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UVOD

Zgodovini ne moremo ubežati. Izoblikovala je našo sedanjost in tudi mi postajamo del nje. Živimo 
v civilizaciji, ki je zrasla na treh gričih – Akropoli, Kapitolu in Golgoti – in temelji na sintezi grške 
filozofije, rimskega prava in krščanske vere. Na nas je še posebej močno vplivala slednja.

Z Jezusom iz Nazareta se je začelo novo obdobje v človeški zgodovini, kar se med drugim odraža pri 
štetju let, ki ga uporabljajo po vsem svetu. Ustanovil je Cerkev, ki je s svojim dvatisočletnim stažem 
najstarejša ustanova na svetu. Njena dolga in živahna zgodovina še vedno vnema čustva in sproža 
razprave ter polemike. Danes nihče ne raziskuje odgovornosti srednjeveških uradnikov in sodnikov. 
Nikomur ni mar za krivdo in napake renesančnih univerz ali pravnih krogov. Vse drugače pa je, ko 
gre za Cerkev. Križarske vojne, inkvizicija in konkvistadorji so še vedno predmet sodobnih razprav, 
zlasti kadar gre za pomembne odločitve, ki vplivajo na življenje mnogih. V tem oziru je imel prav 
kardinal Giacomo Biffi, ko je zapisal, da Cerkev zaradi njene nespremenljive identitete obravnavajo 
kot osebo, ki je odgovorna za vse zlo na tem svetu. 

V takšnih razpravah zlahka prihaja do napačnih razlag ali potvarjanja dogodkov. Da bi lahko 
pravično ocenili preteklost, moramo najprej temeljito in natančno preveriti dejstva. V ta namen sva 
obiskala Vatikanski tajni arhiv – in druge rimske arhive – ter se srečala s številnimi zgodovinarji, 
ki so strokovnjaki na svojih področjih. Z njihovo pomočjo sva se poglobila v zgodovino križarskih 
vojn, templjarjev, inkvizicije, konkvistadorjev, Galilejevega procesa, francoske revolucije, španske 
državljanske vojne, papeža Pija XII., holokavsta in drugih tem, ki niso samo del preteklosti, saj so 
nenehno prisotne v javnih razpravah.

Med preučevanjem množice dokumentov in pogovori s strokovnjaki, ki so nama razkrili razne 
stranpoti preteklosti, so se tudi nama porodila vprašanja, ki so si jih pogosto zastavljali krščanski 
teologi: »Kateri politični sistem je Bogu najbolj po volji? Je to monarhija oziroma diktatura enega 
človeka, aristokracija oziroma vladavina izbrane elite, ali demokracija, kjer vlada večina?« 

Edini odgovor, ki sva ga našla, je zajet v vprašanju: »Kdo je ubil Jezusa?« Izkazalo se je, da so za 
njegovo smrt odgovorni vsi trije politični sistemi: monarhija (Poncij Pilat kot cesarjev namestnik), 
aristokracija (judovski sinedrij) in demokracija (drhal, ki je z »neposrednim glasovanjem« zahtevala 
Nazarečanovo križanje). Noben sistem sam po sebi ne zagotavlja pravične vladavine. Je zgolj kalup, ki 
prevzame določeno politično usmeritev. Vse je odvisno od tega, kaj ima človek v srcu. Zato bi politiki 
morali biti načelni, nepodkupljivi in pripravljeni služiti. Zgodovina nas uči ponižnosti, ker nam kaže, 
da nismo angeli in da na Zemlji nikoli ne bomo vzpostavili nebes. Opozarja nas, da bo preizkusila tudi 
nas, zato je nadvse pomembno, da ostanemo na njeni »pravi strani«.
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Inocenc IV.  
preseli del arhiva 
v Lyon in Viterbo.

Rim oplenijo  
Burgundi.

Pavel V. ustanovi 
Vatikanski tajni arhiv.

III. stoletje
Arhiv prenesejo v   
Apostolsko kancelarijo.

Del papeškega arhiva 
prenesejo v francoski Avignon
(del pa v Carpentras in Assisi).

Del arhiva shranijo 
pod svetimi stopnicami.

Del arhiva prenesejo  
v Vatikan.

Arhiv shranijo v  
Lateranski palači.

Ločitev na knjižnične  
in arhivske zbirke  
Ustanovitev Vatikanske knjižnice

Rim oplenijo
muslimanski Saraceni.

Leon XIII. odpre Vatikanski 
tajni arhiv strokovnjakom.

Vizigoti 
uničijo del arhiva.

Del arhiva je uničen
med plenitvijo Rima.

Pontifikat Inocenca III. – 
najstarejši ohranjeni seznam 
arhivskega gradiva.

Janez Pavel II. umakne 
oznako zaupnosti z vatikanskih 
dokumentov o inkviziciji.

Umik oznake zaupnosti 
z dokumentov o Piju XII.

Arhiv shranijo v Domus Aurea.
I./II. stoletje

Nekaj arhivskih zbirk 
preselijo v Anagni in Perugio.
XII/XIV

Ostrogoti uničijo 
del papeškega arhiva.

Del arhiva prenesejo v pariški  
Hôtel de Soubise.

