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PRAWO I WIARA DROG¥ U�WIÊCENIA
B£. KONTARDA FERRINIEGO (1859-1902)

aden zawoÂd, takzÇe prawniczy, nie zamyka drogi do doskonaøosÂci w rozu-
mieniu chrzesÂcijanÂskim, czyli do sÂwieÎtosÂci. Adhortacja apostolska Jana

Pawøa II Christifideles laici o powoøaniu i misji sÂwieckich w KosÂciele i w sÂwiecie
z 30 grudnia 1988 r., przypominajaÎc naukeÎ Soboru WatykanÂskiego II o po-
wszechnym wezwaniu do sÂwieÎtosÂci, moÂwi o roÂzÇnych ¹powoøaniachº ludzi
sÂwieckich. Nazywa je powoøaniami ¹specyficznymiº. Poza pobozÇnosÂciaÎ czysto
kontemplacyjnaÎ, klasztornaÎ i zakonnaÎ saÎ jeszcze inne, zdolne udoskonalicÂ ludzi
pracujaÎcych w zawodach sÂwieckich1. Chrzest wøaÎcza czøowieka w tajemniceÎ
KosÂcioøa, stoi u podstaw wszystkich powoøanÂ i jest punktem wyjsÂcia dynamiz-
mu chrzesÂcijanÂskiego2. SÂwieccy w sÂwiecie prowadzaÎ zwyczajne zÇycie: uczaÎ sieÎ,
pracujaÎ, utrzymujaÎ roÂzÇnorakie kontakty: przyjacielskie, spoøeczne, zawodowe,
kulturalne3. Adhortacja wreszcie przypomina ewangeliczne poroÂwnania ludzi
sÂwieckich prowadzaÎcych zÇycie chrzesÂcijanÂskie do soli, sÂwiatøa, zaczynu, ktoÂry
przemienia sÂwiat4. SoboÂr WatykanÂski II w Konstytucji dogmatycznej o KosÂciele
(Lumen gentium, n. 39) powiada, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ ¹rozmaicie sieÎ wyrazÇa u poszcze-
goÂlnych ludzi, ktoÂrzy we wøasÂciwym sobie stanie zÇycia daÎzÇaÎ do doskonaøosÂci
miøosÂci, beÎdaÎc zbudowaniem dla innychº5. Godne podkresÂlenia saÎ søowa tej
Konstytucji: ¹kazÇdy stosownie do wøasnych daroÂw i zadanÂº daÎzÇy do doskona-
øosÂci. Zadania, jakie stojaÎ przed wszystkimi powoøanymi do sÂwieÎtosÂci, to nic
innego, jak obowiaÎzki stanu. SÂwieÎtosÂcÂ nie mozÇe sieÎ realizowacÂ w ucieczce od

ZÇ

1 Posynodalna adhortacja apostolska ¹Christifideles laiciº Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II o po-

woøaniu i misji sÂwieckich w KosÂciele i sÂwiecie dwadziesÂcia lat po Soborze WatykanÂskim II, Libreria

Editrice Vaticana, Watykan 1998, n. 56, s. 161-162.
2 TamzÇe, n. 9, s. 21-22.
3 TamzÇe, n. 14, s. 26-31.
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wøasnego stanu, od swoich obowiaÎzkoÂw, ale wøasÂnie w trwaniu w tym, do
czego nas Pan powoøaø6.

W kazÇdym zatem zawodzie, takzÇe prawniczym, mozÇna sieÎ usÂwieÎcicÂ. Patro-
nem prawnikoÂw jest sÂw. Jan Kapistran (1386-1456), ktoÂry byø prawnikiem, seÎ-
dziaÎ, gubernatorem. Jako doradca kroÂla Neapolu dostaø sieÎ do niewoli, przezÇyø
nawroÂcenie i zostaø franciszkanÂskim kaznodziejaÎ i spowiednikiem, ktoÂry prze-
mierzaø niemal caøaÎ EuropeÎ, gøosiø kazania we Wøoszech, Austrii, Francji, Nie-
mczech, na pograniczu Czech i Moraw, na WeÎgrzech i przez kilka miesieÎcy
w roku 1454 przebywaø w Polsce. Organizowaø zakøady charytatywne, szpitale,
a jednoczesÂnie, z uwagi na swaÎ wiedzeÎ i wielki autorytet, byø doradcaÎ i legatem
papiezÇy, peøniø funkcjeÎ mediatora na dworach kroÂlewskich. Beatyfikowaø go
w roku 1622 papiezÇ Grzegorz XV, kanonizowaø Aleksander VII w roku 1690.
SÂw. Jan jest nazywany apostoøem Europy7. Innym, mniej znanym w Polsce
prawnikiem, ktoÂry w tym zawodzie sieÎ usÂwieÎciø, jest bø. Kontard Ferrini
(1859-1902). Kontard (øac. Contardus, wø. Contardo) Ferrini zÇyø i pracowaø w Ita-
lii, ktoÂra w tym czasie przezÇywaøa wewneÎtrzne wstrzaÎsy i kryzysy: z jednej
strony ogromna troska o zachowanie niezalezÇnosÂci i zjednoczenie, a z drugiej
wielki antyklerykalizm. Nie wolno jednak zapominacÂ, zÇe w tym samym czasie
na terenie Francji zÇyøa sÂw. Teresa od DzieciaÎtka Jezus ({ 1897) i Karol de Fou-
cauld ({ 1916). Podobnie i Wøochy miaøy swego sÂwieÎtego, apostoøa katolicyzmu
na terenie nauki i zÇycia publicznego, wielkiego asceteÎ i meÎzÇa modlitwy, Kon-
tarda Ferriniego. Achilles Ratti, poÂzÂniejszy papiezÇ Pius XI, jako doktor søynnej
Biblioteki Ambrosiana w Mediolanie, powiedziaø o Ferrinim: ¹Jego wiara i jego
zÇycie chrzesÂcijanÂskie jawiaÎ sieÎ nam jako wprost cudowne w obecnej epoce
i sytuacjiº8.

I. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE I DUCHOWE

Rodzice Kontarda: Ronald Ferrini, profesor fizyki ogoÂlnej i technologii na
Politechnice w Mediolanie, i Ludwika Baccellati, stworzyli mu atmosfereÎ prze-
pojonaÎ zasadami chrzesÂcijanÂskimi9. Ojciec nie byø bogaty, ale z oszczeÎdnosÂci

6 Por. H. Misztal, Powoøanie ludzi sÂwieckich do sÂwieÎtosÂci wedøug Soboru WatykanÂskiego II,

Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji ¹Christifideles laiciº, w: KiP 12(1994), s. 101-102.
7 H. Fross, F. Sowa, Twoje imieÎ. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Wydawnictwo
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8 Vies des saints, t. 10, Paris 1962, s. 587. Szerzej na ten temat zob. H. Misztal, SÂwieccy sÂwieÎci
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pensji profesorskiej kupiø malutkaÎ willeÎ nad Lago Maggiore, w miejscowosÂci
Suna, gdzie dziecko mogøo zazÇywacÂ sÂwiezÇego powietrza podczas wakacji.
W 1866 r. rodzina Ferrinich przeniosøa sieÎ z ul. Passerelle w Mediolanie do
lepszego mieszkania. Chøopca cechowaøy: zamiøowanie do nauki, poezji, wrazÇ-
liwosÂcÂ na dobro i pieÎkno10. Oddawaø sieÎ dobrej lekturze, studiom jeÎzykoÂw
obcych, pracowaø nad opanowywaniem samego siebie i stroniø od wszystkiego,
co mogøoby zachwiacÂ jego wiaraÎ. DuzÇy wpøyw na Kontarda miaø Antoni Ceriani,
mistrz z Ambrozjany, dokaÎd møody gimnazjalista uczeÎszczaø na studium jeÎzyko-
we. On go nauczyø dobrej metody naukowej i cierpliwosÂci w analizowaniu
zÂroÂdeø naukowych. Innym jego nauczycielem i wychowawcaÎ byø ks. Stoppani,
prekursor nowej woÂwczas w Italii nauki, zwanej geologiaÎ. Ci nauczyciele
wszczepili w serce Kontarda dwie wielkie idee: umiøowania Boga i ojczyzny.
Zrozumiaø, zÇe religia, w ktoÂrej zostaø wychowany, nie jest jedynie zbiorem
prawd, przykazanÂ, moralnych nakazoÂw i zakazoÂw, ale zÇe prowadzi ona do
stworzenia nowej spoøecznosÂci. Liceum ukonÂczyø w 1876 r. z najwyzÇszymi no-
tami. Wuj Kontarda, Antoni Buccellarti, skierowaø go na studia prawa karnego
na Uniwersytet w Pawii z zamieszkaniem w Kolegium Karola Boromeusza,
ktoÂre reprezentowaøo wysoki poziom, poroÂwnywalny z kolegiami wOksfordzie
czy w Cambridge11. W sÂrodowisku studenckim lata studioÂw byøy czasem walki
o zachowanie zÇywej wiary i wrazÇ liwosÂci sumienia. Napisaø w jednej ze swoich
publikacji: ¹ZÇ ycie chrzesÂcijanina jest trudnaÎ walkaÎº. W studiach byø pilny. Siadaø
w pierwszej øawce, ktoÂraÎ koledzy zÇartobliwie nazywali ¹orkiestraÎº, gdyzÇ siedzie-
li tam najlepsi, wychwytujaÎcy uchem kazÇde søowo profesora, zaopatrzeni w ze-
szyty do robienia notatek, jak muzycy w nuty do grania. UczeÎszczaø na kurs
prawa i literatury. Ze szczegoÂlnym umiøowaniem rozczytywaø sieÎ w literaturze
greckiej. JuzÇ wtedy uczyø sieÎ jeÎzykoÂw nowoczesnych, a zwøaszcza niemieckie-
go. Rozczytywaø sieÎ w przedmiocie poczaÎtkoÂw prawa narodoÂw ± poprzez pra-
wo rzymskie azÇ do wspoÂøczesnej historii prawa. Intensywne studia przyprawiøy
go o chorobeÎ. Leczyø sieÎ w domu pod opiekaÎmatki i po cieÎzÇkiej zimie wroÂciø do
kolegium. Jego wuj Antoni Buccellati w 1859 r. otrzymaø katedreÎ prawa karnego
na Uniwersytecie w Pawii. Byø søynnym karnistaÎ, przedstawicielem szkoøy kla-
sycznej (przeciwnej pozytywistom). Na terenie prawa karnego zwalczaø kareÎ
sÂmierci. Jako ksiaÎdz miaø poglaÎdy katolicko-liberalne. Nie trzeba dodawacÂ, jak
wielce pozytywny wpøywwywarø on na duszeÎ siostrzenÂca. MieÎdzy siostrzenÂcem
a wujem powstaøy tezÇ jednak roÂzÇnice na tle pobozÇnosÂci Kontarda. Mimo to wuj
do konÂca zÇycia szczyciø sieÎ zdolnym siostrzenÂcem. JuzÇ w tym czasie mozÇna
moÂwicÂ o jakimsÂ zafascynowaniu Kontarda sprawami religii i KosÂcioøa w czasach
tak bardzo antyklerykalnych. Wydawaøoby sieÎ, izÇ Ferrini musiaø bycÂ sÂmiertelnie
powazÇny. Tymczasem byø on apostoøem radosÂci i usÂmiechu. Napisaø potem, zÇe

