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Watykan. Przewodnik po Watykanie, cz. 1, red. R. Cassanelli; cz. 2, red. A. Pa-
olucci, C. Pantanella, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015, ss. 477 [2]. 
 
 
W 2015 r. ukazała się na polskim rynku księgarskim niezwykle interesująca, 

tłumaczona z języka włoskiego, pozycja – „Przewodnik po Watykanie” autorstwa 
głównie Włochów, kierowników i pracowników różnych instytucji mających swoją 
siedzibę w Watykanie, jak również wybitnych specjalistów zajmujących się dzie-
jami różnych instytucji watykańskich pozostających w sferze zainteresowań po-
wyższej publikacji.  

Jak we wstępie stwierdził Roberto Cassanelli, „Niniejszą publikację możemy 
uznać za pierwszy kompletny przewodnik po Watykanie. Co prawda z okazji Roku 
Jubileuszowego 1930 – rok od utworzenia Państwa Watykańskiego na mocy Trak-
tatów Laterańskich ukazała się książka Leona Gessiego (Città del Vaticano. Guida 
per una visita al papa alle galerie ed ai musei1), ale stanowiła ona namiastkę po-
dobnego opracowania. Na niewielu stronach zgromadzono tam niezbędną wiedzę 
służącą podstawowej znajomości nowo powstałego państwa-miasta w obrębie 
Rzymu. Po osiemdziesięciu latach w całkowicie zmienionym kontekście i w obli-
czu coraz liczniejszych publikacji na temat Watykanu – zwykle fachowych, frag-
mentarycznych i wycinkowych – brakowało jednak dzieła, które przybliżałoby 
w sposób bardziej ogólny, a jednocześnie całościowy ‘to wielkie terytorium’ 
(jak miał je zdefiniować papież Pius XI) wokół Bazyliki św. Piotra oraz świętych 
pałaców” [s. 2]. 

„Przedsięwzięcie [omawiany Przewodnik] nie przedstawiało się łatwo z uwagi 
na rosnącą specjalizację studiów w tej dziedzinie, a także szczególne wymagania 
co do wysokiego poziomu samego przewodnika, mającego być z założenia również 
pewną syntezą ściśle naukową. Tu należy wspomnieć, że analogiczna inicjatywa 
Przewodnika po Watykanie rozpoczęta w 1990 r. pod kierunkiem Carla Pietrange-
lego pozostała, niestety, nieukończona” [s. 2]. 
                                                           

1 L. G e s s i , Città del Vaticano. Guida per una visita, al papa alle galerie ed ai 
musei, Città del Vaticano 1930 i nast. 
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Tak więc zgodnie z intencją kolegium redakcyjnego otrzymujemy do ręki nie 
tylko bardzo drobiazgowo opracowany przewodnik obejmujący wszystkie obiekty 
państwa-miasta Watykanu (Lo stato della Città del Vaticano), lecz także opraco-
wanie naukowe w syntetyczny sposób ukazujące kształtowanie się zabudowy 
Wzgórza Watykańskiego, mającej tak niezastąpione znaczenie nie tylko dla dzie-
jów chrześcijaństwa, Italii i Rzymu, lecz także dla kultury i nauki świata.  

Zgodnie z informacją zamieszczoną na karcie tytułowej omawiany Przewodnik 
dzieli się na dwie nierówne części. Obszerniejsza część pierwsza to Watykan. 
Obejmuje: Mury i bramy Watykanu, Bazylikę św. Piotra wraz z trasą zwiedzania, 
Grotami watykańskimi oraz Grobem św. Piotra i nekropolią watykańską z trasą 
zwiedzania. W dalszej kolejności część pierwsza obejmuje kompleks Pałaców 
Apostolskich zwany tutaj Pałacem Apostolskim (Rys historyczny i trasa zwiedza-
nia), Apostolską Bibliotekę Watykańską (Biblioteca Apostolica Vaticana), Tajne 
Archiwum Watykańskie (Archivio Segreto Vaticano), Ogrody Watykańskie (I Giar-
dini Vaticani) z trasą zwiedzania, Nekropolie na terenie Watykanu oraz Współcze-
sne dzielnice (powstałe po podpisaniu Paktach Laterańskich) i dawne pozostałości. 

