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Tradycja miarą wszechrzeczy,
czyli o pewnych nurtach rosyjskiego prawosławia

Na tropie Antychrysta
Grzegorz Przebinda

Włodzimierz Sołowjow, publiku
jąc u schyłku zeszłego stulecia 
„Opowieść o Antychryście”, 

zawarł w niej zagadkowy opis zorganizo
wanego przez księcia tego wieku fałszy
wego „soboru powszechnego”. Organiza
tor i pierwszy przewodniczący „soboru” 
postanowił doprowadzić do fałszywej jed
ności chrześcijan. Wyczuł doskonale, w 
jaki sposób uda mu się przeciągnąć na 
swoją stronę większość przedstawicieli 
trzech chrześcijańskich wyznań. Należało 
się wyprzeć Chrystusa i odrzucić wiarę w 
Jego Zmartwychwstanie, a w zamian prze
wodniczący zapewniał realizację tego, co 
większość przedstawicieli danej konfesji 
uważała za jej „istotę”. Katolicy otrzyma
li obietnicę oparcia swego mocarstwa na 
autorytecie ich duchowego przywódcy, 
który znów miał w Rzymie odzyskać swój 
tron. Protestantom zapewniono nieograni
czoną możliwość swobodnego badania 
Pisma. A prawosławni czym dali się sku
sić? „Wiem, iż między Wami - zwracał 
się do nich Antychryst - są tacy, dla 
których w chrześcijaństwie najdroższa jest 
święta tradycja, stare symbole, stare pie
śni i modlitwy, ikony i rytuał Mszy świę
tej” . Dla nich to Antychryst otworzył „mu
zeum archeologii chrześcijańskiej" w 
sławnym grodzie Konstantynopolu. Teraz 
trzeba tylko powołać odpowiednią komi
sję, która zajmie się katalogowaniem pa
miątek, aby przybliżyć współczesności tra
dycję Cerkwi Prawosławnej...

Dwa lata temu, 14 i 15 listopada 1994 
roku, w moskiewskim klasztorze św. Da
niela odbyła się „Międzynarodowa Kon
ferencja Teologiczna poświęcona jedno
ści Kościoła”. Tytułowa „jedność” nie 
miała jednak nic wspólnego z ewangelicz
nym .Aby byli jedno”; chciano ją osią
gnąć frontalnym atakiem na „wrogów pra
wosławia”. Tymi „wrogami” byli dwaj 
prawosławni księża, także obecni na kon
ferencji: ojcowie Gieorgij Koczelkow i 
Aleksander Borisów.

Pierwszy przemawi ał rektor Prawosław
nego Instytutu Teologicznego im. św. Ti- 
chona, Władimir Worobjow. Z pasją 
mówił o trzech rodzajach schizmy (ros. 
raskoł), które zagrażają dziś Cerkwi Ro
syjskiej: schizma nacjonalistyczna, jurys- 
dykcyjno-polityczna oraz rewolueyjno- 
-reformatorska - szczególną uwagę po
święcając temu ostatniemu. Nie wymienił 
on jeszcze, co prawda, nazwisk „rewolu- 
cyjno-reformatorskich schizmatyków”, ale 
zrobili to kolejni mówcy. Znany z napaści 
na o. Aleksandra Mienia archimandryta 
Izajasz Biełow stwierdził, że ojcowie Ko- 
czetkow i Borisow swą działalnością sami

To była trudna wizyta, dla gościa i dla 
gospodarza. Choć jej kulminacyjnym 
punktem były adwentowe nieszpory w ko

ściele św. Grzegorza Wielkiego (skąd rów
no 1400 lat temu na życzenie papieża wyru
szyli mnisi kamedulscy, by ewangelizować 
Brytanię), uświadamiające „o ile mniejsze 
jest to wszystko, co dzieli, w porównaniu z 
tym, co łączy" (jak napisał Jan Paweł II w 
encyklice „Ut unum sini"). Niemniej, pod
czas wizyty w Watykanie zwierzchnika Ko
ścioła anglikańskiego, Arcybiskupa Canter- 
bury, George’aLeonarda Carey’a, świeża je
szcze była pamięć o tym, co wydarzyło się 
w Kościele Anglii zaledwie cztery lata temu, 
11 listopada 1992, gdy po siedemnastolet
niej debacie synod tamtejszy, 384 głosami 
za i 169 przeciw, przyjął decyzję o udziela
niu święceń kapłańskich kobietom.