10 TamzÇe, s. 16-34.
11 TamzÇe, s. 35-54.
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usÂmiech jest aktem heroizmu, zwøaszcza w obliczu trudnosÂci. Jest tezÇ aktem
wiary. W czerwcu 1880 r. obroniø tezeÎ doktorskaÎ na Uniwersytecie w Pawii.
Obrona wypadøa wspaniale. Rozprawa doktorska dotyczyøa znaczenia Homera
i Hesiodora w prawie karnym. Otworzyøa mu ona drogeÎ do dalszych studioÂw za
granicaÎ12. W tej trudnej epoce niewiary i nieufnosÂci do katolicyzmu on i Fryde-
ryk Ozanam dawali przykøad sÂwieckiego laikatu zaangazÇowanego w apo-
stolstwo.

F. Ozanam, roÂwniezÇ urodzony w Mediolanie, byø prawnikiem i ± podobnie
jak Ferrini ± profesorem. Obaj byli ludzÂmi wielkiej kultury. Znali, poza grekaÎ
i øacinaÎ, po pieÎcÂ jeÎzykoÂw nowozÇytnych a z miøosÂci do Biblii takzÇe jeÎzyk hebraj-
ski. Obaj tezÇ brali udziaø w zÇyciu publicznym: Ferrini jako radny miejski,
a F. Ozanam jako radny mediolanÂskiego zgromadzenia narodowego. Obaj tezÇ
zmarli w wieku okoøo 40 lat. Byøy i roÂzÇnice: F. Ozanam byø søaby fizycznie, lecz
o poteÎzÇnym potencjale uczucÂ. PoteÎga intelektu byøa u niego zdominowana
przez serce. JuzÇ w osiemnastym roku zÇycia zgromadziø na uniwersytecie w Pa-
ryzÇu grupkeÎ zapalenÂcoÂw i prowadziø spory na tematy religijne. Wreszcie jego
niesÂmiertelne Konferencje sÂw. Wincentego aÁ Paulo zapewniøy mu wielkaÎ
wdzieÎcznosÂcÂ w sercach ludzi. Ferrini natomiast, spokojny, z dystansem i ostro-
zÇnosÂciaÎ w søowach, uciekajaÎcy od polemik, ukochaø ukrywanie sieÎ ze swoimi
ksiaÎzÇkami w kosÂciele. O ile w F. Ozanamie widzimy typ apostoøa czynnego,
o tyle w K. Ferrinim typ sÂwieÎtego sÂwieckiego o pogøeÎbionym zÇyciu wewneÎtrz-
nym. Oto roÂzÇnice charakteroÂw i typoÂw zÇycia wewneÎtrznego tej samej sÂwieÎtosÂci,
ale roÂzÇnie sieÎ przejawiajaÎcej w zÇyciu codziennym. SÂwieÎtosÂcÂ przeciezÇ nie znosi
cech charakterystycznych dla danych temperamentoÂw, ale je uwydatnia i czyni
pieÎknymi13. WsÂroÂd studentoÂw Ferrini uprawiaø apostolat czynny: zwalczaø pi-
janÂstwo, prowadziø rozmowy na tematy religijne. Jego apostolat nie byø natar-
czywy, ale raczej przybieraø formy zacheÎty, argumentacji i rzeczowej rozmowy.
Czyniø to przy okazji ¹stawianiaº kawy lub herbaty swoim kolegom, ktoÂrzy
cheÎtnie korzystali z takich form pomocy. O Ferrinim moÂwi sieÎ, zÇe uprawiaø
apostolat przyjazÂni. PrzyjazÂnÂ jest potrzebaÎ serca kazÇdego czøowieka, a zwøaszcza
møodego. PrzyjazÂnÂ mozÇe wiele pomoÂc na drodze do doskonaøosÂci, jezÇeli jest
kultywowana z ludzÂmi dobrymi, o wysokich walorach humanitarnych i etycz-
nych. TakzÇe Chrystus miaø przyjacioÂø: èazarza, Jana, MagdaleneÎ i innych.

Na temat swych szlachetnych i pieÎknych przyjazÂni Ferrini wiele napisaø14.
Aby wyrobicÂ sobie obraz o apostolacie Ferriniego, wspomniecÂ jeszcze nalezÇy
o jego wpøywie na wøasnaÎ rodzineÎ. Kontard byø najstarszy, miaø jeszcze dwie
siostry i jednego brata. Byø prawdziwym duchem opiekunÂczym dla swego ro-

12 Tytuø pracy: Quid conferat ad iuris criminalis historiam Homericarum, Hesiodorumque

poematum studium, Berlin 1881.
13 C. Ferrini, Scritti religiosi, Milano 1912, s. 166, 292.
14 TamzÇe, s. 72.
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dzenÂstwa. Byø to apostolat dobrej rady, dobrej ksiaÎzÇki, zacheÎty do uczestnictwa
wemszy, nabozÇenÂstwiemajowym, apostolat dobrego przykøadu15. Wuj i rodzina
radzili mu wybracÂ dalsze studia, widzieli bowiem, zÇe ma wszelkie dane do
uprawiania nauki. Ferrini wybraø prawo rzymskie. Ta dziedzina wiedzy staøa
sieÎ prawdziwaÎ pasjaÎ jego zÇycia. Ukochaø teÎ dziedzineÎ nauki i oddaø sieÎ jej bez
reszty. W szczegoÂlnosÂci wybraø prawo rzymskie ± bizantyjskie i prawo rzymskie
± karne. WyboÂr miejsca studioÂw padø na Berlin, gdyzÇ tam nauczaø søynny Savi-
gny, odnowiciel studioÂw prawa rzymskiego. Ferrini otrzymaø z ministerstwa
stypendium na wyjazd do Berlina. Caøy jego pobyt w Berlinie mozÇemy stresÂcicÂ
w jednym zdaniu: okazaø sieÎ meÎzÇem prawdziwie katolickim, odwazÇnym, rze-
telnym, zwøaszcza podczas søynnej Kulturkampf Bismarcka. Søuchaø søynnych
profesoroÂw: Voigta, Pernice'a i Mommsena. Zachwycaø sieÎ rzetelnosÂciaÎ katoli-
koÂw niemieckich, ktoÂrzy byli znani nie tylko z imienia, ale takzÇe z zÇycia. Na-
wiaÎzaø kontakty ze studentami katolickimi na uniwersytecie16. WracajaÎc do sy-
tuacji KosÂcioøa w Niemczech, nalezÇy wspomniecÂ o søynnym Kulturkampfie Bi-
smarcka i tryumfie joÂzefinizmu w Austrii. Dogmat o nieomylnosÂci papieskiej
z 1870 r. przypomniaø katolikom uniwersalny urzaÎd Biskupa Rzymu. Tymcza-
sem w kosÂcioøach Niemiec, Austrii i Francji szerzyøy sieÎ partykularyzmy naro-
dowe. NienawisÂcÂ do papiestwa byøa szerzona wsÂroÂd profesoroÂw, studentoÂw, na
polu sztuki, w ustawodawstwie, w urzeÎdach, wsÂroÂd robotnikoÂw. ¹Nie poÂjdzie-
my do Canossyº ± gøosiø Bismarck. WieÎziono biskupoÂw i kapøanoÂw, np. biskupa
Kolonii Melchersa. LedoÂchowski w wieÎzieniu otrzymaø purpureÎ kardynalskaÎ.
Biskup Wrocøawia byø zesøany. W rzaÎdzie byli przewazÇnie protestanci. Doszøo
do tego, zÇe religii katolickiej uczyli nauczyciele protestanccy. W 1873 r. ogøo-
szono w Niemczech søynne ustawodawstwo majowe, oznaczajaÎce wojneÎ prze-
ciw KosÂcioøowi. PapiezÇ Leon XIII proÂbowaø nawiaÎzacÂ przyjazne kontakty z Wil-
helmem I. Zaraz po swoim wyborze napisaø list do cesarza. W 1879 r. minister
Falck podaø sieÎ do dymisji. Byø on autorem osøawionych praw przeciw KosÂ-
cioøowi.

Kiedy Ferrini przybyø do Berlina, KosÂcioÂø powoli wracaø do zÇycia na terenie
Niemiec. Zastaø juzÇ KosÂcioÂø odnowiony, na nowo odzyskujaÎcy siøy zÇywotne po
okresie przesÂladowanÂ. Biskup FoÈrster z Wrocøawia, odpowiadajaÎc na list bisku-
pa z Pawii, wspomniaø o Ferrinim: ¹O, gdyby nasza ojczyzna miaøa takich sy-
noÂw, jak Ferrini, oby zrodzili sieÎ u nas tacy ludzieº17. PrzesÂladowani studenci
katoliccy w Niemczech øaÎczyli sieÎ w koøa studenckie. Istniaøy one na uniwersy-
tetach w Tybindze, Innsbrucku, Bonn, Wartburgu, Monachium, we Fryburgu
i w Berlinie. Ferrini z pasjaÎ rozpoczaÎø dziaøalnosÂcÂ w takim wøasÂnie kole studenc-

15 PierwszorzeÎdnym zÂroÂdøem do studioÂw nad postaciaÎ Ferriniego saÎ akta procesu beatyfika-

cyjnego: Sacra Rituum Cgongregatio, Mediolanen. beat. et can. S. D. Contardi Ferrini viri laici.