Część druga w całości obejmuje Muzea Watykańskie (I Musei Vaticani), gdzie 
we wstępie przedstawiono ich historię, a następnie trasę zwiedzania obejmującą 
wszystkie działy Muzeów. Przewodnik kończy Dodatek zawierający dział „Jak 
zwiedzać Watykan” obejmujący praktyczne wskazówki, strukturę Kurii Rzymskiej 
i ważne adresy jej instytucji, Wykaz papieży od św. Piotra do papieża Franciszka, 
dobrze opracowaną, obszerną (prawie trzydzieści stron drobnego druku) Bibliogra-
fię ogólną podzieloną na działy, jak również Indeks artystów.  

Redaktorem części pierwszej jest Roberto Cassanelli, historyk sztuki, muzeal-
nik, wykładowca Accademia Albertina w Turynie, autor szeregu publikacji po-
święconych historii sztuki, w tym w szczególności watykańskiej. Z kolei współre-
daktorem, jak również współautorem części drugiej jest historyk sztuki i polityk 
Antonio Paolucci, minister kultury (Ministro per i Beni culturali e ambientali) 
w rządzie w Lamberto Diniego latach 1995-1996 oraz dyrektor Muzeów Watykań-
skich od 2007 roku. Obok Antonio Paolucciego współredaktorem drugiej części 
przewodnika jest Christina Pantanella – dyrektor Biblioteki Muzeów Watykań-
skich.  

Wśród innych współautorów znajdują się osoby nie tylko aktualnie kierujące 
różnymi instytucjami watykańskimi, lecz również bardzo aktywne na polu nauko-
wym, jak np. biskup Sergio Pagano, prefekt Archiwum Watykańskiego, autor licz-
nych prac o dziejach tej instytucji2, czy też Ambrogio M. Piazzoni, członek papie-
skiej Akademii Języka łacińskiego (Pontificia Accademia Latinitatis)3. 

                                                           
2 S. P a g a n o , Atchivio Segreto Vaticano, Firenze 1991; S. P a g a n o , T. N a t a l i n i , 

Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2000; S. P a g a n o , Galileo Galilei: lo splen-
dore e le pene di un divi uomo, Furenze 2009. 

3 A, M. P i a z z o n i , A guide to the Vatican gardens, history deep roots spanning two 
thousands years…, Roma 2016; współautor Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vati-
cano 2010; czy też: Medioevo, Città del Vaticano 2011. 



RECENZJE 369 

Ich współpracownikami są oprócz uznanych znawców tematu z różnych 
ośrodków uniwersyteckich pracownicy dwóch watykańskich instytucji. Pierwszą 
jest Reverenda Fabbrica di san Pietro – instytucja powstała za pontyfikatu papieża 
Klemensa VII (1523-1534) i zgodnie ze swoimi kompetencjami, ostatnio określo-
nymi w konstytucji apostolskiej Pastor Bonus przez św. Jana Pawła II w 1988 r., 
zajmująca się zarządzaniem utrzymaniem, dekoracją i konserwacją Bazyliki św. 
Piotra na Watykanie, drugą zaś Muzea Watykańskie (I Musei Vaticani) – nie tylko 
jedne z najstarszych, najważniejszych i największych zbiorów sztuki na świecie, 
lecz także placówka naukowa posiadająca dla światowej kultury i nauki znaczenie 
pierwszorzędne będące rezultatem ogromnej erudycji i pasji badawczej następców 
św. Piotra – są one niezastąpione w badaniach kultury i sztuki wszystkich konty-
nentów od czasów antycznych po czasy współczesne. 

Należy stwierdzić, że tak skompletowany zespół badaczy oddaje do naszych 
rąk niezwykle cenne opracowanie obejmujące całość zabudowy Wzgórza Waty-
kańskiego: budynki sakralne, muzealne, nekropolie, administracyjne oraz inne 
prywatne i użyteczności publicznej, prowadząc nas przez ich części reprezentacyj-
ne, jak i zakamarki zarówno dostępne, jak i niedostępne dla pielgrzymów, turystów 
oraz gości wraz ze słynnymi Ogrodami Watykańskimi, ukazując nie tylko ich fa-
scynujące piękno, lecz krok po kroku odsłaniając ich wyjątkowe dzieje mające tak 
ogromne znaczenie dla kultury i dziejów powszechnych.  

