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PIERWSI TOWARZYSZE FILIPA

 W zaskakująco krótkim czasie w Rzymie zapanowała wręcz 

„moda” na Oratorium. Przyczyną tego był sam Filip, który przyciągał 

ludzi „jak magnes”. Kim byli ci ludzie? 

 Dokumenty podają wiele nazwisk, dlatego z konieczności 

ograniczymy się do kilku wybitnych nazwisk pierwszych towarzyszy 

Filipa, którzy weszli do historii. Oratorium jednakże nie wybierało 

tylko elity z ówczesnego społeczeństwa. Nie, do Oratorium należeli 

zawsze także ludzie prości, niektórzy z nich byli analfabetami lub 

znanymi w całym mieście oryginałami. Byli wśród nich rzemieślnicy, 

którzy mieszkali w pobliżu, oraz „ktoś, kto posiadał krowy”. Był tam 

szewc Stefano, którego przedtem bano się z powodu jego brutalności, a który po obłaskawieniu 

go przez Filipa stał się człowiekiem wielkiej modlitwy. Był również Sycylijczyk Tomaso, którego 

gorące pragnienie serca spełniło się wtedy, gdy został przyjęty jako zamiatacz do bazyliki św. Pio-

tra. Odtąd nigdy nie opuszczał tego świętego miejsca - nawet w nocy -chyba że szedł spowiadać 

się u Filipa. 

 Do tych prostych ludzi dołączyły także sławne osobistości, znane w całym Rzymie, nie 

zawsze akurat ze względu na ich pobożność. Byli wśród nich przedstawiciele szlachty, uczeni, 

artyści, którzy trafi li do Filipa bezpośrednio lub przez przyjaciół i już nigdy się z nim nie rozstali. 

Przypatrzmy się kilku najznakomitszym. 

 Lekarz i pisarz Gian Battista Modio jeszcze całkiem niedawno napisał dwuznaczną książkę 

w stylu epoki renesansu, został potem nawrócony przez Filipa. Później wydał sławne laudy Jaco-

pona da Todi – jedną z najważniejszych książek Oratorium. Teraz można było regularnie słuchać 

Modiego w Oratorium jako jednego z najbardziej ulubionych mówców. 

 W Rzymie wszyscy mówili o nawróceniu księcia Gian Battisty Salviatiego. Był przecież 

kuzynem Katarzyny Medycejskiej, blisko spokrewnionym z rodami Massimo i Colonna, jego brat 

był kardynałem. Kiedy szedł przez Rzym, zwracał natychmiast na siebie uwagę wielkością orsza-

ku dworzan i służby oraz wykwintnością ubioru. Zaledwie został nawrócony przez Filipa, groziło 

mu popadnięcie w drugą skrajność, chciał bowiem odtąd chodzić tylko w wytartym i nędznym 

odzieniu. Ale Filip był innego zdania: także na dworze i pośród bogactwa można żyć jak dobry 

chrześcijanin. O wiele ważniejsze są wytrwałość w modlitwie i przyjmowanie Sakramentów oraz 

służenie bliźnim. Salviati traktował to tak poważnie, że pewnego razu doszło w szpitalu do szcze-

gólnej sprzeczki, gdy jednemu z chorych chciał zaścielić łóżko, a ten, dawniej służący Salviatiego, 

uważał, że jego pan chce zadrwić z niego. 

 W tych latach znalazł drogę do Filipa jeden z największych jego synów duchowych – 

Tarugi. Francesco Maria Tarugi pochodził z jednej z najbogatszych rodzin szlacheckich, był bra-

tankiem dwóch papieży. Wszyscy cenili jego wysoką inteligencję, ale jeszcze bardziej ujmującą 

grzeczność i ogładę towarzyską. Można powiedzieć, że Filip przez całe życie miał pewną słabość 

do Tarugiego. Nic dziwnego, gdyż jego postać wszędzie ściągała na siebie spojrzenia, a ujmujący 

sposób bycia zdobywał mu coraz to nowych przyjaciół. Było więc oczywiste, że otworem stała 

przed nim wspaniała kariera. On sam myślał o karierze wojskowej. Wtedy mieszkał jeszcze u kar-

dynała Ranuccio Farnese w pobliżu San Girolamo, co miało stać się dla niego błogosławionym 

przeznaczeniem. 

