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THE TREASURES OF THE POPES’ ARCHIVE IN THE CAPITOLINE MUSEUMS
400 years after setting up the Popes’ Archive, 100 documents were for the first time ever exhibited in the Capi-
toline Museums. The ones that had been chosen are of exceptional importance for the history of the papacy, of 
Europe, and the world. One of the most interesting polonica is the letter by Jan Sobieski II written to the Pope 
after the victorious Battle of Vienna starting from the famous words: “We came, we saw, God conquered”.

}SKARBY ARCHIWUM PAPIE!Y 
W MUZEACH KAPITOLI"SKICH

LUX IN ARCANA 

W 1475 r. Sykstus IV utworzy# Bibliotek$ Watyka%-
sk&, oddzielaj&c ksi$gozbiór od zespo#u naj-
cenniejszych dokumentów, które nadal pozo-
sta#y w Zamku 'w. Anio#a. Te dokumenty sta#y 
si$ zal&(kiem Archiwum Sekretnego Papie(y 

(Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum), które powo#a# 
Pawe# V w 1612 r. 

Dzisiejsze Archiwum Sekretne zawiera dokumenty z ostat-
nich 12 wieków, zgromadzone na 85 km pó#ek, w 650 zespo#ach 
archiwalnych. W 400 lat po jego powstaniu – po raz pierwszy  
w historii – postanowiono pokaza) 100 dokumentów szczególnie 
cennych i wa(nych dla dziejów Europy i 'wiata. Wystaw$ w Mu-
zeach Kapitoli%skich nazwano Lux in Arcana, towarzyszy jej ob-
szerny katalog.  

Ka(demu ze 100 wspania#ych eksponatów mo(na by po-
'wi$ci) odr$bny esej. Wymieniam zatem tylko te, które wy-
bitnie wp#yn$#y na bieg dziejów, na koniec wskazuj&c nie-
liczne polonica.

Historia !wiata i Ko!cio"a
Z#ot& czcionk& na czerwonym pergaminie spisano w 961 r. 

Privilegium Ottonis (inaczej: Ottonianum), w którym cesarz Ot-
ton I zapewnia# obron$ ziem papiestwa nadanych przez Peppina 
Krótkiego (754–756 r.) i Karola Wielkiego (781 r.), w zamian za-
chowuj&c sobie przywilej zatwierdzania wyboru papie(a. 

Bulla Grzegorza VII Dictatus papae (1075 r.) definiowa#a 
istot$ uniwersalizmu papieskiego („Jemu wolno w#adcami roz-
porz&dza), a wi$c i cesarzy z tronu sk#ada)”). Sprzeciw cesarza 
Henryka IV doprowadzi# go w dwa lata pó*niej do Canossy.

„Konkordat z Wormacji” pomi$dzy cesarzem Henrykiem V  
a Kalikstem II (1122 r.) utrwala# na dwie'cie lat dominacj$ papie-

Losy archiwum papie(y – Scrinium 
Sanctum – s& odbiciem burzliwych 
dziejów papiestwa; w ró(nych 
okresach znajdowa#y si$ w Lyonie, 
Viterbo, Perugii, Asy(u i Awinionie. 
Po 1420 r., za pontyfikatu Marcina V, 
spocz$#y w Zamku 'w. Anio#a  
w Rzymie. 

List biskupa Józefa Gawliny do papie(a Piusa XII 
wraz z za#&czonymi darami dla papie(a od Polek 
wyzwolonych ze Stalagu V1.C Oberlangen.
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(y – cesarz zrzeka# si$ inwestytury 'wieckiej (przyoblekania) – 
odt&d biskupów wybiera#a kapitu#a katedralna, a wy'wi$ca# pa-
pie(, wr$czaj&c pier'cie% i pastora#.

Statuty Grzegorza IX Capitula contra Patarenos (1236 r.) de-
finiowa#y walk$ z heretykami, tworzy#y urz&d inquisitores hereti-
cae pravitatis (inkwizytorów heretyckiej przewrotno'ci) i inicjo-
wa#y dzia#alno') inkwizycji.

Bulla Grzegorza X Ubi periculum (1274 r.) okre'la#a za-
sady wyboru papie(a, wprowadzaj&c m.in. zasad$ cum clave 
(pod kluczem).

Bulla Inter cetera Aleksandra VI (Rodrigo Borgii) z 1493 r. od-
dawa#a Hiszpanom, po pierwszej wyprawie Kolumba, wszystkie 
odkrywane ziemie na zachód od po#udnika biegn&cego nieopodal 
Azorów.

Bulla Leona X (1521 r.) Decet Romanum Pontificem („raduje 
rzymskiego papie(a”) nak#ada#a ekskomunik$ na Marcina Lutra.

Bulle: Paw#a III z 1542 r. i Jana XXIII z 1961 r. zwo#ywa#y sobory 
szczególnie wa(ne w dziejach Ko'cio#a: trydencki i watyka%ski II.

Na wystawie pokazano te( m.in.: akta procesu templariuszy 
(1309–1311), list cz#onków parlamentu angielskiego do papie(a 
Klemensa VII (1530 r.) z 83 podpisami i piecz$ciami, domagaj&cy 

Strona rejestru pró'b  
do papie(a Paw#a III  
z 1542 r. z przepisan& 
suplik& Miko#aja 
Kopernika o zgod$  
na mianowanie 
siostrze%ca – kleryka 
swoim koadiutorem.

si$ anulowania ma#(e%stwa Henryka VIII z Katarzyn& Arago%sk& 
dla po'lubienia Anny Boleyn, materia#y z procesu Giordano Bruno 
(1593–1597), protoko#y przes#ucha% Galileusza przez s&d inkwizy-
cji (1616–1633), z jego w#asnor$cznym podpisem, a tak(e listy Era-
zma z Rotterdamu, Micha#a Anio#a, Lukrecji Borgii i Marii Stuart.

