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GŁOSY
Z DYSKUSJI PANELOWEJ

Aleksander Naumow (Kraków)

Jestem synem prawosławnego duchownego,
urodzonego jeszcze za cara na Polesiu, a ja urodziłem się na Warmii, bo ojciec był
misjonarzem dla przesiedleńców z akcji “Wisła” i zakładał parafie prawosławne.
Mama pochodzi z wołyńskiej rodziny, a urodziła się w Sosnowcu i wychowała
w Piotrkowie. Wyrosłem na Podlasiu, głównie nad Bugiem. Od siedemnastego roku
życia jestem związany z Krakowem i w zasadzie wszystko to, co jako chłopiec
stamtąd wyniosłem, starałem się, między innymi pod bacznym okiem profesora
Łużnego, tutaj wykorzystywać i utrwalać.

Dzisiejsze spotkanie odbywa się w trudnych dla Kościoła i chrześcijańskiej kul-
tury czasach. Wewnątrz poszczególnych Cerkwi prawosławnych, a także w łonie
Kościoła Rzymskiego nastąpiły różnorakie podziały, dochodzą do głosu kompleksy i
animozje. Jesteśmy w obliczu procesu rozpadu pewnych całości, które
w jakiś sposób długo się utrzymywały, aż obumarły.

Czy to naprawdę związane jest tylko z upadkiem komunizmu, zmianą sytuacji
politycznej w naszej części kontynentu? Wydaje się, że nie, ponieważ analogiczne
procesy zachodzą także w Europie Zachodniej, zasłaniającej się integracyjnymi
hasłami. Belfast jest przecież o wiele gorszy od Lwowa, bo tam ludzie się zabijają.

Przed przyjściem tutaj zastanawiałem się, co nowego w tej istotnej sprawie
zaproponował nam Jan Paweł II. Ogłoszenie św. św. Cyryla i Metodego współpa-
tronami Europy jest bardzo wymownym gestem Papieża-Słowianina. W liście po-
wołującym ich na patronów (Egregiae virtutis 4) Papież powiada: Tak więc nie-
chaj za sprawą miłosierdzia Przenajświętszej Trójcy, za pośrednictwem Bo-
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gurodzicy i wszystkich Świętych, zanika to, co dzieli Kościoły, a także ludy i
narody; różnice zaś tradycji i kultury niech okazują się wzajemnym dopełnie-
niem wspólnego bogactwa. Znaczące było też jego wystąpienie w Bari (luty 1984),
które, jak wiemy, jest centrum ogólnochrześcijańskiego kultu św. Mikołaja, gdzie w
bazylice u grobu Świętego nadal płoną złote lampki oliwne, ofiarowane także przez
carów rosyjskich itp., a więc tam, gdzie tyle rzeczy wokół św. Mikołaja tak pięknie
się gromadzi i jednoczy, Papież mówił o wizji jedności chrześcijaństwa, która nie ma
być ani wchłonięciem, ani fuzją. To jest konkretna dyrektywa, konkretny pro-
gram. Z jednej strony usilna prośba do Boga, Matki Boskiej i wszystkich świętych
o to, by pomogli pokonać różnice i podziały między Kościołami i narodami, a
z drugiej strony konkretne wskazówki jak to ma być robione - tak, żeby jedność nie
była ani wchłonięciem, ani fuzją, tylko spotkaniem w prawdzie i miłości (Sla-
vorum Apostoli 27). Jedyną drogą do tego jest teologia Kościołów siostrzanych,
która z takim trudem torowała sobie drogę w eklezjologii zarówno wschodniej, jak i
zachodniej. I wcale nie jestem do końca przekonany, że ją sobie już utorowała. Obie
strony wciąż zakładają złą wolę partnera, są wobec siebie nieufne i podejrzliwe,
chyba też niezbyt szczere -  дружи,  дружи, а камень за пазухой держи ...

Nieraz zastanawiałem się nad społeczną i polityczną funkcją religijnego kultu
Świętych Braci. Po co także Jan Paweł II odwołał się do Cyryla i Metodego, czy
jako do pewnego mitu europejskiego, słowiańskiego, czy też postąpił według okre-
ślonej taktyki watykańskiej? Zacząłem sięgać wstecz, a nie ma tego zbyt wiele, bo
problem nowożytnego upolitycznienia kultu Cyryla i Metodego powstał koło roku
1863, kiedy obchodzono 1000-lecie misji morawskiej, później 1000-lecie śmierci
Cyryla (1869).

Ostatnio opracowywałem krakowskie cyrillomethodiana, także tego okresu. Już
w 1852 r. krakowski franciszkanin o. Piotr Pękalski (to ważne nazwisko dla tradycji
cyrylometodiańskiej w Polsce) opracował i wydał w Krakowie Ołtarz nowy czyli
nabożeństwa na cześć świętych patronów Polski, zastosowane do nabożeń-
stwa kościelnego. I tam pod 9 marca, zgodnie z bogatą średniowieczną tradycją,
znalazło się święto Cyrylla i Metodyusza - biskupów i wyznawców. Znalazł się
tam m.in. hymn Ciesz się Sarmacki narodzie i drugi O wy wielcy pracownicy...

Dziesięć lat później, w 1862 roku, tenże o. Pękalski wydał, też w Krakowie,
w zbiorze Żywoty świętych patronów polskich (...) z ośmią rycinami również
i Żywot śś. Cyrylla i Metodyusza, rodzonych braci, biskupów i apostołów lu-
dów słowiańskich. A więc jeszcze w latach 1852-62 w środowisku krakowskich
franciszkanów ożywa kult Cyryla i Metodego - patronów Polski. Inny charakter
miał wzrost zainteresowania Braćmi w Wielkopolsce, gdyż tam splótł się z reakcja-
mi na powstanie styczniowe, czy - jak wtedy mówiono - warszawskie.

Jednocześnie ożywienie tej idei i jej polityzacja następuje w Imperium Rosyj-
skim. Moskwa zaczyna wykorzystywać słowiańskich Apostołów do swoich pla-
nów, zwłaszcza zwołując w 1867 roku, pod pretekstem ogólnosłowiańskiej wysta-
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wy archeograficznej, wszechsłowiański zjazd czy kongres. Gorąco Państwu pole-
cam, sam ją niedawno odkryłem, polemiczną książkę Juliana Klaczki pt. Kongres
moskiewski i panslawistyczna propaganda. Tekst ukazał się na gorąco, wpierw
po francusku i natychmiast po polsku, przedrukowany przez “Czas Krakowski”.
Klaczko referuje to, co działo się na wszechsłowiańskim zjeździe. Pozwólcie Pań-
stwo, że przytoczę króciutki fragment o wystąpieniu na pożegnalnym bankiecie w
Sokolnikach słynnego slawisty i słowianofila prof. Pogodina:

Rzucając radosny wzrok na rodzinę słowiańską całą połączoną w tej brat-
niej biesiadzie: - Całą?! - zawołał nagle - nie! bo nie widzę Polaków. Gdzież
oni są? Niestety! sami jedni z pomiędzy Słowian trzymają się zdaleka, i pod-
czas kiedy wszystkie dzieci jednej ojczyzny ściskają się tutaj, oni pozostają
sprzymierzeńcami odwiecznych wrogów naszego plemienia. Nie wyłączajmy
ich jednak na zawsze
z naszej rodziny, i życzmy sobie raczej, ażeby uleczeni z zaślepienia, błędy
swoje uznali. Ah! gdyby to oni chcieli, zapomniawszy przeszłości, wyrzekłszy
się nienawiści, zdać się na łaskawość naszego najukochańszego monarchy!
Radość Rosyan i Słowian byłaby wtedy zupełną!.. (s. 69-70, pisownia orygina-
łu).