Jakkolwiek omawiane dzieło nosi tytuł przewodnika, to jego układ, gdzie każ-
da część poprzedzona jest obszernym historycznym wprowadzeniem pod wieloma 
aspektami omawiającymi prezentowane zagadnienia, wskazuje, że jest on opraco-
waniem z myślą o badaczach zainteresowanych w kompleksowym zapoznaniu się 
z interesującą ich problematyką. Przewodnik też prezentuje najnowsze osiągnięcia 
nauki w tej mierze, w pełni korzystając z najnowszych osiągnięć, co można stwier-
dzić, porównując go z dotychczasową literaturą przedmiotu4. 

Omawiany przewodnik po Watykanie, jak głosi jego podtytuł, otwiera Wpro-
wadzenie, Od cytadeli papieskiej do Państwa Watykańskiego pióra Daniele Fonti 
ukazujące w syntetycznym skrócie zarys ewolucji przestrzennej Wzgórza Waty-
kańskiego, kładąc nacisk na epokę następującą po podpisaniu przez papieża Piusa 
XI Paktów Laterańskich z Mussolinim w 1929 roku aż do czasu pontyfikatu św. 
Jana Pawła II. Po Wprowadzeniu w przewodniku umieszczono króciutki, kilku-
stronicowy rozdział Watykan w starożytności Paolo Liveraniego, który w całości 
poświęcony jest miejscu pochówku św. Piotra na terenie antycznej nekropolii do 
czasu wybudowania nad jego grobem bazyliki konstantyńskiej.  

Po tym krótkim rozdziale następuje część pierwsza Watykan z podrozdziałem 
Mury i bramy. Wydaje się, że taka konstrukcja wprowadzającej części przewodni-
                                                           

4 R. P a n c i r o l i , L’Appartamento delle udienze pontificie, prefektura della Casa Pon-
tificia, Città del Vaticano 2002; Paolo VI – Su l’arte e gli artisti, red. P. V. Begni Redona, 
Brescia 2000; M. F e r r a z a , Collezione d’arte religiosa moderna – Catalogo, Città 
del  Vaticano 2000; J. M a r t i n , Vaticano sconosciuto, Città del Vaticano 1990; 
C. P i e t r a n g e l i , Roma, questa nostra Città, Roma 1997; Führer der Vatikanischen 
Museen nd der Vatikanstadt, Firenze 1989. 
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ka jest nieczytelna, gdyż Watykan w starożytności zdecydowanie lepiej byłoby 
umieścić albo na początku części pierwszej Watykan, jako że miejsce pochówku 
św. Piotra zdeterminowało w ciągu wieków zabudowę wzgórza watykańskiego, 
albo – jeszcze trafniej – na początku kolejnego z rozdziałów Bazylika konstantyń-
ska, z której budową przecież antyczna nekropolia kryjąca grób św. Piotra jest 
organicznie związana. 

Pisząc kolejne podrozdziały przewodnika, ich autorzy nie ograniczają się do 
zreferowania stanu aktualnego zabytków, lecz z reguły zamieszczają rys historycz-
ny zarówno wzgórza watykańskiego, jak i poszczególnych obiektów, które oma-
wiają. Zarazem autorzy, jak np. Daniela Fonti, słusznie nie ograniczają się tylko do 
problematyki ściśle watykańskiej, lecz wskazują na powiązanie rozbudowy Waty-
kanu z Rzymem i to zarówno jego prawo – jak i lewobrzeżną częścią. A więc nie 
tylko Città Leonina (Miasto Leonowe), lecz także leżące u stóp Watykanu Borgo, 
Zamek św. Anioła, a także sam Rzym nie tylko w granicach antycznych, gdy sięgał 
do Tybru, lecz i późniejszych. Stąd też syntetyczne wprowadzenie do tematu 
obejmuje nie tylko zmiany w zabudowie wzgórza watykańskiego, rozbudowę for-
tyfikacji Watykanu, lecz także powiązanie z systemem obronnym papieskiej rezy-
dencji mauzoleum Hadriana, przekształconego w potężną fortecę (Castel 
Sant’Angelo) połączoną krytym korytarzem (Pasetto) z kompleksem pałaców wa-
tykańskich.  