Z możliwości tej skorzystano w marcu 
dwa lata później, co skłoniło Jana Pawła II 
do ogłoszenia (30 maja 1994) listu apostol
skiego „Ordinatio sacerdotalis" o udziela
niu święceń kapłańskich wyłącznie męż
czyznom. „Kościół nie ma żadnej władzy 
udzielania święceń kapłańskich kobietom" 
- pisał Papież, dodając, ie „orzeczenie to 
powinno byópneż wszystkich wiernych Ko
ścioła uznane ta ostateczne". Mówiło się 
wtedy, że niełatwo będzie naprawić szko
dy, jakie strona anglikańska wyra|dała dia

postawili się poza Cerkwią, przeto należy 
ich z niej wykluczyć... Obiektem krytyki 
była zwłaszcza książka o. Borisowa pt. 
„Niwy pobielałe”. Któż jednak z rzucają
cych kamień w jej autora, przeczytał choć
by połowę dwustustronicowej książeczki? 
Chyba niewielu, skoro organizatorzy prze
zornie rozdali dyskutantom dwie, odbite 
na ksero, stronice „bryku”, który pozwa
lał do woli krytykować „heretyka”.

STRASZNA BITWA 0 ROSJĘ

Nie wiem, czy w konferencji brał udział 
metropolita petersburski Joann (zm. 1995), 
ale nawet jeśli nie był tam obecny, to za
pewne wielu uczestników sympozjum 
czytało jego książkę „Bitwa o Rosję. Pra
wosławie a współczesność”. Wydany je- 
sienią 1994 zbiór kazań i homilii peters
burskiego władyki dobrze oddaje nastroje 
tej części prawosławnych duchownych i 
teologów, której głos przeważał na wspo
mnianym spotkaniu. Duchowym patronem 
metropolity' Joanna ma być św. Jan z Kron
sztadu (zm. w 1908 r„ kanonizowany w 
1988). Metoda czytania i cytowania przez 
Joanna dzieła świętego pozostawia jednak 
wiele do życzenia. Mistyczne dzieło Jana 
z Kronsztadu, „Moje życie w Chrystusie”, 
opiera się na założeniu, iż Kościół jest 
wieczną prawdą, a jego przeznaczenie jest 
ponadhistoryczne. Z drugiej strony, Jan z 
Kronsztadu żył i tworzył w czasach spo
łecznych burz (1881-1905), a jego pole
miki z rosyjskim ruchem rewolucyjnym 
często miały wymiar historyczny i prze
mijający. A metropolita Joann szuka w 
dziele świętego wyłącznie fragmentów, 
które mogłyby poprzeć lezę, iż to nie Chry
stus i Jego Kościół jest wieczny, lecz 
wieczna jest „samodzierżawna święta 
Ruś”: „Nie możemy się nie radować z nie
objętej przestrzeni i wielkości ziemi ojczy
stej. A któż przyczynił się do tego? Święta 
wiara prawosławna”. Jakże więc łatwo 
przychodzi mu sformułowanie następne
go „historiozoficznego” wniosku, tym ra
zem opartego na cytacie z Kazania na 
Górze „„Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowania dla sprawiedliwości, al
bowiem do nich należy królestwo niebie
skie... Tak niechaj świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
M’ niebie«. I czyż nie temu świadectwu za
wdzięcza naród rosyjski, iż - zbudowaw
szy największe w.wiecie państwo, rozcią
gające się od Atlantyku do Oceanu Spo
kojnego ~ żadnego, nawet najmniejszego 
spotkanego na swojej drodze narodu nie 
poniżył, a wszystkie przyjął jako braci, 
najpierw zdobywając serca, a nie twier
dze”. Historyk Rosji zdumiewa się, czyta

Trudna wizyta
Marek Lehnert z Rzymu
logowi ekumenicznemu, a nawet, że zaprze
paszczono cały jego trzydziestoletni doro
bek.

