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OBRAZ TYGODNIA
Winę za łamanie praw człowieka na 

Północnym Kaukazie ponoszą władze 
rosyjskie - oświadczyła po powrocie z 
Groznego Mary Robinson, wysoki ko
misarz ONZ ds. praw człowieka. Jeże
li Rosja nie zaprzestanie działań w Cze
czenii, jej członkostwo w Radzie Eu
ropy zostanie zawieszone - uchwalili 
członkowie Zgromadzenia Parlamen
tarnego Rady (rosyjskim delegatom 
odebrano prawo głosu podczas bieżą
cej sesji). l Francuscy komandosi 
aresztowali Momczilo Krajisznika, b. 
członka kolektywnego prezydium Bo
śni i Hercegowiny, a wcześniej prze
wodniczącego parlamentu bośniackich 
Serbów, oskarżanego o zbrodnie wo
jenne. To najwyższy rangą polityk, któ
ry stanął przed Trybunałem w Hadze. 
l Nawaz Sharif, obalony pół roku temu 
w puczu wojskowym premier Pakista
nu, został skazany na dożywocie. l 
Juan Miguel Gonzales, ojciec sześcio
letniego rozbitka Eliana, przyleciał z 
Hawany do Waszyngtonu. Amerykań
ski rząd obiecał mu, że niebawem od
zyska syna. ,,Odrzucam system poli
tyczny panujący na Kubie - powiedzia
ła prokurator generalna Janet Reno. - 
Ale nasz rząd nie ma prawa odbierać 
syna ojcu, by ukarać go za polityczne 
poglądy”. l „Przeciętny Rosjanin nie 
ponosi odpowiedzialności za to, co 
było wyrazem ludobójczej polityki ko
munistycznych władz” - powiedział 
abp Józef Życiński podczas Mszy od
prawionej w 60. rocznicę zbrodni ka
tyńskiej. Metropolita lubelski wezwał 
do modlitwy o jedność między naro
dem rosyjskim i polskim. l Na stro
nach internetowych UOP opublikowa
no raport o stanie bezpieczeństwa pań
stwa, z którego wynikało m.in., że Pol
sce grozi zmiana polityki Ukrainy na 
prorosyjską, niemiecka „ofensywa pro
pagandowa na rzecz autonomii Ślą
ska”, a nawet terroryzm islamski. 
Wkrótce okazało się, że upublicznie
nie raportu nastąpiło w wyniku niepo
rozumienia i dokument zniknął z in
ternetu. l NBP złożył do prokuratury 
doniesienie o złamaniu tajemnicy pań
stwowej: przed ogłoszeniem ostatniej 
podwyżki stóp procentowych przez 
Radę Polityki Pieniężnej doszło do 
przecieku. l Paweł Piskorski pozosta
nie prezydentem Warszawy: UW po
rozumiała się z SLD, który w zamian 
za poparcie Piskorskiego otrzymał sta
nowisko burmistrza gminy Centrum. l 
Poseł Jerzy Polaczek z AWS-SKL zo
stał kolejnym kandydatem na prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej. l Jan 
Krośnicki zrezygnował, z powodu pro
blemów organizacyjnych i kadrowych, 
z przewodniczenia Sądowi Lustracyj
nemu. l Wkrótce po aresztowaniu na 
polsko-czeskiej granicy wracającego 
do kraju Andrzeja Leppera (oskarżo
nego o znieważenie rządu), łódzki sąd 
rejonowy odwołał list gończy i uchylił 
trzymiesięczny areszt lidera „Samo
obrony”. l Nie było bezprawnych na
cisków Ministerstwa Sprawiedliwości 
w śledztwie w sprawie inwigilacji pra
wicy - stwierdziła prokuratura wło
cławska i umorzyła dochodzenie. l 
Podkrakowska gmina Niepołomice 
straciła 810 tys. zł wskutek poręczenia 
weksla spółce Robinson przez burmi
strza i posła UW Stanisława Kracika - 
takie tezy raportu NIK przeciekły do 
prasy. l Na 6,5 roku więzienia skazał 
Sąd Okręgowy w Krakowie kibica 
Wisły, który w październiku 1998 rzu
cił nożem w piłkarza Parmy Dino Bag- 
gio. l Otwarto pierwszą w Polsce płat
ną autostradę. Za przejechanie 60 km 
na odcinku Kraków-Katowice trzeba 
zapłacić 8 (samochody osobowe) i 20 
zł (ciężarówki). W pierwszych dniach 
ruch zmalał o ok. 30 proc. l W wieku 
76 lat zmarł Janusz Ziółkowski, b. se
nator i szef Kancelarii Prezydenta Wa
łęsy. l Zmarła Irina Iłowajska-Alber- 
ti, rosyjska dziennikarka, redaktor na
czelny paryskiego tygodnika ,,Russka- 
ja Mysl”. l Przemęczony 62-letni pre
mier Japonii Keizo Obuchi znalazł się 
w stanie śmierci klinicznej. Rząd po
dał się do dymisji, by umożliwić wy
bór nowego premiera. Został nim 
Yoshiro Mori, rówieśnik i bliski współ
pracownik Obuchiego. l Sąd w Wa
szyngtonie uznał, że Microsoft naru
szył prawo antymonopolowe, próbu
jąc opanować rynek przeglądarek in
ternetowych. Po ogłoszeniu werdyktu 
firma Billa Gatesa straciła w notowa
niach Wall Street ponad 80 mld dola
rów. l Deustche Bank i Dresdner Bank 
odwołały fuzję, w wyniku której miał 
powstać największy bank świata. l 
Historyk Dariusz Ratajczak został 
zwolniony z pracy na Uniwersytecie 
Opolskim i ukarany trzyletnim zaka
zem wykonywania zawodu nauczycie
la za rozpowszechnianie „kłamstwa 
oświęcimskiego”. l Belgijski tygodnik 
,,Le Soir Illustre” przeprosił za podpis 
pod zdjęciem Jana Pawła II „Papież 
wywodzący się z kraju, który wymy
ślił Auschwitz, poprosił w imieniu Ko
ścioła o przebaczenie za antysemi
tyzm”. Po interwencji ambasady RP 
redakcja zamieściła sprostowanie, że 
podpis powinien brzmieć: „Papież 
wywodzący się z kraju, w którym nie
mieccy naziści wymyślili Auschwitz”.
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Wejście smoka
Walka o „rząd dusz’” w Chinach weszła w nowy 

etap. Takiej masowej kampanii antyreligijnej i 
ateistycznej nie było bowiem od lat. Jak stwier
dził komentator chiński z Hongkongu, „cud od
rodzenia religijnego w Chinach, który przyczy
nia się do tylu zmartwień partii, oznacza także 
jej koniec”. Partia gorączkowo próbuje więc za

chować swój prymat i to przy pomocy brutalnej 
polityki religijnej. Wielu biskupów, księży, pasto
rów, mnichów buddyjskich i innych duchownych 
i świeckich zostało w ostatnich miesiącach i ty
godniach aresztowanych; los wielu z nich jest 
nieznany.

