
Turinys 

Jvadas n 

I 
Popiezius pries sovietus 13 
Kaip Pijus XI apmulkino rusq bolsevikus 

I I 
„Tegyvuoja popiezius! Tegyvuoja D u c e ! " 31 
Kodel Mussolini ikure Vatikano valstyb^ 

I I I 
Nebaigta enciklika 46 
Kaip popiezius vos nepasmerke rasizmo ir antisemitizmo 

I V 
Pijaus X I I tyla 62 
Del ko istiesq buvo galimapriekaistautipopieziui 
karometais 

V 
Finalybyla 83 
Kaip popiezius ir zydai dalijosi karo vaikus 

7 



V A T I K A N O P A S L A P T Y S 

V I 
Kunign-darbininkn drama 99 
Kodel Pijus XII nutrauke rysius su proletarais 

V I I 
Uzgrobtas susirinkimas 121 
Kaip Vatikano II Susirinkimas vos nesuzlugo 
per atidarymq. 

V I I I 
Vos nepalaiminta piliule 143' 
Kaip Katalikif. baznycia vos nepalaimino kontracepcijos 

I X \ 
Schizma del nieko 163 j 
Kodel Lefebvre'o byla nebuvo tikra schizma « 

X 
„Besisypsancio" popieziaus mirtis 184 
Baisi tiesa apie paslaptingqjono Pauliaus I mirtf 

X I 
„So-li-darnosc!" 200 
Kaip popiezius lenkas pakeite Istorijos eig({ 

X I I 
Bulgarn tinklas 221 
Kas slepiasi uz bandy mo pasikesinti 
ijonq Pauliq II1981 m. 

X I I I 
„Opus D e i " revansas 234 
Kaip irkodel buvo kanonizuotas „Dievo darbo" ikurejas 

8 

T U R I N Y S 

X I V 
Sventoji T u r i n o drobvde 252 
Kodel Baznycia atsisako laikyti drobul^ tikra 

X V 
J o Ekscelencija „Dievo bankininkas" 269 
Kaip popiezius buvo ipainiotas ( didziausiq 
finansini pokario skandalq 

X V I 
Trecioj i Fatimos paslaptis 284! 
Kq is tikrujii apreiske Mergele Marija trims 
portugalii piemenukams j 

X V I I 
Ratzingerio siurprizas 305 
Kodel Panzerkardinal neturejo tapti 
Jono Pauliaus II ipediniu 

Bibliografija 320 
Asmenvardzii^ rodykle 325 

9 



{vadas 

VA T I K A N A S . Paslaptys, muziejai, finansai, poze-
miai, popieziaus isrinkim^ pranesantis dumelis... 
Ta i viena is pacitj paslaptingiausivj pasaulio vietx^. 

K o gero, labiausiai kerinti. Ne del to, kad ten slypincios pa
slaptys butt^ uzrakintos dvigubu uzraktu arba keltij koki^ 
nors gresm^ pasaulio tvarkai. Katalikq baznycios bustine yra 
unikalus atvejis pasaulyje: j i niekada nepakluso ziniasklaidos 
taisyklems. Cia nerengiamos spaudos konferencijos kaip 
Baltuosiuose rumuose arba net Kremliuje. Nepaskambinsi 
kada panorej^s Vatikane gyvenantiems zmonems. I r nors 
sklandziai veikiancios tarnybos nuolat informuoja zurnalis-
tus apie Sventojo Tevo darbus ir zygius, apie kurijos per-
tvarkymus ir apie svarbius jos padalinii^ priimtus nutarimus, 
Vatikano valstybe niekada nesilaike glastnost politikos: vie-
sumas cia netapo taisykle ir, matyt, niekada netaps. 

