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P

odczas pewnego spotkania towarzyskiego miałem okazję uczestniczyć w dyskusji

dotyczącej stanu zdrowia papieża. Nie wchodząc w szczegóły podczas rozmowy wypłynęła
kwestia wyboru następcy Karola Wojtyły. Jedna z dyskutantek poruszyła wtedy
„armagedonowy" temat rzekomej przepowiedni Malachiasza. Oczywiście pani ta nie wiedziała
kim był Malachiasz, przepowiedni nie czytała a słyszała o niej od „jednej pani". Jak podaje
„jedna pani" ów Malachiasz przewidział papieża z Polski, po nim ma nastąpić Murzyn, następnie
Piotr Rzymianin a zaraz potem będzie koniec świata. Straszne rzeczy — Jezus! Maria!
Argumenty, których użyłem przedstawiam poniżej. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że
nie przyniosły one opamiętania się mojej dyskutantki.
Malachiasz urodził się w Irlandii w roku 1094. Przez pewien okres czasu sprawował
funkcję arcybiskupa w Armagh, a następnie był papieskim legatem w Irlandii. Zmarł w roku
1148 a w roku 1190 był kanonizowany jako pierwszy irlandzki święty. Istnienie jakichkolwiek
pism jego autorstwa nie jest potwierdzone przez inne niezależne źródła.
W roku 1590 pojawiło się w Europie współczesne dzieło zatytułowane „Przepowiednia
papieży", której autorstwo przypisano Malachiaszowi. Jest to lista papieży od Celestyna II,
wybranego papieżem w roku 1130, do „końca świata". Listę tą trudno nazwać jakąkolwiek
wskazówką dotyczącą poszczególnych papieży bowiem są oni określeni tam iluzorycznymi
epitetami, których interpretacja może być najdowolniejsza. Jeśli nie będziemy liczyć antypapieży Karol Wojtyła plasowałby się na trzeciej od końca pozycji z przydomkiem ab labore
solis — co można przetłumaczyć „Z dzieła słonecznego". Twierdzenie mojej dyskutantki, że
Malachiasz przepowiedział papieża pochodzącego ze wschodu jest tu oczywiście bezpodstawne.
Ab laboris solis można sobie interpretować na wszystkie dowolne sposoby. Dla przykładu
papież z Afryki bo jego karnacja mogła by być zinterpretowana jako „dzieło Słońca", jak
zresztą każdego innego faceta z ciepłego kraju. Syn właściciela winnicy również pasuje, bo
winorośl dojrzewa w promieniach słońca, miłośnik dobrych win także, na tej samej zasadzie,
itd., itd. Dla rozrywki czytelnicy mogą sobie powstawiać osoby z najprzeróżniejszych krajów i
miejscowości i zauważą, że przy odrobinie fantazji każdy i każde miejsce będzie tu doskonale
pasować. Podobnie ma się rzecz z następcą Karola Wojtyły, któremu według listy powinien
przypaść tytuł: Gloria Olivae — „Chwała oliwna". Tutaj również pasuje oliwkowy Murzyn, lub
mieszkaniec Ameryki łacińskiej, smakosz oliwek, ktoś z kraju, gdzie one rosną, miłośnik potraw
na oleju lub oliwie, kierownik McDonalda itd., itd., Ostatnim z papieży ma być ponoć Petrus
Romanus, „Piotr Rzymianin", za którego kadencji ma nastąpić koniec świata i Sąd Ostateczny.
Pisanie proroctw i horoskopów, które zawsze się "sprawdzają" to jest naprawdę sztuka.
Ten ktoś, może nawet Malachiasz, co ową listę papieży stworzył miał niewątpliwie talent. BBC
podalo taką listę potencjalnych 9 kandydatów:

1. Cardinal Dionigi Tettamanzi, the Archbishop of Milan — Włochy są krajem
oliwek. PASUJE!
2. Cardinal Francis Arinze is a Nigerian — Czarne oliwki też są, choć ja ich nie
lubię. PASUJE!
3. Cardinal Giovanni Battista Re, an Italian — Włochy są krajem oliwek. PASUJE!
4. Cardinal Claudio Hummes, Brazil — Latynosi mają oliwkową skórę. PASUJE!
5. Cardinal Oscar Maradiaga of Honduras — Latynosi mają oliwkową skórę.
PASUJE!
6. Cardinal Norberto Rivera Carrera , Mexico, Latynosi mają oliwkową skórę.
PASUJE!
7. Cardinal Ivan Dias the Archbishop of Bombay, też Latynos! PASUJE!
8. Cardinal Joseph Ratzinger jest od pilnowania doktryny. Obj. 11:4-5 „Ci są dwie
oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana wszystkiej ziemi. A jeśliby
im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich; a
jeśliby im kto chciał szkodzić, ten też tak musi być zabity." PASUJE!
9. Cardinal Godfried Danneels of Belgium — Łukasz 10:34, „(Samarytanin)
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podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go." Danneels
poparł używanie kondomów jeśli chce się uniknąć zarażeniem HIV. Czyli jest ta
„oliwa" lecząca wiernych, lub zabezpieczająca przed chorobą. PASUJE!
10.Cardinal Christoph Schonborn of Vienna — Jest Dominikaninem. Dominikanie
otworzyli w roku 1882 klasztor w Jerozolimie usytuowany wśród sadów
oliwnych. PASUJE!
Mnie to zajęło ze 30 minut. Ale pewnie można lepsze „argumenty" znaleźć jak ktoś się
ma ochotę pobawić. Jak wybiorą kogoś spoza tej listy też będzie pasować. Ja bym też pasował,
bo lubię czasem wypić, czyli po zgredowsku jestem „oliwa".
Jak widać z XVI-to wiecznych przepowiedni przypisywanych Malachiaszowi nic nie
wynika, podobnie jak z równie mglistych przepowiedni Nostrodamusa. Z interpretacji listy i
powtarzania bredni wynika natomiast, że ogromna jest siła zabobonu w społeczeństwie i są
wciąż ludzie lubiący powtarzać niesprawdzone plotki. Zadziwiające jest, że mojej dyskutantce
jakoś nie przyszło do głowy, że najprostszym rozwiązaniem byłoby tu oczywiście nigdy nie
wybierać papieża w jakikolwiek sposób związanego poprzednio z Rzymem i nie dopuścić aby
przyjął imię Piotra II.
*
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