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Daria JanowiecSpołeczeństwo i państwow Podstawach Nauki Społecznej Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej

Rosyjska Cerkiew Prawosławna istnieje w obrębie struktur państwowych i społecznych współczesnej Rosji. Dlatego też tak niezwykle istotnym zagadnieniem jest analiza jej relacji ze społeczeństwem oraz władzą świecką w oparciu o dokument będący wyrazem oficjalnego stanowiska Patriarchatu Moskiewskiego.Problematyka kontaktów i stanowiska hierarchów Cerkwi w kwestiach władz państwowych, polityki i społeczeństwa zawsze wywoływała wiele kontrowersji. Takie podejście związane było przede wszystkim z odpowiedzią na pytania: jak dalece ścisłe powinny być relacje władzy świeckiej i duchowej, czy Cerkiew prawosławna powinna zajmować stanowisko w kwestiach polityki, jaki jest jej status w społeczeństwie? Bezsprzecznym pozostaje fakt, że religia i państwo na przestrzeni wielu stuleci miały na siebie wzajemnie silny wpływ. Polityka jako element działalności państwa musiała stać się również jednym z aspektów życia społeczeństwa ocenianym przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Tylko w ten sposób mogła się realizować tradycja harmonijnego współistnienia państwa i Kościoła1. Problem ten stał się szczególnie żywy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Prawosławie uwolnione spod kontroli komunistów uzyskało możliwość nieograniczonego działania. Istnienie w warunkach wolności pozwoliło mu na odbudowę miejsca, jakie zajmowało ono w Rosji przed przyjściem do władzy bolszewików. Konieczność ściślejszego scharakteryzo
1 H. Kowalska, Współczesne dzieje i problemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, [w:] Życie 
religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002, s. 7, Prace Ko
misji Kultury Słowian - Polska Akademia Umiejętności, t. 2.
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wania stosunków Patriarchatu Moskiewskiego i państwa oraz relacji ze społeczeństwem wymogły na Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej stworzenie programu nauczania społecznego. Pojawił się niezwykle ważny aspekt - możliwość odbudowy prawosławnego wzorca antropologicznego.Należy zwrócić uwagę na fakt, że kilkadziesiąt lat ateizacji państwa spowodowało ogromne spustoszenie w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Prześladowania duchownych i wiernych, zamykanie seminariów, podatki na rzecz państwa oraz ciągły nadzór władz nad Cerkwią to metody, jakimi posługiwało się państwo komunistyczne po to, aby wykorzenić religię. Nienajlepsze kontakty panowały też między Patriarchatem Moskiewskim a diasporami za granicą. Ponadto zaistniał również problem powstania cerkiewnej opozycji w postaci Cerkwi katakumbowej. Taka złożona sytuacja czekała na rozwiązanie po upadku komunizmu. W tym czasie Rosyjska Cerkiew Prawosławna stała się niezależna od państwa. Mogła otwarcie wyrażać swoje nieograniczone przez władzę świecką stanowisko wobec kwestii społecznych. Należy zauważyć, że już pod koniec lat 80. XX w. rosyjskie prawosławie stanęło przed koniecznością sformułowania koncepcji społecznej. Szczególną rolę odegrały w tym przypadku obchody 1000-lecia chrztu Rusi.Wydarzenia te poprzedzone były zmianami, jakie rozpoczęły się w ZSRR w czasach Michaiła Gorbaczowa, a które, jak podaje Władimir Moss, trwały do 1995 r.2 Od momentu przejęcia władzy przez Gorbaczowa wiosną 1985 r. rozpoczęły się powolne zmiany, które dały o sobie znać m.in. zakończeniem otwartych i zaplanowanych ataków na Cerkiew.

2 В. Мосс, Православная церковь на перепутье (1917-1999), [on-line:] http://www. portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=92, odczyt: 1 VI 2011.
3 Ibidem.4 В. Цыпин, История Русской Церкви 1917-1997, [on-line:] http://krotov.info/histo- ry/20/tsypin/tsyp09.html, odczyt: 1 VI 2011.