Positio super virtutibus, Romae 1927.
16 C. Pellegrini, dz. cyt., s. 133-140.
17 Atti Academici dell'UniversitaÁ di Modena, Modena 1902, s. 226.
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kim. Byø zachwycony solidnosÂciaÎ, rzetelnosÂciaÎ i traktowaniem serio obowiaÎz-
koÂw katolickich przez møodziezÇ zrzeszonaÎ w tych koøach. PrzyjazÂniø sieÎ z Mo-
ritzem Voigtem, profesorem historii prawa rzymskiego. Voigt, tak jak zresztaÎ
profesor Teodor Mommsen, uwazÇaø Ferriniego za najzdolniejszego studenta,
a przede wszystkim zachwycaø sieÎ jego postawaÎ religijnaÎ i moralnaÎ. Jak syna
pokochaø Kontarda profesor Karol Zachariasz von Lingental, wielki romanista.
Pokøadaø w nim nadzieje naukowe, izÇ wøasÂnie on potrafi swym pracowitym
zÇyciem wypeønicÂ wiele luk w prawie rzymskim. Byø on protestantem, ale czøo-
wiekiem niezwykle szlachetnym. Ferrini, o ile wczesÂniej miaø dosycÂ surowy saÎd
o protestantach, o tyle zmieniø zdanie po zawarciu blizÇszej przyjazÂni ze wspo-
mnianym profesorem. O protestantach praktykujaÎcych, zÇyjaÎcych wedøug swej
wiary i beÎdaÎcych w dobrej wierze wyrazÇaø sieÎ z wielkaÎ delikatnosÂciaÎ i zÇyczliwosÂ-
ciaÎ. Z jego pism wynika, izÇ Berlin nie byø dla niego okresem regresu duchowego
ani zastoju. Przeciwnie, pobudziø go do jeszcze wieÎkszego ukochania KosÂcioøa
katolickiego. Widziaø go w diasporze, identyfikowaø sieÎ z nim, czuø niesprawied-
liwosÂcÂ, jakaÎ sieÎ mu wyrzaÎdza. Pobyt w Berlinie spoteÎgowaø jego pobozÇnosÂcÂ
maryjnaÎ (søynne msze majowe) i kult Eucharystii.

Kontard Ferrini w Berlinie kontynuowaø dziaøalnosÂcÂ pisarskaÎ i po powrocie
rozpoczaÎø praceÎ jako profesor. PoteÎzÇny umysø, zdrowy fizycznie, w peøni siø,
majaÎc 23 lata, z caøym zapaøem dobrej woli rzuciø sieÎ na pole ulubionych stu-
dioÂw prawa rzymskiego. Miaø wspaniaøe przygotowanie klasyczne, lingwistycz-
ne i historyczne. MoÂwiø pøynnie po øacinie, grecku, francusku, angielsku i nie-
miecku. Ponadto znaø niektoÂre dialekty i biernie kilka innych jeÎzykoÂw (hebraj-
ski, syryjski i sanskryt). W pierwszym roku pobytu w Berlinie napisaø dzieøo na
temat praw pogrzebowych w starozÇytnosÂci rzymskiej18. Pod kierunkiem profe-
sora Pernice przetøumaczyø na øacineÎ i opatrzyø komentarzem greckaÎ wersjeÎ
Institutiones Justyniana. Musiaø konsultowacÂ tøumaczenie w bibliotekach w Ber-
linie, Kopenhadze, Mediolanie (Ambrosiana), ParyzÇu, Rzymie, we Florencji
i w Turynie. Odbyø tezÇ pogøeÎbione studia w ParyzÇu nad Kodeksem Teofila,
ktoÂremu sieÎ przypisuje parafrazeÎ greckaÎ Institutiones Justyniana. W wieku 24
lat zostaø profesorem uniwersytetu w Pawii i przeprowadziø cykl wykøadoÂw na
temat prawa rzymskiego (karnego). Wykøady zostaøy mu powierzone w 1883 r.
W styczniu 1884 r. zostaø mianowany czøonkiem Instytutu Lombardzkiego Nauk
i Literatury. Na uniwersytecie w Pawii zasøynaÎø jako wspaniaøy wykøadowca
z zakresu egzegezy zÂroÂdeø prawa rzymskiego karnego. Z Berlina napøyneÎøy
wiadomosÂci, zÇe jego Institutiones zrobiøy sieÎ søawne i gotowe do druku. Zostaøy
wydane w Berlinie w latach 1884-188719.

MozÇna nawet moÂwicÂ o jego szkole prawa rzymskiego. Stosowano w niej
metodeÎ historycznaÎ, ktoÂra bierze pod uwageÎ prawo jako zbioÂr roÂzÇnych prze-

18 De iure sepulcrorum apud Romanos, Berlin 1883.
19 La storia delle fonti del diritto romano, Milano 1885; Diritto penale romano, Milano 1888.
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jawoÂw zÇycia i kultury narodoÂw. Ferrini nie zgadzaø sieÎ jednak z pozytywizmem
i materializmem prawnym oraz podkresÂlaø znaczenie zasad moralnych i chrzesÂ-
cijanÂskich w prawie. Widziaø w prawie narodoÂw dziaøanie BozÇej OpatrznosÂci.
Innymi søowy, studium zdarzenÂ zÇyciowych nie przeszkadzaøo mu dopatrywacÂ
sieÎ w nich praw moralnych, ktoÂre nimi rzaÎdziøy i ktoÂre powstawaøy na funda-
mencie moralnosÂci, tj. byøy oparte na MaÎdrosÂci BozÇej. W ludzkich losach od-
krywaø dziaøanie reÎki BozÇej, ktoÂra prowadzi ludzkosÂcÂ do wiecznych przezna-
czenÂ. W pierwszych latach pracy naukowej Ferrini opublikowaø wiele rozpraw
o charakterze naukowym.

Wydany przez niego nowy podreÎcznik prawa rzymskiego prywatnego byø
o wiele lepszy od pierwszego20. Ostatecznie wydaø caøosÂcÂ prawa rzymskiego
prywatnego w dziele pod tytuøem:Manuale di pandette (Milano 1900). W ciaÎgu
dwudziestu paru lat opublikowaø ponad 200 roÂzÇnych pozycji o duzÇym cieÎzÇarze
naukowym. Byøy to dzieøa naukowe, artykuøy do czasopism, recenzje ksiaÎzÇek.
Miaø pasjeÎ prawdziwego naukowca. JesÂli zorientowaø sieÎ, zÇe rzecz jest godna
publikacji, nie miaø zÇadnych oporoÂw i nie zÇaøowaø wkøadu pracy. NiektoÂrzy
potrzebowali wielu lat studioÂw na opublikowanie jednego artykuøu. Ferrini
natomiast miaø wielkaÎ øatwosÂcÂ koncepcji i pøynnosÂcÂ jeÎzyka. Czuø potrzebeÎ wy-
razÇania swojej mysÂli, chociazÇ wymagaøa ona jeszcze poÂzÂniej przejrzenia i popra-
wek ± co zresztaÎ czyniø, jak widzimy w pierwszych jego pracach21. Wiedza byøa
dla niego ¹paniaÎº i ¹damaÎº, ktoÂrej søuzÇyø. W swych poszukiwaniach naukowych
nie kierowaø sieÎ cheÎciaÎ zysku ani nie zalezÇaøo mu na zaszczytach. Profesura staøa
sieÎ jakby jego kapøanÂstwem. Szukaø przede wszystkim prawdy. Byø nieprzecieÎt-
nym specjalistaÎ z zakresu prawa rzymskiego, ale przeciezÇ nikomu nie daø tego
odczucÂ. Poza tym znaø sieÎ na prawie bizantyjskim. Byø inicjatorem tej dyscypliny
na terenie Italii. Jego wykøady byøy gøeÎbokie, a jednoczesÂnie bardzo jasne i kla-
rowne. Zyskaø sobie wielkie uznanie audytorium. MozÇna powiedziecÂ, zÇe u Ferri-
niego uprawianie nauki staøo sieÎ nie tylko pasjaÎ zÇycia, lecz takzÇe cnotaÎ. Bardzo
gøeÎboka wiedza øaÎczyøa sieÎ øatwo ze sÂwieÎtosÂciaÎ, a nawet z niej wypøywaøa. Miaø
wielkaÎwiedzeÎ, ale jeszczewieÎkszaÎwiareÎ. Wiara u niego uzupeøniaøa sieÎ z wiedzaÎ.

II. OBRONAWIARY W PRACACH NAUKOWYCH FERRINIEGO

Za zÇycia znano Ferriniego tylko jako romanisteÎ. Dopiero po sÂmierci bracia
Paweø i Wiktor Mapelli ujawnili jego listy apologetyczne i dzieøka pisane w o-
bronie wiary. W 1905 r. opublikowali niektoÂre wyjaÎtki. Wzbudziøy one tak duzÇe