A jeden z głównych organizatorów kongresu, Iwan Aksakow na to dodał suro-
wiej:

Posłannictwem Rosyi jest urzeczywistnienie braterstwa słowiańskiego w
wolności; wszelki lud słowiański, który się przeniewierza temu wspólnemu
posłannictwu, który odwraca się od swych braci i wypiera się ich, wypiera się
tem samem swego istnienia i musi zginąć! Takie jest niewzruszone prawo hi-
storyi słowiańskiej... (s.70).

A wszystko to działo się pod wspaniałym sztandarem, na którym widniały posta-
ci Cyryla i Metodego. Sztandar powiódł uczestników do Petersburga, powiewał
w Moskwie, aż został złożony uroczyście w Kronsztadzie, gdzie goście adorowali
jedyną słowiańską flotę.

To było w 1867 roku, a dwa laty później zainteresowanie ideą rodzi się także na
terenie monarchii habsburskiej, już austro-węgierskiej. W odpowiedzi na wykorzy-
stywanie Cyryla i Metodego do moskiewskiej polityki panslawistycznej, Josef Stros-
smayer, biskup Djakova (który wzniósł tam katedrę i na wejściu do niej napisał, że
jest poświęcona jedności słowiańskiej) i przełożony zgromadzenia Ojców Zmar-
twychwstańców, Piotr Semenenko (to kolejne ważne nazwisko) stali się inicjatora-
mi encykliki papieskiej Grande munus z 1880 r. Polityczny aspekt papieskiej decy-
zji był bardzo wyraźny - należy położyć tamę manipulowaniu przez Rosję Świętymi
Braćmi.

Na pierwsze odnowione święto - na 7 lipca 1881 r. do Rzymu udała się wielka
polska, głównie galicyjska pielgrzymka, będąca częścią pielgrzymki ogólnosłowiań-
skiej. W czasie trzydniowych obchodów m.in. profesor Uniwersytetu Jagielloń-
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skiego Stanisław Tarnowski deklamował wiersz Józefa Szujskiego Głos na uro-
czystość świętych Cyryla i Metodego, a o. Piotr Semenenko w bazylice św. Kle-
mensa wygłosił płomienną Mowę pochwalną na cześć śś. Cyryla i Metodego,
widząc w dziele Braci podwaliny unii Kościołów Wschodu i Zachodu, unii, która
jest historycznym przeznaczeniem Słowian (Kraków 1881, Rzym - po francusku -
1882). Ale w Rzymie byli tylko Słowianie ci, którzy są w jedności wiary św.
katolickiej - schizmatycy nie przyszli, ale i oni tam kiedyś pójdą jeszcze! -
n a p i s z e
w 1885 r. profesor naszego Uniwersytetu i poseł do Rady Państwa, ks. Władysław
Chotkowski.

Ów rok 1885 to kolejny, niezwykle ważny etap rozwoju idei. Apogeum polityki wa-
tykańskiej w odniesieniu do Świętych Braci to welehradzkie obchody 1000-lecia śmier-
ci Metodego. W Krakowie pod przewodnictwem biskupa, późniejszego kardynała
Albina Dunajewskiego powstał Komitet Pielgrzymki, który zgromadził pokaźne środki
finansowe, m.in. sprzedając ogromny nakład obrazków
z wizerunkami św. św. Cyryla i Metodego. Z tej właśnie okazji ks. prof. Chotkow-
ski opracował ich kolejny polski żywot, wydany wraz z litanią o świętych Cyrylu i
Metodym i odezwą Komitetu. Czytamy tam m.in.: ...zaczynają Słowianie myśleć
o jedności, ale dwa głosy w dwie strony ich wołają: na jedną stronę wołają
Moskale, którzyby chcieli aby wszystkie ludy słowiańskie wyrzekły się jedno-
ści z Rzymem i Ojcem świętym, a słuchały tylko cara, który rządzi w Peters-
burgu. Na drugą stronę woła Papież Leon XIII, który niczego nie chce, tylko
żeby rozłączona rodzina słowiańskich ludów, złączyła się jednością wiary
świętej, rzymsko-katolickiej (s.60, pisownia oryginału). Moskale do Welehradu
chyba nie pójdą, bo też nie mają po co (s. 64), ale wielka nadzieja ożywia dziś
serca wiernych, że teraźniejszy Ojciec św. Leon XIII, cały Wschód pozyska,
dla świętej jedności (s. 65). Rozerwana rodzina słowiańska - ciągnie dalej przyszły
rektor - złączy się pospołu u grobu swego świętego Apostoła, z chorągwiami,
które na to będą umyślnie sprawione (s. 69). Jubileusz welehradzki był postrze-
gany jako wspaniały akt wyznawstwa, który miał utwierdzić silnie życie katolic-
kie w narodach słowiańskich, zwracając na skrzydłach modlitwy o zjednocze-
niu myśl ku tym z pomiędzy Słowian, którzy poza owczarnią Piotrową zostają
(Odezwa Komitetu, tamże, s. 74).

W tym samym roku ukazało się też kilka książek i to w całym podzielonym kraju:
w Krakowie, w Poznaniu, we Lwowie i Warszawie.

Analogicznie uroczyste obchody odbyły się w Rosji, także na rosyjskim Uniwersy-
tecie Warszawskim wydano jubileuszowy sbornik i wybito pamiątkowy medal. Synod
Cerkwi Rosyjskiej ustanowił wysoką kategorię świąt obu Apostołów i nakazał wspomi-
nanie ich na każdym nabożeństwie. Zintensyfikowano prace archeograficzne, powsta-
ły nowe teksty liturgiczne (nabożeństwo na 11 maja, akatyst).
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Po Metodiańskiej rocznicy zainteresowanie opada, a - jak wiemy z dokumentów
- to i powołanie w Ołomuńcu Apostolatu Świętych Cyryla i Metodego pod opieką
Najświętszej Maryi Panny i późniejsze kongresy welehradzkie (1907-1936) nie
miały w Polsce większego znaczenia, a rzymskie pielgrzymki z 1888 i 1893 r. już nie
miały takiego rozgłosu. Jan Paweł II odwołać się mógł jeszcze do papieskich doku-
mentów Benedykta XV z 1921 (list Saepe nobis), Piusa XI z 1927 (list Quod
Sanctum Cyrillum), Jana XXIII z 1963 (list apostolski Magnifici eventus)
i Pawła VI z 1969 r. (list apostolski Antiquae nobilitatis).

I otóż, proszę Państwa, to co tutaj w skrócie powiedziałem o XIX w. skłania
mnie do zaproponowania terminu paposlawizm, jako terminu analogicznego
i kompletarnego do terminów panslawizm i austroslawizm, są to bowiem odrębne,
wyraźnie zarysowujące się koncepcje zjednoczeniowe czy jednościowe. Jedni ma-
rzyli i mówili o Habsburgach, inni o carze-oswobodzicielu, inni zaś widzieli ratunek
w politycznej dominacji papizmu; potwierdzenie koncepcji paposlawizmu znajdzie-
my w dokumentach kościelnych, w publicystyce, w literaturze pięknej. Wzywa ona
do zgromadzenia wokół Watykanu, wokół papieża, odwołując się do watykańskiej
wizji Cyryla i Metodego - Apostołów Słowiańszczyzny, wprawdzie wywodzących
się ze Wschodu, ale bez reszty oddanych zachodniej, rzymskiej racji stanu w dzie-
lącej się Europie II połowy IX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że współcześnie,
właśnie w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, wytworzyła się bardzo podobna sytu-
acja. Rozpadł się swoisty uniwersalizm imperium radzieckiego, który jedynie pra-
wosławie mogło w jakimś stopniu uratować. Już Gorbaczow zrozumiał, że tylko
Cerkiew może zlepić rozchodzące się narody wschodniosłowiańskie, stąd też tak
szybkie utworzenie egzarchatów Ukrainy i Białorusi.
W wypadku Ukrainy była to decyzja spóźniona i chyba na nic się zdała. Na Biało-
rusi chyba udało się bardziej, głównie dzięki roztropności metropolity mińskiego
Filareta. Mamy też przejście mołdowskiego biskupa Pawła do jurysdykcji rumuń-
skiej, jak i deklaracje dozgonnej wierności patriarsze moskiewskiemu, składane przez
prawosławnych z Łotwy i Litwy.