Odtajnienie niektórych archiwów przyczyniło się do odkrycia prawdy o losach Cerkwi prawosławnej w Związku Radzieckim. Jednakże początkowe działania komunistów w tym okresie nie zapowiadały zdecydowanej zmiany w stosunkach z prawosławiem. Jak stwierdza Moss, zmiana taka miała nastąpić dopiero w kwietniu 1988 r., kiedy doszło do podpisania konkordatu na spotkaniu patriarchy Pimena i członków Świątobliwego Synodu z Gorbaczowem3. Nieco innego zdania jest Władisław Cypin, który przejawy zmiany kursu dostrzega w roku 1986, gdy w prasie radzieckiej pojawiły się pozytywne artykuły na temat Cerkwi, jednakże nie doprowadziło to od razu do znacznej poprawy sytuacji prawosławia w ZSRR4. Jak twierdzi Fridrich Owsijenko, od soboru 1988 r. Rosyjska Cerkiew prawosławna mogła małymi kroczkami wyzwalać się spod kontroli państwa. Podczas obrad soborowych w 1988 r. zniesione zostało 
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m.in. rozporządzenie, które podporządkowywało duchowieństwo radom parafialnym5. Najważniejszym dokonaniem tego soboru było przyjęcie nowej Konstytucji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Znaczenie obchodów jubileuszowych wspomniany już Władisław Cypin określił w sposób następujący:

5 Ibidem.
6 Ibidem. Wszystkie zamieszczone w tekście tłumaczenia cytatów są mojego autorstwa.7 Ф. Овсиенко, Особенности формирования социальных доктрин православия и ка
толицизма, „Государство, религия. Церковь в России и за рубежом" 2009, № 3, s. 152.“ Sobór Lokalny Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej to zebranie arcybiskupów, przedstawicieli kleru, mnichów oraz osób świeckich. Podejmuje on decyzje dotyczące: zasad wiary, ustroju kanonicznego, wyboru patriarchy oraz kanonizacji świętych. Termin zwołania Soboru Lokalnego ustalany jest przez Sobór Arcybiskupów i w wyjątkowych przypadkach przez Patriarchę Moskwy i Wszechrusi, bądź też Świątobliwy Synod. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Konstytucji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.9 В. Ц ы п и н, op. cit.

Jubileuszowy rok 1988 wszedł do historii jako czas, w którym zaszły radykalne zmiany we wzajemnych relacjach Cerkwi i państwa, Cerkwi i społeczeństwa. Świętowanie 1000-lecia Chrztu Rusi w okresie pierestrojki, która obnażyła zgniliznę reżimu komunistycznego, skazującą go na szybki upadek, spowodowało przewrót w stosunku większości narodu rosyjskiego do Cerkwi. Cerkiew wyszła z getto, w świadomości społeczeństwa stała się tym, czym była w rzeczywistości od czasów świętego Włodzimierza Wielkiego - jedyną duchową podporą państwowości rosyjskiego narodu6.
Cerkiew stawała się niezależna od władzy. Mogła coraz śmielej głosić swoje poglądy, bez ingerencji w ich treść ze strony państwa7. Jednocześnie Rosyjska Cerkiew Prawosławna musiała odnaleźć swoje miejsce w odradzającym się społeczeństwie rosyjskim.Niezwykle istotnym wydarzeniem był wybór nowego patriarchy po śmierci Pimena, w maju 1990 r. Sobór Lokalny8 odbywający się w czerwcu tegoż roku wybrał na tron patriarszy Aleksego 11. W tym czasie w ZSRR rozpoczęto prace nad przygotowaniem ustawy o wolności sumienia. Nowy patriarcha aktywnie sprzeciwił się niedopuszczeniu do prac nad tym projektem przedstawicieli Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Postawa taka poskutkowała współpracą hierarchów Patriarchatu Moskiewskiego i autorów projektu przy redakcji ostatecznej wersji dokumentu przyjętego 1 października 1990 r.9Przemiany, jakie zachodziły w Związku Radzieckim, nie mogły zostać niezauważone przez najwyższych hierarchów cerkiewnych. Patriarcha Aleksy II bronił w tym okresie pozycji wiernych Patriarchatu Moskiewskiego. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowania były relacje między starą a nową władzą. Starał się on nie dopuścić do rozwoju konfliktu, który mógłby spowodować 
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wojnę domową10. Po wydarzeniach z sierpnia 1991 r. Świątobliwy Synod, przewidując nieunikniony rozpad Związku Radzieckiego, zwrócił się do wiernych z przypomnieniem, że zmiana granic państwowych nie może oznaczać tworzenia się nowych, autokefalicznych Cerkwi prawosławnych. Prawosławie nie jest religią państwową i jego terytorium kanoniczne nie ma nic wspólnego z polityką prowadzoną przez władze, które sprawują polityczną pieczę nad owym terytorium11.

