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Ż
adną miarą nie jestem rolniczym 
ekspertem, ale też nic trzeba być' 
wielkim znawcą „problematyki 
wiejskiej, by dostrzec, że list Episkopatu 

Polski, mimo długiego, i przyciężkawego 
._ podtytułu: o jolLkatolików-w-procesie--

przekształceń polskiego rolnictwa i prze
obrażeń społecznych wsi imałych miast, 
jest naprawdę ważnym dokumentem. 
Trzebą też mieć sporo złej woli lub pó 
prostu nie przeczytać tego listu, by twier
dzić, że jest on populistyczny i demagogi
czny. Tak właśnie oceniło go „Wprost" 
i ów' tekst - niestety, jak zwykle me fair 
wobec Kościoła...umocnił mnie w decy
zji; że warto przypóntniećgłos biskupów. 
Trzeba jednak.dodać. że znacznie istot-, 
niejsze racje przemawiają za tym. by 
poświęcić owemu listowi więcej uwagi. 
•Dotyka on bowiem ważkich polskich 
problemów i bardzo źle by się stało. • ci 

, gdyby glos biskupów-w sprawie wsi 
potraktowano jako jednorazowe wyda-' 
rżenie, którego znaczenie maleje od 
chwili odczytania owego dokumentu 
w kościołach.

Pierwsze pytanie, które może pojawiać 
się na wielu ustach zada! je również 
dziennikarz proszący mnie o komentarz 
do listu biskupów - to problem; czy 
pisanie o przemianach wsi nic, jest nad
miernym ingerow-anięm.Kościoła w-.spra- 
wy ckonamiczno-polityczne? Rzecz jas
na. znajdą się tacy, którzy powiedzą, żc 
jest to kolejny przykład budowania pań
stwa ..... ■'-••j1; -••'•--
i inni, krytykujący Kościół, że nie rozu- 

’ ntie polskich przemian, że wspiera je 
. zdecydowanie za słabo i ponosi odpowie

dzialność za wolne tempo reform doko
nujących się w kraju. Tak to już bywa na 
tym świecie. żg-zawsze znajdą się ludzie, 
dla których- czegoś w Kościele jest za 
dużo lub też za mało. W pewien sposób 
jest to również nieuniknione. Oddziele
nie od siebie Kościoła i państwa jest 
korzystne dla obu stron, pod warun
kiem, że obie te społeczności-potrafią'ze 
sobą współpracować. Ale nawet taka 
sytuacja nie likwiduje całkowicie napięć 
między nimi. Ci sami ludzie są przecież 
obywatelami państwa i członkami Koś
cioła. a co więcej, wiele spraw całkowicie 
doczesnych, z którymi się borykają, po

siada religijne implikacje, a sporo stricte 
teologicznych problemów' rodzi poliiycz- 
/to-ekonomicznc konsekwencje. Zawsze 
więc będzie istniała, sfera spraw miesza
nych i zawsze będzie istnieć pewne napię
cie w relacjach między państwem a Koś
ciołem. Utz. wybitny znawca nauki spo
łecznej Kościoła, podkreślając znaczenie 
rozdziału Kościoła i państwa dodawał 
zawsze, że w praktyce jest to „separacja 
kulejąca". Problemem zatem jest nie to. 
czy na linii Kościół-państwo istnieją na
pięcia (ludzie, którzy marzą o idealnej 
harmonii miedzy tymi społecznościami, 
aznam takich marzycieli, nie zdają sobie 
sprawy.-jak niebezpieczne dkt Kościoła

•ważne jest, jakie są to napięcia i jakie 
istnieją mechanizmy, aby je przezwycię
żać. Z tego względu tak dla państwa, jak 

wyznaniowego. Znajdą się także . i.dla Kościoła, a to znaczy dla zdecydo
wanej większości Polaków (również nie
katolików) korzystne jest podpisanie 
konkordatu, który zakreśla swego ro
dzaju linie demarkacyjne. zmniejszając 
pole możliwych konfliktów oraz zary
sowuje sposoby współpracy państwo- 
-Kościół.

