego nie bał się bar-

dziej niż pychy i próżności. Podczas swoich familiarnych spotkań często rozprawiał o marności 

świata:

— Marność nad marnościami, wszystko jest marnością — mawiał — na tym świecie nie 

ma niczego dobrego!

 I Święty nie poprzestawał na słowach, dwoił się i troił, zgodnie z swoim wesołym uspo-

sobieniem, aby esktrawaganckimi sposobami utrzymywać swoich uczniów pokornymi i cichymi. 

Właśnie wielkiego kardynała, doradcę i spowiednika papieży, miała dosięgnąć jedna z tych upo-

karzających prób.

 Święty pewnego razu powiedział mu:

— Słuchaj, Cesare, weź tę butelkę i idź do oberżysty tu niedaleko, aby kupić wino!... Masz 

tutaj złotego skuda — mówił Ojciec Filip dalej — ale najpierw powinieneś zażądać, aby oberżysta 

wypłukał ci jeszcze raz butelkę.

— Dobrze, bądź spokojny, Ojcze — odpowiedział Baroniusz.

— Żeby oberżysta cię nie oszukał, zejdziesz z nim do piwnicy i skosztujesz różnych gatun-

ków wina, chcę bowiem dobrego wina, nie sfałszowanego. Zrozumiałeś?

— Zrobię, jak Ojciec mówi — odpowiedział Baroniusz z pokorną i pełną oddania gorli-

wością.

— Gdy upewnisz się co do dobrej jakości wina, każesz nalać do butelki pół fojetty (słowo 

używane w dialekcie rzymskim na oznaczenie „pół litra”). Potem pośpiesz się z odebraniem reszty 

ze skuda, ponieważ jak nie uznaję połowiczności, tak nie chcę sprzeczek! 

 Baroniusz, po uważnym wysłuchaniu wszystkich instrukcji, jakich mu Filip udzielił, udał 

się do oberży. 

— Halo, panie Gigge!... Jestem tutaj — powiedział Baroniusz od progu.

 Oberżysta, widząc go przychodzącego z tak pękatą butlą, pomyślał natychmiast o dobrym 

interesie. 
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— Do usług! — zawołał z szerokim uśmiechem.

— Najpierw proszę bardzo dokładnie wypłukać butelkę — dodał Baroniusz. 

— Natychmiast — odpowiedział oberżysta. 

— Ojciec Filip chce, abym poszedł z panem do piwnicy dla dokonania wstępnej degustacji. 

— Proszę bardzo — odpowiedział oberżysta, krzywiąc nos na tę niewczesną prośbę.

 Gdy weszli do piwnicy, oberżysta dawał do spróbowania różne gatunki wina; Baroniusz, któ-

ry tak naprawdę zupełnie się na tym nie znał, wybrał gatunek, który wydawał mu się najlepszy.

— A więc, napełniamy butelkę? — zapytał oberżysta.

— Nie, nie, na miłość boską! Mam rozkaz wziąć z niego tylko pół litra!

— Co?!!! — wrzasnął oberżysta rozwścieczony — każecie mi tracić cały ten czas dla pół litra?

 Zrzędząc wlał wino, a gdy Baroniusz, nieśmiało, położył mu na ręce skuda, uniósł się złością:

— Przyszliście drwić sobie ze mnie! Teraz ja dam wam nauczkę! — I biorąc spod lady sęka-

ty kij, groził Baroniuszowi, że go porządnie wygrzmoci.

 Biedak starał się wytłumaczyć:

— To nie moja wina! Taki otrzymałem rozkaz!

 Oberżysta, rzucając z oburzeniem na ladę resztę ze skuda, zawołał:

— Nie pokazujcie mi się tutaj drugi raz, bo posmakujecie czegoś bardziej pikantnego!

 Baroniusz, włożywszy resztę do kieszeni, uciekł błyskawicznie zmieszany na twarzy, 

ale z głębiej zakorzenioną w sercu cnotą pokory. 

WIDZI NA ODLEGŁOŚĆ 

 Pewnego rana Cesare Baronio zjawił się w pokoju Filipa, aby się wyspowiadać. Święty 

zmierzył go wzrokiem od głowy do stóp i, znienacka, powiedział do niego:

— Biegnij natychmiast do szpitala Santo Spirito i nie ociągaj się ani chwili: wysłucham cię 

innym razem.

— W tej chwili chorzy odpoczywają i nie potrzebują niczego — odpowiedział uczeń.

 Ale Święty powtórzył mu energicznym tonem:

— Biegnij, szybko! Teraz bowiem nie ma czasu na dyskusję!

 Poczciwy Cesare, który nie potrafi ł wytłumaczyć sobie tak niespodziewanego polecenia, 

biegł przez ulice szybko jak tylko potrafi ł, myśląc:

— Aby mi wydać taki rozkaz, musi być tego jakaś przyczyna!

