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Ruś spiera się o hezychazm 

1. Ideologia Rusi Moskiewskiej

Wyraziciele ideologii Świętej Rusi epoki formowania Wielkiego Księstwa, a na-
stępnie Carstwa Moskiewskiego (końca XV i XVI wieku) za fi lary ofi cjalnej 
aksjologii uznawali trzy podstawowe idee: czystość dogmatyczno-liturgiczną, 
wierność tradycji patrystycznej oraz misję „Moskwy Trzeciego Rzymu”, preten-
dującej do roli spadkobiercy Bizancjum i obrońcy prawosławia o powszechnym 
znaczeniu. Oba kierunki, reprezentowane w Słowie o sądzie nad heretykami Josifa 
Wołockiego1 i w Odpowiedzi Starców Kiriłłowskich na ten dokument2, powstałych 
około roku 15043, przydają tym trzem zasadom znaczenie absolutne. Jednakże 
w każdym z przywołanych zabytków zostały one podporządkowane wzajemnie 
opozycyjnym ideom. Oczywiście, autorzy chcąc uwiarygodnić swoje stanowi-
ska, prowadzą tok rozumowania w taki sposób, aby ostateczna konkluzja była 
logiczną konsekwencją wzorcowych postaw, odwołujących się do wartości, które 
dla współczesnego im pokolenia były niepodważalne. W kontekście polemiki 
apologeci przeprowadzają dowody na słuszność wyboru określonego postępo-
wania, przy czym to, co zostało zasugerowane jako cel, zostaje zdominowane 
przez narzędzia do jego osiągnięcia.

1 Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого, [w:] Памятники литературы Древней 
Руси. Конец XV – первая половина XVI века, ред. Д. Лихачев, Л. Дмитриев, Москва 1984, 
с. 324–349. Dalej, odwołując się do tego utworu, będę używał skrótu Słowo.

2 Oтвет кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков, 
[w:] ibidem, s. 358–363. Dalej, odwołując się do tego utworu, będę używał skrótu Odpowiedź.

3 Por.: Комментарии, [w:] ibidem, s. 703 i 712.
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2. Dwie idee

Dla Josifa tę ideę nadrzędną, pod której kątem opracowano dowód, stanowi wymóg 
surowego traktowania odszczepieńców w wierze, zawierający postulat poddawania 
ich karze śmierci. Dla Wassiana Patrikiejewa (on bowiem z dużym prawdopodo-
bieństwem jest autorem lub redaktorem posłania monasterów położonych na północ 
od Wołgi4) kluczową zasadą jest miłosierdzie wobec heretyków i zakaz stosowania 
wobec nich kary śmierci. Obie idee są wyrazem różnych postaw religijnych, które 
w konsekwencji zostaną rozwinięte również w odniesieniu do innych aspektów 
życia Cerkwi i doprowadzą do otwartego konfl iktu znanego historiografi i jako spór 
jos i f lan  ze s tarcami  zawołżańskimi . Najlepiej przebadany wątek tej kontro-
wersji dotyczył zamieszania wokół prawa bądź zakazu posiadania własności ziem-
skiej przez monastery5. Nie ten jednak motyw konfl iktu – tak bardzo eksponowany 
przez historyków radzieckich – stanowi o istocie problemu. Tak naprawdę chodziło 
o coś głębszego, odnoszącego się do różnic w podejściu do spraw dla prawosławia 
pierwszorzędnych: obecności Boga w świecie i życiu człowieka, sposobu realizacji 
powołania chrześcijańskiego, istoty życia monastycznego oraz roli Cerkwi na ziemi.

3. Lęk i zawierzenie

U Josifa element działania ludzkiego zostaje wysunięty na plan pierwszy – w tym 
aspekcie autor Słowa odbiega od tradycyjnej duchowości chrześcijaństwa wschod-
niego. Postawa obronna – jedną z jej form jest agresja – pośrednio sugeruje lęk, 
którego obecność wskazuje na pewne niedowierzanie Opatrzności Bożej. Dlatego, 
zdaniem Starca z Wołokołamska, w imię najwyższych wartości – prawosławia 
i zbawienia chrześcijan – należy poczynić radykalne kroki przeciwko zagrożeniu, 
którym są heretycy.

Z kolei, na podstawie lektury Odpowiedzi odnosi się wrażenie, iż Wassian ufa 
działaniu Bożemu – nie ma więc powodu do lęku. W sytuacji pełnego zawierzenia 
Wszechobecnemu Bogu, który troszczy się o każdego człowieka, autor wysuwa 
postulat miłosierdzia. Skoro bowiem nie musimy obawiać się o los prawosławia 
i chrześcijan, to naszą troską obejmujemy również heretyków. Nie oznacza to 
jednak bierności wobec panoszącego się zła. Błądzących w wierze traktuje się jak 
ludzi w stanie poważnej choroby duchowej, która może rozprzestrzeniać się także 
na zdrową część Cerkwi. W związku z tym zaleca się stosowanie kwarantanny – 
czasową izolację od społeczeństwa, przy jednoczesnym staraniu o udzielenie im 
pomocy6. W argumentacji następuje bezpośrednie odwołanie do Ewangelii – jeśli 

4 Por. ibidem, s. 711–712.
5 Zob. np. Я. Лурье, Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV– начала 

XVI вв., Москва–Ленинград 1960.
6 Zob. Odpowiedź, s. 358.
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odszczepieńcy odżegnają się od swoich herezji i powrócą do zdrowej nauki Cerkwi, 
to staną się dla chrześcijan powodem radości, takiej, jaką odczuwa Chrystus 
i Aniołowie na widok nawróconego grzesznika7. 