 Gdy jeden z przyjaciół opowiedział mu o Filipie, zapragnął go poznać. Potem już nie uwol-

nił się od niego, często go odwiedzał, a gdy papież Paweł IV ogłosił Rok Jubileuszowy, chciał 
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się u niego wyspowiadać. Mimo, że Tarugi kochał wielki wytworny świat oraz marzył o sławie 

i zaszczytach, nie był człowiekiem zepsutym. Pociągał go ten tak bardzo prosty i pełen dobroci ka-

płan Filip, jednak istniała jeszcze pewna przeszkoda. Filip, który często potrafi ł czytać w sercach, 

oznajmił mu: „Nie martw się, zanim minie miesiąc, trudności się skończą”. Tak też się stało. Pewne 

więzy, od których Tarugi nie umiał się uwolnić, zostały zerwane przez śmierć. 

 Przyjaciele Tarugiego uważali jego nawrócenie za rzecz zupełnie niemożliwą, był on prze-

cież „assai, assai, assai mondano” (ponad wszelką miarę światowcem), jak określił go młody lekarz 

Saraceni. Ale od chwili, kiedy Filip zaprosił go, aby się z nim razem modlił, Tarugi stał się zupeł-

nie innym człowiekiem. „Zacząłem podczas ostatnich lat panowania Juliusza III chodzić do tego 

świętego Ojca (Filipa) do Spowiedzi, i od tego czasu w moim sercu ustawicznie płonął żywy ogień. 

Grzech nie był w stanie go stłumić. Nie przestawał on mnie przynaglać, aż wreszcie oddałem 

siebie całkowicie w ręce Filipa. To działo się w pierwszym i drugim roku panowania Pawła IV” 

(P.P. III 377). 

 Tarugi dopiero po piętnastu latach został kapłanem i do końca życia nie przestawał nazy-

wać siebie nowicjuszem Filipa, pomimo, że był od niego młodszy tylko o dziesięć lat. Wnet stał 

się jednym z najbardziej lubianych prelegentów w Oratorium. Baroniusz nazywał go „Dux verbi” 

(„Księciem słowa”), ponieważ był rzeczywiście mistrzem słowa i świetnym mówcą. Filip jednakże 

także odnośnie Tarugiego troszczył się o to, aby ten nie dał się ponieść próżności i pysze. Potem 

jak mały piesek kardynała Sforza di Santa Fiora uciekł do Filipa i nie pozwalał się od niego zabrać, 

Filip podczas przechadzki przez miasto najczęściej kazał tego małego białego pieska „Capriccio” 

nieść jednemu z swoich towarzyszy. Kiedy zaś Capriccio zestarzał się i utył, obowiązek noszenia 

go przypadał przede wszystkim Tarugiemu. Po śmierci Capriccia Tarugi napisał sonet, tak bardzo 

ucieszył się z swojego wyzwolenia. 

 Tarugi przez całe swoje życie był szczególnie mocno przywiązany do Filipa. Wkrótce udał 

się do Neapolu i założył tamtejsze Oratorium. Później papież wysłał go jako legata do Francji, Hi-

szpanii i Portugalii oraz mianował go arcybiskupem Awinionu. Stamtąd powrócił do Włoch jako 

arcybiskup Sieny. Został kardynałem, a w końcu, wolny od wszystkich urzędów, osiadł znowu 

w Chiesa Nuova, gdzie zakończył życie. 

 Pewnego razu Tarugi podpisał list do Filipa zwrotem: „Ojca bardzo nieposłuszny syn”. 

Jest to sformułowanie, które w pewnym sensie ujawnia jego charakter: bardzo uzdolniony, 

ale także samowolny, nadzwyczaj zręczny w posługiwaniu się czułymi słowami i przymilającymi 

się argumentami, lojalny w swoim przywiązaniu i wierności, a jednak nie zawsze całkiem szcze-

ry i prostolinijny. Jakże całkowicie inny był pod tym względem Cezary Baroniusz, którego także 

trzeba zaliczyć do najbliższych przyjaciół Filipa i fi larów Oratorium i który osiągnął trwałą sławę. 

O Tarugim i Baroniuszu mówi słusznie Capecelatro, że Filip „obydwu – Tarugiego i Baroniusza 

– chciał, jako swoje ramiona, zatrzymać przy sobie na całe życie” (C 349). 