 Kiedy całkowicie zdyszany przybył do szpitala, został natychmiast wezwany do ubogie-

go chorego, który rzężąc w agonii, błagał o udzielenie mu Sakramentów. Baroniusz (nie będąc 

jeszcze kapłanem) przywołał natychmiast księdza, który udzielił mu Sakramentu Namaszczenia 

i przygotował go do dobrej śmierci. Potem pozostał, aby opiekować się nim i nie oddalił się od 

łóżka umierającego, aż zobaczył, że pogodnie oddał ducha.

 Po powrocie pełen czci opowiedział ten przypadek Świętemu, który go upomniał, mówiąc:

— Na drugi raz naucz się być mi posłusznym bez dyskutowania!

CHLEB I CYTRYNA 

 Długotrwałe i ciężkie trudy Baroniusza wyczerpały jego siły fi zyczne do tego stopnia, 

że doznał takiego osłabienia żołądka, iż nie potrafi ł już trawić. Święty zauważył, że przy stole nie 

jadł i stawał się coraz bledszy. Pewnego razu, po skończeniu obiadu, wezwał go do swojego pokoju. 

Na stole znajdowały się już przygotowane wielki bochenek chleba i cytryna. 

— Bierz — powiedział mu — ten chleb i cytrynę, Cesare, i zjedz wszystko w mojej obecności.
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— Ależ, Ojcze, gdybym miał zjeść to wszystko, umarłbym!

— Masz to zjeść, nie zostawiając ani kawałeczka. 

— Zrobię, jak Ojciec sobie życzy, potem Bóg zadecyduje. 

 Przeżegnawszy się, bardzo zaniepokojony, Baroniusz zaczął gryźć chleb na zmianę z cytry-

ną. Spodziewał się z minuty na minutę, że poczuje się źle, tymczasem, stopniowo, gdy jadł, czuł się 

lepiej i wzrastał mu apetyt. Kiedy skończył jeść chleb i cytrynę, poczuł się całkowicie wyleczonym. 

A Filip, który przyglądał mu się z uśmiechem, na widok natychmiastowego polepszenia się, jakie 

nastąpiło u jego poczciwego Cesara:

— Bądź zadowolony — powiedział mu — nie bój się, żołądek nie sprawi ci już żadnego 

kłopotu.

GODZI HENRYKA IV Z KOŚCIOŁEM 

 Po zabójstwie Henryka III, dokonanym na skutek zdrady w pałacu królewskim, protestan-

ci ogłosili królem Francji Henryka IV z Nawarry, który przyjął kalwinizm, podczas gdy katoli-

cy wybrali kardynała Bourbona pod imieniem Karola X. Kardynał Bourbon zmarł w więzieniu 

w 1590 roku a Henryk IV zasiadł na tronie. Kilkakrotnie oświadczał, że chce zostać katolikiem, 

zwłaszcza gdy chodziło mu o ujście rzezi w noc św. Bartłomieja, ale zawsze na nowo popadał 

w herezję. W końcu dnia 25 lipca 1593 roku, w kościele św. Dionizego, koło Paryża, Henryk IV 

uroczyście wyrzekł się herezji, przyjmując wiarę katolicką. Biskupi francuscy uwolnili go od eksko-

muniki. Król natychmiast wysłał do Rzymu księcia Nevers, aby uzyskać od papieża zatwierdzenie 

absolucji udzielonej przez biskupów. Klemens VIII miał zbyt wiele powodów do tego, aby wątpić 

w szczerość wyrzeczenia się herezji, dlatego też odpowiedział księciu:

— Na to, aby móc uwierzyć w szczerość waszego króla, musiałby przyjść anioł z nieba 

i zaofi arować się jako jego poręczyciel. 

 Tym aniołem miał być Filip, który interweniował swoim autorytetem w celu przerwania 

wszelkiego zwlekania ze strony papieża. Dnia 8 grudnia 1593 roku książę udał się do Chiesa Nu-

ova, gdzie, po wysłuchaniu Mszy świętej, zatrzymał się na rozmowę z Filipem, który mu obiecał, 

że osobiście pójdzie do papieża, aby wstawić się w sprawie króla Francji. Papież nie ustąpił nawet 

na prośby Świętego, twierdząc, iż nie ma dostatecznych gwarancji. Wobec wahania papieża, Filip 

postanowił wywrzeć nacisk na jego sumienie za pośrednictwem Baroniusza, który był spowied-

nikiem papieża. Baroniusz przekonywał papieża, że Bóg chce tego dla dobra Francji i Kościoła, 

ale Klemens VIII był jeszcze niepewny. Wtedy Święty spróbował ostatecznego sposobu, nakazu-

jąc Baroniuszowi, aby przestał być spowiednikiem papieża, jeżeli ten nie ustąpi. Baroniusz, su-

mienny aż do skrupulatności, nie zawahał się wykonać rozkazu powiadomienia Klemensa VIII 

o tej decyzji. Wręcz przeciwnie, żeby uspokoić papieża, dodał:

— Ojciec Filip powiedział mi, aby Wasza Świątobliwość rozgrzeszył Henryka bez skrupu-

łów, ponieważ on sam zobowiązuje się zdać przed Bogiem sprawę z tego uczynku.