ROMAN MALEK SVD (STR. 7)

Po śmierci Iriny Ilowajskiej-Alberti

Misja
GRZEGORZ PRZEBINDA

n Późnym wieczorem 4 kwietnia w Koenigstein koło 
Frankfurtu nad Menem zmarła Irina Iłowajska-Alberti, 
wielka rosyjska dziennikarka, przez ostatnie dwadzieścia lat 
Redaktor paryskiego tygodnika „Russkaja Mysl”. Była 
Rosjanką i Europejką w każdym calu, a także - o czym 
zapomnieli piszący jej nekrolog paryscy bracia-Moskale - 
prawdziwym przyjacielem Polski. Wniosła ogromny wkład w 
ekumeniczną politykę Jana Pawła II wobec Cerkwi.

W 1992 roku uhonorowano ją nagrodą 
krakowskiego pisma „Arka” za „pracę na 
rzecz rosyjsko-polskiej zgody i wzajemne
go poznania”... Może przynajmniej Jej 
śmierć uświadomi naszym narodom, że 
trzeba żyć w zgodzie, bo w końcu zawsze 
będziemy istnieć obok siebie. Dziś abp Jó
zef Życiński czyni wielki krok w kierun
ku porozumienia polsko-rosyjskiego, 
twierdząc w 60. rocznicę zbrodni katyń
skiej, że ,,nie wolno nam winić narodu 
rosyjskiego za tragedię Katynia”.

t
Pochówek odbył się 7 kwietnia na cmen

tarzu w Bevagno, 200 km od Rzymu. Tego 
samego dnia odprawiono dwie Msze żałob
ne: katolicką w rzymskiej Chiesa di Santo 
Roberto Bellarmino (Piazza Ungheria) i 
prawosławną w paryskim Soborze św. 
Aleksandra Newskiego (rue Daru, tuż obok 
redakcji „Russkiej Mysli”)... 7 i 9 kwietnia 
odprawiono też dwie panichidy w Mo
skwie...

WDZIĘCZNOŚĆ POLAKOM 
I PAPIEŻOWI

We wrześniu 1987 r., udzielając w Pa
ryżu wywiadu dla podziemnego kwartal
nika „Arka”, mówiła: „Hasło »Za wolność 
waszą i naszą« nic nie straciło na aktual
ności. Polska to w pewnym sensie wybór 
sumienia. Stało się u was coś niesłycha
nie ważnego, co pomaga odzyskać wiarę 
w ludzkość. Gdy myślę o Polsce, rodzi się 
we mnie uczucie wdzięczności. Gdy słyszę 
gdzieś polską mowę, nawet na ulicy, chce 
mi się podejść do mówiących i podać im 
rękę, powiedzieć dobre słowa. Za męstwo 
i szlachetność. Polska to jakby forpoczta, 
to podstawa wszelkiej naszej działalno

ści” . Rok później Iłowajska dopisała do 
rozmowy akapit: „Rok 1988 był rokiem 
jubileuszowym dla chrześcijaństwa w Ro
sji. Jako Rosjanka z pochodzenia, jako 
człowiek kultury rosyjskiej, chcę wyrazić 
głęboką wdzięczność Janowi Pawłowi II 
za to, co zrobił, by zwrócić uwagę chrze
ścijan Zachodu na losy braci w Związku 
Sowieckim, aby uczynić z tego jubileuszu 
wydarzenie na miarę światową, aby ta 
rocznica dała początek nowej, drugiej 
ewangelizacji Rosji. I za jego papieską 
rękę, wyciągniętą do pojednania, przeba
czenia, jedności, niechby nawet w przy
szłych czasach”.

Ochrzczona w Cerkwi i wychowana w 
duchu prawosławia, z czasem przeszła na 
katolicyzm (nie było żadnej konwersji - 
uważała, jak wielki Władimir Sołowjow, 
że w istocie nie ma między nami schi
zmy!): „Do Kościoła katolickiego doszłam 
stopniowo, trwało to długo i skończyło się 
w zasadzie wtedy, gdy do Rzymu przybył 
Karol Wojtyła. W pewnym sensie odmie
nił on moje życie”. 8 października 1999 r. 
podczas 12. Sesji Plenarnej Synodu Bisku
pów mówiła: „Misja ewangelizacji Rosji 
jest trudna ponad wszelkie wyobrażenie. 
Nie da się jej wypełnić bez współpracy 
między wyznaniami i bez wielkiego wysił
ku środków przekazu. Wierzący wszystkich 
chrześcijańskich wyznań stanowią około 
2-3 proc. ludności. Rosyjski Kościół pra
wosławny nie spodziewał się upadku ko
munizmu i nie był przygotowany na pod
jęcie pytań i oczekiwań, które nań czeka
ły; nadal nie jest przygotowany i, co gor
sza, padł ofiarą strasznej pokusy - zwłasz
cza gdy chodzi o najwyższą hierarchię - 
przyzwolenia na użycie go jako ideologii 
państwowej, co z kolei prowadzi do izolo
wania się od chrześcijańskiego świata 

Zachodu, a nawet do wrogości otwartej”. 
W wywiadzie dla „TP” precyzowała, że 
w Rosji „Kościół katolicki może być zaak
ceptowany pod warunkiem, że księża będą 
bezgranicznie cierpliwi i pełni dobroci, że 
będą umieli właściwie postępować - to 
znaczy, jeśli będzie wiadomo, że przyszli, 
by pomagać i gdy nigdy nie dadzą powo
du do podejrzeń, że chcą kogoś przycią
gnąć do katolicyzmu. Rosjanie są szalenie 
nieufni”. I dodawała: „Do Rosji powinni 
jechać najlepsi, najlepiej wykształceni, 
najświętsi, znający kraje. Nie zawsze się 
to udaje”. Ostatnio z radością komento
wała ekumeniczną wyprawę Jana Pawła 
II do Ziemi Świętej.

URODZONA 5 XII 1924 
W BELGRADZIE...

...przyszła na świat w rodzinie rosyjskich 
emigrantów. Średnie wykształcenie otrzy
mała w miejscowym gimnazjum rosyj
skim, wyższe w Rzymie i Cambridge. Od 
dzieciństwa była związana z Cerkwią, jej 
ojcem duchowym był o. Gieorgij Florow- 
ski, znany m.in. jako autor fundamental
nej „Historii teologii rosyjskiej”. W 1946 
r. za jego pozwoleniem i błogosławień
stwem wyszła za mąż za włoskiego dy
plomatę Edgardo Giorgi-Alberti. Małżeń
stwo było wyjątkowo udane, wychowała 
gromadkę dzieci. Mieszkała z mężem w 
Pradze, Wiedniu, Atenach, Caracas, Pary
żu - poznawała języki i kultury wszyst
kich tych krajów. Zajmowała się przekła
dami z rosyjskiego, publikowała artykuły 
o Rosji i ZSRR w prasie włoskiej, współ
pracowała z radiem „Swoboda”.

Na początku 1976 roku - zaraz po 
śmierci męża - poznała w Zurichu Alek
sandra Sołżenicyna, którego dwa lata 
wcześniej wyrzucono z ZSRR. W latach 
1976-1979 była w Ameryce jego sekre
tarzem, tłumaczem - znała biegle 7 języ
ków - i rzecznikiem prasowym. W paź
dzierniku 1993 r. towarzyszyła mu pod
czas spotkania z Janem Pawłem II. Jed
nak jej drogi z Sołżenicynem rozeszły się, 
nie była bowiem admiratorką misjonar
skiego kasandryzmu wielkiego pisarza i 
jego ewolucji w kierunku wielkoruskie- 
go nadpatriotyzmu.