Cży zatem biskupi, pisząc o transfor
macji polskiej wsi ingerują w sprawy 
przynależne państwu'1 Nie. bo primo. 
adresują swój list do katolików, secundo. 
mówią w nim nic o detalach rozwiązań 
prawnych, politycznych czy-też ekono
micznych.ale o pryncypiach nauki społe
cznej Kościoła. Trzeba jednak zarazem 
dostrzec, że niektóre tezy listu mogą się 
władzy politycznej nie podobać. Może 
dotyczyć to pa przykład jednej z kon-

Zapiski z kruchty

Więcej wolności 
wymaga więcej moralności

Maciej Zięba OP

strukcyjnych osi tego dokumentu, którą 
określiłbym jako: więcej moralności, 
mniej polityki.

Jest to konstatacja ważna i bardzo jest 
istotne, by tak władze jak i społeczeń
stwo potrafili ją przełożyć na naszą pol
ską codzienność. ..Tylko sprawna gospo
darka. bez priorytetów politycznych, mo
że. ułatwić rozwój całego kraju, >r tym 
również rolnictwa” — piszą biskupi. 
A potem dodają: .jeśli nie chcemy pozo
stać krajem ekonomicznie zacofanym, tą 

bez względu na orientację polityczną 
zmieniających się rządów - trzeba podjąć 
wyzwanie, /akie stanęło przed nami i in
nymi państwami.
,n« gospodarczego za eeńęobniżenja pozio
mu moralnego. Prawdziwy~roz'wój moż
liwy jest tylko ir “blasku prawdy-"”.

Bardzo słabo wciąż sobie w Polsce to 
uświadamiamy, że stabilne państwo 
i długofalowy rozwój gospodarczy moż
liwe są tylko wtedy, gdy obywatele sami 
starają się szanować reguły życia moral
nego. Więcej wolności wymaga więcej 
moralności - głosił stary amerykański 
bon mor. I właśnie to bardzo silne przeko
nanie o konieczności istnienia elementu 
etycznego w życiu, gospodarczym i poli
tycznym dominowało w XIX-wiecznej 
Ameryce, błyskawicznie stającej się pier
wszą potęgą naszego globu. Bowiem 
wbrew pozorom chciwość i pazerność 

statystycznie rzecz ujmując i na dłuż
szą metę żle śluzą nie tylko rozwojowi • 
ekonomicznemu społeczeństwa.-ale na
wet i tym. którzy kierują się wyłącznie 
żądzą zysku.

Podkreślenie znaczenia wymiaru etv-

i. Unikajmy jednak awan- biskupów.interesuję.sprawna, gospodat--. ko-30, pr-o 
" 'eeiiędhni: ' '■ ’ ’ ” ’’------ ------ ■ .............. ;

cznego w życiu ekonomicznym biskupi’ 
wiążą ściśle z ..rzetelnym Traktowaniem 
prawa własności”, dlatego też sądzą, że 
potrzebna jest w Polsce tam. gdzie to 
możliwe — reprywatyzacja oraz powsze
chna . prywatyzacja. Upowszechnienie 
prawa własności jest dobre dla państwa: 
stabilizuje bowiem społeczeństwo, jest 
dobre dja gospodarki — bardziej elas
tycznej i wydajnej, a także dla pojedyn
czego człowieka i jego rodziny, którym 
posiadanie własności gwarantuje pewną 
przestrzeń autonomii osobistej i rodzin
nej. Niektórzy z liberalnych ekonomistów 
mogliby jednak zapytać czemu w ogóle

ka. Ich Królestwo jest przecież nie z tego 
‘świata. Po pierwsze jednak, niesprawna 

. gospodarka marnotrawi ludzką pracę, 
odbiera głębszy religijny sens, jaki posia
da ona dla każdego chrześcijanina (dlate
go biskupi piszą. by proces ..przeprowa
dzanej od kilku lat przebudowy gospodarki 
ciągle przenikać Ewangelią”}. Po drugie, 
choć dobrobyt ekonomiczny nie zapew
nia likwidacji probłerbów' i napięć społe
cznych. to słaba gospodarka gwararituie 
szerzenie się patologii społecznych takich 
jak narkomania i alkohofem. przestęp
czość. słabość rodziny czy edukacji. Po 
trzecie, biskupi są .pełnoprawnymi oby
watelami Rzeczypospolitej. Sprawna gos
podarka. zwłaszcza jeżeli jest się państ
wem położonym pomiędzy Niemcami 

• a Rosją, jest warunkiem koniecznym ist
nienia suwerennego państwa.