Trzydniowy pobyt w Rzymie dra Ca- 
rey’a, uznać by więc można za skuteczne 
rozwianie podobnych obaw. Z punktu wi
dzenia meritum sprawy nie sposób jednak 
wizyty tej uznać za jakiś znaczący krok 
naprzód. „Przeszkoda na drodze pojed
nania, jaką stanowi wyświęcanie kobiet na 
kapłanów czy biskupów w niektórych pro
wincjach Wspólnoty anglikańskiej, stała się 
bardziaj ewidentna i stworzyła nową sytu
ację” - czytamy we wspólnej deklaracji, 
jaką na zakończenie wizyty podpisali gość 
i Jan Paweł II. „W związku z rym byłyby 
wskazane uzupełniające konsultacje «■ 
sprawie dalszego postępu w- stosunkach 
między Wspólnotą anglikańską i Kościołem 
katolickim''.

Zdaniem Watykanu decyzja sprzed czte
rech lat, której skutków, jak w tych dniach 
przypomniano, obawiał się poprzednik 
Carey'a abp Robert Ruńcie, była przeja
wem rozluźnienia się historycznych wię
zów w łonie wspólnoty oraz postępującej 
mezalertiowi i samodzielności k.izdc) pro
wincji (jest ich 33, z czego już 19 podjęto 
decyzję o dopuszczeniu kobiet do kaplaii 
stwa), innymi słowy ujawniła kryzys wła
daj w Kościele anglikańskim Rozwaze 

jąc powyższe słowa, ale jeszcze bardziej 
dziwić się musi teolog. Chyba po raz 
pierwszy dokonano próby wyprowadzenia 
ideologii terytorialnych podbojów z Ka
zania na Górze...

Ale metropolita Joann idzie dalej i po
wołując się na Apostoła Piotra, utwierdza 
rosyjskich wiernych w przekonaniu, iż są 
oni „rodem wybranym”. Ród wybrany 
musi walczyć z wrogami, z ową „tajemni
cą bezbożności”, o której w liście do Te- 
saloniczan mówił św. Paweł. „Tajemnica 
bezbożności”, która dla Apostoła jest zwią
zana z nadejściem Antychrysta („syna zła, 
człowieka zatracenia”), dla petersburskie
go metropolity nie jest żadną tajemnicą; 
„źródła „tajemnicy bezbożności'''' znajdu
ją się w odległych starych czasach. Punk
tem wyjścia dla niej są wydarzenia, na po
zór mało znaczące - w VIII i VII wieku 
przed Narodzeniem Pańskim, pod uderze
niem Asyrii i Babilonu upadły maleńkie 
bliskowschodnie królestwa - Izraelskie (w 
72 7 roku przed C hr.) oraz Judejskie (w 606 
roku przed Chr.)”.

Metropolita „wie”, jak niegdyś „wie
dział” Dostojewski, dlaczego właśnie te 
fakty zaciążyły nad chrześcijańską histo
rią. Chodzi mianowicie o to, iż od tej pory 
naród żydowski zaczął spiskować przeciw 
światu: „Pozbawiona niezależności i prze
wrotnie objaśniająca święte księgi, część 
religijnych sekt Izraela i Judei powiązała 
swoje nadzieje z nadejściem Mesjasza - 
króla izraelskiego, który uczyni ich pana
mi świata”. Współczesna działalność mię
dzynarodowej finansjery - banków, fun
dacji i komitetów - ma korzenie w tam
tym wydarzeniu. Jej celem jest „sprawa 
diabelska”, „próba szatana i jego poplecz
ników, mająca na celu przeszkodzenie 
sprawie Chrystusa”. Centralnym moty
wem Joannowej homilii paschalnej na rok 
1993, pt. „Chrystus zmartwychwstał’”, nie 
jest więc kwestia Zmartwychwstania, lecz 
odpowiedzialność Żydów za Ukrzyżowa
nie. Dodajmy, iż w innym tekście, pt. 
„Twórcy kataklizmów”, władyka dowo
dzi, iż nie jest wcale antysemitą, lecz wy
łącznie anty-judaistą: Żyd nie jest niebez
pieczny dla Rosji jako Żyd, lecz jako wy
znawca judaizmu ■- gdy się przechrzci, i 
on może pracować na wielkość i chwałę 
„świętej Rusi”.