(CIĄG DALSZY NA STR. 4)

Gwiazda,
której nie ma

Z Tadeuszem Sławkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego 
rozmawiają Beata Zaremba i Jacek Podsiadło

BEATA ZAREMBA: - Znajdujemy się 
w Pana gabinecie. Zgodnie z moimi 
oczekiwaniami wyniesionymi z opowie
ści o Panu: muzyka gra - tym razem bę
dziemy słuchać Rolling Stonesów? 
TADEUSZ SŁAWEK: - Wyłączyć?
BEATA ZAREMBA: - Nie, nie, może 
zostać.
- Muzyka gra w moim gabinecie przez 

cały czas. Rolling Stonesi są według mnie 
najwięksi z największych, ale podoba mi 
się wiele rzeczy, np. ostatnia płyta Davida 
Bowie, słucham też sporo barokowej mu
zyki. Wyobrażam sobie również, że po
wstałby ciekawy efekt muzyczny, gdyby 
razem zagrali gitarzysta Alvin Lee z Ten 
Years After i Mozart na fortepianie. Wy- 
daje mi się, że Mozart znalazłby się w tej 
sytuacji doskonale. Z polskich zespołów 
bardzo cenię sobie stare SBB i Voo Voo, 
które gra inteligentną muzykę. Natomiast 
zdecydowanie nie lubię i nie słucham tech
no.

MIEJSCE CZYSTEJ REFLEKSJI

BEATA ZAREMBA: - Jest Pan dość 
niekonwencjonalnym rektorem.
- W jakim sensie?
BEATA ZAREMBA: - Trudno Pana 
podejrzewać o technokratyzm, choć 
sprawuje Pan funkcję, która mogłaby 
takiej postawie służyć. Zadziwiające jest, 
że w zwyczajowych rektorskich przemó
wieniach widać troskę, by zawsze być 
sobą i mówić rzeczy ważne - sporo w 
Pana wypowiedziach cytatów z wielkich 
myślicieli, by wspomnieć choćby Simo
ne Weil czy Nietzschego.
- Urząd, który mi powierzono, staram 

się pełnić nie zapominając, że podstawo
wym obowiązkiem człowieka jest reflek
sja. Pewna doza technokratyczności na 
pewno się w moją działalność wkrada, 
ponieważ sprawowanie funkcji rektora 
wiąże się z podejmowaniem decyzji fi
nansowych, personalnych, administracyj
nych. Ale mimo wszystko uważam, że 
uniwersytet jest taką specyficzną „firmą”, 
która ułatwia to, co pani ogólnie, ale cie
pło nazywa byciem sobą. Z jednej strony 
uniwersytet jest instytucją bardzo dużą - 
UŚ łącznie ze studentami obsługuje 40 
tysięcy osób, czyli podpada pod wszyst
kie restrykcje odpowiedzialnego zarzą
dzania, z drugiej strony jest instytucją, 
którą - mam nadzieję - nie da się zarzą
dzać w sposób ściśle technokratyczny i 
menadżerski. Innymi słowy uniwersytet 
nie może sobie pozwolić na ignorowanie 
sytuacji rynkowej, ale nie może być roz
liczany wyłącznie na podstawie tego, czy 
przynosi zyski. Mam wrażenie, że z tego 
powodu istnieje na uniwersytecie prze
strzeń do bycia sobą.

W numerze m.in.:
KOŚCIÓŁ
Artur Sporniak: Paradoksy objawień prywatnych str 8 9
Robert Mazurek z Jordanii: My też jesteśmy Ziemią Świętą str- 10
Ks. Alfons Skowronek: Po stronie prawdy str. 10
O. Gabriel Bartoszewski, ks. Adam Boniecki:
Procesy beatyfikacyjne w Kościele str- 11

KRAJ I ŚWIAT
Janusz Jankowiak: Nieczysta narodowość e-banku str 3
Jędrzej Morawiecki: Dobić końca str- 5
Anna Łabuszewska: Rada Europy potępia Rosję str- 6
Joachim Trenkner: Berlińska wystawa o wypędzeniach str- 7

KULTURA
Jerzy Jarzębski: Dookoła Moskwy, dookoła świata str- 12
Adam Poprawa: Miejsca wspólne str- 12
Samuel Beckett: Molloy str. 13
Jarosław Klejnocki: Setnik rymów duchownych str- 15
Wiersze Agaty Mamoń
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Dystans jest konieczny, bowiem na
wet przy najpewniejszym objawieniu 
prywatnym nigdy nie jest tak, że sło
wa orędzia są w sposób czysty nad
przyrodzone. Gdyby Bóg rzeczywiście 
chciał do nas bezpośrednio „przemó
wić”, Jezus za swego ziemskiego ży
cia sam napisałby Ewangelię. Jak wia
domo, tego nie uczynił.

ARTUR SPORNIAK (STR. 8, 9)

BEATA ZAREMBA: - Jest Pan auto
rem twierdzenia, że uniwersytet jest od 
tego, by chronić to, co kruche. Co jest 
„kruche” ?
- To pojęcie można rozpatrywać na wie

lu płaszczyznach. Po pierwsze, mam na 
myśli kruchość (czy, dopełniając to poję
cie, „nierynkowość”) niektórych dyscyplin 
naukowych, takich jak filologia klasycz
na, fizyka, filozofia, bez których trudno 
sobie wyobrazić jakikolwiek uniwersytet. 
Nie należy szafować określeniem, że ta lub 
inna dyscyplina jest „nierynkowa”. Pozor
nie czysto teoretyczna praca w laborato
rium może po jakimś czasie przynieść 
efekty o wielkim praktycznym znaczeniu. 
Inne rozumienie kruchości wiąże się z 
przekonaniem, że na uniwersytecie powin
ni znajdować miejsce ludzie niepokorni, 
głoszący własne sądy. Uniwersytet jest 
miejscem dla pewnej ekscentryczności, 
jeżeli to słowo rozumieć dosłownie, czyli 
jako przebywanie poza centrum. Uniwer
sytet jest także miejscem dobrej mowy - 
co też wiąże się z pojęciem kruchości. 
Często jest bezbronny, ponieważ jest miej
scem czystej refleksji, która - mam nadzie
ję - jest społeczeństwu niezbędna. Mam 
nadzieję również, że dzięki tej refleksji 
społeczeństwo może funkcjonować w god
ny, ludzki sposób.