Zarazem opracowanie łączy przekształcenia Watykanu wraz z przebudową 
Rzymu dokonaną m. in. przez Mikołaja V, Pawła III i ich następców. Pozwala to 
na kompleksowe spojrzenie na przemiany wzgórza watykańskiego organicznie 
powiązane z przekształcaniem Rzymu, a musimy przecież pamiętać o tym, że go-
spodarzem zarówno Watykanu i jego otoczenia, jak i Rzymu byli kolejni następcy 
św. Piotra, stąd też fakt, iż posiadały one do 1870 roku jednego gospodarza 
w istotny sposób wpływał zarówno na podejmowane zamierzenia, jak i na ich re-
alizację. 

W przewodniku bardzo dużo miejsca, co jest zrozumiałe, poświęcono Bazylice 
św. Piotra, umiejętnie łącząc narrację przewodnika z niezwykle bogatym przeka-
zem faktograficznym. Dzieje bazylik zawarte w Rysie historycznym podzielono 
na dwa okresy: pierwszy od zbudowania bazyliki konstantyńskiej do ukończenia 
w połowie XVII w. nowej bazyliki, której budowę zapoczątkowano za pontyfikatu 
Juliusza II w 1506 roku, oraz drugi podrozdział obejmujący ostatnie trzy wieki 
i zmiany, jakie następowały w bazylice, jak również poza nią, w tym budowę Mu-
seo Petriano przekształconego z czasem w Muzeum Skarbca bazyliki św. Piotra.  

Kolejny podrozdział – Trasa zwiedzania Pietro Zendera – prowadzi czytelnika 
przez plac św. Piotra z egipskim obeliskiem i fontannami do bazyliki. Autor jednak 
nie wspomina przy omówieniu tak wyjątkowej klasy zabytku, jakim jest obelisk, 
faktu, iż jest on jedynym obeliskiem, który mimo iż powalony zdumiewającym 
trafem ocalał w całości, jak również tego, że według legendy, w wieńczącej go 
w czasach antycznych miedzianej kuli miały znajdować się prochy Juliusza Cezara 
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5. Kolejno Trasa zwiedzania obejmuje Bazylikę z zewnątrz (fasada, atrium), Wnę-
trze Bazyliki św. Piotra, Zakrystie i Muzeum Skarbca, Pałac Kanonii, Groty Waty-
kańskie oraz Grób i Nekropolię Watykańską.  

W Grotach Watykańskich, omawiając Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej 
Narodu polskiego (s. 114), autor nie wymienia jej fundatorów: ks. prałata Skonec-
kiego i jego parafian z USA, jak również nie wspomina o tym, iż mozaikowa kopia 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (druga z kolei) jest ozdobiona złotymi koro-
nami papieskimi – darem św. Jana Pawła II6.  

Kolejny rozdział obejmuje Pałac Apostolski w Watykanie, (s. 147) gdzie bar-
dzo obszerny Rys historyczny poprzedza Trasę zwiedzania prowadzącą przez kom-
naty zarówno dostępne zwiedzającym Muzea Watykańskie, jak i niedostępne dla 
turystów – nie tylko reprezentacyjne, lecz i prywatne apartamenty papieskie. Trze-
ba jednak stwierdzić, że tytuł tego rozdziału – Pałac Apostolski – jest mylący, gdyż 
nie jest to oficjalna i przyjęta nazwa zespołu reprezentacyjnych budowli papieskich 
na wzgórzu watykańskim. Oficjalna nazwa to I Palazzi Vaticani lub I Palazzi Papa-
li, bądź I Palazzi Pontefici i nie chodzi tu o samą nazwę. Liczba mnoga – I Palazzi 
– oddaje dobrze charakter ogromnego kompleksu budowli, jaki w ciągu stuleci 
wyrósł na wzgórzu watykańskim. Zespół ten, należący do największych zespołów 
pałacowych na świecie, jakkolwiek stanowi połączenie szeregu reprezentacyjnych 
budowli, to jednak niejednorodnych, chociaż połączonych przez kilku genialnych 
architektów z Donato Bramante na czele w jeden kompleks. A więc nie pałac, lecz 
Pałace Apostolskie. 