 Baroniusz urodził się w 1538 roku w Sora w Abruzzach. Był jedynym dzieckiem swoich 

rodziców, bardzo uzdolnionym, obdarzonym wielkoduszną naturą. W Neapolu studiował prawo, 

ale ze względu na niepokoje wojenne udał się do Rzymu. Tu spotkał się ze swoim przeznaczeniem, 

jak mówił: „Chociaż dla niektórych Rzym był niebezpieczny, dla mnie stał się skarbem i szczęś-

ciem. Przyjął mnie jako niesfornego i wałęsającego się młodzieńca i pod jarzmem Chrystusa zro-

bił ze mnie ucznia”. 

 Pierwsze spotkanie z Filipem miało cechy wręcz biblijne. Niejaki Marco, również pocho-

dzący z Sora i przyjaciel rodziny, przyprowadził Cezarego do Filipa. Capecelatro tak pisze: „Filip 

przyjął młodzieńca z tak wielką radością, miłością i łaskawością, że ten od pierwszego dnia został 

złowiony przez miłość. Od owego dnia jego pierwsza myśl i jego pierwszy afekt kierowały się do 

Filipa. Odtąd przychodził do niego bardzo często” (C 346). Wspaniałomyślny i ofi arny, jakim był 

z natury, chciał zrezygnować ze swoich studiów, skierować się do jakiegoś zakonu, aby całkowicie 

oddać się do dyspozycji Bogu. 
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 Filip, który poznał się na jego talencie, kierował nim pewną ręką, a Baroniusz, „barbarzyń-

ca”, jak go Filip nazywał, bardziej aniżeli inni, był uległy wobec niego jak dziecko. Filip kazał mu 

studiować, posyłał go do szpitali, i chociaż miał dopiero 20 lat i był człowiekiem świeckim, mu-

siał przemawiać w Oratorium. Wyszło przy tym na jaw, że Baroniusz czuł pociąg do posępnych 

tematów i mówił wciąż o śmierci, o Sądzie Ostatecznym i o piekle. Filip zmienił to raz na zawsze: 

Rozkazał Baroniuszowi przemawiać wyłącznie na temat historii Kościoła i o niczym więcej. Po-

mimo, że Baroniuszowi to zupełnie nie odpowiadało i miał ochotę się zbuntować, był posłusznym 

z miłości do Filipa. W ten sposób stał się jednym z największych historyków Kościoła. 

 Z biegiem czasu wyłożył w Oratorium historię Kościoła siedem razy. Zagłębiał się coraz 

bardziej z wielką sumiennością w studiowanie dokumentów. I w ten sposób powstały w końcu jego 

słynne „Annales” i to właśnie w czasach, kiedy rosnący w siłę protestantyzm w Niemczech w tak 

zwanych „Centuriach Magdeburskich” usiłował przedstawić rozwój i historię Kościoła rzymskie-

go jako fałszerstwo, a Reformację podawć za jedynie prawdziwą tradycję. 

 Aby jednak rosnąca sława nie uderzyła Baroniuszowi do głowy, Filip posyłał go regularnie 

do chorych. Gdy pewnej niedzieli Baroniusz chciał się wyspowiadać u Filipa, ten mu rozkazał: 

„Natychmiast idź do szpitala Świętego Ducha. Potem wysłucham twojej spowiedzi”. Baroniusz od-

rzekł, iż w tej chwili nie ma tam nic do roboty. Filip nie ustępował: „Idź natychmiast! Rób, co ci ka-

żę i idź natychmiast!” Baroniusz zastał wśród chorych jednego, któremu postawiono już u wez-

głowia latarnię z zapaloną świecą i krzyż, znak, że niedługo umrze. Baroniusz zrozumiał, że Filip 

dlatego tak naglił do pośpiechu. Kiedy później zdawał Filipowi z tego sprawę, ten rzekł: „Teraz 

naucz się być mi zawsze posłusznym bez słowa sprzeciwu, gdy ci coś nakazuję”. Była to lekcja, 

do której Baroniusz później często powracał myślą i która jeszcze bardziej umocniła jego miłość. 

Od wierności i posłuszeństwa Baroniusza Filip wymagał bardzo wiele. Pewnego razu podczas 

wesela, na które byli zaproszeni, kazał mu zaintonować „Miserere”, co Baroniusz z swoją ociężałą 

powagą natychmiast wykonał. 