i
Rzecz jasna, metropolita Joann poświę

ca wiele miejsca polemice z katolicy
zmem. W Petersburgu wydano pod jego 
redakcją 250-stronicowe dzieło zbiorowe, 
zatytułowane „Cerkiew prawosławna. 
Katolicyzm, protestantyzm, herezje i sek
ty w Rosji”. Książka jest pierwszym to
mem serii-dodatku do „Sankt-Fetersbur- 

nie tej sprawy mogłoby, przynajmniej teo
retycznie, ułatwić dialog w innej jeszcze, 
różniącej oba Kościoły kwestii. Chodzi o 
prymat Biskupa Rzymu. Arcybiskup Can- 
terbury z uznaniem wyraził się o śmiałej - 
jak podkreśli! - decyzji Jana Pawła II, by 
znaleźć „taką formę sprawowania pryma
tu, która nie odrzucając bynajmniej istot
nych elementów tej misji ( Następcy Piotra], 
byłaby otwarta na nową sytuację" („Ut 
unumsint"). ,Jśez porozumienia w tej spra
wie - czytamy we wspomnianej wspólnej 
deklaracji - nie będzie możliwe osiągnięcie 
pełnej jedności". Są to niemal te same sło
wa, których użyto w obszernym komenta
rzu, jaki na lamach ,X 'Ossemitore Roma
no" ukazał się w dniu przyjazdu abpa Ca- 
rey’a. Rzucały się tam w oczy częste od
niesienia do postaci jego poprzednika, abpa 
Ruńcie, który - jak przypomniano - na 
poprzedniej konferencji w Lambeth, w 
1988, mówił o zagrożeniu jedności Kościo
ła anglikańskiego i wskazswal nanztko 
jakim jest brak narzędzi w podejmowaniu 
decyzji na szczeblu centralnym.

WaiykańskPdziennik nie podsumował 
wizyty Arcybiskupa Canlerbuiy, który pod
czas spotkania z prasą określił ją jako niez
wykle udaną i wyraził przekonanie, że kwe
stia kapłaństwa kobiet na pewno jest do 
przezwyciężenia. .Żadna przeszkoda nie 
jest wieczna. Wierzę, że z Bożą pomocą i z 
czasem i tę pokonamy", Watykan opinii tej 
nie skomentował. □

ZAPRASZANY NA PIELGRZYMKI 
Z PALLOTYNAMI 
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skich Diecezjalnych Wiadomości”, wy
raża więc zapewne oficjalne poglądy czę
ści Cerkwi.

W roku 1054 nie było żadnej schizmy - 
brzmi jej podstawowa teza - to tylko Ko
ściół katolicki „odłączył się od Jedynej, 
świętej Soborowej i Apostolskiej Cerkwi”. 
Cała historia Kościoła katolickiego pod
sumowana została następująco: „Droga 
rzymskiego katolicyzmu, na przestrzeni 
całej jego historii, to droga samoubóstwia- 
jącejsię pychy, obcej duchowi Ewangelii, 
to praktyczny i moralny relatywizm, in
trygi polityczne, kłamstwa, do których 
ucieka się Watykan dla osiągnięcia swo
ich celów'?

Twer, położony nieco ponad sto pięć
dziesiąt kilometrów na północny zachód 
od Moskwy, w XIV wieku był głównym 
jej rywalem w procesie jednoczenia ziem 
ruskich. W II połowie XIX w. miasto było 
już jednak typową prowincją. Dostojew
ski uczynił je miejscem akcji „Biesów”, 
aby pokazać, jak zrodzony w dużych mia
stach (Petersburg) komunizm przenosi się 
na prowincję (Skworieszniki-Twer) i stam
tąd prowadzi swoją krecią robotę.