Polonica
W 1542 r. Miko#aj Kopernik, schorowany, u schy#ku (ycia, 

skierowa# do Paw#a III suplik$ o zgod$ na mianowanie swoim  
sta#ym koadiutorem kleryka Jana Loytza, jego 12-letniego sio-
strze%ca. List nie zachowa# si$, natomiast na wystawie pokazano 
odpowiedni& stron$ rejestru pró'b – Supplicationum – gdzie 
przepisano jego tre'), z adnotacj& o pozytywnej decyzji papie(a: 
Concessum in presentia domini nostri papae.

Zachowa# si$ natomiast list ostatniej cesarzowej Chin  
z dynastii Ming – Heleny (pod wp#ywem jezuitów przyj$#a wiar$ 
katolick&, st&d europejskie imi$) – do Innocentego X, spisany  
w 1650 r., na jedwabiu. By#a to pro'ba o pomoc w okresie walk  
z Mand(urami, które ostatecznie doprowadzi#y do upadku dyna-
stii Ming. Przekazanie listu powierzy#a jezuicie ze Lwowa, Mi-
cha#owi Piotrowi Boymowi (Boimowi), który od lat prowadzi# 
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dzia#alno') misyjn& w Chinach. By# synem lekarza Zygmunta III 
Wazy, Paw#a, pochowanego w kaplicy Boimów obok Katedry +a-
ci%skiej we Lwowie. Wyruszy# drog& morsk&, jednak zosta# uj$ty 
na Goa przez Portugalczyków sprzyjaj&cych Mand(urom. Zbieg# 
i drog& l&dow& – przez Golkond$, cie'nin$ Ormuz, Isfahan, Tra-
pezunt, Izmir – dotar# do Wenecji, a w ko%cu do Rzymu. List mu 
powierzony przekaza#.

W 1672 r. Turcy zdobyli Kamieniec Podolski. Zaniepokojony 
car Aleksy I Romanow napisa# do Klemensa X list – prezentowa-
ny na wystawie – z propozycj& utworzenia koalicji antytureckiej, 
ale i antypolskiej (Aleksy prowadzi# wieloletnie wojny z Polsk&). 
Klemens propozycji nie przyj&#, sprzyja# Polsce, by) mo(e pod 
wp#ywem wcze'niejszej pracy w nuncjaturze, w Warszawie.

Polonicum szczególnej rangi jest orygina# listu Jana III Sobie-
skiego do papie(a Innocentego XI z 14 wrze'nia 1683 r., rozpoczy-
naj&cy si$ od s#ynnej parafrazy s#ów Juliusza Cezara: „Venimus, 
vidimus et Deus vicit” („Przybyli'my, zobaczyli'my, Bóg zwyci$-
(y#”), a informuj&cy o wiktorii wiede%skiej. List ko%cz& s#owa skre-
'lone r$k& króla: „Obedientissimus filius Joannes Rex Poloniae”.

W 1952 r. ówczesny podsekretarz stanu, kardyna# Gio-
vanni Montini (pó*niejszy papie( Pawe# VI), otrzyma# w prze-

Orygina# listu Jana III 
Sobieskiego do papie(a 
Innocentego XI  
z14 wrze'nia 1683 r. 
informuj&cy o wiktorii 
wiede%skiej.

sy#ce notatnik Ksi$(a w Dachau, spisany przez austriackie-
go ksi$dza – wi$*nia w latach 1942–45; Polacy stanowili 
wi$kszo') z wymienionych. By# w'ród nich m.in. ks. Bole-
s#aw Szki#&d*, którego po'wi$cenie w piel$gnowaniu cho-
rych na tyfus w obozie porównywano z postaw& ojca Maksy-
miliana Kolbego. Ksi&dz Szki#&d* zosta# po wojnie sekreta-
rzem, a zarazem przyjacielem nuncjusza w Pary(u, Angelo 
Roncalli (pó*niejszego papie(a Jana XXIII), któremu przybli-
(y# polsk& histori$ i kultur$.

Zaskakuj&ca, ale jak(e dla nas poruszaj&ca, mo(e by) 
decyzja organizatorów, aby w'ród 100 wybranych na wysta-
w$ eksponatów znalaz#a si$ Czarna Madonna z Oberlangen. 
W tym obozie jenieckim uwi$ziono po Powstaniu Warszaw-
skim 1712 kobiet z AK. Zosta# wyzwolony 12 kwietnia 1945 r. 
przez I Dywizj$ Pancern& gen. Stanis#awa Maczka. Ksi&dz 
biskup polowy Józef Gawlina, wizytuj&cy obóz wkrótce po 
wyzwoleniu, otrzyma# wówczas od by#ych wi$*niarek dar dla 
papie(a Piusa XII – ryngraf z Matk& Bosk& Cz$stochowsk&, 
wykonany z cienkiej blachy puszek po konserwach. Ryngraf 
eksponowany jest wraz z listem biskupa polowego do papie-
(a i z powsta%cz& opask& WSK AK.
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