 Coś z tej twardej szkoły, ale także jego głęboka miłość do Filipa ujawnia się niemal we 

wzruszający sposób w jego przedmowie do ósmego tomu Roczników, które dedykuje jako „dar 

wdzięczności Błogosławionemu Filipowi, Założycielowi Oratorium”, gest, na który mógł odważyć 

się dopiero po śmierci Filipa. Baroniusz pośród wielu uczonych aluzji pisze tam: „To Błogosła-

wiony Filip, z natchnienia Bożego, dał mi rozkaz podjęcia się tej pracy... Tak więc rozpocząłem 

to wielkie zadanie – całkowicie wbrew mojej własnej woli i pomimo, że często wątpiłem w moją 

zdatność do takiego dzieła. On jednak powtarzał swoje rozkazy wbrew wszystkim moim sprzeci-

wom. Tak więc rozpocząłem w posłuszeństwie wobec Boga, i z tego powodu naglił mnie do dal-

szej pracy, gdy ja sam, pokonany ciężarem, przerywałem ją na krótki czas. Wtedy zawsze zmuszał 

mnie surową naganą do natychmiastowego podjęcia mojego zadania”. I ciągnie dalej: „Zawsze 

byłeś przy mnie, swoją obecnością dodawałeś mi bodźca, swoimi słowami popychałeś naprzód, 

zawsze surowo wymagający (wybacz, że tak mówię) codziennej pracy, jaką mi zadałeś... Nie tylko 

byłem pozbawiony pomocy... ale żądano ode mnie jeszcze wielu innych rzeczy. Do ciężkiej pracy 

nad Rocznikami dochodziło duszpasterstwo, głoszenie kazań, administracja domu i wiele innych 

zajęć, jakimi codziennie obarczał mnie to ten, to tamten. I tak wydawało się, jak gdybyś żądał ode 

mnie wszystkiego innego, tylko nie tego, czego się ode mnie domagałeś”. 

 Filip był z pewnością dumny ze swojego umiłowanego Baroniusza, który przez trzydzieści 

lat pracował wytrwale i wiernie nad swoim wielkim dziełem, ale dbał także o to, aby Baroniusz, 

przy wszystkich pochwałach, jakie rozlegały się po całej Europie, nie popadł w zarozumiałość. 

Kiedy Baroniusz przedstawiał mu kolejny tom Roczników, Filip nie wypowiadał żadnego słowa 

pochwały, przeciwnie: Baroniusz musiał służyć do trzydziestu Mszy świętych. 

 Takim sposobem Baroniusz zachował swoją prostotę i pokorną wolność. Kiedy mówiono 

o tym, że on zostanie kardynałem, pisał do Anciny: „Proszę Cię, nie wierz przecież w to, iż osły 

potrafi ą latać tylko dlatego, że nałożono na nie gwiazdy i błyszczącą uprząż” (PB 214). Jednakże 
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po śmierci Filipa został kardynałem, i on, Baroniusz, który w porównaniu z eleganckim i giętkim 

Tarugim sprawiał zawsze wrażenie nieporadnego, nieobytego i chłopskiego, dwukrotnie był bliski 

wybrania go papieżem. Ale, tak pisze pewien francuski kardynał do króla: Baroniusz „czepiał się 

rękami i nogami kolumn i węgarów drzwi oraz głośno wołał: Nie chcę być papieżem. Zróbcie pa-

pieżem kogoś innego, kogoś, kto jest godzien władać Stolicą świętą” (PB 215). 

 Chociaż Baroniusz i Tarugi, najwięksi uczniowie Filipa, tak bardzo się między sobą różni-

li, to przecież dla jednego i drugiego tym, który ich inspirował i pobudzał do działania, był Filip. 

Potrafi ł uszanować ich wolność, wydobyć ich talenty na światło dzienne i doprowadzić je do roz-

kwitu. Obydwaj wielcy synowie Filipa do końca odznaczali się żarliwą miłością Boga i głębokim 

przywiązaniem do Filipa. Obydwaj spoczywają obok siebie w krypcie Chiesa Nuova. Tylko odnoś-

nie Baroniusza zbierane są świadectwa dla jego kanonizacji. I papież Paweł VI miał rację, gdy na 

krótko przed swoją śmiercią powiedział, że Baroniusza możnaby już kanonizować, choćby dlate-

go, że tak często był celem kpin Filipa i tak cierpliwie znosił żarty swojego świętego Ojca. 