GŁĘBOKI FILOZOF PRZYJAŹNI

JACEK PODSIADŁO: - Przy różnych 
okazjach przywołuje Pan kilka „ dobrych 
na wszystko” postaci, takich jak Nietz
sche, Thoreau, Derrida... To wyłącznie 
intelektualna fascynacja, czy może my
śli takich facetów przekładają się na 
Pańskie codzienne doświadczenia?
- Nie jest to wyłącznie chłodna fascy

nacja, „patrzenie chłodnym okiem Kaina”, 
jak to gdzieś ładnie napisał Levinas. Z dru
giej strony nie mogę zgłaszać pretensji, że 
oto chcę być wiernym naśladowcą kogo
kolwiek, bo to by była dziecinada. W tego 
typu osobowościach - a dodałbym tu jesz
cze z moich ulubieńców Blake'a i wiel
kiego samotnika Jeffersa - pociąga mnie 
m.in. ich filozofia działania na własną od
powiedzialność i własny rachunek. Każ
dy z nich wzdragałby się bardzo głęboko, 
może nawet czasem za głęboko, na myśl 
o utożsamieniu się z jakąkolwiek organi
zacją, partią czy ugrupowaniem. Należy 
zawsze zachować taki dystans, który po
zwoli człowiekowi zrobić krok wstecz i 
powiedzieć: to nie oni, to ja jestem odpo
wiedzialny za to czy tamto, nie mogę się 
nimi zasłonić. Na dobrą sprawę w osta
tecznym rozrachunku zawsze jesteśmy 
samotni. Jest przecież świetne powiedze
nie Nietzschego, że człowiek partyjny się

(CIĄG DALSZY NA STR. 14)
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Jeśli droga
nie prowadzi do Cerkwi...

Irina Iłowajska-Alberti przez dziesięcio
lecia oddzielona była wyrokiem losu 
od ojczyzny. Lecz zawsze troszczyła 

się o nią i pracowała dla jej dobra, kieru
jąc się nieodmiennie chrześcijańskimi ide
ałami, którymi żyła od dzieciństwa.

Przed kilku laty, podczas mej wyprawy 
do Włoch, Irina poprosiła mnie, bym po
jechał z nią do miasteczka Bevagno, gdzie 
na cmentarzu komunalnym pochowany 
został jej mąż Edgardo i syn Cesio. Cmen
tarz znajduje się około trzech kilometrów 
od miejsca, gdzie kiedyś święty Franciszek 
przemawiał do ptaków i modlił się: 
„Chwała Tobie, Panie, za siostrę naszą, 
matkę ziemię...”. To tu zachwycał się bar
wami kwiatów, rozmaitością płodów i ziół, 
które rodzi ziemia. ,,Będę pochowana 
oczywiście w tym miejscu” - wyznała mi 
wówczas Irina Iłowajska, Rosjanka, dla 
której Włochy stały się drugą ojczyzną. I 
tak się stało.

t
Choć ochrzczona w Cerkwi i wychowa

na w duchu prawosławia, Irina zawsze 
powtarzała, że należy do Kościoła Po
wszechnego i niepodzielnego. Jej najbliż
si, a więc mąż, którego poślubiła w Rzy
mie w kościele katolickim, oraz ich dzieci 
- wszyscy byli katolikami. Ona zaś rów
nie dobrze znała zachodnią, jak wschod
nią liturgię, uczestniczyła w Świętych Ta
jemnicach i z katolikami, i z prawosław
nymi, przy czym jej postawa nie miała nic 
wspólnego z tzw. interkomunią albo z re
ligijnym indyferentyzmem, ponieważ Ko
ściół w pewnym momencie jej życia stał 
się dla niej absolutną jednością.

Kiedy jej mąż ciężko się rozchorował, 
Irina zrozumiała, że nie może żyć bez li
turgii. W jedynej cerkwi rzymskiej nabo
żeństwo sprawowano tylko w niedzielę, a 
poza tym świątynia znajdowała się dale
ko od ich domu. Więc Irina zaczęła uczęsz
czać do kościoła San Luigi Gonzaga w po
bliżu Piazza delle Muse. To właśnie w tej 
świątyni pierwszy raz przyjęła komunię z 
rąk kapłana katolickiego. Można rzec, że 
dar jedności otrzymała dzięki cierpieniom 
swego życia. Nic zatem dziwnego, że 
7 kwietnia br. - w dzień, kiedy prawosław
ni w Rosji zgodnie ze starym kalendarzem 
świętują Zwiastowanie Najświętszej Ma
rii Panny - nabożeństwa żałobne za Irinę 
odprawiono w Rzymie, Moskwie i Pary
żu. W kościołach katolickich i w świąty
niach prawosławnych - w paryskiej cer
kwi św. Aleksandra Newskiego oraz w 
moskiewskiej pw. świętych Kosmy i Da
miana.

Irina darzyła też wielką czcią św. Tere
sę z Lisieux. Dzień świętej Iriny męczen
nicy obchodzi się w Rosji 1 października, 
kiedy na Zachodzie oddaje się cześć ma
łej Teresie, dlatego zawsze powtarzałem 
Irinie, że nosi drugie imię - Teresa, imię 
poniekąd zakonne (choć do zakonu nigdy

O. GIEORGIJ CZISTIAKOW

formalnie nie wstąpiła). Przeżyła wielką 
radość, kiedy 19 października 1997 Jan 
Paweł II ogłosił Teresę z Lisieux dokto
rem Kościoła. Wspólnie uczestniczyliśmy 
wtedy we Mszy na Placu Świętego Piotra. 
Naszą radość powiększyło i to, że Ewan
gelię odczytano wówczas w staro-cerkiew- 
no-słowiańskim, w którym odprawia się 
prawosławne nabożeństwa. Papież pod
niósł słowiańską ewangelię i pobłogosła
wił nią wszystkich.

t
Do grona swych przyjaciół mogła Irina 

zaliczyć największych Rosjan: Andrieja 
Sacharowa i jego żonę Elenę Bonner. Ale 
oprócz nich Jana Pawła II. Francuskiego 
historyka i politologa Alaina Besanęona. 
Angielskiego historyka i polityka Malcol
ma Pearsona oraz baronessę Caroline Cox, 
wiceprzewodniczącą brytyjskiej Izby Lor
dów. I wielu innych.

Ostatnie dwadzieścia lat życia Irina po
święciła ,,Russkiej Mysli”. W ciągu owych 
lat gazeta ta przekształciła się z emigracyj
nego wydawnictwa w tygodnik szeroko 
znany w świecie - i w Rosji. W ,,Russkoj 
Mysli” profesjonalnie i głęboko komento
wane są wydarzenia ze świata i z Rosji. 
Tygodnik wzbudził więc z czasem zainte
resowanie i uznanie wybitnych światowych 
polityków, socjologów, działaczy religij
nych i ludzi pracujących dla kultury. W ra
dzie redakcyjnej ,,RM” nie zabrakło Pola
ków - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
czy Ludmiły i Stanisława Grygielów.

Tę gazetę tworzą nasi rodacy, których

Poznałem ją w Rzymie, w latach 80. Już 
wtedy była starszą panią o energii i ży
wotności, której daremnie szukać u mło

dych. Taką została do końca. Pełna kobie
cego ciepła, serdeczna, wierna w przyjaź
ni, a jednocześnie nieprawdopodobnie 
bystra i wymagająca. Jej znajomość świa
ta i spraw dziejących się w świecie przy
prawiała o zawrót głowy, choć nigdy nie 
starała się tym błyszczeć.