Sv. Lovrenc, papežev arhivar, 
umre kot mučenec.

Sedež arhiva 
preselijo v Vatikan.
XIV/XV

Ustanovitev 
papeške države 
pod vodstvom papeža.

Propad papeške države  
Italijanska vlada zaseže dele papeškega 
arhiva, shranjene zunaj Vatikana.

Julij I. preuredi papeški arhiv 
po državni shemi.

Del papeškega arhiva 
prenesejo v Castel Sant’Angelo.
XV/XVI

Del arhiva shranijo blizu 
groba sv. Petra v Vatikanu, 
drugega pa v stolp Chartularia.

Sv. Janez Pavel II. preseli
papeški arhiv v veliko podzemno 
skladišče v Vatikanu.

Umik oznake zaupnosti 
z dokumentov o Nemčiji 
v obdobju 1922–1939.

Vandali  
uničijo del arhiva.

V Stolpu vetrov nastane 
gregorijanski koledar.

Plebejci uničijo del arhiva  
med vstajo v Rimu.

V Vatikanskem tajnem arhivu najdejo 
Pergament iz Chinona.

VATIKANSKI TAJNI ARHIV SKOZI STOLETJA

Sv. Peter  
pride v Rim.

Sv. Marko postane 
prvi papežev arhivar. 
Arhiv skrijejo v rimski 
četrti Trastevere.



VATIKANSKI TAJNI ARHIV
DEL PALAČE BELVEDERE, v kateri je  
Pavel V. ustanovil glavni papeški arhiv 
(1612). Najvišja stavba v kompleksu  
je Stolp vetrov. V njem je tudi soba  
s sončno uro, kjer so astronomi  
leta 1582 postavili temelje  
gregorijanskega koledarja. Slika kaže  
pogled na arhiv z vatikanskih vrtov.

BAZILIKA IN TRG SVETEGA PETRA
V SREDIŠČU TRGA stoji egipčanski obelisk  
iz Neronovega cirkusa, kjer je mučeniške 
smrti umrl sveti Peter. Trg obkroža 
Berninijevo stebrišče, ki so ga postavili  
leta 1663. Sedanjo baziliko so gradili  
več kot sto let (1505 do 1626).  
Stoji na kraju bazilike iz Konstantinovega 
časa, ki so jo postavili nad grobom  
svetega Petra.

CASTEL SANT’ANGELO  
(ANGELSKI GRAD)
TA STARODAVNA ZGRADBA je bila zgrajena 
na obrežju Tibere v začetku drugega 
stoletja kot Hadrijanov mavzolej. Tristo  
let kasneje so jo spremenili v trdnjavo.  
Sedanje ime ji je dal papež Gregor Veliki 
(590–604). Proti koncu šestnajstega 
stoletja je bil papeški arhiv nastanjen  
pod kipom angela v prostorih rotunde  
na vrhu gradu.

PASSETTO DI BORGO
SKRIVNI PREHOD med vatikansko 
Apostolsko palačo in Angelskim gradom,  
ki poteka vzdolž rimskega zidu.  
Prehod je rešil življenje dvema papežema 
(Aleksandru VI. in Klemenu VII.), ki sta  
po njem pobegnila iz svojih rezidenc.  
Na fotografiji vidimo začetek prehoda  
ob stranskem vhodu v palačo.
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P R V O  P O G L AV J E

Skrivnostno, 

Dva tisoč let papeškega arhiva:
od svetega Petra do današnjega časa

Že sama omemba Vatikanskega tajnega arhiva vzbuja radove
dnost pri vseh, ki jih zanima zgodovina. Arhiv je s svojimi edin
stvenimi zbirkami dokumentov in zaupnih poročil, ki so jih zbrale 
najodličnejše diplomatske službe, neizčrpna zakladnica virov o 
svetovni zgodovini in pravi rudnik znanja. Zaradi tega so mnogi 
prepričani, da se v njih skrivajo odgovori na marsikatero zgodo
vinsko uganko. Zato bomo odgrnili tančico skrivnostnosti, ki že 
stoletja zagrinja to nenavadno ustanovo, in pokukali v njene naj
bolj skrite kotičke.

Da bi prišla do arhiva, sva morala pridobiti posebno dovoljenje, s 
katerim sva vstopila skozi vatikansko obzidje in tri nadzorne toč
ke, dokler nisva prišla do Belvederske palače, kjer je urad pred
stojnika arhiva, škofa Sergia Pagana. Predstojnik naju je prisrčno 
sprejel v prvem nadstropju palače, kjer stanuje, in med pogovo
rom zelo skrbno izbiral besede. Arhivar je že več kot štirideset let. 
Na svoje delo gleda kot na poslanstvo varovanja zgodovinskega 
spomina.

PREDSTOJNIK  
VATIKANSKEGA  
ARHIVA, 
škof Sergio 
Pagano.

BRONASTA 
VRATA,  
eden od treh 
glavnih vhodov 
v vatikansko 
Apostolsko 
palačo.NESKONČNE 

POLICE 
vatikanskega 
arhiva v skupni 
dolžini 85 km.

tajno, zaupno

ITALIJA

Rim
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