Dziś w mieście ukazuje się diecezjalny 
miesięcznik „Prawosławnaja Twier”. W 
numerze 10. z 1994 roku biskup twerski i 
kaszyński Wiktor zwraca się do wiernych 
z okazji 500. rocznicy śmierci św. Nekta- 
riusza Bieżeckiego. Przedstawiwszy naj
pierw pozytywny wykład o życiu i nauce 
tego mało znanego świętego, w drugiej 
części posłania biskup mówi już o „krót
kowzroczności duchowej”, którą można 
bardzo często spotkać w dziejach chrze
ścijańskiej religii, a która, gdy nie chce się 
nawrócić, stanowi grzech przeciwko Du
chowi św.: „Krótkowzroczni są w swojej 
działalności zachodni misjonarze, którzy 
zapełnili nasz kraj, naszą drogą Rosję”. 
Nie ma zbawienia poza prawosławiem - 
w tej kwestii biskup twerski i kaszyński 
nie ma żadnych wątpliwości: „Wszelka 
nieprawosławna wiara zawiera w sobie 
albo domieszkę kłamstwa, albo cała jest 
kłamliwa. Ojcem kłamstwa jest diabeł, a 
Bóg nienawidzi kłamstwa”.

Miesięcznik publikuje także tekst Dmi- 
trija Mamonowa, nauczyciela w nowo 
otwartej parafialnej szkole podstawowej, 
pt. „O krzyżu i znaku krzyża”. Próżno jed
nak byłoby szukać w tekście stosownych 
do lematu głębi, lwią część natomiast zaj
mują w nim porady, jak czynić znak krzy
ża, aby ustrzec się przed wpływem złych 
duchów. Autor snuje opowieść, jak pew
nego razu pod Kaługą prawosławny pop z 
grupą młodzieży dopatrzył się na hory zon
cie UFO (które ma być, obok katolicyzmu, 
protestantyzmu, sekt, New Age. ruchów 
chanzniatycznyćh oraz twórczości ojca 
Mienia, największym zagrożeniem dla je
dynie świętej wiary”). Pop uczynił zama
szysty znak krzyża, wyszeptał stosowną 
modlitwę i UFO natychmiast rozwiało się 
w szatańskiej mgiełce. Nauczyciel przy
wołał też inny, jeszcze bardziej „poglądo
wy” opis: ,J)o kościoła weszła żona popa 
- młoda matka z czteroletnim synem. Do 
małego podeszła staruszka i z uśmiechem 
wyciągnęła do chłopca cukierek. Ale mat
ka, nim synek odebrał ten »podarunek«, 
zdążyła przeżegnać cukierek jeszcze w ręku 
staruszki. A starucha natychmiast, ze zło
ścią na twarzy, wyrzuciła cukierek, nie 
umiejąc nawet ukryć celu swojego poda
runku. Zapewne niemało sił kosztowało  ją, 
aby w nocy magicznymi zaklęciami prze
mienić ten cukierek w narzędzie zguby. Ale 
znak krzyża w jednej sekundzie unieszko
dliwił wszelkie złe czary!”

WALKA OJĘHK

Odpowiedzmy na postawione na począt
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Prawosławnej Cerkwi. Owe reformy po
legają przede wszystkim na przekładzie 
języka liturgii na współczesny język rosyj
ski. Dokonuje się oto zamiana teologii oj
ców Kościoła na prace modernistycznie 
zorientowanych apologetów odnowy, ta
kich jak: o. Aleksander Mień, o. Aleksan
der Szmieman, N.A. Bierdiajew, Sergiusz 
Awierincew”. Kolejnym, według autora, 
grzechem wspólnoty Koczetkowa („Brac
two Ofiarowania”) jest „skrajny ekume
nizm” oraz odprawianie Mszy świętej po 
rosyjsku we wspólnocie z innowiercami 
(szczególnie z katolikami obrządku 
wschodniego). Nadto ów „schizmatycki 
ruch” zajmuje się „prozelityzmem” pośród 
prawosławnych, organizuje szkoły kate
chetyczne w Moskwie, a prawosławie 
przekształca w „modernistyczne neochrze- 
ścijaństwo”. Dla Anionowa fakt, iż Ko- 
czetkow oraz Awierincew „odrzucają li
turgiczne dzieło św. św. Cyryla i Metode
go i innych świętych ojców Cerkwi, zastę
pując je swoimi »przekładami«, z ducho
wego i kulturowego punktu widzenia jest 
straszliwym wandalizmem”.