20 Diritto romano, Milano 1898.
21 Annuario della Regia UniversitaÁ di Pavia, Pavia 1907.
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zainteresowanie, izÇ w 1909 r. opublikowali dzieøko Un poÁ d'infinito, w 1910
listy, a w 1912 Scritti religiosi. Wszystkie te prace Ferriniego saÎ inspirowane
gøeÎbokaÎ wiaraÎ i etykaÎ katolickaÎ. W nich tezÇ objawia sieÎ pieÎkna dusza naszego
sÂwieÎtego. SaÎ dobrym zwierciadøem jego doskonaøosÂci moralnej. Byøo to jakby
nowe odkrycie Ferriniego: znany byø jako uczony, ale jako sÂwieÎty tylko w naj-
sÂcisÂlejszym gronie przyjacioÂø i ucznioÂw. Pisma te stanowiaÎ swoistaÎ apologieÎ
wiary nie na podstawie wybranych argumentoÂw zaczerpnieÎtych z ksiaÎzÇek, ale
wøasÂnie z zÇycia. MoÂwiaÎ o Bogu do tych, ktoÂrzy nie chcaÎ o Nim søyszecÂ. W pi-
smach tych Ferrini nie przemawia jako profesor, ale jako przyjaciel, kolega ±
pisze i moÂwi sercem. W niektoÂrych miejscach stara sieÎ robicÂ wykøad, ale jest to
wykøad kroÂtki i jasny, tak jak sama prawda. MoÂwi z zÇycia i do serca. Kilkakrotnie
udziela rad, ale saÎ to rady przyjaciela, a nie pedagoga. Sam czuje wdzieÎcznosÂcÂ za
sÂwiatøo wiary i pragnie, aby to sÂwiatøo zobaczyli inni. Jego apologieÎ mozÇna
nazwacÂ ¹ascetycznaÎº lub lepiej ¹zÇyciowaÎº. Apologia ta odpowiada duchowi
apostolstwa, a jest to duch modlitwy, dobrego przykøadu, wspaniaøych przy-
jazÂni, apostolstwo sÂwieÎtosÂci. UzÇywa takich praktycznych argumentoÂw: zobacz-
cie, czym jest wiara dla czøowieka, co daje wiara, jak uszlachetnia duszeÎ, zo-
baczcie i pokochajcie wiareÎ. W dzieøku Un poÁ d'infinito widacÂ caøaÎ jego ducho-
wosÂcÂ opartaÎ na miøosÂci Boga. Dzieøko to powstaøo wøasÂnie po powrocie z Ber-
lina podczas wykøadoÂw w Pawii. Nie podpisywaø tych dzieø nazwiskiem, ale
tylko imieniem. Widocznie chciaø, aby rozpowszechniaøy sieÎ prywatnie wsÂroÂd
kreÎgu przyjacioÂø. Wielki twoÂrca Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, Ge-
melli, napisaø poÂzÂniej, izÇ w okresie, gdy byø socjalistaÎ i niewierzaÎcym, szukaø
prawdy i sieÎgaø do klasycznych apologii katolicyzmu. Brak w nich byøo jednak
zÇycia i uczucia. Znalazø to wøasÂnie w pismach Ferriniego22.

W dzieøku Un poÁ d'infinito, posÂwieÎconym braciom Mapelli, pierwszy
rozdziaø jest przeciwstawieniem sieÎ poglaÎdom Negriego i BuÈchnera. Zwalczaø
tzw. pozytywizm, czyli kierunek filozoficzny uznajaÎcy jedynie to, co mozÇna
poznacÂ za pomocaÎ dosÂwiadczenia. Wedøug pozytywizmu Absolut i prawda
przedmiotowa byøy niepoznawalne. Pozytywizm byø bliski materializmowi.
BoÂg jest niepoznawalny, wszystko sprowadza sieÎ do materii, zÇycie do ruchu
atomoÂw, a mysÂl do udoskonalonej formy materii. Ferrini polemizuje nie z dyle-
tantami, ale z powazÇnymi filozofami: Negrim i BuÈchnerem, a zwøaszcza z jego
ksiaÎzÇkaÎ Forza e materia. Ferrini uzÇywa tu broni, ktoÂra sieÎ nazywa ironiaÎ, ale bez
obrazÇania kogokolwiek. Wykazuje wprost, na sposoÂb Manzoniego, brak siøy ich
argumentacji. W drugim rozdziale dzieøka zajmuje sieÎ czøowiekiem. Pisze, zÇe jest
on ¹bytem skonÂczonym zdaÎzÇajaÎcym do NieskonÂczonegoº23.

Jego najpieÎkniejszym dzieøem apologetycznym jest Sul recente positivismo

nella vita prattica. Powstaøo na skutek zasøyszanej w tramwaju rozmowy møo-

22 A. Gemelli, Prefazio al libro di F. Oligiatti. Carlo Marx, Milano 1918.
23 Positio super scriptis, Roma 1921; Un poÁ d'infinito, Milano 1909.
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dych studentoÂw uniwersytetu wysÂmiewajaÎcych prawdy religijne. Dzieøko ma
formeÎ listu podpisanego tylko inicjaøami imion i nazwiska. PoroÂwnuje w nim
doktryneÎ katolickaÎ z doktrynaÎ materialistycznaÎ. Poza tym przeciwstawia sieÎ
indyferentyzmowi i praktycznemu hedonizmowi. Za pomocaÎ bardzo prostej
argumentacji moÂwi o istnieniu Boga i o zbawiennym wpøywie religii. Zapytuje,
co w zamian za to mozÇe ofiarowacÂ sÂwiat. Ile w tym dzieøku prostoty serca
wierzaÎcego, siøy przekonania, mocnej wiary, zÇyciowego podejsÂcia do otaczajaÎ-
cego nas sÂwiata24. Swoje mysÂli, ktoÂre pragnaÎø przekazacÂ studentom, umiesÂciø
w dzieøku pt. Lettera a un giovane amico. Zgromadziø tu odpowiedzi na naj-
czeÎsÂciej stawiane zarzuty przeciw religii katolickiej. Posiadamy tylko jeden list
i czeÎsÂcÂ drugiego. Stawia on tu problem porzucenia wiary przez tego, kto byø
w niej wychowany, gdyzÇ ± jak mu sieÎ wydaje ± wiara pozostaje w opozycji do
nauki. UzÇywa argumentacji podwoÂjnej: KosÂcioÂø katolicki prezentuje nam zespoÂø
prawd, ktoÂrych nie mozÇemy stawiacÂ pod znakiem zapytania, gdyzÇ saÎ pewne,
udowodnione, historycznie udokumentowane. Drugi argument dzieøka: wiara
to nie tylko sprawa naszej gøowy, czyli wiedzy, ale takzÇe woli, czyli cnoty. Wiara
jest fundamentem naszego godnego i moralnego zÇycia. SÂw. Augustyn powie-
dziaø, izÇ wiara jest okiem naszego serca. Wierzy sieÎ w to, co sieÎ kocha; jezÇeli
serce sieÎ psuje, ustaje wiara25. W zwiaÎzku z dzieøem Ernesta Renana ZÇ ycie Je-

zusa, ujmujaÎcym postacÂ Chrystusa w wymiarach pieÎkna, ale czysto ludzkiego,
Ferrini napisaø dzieøko Alcuni pensieri per la Pasqua. Byøa to apologia naukowa.
Wykazaø w nim, izÇ mieÎdzy wiaraÎ a rozumem nie ma sprzecznosÂci. Nieporozu-
mienie powstaje albo ze søabej znajomosÂci prawdy religijnej, albo ze søabego
rozeznania naukowego danego faktu. Ferrini uwazÇa zatem, zÇe najlepszaÎ obronaÎ
wiary jest prawdziwa nauka. Te zasady stosowaø we wszystkich swych dzieøach
naukowych ± takzÇe z zakresu prawa rzymskiego, w ktoÂrym przeciezÇ byø wiel-
kim autorytetem naukowym.

III. STOSUNEK DO KWESTII RELIGIJNYCH, POLITYCZNYCH
I SPO£ECZNYCH

Jego stosunek do ojczyzny, ktoÂra byøa w konflikcie z KosÂcioøem, byø nace-
chowany miøosÂciaÎ, podobnie zresztaÎ, jak czuø sieÎ wiernym synem KosÂcioøa. StaÎd
niesøusznie byø posaÎdzony o nastawienie liberalistyczne. W tzw. kwestii rzym-
skiej byø peøen oddania synowskiego papiezÇowi i KosÂcioøowi, ale saÎdziø, izÇ
wøadza ziemska nie jest papiezÇowi przydatna do rzaÎdzenia KosÂcioøem, i prze-

24 Positio super scriptis, Roma 1921.
25 Scritti religiosi, Milano 1912.
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powiedziaø zmianeÎ tej sytuacji. Broniø jednak praw papiezÇa do posiadania wøa-
dzy sÂwieckiej i podawaø argumenty przemawiajaÎce za jej historycznym uzasad-
nieniem. Køadø tezÇ duzÇy nacisk na niezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa od panÂstwa. NiezalezÇ-
nosÂcÂ ± uwazÇaø ± mozÇe zagwarantowacÂ KosÂcioøowi wøasÂciwe speønianie jego
misji zbawczej w sÂwiecie. Domagaø sieÎ takzÇe mieÎdzynarodowych gwarancji tej
niezalezÇnosÂci papiezÇa od wøadzy sÂwieckiej. W kwestii wyboru filozofii zÇycia
Ferrini wychowany byø w szacunku i miøosÂci do Antoniego Rosminiego. Nie
podzielaø jednak jego poglaÎdoÂw w peøni i byø blizÇszy poglaÎdom Jana Chrzciciela
Vico. Byø bardzo zasmucony, gdy KosÂcioÂø 7 III 1888 r. wydaø dekret Post obitum
poteÎpiajaÎcy 40 tez Rosminiego, ale zaakceptowaø ten dekret caøym sercem.
OjczyzneÎ swojaÎ kochaø caøaÎ duszaÎ, pozostajaÎc jednoczesÂnie wiernym synem
KosÂcioøa. Umiaø øaÎczycÂ miøosÂcÂ do KosÂcioøa i ojczyzny, chociazÇ ubolewaø nad
duchem awersji do KosÂcioøa, jaka wtedy panowaøa w Italii. Ubolewaø nad bøeÎ-
dami, ktoÂre woÂwczas popeøniaøa jego ojczyzna. Chciaø dozÇycÂ tej chwili, kiedy
krzyzÇ znowu znajdzie sieÎ w wielkim powazÇaniu w jego ojczyzÂnie. Wydaje sieÎ, izÇ
ta postawa Ferriniego, profesora uniwersytetu i wielkiego uczonego, nie mogøa
nie wywrzecÂ jakiegosÂ pozytywnego wpøywu w tej bolesnej sprawie. Søynne
¹pojednanieº przyjaÎø otwartym sercem. Nie byø Ferrini socjologiem, ale nie moÂgø
sieÎ nie interesowacÂ tzw. kwestiaÎ spoøecznaÎ. UwazÇaø, zÇe kwestia spoøeczna jest
kwestiaÎ moralnaÎ, etycznaÎ, bez ukrywania koniecznosÂci przeprowadzenia re-
form spoøecznych. Nie uwazÇaø jednak, zÇe ma to bycÂ odebranie ludziom ich
wøasnosÂci za pomocaÎ sÂrodkoÂw przymusu i rewolucji, ale wyroÂwnanie niespra-
wiedliwosÂci na drodze prawnej i ewolucji form zÇycia spoøecznego.