Toje vietoje, kur siandien stovi pirmajam popieziui skirta 
bazilika, nejmanoma suskaiciuoti visii jvykivi, kurie pazen-
klino 265 pontifikatus nuo pat sventojo Petro kankinystes. 
Didingos istorines akimirkos, konklavos, vainikavimai, 
sventes, kanonizacijos, kaip ir dramos, nusikaltimai, intri-
gos, nieksybes. Paslaptys ir mjsles. Kas dar kaip Vatikanas -
kokie pasaulio rumai, kokia pilis, koks dvaras - gali pasigirti 
dviejii tukstanciti metq istorija? 
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Sioje knygoje kalbama apie naujausius laikus. Neisvengia-
mai teko pasirinkti vien^ sios dviejij tOkstantmeciii istorijos, 
kuriai prireiktt^ daugybes tomii, atkarpq. Be to, knygos auto-
rius nera istorikas ir nejmanoma tyrineti ilgaamzes Vatika
no praeities neturint svariii metodologiniii priemoniq. Del 
siq dvieji} priezascii} knygoje pasakojamos vieno simtmecio 
Vatikano istorijos svarbiausios paslaptys: nuo komunizmo, 
didziojo krikscionybes varzovo, atsiradimo iki dabartinio 
popieziaus rinkimq. 

Kodel butent Mussolini jkure Vatikano valstyb^? Kokia 
is tiesij buvo Pijaus X I I „tyla" nacizmo metais? Kodel Baz
nycia paskandino kunigq „proletartj" patirtj? Kodel vos ne
suzlugo Vatikano I I susirinkimas? Ar Lefebvre'o byla tikrai 
reiskia schizm^? Nuo ko gi mire Jonas Paulius I? Kas nore-
jo nuzudyti Jonq Paulii} I I ? Apie visas sias ir dar kai kurias 
temas jau daug yra prirasyta. Bet kiekvienoje lieka seseliti, 
neaiskumi}, tabu, vertq patyrineti is naujo... 
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I 
Popiezius pries sovietus 

Kaip Pijus XI apmulkino rusq bolsevikus 

„Pirm^ kart^ istorijoje popiezius 

surenge s^moksl^ kartu su jezuitais!" 

1926 m., vienas Romos kardinolas 

„Romos kataliki} tikejimas yra 

didzioji viso pasaulio viltis." 

Svetlana Alilujeva (Stalino dukte) 

PE T R O G R A D A S , 1917 m. kovo 18 diena. Rusijos im-
perija ki} tik nuejo j praeitj. 15 d. caras Nikolajus I I 
atsisake sosto. Jo vietij uzeme Laikinoji vyriausybe. 

Tarp daugybes reakcijq } sj istorinj jvykj sesiolikos pus-
lapiq menrastukas Slovo Istiny {Tiesos zodis) neslepia savo 
dziaugsmo: „Slove didziajai laisvajai Rusijai! Slove jos islais-
vintojams! Amzinas Revoliucijos aukq atminimas!" Ar tai 
socialdemokrati} zurnaliukas? Anarchistn leidinelis? Karin-
gas bolseviku atsisaukimas? Visai ne: 1913 m. jkurtas Slovo 
Istiny yra rust} katalikt} spaudos organas. 

Tolesniuose zurnalo puslapiuose „Paskutines minutes" 
informacijoje skelbiama, kad naujasis Rusijos uzsienio 
reikalu ministras Pavelas Miliukovas gavo Sventojo Sosto 
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sekretoriaus kardinolo Gasparri telegram^, kurioje isreiske 
popieziaus „susizavejim4 ir dziaugsm^" del revoliucijos, „kuri 
pareikalavo tick nedaug auki}". Benediktas X V jj jpareigojo 
perduoti, „kad ateityje Sventojo Sosto ir Rusijos santykiai 
tik tvirtes ir geres, remiantis naujosios Laikinosios vyriausy-
bes programa..." 

paci^ dienq, kai pasirode sis netiketas pareiskimas, Pe-
trogrado Nikolajaus gelezinkelio stotyje is traukinio islipo 
auksto rango dvasininkas, kurj pasitiko nedidelis tikincit^jt} 
biirelis. Vakari} Ukrainoje esancio Lvovo graikij katalikq ar-
kivyskupas metropolitas monsinjoras Andrejus Septickis dar 
popieziaus Pijaus X buvo paskirtas vadovauti Ryti} apeigq 
rusi} katalikams. 1914 m. rugsejo 15 d. jis buvo rust} armijos 
suimtas, keliamas is kalejimo j kalejim^, nepaisant daugybes 
Sventojo Sosto prasymij jj paleisti. J j islaisvino naujojo re-
zimo veikejas Kerenskis, tap^s Laikinosios vyriausybes tei-
singumo ministru. Atvyk^s j Petrograd^ metropolitas Novoe 
Vremia (Naujtfjif. laikq) zurnalistui pareiske, kad rust} revoliu-
cija yra „viena laimingiausin jo gyvenimo dienij". 