Depolityzację życia gospodarczego 
Episkopat ściśle wiążc z rozwojem samo
rządności. To kolejny moment, którego

niezmierna doniosłość wciąż jest niedo
ceniana w naszym kraju. ..Państwo jest 
silne nie dominacją polityki nadgospcfdar- 
ką. ale samodzielnością oby wateli na polu 
inicjatyw, również gospodarczych — pi
szą biskupi, a potem.konkretniej zwra
cają się do chłopów: — Niech rolnicy nie 
będąteż biernym przedmiotem przetar
gów partii politycznych, ale sami budują 
nowoczesną wieś, tworząc samorząd gos
podarczy i dobrze rozumianą spółdziel
czość. bo inaczej nie ostaną się na ryn
ku”.

Głębokie przemiany w. kraju, w któ
rym produkcją żyw ności zajmuje się biis- 
■ - ; óc-enf społeczeństwa'; podczas'
gdy w krajach silnych gospodarczo czyni 
to zaledw ie 4 X procent, są nieuniknione. 
Leży to z pewnością w interesie wszyst
kich konsumentów, a zwłaszcza tych 
najuboższych, bo niewydajnie produko
wana żywność musi być droga. Na dłuż
szą jednak metę podkreślają biskupi, 
przypominając słowa Papieża wypowie- 
dżianew 198? roku w Tarnowie jest to 
również korzystne dla samych rolników: 
..model chłopa, lub chłopa-rolnika. pracu
jącego z małym \kutkiem a ponad siły, 
powinien być zastupomy modelem wydaj- 

' nego i niezależnego producenta, świado
mego i umiejącego korzystać, nie gorzej 
niż inni, z dóbr kultury, i zdolnego do jej 
pomnażania Bez wątpienia okres przej
ściowy nie jest dla chłopów łatwy, ale

cór miast i wm-. to-iednak prawdą jest to, 
że trzeba mie< icszcże siły na drogą do 
dalszych przemian . Jest to jedyna droga. 
bv osiągnąć poprawę sytuacji co naj-

mniej zdecydowanej większości społe
czeństwa. Zauważmy przy tym. choć na 
pierwszy rzut oka nie jest to oczywista 
konstatacja, że‘jedyną grupą zaintereso- __
wahą na dłuższą metę utrzymaniu 
status quo na wsi są — kimkolwiek by oni 
byli — jej polityczni klienci. Małe, roz
drobnione, niewydajne i niezmodernizo- 
wane gospodarstwa zawsze będą zależne 
od polityków; od sterowanych przez nich 
dopłat, tabel celnych, dotacji, ulg) refi-*- 
nansowań itd. Stąd też owa ważka kon
statacja Episkopatu, by ..rolnicy nie byli 
biernym przedmiotem przetargów partii 
politycznych, ale sami budowali nowo
czesną wieś”. Politycy wcale nie muszą 
być zainteresowani w trudnej, ergo nie 
dającej szybkich politycznych profitów 
— modernizacji wsi. W dodatku w wyni
ku tych przemian utracą część elektora
tu. Dlatego niektórych spośród nich mo
że nęcić status quo, swego rodzaju współ
czesne „przywiązanie chłopa do ziemi".

Długo jeszcze warto by komentować 
ów ważki list polskich biskupów (u ame
rykańskich znawców nauki społecznej 
Kościoła wciąż bowiem piszę zza 
Oceanu —którym ów list pokazałem, 
wzbudził on wielkie uznanie), ale tckst 

'“ ‘już ztYcżyna wyśfawać z‘..kruchty". więc 
pora kończyć. Żałuję, bo ważkie są stwier
dzenia biskupów o tym. że powodzenie 
polskich reform zależy przede wszystkim 
od przemiany świadomości, od edukacji, 
od przygotowania programów prywaty
zacji i transformacji gospodarczej dla 
poszczególnych regionów. Ale progra
mów; które będą przygotowywane jaw
nie podkreślają biskupi i będą 
znane i zrozumiale dla tych, których 
będą dotyczyć. Kończąc, jeszcze tylko 
jeden cytat o kapitalnym znaczeniu: 

' ..najpierw trzeba zmienić. myślenie, czyli 
‘ przejść od pojmowania państwa jako in- ' 

stytucjTopiekuńczejdo utrwalenia przeko- » 
nania u obywateli, że rzeczywiście są 
podmiotem praw i obowiązków”. Święta 
prawda. Świadome uznanie przez oby
wateli. że są podmiotem praw i obowiąz
ków, jest koniecznym w arunkiem zbudo- 
wania suwerennej i silnej Rzeczypospoli- 
tej. , ’ □ .