Tak więc z jednej strony widzimy rozpadanie się imperium, a z drugiej odnowio-
ną koncepcję wszechsłowiańskich kongresów. Pierwszy był dwa lata temu, drugi
w tym roku, czyli powróciły moskiewskie kongresy słowianofilskie i panslawistycz-
ne. I znów kult Cyryla i Metodego, tym razem cała Rosja włącza się do obchodów.
W okresie komunizmu jedynie Bułgarzy obchodzili 24 maja święto piśmiennictwa
słowiańskiego (mimo że Cerkiew bułgarska przeszła na nowy styl
i obchodziła ich święto 11 maja), a nagle dołącza do tego ogromna Rosja. Te pomni-
ki, lampki, wieczny ogień z takim trudem przywieziony z Grobu Pańskiego (delega-
cja, która go wiozła, gościła nawet w Krakowie). A więc jest bardzo pięknie, pięk-
niej i uroczyściej niż było - wieczny ogień z Grobu Pańskiego płonie przy rosyjsko-
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wszechsłowiańskim pomniku Cyryla i Metodego w Moskwie. Znowu można wyli-
czać, które zbrodnie na prawosławiu jeszcze nie pomszczone, jakie rachunki krzywd
nie wyrównane, modlić się, by nasze sztandary powiewały nad Bosforem, nad ba-
zyliką Hagia Sofia, czy ja wiem, gdzie jeszcze...

Swoją decyzją ogłoszenia Cyryla i Metodego współpatronami Europy - jednej
niepodzielnej, wspólnej Europy chrześcijan - Jan Paweł II nie podjął dotychczaso-
wej tradycji przetargu i konkurencji. Można podziwiać intuicję człowieka Karola
Wojtyły i patriarchy Rzymu, który widząc, że nie ma wyjścia z tej kołomyjki, spró-
bował przerwać cyrylometodejski ping-pong między Wschodem i Zachodem, od-
chodząc od watykańskiej XIX-wiecznej idei paposlawizmu w kierunku panchrze-
ścijańskiego europocentryzmu. Jego celna metafora o zachodniej i wschodniej tra-
dycji jako dwóch płucach europejskiej kultury (Paryż, czerwiec 1980) koresponduje
z odległą mową metropolity kijowskiego Grzegorza (Cambłaka), który w 1418 r. na
soborze w Konstancy mówił do soborowych ojców o dwóch chwałach jednego
Kościoła. A teraz, czy one są dwie, czy jest ich kilkanaście (bo każdy Kościół
lokalny - ja jestem wierny wschodniej eklezjologii - ma swoją chwałę i ją głosi),
wszystkie one łączą się w chwale Głowy Kościoła - Jezusa Chrystusa.

Mogą zadziwić takie słowa, gdy padają z najtrudniejszego do ich głoszenia miej-
sca, jakim jest stolica rzymska, gdzie przecież buta teologiczna, eklezjologiczna go-
ściła bardzo często pod postaciami prozelityzmu i uniatyzmu, centralizmu, ekskluzy-
wizmu, uniformizmu, wyrażając się w nieposzanowaniu praw innych Kościołów,
innych tradycji... I z tego ślepego zaułka Jan Pawel II proponuje jakieś wyjście -
spróbujmy, powiada, iść w innym kierunku, wykorzystajmy fakt, że Europa się jed-
noczy i jednocześnie rozpada do zburzenia odgradzających nas murów i zasypania
dzielących nas przepaści i granic. Nie ma chyba powodu nie wierzyć w szczerość
intencji i słów rzymskiego Władyki. Bo jeśli będziemy tymi samymi, choćby naj-
świętszymi sztandarami powiewać, stojąc naprzeciw siebie po dwóch liniach fron-
tu, to po prostu do niczego nie dojdziemy i podziały nasze jednak sięgną nieba.

Te kilka luźnych uwag zrodziło się z ogólniejszej refleksji na dialogiem kultur i
Kościołów, nad postawą moich współbraci, nieufnych wobec Rzymu i papieża, wobec
grekokatolików, wobec wszystkiego, co nie jest nasze własne. A przecież, jeśli który-
kolwiek Kościół lokalny zasklepia się w swojej tradycji, to ryzykuje utratę uczest-
nictwa w ogólnym dorobku chrześcijaństwa. Jednakże nasze dostojne strusie bar-
dzo łatwo i ochoczo chowają głowy w piasek wyłącznie swoich koncepcji teolo-
gicznych i kulturowych. I to nie tylko prawosławni, ale i grekokatolicy
i rzymscy katolicy. Prawdę powiedziawszy, jedynym autentycznym ekumenistą,
którego ja znam, jest ks. prof. Wacław Hryniewicz, dla którego uczestniczenie
w dialogu prawosławno-katolickim jest funkcją głównych chrześcijańskich cnót -
wiary, miłości i nadziei. Jego książka o tym trudnym dialogu w latach 1980-1991 pt.
Kościoły siostrzane (Warszawa 1993) jest pracą fundamentalną, z której powinno
się przepytywać jeśli nie wszystkich, to przynajmniej kandydatów na biskupów obu
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denominacji.

Aleksander Lipatow (Moskwa)

Bardzo chętnie zabieram głos w dyskusji, tym bardziej, że to jest związane
z moimi przemyśleniami i jednocześnie z tym co słyszałem na wczorajszym posie-
dzeniu. Chcę poruszyć problem Osobowość i historia - na przykładzie Jana
Pawła II, o ile toczy się wciąż na ten temat spór naukowców. Istnieją prawidłowo-
ści historyczne, czy to natury społecznej, czy to natury rasowej, czy też natury
klasowej, teologicznej, czy występuje jednocześnie kilka czynników? Czy te, po-
wiedzmy tak, obiektywne prawidłowości różnej natury wytyczają dzieje ludzkości,
cywilizacji, czy też i na ile decydują o tym wybitne jednostki.

Zastanawiałem się nad tym w związku z osobowością papieża i pewnego, po-
wiedzmy, kultu, który tworzy się na naszych oczach, wobec jego osoby. Można
w tym zresztą zobaczyć pewną prawidłowość, bo kult zwykle powstaje wokół jed-
nostek rzeczywiście wybitnych. Mówi się, i to słyszałem również na tej konferencji,
że papież obalił komunizm. Pochodząc ze środka imperium komunistycznego, po-
zwolę sobie wątpić, czy to jest dzieło papieża i czy można stawiać sprawę w ten
sposób - zarówno w stosunku do „czerwonego” totalitaryzmu, który był tragedią
wielu narodów, jak i w stosunku do samego papieża. Ten system był stworzony
przez ludzi, popierany przez ludzi i jednocześnie był przeciw tym ludziom. System
komunistyczny, który powstał w moim kraju i został rozpowszechniony na znaczną
część globu ziemskiego, nie mógł być zniszczony czy przezwyciężony poza grani-
cami tzw. Rosji (nie mówię o Rosji etnicznej, mówię w tym wypadku
o Rosji jako o umownej nazwie państwa sowieckiego), ale w samej Rosji. Ta ma-
china nigdy nie była zwyciężona z zewnątrz. Przesilenia czy pewne kryzysy, które
następowały wewnątrz systemu, musiały same siebie przeżyć. To był system sa-
mopowstający i samounicestwiający się. System, który powstał w 1917 roku, od
samego początku był nieludzki, nieludzki zarówno w wymiarze ziemskim, jak i
w wymiarze etnicznym, i w związku z tym już z góry był skazany, przez samą swoją
istotę. Potrzebny był czas na to, żeby ten proces dokonał się wewnątrz, od środka.
W tamtych ponurych czasach, w różnego rodzaju dyskusjach zawsze mówiłem o
tym, o czym mówię i teraz, że ten system musi sam siebie przeżyć, ale nigdy nie
będzie zwyciężony z zewnątrz. Tylko, że zawsze myślałem, iż to nastąpi za jakieś
parędziesiąt lat, nigdy nie przypuszczałem, że sprawa ta rozwiąże się na oczach



90 A. LIPATOW - DYSKUSJA  PANELOWA

mojego pokolenia.
Dlaczego jednak system runął w trybie przyśpieszonym na naszych oczach?