1917 m. birzelio 18 d. asumpcionistas tevas Eugene Pie'us 
Neveu rase savo bendruomenei Paryziuje is Makejevkos, 
esancios Doneco industriniame baseine, kur gyveno: „K4 jus 
galvojate apie must} revoliucij^? Stai kas buvo sauniai padary-
ta! T q naktj, kai man telefonu pranese, kad Nikolajus I I at
sisako sosto, negalejau ne akimirkai sumerkti akiij: svajones, 
nauji horizontal, viltys ir kovos!" Tevas Neveu neslepia savo 
jausmij: rusij revoliucija yra geriausias katalikq sansas isgel-
beti, Dievui padedant, kuo daugiau paklydusit} rusii sielt}... 

„ K a i p a k y l a a u d r a . . . " 

Taigi katalikai rusi} revoliucija, bent jau 1917 m. vasario re
voliucija, sutiko viltingai. Reikia pasakyti, kad valdant carui 
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religijn padetis nebuvo labai gera, isskyrus oficiali^j^ sta-
ciatikyb?, absoliucios daugumos nacionalin^ religij^, kuri 
buvo visiskai priklausoma nuo caro valios, perduodamos 
per Sventojo Sinodo prokuratorius. Katalikq padetis buvo 
tikrai tragiska: „Iki pat Nikolajaus I I atsisakymo nuo sosto 
kataliktj apastalavimui Rusijos durys buvo uzrakintos dvi
gubu uzraktu", - rase vienas tos epochos liudytoji}. Juk po 
pakartotinii} Lenkijos padalijimi} Rusij^ X I X a. papilde apie 
sesi milijonai lenki}, lietuviti, ukrainiecin, baltarusiq ir kt. 
katalikv}: trecdalis Mogiliovo arkivyskupo vadovaujami} „lo-
tyni}" ir du trecdaliai Rytq apeigq „unitii", kuriems vadovavo 
Lvovo metropolitas. 

Vis i tikintieji, ypac kunigai, patyre daugyb? pazeminimi}, 
patycii} ir mirtini} persekiojimq. Didzioji „lotynii" kataliki} 
dauguma buvo lenkai, rust} laikomi amzinais priesais; vokie-
cv\s lenkas monsinjoras Roppas, Vilniaus vyskupas, 
gana sunkiai tvarkesi su dviem milijonais lenki}, vokiecii}, lie-
tuviij ir mazarusitj kataliki}, sekinami} ]\n tarpusavio ne-
sutarimt}. Ryttj apeigq katalikyb?, niekuo nesiskiriancicj nuo 
staciatikybes, nebent jos atsiskyrimu, kad „sudarytti unij^" su 
Roma (del to ir vadinam^ „unitais"), politine rusii valdzia laike 
svetima religija (jos bustine buvo Ukrainoje, globojamoje Aus-
trijos-Vengrijos imperijos), o Rusijos patriarchatas - Romos 
popieziaus „Trojos arkliu" staciatikii} zemeje. 

Tautiniai, kalbiniai ir kulturiniai nesutarimai paverte 
niekais bet kokius bandymus ugdyti ir strukturuoti vietinius 
katalikus: kaskart, kai tik koks nors svetimsalis kunigas -
nemazai jtj. atsii^sdavo prancuzq asumpcionistai - bandydavo 
sutelkti rust} katalikus, jis uzsitraukdavo lenkij, jsitikinusii}, 
kad religinis Rusijos uzkariavimas yra jt} reikalas, pyktj, taip 
pat - rusvi staciatikit}, siekiancii} issaugoti imperijoje vyrau-
janci^ padetj, pyktj, ir dar - caro vyriausybes, nepageidau-
jancios, kad Rusijos pilieciai klausytq svetimo metropolito, 
pyktj! 
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