Irina Iłowajska Alberti na KUL-u

Wybrać pojednanie
Goście 

z Małej Gruzińskiej
Artur Spormak •

G
ościem Instytutu Jana Pawia 11 
KUL.dokładnie w dniu siedem
dziesiątych piątych urod^inPa:. 
pieża. była Irina Iłowajska Alberti. reda

ktor naczelny wydawanego w Paryżu 
tygodnika ..Russkaja Mysi' "oraz dyrek
tor radia ..filagowiesl”. Inicjatorem 

. spękania był ks. prof. Tadeusz Styczeń, 
który w kierowanym przez siebie Jn- 
stytucieod paru lat organizuje seminaria . 
poświęcone myśli Jana Pawia II. Pod
stawę „lubelskich dyskusji" stanowi

. przekonanie, iż w europejskiej post-tota- 
litarnej rzeczywistości rywalizują ze sobą 
.dwie antropologiczne wizje „Z jednej 
strony jest to wizja człowieka., klóry-jest

■ wolny wtedy, gdy rakiem. wolnej decyzji 
poddaje się poznanej przez siebie prawdzie 
i w życiu zgodnym z nią odnajduje sens 
swojego istnienia: z drugiej zaś wizja 
człowieka obdarzonego morą swobodnego 
kreowania prawdy i panowania nad nią. 
Jesteśmy przekonam, że owa pierwsza 
wizja człowieka może stanowić rzetelny 

r fundament dla budowania naszej wolności 
i suwerenności, tak aby jej ponownie nie

W rocznym cyklu wykładów szczegól
ne znaczenie mają te wygłaszane w auli 
im. Stefana-Kardynała Wyszyńskiego 18 
maja.każdego roku, czyli w dniu urodzin 
Jana Pawła II. Tego roku KUL święto
wał 75. urodziny Papieża, a zaproszo- • 
nym gościem była właśnie Irina Iłowaj
ska Alberti. Jej wykład „Miłość współ- 
wescli się z prawdą" dotyczył zarówno 
stosunków polsko-rosyjskich, jak-, 
i —- szerzej stosunków katoli
cyzm- prawosławie, a także roli, jaką 
w dzieje porozumienia chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu pełni obecny Pa
pież-Słowianin. Doceniając tę rolę i jej

- nie spotykany dotąd w dziejach ekume
nizmu wymiar. Autorka zwróciła wszak
że uwagę na działalność pewnych‘sił 
w Rosji, które od początku tego po
ntyfikatu starały się zatrzeć wagę faktu, 
że nowy papież jest Słowianinem: „Roz
poczęto szybką akcję dezinformacji: kła
dziono akcent nie na slowie »Slowianin«, 
lecz na słowie »Po!ak«. Jednocześnie 
ir sposób sztuczny rozdmuchiwano temat 
odwiecznej wrogości między Polską a Ro
sją, niekiedy robiąc to iv sposób niewy
bredny i prymitywny —- Polacy jakoby 
zawsze byli wrogami Rosji i dlatego właś
nie polski Papież nie może być jej przyja
cielem — a niekiedy ir sposób bardziej 
subtelny, przyznając się do zla, jakie Ro
sja wyrządziła Polsce na przestrzeni wie
ków, ale konkludując: jakże może być 
naszym przyjacielem Papież należący do 
narodu, który lak bardzo i długo przez nas 
cierpiał?” (tłumaczenie: Ańna Mańko).