Nagle, ale według mnie nagle tylko w wymiarze czasowym, natomiast w wymiarze
prawidłowości historycznej było to zupełnie logiczne. Otóż myślę, że jedyne prze-
ciwdziałanie, które istniało na niekorzyść tego systemu, to po pierwsze jego samo-
dyskredytacja. Po pierwsze - tutaj wszystkie przyczyny będą „po pierwsze”, bo
chodzi o jeden poziom przyczyn - samodyskredytacja systemu wodza, jego ludzi,
którzy stawali się w związku z tym coraz mniej wierni. Następowało to od warstwy,
która rządziła, i która pozbyła się iluzji, o ile w ogóle je miała, znacznie wcześniej niż
ta część społeczeństwa, która ten reżim popierała i żyła w świecie tej pięknej utopii.
Bo program był rzeczywiście piękny - w słowach. Tylko, że chodziło o to, że była to
wyłącznie piękna przykrywka dla kłamstwa. Kłamstwo nigdy nie występuje w czy-
stej postaci, ono zawsze występuje pod przykrywką dobra i dlatego zwycięża. Dru-
ga przyczyna, a właściwie pierwsza, bo jak powiedziałem tutaj było kilka przyczyn,
występujących na jednym poziomie, to ta, że zawsze istniał w ilościowo mniejszej
skali system oporu wewnętrznego, system nie zgadzania się ludzi z tym co ich
otaczało, nie zgadzania się wewnętrznego - w sumieniu tych ludzi, którzy po prostu
nie mogli współistnieć z tą „piękną prawdą” reżimu. I na naszych oczach to się po
prostu zbiegło - kryzys wewnętrzy i opór moralny.

Nieco inaczej sprawa wyglądała na tych terenach, gdzie ten system był przynie-
siony na bagnetach sowieckich. Tu też miało miejsce pewne otumanienie części
społeczeństwa, które przyjęło ten system i podtrzymywało go, ale największe zna-
czenie miał, według mnie, problem sumienia ludzkiego, i tu osobowość papieża ode-
grała niewątpliwie kolosalną rolę. Tylko na czym ona polegała? Nie na obaleniu
reżimu - to nie jest papież z mieczem, to jest papież ze słowem. Ten Logos, to Słowo
z dużej litery, to Słowo-Prawda i sama jego obecność podtrzymywała ludzi na du-
chu. Bo było to, mówiąc po sienkiewiczowsku, „pokrzepienie serc” dla ludzi za
„żelazną kurtyną”. „Pokrzepienie serc”, które pokazywało, że wbrew, zdawałoby
się, beznadziejnej rzeczywistości wewnątrz „żelaznej kurtyny”, istnieje ta inna rze-
czywistość poza nią, która podtrzymuje na duchu. I nie było według mnie sprawą
przypadku, wracając do prawidłowości historycznych i roli osobowości, że na tym
zakręcie historii papieżem został człowiek stąd.

Muszę wyznać, iż nie było to dla mnie niespodzianką, wewnętrznie byłem prze-
konany, że papieżem będzie Polak. Jedynie zdziwiło mnie, że to był Wojtyła. Wie-
działem, że jest taki kardynał krakowski Wojtyła, ale myślałem, że to będzie Wy-
szyński i to było całe moje zdziwienie. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo na tym
zakręcie historii po prostu zrozumiało wagę problemu, który powstał, problemu ist-
nienia, dalszych losów cywilizacji śródziemnomorskiej, i zrozumiano, że przeciwsta-
wić się grożącemu cywilizacji zachodniej ponadnarodowemu systemowi, może prze-
ciwstawić się tylko osoba, która zna go od środka, zna nie tylko racjonalnie, ale
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doświadczyła tego wszystkiego sama, zarówno osobiście, jak i wraz ze swym naro-
dem. Oczywiście jednym z najbardziej doświadczonych narodów, poza narodami
ZSRR, byli Polacy, doświadczeni przez swoją własną historię, przez swoje powią-
zanie z imperium. A po drugie, oczywiście wyjątkowa osobowość, wyjątkowe ce-
chy, które można nazwać charakterystycznymi, charyzmą tej osobowości, tego czło-
wieka. I to, że papieżem został Polak, niewątpliwie odegrało wielką rolę w tym co
nazywam wyborem moralnym w naszej części Europy, podtrzymując ludzi na du-
chu, stało się przykładem jak duch zwycięża materię.

W ostatnim wywiadzie z papieżem, który przeczytałem już będąc w Krakowie,
papież wypowiedział z głębokim przekonaniem tę myśl na temat swojej osoby, swo-
jej roli. Kiedy powiedziano mu, że cały świat widzi czołową rolę papieża
w obaleniu komunizmu, wspólnie z Lechem Wałęsą, to papież odpowiedział na to:
Jeśli w ogóle mówić o czyjejkolwiek decydującej roli, to należałoby ją przypisać
chrześcijaństwu jako takiemu, wraz z jego przesłaniem religijnym i moralnym na
temat osoby ludzkiej i jej praw. Nie zrobił on nic poza przypominaniem i powtarza-
niem zasad, podkreślaniem konieczności przestrzegania przede wszystkim wolno-
ści religijnej, ale również innych swobód należnych osobie ludzkiej. Właśnie na tym
polegała rola papieża, jego zwycięstwo w tej sprawie, o której mówimy, zwycię-
stwo ludzkości nad nieludzkością.

Ale te sprawy nie są jedyne, pozostało szereg innych, a mianowicie tragiczny
problem rozbicia chrześcijaństwa. Ludzkości została objawiona wielka prawda, ale
ludzkość nie dorosła do jej zrozumienia, i dzieje chrześcijaństwa świadczą
o tej niedoskonałości ludzkiej. Jawne rozbicie chrześcijaństwa na wschodnie i za-
chodnie. Następnie rozbicie zachodniego chrześcijaństwa w czasach reformacji
i później. Zaciekłość różnych chrześcijańskich konfesji, która trwa właściwie do
dzisiaj i jednoczeście spotyka się z zaciekłością narodowościową, a często wyko-
rzystuje te zaciekłości, łącząc sprawy antagonizmów etnicznych z antagonizmami
wyznaniowymi. W tym wypadku rola polskiego papieża jest wyjątkowa, również ze
względu na to, że posiada w tym względzie doświadczenia osobiste i narodowe.
Chodzi mi o historię Polski i historyczną świadomość Polaków, polskiej kultury, jej
doświadczenia, i osobiste doświadczenia papieża, jako człowieka pochodzącego
właśnie stąd, z tego obszaru historycznego. Polska była państwem wielonarodo-
wym i miała różne okresy i różne preferencje w stosunkach narodowościowych i
wyznaniowych. Chlubą czasów renesansowych i przykładem dla innych państw
była decyzja konfederacji warszawskiej, która dała równe prawa wszystkim naro-
dom i wszystkim konfesjom. Późniejsze czasy kontrreformacji zniweczyły dzieło
konfederacji warszawskiej i tej tradycji polskiej, tradycji Rzeczypospolitej szlachec-
kiej. Ale jednocześnie, wbrew późniejszym niesnaskom i podziałom, tradycje świeckie,
tradycje demokracji szlacheckiej jednak działały. Czyli przy całych ciemnych stro-
nach kontrreformacji w Polsce nigdy nie doszło do tego, do czego doszło na zacho-
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dzie Europy w stosunkach między wyznaniami i między narodami.
Inny problem polega na tym, że próby zjednoczenia chrześcijaństwa, podejmo-