Kwestia języka liturgii jest dzisiaj w Cer
kwi równie ważna, jak ważna była w Ko
ściele katolickim przed Soborem Watykań
skim II. Ci, którzy pod koniec XX wieku 
chcą za wszelką cenę dochować w liturgii 
wierności językowi braci sołuńskich, dzia
łają może w zgodzie z literą tradycji, ale 
pozostają w całkowitej sprzeczności z du
chem misji Apostołów Słowian, którzy 
przed ponad tysiącem lat po to tworzyli al
fabet języka staro-cerkiewno-słowiańskie- 
go, po to tłumaczyli księgi liturgiczne z 
greckiego na język Słowian, aby uczęszcza
jący do kościoła rozumieli, o czym mowa. 
Ojciec Borisow w swej książce „Niwy po
bielałe” dowodzi, iż ludzie współcześni nie 
rozumieją języka Cerkwi i nie uczestniczą 
w pełni w odprawianej liturgii. W pewnym 
miejscu cytuje w języku starosłowiańskim 
fragment z Listu do Żydów Apostoła Paw
ła (2, 12-18), prosząc czytelnika, aby 
spróbował zrozumieć znaczenie cytowa
nych fraz. Gdy wykształcony czytelnik pod
da się zrozpaczony, autor pociesza go fak
tem, iż identycznego zadania nie rozwiąza
ła przed laty Nadieżda Jakowlewna Man- 
delsztamowa, „znana pisarka z filologicz
nym wykształceniem”. Borisow pisze: .Jak 
żartował pewien mój znajomy, z apostol
skich czytań rozumiał zawsze wyłącznie 
pierwsze słowa: »Bracia«. Smutny żart, ale 
prawdziwy”.

Mimo, iż trudno nie przyznać racji Bo- 
risowowi, jego próba powrotu do ducha 
misji Cyryla i Metodego spotyka się z wiel
kim oporem cerkiewnych tradycjonali
stów. „Służyć Bogu, nie historii" - takim 
mottem, wziętym z pism św. Atanazego 
Wielkiego, opatrzył swój „antymodeniF 
styczny” artykuł cytowany już Antonów. 
Pytanie jednak, czy ma rację, gdy twier
dzi, że to metropolita Joann, a nie ojciec 
Mień,,„służy Bogu, a nie historii”. W pi
smach tego pierwszego jakże rzadko go
ści Ewangelia, a jakże często-odwołania 
do „świętej tradycji”, „świętej historii”, 
„świętej Rusi”. W każdej homilii, nieza
leżnie od tego, czy jest ona orędziem bo
żonarodzeniowym, czy paschalnym, naj
bardziej widoczny jest obraz wroga, w 
którego obliczu prawosławna Ruś musi 
zewrzeć szeregi.

Jednym z wrogów jest katolicyzm, 
mimo iż uznaje on wszystkie najważniej
sze dogmaty chrześcijaństwa (dogmaty 
chrystologiczne: boskość i człowieczeń
stwo Jezusa, dwie Jego wole, Zmartwy
chwstanie, a także dogmat o św. Trójcy). 
Dla prawosławnych tradycjonalistów waż
niejsze od istoty chrześcijaństwa są bo
wiem jego przejściowe historyczne formy. 
Ojciec Borisow pisze: „Paradoksalnie, 
nasza Cerkiew przez długie lata głosiła 
nie tyle Jezusa Chrystusa, co Samą Sie
bie: gfositoprawo kanoniczne, tra- 
d\eu’, ikony, •studD (piran ( o
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skie prawosławie przekształca się w etno
graficzne muzeum, zajmujące się wyłącz
nie działalnością liturgiczno-kaznodziej- 
sKą, a nie rozwijające rucnow paranatnycn 
i lekceważące działalność społeczną.