Wbrew temu, Irina Iłowajska przypo
mniała o istnieniu znacznej liczby doku
mentów papieskich, jego homilii i wy
stąpień, które dowodzą jego pełnego 
zrozumienia dla • rosyjskiego prawosła-

Grzegorz Przebinda

wia. Takie teksty, niestety, me są znane 
rosyjskiej opinii publicznej, jako ze me 
były na język rosyjski tłumaczone, albo 
tez nie rozpowszechniano ich v. star
czającym zakresie. Autorka twierdzi, iz 
nigdy w historii Kościoła katolickiego 
nie stał na jego czele tak wielki przyjaciel 
Rosji i Cerkwi prawosławnej, a prawo
sławni nic powinni zmarnować tej danej 
im przez Boga historycznej okazji poro
zumienia. Dlatego też ..Russkaja Mysi' 
często publikuje teksty Jana Pawła II. 
aby w ten sposób przybliżyć rosyjskiej 
opinii publicznej"ducha myśli papieskiej. 
Spotkanie Jana Pawła li z Rosją doko
nywało się i dokonuje nie tylko w wymia
rze makro-historyeznym. lecz także w lu-, 
dzkiej mikró-historii: ..U' roku 1985 Jan 
Paweł U przyjął na audiencji Jelenę Su
charową i Bonneri: której pozwolenie na 
u yjuzil za granit c n < chi niezbędnej opera
cji sercii okupi! długotrwałą głodówką ,cj 
mąż. ' Myślę, że to niezwykle spotkume 
z Ojcem Świętem ,u .czasie, kiedy 
politycy i mężąwie stanu obawiali się 
przyjęcia chorej kobiety, żeby nie narazić 
się sowieckiej władzy dało jej choremu 
sercu nie mniej siły niż pomyślnie zakoń
czona operacja. Pamiętam tamten wie
czór. kiedy Jelenu (Jieorgijewna. kładąc 
się spać, zapytała mnie, czy może nałożyć 
na szyję podarowany jej prżez Ojca Świę
tego różaniec. »Mam takie uczucie po
wiedziała. krępując się. że może robie coś 
nie tak wobec nie znanego jej obyczaju 
religijnego — mam uczucie, że z tym 
różańcem jestem bezpieczna". li' 1989 
roku oboje Sacharowowie byli na audien
cji wJana Pawia ][. Andriej Sachartm 
zadał Papieżowi pytanie, kluczowe dla 
niego ir tym okresie, czy ma się zgodzić na 
uczestnictwo u pracach sowieckiego or
ganu władzy. Rady Najwyższej, reprezen
tującego przecież interesy komunistów.

Irina Iłowajska Alberti ur. w 1924 w Belgradzie jako córka rosyjskich 
emigrantów; średnic wykształcenie otrzymała w gimnazjum rosyjskim w Bel
gradzie. wyższe - w Rzymie i Cambridge. W 1946 roku wyszła za mąż za 
włoskiego dyplomatę; jeszcze za życia męża, który zmarl w 1975 roku, 
zajmowała się przekładami z rosyjskiego, publikowała także artykuły o Rosji 
i ZSRR w prasie włoskiej. Współpracowała z radiem ..Swoboda”, następnie 
pełniła funkcję sekretarza Aleksandra Solżcnityna w USA. Od 1980 roku jest 
redaktorem naczelnym paryskiego tygodnika ..Russkaja Mysi'”, który od 
kilku lat ukazuje się również w Moskwie, od 1988 dyrektorem katolickiego 
radia '..Blagowiest'”. W grudniu 1991 roku uczestniczyła w Specjalnym 
Zgromadzeniu Synodu Biskupów, poświęconemu Europie; w roku 1992 
została uhonorowana nagrodą krakowskiej ARKI za „pracę na rzecz rosyjsko- 
polskiej zgody i wzajemnego poznania obu narodów". Utrzymywała bliskie- 
stosunki z Andriejem Sacharowem, będąc świadkiem jego spotkania z Ojcem 
św. w 1989 r. Rosję po raz pierwszy odwiedziła po puczu 1991, od tego czasu 
jeździ tarn regularnie. W październiku 1993 r była świadkiem spotkania 
Papieża z Sołżenicynem; w tym samym roku opublikowała biograficzną 
książkę pt..,L ’Exiletl(i.wlitude''. Obecnie główną jej troskę stanowi publikacja 
i rozpowszechnianie na terenie Federacji Rosyjskiej tygodnika ..Russkaja 
Mysi"'. Za dwa lata wraz z redakcją będzie świętować pięćdziesięciolecie 
istnienia gazety.