wane przez katolicyzm były mieczem obosiecznym. Mam na myśli unię brzeską
i powstałe w związku z tym problemy prawosławia na terenie Rzeczypospolitej.
Wczoraj, zresztą, mieliśmy na ten temat bardzo interesującą wypowiedź ks. Tade-
usza Śliwy, więc nie będę tego tematu pogłębiał. Ale chodzi o ciągłą walkę przeci-
wieństw - z jednej strony dążenie do zjednoczenia chrześcijaństwa, a z drugiej stro-
ny te dążenia okazują się swoim przeciwieństwem w skutkach. Wydaje mi się, że
Jan Paweł II jako człowiek stąd i orientujący się w tej sytuacji, rozpoczął
i kontynuuje ten proces, jedyny możliwy z punktu widzenia naszych cywilizacyj-
nych wyobrażeń, który ma przed sobą przyszłość. A myślę tak dlatego, że mam
przed sobą zarówno konkretną ekumeniczną działalność papieża, jak i jej oddźwięki
w różnych częściach świata, a przede wszystkim tego świata, skąd ja pochodzę.
Zresztą ta konferencja jest również cząsteczką, małą cząsteczką tych dążeń do
wzajemnego porozumienia się ludzi różnych wyznań, różnych narodowości, ale
wyznających te same wartości. Chodzi po prostu o znalezienie wspólnego klucza
i wydaje mi się, że ten klucz ma w swoim ręku władca Stolicy Apostolskiej, bo zna
te sprawy od środka, a nie z podręczników historii napisanej, tylko z tej historii,
która toczyła się również na jego ziemi, i której on doświadczył osobiście. Dlatego
myślę, że jesteśmy na początku wielkiego okresu zjednoczenia się cywilizacji śród-
ziemnomorskiej. Wracając zaś do tej mojej tezy, chcę powiedzieć, że właśnie oso-
bowość papieża przyśpiesza pewne prawidłowości historii, o ile one istnieją.

Saulius Drazdauskas  (Wilno)

Chciałbym nawiązać tutaj do myśli wcześniej wypowiedzianej i zwrócić uwagę
na przyszłość w trochę innym aspekcie. Rozmyślając nad problematyką sesji, wy-
daje mi się, że dla nas Litwinów najważniejszym tematem jest problematyka poru-
szona w referacie pt. „Papież a Litwa”. Musimy przy tym pamiętać nie tylko
o zasługach papieża w odrodzeniu Litwy, ale także i o tym co papież powiedział
podczas pielgrzymki na Litwę, i o tym co nas czeka, to znaczy, jak on widzi najważ-
niejsze nasze problemy, najważniejsze nasze zadania i jak głęboko rozumie naszą
sytuację, w której także kler stanowi podłoże naszych problemów.

Kościół na Litwie przetrwał wszystkie prześladowania, ale w tym procesie przyjął
zamkniętą postawę. Był to Kościół zamknięty, który próbował wytrzymać
prześladowania, a więc cała jego aktywność była skoncentrowana na tym, żeby
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przetrwać, wytrzymać i nieść Ducha Chrystusowego do narodu litewskiego, do
wiernych. Ale ta postawa w zmienionej sytuacji staje się po prostu nieadekwatna
i papież mówił o tym w swoim przemówieniu na spotkaniu z klerem, i w swoim
przemówieniu podczas wizyty biskupów litewskich. Bardzo podkreślał, że kościół
litewski ma przyjąć ducha Vaticanum II i próbować przestawić się na postawę
bardziej aktywną, na postawę dialogu ze światem, ze społeczeństwem litewskim,
które jest w bardzo dużej części zsekularyzowane i w dużej części obce chrześci-
jaństwu, nie tylko pod względem religijnym, ale też kulturowym. Na spotkaniu
z inteligencją litewską na Uniwersytecie Wileńskim Jan Paweł II nie tylko poruszał
sprawy religijne, mówił nie tylko o zadaniach inteligencji katolickiej, ale mówił o
bardzo ważnych problemach inteligencji świeckiej, niekatolickiej i nawoływał do
dialogu.

Trzecim z obszarów zainteresowań papieża była wypowiedź na spotkaniu
z młodzieżą w Kownie, gdzie mówił on o problemach mogących dotknąć młodzież
litewską, która nie posiadała możliwości zapoznania się z kulturą chrześcijańską,
której część była daleka od religii i w tej nowej sytuacji może popaść
w pokusę poddania się wpływom fałszywych proroków. Sprawa ta wydaje się być
bardzo ważna, bo niestety Kościół katolicki jeszcze nie wytworzył takich form apo-
stolstwa, które by trafiały do całej młodzieży, które by mogły uchronić młodzież od
tego rodzaju wpływów.

Vytautas Alisauskas  (Wilno)

Mam kilka uwag do wystąpienia profesora Lipatowa. To jest interesujące pyta-
nie - jak się ma osoba papieża do obalenia komunizmu? Myślę, że jest to pytanie
trochę spekulatywne. Zgadzam się z panem profesorem, iż nie możemy powie-
dzieć, że papież swoimi rękami obalił komunizm, ale z drugiej strony czy można
o tym mówić, gdy nie mamy jeszcze historycznej perspektywy? Ktoś może też
powiedzieć, że na przykład prezydent Ronald Reagan zrobił nawet więcej niż pa-
pież, że to jest główna osoba, która doprowadziła do krachu systemu socjalistyczne-
go. Potrzebujemy jakby odpowiedzi - czy „tak”, czy „nie”. Ale to przecież nie jest
najważniejsze, bo w ten sposób robimy z papieża jakiegoś działacza - nie tylko
politycznego, ale działacza politycznego z pragmatycznym programem, jakby pa-
pież, co można przeczytać w niektórych publikacjach zachodnich, miał taki właśnie
program - obalić komunizm, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Myślę, że
nie jest tak, myślę, że papież miał taki sam program, jak wszyscy papieże, tj. prowa-
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dzić nas do życia wiecznego, do Królestwa Bożego, a co z tego wyszło, to już inna
sprawa. Gdy mieliśmy takie historyczne konstelacje, tak polityczne jak i czysto per-
sonalne, takich działaczy jak Reagan, Teatcher i sam papież, to już wtedy mogliśmy
mówić o interakcji, współdziałaniu różnych czynników i oczywiście papież był jednym z
tych czynników. Ale nie możemy, jeszcze raz to powtórzę, pytać czy papież obalił ko-
munizm, czy on miał taki program, albo takie dążenia.