Dalsze rozdziały przewodnika obejmują Apostolską Bibliotekę Watykańską 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) oraz Tajne Archiwum Watykańskie (Archivio 
Segreto Vaticano), odpowiednio ss. 209 i 227. Autorzy tych rozdziałów, Ambrogio 
M. Piazzoni i biskup Sergio Pagano, kładąc nacisk na dzieje tych instytucji od cza-
sów nowożytnych, przedstawiają syntetycznie zarys ich dziejów, jak również cha-
rakteryzują pokrótce ich zbiory. Zresztą dzieje tych dwóch instytucji, mających tak 
fundamentalne znaczenie dla kultury i historii światowej, znane są z szeregu 
współczesnych opracowań prezentujących najnowsze wyniki badań7. 

Kolejna część przewodnika – Ogrody Watykańskie (s. 237) – prowadzi przez 
jeden z najwspanialszych i najstarszych zespołów ogrodowych na świecie. Obszer-
ny Rys historyczny poprzedza Trasę zwiedzania, która obejmuje liczne budowle 
Ogrodów, a w tym Casinę Piusa VI, gmach Gubernatoratu, ogrody (w tym ogród 
różany), lasek, jak również zdobiące je liczne groty, fontanny i inne budowle. Ta 
część przewodnika jest niezwykle interesująca również z tego względu, że Ogrody 
Watykańskie od marca 2014 roku są dostępne dla zwiedzających, stanowiąc 
                                                           

5 W. K ęd e r , Roma sacra, święty Rzym, s. 23, Kraków 2017. 
6 Tamże, s. 50. 
7 M.in. dzieje Biblioteki Watykańskiej przedstawia jej obszerny kilkutomowy zarys, 

zapoczątkowany pierwszym tomem pod red. Antonio Manfrediego, Le origini Della Biblio-
teca Vaticana tra Umanesimo e Rinacimento (1447-1534), Città del Vaticano 2010 i na-
stępne, zaś dzieje Archiwum Watykańskiego: m.in. S. P a g a n o, Archivio Segreto 
Vaticano, Città del Vaticano 2000. 
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ogromną atrakcję dla turystów zwiedzających Watykan. Wcześniej dostęp do 
Ogrodów Watykańskich był ograniczony (można było kupić bilet uprawniający do 
przejazdu autokarem przez Ogrody Watykańskie do Muzeów Watykańskich, bądź 
też okazyjnie (jak np. spotkania Polaków ze św. Janem Pawłem II), lecz w zasadzie 
Ogrody, funkcjonujące jako miejsce wypoczynku papieży były niedostępne dla 
publiczności).  

Kolejny rozdział Paulo Liveraniego obejmuje nekropolie antyczne znajdujące 
się na terenie Watykanu. Wzgórze Watykańskie w starożytności leżało na prawym 
brzegu Tybru poza miastem, gdzie przecinały się szlaki kilku dróg; Via Triumfalis, 
Via Aurelia oraz Via Cornelia i zgodnie z rzymskim obyczajem, bo prawo zaka-
zywało pochówków na terenie miasta, przy drogach wznoszono grobowce. Stąd też 
na terenie Watykanu kilka nekropolii (niektóre odkryte w ostatnich latach) omó-
wionych w niniejszym przewodniku. 

Część pierwszą zamyka rozdział Współczesne dzielnice, Dawne pozostałości, 
którego autorka – Daniela Fonti omawia szereg budowli znajdujących się poza 
Bazyliką św. Piotra oraz kompleksem Pałaców Apostolskich. Budowle te są za-
równo dostępne, jak i niedostępne do zwiedzania i pochodzą z wcześniejszych 
epok, jak np. kościół S. Anna dei Palafrenieri (XVI w.) przy Porta S. Anna czy 
znajdujący się po drugiej stronie Watykanu, już poza kolumnadą Berniniego, Pa-
lazzo S. Uffizio przy Piazza S. Uffizio i współczesne budowle. Niewątpliwie do 
najciekawszych należą: Aula Pawła VI, Palazzo Governatorato, budynek staci ko-
lejowej czy postawiony za pontyfikatu św. Jana Pawła II Domus Sanctae Marthae 
zbudowany z myślą o kardynałach zjeżdżających się do Watykanu na konklawe, 
a obecnie będący siedzibą nie tylko duchownych przyjeżdżających do Watykanu, 
lecz i papieża Franciszka. 

