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Obecnie w Kościele katolickim wiele uwagi poświęca się 
szeroko pojętemu ekumenizmowi. Zagadnienie to wydaje się być 
aktualnie jednym z ważniejszych. Znajduje to swoje potwierdzenie 
we wzrastającej liczbie organizacji chrześcijańskich oraz wydarzeń 
o charakterze ekumenicznym. Instytucje kościelne prężnie włączają się 
w realizację idei ekumenizmu, głównie na płaszczyźnie teologicznej. 
Przejawia się to głównie w prowadzeniu dialogu między hierarcha-
mi, czego efektem jest powstawanie wielu dokumentów, które choć 
traktują o kwestiach ważnych, pozostają niezrozumiałe dla większości 
wiernych. Problem ten poruszony został w książce pt. Dialog leczy rany, 
która jest wywiadem – rzeką przeprowadzonym przez Krzysztofa 
Tomasika z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem. Recenzowana 
praca jest po części biografią arcybiskupa większego kijowsko-halickie-
go, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła grekokatolickiego. Posiada on 
ogromną i wszechstronną wiedzę, którą w sposób przystępny dzieli się 
z czytelnikiem. W swych wypowiedziach akcentuje często niedostrze-
gany aspekt duchowy zagadnienia.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza to Droga do 
wiary, zawierająca rozdziały: 1. Od muzyka do biskupa, 2. Muzyczna 
pasja, 3. Powołanie, 4. Argentyna – pod skrzydłami kardynała Bergoglio,  
5. Najmłodszy patriarcha. Druga część to Kościół, składa się z rozdzia-
łów: 6. Skąd Kościół grekokatolicki?, 7. Arcybiskup Szeptycki – ojciec 
Kościoła i narodu, 8. Kościół męczenników, 9. Pojednanie czy konfronta-
cja?, 10. Łacinnicy i grekokatolicy na Ukrainie, 11. Dialog ekumeniczny,  
12. Relacje z rosyjskim prawosławiem, 13. Piękno Kościoła grekokatolickiego, 
14. Kościół wobec wyzwań współczesnego świata. Książka liczy 200 stron, 
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a zasygnalizowanie pewnych kwestii skłania czytelnika do dalszych 
poszukiwań. 

Część pierwsza przybliża czytelnikowi postać arcybiskupa. 
Ukazuje jego wzrastanie w wierze w kontekście czasów, w których 
opisywane wydarzenia miały miejsce. Dla socjologa religii bądź religio-
znawcy bardzo wartościowa będzie również część druga. Zawiera ona 
wiele faktów historycznych oraz opisuje dylematy nie tylko Kościoła 
rzymskokatolickiego, ale całego chrześcijaństwa. Duchowny opowiada 
o tym, w jaki sposób można radzić sobie z problemami natury insty-
tucjonalnej. Niemal za każdym razem podkreśla ogromną wartość 
modlitwy i otwarcia na drugiego człowieka. Wielokrotnie przywołuje 
temat relacji rosyjsko–ukraińskich. Rozmówca Krzysztofa Tomasika 
rozjaśnia temat zwrotów świątyń oraz prozelityzmu. Abp Światosław 
Szewczuk do wielu kwestii podchodzi raczej sceptycznie. Wyraźnie 
zauważalne jest to w opisie relacji z Patriarchatem Moskiewskim, czy 
też Rosją w ogóle. Duchowny odnosi się krytycznie do faktu podpi-
sania tzw. hawańskiej deklaracji katolicko–prawosławnej, szczególnie 
tych fragmentów, które dotyczą Ukrainy i kwestii rozwoju Kościoła. 
Rozważa obecną pozycję zajmowaną przez Kościół rzymskokatolicki 
i jego rolę, jaką powinien pełnić w dziele dialogu ekumenicznego. 
Zdaniem Światosława Szewczuka, Kościół katolicki z racji przewagi, 
jaką ma nad innymi, powinien pierwszy wyciągać rękę do dialogu, 
wykazując przy tym dobrą wolę.

Jednym z głównych znamion prowadzonej rozmowy jest 
zdroworozsądkowe podejście rozmówcy Krzysztofa Tomasika do 
poruszanych zagadnień. W wielu miejscach możemy znaleźć odwoła-
nia do aktualnych problemów, z którymi muszą się mierzyć nie tylko 
Kościoły, ale również poszczególne państwa. Dostrzeżenie zdawałoby 
się pozornie nieistotnych z punktu widzenia religijności kwestii, jak 
choćby migracja zarobkowa Ukraińców do Polski, stanowi zdaniem 
Arcybiskupa poważne wyzwanie dla duchowieństwa. Musi ono 
bowiem docierać do wiernych, nie tylko niwelując dystans geograficz-
ny, ale również trafniej dostosowując przekaz, by nie stracić wiernych.

Istotnym tematem rozmowy jest postać arcybiskupa Szeptyc-
kiego, który w rozwoju i tworzenia struktur UKGK odegrał fundamen-
talną rolę. Jego działanie miało charakter kompleksowy, nie ograni-
czało się do sfery duchowo-religijnej, ale swym zasięgiem obejmowało 
również sferę ekonomii. 

Książka z pewnością stanowi pewne novum na rynku wydaw-
niczym. Ukazuje odmienną perspektywę rozważanego zagadnienia 
oraz dokonuje analizy zdarzeń z punktu widzenia instytucji, która 
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wielu osobom jest po prostu nieznana. Ewenementem jest również 
fakt, iż pozycja Kościoła zdaje się mieć charakter państwowy, a on 
sam zaczyna odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodo-
wej. W książce tej nie znajdziemy gotowych odpowiedzi i rozwiązań 
współczesnych problemów, lecz wskazówki, jak postrzegać otaczającą 
nas rzeczywistość.
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