Prasa, radio i telewizja często prosiły ją o 
komentarze dotyczące Rosji. Była w tych 
wystąpieniach i tekstach znakomita. Miała 
rosyjską wrażliwość i czułość, francuską 
przenikliwość i subtelne, nieco ironiczne 
poczucie humoru, a także włoski dystans do 
spraw doraźnych. Wrośnięta w te trzy kultu
ry, była człowiekiem wielkiej wiary. Kon- 
wertytka (nie wiem, czy do Kościoła kato
lickiego przyszła z prawosławia, czy z in
nych pozycji, nie pytałem o to, kiedy wspo
minała o swoim nawróceniu), na Kościół 

historia zmusiła do rozstania z ojczyzną, a 
mimo to zachowali ,,rosyjskie spojrzenie”, 
dlatego jak nikt inny potrafią zrozumieć 
rosyjską specyfikę widzenia świata. Suk
ces tygodnika jest jednak przede wszyst
kim zasługą Iriny. Pojawiwszy się w re
dakcji, zaczęła natychmiast publikować 
teksty autorów z ZSRR, z początku ukry
wających się pod pseudonimami, a po 
upadku żelaznej kurtyny - już jawnie.

t
Poznałem ją jakby zaocznie, za pośred

nictwem zachodnich dyplomatów, którzy 
przekazywali jej moje teksty i listy. Tą 
samą drogą otrzymywałem jej odpowie
dzi. Przed piętnastu laty, kiedy do władzy 
doszedł Gorbaczow, Irina zadzwoniła do 
mnie po raz pierwszy, nie obawiając się 
już, że narazi mnie na niebezpieczeństwo. 
Z kolei latem 1988, gdy pierwszy raz w 
życiu wyjechałem z ZSRR, znalazłem się 
w Paryżu i spotkałem się z Iriną w redak
cji ,,Russkoj Mysli”. Tak się zaczęła na
sza przyjaźń i wspólna praca, która trwała 
do jej ostatnich dni. Irina zmarła we wto
rek, a dzień wcześniej rozmawialiśmy 
przez telefon o tekstach do najbliższego 
numeru...

Irina kochała Rosję. Do ojczyzny pierw
szy raz przyjechała przed dziesięciu laty i 
od tego czasu mieszkała na przemian w 
Rzymie, w Moskwie i w Paryżu, gdzie 
dotąd znajduje się redakcja ,,Russkoj My
sli”. W ciągu ostatnich lat zdołała przy
ciągnąć do gazety wielu rosyjskich dzien
nikarzy - nie tylko ze stolicy, ale także z

Pani Irina 
KS. ADAM BONIECKI 

patrzyła z miłością, ale przenikliwie i kry
tycznie. Potrafiła być surowa, zwłaszcza kie
dy ktoś wysoko postawiony kompromitował 
Kościół mało ewangeliczną postawą wobec 
ludzi z zewnątrz. Na nic się wtedy zdały pró
by obrony winowajcy. O, pani Irina nie da
wała się nabierać na pozory. Jej stosunek do 
ludzi innych przekonań był najwspanialszym 
przykładem tolerancji i szacunku.

Ostatni raz widzieliśmy się podczas Sy
nodu Biskupów Europy. Ojciec Święty 
zaprosił ją jako audytorkę. Przemawiała 
jako niekwestionowany autorytet. Jej wy
powiedź przeszła do historii Synodu. Za
mieściliśmy ją w „Tygodniku”. Znając 
obawy ojców Synodu, by udostępniając 
integralny tekst nie naruszyć synodalnej 
dyscypliny, spytałem panią Irinę, czy rze
czywiście tak po prostu zgadza się na pu
blikację tekstu. Odpowiedziała, że na 
szczęście nie jest biskupem i swoim tek
stem może dowolnie dysponować...

Irina Iłowajska-Alberti

prowincji. Chciała, aby ,,Russkaja Mysl” 
była dostępna w całym kraju. I to się jej 
udało.

Jekaterina Gienijewa, nasza wspólna 
przyjaciółka, poleciała do Niemiec na je
den dzień, by się spotkać z Iriną. Były ra
zem, kiedy Irina miała atak serca. Lecz 
Irinie jeszcze się wydawało, że nie dzieje 
się nic specjalnego. Nieoczekiwanie zaczę
ła wspominać ostatnie sceny ze sztanda
rowego filmu pieriestrojki, ,,Pokuty” Ten- 
giza Abuładze. Stara kobieta pyta prze
chodnia: ,,Czy ta droga prowadzi do cer
kwi?” Usłyszawszy odpowiedź przeczą
cą, pyta ponownie: ,,Więc po co w ogóle 
istnieje droga, jeśli nie wiedzie do cerkwi?” 
Przypomniawszy te dwa pytania z ,,Poku- 
ty”, Irina odeszła do swego pokoju i już 
więcej się nie odezwała. Tak zatem 
brzmiały jej ostatnie słowa, które wyrze- 
kła na ziemi...

Przełożył: Jan Strzałka

O. GIEORGIJ CZISTIAKOW - prawosławny teolog, 
profesor literatury, jeden z najwybitniejszych publicy

stów rosyjskich. Mieszka w Moskwie. Tekst napisał na 
zamówienie ,,TP”.

Prowadziliśmy długie rozmowy przed 
aulą. Ostatnie spotkanie to był obiad u pani 
Iriny. Byli tam państwo Besanęon i ja. Z 
zachwytem przysłuchiwałem się ich roz
mowie o Kościele (m. in. o traktowaniu 
kobiet), o Rosji, Francji, o książkach, lu
dziach. Podziwiałem połączenie humoru i 
powagi, lekkości tej konwersacji ze zna
jomością rzeczy.

To, że dane mi było spotkać Irinę Al- 
berti, uważam za dar. Ułomne słowa nie 
są w stanie opisać ani promieniowania jej 
osobowości, ani bogactwa, ani ciepła przy
jaźni. Wiem, że do domu Ojca odszedł 
wielki, wspaniały człowiek, świadek wia
ry, ważny uczestnik procesu ekumenicz
nego, przyjaciel. Jakże cieszyliśmy się na 
planowaną w tym roku jej wizytę w Pol
sce. Nie będzie wizyty w Polsce, nie bę
dzie spotkań w Rzymie ani w Paryżu, ani 
w Moskwie. Będzie nam Pani brakować, 
pani Irino, bardzo brakować. q

Misja
(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)

Wielkim szacunkiem darzyła za to Andrie
ja Sacharowa (w 1989 r. uczestniczyła w jego 
spotkaniu z Papieżem). Wierzyła, że gdyby 
Sacharow przedwcześnie nie umarł, mógł 
zostać wybrany prezydentem Rosji i stać się 
mężem opatrznościowym okresu wielkich 
przemian lat 1989-1993.

Z ZIEMI WŁOSKIEJ I PARYŻA
DO ROSJI...

Od 1980 r. była redaktorem wydawane
go w Paryżu od roku 1947 tygodnika „Rus- 
skaja Mysl”, czyniąc z niego trybunę ro
syjskiej myśli demokratycznej. Publiko
wała tu autorów z ZSRR, ale udostępniała 
także łamy Polakom, Żydom, Czechom, 
Serbom i Chorwatom, Francuzom i Niem
com... W latach stanu wojennego - głów
nie dzięki pióru Nataszy Gorbaniewskiej 
- przedstawiała w gazecie obraz „niezwy
ciężonej Polski”. W latach „pieriestrojki”, 
a wtedy właśnie miałem szczęście ją po
znać, nie była zwolennikiem Michaiła 
Gorbaczowa... Ale już w roku 1987 twier
dziła, że w ZSRR zaczyna powstawać spo
łeczeństwo obywatelskie.