Ozna< zato to udział u życiu politycznym 
kram Jan Paweł U me onmmwal. doda
nie. ze ułmne sumienie podpowie Socha- 
rowowe <n, t.pik należy robić. Andriej 
*l)miiriicwie; był niesłychanie wdzięczny 
za te odpowiedz Stała sic ona wskazówką 
<l!a /ego poznu pzct pr.it v i walki”:

Zdaniem Kowalskiej, przedwczesna 
śmierć Sacharowa zaważyła negatywnie 
na dziejach współczesnej Rosji. Zapewne 
zostałby on pierwszym prezydentem wol
nej Rosji, a wtedy najnowsze dzieje rosyj
skie potoczyłyby się innym torem. Rze
czywistość wszakz.e okazała się inna, 
proces rozrachunku z przeszłością został 
zahamowany, a dziedzictwo komunizmu 
do tej pory ciąży nad krajem. Z tego 
właśnie powodu nie doszło do praw
dziwego pojednania polsko-rosyjskiego, 
przeciwnie, podejmuje się próby wyrzu
cenia z pamięci niechlubnych kart prze
szłości na rzecz świadomości imperial
nej .. Iłowajska zwróciła się do lubels
kiego audytorium z następującymi sło
wami:

..11' tym dniu naznaczonym pieczęcią 
Miłosierdziu Hożego i jego laski pragnę 
jeko Rosjanka poprosić moich polskich 
braci o przebaczenie za wszystkie cier
pienia. których doznali ze strony Rosji 
i Rosjan. G. Eiedotow, znakomity pisarz. 
rosyjski, mawiał, że nieszczęście Rosjan 
polega na niezrozitmieniu' imperialnych 
dążeń Rosji i imperialnej roli, juką chciała 
ona odgrywać na wielu etapach historii, 
łirak osądu tych dążeń jest niezgodny 
z duchem chrześcijaństwa. Kultura Rosji 
rodziła .cip wraz z przyjęciem chrześcijań
stwu i wszystka la. co jest ie niej nie
przemijające cennego i europejskiego, na
leży do chrześcijaństwa. I...) Za imperial
ne dążenia powinniśmy prosie o wybacze
nie Pana Boga. Za cierpienia, które ivv- 
rządziliśmy innym, powinniśmy przepro

sić i'Jego. i..oczywiście, krży wdzon\eh 
prześladowanych, ciemiężonych, li' sto
sunku do Polski jest to ciążący nu nas 
grzech, za który powinniśmy wymodlić 
przebaezerąe i zadośćuczynienie. Nie zo
stałam obdarzona mandatem. <ib\ protić 
o wybaczenie w imieniu rosyjskiego naro-' 
du i bardzo 51(- obawiam, że naród ten 
dzisiaj jeszcze nie rozumie, jak konieczny 
jest dla' niego taki akt skruchy i pojed
nania. Jest to jak odmowa pójścia do 
spowiedzi w przekonaniu, że spowiedź jest 
upokarzająco. To.yo robię, robię, po pros
tu juko Rosjanka, kochająca swój naród 
i dlatego właśnie pragnąca dla niego praw
dy. Ze świadomością tego, że my. Ros
janie. krzywdziliśmy lUas przez wieki, 
proszę Hus o wybaczenu”.

Następnie Autorka prosiła Polaków , 
aby nic dawali wiary pogłoskom, iż Ros
janie ich nienawidzą. Są w Rosji'siły, 
które bezustannie wmawiają ludziom, iż 
ze strony Polaków można oczekiwać 
jedynie wrogości .i nienawiści. Dlatego 
ważne jest dzisiaj, aby Polacy w chwili, 
gdy Rosja znajduje się na rozdrożu i nie 
wiadomo jeszcze jaką pójdzie drogą, oka
zali wobec Rosjan zroz.umienie i chrześ
cijańską miłość: „Ośmielam się prosić, 
moi polscy bracia, ahyście byli dla nas 
przykładem tej miłości, bo tylko z jej 
pomocą możemy znaleźć rozwiązanie i od
kryć sens relacji między naszymi naroda
mi, a to z kolei jest niezbędnym warunkiem 
dla zbudowania chrześcijańskiej Europy. 
Tylko chrześcijańska miłość może zapo
biec staczaniu się świata w stronę przepa
ści, do której na naszych oczach spada 
dawna Jugosławia', i nie tylko ona”.