Dnia 15 V 1891 r. Leon XIII wydaø encyklikeÎ Rerum novarum. SÂwiat zastygø
w milczeniu: oto KosÂcioÂø upomina sieÎ o spraweÎ spoøecznaÎ. PapiezÇ przemoÂwiø
w imieniu BozÇej nauki i wypowiedziaø søowa sprawiedliwosÂci, miøosÂci i maÎdrosÂ-
ci. Opowiedziaø sieÎ po stronie ludu i robotnikoÂw, ale z wielkaÎ troskaÎ rozroÂzÇniaø
rewindykacjeÎ legalnaÎ od przeprowadzanej przemocaÎ. Ta wypowiedzÂ papiezÇa
byøa bardzo na czasie, a mozÇe nawet spoÂzÂniona. PapiezÇ woøaø do kapøanoÂw:
¹WyjdzÂcie z zakrystii do ludu, søuchajcie go, pomoÂzÇcie mu, nie tracaÎc z oczu
niebaº. Wielkim apostoøem tych nowych søoÂw papiezÇa byø profesor JoÂzef To-
niolo z uniwersytetu w Pizie, ktoÂry byø konsultantem papiezÇa w pisaniu tej
encykliki. CaøaÎ duszaÎ byø przy nim jego przyjaciel Ferrini i natychmiast, tj.
w 1892 r., zapisaø sieÎ do Unii StudioÂw Spoøecznych. Z racji rocznicy odkrycia
Ameryki w 1892 r., w Genui, otwarto pismo ¹Revista internazionale di studi
socialiº. Ferrini staø sieÎ jego pierwszym wspoÂøpracownikiem. Braø udziaø w dal-
szym zÇyciu i kongresach tego Stowarzyszenia, przeksztaøconego potem w ¹So-
cietaÁ Scientifica Generale fra i Cattolici d'Italiaº. WspomniecÂ tu nalezÇy o fakcie,
zÇe Ferrini dobrze zdawaø sobie spraweÎ, czym jest modernizm dla nauki KosÂcioøa
i jakie grozÇaÎ z jego strony niebezpieczenÂstwa. Profesor Ludwig powiedziaø
o nim: ¹miaø on specjalny instynkt, aby zrozumiecÂ, czy w ksiaÎzÇkach, ktoÂre mu
przynoszono do oceny, nie ma nic przeciwnego wierzeº. Ferrini miaø charyzmat
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bycia zawsze z KosÂcioøem i jego prawowiernaÎ naukaÎ. WszeÎdzie byø obecny:
w zÇyciu politycznym, spoøecznym, religijnym.

W zÇywocie sÂwieÎtego zostaøy te sprawy zarysowane nie po to, aby sieÎ wda-
wacÂ w tym miejscu w politykeÎ, kwestieÎ spoøecznaÎ i problem stosunkoÂw panÂ-
stwo±KosÂcioÂø w Italii, ale po to, aby wykazacÂ, izÇ Ferrini w kazÇdym przejawie
swojego zÇycia byø katolikiemw caøym tego søowa znaczeniu. Byø obecnyw sÂwie-
cie jako sÂwiadek Chrystusa26.

IV. PRACA NAUKOWA JAKO PROFESORA

Przez kilka lat Ferrini pracowaø na Uniwersytecie w Messynie, a potem sta-
raøy sieÎ o niego dwa uniwersytety: w Parmie i Modenie. Wyraziø zgodeÎ na Mo-
deneÎ i juzÇ w konÂcu roku akademickiego 1890 opusÂciø na staøe MessyneÎ. Modena
oÂwczesnych czasoÂw zÇyøa wspomnieniami swego wielkiego syna, L.A. Murato-
riego. Ferrini znalazø sieÎ tu na okres 4 lat, ale spoglaÎdaø teÎsknym okiem w kie-
runku Pawii i Mediolanu, miejsc, gdzie sieÎ urodziø i wychowaø. Czuø w tej dolinie
trocheÎ smutku i nostalgii za goÂrami oraz za ulubionym miejscem w Suna nad
jeziorem. W Modenie zostawiø wspomnienie szlachetnego, pobozÇnego i maÎdre-
go profesora, nawet w oczach ludzi prostych. JesÂli chodzi o sÂwiat nauki, to
zaprzyjazÂniø sieÎ z profesorem Cristiani Ludwigiem, jezuitaÎ i surowym spowied-
nikiem, znanym w caøej Modenie. WspominajaÎc w 1914 r. profesora Ferriniego,
powiedziaø o nim: ¹WidziecÂ profesora uniwersytetu, ktoÂry kazÇdego ranka przy-
steÎpuje do komunii sÂw., wspominacÂ, zÇe byø on przykøadem dla wszystkich...º
i nie dokonÂczyø zdania. Nie chciaø wieÎcej rozmawiacÂ. Powtarzaø tylko te søowa27.

Innym przyjacielem Ferriniego z Modeny byø profesor Ludwik Olivi. Byø on
profesorem prawa mieÎdzynarodowego na uniwersytecie w Modenie i autorem
znanego podreÎcznikaManuale di diritto internazionale publico e privato.MozÇ-
na powiedziecÂ, zÇe obaj profesorowie uzupeøniali sieÎ duchowo. O ile profesor
Ferrini byø przykøadem sÂwieÎtosÂci realizowanej w celibacie, w szlachetnym za-
angazÇowaniu w kazÇdaÎ spraweÎ, o tyle Olivi byø przykøadem sÂwieÎtosÂci w praktyce
cnoÂt maøzÇenÂskich, gdyzÇ wychowywaø wspaniale swe liczne dzieci. PrzyjazÂnÂ po-
mieÎdzy tymi dwoma sÂwiaÎtobliwymi profesorami trwaøa azÇ do sÂmierci. Ich roz-
mowy dotyczyøy KosÂcioøa powszechnego i papiestwa ±w szczegoÂlnosÂci papiezÇa
Leona XIII, ktoÂry zaczaÎø przeøamywacÂ przekonanie, izÇ KosÂcioÂø jest ostojaÎ ciem-
noty i obskurantyzmu. Ferrini uwazÇaø, zÇe KosÂcioÂø lat nasteÎpnych potrzebuje
papiezÇa wielkich cnoÂt, takiego jak np. JoÂzef Sarto, patriarcha Wenecji. To prag-

26 C. Pellegrini, dz. cyt., s. 299-338.
27 Autorem, ktoÂry odwiedziø prof. C. Ludwiga, byø C. Pellegrini. Zob. tamzÇe, s. 276-277.
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nienie Ferriniego, jak wiemy, speøniøo sieÎ po latach, gdyzÇ Sarto zostaø sÂwieÎtym
papiezÇem Piusem X. Ferrini w 1894 r. zostaø odwoøany z Modeny do Pawii.
Biskupem w Mediolanie byø w owym czasie kardynaø Andrea Ferrari, lubiany
przez katolikoÂw i cieszaÎcy sieÎ søawaÎ sÂwieÎtosÂci, nielubiany zasÂ przez liberaøoÂw.
PapiezÇ nawoøywaø do wieÎkszego udziaøu katolikoÂw w zÇyciu spoøecznym i admi-
nistracji kraju, lecz katolicy, niestety, byli za søabi, rozbici i nie mieli swojej partii.
W 1895 r. w wyborach komunalnych do rady gminnej zwycieÎzÇyli katolicy. Jed-
nym z radnych na okres 3 lat zostaø Ferrini. Nie byø on urodzonym przywoÂdcaÎ
i nie chciaø przewodzicÂ, rzadko sieÎ wypowiadaø, ale cieszyø sieÎ zawsze duzÇym
powazÇaniem i szacunkiem. W 1895 r. Ferrini zostaø tezÇ wybrany na czøonka
czynnego Instytutu Lombardzkiego, ktoÂrego czøonkiem korespondentem byø
Achilles Ratti, poÂzÂniejszy Pius XI. OproÂcz tego FerriniwøaÎczyø sieÎ czynniewpraceÎ
instytutu ¹Figli della providenzaº, zaøozÇonego przez C.A. Manozoniego dla dzie-
ci rodzicoÂw niegodnych oraz sierot. Instytutowi przysÂwiecaø podwoÂjny cel: za-
pobiegacÂ upadkowi i dekadencji moralnej dzieci rodzicoÂw niegodnych oraz
sÂcigacÂ tych rodzicoÂw i wychowawcoÂw, ktoÂrzy przyczyniali sieÎ do przesteÎpczosÂci
møodocianych. WøasÂnie tej drugiej funkcji Instytutu posÂwieÎciø sieÎ Ferrini, jako
prawnik i wielki maÎzÇ zaufania. Prowadziø tezÇ badania na temat opieki prawnej
dzieci opuszczonych lub maltretowanych i odpowiednich reform ustawodaw-
stwa w tym przedmiocie. Byø czøowiekiem zaangazÇowanym w sÂwiat i dziaøaø
w nim jak dobry ewangeliczny zaczyn. A to jest przeciezÇ istota powoøania sÂwiec-
kich w KosÂciele i w sÂwiecie, wedøug uchwaø II Soboru WatykanÂskiego.

Rok 1898 nie tylko w Lombardii i Toskanii, ale takzÇe w prawie caøej Italii byø
trudny: wysokie podatki, gøoÂd i neÎdza doprowadziøy do rozruchoÂw. W samym
Mediolanie krwawe rozruchy miaøy miejsce w maju 1898 r. Bilans: ok. 80 za-
bitych, 450 rannych, wprowadzenie stanu wyjaÎtkowego na okres 4 miesieÎcy,
tysiaÎce ukaranych i skazanych. Przeciwko ksieÎzÇom i KosÂcioøowi krzyczano:
¹ChrzesÂcijanie dla zwierzaÎtº, jak za czasoÂw Nerona. I tu Ferrini byø zawsze
z KosÂcioøem, papiezÇem i duchowienÂstwem. PapiezÇ zaapelowaø o bojkot wybo-
roÂw. Dopiero Pius X pozwoliø katolikom gøosowacÂ w wyborach politycznych.