Po upadku Imperium zaczęła w Federacji 
Rosyjskiej propagować ekumenizm i kultu
rę chrześcijańską. Nie tylko zdołała urato
wać swój tygodnik, lecz wprowadziła go z 
emigracji do kraju. „Russkaja Mysl” trafia 
dziś do 3000 bibliotek w Rosji, można ją 
kupić nie tylko w Moskwie i Sankt-Peters- 
burgu, lecz także w Baszkortostanie, kauka
skiej Kabardyno-Bałkarii, Karelii i Komi, 
Mordwie, Żydowskiej Autonomii ze stolicą 
w Birobidżanie, na Czukotce i w Chanty- 
Mansyjskim Okręgu Autonomicznym... Od 
1988 r. kierowała nadającym z Europy do 
ZSRR katolickim radiem „Błagowiest” (na
zwa „Błagowiest” - czyli „Dzwon na nabo
żeństwo” - nawiązywała nieco polemicznie 
do ateistyczno-rewolucyjnego „Kołokołu”, 
czyli też „Dzwonu”, Aleksandra Hercena). 
W połowie lat 90. założyła nadto w Moskwie 
Chrześcijańskie Radio Kościelno-Społecz- 
ne „Sofija” („Mądrość Boża”).

22 VI 1999 roku otrzymała z rąk prezy
denta Borisa Jelcyna dyplom uznania za 
wkład w rozwój rosyjskiej prasy za grani
cą. Do końca wierzyła, że jej pierwsza oj
czyzna stanie się wreszcie normalnym kra
jem. Nie doczekała tego: ostatnio - jak w 
XIX wieku Aleksander Hercen z Londy
nu - biła na trwogę w obliczu podłej dru
giej wojny w Czeczenii.

„POLAKÓW PROSZĘ 
O PRZEBACZENIE...”

18 maja 1995 r. w wykładzie na Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim Iłowaj- 
ska-Alberti wyraziła osobistą skruchę za 
rosyjskie winy wobec Polski: „Pragnę 
jako Rosjanka poprosić moich polskich 
braci o przebaczenie za wszystkie cierpie
nia, których doznali ze strony Rosji i Ro
sjan”... Prócz „TP” o tej historycznej mo
wie nie wspomniała żadna z wielkich ga
zet demokratycznej Polski... Nazajutrz w 

krakowskim Pałacu Biskupim Irina Alek- 
siejewna uczestniczyła w Mszy św. odpra
wionej przez kard. Macharskiego. Spotka
ła się też z Jerzym Turowiczem. Byłem 
świadkiem tego, prowadzonego po fran
cusku, dialogu dwojga Redaktorów.

Dopiero wtedy, w Krakowie, odważy
łem się zapytać, czy nie jest spokrewnio
na z Dmitrijem Iłowajskim (zm. 1920), na 
którego okropnych książkach uczono hi
storii polską młodzież pod zaborem rosyj
skim... Odpowiedziała z humorem: „Mój 
drogi, a więc i o tym wiesz, bo mnie to 
wyleciało z pamięci. Był rzeczywiście w 
naszej familii jakiś historyk-kompilator, 
ale wszyscy uważali go za głupca”... Czę
ste spotkania z Iłowajską-Alberti w latach 
1987-1995 dawały mi poczucie obcowa
nia z wielką kulturą rosyjską i europejską 
tolerancją, wywarła ogromny wpływ na 
moje pojmowanie Rosji, jestem - pewnie 
tak, jak wielojęzyczna rzesza w wielu kra
jach Europy - jej dozgonnym dłużnikiem.

Jeżeli ktoś kiedyś napisze biografię Iriny 
Iłowajskiej-Alberti, będzie to opowieść o 
życiu - i epoce - jednego z największych 
Rosjan II połowy XX wieku. Sama nigdy 
nie znalazła czasu, żeby się zająć własnymi 
sprawami, zawsze spieszyła ku przyszłości. 
Może więc teraz jej koledzy z paryskiego 
tygodnika wydadzą jak najrychlej zbiór jej 
tekstów (najpierw z lat 1991-2000)?

Jej życie było wielką podróżą, w podróży 
też odeszła. 11 kwietnia 2000 roku plano
wała jeszcze odczyt „Co chrześcijaństwo Za
chodu może wziąć z chrześcijaństwa W scho
du” w szanowanym przez nią Instytucie Jana 
Pawła II przy KUL. Ks. prof. Tadeusz Sty
czeń obiecał już opublikować tom jej prac - 
ta edycja to nasz polski obowiązek.

t
Irina Iłowajska-Alberti będzie teraz miesz

kać w nadziemskim ogrodzie, razem z tymi 
z rosyjsko-polskiego grona, którzy już wcze
śniej przekroczyli budzące respekt ludzki 
bramy wieczności: Andriejem Sacharowem, 
Wiktorem Woroszylskim, Andrzejem Dra- 
wiczem, Jerzym Turowiczem, Ryszardem 
Łużnym. Ten ostatni, profesor Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, jej historyczną mowę w 
Lublinie uznał za wydarzenie równie istot
ne „jak milenijny list biskupów do episkopa
tu Niemiec, papieska homilia gnieźnieńska 
z 3 czerwca 1979 roku, Jana Pawła II ency
klika »Slavorum Apostoli...«”...

A przecież misja Iriny Iłowajskiej-Alberti 
dalej trwa. Kamieniem milowym na tym 
szlaku winna się stać pielgrzymka Jana Paw
ła II na Ukrainę i do Rosji. Administracja 
watykańska i bracia-Ukraińcy, zarówno pra
wosławni, jak grekokatolicy, zrobią zapew
ne wszystko, żeby do wizyty na Ukrainie 
doszło już w pierwszym roku Trzeciego Mi
lenium po Narodzeniu Pańskim.

GRZEGORZ PRZEBINDA

Autor (ur. 1959) - rusycysta, jest dyrektorem Instytutu 

Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, w ,,TP” publikuje od 
1988 r. Ostatnio wydał książkę „Zaułki Mistrza Wolanda”, 
w której znalazł się m.in. jego wywiad z Iriną Iłowajską- 
Alberti, przeprowadzony dla ,,drugiego obiegu” w 1987 r. 

Współredaktor pisma „Nowaja Polsza”.

LISTY DO REDAKCJI
Katolicki 
znaczy powszechny

Milenijne spotkanie pięciu prezydentów 
państw Europy Środkowej w Gnieźnie miało 
także religijny wymiar. Ekumeniczne nabożeń
stwo, obecność hierarchów i wiernych z róż
nych Kościołów to znak świadczący o szuka
niu porozumienia, który wymownie korespon
dował z tym, co w tym samym czasie działo 
się w Bazylice Piotrowej, gdzie Jan Paweł II 
dokonał profetycznego aktu, przepraszając za 
grzechy Kościoła.