Ciekawe są te fragmenty książki, w 
których autor pisze o „cerkwi starych ko
biet”. Dwa lata temu na tych łamach 
(„TP”, nr 39/94) o. Wacław Hryniewicz 
wyraził radość z faktu, iż Cerkiew rosyj
ską w XX wieku uratowały kobiety. Bori
sow nie podziela tej radości: „rzecz pole
ga na tym, że wszystko, co dzieje się w 
naszych kościołach, psychologicznie i in
telektualnie zadowala tylko »babuszkÓ! - 
najbardziej pokorną, cierpliwą i mało 
wykształconą część naszego narodu... Są 
to kobiety o szczególnej formie świadomo
ści, ze szczególną psychologią, której 
główną cechą jest uniżona pokora w obli
czu wszelkiego autorytetu, w obliczu wszel
kiej władzy... Nawiasem mówiąc, wcale to 
nie znaczy, iż one są pokorne i tolerancyj
ne w życiu codziennym. Jest raczej na od
wrót - pokora w obliczu każdego, nawet 
niewielkiego autorytetu, kompensowana 
jest agresją w codziennym życiu”. Kobie
ty te odnoszą się agresywnie choćby do 
osób zajmujących niższe miejsce w hie
rarchii parafialnej, w tym do młodzieży.

Książka Borisowa podejmuje wiele in
nych kwestii: religijnego wychowywania 
dzieci, znaczenia Biblii w życiu chrześci
janina, kultu maryjnego, ekumenizmu, 
antysemityzmu itd. Jest to pierwsza po 
upadku komunizmu próba tak odważne
go podjęcia problemów Cerkwi, i to 
piórem kapłana, który jest przewodniczą
cym Rosyjskiego Towarzystwa Biblijne
go. W tytule pracy autor nawiązuje do 
Ewangelii św. Jana (4. 35): „Podnieście 
oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na
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Rosyjska Cerkiew Prawosławna swe 
opinie wyraża na Soborach Lokalnych 
(Pomiesmyje Sobory), których uczestnika
mi są biskupi, niższe duchowieństwo oraz 
przedstawiciele świeckich, a także na So
borach Biskupów Prawosławnych (Archi- 
jerejskije Sobory). Niezwykle ważnym dla 
historii Cerkwi był Sobór Lokalny z lal 
1917-1918, na który m przywrócono zli
kwidowany jeszcze przez cara Piotra I 
urząd patriarszy, a także podjęto kwestię 
stosunku Cerkwi do państwa. Autorem 
Deklaracji, która zakładała nie rozdział, 
lecz harmonijną symfonię obydwu- sfer, 
był o. Sergiusz Bułgakow. Najwfażniej- 
szyra jednak osiągnięciem owego Sobo
ru, zapomnianym wkrótce w zawierusze 
bolszewickiej, było położenie nacisku na 
działalność parafii. Wybieralni świeccy 
cerkiewni starostowie mieli aktywnie 
kształtować parafialne życie.

Na Lokalnym Soborze w czerwcu 1990 
roku wybrano nowego patriarchę, Aleksie- 
ja II; lam także ustalono strategię działania 
Cerkwi. Aleksiej II wielokrotnie od tego 
czasu do wodził, iż są mu obce ksenofobicz
ne nastroje części hierarchó  w, a jednym z 
głównych jego pragnień jest przywrócenie 
jedności chrześcijan - w takim tonie prze
mawiał na odbytej w czerwcu 1994 mo
skiewskiej konferencji „Wiara chrześcijań
ska a ludzka wrogość”. Sobór Biskupów 
Prawosławnych, który odbył się w mo
skiewskim klasztorze św. Daniela niecałe 
dwa lata temu, nie potwierdził obaw, ii w 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej górę we
źmie superkonserwatywne „stronnictwo 
narodowe”. Ważne jest przede wszystkim 
to, iż po wielu latach milczenia na Soborze 
mówiło się o społecznej nauce Cerkwi, o 
potrzebie reformy języka liturgii.

PS. W powyższym tekście znalazło się 
sporo knt\c?n\ Ji spostrzeżeń. Zaznaczę 
jednak, że nigdy nie ośmieliłbym się 
mówić ew cathedra o Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej jako całości ■■■- pamiętam 
przecież, jakie burze dziejowe ten Kościół 
pi/e/U u minionseh siedemdziesięciu 
pięciu latach, ilu biskupów; księży i wier- 
mch zapLu. iło zwiem za wicntow Chy 
shisowi lo właśnie um - jak przed wie* 
kami pierw m chi a ijame s* iadczv h o 
praudzie Prawosławia Nie ulega uątph- 
ywsci. ze -Jąc ich siadem Cerkiew wkrot 
ko su odrodra