1(1 В. Коновалов, M. Сердюков, Патриарх Алексий II жизнь и служение. На 
переломе тысячелетий, Москва 2010, s. 172-173.11 Cyt. za: В. Цыпин, ор. cit.
12 Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя 
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата об основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви, [on-line:] http://sobor-2008. ru/422562/index.html, odczyt: 1 VI 2011.1:1 Dokument ten możemy znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego, zob.: Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви, [on-line:] http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/, odczyt: 1 VI 2011.

Niezwykle trudna sytuacja lat 80. i początku lat 90., stała się jedną z przyczyn, dla których Rosyjska Cerkiew Prawosławna zdecydowała się na ukonstytuowanie własnej nauki społecznej. Postanowiono stworzyć zwartą koncepcję społeczną, która pozwoliłaby odpowiedzieć na najistotniejsze pytania dotyczące życia i działalności człowieka w obrębie współczesnego społeczeństwa. Uzasadnienie jej wypracowania opisał w swoim wystąpieniu na Soborze roku 2000 obecny patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który stwierdził:Zadanie postawione przed nami przez Sobór Arcybiskupów w 1994 roku wynikało z uświadomienia sobie przez hierarchów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej konieczności rozpatrzenia problemów społecznych w sposób całościowy. Zrozumieliśmy, że w warunkach kolosalnych przemian historycznych, które dokonały się w naszym społeczeństwie, ale też w całym świecie pod koniec drugiego tysiąclecia, nie można było ograniczać się oddzielnymi oświadczeniami na temat aktualnych problemów. Koniecznością stał się długoterminowy program służby społecznej Cerkwi oparty na prawosławnym, teologicznym rozumieniu sytuacji Cerkwi w pluralistycznym, laickim społeczeństwie. Społeczeństwo, do którego należy większość wiernych naszej Cerkwi, nie dokonuje już samookreślenia na podstawie ideologii państwowego ateizmu, jak to miało miejsce przez wcześniejszych kilkadziesiąt lat. Dlatego też potrzebna była odpowiedź12.
Doszło do wypracowania Podstaw Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Pra

wosławnej [Основы социальной концепции Русской Православной Церкви)™. Praca nad tym dokumentem rozpoczęła się jeszcze na początku lat 90., kiedy to Sobór Arcybiskupów polecił Świętemu Synodowi stworzenie grupy, która 
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miała zająć się opracowaniem tego dokumentu. W jej skład wchodziło: duchowieństwo prawosławne różnych szczebli, wykładowcy szkół duchownych, pracownicy oddziałów synodalnych oraz eksperci z różnych dziedzin. Prace były koordynowane przez Departament Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego, na którego czele stał obecny patriarcha moskiewski Cyryl. Dokument ten, przyjęty w roku 2000, stanowi jedną z podstaw działań Patriarchatu Moskiewskiego i związanych z nim instytucji na niwie społecznej. Zawiera on oficjalne stanowisko Cerkwi w sprawach związanych z państwem i społeczeństwem. Porusza tematy gospodarki, ekologii i współczesnych problemów, dotyczących m.in.: bioetyki, stosunku do państwa i polityki, kwestii wojny i pokoju, własności prywatnej. Należy zauważyć, że jest to pierwszy tego typu dokument w historii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Ruś opierała się na tradycji monastycznej. To klasztory dawały przykład, jak żyć i do czego dążyć powinien chrześcijanin. Nadrzędnym celem było Zbawienie, człowiek żył w ramach przestrzeni eschatologicznej. Zrozumiałym zatem jest fakt, że po kilkudziesięcioletniej próbie doprowadzenia do eschatologicznej pustki koniecznym stało się odbudowanie jedności wiernych. Jednym z elementów miała stać się nauka społeczna, która mogłaby dać odpowiedź na nurtujące wiernych pytania. Przy czym należy zauważyć, że jest to koncepcja dopasowana do współczesnego zglobalizowanego świata. Należy też podkreślić, że Kościół katolicki już od dłuższego czasu posiadał wypracowaną przez siebie naukę społeczną. Watykan szczególny nacisk położył na „moralno-etyczne wychowanie człowieka”* 14. Katolicka koncepcja społeczna rozpoczęła swoją krystalizację już pod koniec XIX w., kiedy to wydana została encyklika Rerum novarum mówiąca o kwestii robotniczej. Kolejnym bardzo istotnym krokiem były encykliki Piusa XI, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II. Szczególnym momentem w rozwoju nauki społecznej Kościoła katolickiego był Sobór Watykański II. Katolicka nauka społeczna wskazuje na rolę, jaką powinien odgrywać Kościół we współczesnym świecie. Wypowiada się na temat rodziny, społeczeństwa, ekonomii, sprawiedliwości i pokoju, własności prywatnej. Jak zatem możemy zauważyć, dokumenty społeczne Kościoła i Cerkwi są do siebie bardzo podobne pod względem poruszanych w nich kwestii.