Warto tezÇ podkresÂlicÂ wielki wkøad Ferriniego w walkeÎ z prawem rozwodo-
wym. Sprawa zaczeÎøa sieÎ w 1901 r., gdy deputowany Berenini przedstawiø w par-
lamencie projekt prawa zezwalajaÎcego na rozwody. Lud zaprotestowaø. Zapro-
testowaø tezÇ papiezÇ Leon XIII. Niemal we wszystkich miastach Italii na søowa
papiezÇa zawiaÎzaøy sieÎ komitety przeciwrozwodowe. W Mediolanie w komitecie
takim byø zaangazÇowany czynnie wøasÂnie Ferrini. Na temat nierozerwalnosÂci maø-
zÇenÂstwa prowadziø prelekcje na terenie miasta, uniwersytetu w Pawii i w innych
zgrupowaniach katolikoÂw. Ferrini nie dozÇyø zwycieÎstwa nad tym projektem.
W 1903 r. upadø gabinet Zanardellego, a wraz z nim projekt Bereniniego. Ferrini,
jako goraÎcy katolik, odegraø tezÇ pozytywnaÎ roleÎ wwyborach gminnychw1902 r.28

28 Positio super virtutibus: Letterae postulatoriae.
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Kiedy Kontard powroÂciø do Pawii w 1894 r., przyjeÎto go bardzo ciepøo jako
dawnego wychowanka Kolegium BoromeuszoÂw i znanego uczonego oraz
czøowieka cieszaÎcego sieÎ opiniaÎ wielkiej pobozÇnosÂci i uczciwosÂci. PoczaÎtkowo
przez trzy lata, oproÂcz katedry pandektoÂw, wykøadaø prawo karne materialne
oraz procedureÎ karnaÎ, a w ostatnich latach historieÎ prawa karnego rzymskiego,
instytucje prawa rzymskiego oraz, jako wykøad dowolny, prowadziø egzegezeÎ
Instytucji Justyniana. Zachowaøy sieÎ tezÇ fragmenty jego wykøadoÂw z prawa
karnego nowozÇytnego. Byø wykøadowcaÎ sÂwietnym, søowa pøyneÎøy mu nie-
zwykle swobodnie, zachowaø w wykøadach øad, porzaÎdek, elegancjeÎ, zafascy-
nowanie przedmiotem. Nie byø to suchy wykøad prawa rzymskiego, gdyzÇ pro-
fesor usiøowaø sieÎgnaÎcÂ do sensu sprawiedliwosÂci oraz do koncepcji ludu jako
zÂroÂdøa prawa. Ponadto jego wykøady byøy prowadzone bardzo prosto. JesÂli
spostrzegø, zÇe studenci nie zrozumieli, wracaø do tego cierpliwie jeszcze raz,
tøumaczaÎc przedmiot od poczaÎtku. JesÂli znalezÂli sieÎ studenci bardziej zaintere-
sowani i chcieli pogøeÎbicÂ swaÎ wiedzeÎ, mogli zwroÂcicÂ sieÎ do profesora takzÇe
poza uniwersytetem. Zdarzaøo sieÎ to czeÎsto w Messynie, Modenie, Pawii, a tak-
zÇe w Mediolanie, gdzie zamieszkiwaø. Dla tych, ktoÂrzy przychodzili na jego
dowolny wykøad, tzw. fakultatywny, a byøo to zawsze ok. 10 osoÂb, byø po
prostu bratem, wprowadziø wprost rodzinne kontakty. Na zebraniach rady
wydziaøu jego søowa byøy nacechowane obiektywizmem, inspirowane dobrem
nauki i nauczania, wyzbyte osobistych aluzji. SaÎd o innych, jezÇeli miaø wyjsÂcÂ
z jego ust, byø nacechowany zÇyczliwosÂciaÎ. Nawet bardzo obojeÎtni w wierze lub
niewierzaÎcy profesorowie z szacunkiem wypowiadali sieÎ o jego zÇywej wierze,
etyce zawodowej i postawie moralnej, wprost niespotykanej. Jako czøonek
wielu instytutoÂw, komitetoÂw i rad, byø angazÇowany do komisji egzaminacyj-
nych na wydziale. Odznaczaø sieÎ tu przede wszystkim wielkaÎ skrupulatnosÂciaÎ
w ocenie i zawsze kierowaø sieÎ dobrem publicznym. Sprzeciwiaø sieÎ tezÇ po-
wierzaniu katedr ludziom lekkich obyczajoÂw lub tendencyjnym. UwazÇaø, zÇe na
profesora nadaje sieÎ czøowiek nie tylko o dobrych wynikach w nauce, ale
przede wszystkim szlachetny i uczciwy. Wedøug niego profesor nie tylko prze-
kazuje wiedzeÎ, lecz takzÇe jest wychowawcaÎ. W szczegoÂlnosÂci wymagaø umie-
jeÎtnosÂci prowadzenia wykøadu i humanitarnosÂci. Dawaø preferencje ludziom
religijnym, chociazÇ szanowaø inne poglaÎdy. Nie tolerowaø jedynie sekciarstwa.
Czasami, gdy widziaø, zÇe moÂgøby zaszkodzicÂ komusÂ z kolegoÂw przez swoÂj
udziaø w komisji, wycofywaø sieÎ z egzaminu29.

MozÇna sÂmiaøo powiedziecÂ, izÇ nauczanie Ferriniego na uniwersytecie byøo
pieÎknaÎ formaÎ apostolatu. Trzymaø sieÎ sÂcisÂle tematu wykøadu, lecz kiedy jego
mysÂl zahaczaøa o problemy moralne lub religijne, stawaø sieÎ bliski møodziezÇy,
bardzo ludzki, budzaÎcy ciekawosÂcÂ i wielkie zainteresowanie. Studenci widzieli
powiaÎzanie zÇycia Ferriniego z tym, czego nauczaø na wykøadach. To pociaÎgaøo

29 TamzÇe: Summarium de vita et virtutibus.
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bardziej nizÇ søowa. Ulubionymi jego studentami byli zdolni, ale niewierzaÎcy.
Tolerancja jego wypøywaøa z cnoty miøosÂci i z pokory. Wielu z nich moÂwiøo
poÂzÂniej o Ferrinim jak o swoim ojcu i zeznawali w procesie beatyfikacyjnym30.

PrzysteÎpujaÎc do oceny, oczywisÂcie bardzo sumarycznej, jego pracy nauko-
wej, nalezÇy najpierw stwierdzicÂ, zÇe byø profesorem bardzo klarownym, a jedno-
czesÂnie gøeÎbokim. WsÂroÂd romanistoÂw uwazÇa sieÎ go za tego, ktoÂry na terenie
Italii odrodziø idee prawa rzymskiego. ZnajomosÂcÂ jeÎzykoÂw nowozÇytnych i mar-
twych daøa mu mozÇ liwosÂcÂ przesÂledzenia caøej literatury obcojeÎzycznej, a przede
wszystkim studioÂw nad zÂroÂdøami oryginalnymi prawa rzymskiego. Byø specja-
listaÎ w zakresie jurysprudencji, ale takzÇe znaø literatureÎ klasycznaÎ greckaÎ, øacinÂ-
skaÎ i wspoÂøczesnaÎ, historieÎ filologii, filozofieÎ oraz nauki polityczne i spoøeczne.
Wocenie kolegoÂw uchodziø za geniusza. Wszystkie jego pisma i dzieøa obracaøy
sieÎ wokoÂø jurysprudencji, ale nie wszystkie w zakresie prawa rzymskiego, chocÂ
byøo ono jego ulubionym przedmiotem. Znaø teksty jurydyczne zaroÂwno te
z papirusoÂw egipskich, jak i pergaminy Ambrozjany czy Laurentiany, watykanÂ-
skie oraz bibliotek Berlina, ParyzÇa i Anglii. Znaø wydania tekstoÂw prawnych:
greckie i syryjskie, stworzyø dzieøa na temat Teofila, a ksiaÎzÇkaÎ o wieÎkszym zna-
czeniu naukowym byøa Teoria generale dei legati e dei fedecommessi31. O po-
teÎdze umysøu i woli pisarskiej Ferriniego sÂwiadczy jego dorobek naukowy32. Po
sÂmierci swego umiøowanego mistrza, Zachariasza von Lingentala, Kontard Fer-
rini byø najpowazÇniejszym romanistaÎ w oÂwczesnej epoce w zakresie prawa
grecko-rzymskiego i bizantynÂskiego33.

V. CECHY DUCHOWO�CI

NajwieÎkszaÎ pasjaÎ zÇycia duchowego Kontarda Ferriniego byøa modlitwa. Ra-
zem ze swym ojcem wychodziø kazÇdego ranka do kosÂcioøa sÂw. Marka w Medio-
lanie. Lubiø miejsca mniej osÂwietlone i ciche, abymoÂgø øatwiej zatopicÂ sieÎ wmod-
litwie. Modlitwa u Kontarda to najbardziej intymny kontakt z Bogiem. ModlitweÎ
rozumiaø jako najszlachetniejszy akt chrzesÂcijanina. Modlitwa poøaÎczona byøa
z uczestnictwem we mszy sÂw. i codziennaÎ komuniaÎ sÂw. Jego postawa przy
modlitwie podziwiana byøa przez caøe otoczenie. To zjednoczenie z Bogiem,
zapoczaÎtkowane na porannej modlitwie, byøo utrzymywane przez caøy dzienÂ
podczas wszystkich zajeÎcÂ, jakie podejmowaø. Ferrini nie uwazÇaø, zÇe modlitwa

30 Positio super virtutibus..
31 Milano, Hoepli 1889.
32 Crisafuli zebraø 84 prace, Sciajola 128, Del Giudice 179, a C. Pellegrini 214. Zob. La vita,

s. 701-710.
33 TamzÇe, s. 436-456.
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jest celem samym w sobie, celem modlitwy jest bowiem ¹nasza przemiana
w Bogaº. Byø bardzo zajeÎty, czy to na uniwersytecie, czy w Ambrozjanie, ale
zawsze znajdowaø czas na adoracjeÎ NajsÂwieÎtszego Sakramentu, chociazÇby to
byøa przerwa pomieÎdzy wykøadami. Czuø teÎ potrzebeÎ unizÇania sieÎ, przedstawia-
nia siebie i swoich spraw Jezusowi Eucharystycznemu. Wybieraø kosÂcioøy, gdzie
NajsÂwieÎtszy Sakrament byø wystawiany do publicznej adoracji.

