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Bernard Lecomte, Tajemnice Watykanu, przek³ad Micha³
Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, ss. 360.
Tajemnice Watykanu to kolejna pozycja na rynku wydawniczym, poœwiêcona
papiestwu. Sk³ada siê z siedemnastu krótkich tekstów obejmuj¹cych okres od
czasów pontyfikatu Benedykta XV do wyboru obecnie panuj¹cego Benedykta XVI.
Publikacja jest niezwykle ciekawa, ukazuje aspekty dot¹d ma³o znane. Przedstawia ona watykañsk¹ historiê ostatnich stuleci, jak te¿ wp³yw kolejnych pontyfikatów na wydarzenia miêdzynarodowe, takie jak pierwsza czy druga wojna
œwiatowa.
Autor zapoznaje odbiorcê z faktami dot¹d nieujawnionymi, a zarazem zwi¹zanymi silnie z losami spo³eczeñstwa europejskiego i papiestwa. Pozwala spojrzeæ
na konkretne kwestie z dystansu czasu. Ukazuje zarówno oblicze wewnêtrzne Koœcio³a (jako struktury hierarchicznej) oraz wskazuje jak wygl¹da³o zaanga¿owanie Stolicy Apostolskiej w sprawy globalne. W szczególnoœci k³adzie przy tym
nacisk na wyjaœnienie tajemnic zwi¹zanych z ow¹ dzia³alnoœci¹ (wewnêtrzn¹
i miêdzynarodow¹) Koœcio³a rzymskokatolickiego.
Twórca tej pozycji stawia intryguj¹ce pytania i wpl¹tuje czytelnika w historie
uwik³ane w zagadki. Stara siê wyjaœniæ nag³¹ i niespodziewan¹ œmieræ Jana Paw³a
I. Porusza problem konklawe z 1978 roku, na którym z³amano tak zwan¹ „zasadê
w³osk¹”. Dotyka tak¿e tematu bliskiego ka¿demu Polakowi, czyli sprawê zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II zwi¹zan¹ z jedn¹ z trzech tajemnic fatimskich. Ponadto
odnosi siê do wydarzeñ poprzedzaj¹cych wybór Josepha Ratzingera, ironicznie
nazywanego „rotwailerem Pana Boga” na nastêpcê Karola Wojty³y. Bernard Lecomte przedstawia fakty oraz nieznane wersje zdarzeñ. Wci¹ga odbiorcê w dan¹
epokê i pontyfikat oraz pozwala zag³êbiæ siê w dany klimat. Trzyma w napiêciu a¿
do koñca wyjawienia spisku, obalenia mitu czy odnalezienia przypuszczalnej odpowiedzi na stawiane pytania.
Czy tak naprawdê potencjalny adresat potrzebuje teorii spiskowych i zagadek? Dzisiejszy œwiat pokazuje, ¿e intrygi i spiski s¹ najbardziej obleganym i konsumpcyjnym tematem wydawniczym. Spo³ecznoœæ w ka¿dej sprawie doszukuje
siê prawdy „prawdziwej” i „nadprzyrodzonej” – zmanipulowanej.
Czytelnik wkracza w „niedostêpn¹ strefê” Koœcio³a i zwi¹zanych z ni¹ teorii
spiskowych. Tematem przewodnim jest zatem niezwykle ciekawy „region” tego
œwiata, który os³awiony jest od wieków wieloma tajemnicami i legendami. Nikt
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poza zwierzchnikami duchownymi nie zna tak dobrze historii Koœcio³a, papiestwa i Watykanu. Ten niewielki obszar, który od 1929 roku na mocy Traktatów
Laterañskich „nabra³ kszta³tu wspó³czesnego pañstwa”, przyci¹ga wiele ludzi. S¹
oni nie tylko wyznawcami, ale te¿ poszukiwaczami nowych, ciekawych wra¿eñ
z ¿ycia tego maleñkiego miasta.
Tajemnice Watykanu to wyj¹tkowo wartoœciowa monografia. Dziêki niej odbiorca ma mo¿liwoœæ poznania odpowiedzi na pytania owiane sekretami, nieœcis³oœciami i czêsto irytacj¹ najwy¿szych w³adz duchownych. Odwo³anie siê do
kwestii historycznych i wyjaœnienie niuansów dyplomacji watykañskiej, tworzy
z omawianej pozycji doskona³y zbiór najwa¿niejszych momentów z dzia³alnoœci
Stolicy Apostolskiej. Adresowana jest ona do szerokiego krêgu polityków, jak
równie¿ do „szarego obywatela”. Bernard Lecomte demaskuje „Œwiêt¹ Instytucjê”, która czêsto ukrywa intryguj¹ce w¹tki z ¿ycia Watykanu. Niepokoi tym samym katolickie duchowieñstwo i podwa¿a ich moralny autorytet. Jednoczeœnie
stara siê wyt³umaczyæ takie postêpowanie Koœcio³a i zmusiæ czytelnika do samodzielnej oceny „boskiej dyplomacji na ziemi”.

Justyna CYWONIUK
£ódŸ

Klaudia Ka³¹¿na, Remigiusz Rosicki, Wymiary bezpieczeñstwa
energetycznego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y
Bezpieczeñstwa, Poznañ 2010, ss. 284.
Dr Klaudia Ka³¹¿na jest absolwentk¹ politologii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obroni³a pracê doktorsk¹ pt. Globalizacja
sektora us³ug Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM.
Dr Remigiusz Rosicki jest absolwentem prawa, politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 obroni³ pracê doktorsk¹
pt. Próby kszta³towania polityki bezpieczeñstwa energetycznego w Unii Europejskiej. Interesy i grupy interesów.
Wymiary bezpieczeñstwa energetycznego, od czasu zerwania sojuszu pañstw
Europy Œrodkowo-Wschodniej ze Zwi¹zkiem Radzieckim, a tym bardziej po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe pañstwa, sta³y siê jednym z kluczowych zagadnieñ polityki prowadzonej tak przez pañstwa cz³onkowskie, jak i Uniê Europejsk¹
jako organizacjê. Problem ten od kilku lat jest równie¿ szeroko dyskutowany w Polsce w kontekœcie uniezale¿nienia siê od dostaw surowców energetycznych z Rosji.
Autorzy omawianej pracy we wstêpie stwierdzaj¹, ¿e „Bezpieczeñstwo energetyczne jest jedn¹ z najbardziej dyskutowanych kwestii przez pañstwa cz³onkowskie UE. Spory wokó³ energetyki w UE i w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich wynikaj¹ ze strategicznej pozycji tego sektora dla funkcjonowa-