,4 Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, [on-line:] http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pcjustpeace_doc_20060526_ compendio-dott-soc_pl.html, odczyt: 1 VI 2011.

Historia powstania nauczania społecznego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest znacznie krótsza. Nie oznacza to jednakże, że Cerkiew prawosławna nie interesowała się zagadnieniami społecznymi. Wręcz przeciwnie - od początku prawosławie bliskie było ruskiemu, a potem rosyjskiemu społeczeństwu, które kierowało się jego nauczaniem. Będąc blisko swoich wiernych, hierarchowie i duchowieństwo Patriarchatu Moskiewskiego zawsze starali się odpowiedzieć 

http://www.vatican.va/
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na zasadnicze pytania dręczące społeczeństwo. Jednakże aż do XXI w. nauczanie społeczne nie zostało sprecyzowane i oficjalnie udokumentowane.W niniejszej analizie szczególne interesować nas będą rozdział III [Церковь 
и государство) oraz rozdział V [Церковь и политика) Podstaw Nauki Społecz
nej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w których zawarte zostało stanowisko Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec państwa i działalności politycznej. Problem wizji współczesnego społeczeństwa rosyjskiego nie doczekał się w tym dokumencie osobnego rozdziału, jednakże jest on w zasadzie podstawą rozważań w całości omawianej koncepcji.W części 111 powyższego dokumentu przedstawiono wzajemne relacje pomiędzy państwem a władzą kościelną, a także określono różnice pomiędzy ich funkcjami i zadaniami, jakie powinny wypełniać. Cerkiew wchodzi w relacje ze światem zewnętrznym, którego częścią jest również państwo. Podstawowym założeniem jest przekonanie o tym, że Cerkiew jest powołana bezpośrednio przez Boga, natomiast państwo powstało w wyniku działania procesu historycznego. Było to pozostawienie ludziom przez Boga możliwości organizacji życia społecznego w taki sposób, aby przeciwdziałać dalszemu pogrążeniu się ludzkości w grzechu. Władza świecka miała przeciwdziałać dalszemu upadkowi. Jak stwierdziła Hanna Kowalska-Stus w swojej analizie Podstaw Nauki Spo
łecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, państwo istnieje po to, aby sprzeciwiać się złu i propagować dobro15. Jest ono elementem świata skażonego grzechem pierworodnym i jako takie zostało pobłogosławione przez Boga dla obrony ludzi przed konsekwencjami działania Adama w raju. Powołanie państwa nie wynika bezpośrednio z pierwotnej woli Bożej, lecz z konsekwencji owego upadku człowieka. Wierni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej powinni podporządkowywać się władzy świeckiej oraz modlić się za nią bez względu na wyznawaną przez jej przedstawicieli religię. Z drugiej strony w omawianym dokumencie Patriarchat Moskiewski przestrzega przed absolutyzacją władzy państwowej, jej utożsamianiem z władzą i wolą Bożą. Sama władza również nie ma prawa do podejmowania prób przejęcia należnej Bogu czci i odrzucania ustanowionego przez niego porządku. Aby właściwie zrozumieć rolę Cerkwi w państwie i powołanie samego państwa, należy zwrócić szczególną uwagę na podkreślone w dokumencie różnice w naturach obu typów władzy. Otóż Cerkiew powołana została bezpośrednio przez Boga, podczas gdy państwo jest konsekwencją określonych procesów historycznych. Oba te podmioty mają różne cele. Głównym zadaniem Cerkwi jest pomoc wierzącym w uzyskaniu zbawienia, gdy tymczasem rola państwa polega na zapewnieniu ludziom doczesnego szczęścia. Sfery wzajemnego współdziałania państwa i władzy religijnej we współczesnym świecie, według dokumentu wypracowanego przez Patriarchat Moskiewski, można przedstawić w sposób następujący:
15 H. Kowalska, op. cii., s. 18.
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We współczesnym świecie państwo ma zazwyczaj charakter laicki i nie wiąże się jakimikolwiek zobowiązaniami o charakterze religijnym. Jego współpraca z Cerkwią ograniczona jest do kilku dziedzin i opiera się na wzajemnym nieingerowaniu w sprawy drugiej strony. Jednakże, w większości przypadków, państwo ma świadomość, że ziemska pomyślność nie jest możliwa do osiągnięcia bez przestrzegania określonych norm moralnych - tych samych, które konieczne są dla zbawienia człowieka. Dlatego też zadania i działalność Cerkwi i państwa mogą być tożsame nie tylko po to, aby osiągnąć czysto ziemski pożytek, ale również w celu realizacji zbawczej misji Cerkwi16.