Poza modlitwaÎ cechaÎ jego duchowosÂci byøo odzÇywianie swego serca, umy-
søu i duszy lekturaÎ duchowaÎ. NajczeÎsÂciej obcowaø z BibliaÎ hebrajskaÎ. Ulubiony-
mi tekstami byøy Psalmy i KsieÎgi MaÎdrosÂci. Z Nowego Testamentu czytywaø
zwøaszcza Ewangelie i listy sÂw. Pawøa. NiektoÂre teksty znaø na pamieÎcÂ. Na
drugim miejscu byøo NasÂladowanie Chrystusa. Ferrini zawsze nosiø ze sobaÎ
roÂzÇaniec. Byøa to jego modlitwa ulubiona w czasie podroÂzÇy, spaceroÂw, mieÎdzy
wykøadami. DuzÇo modliø sieÎ tezÇ wøasnymi søowami, zwøaszcza wieczorem, dzieÎ-
kujaÎc za przezÇyty dzienÂ34.

Achilles Ratti, jako nuncjusz w Polsce, napisaø we wspomnieniach o profe-
sorze Ferrinim: ¹Byø sÂredniego wzrostu, solidnie zbudowany, harmonijny, ele-
gancki w postawie, bardzo szybki, ale spokojny. Wiedziaøo sieÎ, do czego zdaÎzÇa.
Miaø spojrzenie, ktoÂrego sieÎ nie zapomina. W tym wzroku widziaøo sieÎ czystosÂcÂ
møodej duszy. W jego oczach byøo tyle dobroci, widacÂ byøo jego dobre serce,
a takzÇe nieprzecieÎtnaÎ inteligencjeÎ i wiedzeÎº35. Ferrini zøozÇyø sÂlub czystosÂci. Dla-
czego? Jest to moÂj sekret ± mawiaø ± sekret Sakramentu Pojednania. Na pewno
byøo to uczynione ¹dla KroÂlestwa Niebieskiegoº. Gdy mu moÂwiono o maøzÇenÂ-
stwie, powiedziaø: ¹Ja posÂlubiøem wiedzeÎº i to byøa prawda, gdyzÇ Jezusa nazy-
waø swoim OblubienÂcem36.

Pokora to prawdziwe spojrzenie na siebie, obiektywne. Pisaø Ferrini: ¹Czym
jest pokora, jesÂli nie prawdaÎ, samaÎ prawdaÎ? CoÂzÇ innego uczy nas sama natura,
dosÂwiadczenie, umysø? Pokora jest prawdaÎ, niczym innym tylko prawdaÎ. [...]
pokora polega na poznaniu caøej naszej neÎdzy, naszej uøomnosÂci, pokora po-
lega na zaufaniu, gdyzÇ jestesÂmy w reÎku dobrego Bogaº37. Byø profesorem uni-
wersytetu, cenionym naukowcem, lecz w jego ubiorze nie widacÂ byøo podkresÂ-
lania wyzÇszosÂci. Byø ubrany czysto, ale skromnie. Nie odroÂzÇniaø sieÎ od innych
przecieÎtnych ludzi tej epoki. W mowie jego pokora przejawiaøa sieÎ w niewypo-
wiadaniu søoÂw czy saÎdoÂw apodyktycznych. Swoje zdanie wypowiadaø najczeÎsÂ-
ciej z dodaniem trybu przypuszczajaÎcego: ¹wydaje mi sieÎº lub ¹prawdopodob-
nie rzecz ma sieÎ tak a takº. O sobie nie moÂwiø ani zÂle, ani dobrze. MoÂwienie
o nimw jego obecnosÂci przyprawiaøo go o zakøopotanie. Pokora jednak nie byøa
nieznajomosÂciaÎ swoich waloroÂw ± ani nie odrzucaø, ani sieÎ nie wstydziø swojej

34 Positio super virtutibus: Summarium.
35 Scritti religiosi, s. 431.
36 TamzÇe, s. 139-140.
37 TamzÇe, s. 46, 207.
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godnosÂci, nie szukaø jednak uznania wsÂroÂd ludzi. W parze z pokoraÎ, jako jej
coÂrka pierworodna, idzie cnota prostolinijnosÂci i prostodusznosÂci38.

Z pokory i dziecieÎcej postawy wobec sÂwiata wypøywaø wielki spokoÂj ducha,
radosÂcÂ i umiejeÎtnosÂcÂ panowania nad sobaÎ. WsÂroÂd tylu komisji, obowiaÎzkoÂw
poza uniwersytetem, a takzÇe w kierowaniu swojaÎ katedraÎ wykazywaø roztrop-
nosÂcÂ, sprawiedliwosÂcÂ i wielkaÎ uczciwosÂcÂ. Wydawaø sieÎ zawsze skupiony, jakby
wewneÎtrznie zebrany w sobie. MoÂwiø, izÇ dobry katolik jest trocheÎ melancholij-
ny, ale nie wolno mu sieÎ oddalicÂ od radosÂci serca. MoÂwiono o nim, zÇe byø ciaÎgle
lekko usÂmiechnieÎty, sympatyczny, o inteligentnym wyrazie twarzy, skøonny do
przyjazÂni, wrazÇ liwy na pieÎkno natury, rozkochany w Bogu. MoÂwiø maøo, zajeÎty
studiami i swoimi ksiaÎzÇkami, ale rozmowy z nim byøy bardzo interesujaÎce i raczej
zawsze radosne. Nie widziaøo sieÎ cienia gniewu, zawisÂci lub zøosÂci w jego za-
chowaniu. Byø trocheÎ bojazÂliwy i jakby zdystansowany. Nie widziano go jednak
smutnym, nie søyszano z jego ust søoÂw gorzkich, przykrych. Raz sieÎ rozgniewaø,
gdy strajkujaÎcy studenci nie przyszli na wykøad. Byø zakøopotany w chwilach
cieÎzÇkich dla KosÂcioøa, dla ojczyzny, gdy zwycieÎzÇali roÂzÇnego rodzaju ekstremisÂci.
Utrata pienieÎdzy, choroby, przegranie konkursu ± w ogoÂle go nie irytowaøy.
Zdaje sieÎ, zÇe tylko jedno mogøo go naprawdeÎ zasmucicÂ: zøo moralne.

Z tymi cnotami øaÎczyøa sieÎ tolerancja wobec cudzego zdania. Prawdziwa
tolerancja jest cnotaÎ wypøywajaÎcaÎ z pokory i miøosÂci. Nie byøa to u niego jednak
søabosÂcÂ. Nigdy nie ukrywaø swojej wiary, wyznawaø jaÎ jawnie, nie ukrywaø po-
bozÇnosÂci, przeciwnie, zawsze chlubiø sieÎ krzyzÇem Chrystusowym. W jego pi-
smach mozÇemy znalezÂcÂ wiele materiaøu na ten temat39. W swoich kolegach
i przyjacioøach, a takzÇe w niewierzaÎcych i grzesznikach, widziaø ¹obraz Bogaº.
Czuø potrzebeÎ modlitwy za nich, posÂwieÎcenia sieÎ dla nich i kochania ich40.

Na zakonÂczenie rozwazÇania cnoÂt bø. Kontarda wspomniecÂ nalezÇy o jego
umiøowaniu pieÎkna przyrody i uprawianiu alpinistyki. Ferrini sam powiedziaø,
izÇ ¹umiøowanie przyrody jest przywilejem dusz wybranych, powinno bycÂ
wszczepione møodziezÇy bardzo intensywnie w procesie nauczania i wychowa-
niaº. Od dziecinÂstwa, poprzez wiek dojrzaøy, azÇ do sÂmierci uwielbiaø weÎdroÂwki
goÂrskie, ktoÂre uprawiaø w Alpach. Szwajcarska krew ojca Ferriniego zaszczepiøa
i w synu umiøowanie Alp. RozpoczeÎøo sieÎ od maøej chatki w Suna, gdzie rodzice
wraz z dziecÂmi najczeÎsÂciej przebywali na wakacjach. Ferriniemu przyroda moÂ-
wiøa zawsze o wielkim i wspaniaøym Bogu, ktoÂry caøy sÂwiat powoøaø do zÇycia.
¹Te wycieczki goÂrskie robiøy mi dobrze nie tylko dla organizmu, ale takzÇe dla
mojej duszy, pozwalaøy mi cÂwiczycÂ charakter, odrywaøy od mysÂli tych codzien-
nychº41. Trudno zrozumiecÂ dawnemu hagiografowi, zÇe wspoÂøczesny sÂwieÎty

38 TamzÇe, s. 260, 300, 315, 344.
39 TamzÇe, s. 336.
40 TamzÇe, s. 105.
41 Scritti religiosi, s. 176.
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mozÇe bycÂ ubrany w dres, chodzicÂ z plecakiem w czapce alpejskiej. WøasÂnie na
tym polega sÂwieÎtosÂcÂ, zÇe przepaja caøe zÇycie, napeønia radosÂciaÎ kazÇdy dzienÂ,
czyni z zÇycia wielkaÎ przygodeÎ z Bogiem. Wyczucie przyrody jest nasieniem
przezÇycÂ religijnych, kontaktu z Bogiem42.