Sprawa druga - to pytanie o ekumenizm. Myślę, że w dniu dzisiejszym widzimy
sprawę ekumenizmu już trochę inaczej niż widzieliśmy lat temu piętnaście albo
dwadzieścia, albo zaraz po Soborze Watykańskim II. Już nie ma takiego egzaltowa-
nego optymizmu, ale z drugiej strony jest ten realizm, którego trzyma się papież. Bo
dzisiejszy ekumenizm katolicki nie myśli o tym, że wszyscy „są jedno”, że nie ma
różnicy między prawosławnymi, katolikami, protestantami, Żydami i że, jak chcieli-
by niektórzy, wystarczy tylko coś podmalować z jednej i z drugiej strony, coś popra-
wić aby wszyscy byliby „jedno”. Nie, myślę, że rzeczywisty ekumenizm oznacza
przyznanie, że mamy tożsamość, która jest bardzo odmienna od tożsamości innych
Kościołów, które to tożsamości uznajemy i szanujemy - tożsamość prawosławia,
tożsamość protestantyzmu, tożsamość różnych wiar niechrześcijańskich. Myślą, że
wspólne wartości mogą być poznane tylko w różnicy, tylko przy afirmacji swojej
tożsamości, różnicy od innych. Myślę, że rzeczywisty ekumenizm zaczyna się nie
od afirmacji wspólnych wartości, ale od afirmacji różnicy, z jednej strony drama-
tycznej, ale nie tragicznej, a z drugiej strony jakiegoś pozytywnego napięcia po-
wstającego na skutek tej różnicy. Jeżeli będziemy mówili o jakichś wspólnych war-
tościach to stąd już tylko jeden krok do uznania, że gdzieś te wspólne wartości są
najlepiej realizowane, i że wszyscy muszą stać się nie tylko jednym, ale i jednako-
wym. Jeśli mówić o praktyce, na ile ją znam, kwestia ta aktualna jest nawet we-
wnątrz Kościoła katolickiego, czego przykład mamy na Ukrainie, gdzie niektórzy
działacze obrządku zachodniego nie chcą uznawać odmienności grekokatolicyzmu.
Są tendencje ze strony katolicyzmu łacińskiego, że jest on jakby bardziej wartościo-
wy niż katolicyzm obrządku wschodniego. Zaczyna się ta nierówność wewnątrz
Kościoła od samego początku. To samo było,
o ile wiem, z Ormianami, to samo było z Kościołem syryjskim. Myślę, iż teraz od tej
tendencji trzeba odejść i zacząć od poznania i uznania różnic i płynących stąd war-
tości.

 Iwan Hreczko (Lwów)

Jestem i z chrztu i z przekonania grekokatolikiem, i byłem wierny swemu obrząd-
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kowi przez całe świadome życie, gdy Cerkiew nasza była w podziemiu od 1946
roku, po jej formalnej likwidacji przez Stalina i Patriarchat Moskiewski. Byłem za-
wsze w bliskim kontakcie z naszymi księżmi i hierarchami w podziemiu. Wybór
papieża-Polaka był dla nas wielką radością z dwóch przyczyn. Dlatego, że jako
grekokatolicy, chociaż obrządku wschodniego, ale dzieci Kościoła powszechnego,
korzystaliśmy z usług księży w nielicznych polskich kościołach, które były czynne
na Zachodniej Ukrainie, zwłaszcza we Lwowie. Dla naszej hierarchii, dla naszych
księży i dla ludzi, którzy uczestniczyli w życiu Cerkwi podziemnej, było zrozumiałe,
że właśnie ten człowiek weźmie w obronę naszą podziemną Cerkiew. I do dzisiaj
uważamy, że właśnie ten papież zrobił dla naszej Cerkwi na pewno najwięcej.

O tym, ile zrobił papież dla naszej Cerkwi greckokatolickiej, gdy ona była je-
szcze w podziemiu, mówił wczoraj bardzo dobrze i bardzo przejrzyście pan prof.
Łabuńka i o. Kijas. Słuchałem ich i widziałem siebie w aspekcie tych prawd. Teraz
rozumiemy też, ile chce dobrego zrobić dla naszego Kościoła papież, ale rozumiemy
też,  że Watykan to nie tylko sam papież.  Watykan ma swoją  globalną
politykę, którą realizuje niezależnie od tego, kto z papieży zasiada na tronie apostol-
skim. Ponieważ jesteśmy państwem młodym i Kościołem katolickim, który tyle
wycierpiał, nie tylko za wiarę, ale i za swoje przywiązanie do Stolicy Apostolskiej,
bardzo boleśnie przeżywamy wszelkie jakieś ruchy i kontakty między Patriarcha-
tem Moskiewskim, a Stolicą Apostolską w sferze działań ekumenicznych. To nas
dotyczą dokumenty, które wyjaśniają stanowiska tych dwóch wielkich Kościołów, i
w tych dokumentach mówi się o naszych sprawach, o sprawach unii
w ogóle, i o sprawach Cerkwi greckokatolickiej - ale bez nas. Jeszcze raz można
przypomnieć, że jesteśmy młodym państwem, i z tych przyczyn jesteśmy bardzo
podejrzliwi wobec swych sąsiadów, z którymi mieliśmy na przestrzeni całej naszej
historii niezbyt dobre stosunki.

Bardzo cieszę się, że jest tutaj ks. Kanclerz Marian Buczek ze Lwowa, bo mogę
do niego odnieść to, co chcę powiedzieć, bo może nie wszyscy będą rozumieć,
o co chodzi. Wczoraj pani Maria Zubryćka odczytała nam referat naszego młodego
filozofa Tarasa Wozniaka, który był jakby reakcją na List otwarty do prezydenta i
do hierarchów ukraińskich - prawosławnych i greckokatolickich, w którym mówi
się o tym, że Ukraina Zachodnia i Wschodnia stały się terenem misyjnym dla róż-
nych sekt protestanckich, a także dla różnych religii czy quasi religii egzotycznych,
które nie były dotychczas znane na Ukrainie. Ale najbardziej boli naszą inteligencję
to, że szlakiem tym idzie i Rzym i Watykan. To jest punkt widzenia naszej inteligen-
cji, ponieważ ten list podpisało wiele osób o wysokiej pozycji społecznej i naukowej.
Nie zawsze podzielam ich myśli, ale o ile jestem przedstawicielem tej grupy spo-
łecznej, to muszę powiedzieć o jej obawach. Dochodzą do nas dokumenty, w któ-
rych mówi się o naszej Cerkwi, i wygląda to tak, że wszystko co robił papież Jan
Paweł II dla naszej Cerkwi w ciągu 15 lat, teraz przekreśla się tym, co mówi się o
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stosunkach między Watykanem a Patriarchatem Moskiewskim na płaszczyźnie
ekumenizmu. I co najgorsze dla nas! Z uwagi na to, że na Zachodniej i na Wschod-
niej Ukrainie żyje dużo osób pochodzenia polskiego, będących katolikami obrządku
łacińskiego, według naszej inteligencji treść przesłanego przez Watykan Listu świad-
czy o dążeniu do latynizacji Ukrainy, o ile uznał Ukrainę za teren misyjny (a prze-
cież mamy chrześcijańską kulturę), oraz że Watykan wykorzystuje Kościół obrząd-
ku łacińskiego, będący kościołem Polaków jako instrument latynizacji Ukraińców.
To nie jest dobra sytuacja, rozumiemy to, i nie wiem, jak można zlikwidować te
podejrzenia, ponieważ działania tego typu są rozbieżne z tymi kontaktami, jakie
nawiązują nasze rządy, rząd Ukrainy i rząd Polski, które są oczywiście poza sferą
spraw cerkiewnych. Myślę, że dla wyjaśnienia stosunków, dla złagodzenia podej-
rzeń ze strony ukraińskiej (nie chcę twierdzić, że one są powszechne) powinna
odbyć się też jakaś konferencja, może jakieś zgromadzenie przedstawicieli strony
greckokatolickiej i rzymskokatolickiej, księży i ludzi świeckich żyjących na Ukra-
inie. Wydaje mi się, jeżeli mogę tu coś sugerować, iż byłoby dobrze, gdyby czy ks.
Kanclerz Marian Buczek, czy ks. bp Trofimiak, który bardzo dobrze mówi po ukra-
ińsku, co jakiś czas robili takie spotkania, może nawet bez specjalnego programu.
Mogły by to być rozmowy głównie z naszą inteligencją, która czuwa nad sprawami
Kościoła, choć może jest nawet niezbyt wierząca, o ile wyszła z systemu totalitar-
nego i wychowania w duchu ateistycznym i dlatego właśnie więcej niż powinna
politykuje w sprawach cerkiewnych. Wydaje mi się, iż jeśli można byłoby aranżo-
wać takie spotkania, wyszłaby na tym dobrze i Cerkiew greckokatolicka i Kościół
rzymskokatolicki bo, jak mówiłem na początku, jesteśmy przywiązani do tych, któ-
rzy w Rzymie nad sprawami naszej Cerkwi
i wiary czuwali na przestrzeni tych 50 lat trwania systemu totalitarnego. Wypowia-
dam te swoje życzenia, propozycje dlatego, że jestem z ks. Kanclerzem Marianem
Buczkiem w dobrych stosunkach i chciałbym, abyśmy po świętach Bożego Naro-
dzenia, kiedy nie będziemy tak zajęci, mogli robić od czasu do czasu takie spotkania
i obowiązkowo, żeby za pośrednictwem prasy i telewizji docierać do ludzi, z różny-
mi inicjatywami zmierzającymi do wzajemnego poznawania się
i porozumienia.