♦

Nazajutrz w redakcji kwartalnika 
„Ethos" odbyła się dyskusja na temat 
stanu dialogu prawosławno-katolickie- 
go. a podstawą rozmowy było nie tylko 
wystąpienie Iriny Iłowajskiej, lecz także 
ekumeniczny papieski List Apostolski 
„Orientale Lumen”, który do Lublina 
dotarł dokładnie w dniu urodzin Papie
ża. W dyskusji, prócz redakcji „Ethosu" 
i Prelegentki, wzięli udział przedstawicie
le Instytutu Ekumenicznego KUL: Wac
ław Hryniewicz OMI i Jan Sergiusz Ga
jek MJC, a także ks. ks. Roman Dzwon- 
kowski SAC i Alfred Wierzbicki oraz 
niżej podpisany. Całość materiałów zo
stanie wkrótce opublikowana w „rosyjs
kim” numerze „Ethosu".

Z Lublina Irina Iłowajska udała się na 
krótko do Krakowa, gdzie rankiem 20 
maja została przyjęta na audiencji przez 
kardynała Franciszka Macharskiego, 
a następnie po wspólnej Mszy św. w kap
licy Kurii Metropolitalnej rozmawiała 
w gmachu tejże Kurii z redaktorem na
czelnym „Tygodnika Powszechnego", 
Jerzym Turowiczem. Wieczorem tego 
samego dnia odleciała z Warszawy do 
Paryża. □

r
f naprawdę laska Tańska, że mog
liśmy spotkać Papieża ’. ' mówi 
i wzruszona parafianka kaiolickicj parafii 
' Niepokalanego Poczęcia NMP przv Ma- ■ 

lej Gruzińskiej. ...Me /esiesmy godni takie
go.prezentu mt m cezami ludzie .Inna 
po ro.sv|sku opowiada s/czcv.ołv ataku 
OMOŃ-u na h k i I w Miskwie.

Grupa ezterdziCNtu Polakow ze stolicy 
Rosji została podietą lampka wina przez 
prezydenta Krakowa Jozela Lassotę. Na 
ich twarzach wuiac zmieszanie i jedno
cześnie wdzięczność. Wielu z nich 8 mar
ca br. było uczestnikami ..bumupolskich 
katolików uśmierzonego przez milicję” 

jak napisała moskiewska prasa, w wię
kszości nieprzychylnie nastawiona do 
parafian na Gruzinach. Ale w tej chwili 

dzień po wizycie Papieża w Polsce 
wspomnienia schodzą na dalszy plan. 

Wszyscy są pod wrażeniem Mszy św. na 
Kapłicówce w Skoczowie.

Dzięki uprzejmości Orbisu najaktyw
niejsi parafianie przyjechali na kilka dni 
do Polski. Prócz Skoczowa, zwiedzili już 

' Jasną Górę i kościoły krakowskie. Za
nim wyjada, przyjmie ich jeszcze kard, 
Franciszek Macharski.

Pomysł zaproszenia parafian do Polski 
zrodził się podczas wiosennych targów 
turystycznych w Moskwie. Wówczas to 
delegacja Orbisu została ugoszczona ko
lacją przez proboszcza parafii .Niepokala
nego Poczęcia NMP. ks. Józefa Zaniews
kiego. ..Chcieliśmy się zrewanżować” 

wyjaśnia dyrektor hotelu Cracovia. 
Gdy przed papieską Mszą św. w Sko

czowie. podczas prezentacji przybyłych 
grup pielgrzymkowych, lektor wspo
mniał parafian z Malej Gruzińskiej, roz
legły się oklaski. Media w naszym kraju 
z uwagą śledziły rozwój wypadków na tej 
moskiewskiej ulicy.- gdzie znajduje się 
„polski’ kościół" (wybudowany jeszcze 
w 1911 roku ze składek Polaków, miesz
kających w Rosji). Do 1930 roku służył 
on katolikom jako miejsce kultu. Potem 
budynek kościoła władze oddały firmie 
budowlanej, która wnętrze podzieliła na 
kilka pięter. Dziś stojąca w centrum 

' Moskwy neogotycka świątynia jest częś
ciowo zdewastowana. W ramach postso- 

. wieckiej „glasnosti" kościół, został for
malnie zwrócony wiernym. Jest to w-za
sadzie jedyna świątynia, którą prawnie 
posiada 65-tysięczna społeczność katoli
cka w tym mieście; administrator apos
tolski europejskiej części Rosji, abp Ta
deusz Kondrusiewicz mówi o niej jako 
o „moskiewskiej katedrze" (niedawno 
w jej wnętrzu 14 alumnów I roku semina
rium otrzymało z rąk arcybiskupa sutan
ny). Niemniej, tylko niewielka część jest 
użytkowana przez katolików. Resztę zaj
muje firma budowlana, która część po
mieszczeń wynajmuje kilkunastu innym 
firmom (m.in. hurtowni alkoholu). Do
godne położenie sprawia, że interes jest 
bardzo opłacalny, dlatego dotychczaso
wemu użytkownikowi nieśpieszno się 
wyprowadzać.