16 ///. Церковь и государство, [w:J Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви, [on-line:] http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/iii/, odczyt: 1 VI 2011.
17 Kompendium Nauki Społecznej...

W tym miejscu należy zaznaczyć także, że zasada świeckości państwa nie jest w tym przypadku rozpatrywana jako postulat uniemożliwiający współpracę władzy świeckiej i duchowej. Zasada ta nie może być interpretowana jako nawoływanie do radykalnego i absolutnego usunięcia religii ze wszystkich sfer życia danego społeczeństwa.Cerkiew i państwo mają różne funkcje i żadne z nich nie powinno przejmować obowiązków drugiego. Cerkiew nie powinna uosabiać władzy państwowej ani wykorzystywać przymiotów tejże władzy. Państwo natomiast nie ma kompetencji, by ingerować w sprawy władzy kościelnej, ani możliwości zmian w liturgii czy nauce Cerkwi prawosławnej. Państwo i Kościół do realizacji swoich celów używają różnych środków. Władza świecka opiera się na sile materialnej, która dopuszcza również środki przymusu. Cerkiew przy pomocy środków religijno-moralnych stara się kierować duchowym życiem wiernych. Nie jest związana z państwem, gdy chodzi o głoszenie prawd wiary i nie podlega ewentualnym naciskom związanym z uznaniem przez władzę innej religii. W wypadku, gdy państwo zmusza wiernych i duchowieństwo prawosławne do odstępstwa od wiary w Chrystusa i jego Cerkiew, a także do działań na szkodę ich duchowego rozwoju, Kościół ma prawo do odmowy posłuszeństwa w stosunku do takiej władzy. Lojalność w odniesieniu do państwa w przypadku duchowieństwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ograniczana jest przez wierność misji prowadzącej do zbawienia ludzi. Instytucja państwa nie stanowi przeszkody dla pozycji Cerkwi w społeczeństwie. Bardzo ważnym aspektem tej pozycji jest dbałość o to, aby władza świecka nie uległa fałszywej sakralizacji, która doprowadziłaby do upadku społeczeństwa. Nie wyklucza się jednakże możliwości takiego rozwoju duchowego wiernych, który mógłby doprowadzić do przeniesienia niektórych aspektów życia Cerkwi na niwę działalności politycznej. Warto zauważyć, że nauka społeczna Watykanu zwraca się w stronę demokracji jako systemu rządów, który najpełniej wyraża sprawiedliwość społeczną17, czego nie 
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odnajdujemy w Podstawach Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Nauka Kościoła katolickiego głosi, że państwo powinno opierać swój rozwój na dobru i prawdzie, aby w ten sposób zabezpieczyć swoich obywateli. Jednocześnie bardzo istotnym elementem takich działań jest zasada wolności sumienia i praw człowieka, która winna być zachowywana przez państwo.Autorzy Podstaw Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wyodrębnili szereg sfer współpracy władzy duchowej i świeckiej. Cerkiew i państwo działają wspólnie na arenie międzynarodowej, w kwestiach współpracy pomiędzy państwami i narodami. Razem dbają o przestrzeganie przez członków społeczeństwa zasad moralnych, koordynują działania związane z wychowaniem społeczeństwa, wspólnie podejmują akcje o charakterze charytatywnym, dbają o ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, podejmują dialog w celu wypracowania nowych uregulowań prawnych w sferach szczególnie istotnych dla społeczeństwa, opracowują wspólne działania na rzecz ochrony rodziny, macierzyństwa, poprawy warunków materialnych, ochrony środowiska, współpracują na rzecz przeciwdziałania rozwojowi sekt. Dokument określa również szereg sytuacji, w których niemożliwa staje się współpraca władz cerkiewnych i świeckich. Należą do nich między innymi: walka polityczna i propaganda przedwyborcza, prowadzenie wojen, działalność wywiadowcza. Cerkiew prawosławna zakłada współpracę z władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą oraz przedstawicielami władz lokalnych.Rozdział V dokumentu dotyczy kwestii stosunku Patriarchatu Moskiewskiego do polityki. Cerkiew uznaje istnienie różnych, często przeciwstawnych, frakcji politycznych, wyłączając te spośród nich, które w swoim działaniu dążą do negacji norm i nauki głoszonej przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Jednocześnie dokument podkreśla, że najważniejsze jest utrzymanie jedności wiernych bez względu na ich przekonania polityczne. Przedstawiciele wyższej hierarchii nie mogą popierać w walce politycznej poszczególnych kandydatów, ani też organizacji. Nie dopuszcza się również możliwości wysunięcia ich w wyborach do organów przedstawicielskich na różnych szczeblach. Omawiany rozdział Podstaw Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej szczególny nacisk kładzie na angażowanie się Cerkwi w sprawy ważne z punktu widzenia społeczeństwa, do których należą również bieżące wydarzenia polityczne:Nieuczestniczenie duchowieństwa Patriarchatu Moskiewskiego w walce politycznej, w działalności partii politycznych i kampaniach przedwyborczych nie oznacza, że odżegnuje się ona od publicznego wyrażenia swojej pozycji w stosunku do istotnych dla społeczeństwa tematów, od przedstawienia oraz obrony tegoż stanowiska przed przedstawicielami organów władzy państwowej dowolnego kraju oraz szczebla18.

18 к Церковь и политика, [w:] Основы социальной концепции..., [on-line:} http://www. mospat.ru/ru/documents/social-concepts/v/, odczyt: 1 VI 2011.
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Istotnym założeniem jest również zapis o tym, że Cerkiew nie ogranicza wolności politycznej swoich wiernych. Jeżeli działalność polityczna jest zgodna z nauczaniem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, stanowi część misji Cerkwi, którą realizować mogą jej wierni. Jednakże autorzy dokumentu podkreślili również, że podstawą dla działań o charakterze politycznym powinny być zasady moralne. Do cnót moralnych w tej kwestii odwołuje się również nauka społeczna Kościoła katolickiego:Osoby pełniące obowiązki polityczne nie powinny zapominać lub zbyt nisko cenić moralnego wymiaru reprezentacji, który polega na zaangażowaniu we współdzielenie losów swojego narodu oraz na dążeniu do rozwiązania problemów społecznych19.

19 Kompendium Nauki Społecznej...
20 IV. Христианская этика и светское право, [w:J Основы социальной концепции..., [оп- -line:] http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/iv/, odczyt: 1 VI 2011.