I jeszcze na koniec kilka słów w sprawie uznania obrządku łacińskiego na wscho-
dzie Ukrainy, a zwłaszcza w Kijowie. Katolicyzm obrządku łacińskiego staje się
teraz modny, ponieważ wszyscy ludzie, którzy stają w obronie katolicyzmu obrząd-
ku łacińskiego są pod względem wiary „czyści” - byli oni wychowani poza Cer-
kwią. Wychodząc z tego reżimu ciemności totalitarnej i bezwierności chcą być
i ludźmi wierzącymi, i chcą być Europejczykami. Uważają lub „uświadamia” się
ich, że tylko przez katolicyzm obrządku łacińskiego można stać się Europejczykiem.
Mówi się o watykańskich muzeach, o watykańskich uniwersytetach papieskich i o
ciemnocie prawosławia, demonstrując swoją sympatię do katolicyzmu obrządku
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łacińskiego. Dlatego teraz bardzo duża część inteligencji ukraińskiej, pisarzy, a tak-
że inteligencji technicznej chodzi do kościoła św. Aleksandra w Kijowie, a także do
kościoła św. Mikołaja i nawet odprawiana jest dla nich msza
w języku ukraińskim i homilie wygłaszane są po ukraińsku, co uważam za rzecz
bardzo dobrą. Nie jesteśmy przeciwko obrządkowi łacińskiemu jako takiemu, boi-
my się tylko, znów wracam do tego, o czym mówiłem na początku, aby przez ten
obrządek nie zaczęła się polonizacja tych ludzi, jak już to w historii bywało. Takie są
podejrzenia ze strony naszej inteligencji i działaczy politycznych, i właśnie dlatego
trzeba jakoś umiejętnie i bez wywoływania nieufności i podejrzeń rozwiązać tę
kwestię. Myślę, że obrządek łaciński w wersji ukraińskiej jest na czasie na Ukra-
inie, trzeba tylko, żeby był on jakoś zalegalizowany, żeby był prowadzony nie przez
polskich księży, bo zawsze będą podejrzenia i będą powracać te historyczne zaszło-
ści. I teraz znów posądza się Polaków o tak zwany jezuityzm, rozumiany nie jako
zakon jezuitów, ale jako postawa, jako chytry sposób przeciągania na katolicyzm
polski. Taka właśnie jest sytuacja w Kijowie, gdzie w kościele rzymskokatolickim
odprawiana jest msza święta także w języku rosyjskim.

Marian Buczko (Lwów)

Jestem przejazdem w Krakowie i choć znalazłem się na sesji przypadkowo,
chciałbym powiedzieć kilka zdań. Zacznę od informacji o sobie. Urodziłem się
w Polsce koło Lubaczowa, pochodzę z Cieszanowa, gdzie na początku XX wieku
rzymokatolicy zbudowali cerkiew dla grekokatolików, których było bardzo mało
i sami nie byli w stanie wybudować świątyni. Natomiast parafia była w sąsiednim
Nowym Siole, do której należeli także grekokatolicy, choć mieszkali w mieście Cie-
szanów. Urodziłem się i wychowałem na tak zwanym pograniczu, czy przygrani-
czu, gdzie, przypomnę, byli rzymokatolicy i grekokatolicy. Jako człowiek tam uro-
dzony i wychowany, mógłbym wiele mówić.

Można zapytać, co mnie łączy z Ukraińcami, z grekokatolikami. Otóż, wycho-
wałem się już po wojnie, nie znałem Ukraińców, ponieważ zostali podczas „Akcji
Wisła” wywiezieni w 1947 r. Jednak moja mama przez rok siedziała w obozie pracy
w Jaworznie razem z Ukraińcami. Trafiła tam dlatego, że pochodziła z powiatu
lubaczowskiego i była aresztowana na Śląsku (chyba w Świętochłowicach). Znala-
zła się tu z teatrem kościelnym, ponieważ były tu aresztowania w ramach akcji
„Wisła”. Zabrali ich razem z Ukraińcami i wraz z nimi przez rok siedziała
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w Jaworznie. Z tego faktu widocznie coś we mnie zostało.
Seminarium duchowne kończyłem w Przemyślu. Ks. prof. Tadeusz Śliwa, wczo-

rajszy prelegent, był moim profesorem historii Kościoła. Teraz od trzech lat,
(a praktycznie od pięciu) na stałe jestem na Ukrainie, we Lwowie, gdzie od dwóch
lat jestem Kanclerzem Kurii Rzymskokatolickiej.

Ile Ojciec Święty zrobił dla grekokatolików, w tym gronie nie trzeba mówić.
Wspomnę tylko, że prefektem Kongregacji Kościołów Wschodnich na początku lat
osiemdziesiątych był kardynał Władysław Rubin. Był to ksiądz rzymskokatolicki
archidiecezji lwowskiej i on wprowadził do kongregacji, po raz pierwszy, język ukra-
iński. Do tych czasów Kongregacja Kościołów Wschodnich, której podlegają gre-
kokatolicy, posługiwała się tylko językiem francuskim lub włoskim. To też jest jakiś
wkład. Następnie Ojciec Święty mianował obecnego ks. bpa Mirosława Luba-
cziwśkiego kardynałem.

Chciałbym przypomnieć jeszcze kilka faktów. Otóż, po wojnie sytuacja rzymo-
katolików i grekokatolików na Ukrainie całkowicie się zmieniła. Cerkwie grecko-
katolickie po 1946 roku zostały częściowo siłą przejęte na prawosławie. Z kościo-
łów we Lwowie zostały czynne tylko dwa. Jest to obecna Katedra i kościół św.
Antoniego, w którym zresztą był chrzczony nasz obecny ks. arcybiskup Marian
Jaworski, który pochodzi ze Lwowa i do 1945 roku tam mieszkał. Mając 20 lat
wyjechał do Polski. Teraz powrócił jako metropolita rzymskokatolicki do Lwowa,
gdzie zastał wiele bardzo zdewastowanych świątyń. Podobna sytuacja była w Pol-
sce, kiedy z południowo-wschodniej części Polski, w ramach „Akcji Wisła” zostali
wysiedleni Ukraińcy na zachód Polski. Tu zostało bardzo dużo pustych świątyń,
cerkwi, które do dzisiaj pozostają puste. Właśnie tak jest w moim Cieszanowie,
gdzie cerkiew jest pusta, w powiecie lubaczowskim jest zaś 17 pustych cerkwi,
których do dzisiaj nikt nie chce. Jakieś ponad 20 cerkwi zostało zajętych przez
rzymokatolików na parafie, czy tak zwane kościoły diecezjalne, dojazdowe. Dzięki
temu, że rzymokatolicy je utrzymują, cerkwie te zachowały się. Znam szereg przy-
kładów, gdzie te cerkwie są pięknie odrestaurowane zgodnie z wymogami restau-
ratora, jak np. Lubiniec, Nowe Sioło. Mimo że tam, w Nowym Siole, ikonostas
rozebrano i ikony rozwieszono, trochę tak po bokach, ale jednak same ikony zacho-
wały się. Także cerkiew w Lubaczowie jest odrestaurowana, dlatego, że stała się
kościołem rzymskokatolickim od początku. W powiecie Tomaszów Lubelski (jest
to tak zwana dawna archidiecezja w Lubaczowie) jest też 13 pustych cerkwi. Wie-
le rozleciało się całkowicie, bo nie miał ich kto zagospodarować.