Druga część przewodnika poświęcona jest w całości Muzeom Watykańskim 
(s. 307), największemu na świecie (choć są tacy, co pierwszeństwo oddają pary-
skiemu Luwrowi) i w opinii wielu uchodzącemu za najwspanialszy kompleksowi 
muzeów obejmującemu bezcenne zbiory sztuki od czasów starożytnych do współ-
czesnych. Autorzy opisują syntetycznie historię poszczególnych Muzeów (Grego-
riańskie, Chiaramonti, Pio-Clementino i inne) prezentując ich bezcenne zbiory. 
Lecz Muzea Watykańskie to nie tylko bezcenne dzieła sztuki, lecz także unikalne 
w skali światowej, bezcenne, ozdabiane przez największych artystów wnętrza Pa-
łaców Watykańskich, w których mieszczą się te wspaniałe dzieła sztuki. Należą do 
nich m. in. wspaniałe sale i galerie wzniesione w XVIII i XIX w. na potrzeby Mu-
zeów, Galleria del Mappamondo, czy wreszcie „perła” Muzeów Watykańskich, 
przyciągająca wszystkich zwiedzających, a mianowicie Kaplica Sykstyńska ozdo-
biona freskami genialnego Michała Anioła z „Sadem Ostatecznym” oraz dziełami 
innych mistrzów renesansu.  

Jakkolwiek syntetyczny z konieczności opis olbrzymich zbiorów Muzeów Wa-
tykańskich bardzo umiejętnie eksponuje najważniejsze i najsłynniejsze eksponaty, 
to autorzy nie uniknęli różnorakich potknięć, odnoszących się zarówno do nazew-
nictwa, jak i samych eksponatów. I tak m. in. dział mieszczący najcenniejsze rzeź-
by antyczne, w tym słynny posąg Augusta z Prima Porta to nie tyle Nowe Skrzydło 
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(s. 323), lecz Braccio Nuovo czyli po polsku Nowy Rękaw, a dla uniknięcia niepo-
rozumień (chyba że jest to błąd tłumacza), warto zachować stare nazwy funkcjonu-
jące także w literaturze.  

Z kolei słynne płótno Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”, przyciągające 
uwagę wszystkich zwiedzających Muzea Watykańskie miało trochę inną historię, 
niż piszą to Autorzy: „Namalowane [płótno] w 1883 r. z okazji dwusetnej rocznicy 
historycznego wydarzenia zostało ofiarowane przez polski rząd Leonowi XIII, 
odniósłszy wielki sukces na Międzynarodowej Wystawie Artystycznej jaka w tym 
samym roku miała miejsce w Rzymie”. (s. 358). No cóż, niestety pod koniec XIX 
w. o polskim rządzie mogliśmy tylko marzyć, a fakt podarowania przez Jana Ma-
tejkę swojego dzieła papieżowi jest nawet uwieczniony na fresku zdobiącym skle-
pienie Muzeów, stąd taka pomyłka tym bardziej zaskakuje. 

Przewodnik jest bardzo starannie ilustrowany, zawierając także plany budowli 
oraz reprodukcje map i planów. To, czego w nim natomiast brakuje, to całostroni-
cowych zdjęć, które byłyby bardziej czytelne, szczególnie w odniesieniu do repro-
dukowanych map i planów. To czego również brakuje w tak poważnej publikacji, 
to dołączonego do Przewodnika planu Watykanu w większym formacie, co umoż-
liwiłoby całościowe spojrzenie na kompleks watykański – nie tylko budowli sa-
kralnych, Pałaców, lecz także Ogrodów Watykańskich i ich poszczególnych części 
dając czytelny obraz całości. 