VI. DROGA DO BEATYFIKACJI

K. Ferrini uwazÇaø, zÇe sÂmiercÂ beÎdzie dopeønieniem adoracji Boga, ktoÂraÎ rea-
lizowaø tu, na ziemi. Byø zawsze bardzo zdrowy, marzyø o podroÂzÇy do Jerozo-
limy. Tymczasem ujrzaø niebieskie Jeruzalem obiecane przez Chrystusa Pana.
Dnia 8 I 1902 r. zapadø na przezieÎbienie i reumatyzm, ale jeszcze miaø nadziejeÎ
na wyjazd do Ziemi SÂwieÎtej. Pielgrzymka wyjechaøa bez niego 2 IV 1902 r.
Przeprowadziø egzaminy na uniwersytecie, ale czuø sieÎ bardzo zmeÎczony. Czuø
tezÇ bolesÂci zÇoøaÎdka. ZÂle sieÎ poczuø podczas wycieczki goÂrskiej. Prosiø ojca o go-
raÎcaÎ kaweÎ. Miaø podwyzÇszonaÎ temperatureÎ. Dnia 5 X w niedzieleÎ, mimo protes-
toÂw matki, poszedø do kosÂcioøa, przyjaÎø komunieÎ sÂw. Byøa to ostatnia jego
komunia. Nie zszedø juzÇ na sÂniadanie. Lekarz stwierdziø bardzo wysokaÎ goraÎcz-
keÎ. Okazaøo sieÎ za kilka dni, izÇ jest to ostra forma tyfusu. Proboszcz w Suna
przybyø odwiedzicÂ chorego i przez wieÎkszaÎ czeÎsÂcÂ dnia modliø sieÎ razem z nim.
ZÇ adna skarga nie wyszøa z jego ust. ProÂbowaø nawet zÇartowacÂ. Do obecnego
proboszcza powiedziaø: ¹Dobrze sieÎ czujeÎ, gdy jestem blisko Bogaº. Tymczasem
choroba sieÎ rozwijaøa. Zapytywaø w chorobie, czy wypeøniø dobrze swoje obo-
wiaÎzki. Proboszcz nie spodziewaø sieÎ sÂmierci Ferriniego i nie przynioÂsø mu
nawet wiatyku. Ferrini przewidywaø sÂmiercÂ, gdyzÇ swojaÎ ulubionaÎ ksiaÎzÇkeÎ oddaø
proboszczowi ze søowami: ¹Teraz beÎdzie søuzÇycÂ tobieº. Miaø chwile przytom-
niejsze i znowu zapadaø w stan nieprzytomnosÂci. Wieczorem w czwartek 16 X
choroba sieÎ nasiliøa. Ferrini poprosiø o oleje sÂwieÎte i odpust papieski na godzineÎ
sÂmierci. Nie moÂgø moÂwicÂ, a na ustach jego pojawiø sieÎ przyjacielski usÂmiech.
Zmarø o godzinie 11, dnia 17 X 1902 r.

¹Umarø sÂwieÎtyº. Te proste søowa wyszøy najpierw z ust ludu w Suna, a potem
byøy powtarzane przez wszystkich, ktoÂrzy znali Ferriniego. Do Ojca sÂw. popøy-
neÎøy telegramy i listy postulacyjne. Rodzina, okryta boÂlem i zÇalem, przezÇywaøa
sÂmiercÂ swego ukochanego Kontarda po chrzesÂcijanÂsku. W dniu 28 pazÂdziernika
odbyø sieÎ pogrzeb Ferriniego. MozÇna powiedziecÂ, izÇ byø on poczaÎtkiem wiel-
kiego uznania i prywatnego kultu uczonego, czøowieka sÂwieÎtego. Pochowano
go prowizorycznie w grobie ziemnym, aby po kilku dniach przeniesÂcÂ do spe-
cjalnie wybudowanej kaplicy ± grobu rodzinnego Ferrinich.

42 TamzÇe, s. 203.
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SÂmiercÂ Ferriniego byøa gøeÎboko przezÇywana zwøaszcza tam, gdzie byø pro-
fesorem i gdzie zÇyø, a wieÎc w Mediolanie, Pawii, w Suna, w Modenie i Messynie.
WkroÂtce Karol Pellegrini, kapøan diecezji mediolanÂskiej, wydaø drukiem jego
pisma religijne (Scritti religiosi), potem opisaø jego zÇycie. Napisaø jednaÎ z najlep-
szych biografii, opartaÎ na zÂroÂdøach, zeznaniach sÂwiadkoÂw, sÂwiadectwach pisa-
nych, a szczegoÂlnie na wøasnych pismach Ferriniego. Pellegrini zostaø miano-
wany postulatorem sprawy. Wielkie zasøugi na polu przygotowania sprawy
i wyniesienia na oøtarze Ferriniego poøozÇyø papiezÇ Pius X. Gdy rosøa opinia
sÂwieÎtosÂci, a za przyczynaÎ Kontarda ludzie otrzymywali øaski od Boga, Kuria
Arcybiskupia w 1916 r. rozpoczeÎøa proces beatyfikacyjny. Kardynaø Karol Ferrari
(tezÇ bøogosøawiony) napisaø do papiezÇa Benedykta XV list postulacyjny. Pius XI
4 VII 1922 r. wyznaczyø komisjeÎ wprowadzenia sprawy, a 6 VII tegozÇ roku
wydano dekret wprowadzajaÎcy. Dekret podkresÂlaø apostolat Ferriniego na te-
renie nauki. Wynikaøo to z jego przeroÂzÇnych dzieø publikowanych, z dysput
oraz ze zgodnych zeznanÂ sÂwiadkoÂw. PodkresÂlano jego zamiøowanie do czytania
ksiaÎzÇek, nie tylko naukowych, sÂwieckich, ale przede wszystkim religijnych.
Dekret podkresÂliø roÂwniezÇ jego religijnosÂcÂ, pobozÇnosÂcÂ, posøuszenÂstwo i miøosÂcÂ
do KosÂcioøa, umiøowanie ojczyzny i papiezÇa jako gøowy KosÂcioøa. PodkresÂlano
roÂwniezÇ , izÇ Ferrini byø obronÂcaÎ praw KosÂcioøa oraz sÂwietnym znawcaÎ dyscyplin
prawnych i spoøecznych. Pisaø o nierozerwalnosÂci maøzÇenÂstwa, o jego sÂwieÎtosÂci,
przestrzegaø przed rozwodami. Obce mu byøy doktryny faøszywe i bøeÎdne43. Po
przeprowadzeniu wszystkich procesoÂw w dniu 8 II 1931 r. Kongregacja ObrzeÎ-
doÂw wydaøa dekret heroicznosÂci cnoÂt. Dekret ten jest przykøadem dokøadnego
wypunktowania cnoÂt Ferriniego. Poza cnotami teologalnymi i moralnymi, pod-
kresÂlono szczegoÂlnie jego apostolat na terenie nauki. W okresie rozwijajaÎcego
sieÎ liberalizmu uzÇyø on swojego intelektu do obrony doktryny katolickiej w dzie-
dzinie polityki, spraw spoøecznych i moralnych. PodkresÂlono tezÇ apostolstwo
przykøadu, pokory, skromnosÂci, pracowitosÂci oraz wiernosÂci KosÂcioøowi. WøasÂ-
nie Katolicki Uniwersytet w Mediolanie ponioÂsø wielkie zasøugi w ukazaniu
postaci moralnej i sylwetki naukowej Ferriniego44. Do formalnej beatyfikacji
doszøo 13 IV 1947 r. za papiezÇa Piusa XII. W brewe beatyfikacyjnym papiezÇ
wypowiedziaø søowa o soli ziemi i sÂwiatøosÂci sÂwiata. Do tej pory odnoszono je
do kapøanoÂw, teraz zostaøy zastosowane do czøowieka sÂwieckiego, Kontarda
Ferriniego. W bulli Providentissimum Deum papiezÇ napisaø: ¹Prawdziwy apo-
stolat sÂwiecki lub na «sposoÂb sÂwiecki», prowadzony w KosÂciele, przynosi dla
wiernych zbawienne owoce, szczegoÂlnie w naszych czasach. Chcemy wyniesÂcÂ
na oøtarze Kontarda Ferriniego, ktoÂry zajasÂniaø praktykaÎ cnoÂt w stopniu he-

43 Sacra Rituum Congregatio, Mediolanen. beat. et can. S. D. Contardi Ferrini... Decretum

introductionis causae 6 iul. 1922, AAS 14(1922), s. 433-437.
44 Sacra Rituum Congregatio, Mediolanen. beat. et can. S. D. Contardi Ferrini... An constet de

virtutibus... Decr. 8 feb. 1931, AAS 23(1931), s. 84-87.
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roicznym, chociazÇ nie byø kapøanem i jako profesor uprawiaø naukeÎ najwyzÇszej
wartosÂci, tak zÇe mozÇe bycÂ zaliczany w poczet najznakomitszych meÎzÇoÂw upra-
wiajaÎcych nauki religijne i filozofieÎ scholastycznaÎ, zÇe mozÇe bycÂ nazwany cu-
dem pracy wøasnej i BozÇej øaski. [...] byø jak lampa sÂwiecaÎca [...], czuø, zÇe jest
powoøany do nowego apostolatu, wykøadajaÎc naukeÎ przepojonaÎ gøeÎbokaÎ wie-
dzaÎ i propagujaÎcaÎ dobre obyczaje [...]. SÂwieÎtosÂcÂ zÇycia i prawosÂcÂ obyczajoÂw,
wewneÎtrzne umartwienie, jakby duchowe meÎczenÂstwo przeciwstawiaø panu-
jaÎcemu wtedy powszechnie liberalizmowi. W pismach publikowanych i pry-
watnych listach, w prelekcjach i prywatnych przyjacielskich rozmowach wy-
steÎpowaø w obronie wiary, nauki katolickiej. MozÇna powiedziecÂ, izÇ katedreÎ
uniwersyteckaÎ zamieniø na oøtarz prawdyº45.

45 Pius PP XII, Litterae apostolicae ¹Providentissimum Deumº V. S. D. Contardus Ferrini, vir

laicus, beatus renuntiatur 13 april. 1947, AAS 40(1948), s. 18-26. ZÂroÂdøa: Archivum Secretum

Vaticanum: Fondo dei Riti, n. 4532-4540; Archivum Congregationis pro Causis Sanctorum, n. G

41: Sacra Rituum Congregatio, Mediolanen. beat. et can. S. D. Contardi Ferrini viri laici. Positio

super introductione causae, Romae 1919; Decretum introductionis causae 6 lugl. 1922, AAS

14(1922), s. 433-437; Positio super scriptis, Romae 1921; Positio super virtutibus, Romae 1927;

Decretum de heroicitate virtutum 8 feb. 1931, AAS 23(1931), s. 84-87; Positio super miraculis,

Romae 1933; 1941; Decretum super miraculis 15 mart. 1942; Pius PP XII, Constitutio Apostolica

¹Providentissimum Deumº 13 april. 1947, AAS, 40(1948), s. 18-26. Literatura: C. Pellegrini, La vita

del prof. Contardo Ferrini, Monza 1912; Torino 1920; Torini 1920 (rec. AB 40[1922], s. 462-470);

Scritti in onore Contardo Ferrini in occasione della sua beatificazione, Milano 1947-1949; Miscel-

lanea Contardo Ferrini, Romae 1947 (red. AB 69[1951], s. 211); Enciclopedia Cattolica, t. 5, CittaÁ del

Vaticano 1950, col. 1204-1205; Vies des saints, t. 10, s. 578-594.
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