Szczególną uwagę Cerkiew przywiązuje do współdziałania w ramach organizacji o charakterze prawosławnym, które sprzyja tworzeniu państwa opartego na głoszonych przez Cerkiew prawdach.Wizja relacji i charakterystyka społeczeństwa nie doczekała się w Podsta
wach Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej osobnego omówienia. Wynika to z faktu, że problemy społeczeństwa zajmują główną rolę w całym dokumencie i każdy z jego rozdziałów opisuje poszczególne zagadnienia, które są niezwykle dla niego istotne. Cerkiew prawosławna jest częścią społeczeństwa gwarantującą jego duchowy i moralny rozwój. Jej zadaniem jest wskazanie i umocnienie w społeczeństwie najważniejszych wartości związanych z religią prawosławną.Jednym z istotnych problemów społecznych opisanych w analizowanym dokumencie jest stosunek społeczeństwa do prawa20. Cerkiew prawosławna podkreśla, że świeckie prawo nie ma przekształcać rzeczywistości ziemskiej w Królestwo Boże. Jego zadanie polega na ochronie świata przed pogrążeniem się w jeszcze większym złu. Prawo powinno przestrzegać norm religijnych, przejawiać przywiązanie do nich w sferze politycznej i społecznej. Etyka chrześcijańska powinna stać się podstawą prawodawstwa, które w ten sposób zapobiegać będzie pogrążaniu się społeczeństwa w grzechu. Cerkiew prawosławna zachowuje swoje autonomiczne prawo, które opiera się na świętych kanonach. Jednocześnie może współpracować z różnymi systemami prawnymi, pod warunkiem, że nie przeczą one jej nauczaniu.Współczesne społeczeństwo zmaga się również z problemem roli rodziny, będącej, według autorów Podstaw Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawo
sławnej, podstawową komórką społeczną. Nie można oczekiwać pozytywnych 
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rezultatów w rozwoju danego narodu, jeżeli nie docenia się znaczenia relacji rodzinnych i ich wpływu na rzeczywistość. W dokumencie podkreślono:Właśnie w rodzinie formuje się i nabiera charakteru prawidłowy stosunek do bliźniego, a to oznacza również prawidłowe spojrzenie na swój naród i społeczeństwo w ogóle2’.Opieka rodziców nad dziećmi, przekazywane im wartości, nierozwiązany problem sierot oraz znaczenie i rola kobiety i matki, muszą, według autorów 
Podstaw Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, stać się jednymi z najistotniejszych zagadnień w dialogu społecznym. Bez ich uregulowania nie może być mowy o odnalezieniu przez współczesnych Rosjan właściwej hierarchii wartości.Zagadnienia społeczne poruszone w Podstawach dotyczą również problemów bioetyki. Autorzy dokumentu podkreślają szerzący się upadek moralny szczególnie niebezpieczny dla współczesnego świata. Jego wynikiem jest upowszechnienie aborcji, która przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną uznawana jest za grzech ciężki. Nowe metody w medycynie, takie jak np. klonowanie, wykorzystanie komórek macierzystych, eutanazja, przeczą prawosławnej antropologii. W miarę upadku moralności człowiek staje się jedynie przedmiotem. W jego życiu nie ma odniesienia do prawd Bożych, samego siebie stawia na równi z Bogiem, stara się zastąpić Stwórcę. Wszystko to prowadzi do moralnej degeneracji współczesnego społeczeństwa21 22.

21 X. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности, [w:J Основы 
социальной концепции..., [on-line:] http://www.mospat.ru/ru/documents/social-con- cepts/kh/, odczyt: 1 VI 2011.
22 XII. Проблемы биоэтики, [w:J Основы социальной концепции..., [on-line:] http://www. mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xii/, odczyt: 1 VI 2011.
23 XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма, [w:] 
Основы социальной концепции..., [on-line:] http://www.mospat.ru/ru/documents/social- -concepts/xvi/, odczyt: 1 VI 2011.