Wierni Kościoła greckokatolickiego wspo
minać jednak będą II Zjazd Gnieźnieński z 
uczuciem jakiegoś niespełnienia. Jego przyczy
ną nie jest tylko odwołany, z powodu katastro
fy górniczej w Ługańsku, udział w spotkaniu 
prezydenta Ukrainy. To zrozumiała decyzja, a 
intensywność kontaktów politycznych na linii 
Warszawa - Kijów w niedługim czasie zapew
ne nadrobi powstały dystans. Chodzi przede 
wszystkim o eklezjalny wymiar spotkania. 
Obok legata papieskiego, kard. Sodano, głów
nymi reprezentantami Kościoła byli, jak poda
wały mass media, „zwierzchnicy trzech Ko
ściołów chrześcijańskich w Polsce”. Nie ulega 
wątpliwości, że metropolita Sawa jest 
zwierzchnikiem prawosławnych w Polsce, a 
biskup Jan Szarek, będąc biskupem Kościoła 
luterańskiego, stoi na czele Polskiej Rady Eku
menicznej i sądzę, że występuje w imieniu licz
nych jej członków.

Pozostaje jeszcze trzeci Kościół - katolicki. 
Jest w Polsce Kościołem największym, istnie
je na tej ziemi od zawsze, w tej postaci katolic- 
kości, której na imię Kościół rzymskokatolic
ki. Lecz jest to jedna z ekspresji Kościoła ka
tolickiego - największa, najsprawniej zorgani
zowana, ale nie jedyna. Oprócz niej w łonie 
Kościoła Chrystusowego istnieje kilkanaście 
Kościołów, które w obecnej terminologii na
zywa się Kościołami sui iuris, czyli pełnopraw
nymi organizmami eklezjalnymi. Nie są one eg
zotycznymi przybudówkami do wielkiego ła
cińskiego gmachu. Kościół rzymskokatolicki 
nie jest synonimem Kościoła katolickiego, bo 
ten ostatni jest wspólnotą różnych Kościołów. 
Tej wspólnocie przewodzi biskup Rzymu, bo 
to Kościół Rzymski, nie rzymskokatolicki, 
przewodzi wspólnocie miłości. I właśnie dla

tego tak uderza grekokatolików brak przy waż
nych wydarzeniach państwowo-kościelnych 
zwierzchnika tej cząstki Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, która trwa w Polsce w 
postaci Metropolii Przemysko-Warszawskiej. 
Grekokatolicy odczuwają to tym bardziej, że 
w takich sytuacjach na Ukrainie nikt nie uwa
ża, że Kościół greckokatolicki, istniejący na 
Ukrainie od zawsze, wystarcza, aby reprezen
tować wszystkich katolików. Nie ignoruje się 
Kościoła łacińskiego. Najwymowniej świadczy 
o tym uroczystość zaprzysiężenia prezydenta 
Kuczmy na drugą kadencję. Razem z innymi 
zwierzchnikami chrześcijan i wyznawców in
nych religii w najważniejszej ukraińskiej świą
tyni - Soborze Mądrości Bożej w Kijowie - 
dokonał tego także zwierzchnik Kościoła rzym
skokatolickiego na Ukrainie. Zasada wzajem
ności w przenoszeniu dobrych wzorców jest 
godna rekomendacji.

KS. BOGDAN PAŃCZAK 
(Lublin)

O Joachimie C. Feście 
nieco krytycznie

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł 
Wojciecha Pięciaka „Nieszczęśliwa miłość Hi
tlera” (,,TP” nr 13/2000) dotyczący nowej książ
ki Joachima C. Festa ,,Speer”. Znam ,,Wspo- 
mnienia” Alberta Speera i inne opracowania jego 
biografii, dlatego nieufnie odnoszę się do ,,se- 
kwencji homoseksualnej” Hitlera i Speera. Nie
stety, straciłem zaufanie do Festa po zapozna
niu się z jego „Hitlerem”, wydanym w Polsce w 
1995 i 1996 r., w której to książce autor zamie
ścił nieprawdziwe fakty dotyczące spraw pol
skich, podając je przy tym w sposób wybiórczy 
i nietaktowny. Oto kilka przykładów z II tomu:

- „Minister Beck elegancki intrygant, który 
z humorem zrozpaczonego sztukmistrza upra
wiał ryzykowną żonglerkę...”;

- „(Hitler) okazał zainteresowanie mniejszo
ścią niemiecką w Polsce, która wraz z Żydami 
była ulubioną ofertą szowinistycznej zarozu
miałości polskiej”;

- „Polityka Becka miała na celu nie tylko 
złączyć Gdańsk z polskim terytorium, ale 
znacznie więcej, całe Prusy Wschodnie, Śląsk, 
Pomorze... nasze Pomorze”;

- „Polska uchodziła za jeden z owych dyk
tatorskich reżimów, które demonstrują jedynie 
głupotę i ucisk autorytarnych rządów...”

- „Oddziałom Pancernym i Luftwaffe Pol
ska przeciwstawiła jedynie odwagę... Nigdzie 
dysproporcja nie ujawniła się ostrzej, niż w stra
ceńczej szarży w Borach Tucholskich, kiedy 
to oddział jazdy polskiej natarł na czołgi nie
mieckie”. Jednocześnie autor zamieścił foto
grafię kilkuosobowego oddziału kawalerii pol
skiej z podpisem: „Straceńcza donkiszoteria 
szarży na niemieckie czołgi”. Dostępne mi pi
śmiennictwo polskie i niemieckie nie potwier
dza akcji ,,z szablami na stal”. Fałszywa legen
da H. Guderiana żyje niestety nadal, powtó
rzona przez Festa w 20 językach. Pod Krojan- 
tami kawaleria istotnie szarżowała, ale nie na 
czołgi, tylko na jednostki tyłowe - pod koniec 
zaskoczona przez wozy pancerne.

Dalsze niezgodności tekstu z historią znaj
dzie czytelnik w ,,Hitlerze” bez trudu. Przed
stawione fakty spowodowały, że straciłem za
ufanie do wiarygodności autora. Dlatego lek
turę ,,Speera” potraktuję z rezerwą i dużą 
ostrożnością, zwłaszcza w jej „sensacyjnych” 
wątkach.

JERZY DURKALEC 
(Poznań)

Ad multos annos!
Jako jeden z ostatnich, a może już ostatni ze 

szczupłego, bardzo szczupłego grona pracow
ników administracyjnych ,,TP” z roku 1945, 
sprawujących swoje funkcje pod okiem „Wiel
kiego Administratora” księdza Kanclerza Ste
fana Mazanka, pozwoliłem sobie złożyć w 
r. 1995 życzenia Redakcji z okazji 50-lecia „Ty
godnika”. I oto kilka dni temu minęło 55 lat od 
dnia, w którym wespół z całym ówczesnym Ze
społem Tygodnikowym miałem satysfakcję i 
zaszczyt trzymania w ręku, pachnący jeszcze 
farbą drukarską, ów pierwszy numer do dzi
siejszego dnia zachowany w ,,rodzinnym ar
chiwum”.