Lektura tego obszernego przewodnika po Watykanie ukazuje nieocenioną rolę 
Kościoła i papiestwa w rozwoju kultury i nauki w ciągu niespełna dwóch tysięcy 
lat, jakie minęły od ustanowienia pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Impe-
rium Romanum i przybycia do Rzymu św. Piotra i św. Pawła. Może warto było 
dobitniej podkreślić ten fakt np. we wstępie do omawianego wydawnictwa? 
Współcześnie nieraz słyszymy pytanie, po co papiestwu i Kościołowi tak wspa-
niałe pałace, muzea, czy zbiory archiwalne. Ale przecież, jak naucza Kościół, peł-
nię człowieczeństwa człowiek uzyskuje przez udział w kulturze, stąd też z chrześci-
jaństwem w sposób nierozłączny związana jest właśnie kultura i to na najwyższym 
poziomie, co poświadcza słynny list św. Jana Pawła II do artystów. 

Przez z górą 1500 lat papieże byli najwybitniejszymi znawcami i mecenasami 
sztuki, a dwór papieski był najświetniejszym dworem w Europie. To właśnie pa-
pieże rozwijali i finansowali kulturę i naukę, nie szczędząc na nią środków. To 
zatrudnienie na dworze papieskim stanowiło ukoronowanie kariery największych 
mistrzów, których dzieła podziwiamy dziś i na Watykanie i w Rzymie, a przygnia-
tająca większość najwybitniejszych arcydzieł w ciągu dwóch tysięcy minionych lat 
powstała, jak udowodniono, z inspiracji religijnej. To tu, na Watykanie, rodziły się 
nowe prądy w kulturze i sztuce naśladowane później w całej Europie i stąd wynika 
tak wielkie znaczenie Watykanu dla kultury i nauki światowej, czego syntezę uka-
zuje omawiany przewodnik. 

Wojciech Kęder 
UP JPII, Kraków 
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S t r e s z c z e n i e  
 
Na polskim rynku ukazał się w 2016 roku „Przewodnik po Watykanie” pod redakcją 

Roberto Cassanellego, Antonio Paulucciego i Cristiny Pantanelli. Przewodnik ten pomyśla-
ny jest zarówno jako pierwsza synteza naukowa dotychczasowej wiedzy na temat komplek-
su sakralno-zabytkowego na Wzgórzu Watykańskim, a zarazem jako przewodnik ukazują-
cy wszystkie budowle Watykanu, jak i Ogrody Watykańskie – zarówno te dostępne dla 
zwiedzających, jak i dla nich niedostępne. Podzielony na dwie części: Watykan oraz Muzea 
Watykańskie przewodnik w oparciu o najnowsze ustalenia nauki prezentuje wszystkie 
obiekty, poprzedzając kolejne prezentacje z trasami zwiedzania wstępem historycznym 
przedstawiającym dzieje opisywanych obiektów. Pomimo drobnych potknięć i niedokład-
ności jest on pierwszą taką syntezą ukazującą w przystępny sposób, lecz na bardzo wyso-
kim poziomie naukowym, Watykan i jego wszystkie zabytki, ogrody oraz instytucje.  

 
Słowa klucze: przewodnik po Watykanie, Watykan, Bazylika św. Piotra, Pałace Watykań-
skie, Ogrody Watykańskie, zabytki Watykanu. 
 
 

S u m m a r y  
 
In 2016, the "Guide to the Vatican" by Roberto Cassanelli, Antonio Paulucci and Cris-

tina Pantanelli was published in Poland. This guide was conceived as the first scientific 
synthesis of current knowledge about the sacral-historical complex on Vatican Hill, and 
also as a guide showing all the buildings of the Vatican, as well as the Vatican Gardens - 
both those available to visitors and unavailable to them. It is divided into two parts, the 
Vatican and the Vatican Museums. It is a guide, based on the latest scientific findings and 
presents all the objects with sightseeing routes and a historical introduction showing the 
history of the objects described. Despite minor mistakes and inaccuracies, it is the first such 
synthesis that presents the Vatican and all its monuments, gardens and institutions in an 
accessible way, but at a very high scientific level. 
 
Key words: guide to the Vatican, Vatican City, St. Peter's Basilica, the Vatican Palaces, 
Vatican Gardens, monuments of the Vatican. 
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