 Papież był tymi słowami bardzo wzruszony i obiecał Baroniuszowi, że pójdzie za radą Ojca 

Filipa. Rzeczywiście, 17 września 1595 roku, uroczyście pobłogosławił Henryka IV, króla Francji, 

podczas jubileuszu całego świata katolickiego.

WSTAWIENNICTWO FILIPA 

 Baroniusz przebywał przy kościele S. Giovanni dei Fiorentini, gdy zachorował. Tym razem 

choroba przedstawiała się bardzo poważnie, do tego stopnia, że Ojciec Filip prawie stracił nadzie-

ję na uratowanie go. Udzielono mu Ostatniego Namaszczenia. Leżąc w swoim łóżku, pogrążony 
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w lekkim śnie, chory widział Filipa leżącego na ziemi przed Najświętszym Sakramentem, który 

prosił i błagał o zdrowie dla swojego Cesara.

— Panie, pozostaw mi go, oddaj mi go: ja tego pragnę!

 I po modlitwie do Pana, Święty zwracał się natarczywie do Matki Bożej Bolesnej, aby upro-

siła tę łaskę u Swojego Boskiego Syna. Modlitwa została wysłuchana, ponieważ Baroniusz, obu-

dziwszy się z tej drzemki, poczuł się natychmiast lepiej i w krótkim czasie całkowicie wyzdrowiał. 

Kiedy Filip przybył odwiedzić go, Baroniusz opowiedział mu swój cudowny sen. A Święty, z całą 

prostotą:

— To bardzo niebezpieczne — powiedział — dawać wiarę snom!

 Doznawszy ponownie ataku silnej febry, Baroniusz musiał znowu położyć się do łóżka. 

Filip, nie mogąc udać się do niego, polecił mu powiedzieć, aby rozkazał febrze, żeby go opuściła. 

Wzbudzając wielką ufność, jaką Baroniusz żywił do Świętego, bez ociągania się:

— Febro — powiedział — rozkazuję ci w imię Filipa, abyś odeszła ode mnie.

 Gdy to powiedział, wstał z łóżka i powrócił do swoich zajęć: febra zniknęła.

SYMBOLICZNY OBRAZ 

 Francesco Aldobrandini, bratanek papieża Klemensa VIII, przyszedł odwiedzić Świętego. 

Ojciec Filip przyjął go w swoim pokoju i zabawiał poufałą rozmową. Podczas pogawędki Aldo-

brandini spostrzegł wiszący na jednej ze ścian pokoju obraz z namalowanymi dwoma herbami 

kardynalskimi, w każdym z nich była wyobrażona trupia czaszka. Aldobrandini, zaciekawiony, 

zapytał Świętego:

— Co oznacza to malowidło? Osobliwe, dwa herby z trupią czaszką!

— To oznacza — odpowiedział Filip — że po mojej śmierci w Kongregacji będzie dwóch 

kardynałów.

 Zaledwie w rok po śmierci Świętego, Baroniusz i Tarugi, jego ulubieni uczniowie, zostali 

mianowani kardynałami.

SKWAPLIWE POSŁUSZEŃSTWO 

 Papież Sykstus V przyznał Baroniuszowi roczną pensję, aby mógł podołać kosztom druku 

„Roczników”. Filip, gdy tylko się o tym dowiedział, kazał powiedzieć Baroniuszowi, aby oddał mu 

wszystkie pieniądze otrzymane od papieża. Baroniusz, któremu te pieniądze były bardzo potrzebne, 

sprzeciwiał się trochę temu żądaniu, odpowiadając, że papież dał mu je na „Roczniki” a nie po to, 

aby wydać je na inne rzeczy. Ale Filip nie odstępował od swojej decyzji i trwał przy niej twardo.

— Powiedzcie mu — kazał go poinformować — że on nie jest mi potrzebny. Dlatego albo 

przyśle mi pieniądze, albo niech sobie idzie.

 Baroniusz, który tak bardzo miłował dobrego Ojca, wobec jego stanowczości nie potrafi ł już 

dłużej się opierać i, rzucając się do jego stóp, ze łzami w oczach, oddał mu wszystkie pieniądze.

— Ojcze, przebacz mi, że nie byłem natychmiast posłuszny!

— Teraz idź i zatrzymaj twoje pieniądze — odpowiedział Filip. — Naucz się na drugi raz, 

Cesare, poddać się natychmiast posłuszeństwu.