Patrząc na ten pożółkły z czasem egzemplarz 
wspominam ze wzruszeniem pierwsze miesią
ce pracy przy ul. Franciszkańskiej 3 oraz wszyst
kich twórców i współtwórców „Tygodnika”. 
Mój Ty Boże, ilu to już z Nich pożegnało się z 
tym światem! Gdzie jesteś niestrudzony, nie

śmiertelny Naczelny, gdzieście Tygodnikowe 
filary - Księże Janie Piwowarczyku, Zofio Sta- 
rowieyska-Morstinowa, Hanno Malewska, dzie
jopisarzu Antoni Gołubiewie, Księże Konstan
ty Michalski, miłośniku teatru Tadeuszu Kudliń
ski, Wielki Prześmiewco Stefanie Kisielewski! 
Gdzie inni, których wyliczenie zajęłoby wiele 
miejsca... Myślę, że i Wy, wespół z Księdzem 
Mazankiem u boku Księcia Metropolity Ada
ma Stefana Sapiehy, spoglądacie z Niebieskich 
Wysokości, teraz już na salony przy ul. Wiślnej 
12, i odczuwacie satysfakcję, że mieliście udział 
w tworzeniu i rozwoju tego najznamienitszego 
polskiego tygodnika.

Dzisiaj pozwalam sobie przesłać dla całej 
miłej Redakcji bardzo, bardzo serdeczne ży
czenia z okazji, może nie tak wielkiego jak pięć 
lat temu, ale również godnego upamiętnienia 
55-lecia. Ad multos annos!

Łączę wyrazy należnego szacunku
wraz z „koleżeńskim” (!) pozdrowieniem

STANISŁAW NYCZEK
(Kraków)

Sąd nad XX wiekiem
Gratuluję znakomitego pomysłu i bardzo 

dobrej jego realizacji - nareszcie poważna 
(choć i żartobliwa) dyskusja nad najważniej
szymi sprawami naszego wieku i świata. Jed
no mnie tylko w niej zdziwiło - nie wspomnia
no o I wojnie światowej. Wprawdzie mec. Pie- 
siewicz proponował włączyć wiek XIX do aktu 
oskarżenia - jako podżegacza - ale jakby za
pomniano o pierwszej wojnie, bez której pra
wie na pewno nie byłoby obu totalizmów albo 
byłyby dużo słabsze. Warto zauważyć, że ta 
zbrodnicza i bezsensowna wojna miała typo
wo imperialny charakter, a prowadziły ją mo
carstwa kolonialne. Takim mocarstwem była 
też Rosja, której udało się skolonizować Kau
kaz i Syberię, zaś Austro-Węgry nie miały ko
lonii chyba tylko dlatego, że nie posiadały od
powiedniej floty - i może właśnie z tej racji 
potrzebowały choćby symbolicznych podbo
jów w najbliższej okolicy.

Oczywiście, Polacy mają do tej wojny inny 
stosunek, bo przyniosła nam niepodległość, ale 
przecież nie to było jej celem.

STEFAN WILKANOWICZ 
(Kraków)

Pytanie o Opus Dei
Po przeczytaniu artykułu o ,,Opus Dei” (Ja

rosław Makowski i Jan Strzałka: „Apostoło
wie codzienności”, ,,TP” nr 12/2000) miałam 
mieszane uczucia. Na pewno ludzie tam sku
pieni rzetelnie pracując i modląc się czynią 
bardzo dobrze. Ale czy nie za bardzo skupiają 
się na swoich problemach, które zasłaniają im 
potrzeby bliźnich? Czy na tym polega chrze
ścijaństwo? A z drugiej strony czy nie stawia 
to pod znakiem zapytania sensu istnienia za
konów kontemplacyjnych?

MARIA HOŁYST 
(Kartuzy)

Muzeum
Niepodległości 
prosi o dary

Muzeum Niepodległości zostało powołane 
do życia 10 lat temu. Dzięki dużej ofiarności 
społeczeństwa udało się nam zgromadzić pra
wie 7 000 eksponatów związanych z historią 
Polski od XVIII wieku.

Interesują nas wszystkie zrywy narodowe 
(powstanie kościuszkowskie, listopadowe, 
styczniowe, wielkopolskie, powstania śląskie, 
powstanie warszawskie). Zbieramy materiały 
z okresu I wojny światowej (zwłaszcza zwią
zane z Polską Organizacją Wojskową, Legio
nami Polskimi). Dokumentujemy ważne wy
darzenia z lat międzywojennych. Gromadzimy 
eksponaty świadczące o losach Polaków w cza
sie II wojny światowej. Bardzo ciekawe mate
riały otrzymaliśmy od żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Wiele przesyłek na
deszło z zagranicy od Polaków.

Na bieżąco zbieramy pamiątki dotyczące hi
storii najnowszej. Posiadamy interesującą ko
lekcję plakatów i ulotek z kampanii wyborczych 
do Sejmu i Senatu od 1989, wyborów prezy
denckich i samorządowych. Dzięki przekazom 
wielu osób prywatnych mamy jedną z ciekaw
szych kolekcji wydawnictw drugoobiegowych 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

W Muzeum powołano:
kolekcję pamięci Józefa Piłsudskiego gro

madzącą pamiątki związane z życiem i legen

dą Naczelnika Państwa, a także dotyczącą osób 
i organizacji zaangażowanych w działalność 
niepodległościową w kraju i na emigracji;

kolekcję Leopolis celem gromadzenia zabyt
ków upamiętniających dzieje miasta i społe
czeństwa Lwowa, jego historię, kulturę ducho
wą i materialną;

kolekcję sybiracką dokumentującą losy Po
laków represjonowanych w Związku Radziec
kim w latach 1940-1956.

Na nasz apel z 1998 roku o nadsyłanie pa
miątek z okresu Polski Odrodzonej odpowie
dzieli ludzie z całej Polski wzbogacając wy
stawę „Rzecz największa Polska. II Rzeczpo
spolita 1918-1939”.

Obecnie, w związku z jubileuszem 10-lecia 
Muzeum Niepodległości, ponownie zwracamy 
się z apelem o przekazywanie darów. Interesu
ją nas przede wszystkim eksponaty autentycz
ne, unikatowe. Sięgnijcie Państwo do domo
wych szuflad i archiwów, przejrzyjcie stare fo
tografie, dokumenty, druki, zbiory pamiątek. 
Zbieramy również obrazy, grafiki, rysunki, 
rzeźby.

Czekamy na Państwa zgłoszenia: telefonicz
ne, osobiste, korespondencyjne. Eksponaty od 
Państwa będziemy przyjmować protokolarnie 
(po uprzednim uzgodnieniu szczegółów) do 30 
września 2000 r.

Nasz adres: MUZEUM NIEPODLEGŁO
ŚCI, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa. 
Telefon kontaktowy (022) 826 90 91/2 w. 54 
lub 45 (dział gromadzenia).

Osobom, które przekażą najciekawsze eks
ponaty, wręczymy 2 listopada 2000 r. okolicz
nościowe medale przygotowane specjalnie na 
tę okazję.

Dyrektor 
dr ANDRZEJ STAWARZ

Sprostowanie
Przepraszamy p. Marię Kamieńską-Żyłę, 

autorkę listu „Więcej plastyki i muzyki” (,,TP” 
nr 15/2000) za błąd w Jej nazwisku. Poza tym 
Jej zdanie: „Uważałem, że wszyscy, którzy mu- 
ślą podobnie, powinni wypowiadać się w pra
sie, radiu i telewizji...”, powinno brzmieć 
„Uważam, że... itd.”

REDAKCJA