Kwestie społeczne poruszone zostały również w rozdziale pt. Stosun
ki międzynarodowe. Problemy globalizacji i sekularyzacji (Международные 
отношения. Проблемы глобализации и секуляризма). Та część dokumentu poświęcona została relacjom pomiędzy narodami. Współczesny system odniesień międzynarodowych opiera się na priorytecie pozytywnego rozwoju materialnego społeczeństwa, który odsuwa na plan dalszy wartości religijne23. Każdy naród powinien dbać przede wszystkim o zachowanie swojej historii i kultury, aby przeciwstawić się narastającym procesom unifikacyjnym. Głównymi zadaniami prawosławnego narodu są: ochrona jego własnych interesów, korzyści krajów sąsiednich i pożytku całej ludzkości. Jego relacje ze środowiskiem międzynarodowym powinny opierać się na tych czynnikach jako decydujących 
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w prowadzeniu polityki. Społeczeństwo, jak podkreślono w dokumencie, nie może pozostać bierne wobec zachodzących procesów globalizacyjnych.Wyzwanie globalizacji wymaga od współczesnego społeczeństwa godnej odpowiedzi, opartej na trosce o zachowanie pokoju i godnego życia dla wszystkich ludzi w zgodności z dążeniem do ich duchowej doskonałości. Niezależnie od wszystkich czynników, konieczne jest osiągnięcie takiego ładu światowego, który budowany byłoby w oparciu o zasady sprawiedliwości i równości ludzi przed Bogiem. Wykluczałoby to ucisk woli jednostki i konkretnego społeczeństwa przez narodowe bądź też globalne centra wpływu politycznego, ekonomicznego i informacyjnego24.

24 Ibidem.25 W 1917 r. Sobór Lokalny Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał patriarchą Tichona (Bieławina). W ten sposób zakończył się okres synodalny, którego początek związany był z reformami Piotra Wielkiego po śmierci patriarchy Hadriana oraz powołaniem Świątobliwego Synodu Rządzącego na czele z oberprokuratorem.

Procesy te, jak zauważyli autorzy, stanowią zagrożenie dla religijnej identyfikacji poszczególnych społeczeństw, dając jednocześnie pewne pozytywne rezultaty na poziomie komunikacji międzyludzkiej.Reasumując, należy zwrócić uwagę na fakt, że w XX w. Rosyjska Cerkiew Prawosławna musiała zmierzyć się z szeregiem przeciwności. Zaraz po wyborze w 1917 r. pierwszego od dwustu lat patriarchy25 rozpoczęły się trwające kilkadziesiąt lat prześladowania, które bardzo dotkliwie odbiły się na rosyjskim prawosławiu. Dopiero upadek Związku Radzieckiego przyczynił się do odzyskania przez Cerkiew centralnej roli w życiu narodu. Po to, aby zrealizować swoją misję, Rosyjska Cerkiew Prawosławna zdecydowała się na stworzenie doktryny, która miała odpowiadać warunkom społecznym i politycznym, w jakich przyszło żyć jej wiernym. Nauka ta miała, w sposób jak najpełniejszy, przedstawić stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego w odniesieniu do najbardziej palących problemów. Dlatego też tak dużo miejsca poświęcono w niej zagadnieniu stosunków z państwem. Jak wynika z analizowanego dokumentu. Cerkiew - niezależna od władzy państwowej - dla dobra swoich wiernych powinna starać się współpracować z państwem, o ile tylko takie działanie nie stoi w sprzeczności z jej powołaniem. W całym dokumencie bardzo wyraźnie zaznacza się troska Cerkwi o współczesne społeczeństwo. Dlatego tak ważne staje się zajęcie przez nią stanowiska wobec przedstawionych wyżej problemów. Wskazówki zawarte w Podstawach Nauki Społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej mają pomóc społeczeństwu w odnalezieniu właściwej orientacji w obliczu przemian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, bez utraty najważniejszych wartości.
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Society and the state in The Basis of the Social Concept
of the Russian Orthodox Church

This article has been devoted to the image of society and the state, that emerges from The Basis of the Social Concept of the Russian Orthodox Church. The introduction contains information about the major events of the twentieth century history of the Moscow Patriarchate. By focusing attention on the very difficult situation of the Russian Orthodox Church in Soviet times, the article highligts the importance of the collapse of the Soviet Union in relation to the Russian Orthodox Church. The article, adopted in 2000, analizes the Russian Orthodox social doctrine. The main emphasis was placed on those parts of this document, which showed the relationship between secular and spiritual authority, and most importantly - according to the Moscow Patriarchate - social problems.
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