Parafianie skarżą się, że już od cztetech 

lal interweniują u władzmjcjskich i państ
wowych, jak-dotychczas bezskutecz
nie. Pomoc obiecał.nawet sam prezydent 
Borys Jelcyn. Opieszałość administracji 
wydaje się jednak stwarzać bariery nie do 
pokonania. Katolicy podejrzewają, że jest 
to świadoma działalność osób niechęt
nych ich wyznaniu, a faworyzujących 
prawosławie. ..Korespondenciez władzami 

■ liczyć można już na kilogramy ' żali się 
Julia Ponomarjowa. '
, Bierność władz i jawne popieranie fir- 
my. bezprawnie użytkującej budynek.

'bardzo irytuje parafian. Nie czekając na 
przyzwolenie' władz. postanowiono 
w końcu zająć niewykorzystywane po
mieszczenia na III piętrze. W tym celu 
wyburzono i tak mocno już zrujnowaną 
ściankę działową. W odpowiedzi. 8 mar
ca br. podczas wieczornej Mszy św., do 
kościoła wkroczyła milicja i oddziały 
OMON-u. siłą usuwając modlących się. 
Przy okazji brutalnie poturbowano kilka 
osób, w tym s. Marię Stecką (doznała 
poważnych obrażeń, powalono ją bo
wiem na‘ziemię i kopano). Zaaresztowa
no cztery'osoby, m.in. o. Grzegorza 
Ciorocha. profesora seminarium (ukara
nego następnie grzywną).

Podczas akcji dowodzący oficer.’ 
wskazując na polskich księży, krzyczał: 
..llyprowodyryl”. Ks. Roman Rzepecki, 
uczestnik zajść i opiekun grupy piel
grzymkowej, żali się. że ze sprawy religij
nej próbuje się zrobić aferę polityczną. 
..Oskarżono nas. że celowo podżegamy 
parafian. Nawet niektóre polskie gazety 
iv takim duchu interpretowały zajście”. 
Nie chce wymieniać tytułów... Według 
niego katolicy są dyskryminowani przez 
Kościół prawosławny. Na sugestię, że 
prawosławie obawia się. iż katolicy od- 
biorą im wiernych, odpowiada: ..Nikt nie 
uprawia prozelityzmu. Jeżeli ktoś był nie
wierzący i jeszcze się konfesyjnie nie okre
ślił. to przecież ma prawo wyboru”. Cytu
je też nuncjusza apostolskiego w Mosk
wie abpa Johna Bukovskyego, który 
miał powiedzieć, że Rosja nie jest prawo
sławna. lecz ateistyczna.

W parafii na Małej Gruzińskiej tylko 
jedną trzecią stanowią Polacy lub osoby 
polskiego pochodzenia. Pozostali to Ros
janie i inne narodowości. Ks. Roman 
przyznaje, że większość z- nich zaintereso
wała się katolicyzmem dopiero ostatnio. 
..Są bardzo zaangażowani i czynnie się 
u’ obronę polskiego kościoła włączają. Są 
bardzo nam bliscy — to-nam dodaje otuchy. 
To nie my — księża, ale parafianie walczą 
a swój kościół”.

Przysłuchując się w krakowskim Ma
gistracie opowieściom z Moskwy i wi
dząc zaangażowanie i determinację roz
mówców — zwłaszcza kobiet — trudno 
nie wierzyć księdzu Romanowi. Zresztą 
ich >valka zaczyna już przynosić owoce: 
władze miejskie zgodziły się ostatnio na 
oddanie parafianom III piętra, a całość 
ma być przekazana do końca roku. „Nie 
poddamy się, póki kościoła iv całości nie 
odzyskamy" — zapewnia pani Julia. Q