Chciałbym zapytać, dlaczego zarzuca się nam w czasie rozmów z władzami
politycznymi Lwowa - „że w Polsce zniszczyliśmy cerkwie”. W takich sytuacjach
odpowiadam, że jestem urodzony po wojnie. Oni swoje: „przeprowadziliście „Akcję
Wisła”” itd. Biskup Trofimiak, który jest pochodzenia polsko-ukraińskiego, powie-
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dział: „Panie ja nie robiłem „Akcji Wisła”, jestem urodzony w 1946 roku
i na Ukrainie”. W odpowiedzi słyszymy: „To Wy, Polacy”. Przytoczę najnowszy
szczegół z rozmowy sprzed tygodnia z merem miasta, p. Szpicerem - powiedział:
„Nie rozmawiam z Wami, bo Wy, Polacy, zabraliście 1200 cerkwi Ukraińcom
w Polsce”. Biskup Trofimiak odpowiedział krótko: „Kardynał Mirosław Lubacziwśky
mówi, że po wojnie 320 cerkwi przejęli Polacy od grekokatolików”. Gdzie jest praw-
da? Takie są rozmowy nasze rzymokatolików z władzami.

Następna sprawa. Chodzi o problem języka liturgii na Ukrainie. Czy wprowa-
dzać język ukraiński do liturgii rzymskokatolickiej dla tych ludzi, którzy są Polakami,
ale nie znają polskiego? Oni mówią - „Przepraszam Was, że ja nie umiem mówić po
polsku, ale jestem Polakiem.”. Wówczas odpowiadam - dobre, howorit’ do mene
po ukrajinśki. Ja Was rozumiju. Oni są Polakami. Wprowadzamy język polski do
liturgii i są zarzuty, że jest to polonizacja czy latynizacja Ukrainy. Weźmy dla przy-
kładu sam Lwów, miasto około miliona mieszkańców. Jeżeli rzymokatolików jest tu
kilkanaście tysięcy, to jakie to jest zagrożenie dla ukraińskiego Lwowa. Podobnie
jest w Przemyślu, gdzie mieszka 100 tys. osób i jest 2 tys. ukraińskich grekokatoli-
ków. Czy to jest zagrożenie dla Przemyśla? Nie jest. Tylko trzeba dobrej woli z obu
stron.

A oto inny aspekt tej samej sprawy, tzw. polonizacja oraz chrystianizacja. Jest to
jak się wydaje zarzut dość niefortunny. Dlaczego? Rozumiemy, że chrystianizacja
prowadzona jest tam, gdzie nic nie było. To prawda. Ale jeżeli ktoś jest tylko ochrzczo-
ny, albo przyszedł do nas, to trzeba go jednak trochę chrystianizować. Pan inż.
Iwan Hreczko wspomniał, że dużo grekokatolików chodziło do Katedry,
a niektórzy jeszcze chodzą, ale mówią - „Ojcze, chodzę do swojej cerkwi grecko-
katolickiej, ale chodzę i tutaj do Was”. Odpowiadam - „Dobrze”. Obecnie bardzo
dużo księży grekokatolickich, którzy byli ministrantami w naszej Katedrze łaciń-
skiej, jest dziś grekokatolikami. I to nie znaczy, że przesiąkli obrządkiem łacińskim,
że zdradzili grekokatolicyzm oraz ukraińskość i uciekli. Nieprawda. Zarzucają nam,
że polonizujemy Ukrainę. Nieprawda, tego nigdy nie będzie.  Nas na Ukrainie, ja
wiem, ile jest tysięcy.

W Kamieńcu i w Żytomierzu są dwie diecezje rzymskokatolickie, zresztą one
były. Lwów też jest diecezją od 1375 roku. Były wielkie nieporozumienia po 16
stycznia 1991 r.,  kiedy Ojcieć Święty reaktywował te trzy diecezje łacińskie. Uznał
też diecezje greckokatolickie i biskupów, którzy byli w podziemiu. Polityczne wła-
dze Lwowa zdenerwował fakt, że papież stworzył nowe diecezje rzymskokatolic-
kie. Ja mówię - „Panie, daj spokój, zostaw kościół kościołowi”. Nikt nie będzie
diecezji łacińskich przyłączał do Polski. Mówię, ludzie bądźcie realistami, gdzie je-
steśmy, przecież cały świat idzie w tym kierunku, żeby mniejszości narodowe, a
Polacy są taką na Ukrainie, miały prawo do swego języka, do liturgii, do kościoła i
tyle. Żyją w granicach Ukrainy i wszystko w porządku. Takie samo prawo mają
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grekokatolicy w Polsce.
Tego typu  nieporozumienia są niepotrzebne, czasami wystarczyłaby jedna dys-

kusja z jakimiś władzami, i można się dogadać. Bywa, że prawosławni czasami
zarzucają hierarchii greckokatolickiej, iż będąc grekokatolikami, przyczyniają się do
polonizowania Ukrainy. Jest to niemożliwe. Hierarchowie greckokatoliccy czasami
nie wiedzą, co mają zrobić, co jest lepsze i najczęściej w ogóle nie rozmawiają z
rzymokatolikami, bo wtedy - jak mniemają - przynajmniej prawosławni nie będą ich
atakować. Natomiast sytuacja na Ukrainie w tej chwili jest taka, że prawosławie
jest bardzo podzielone i tak naprawdę nikt nie wie, kto jest ważniejszy, kto najważ-
niejszy, kogo władza popiera, ile ludzi do niego należy i z kim można
o tych wszystkich kwestiach dyskutować...

Rafael Hambarcumian (Armenia)

Niestety nie jestem gotów powiedzieć wiele na ten temat. Jest mi bardzo miło,
że zostałem zaproszony na tę sesję. Mówiono tu, że Jan Paweł II jest polskim
papieżem - a ja chciałbym powiedzieć, że Jan Paweł II jest papieżem wszystkich
katolików. Jeżeli by on był tylko polskim, to nie zrobiłby tak dużo. A papież bardzo
dużo robi dla tych wschodnich narodów, które chciałyby mieć swój kościół, swoją
wiarę. Chciałbym zakończyć to moje krótkie wystąpienie, bo niestety nie umiem
zbyt dobrze mówić po polsku. Bardzo spodobali mi się panowie profesorowie z
Litwy. Oni mówili prawdę, chciałbym, żeby na takich sesjach, chrześcijańskich, nie
było złości na ekumenizm, na innych. Przecież chrześcijaństwo to jest miłość, bę-
dziemy mówić o miłości, nie trzeba mówić, że tam coś było złego itd. Nie trzeba o
tym mówić. Tam gdzie jest chrześcijaństwo, tam jest miłość, a tam gdzie jest niena-
wiść, to nie ma chrześcijaństwa. I jeszcze chciałbym podziękować organizatorom i
poprosić ich o zorganizowanie spotkania z biskupem krakowskim. Jeżeli to możli-
we. [Swoje wystąpienie Pan Rafael Hambarcumian zakończył modlitwą w języku
ormiańskim. Niżej podajemy jej polskie tłumaczenie - przyp. red.]

Błagamy Cię, Stwórco Wszechmogący, miej w opiece swój Kościół, tych, któ-
rzy są wyznawcami Chrystusa, wszystkich wierzących w Boga Jedynego i ludzi
dobrej woli, oraz spraw, aby każdy odkupiony krwią Syna Twego znalazł usprawie-
dliwienie dzięki Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Ciebie prosimy...
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