Wassian zarzuca Josifowi chęć zawrócenia Kościoła z drogi łaski do epoki 
Prawa. Z ironią sugeruje, że, idąc tym tokiem myślenia, niedługo zaczniemy zno-
wu świętować szabat zamiast niedzieli8. Paradoksalnie, moskiewski apologeta, 
broniący prawosławia przed herezją, w swoich poglądach i metodach upodabnia 
się do żydów, to jest protoplastów staroruskich odstępców.

4. Judaizanci i chioni

Na uwagę zasługuje fakt, iż ruch religijny zwany judaizantyzmem nie był jedynie 
zjawiskiem lokalnym dla Rusi Moskiewskiej. Prof. Hanna Kowalska, rozpatrująca 
go w szerszym kontekście eklektycznego światopoglądu renesansowego, zwraca 
uwagę na to, iż zanim w 1470 roku główny herezjarcha – Scharia – dotarł do 
Nowogrodu, ruch umysłowy nawiązujący do judaizmu już od kilku dziesięcioleci 
szerzył się w Europie9. 

Również Grzegorz Palamas podczas pobytu w niewoli tureckiej w 1354 roku 
zetknął się z grecką odmianą tego kierunku i uczestniczył w publicznej dyspucie, 
w której wzięli udział jego przedstawiciele (nazywa się ich chionami), zorganizowanej 
w Brussie z inicjatywy emira Ohrana. Zachowała się relacja świadka – prawosław-
nego lekarza Taronita oraz listy samego metropolity opisujące przebieg wymiany 
poglądów pomiędzy reprezentantami trzech religii. Apologeta hezychazmu swoją 
przygodę rozpatruje w kategoriach zrządzeń Bożej Opatrzności umożliwiających 
danie świadectwa prawosławiu wobec innowierców10. Sam fakt kontrowersji z ju-
daizantami można potraktować jako jeden z elementów zbliżających atmosferę 
intelektualno-religijną schyłkowego Bizancjum z Rusią Moskiewską końca XV 
stulecia. Bardziej wyważony stosunek Greków do zjawiska herezji ma być może 
uzasadnienie w ponad tysiącletniej tradycji bizantyńskiego prawosławia, którego 
czystości nie były w stanie naruszyć żadne kataklizmy dziejowe, nawet tak dra-
matyczne i długotrwałe, jak ikonoklazm. Przewidywalne zwycięstwo mahometan 
i upadek Drugiego Rzymu greccy ortodoksi potrafi li zobaczyć w kategorii spraw 
doczesnych, które w ostatecznym rozrachunku wpisane są w Bożą ekonomię zba-
wienia. Rusinom brak jest tego rodzaju dziejowego doświadczenia, które rodziłoby 
dystans i miarę – nawet w odniesieniu do obowiązku dbania o prawdę religijną 
w rodzącym się nowym chrześcijańskim Imperium.

7 Por. Łk 15,1–10.
8 Zob. Odpowiedź, s. 360.
9 Por. H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 181–182.
10 Por. И. Мейендорф, Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение, 

перевод с франц., Киев 2009, с. 147–152.
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5. Stylistyka 

W sposobie wyrażania myśli Odpowiedź charakteryzuje większa swoboda styli-
styczna – w tym wypadku adresatem jest przeciwnik ideologiczny, ihumen mona-
steru nieposiadający żadnej władzy jurysdykcyjnej nad mnichami zawołżańskimi. 
Charakterystyczny jest komentarz do fragmentu Listu o sądzie nad heretykami, 
w którym dla umotywowania kary śmierci Josif powołał się na przykład biskupa 
katańskiego – Lwa przerywającego liturgię, aby na zewnątrz świątyni modlitwą 
spalić pogańskiego kapłana Liodora11. W emocjonalnej polemice Wassian jakby 
zapomina o zasadach dyplomatycznego savoir-vivre’u. Dla wypróbowania własnej 
świętości zuchwale proponuje przeciwnikowi przywiązanie się przy pomocy man-
tii do oskarżonego o herezję nowogrodzkiego archimandryty Kasjana i wspólne 
z nim przebywanie w płomieniach. Przy tym w bezpośrednim zwrocie – używa 
niezbyt stosownej w tym kontekście, zdrobniałej formy imienia: „И ты, господине 
Осипе”12. Autor dotychczas nie pozwalał sobie na taką poufałość, zachowując tytuł 
przysługujący ihumenowi monasteru i imię w wersji ofi cjalnej: „[И ты], господине 
старець Иосиф”13. Z nieukrywaną złośliwością konstatuje, iż jeśli tamten spłonie, 
a Josif wyjdzie bez szwanku, wtedy wszyscy będą mogli naocznie przekonać się 
o słuszności poglądów surowego obrońcy ortodoksji. 

6. Dwie tendencje w prawosławiu

Nakreślone powyżej dwa sprzeczne postulaty odnośnie do postępowania z przeciw-
nikami religijnymi nie są jedynie przejawem różnicy stanowisk w kwestii regulacji 
prawnych – w pierwszym przypadku charakteryzujących podejście bliższe Staremu 
Przymierzu, w drugim zaś nauczaniu Ewangelii. Nieoczekiwanie spór, z pozoru 
obojętny dla istoty wiary, wyraża dwie odmienne tendencje dla samego prawosła-
wia, sięgające znacznie głębszych pokładów ludzkiej natury i egzystencji niż takie 
czy inne zasady etyczne bądź ich usankcjonowanie w postaci przepisów prawa. 

Niektórzy współcześni badacze lansują tezę, że w sprawie zasadniczej dla 
prawosławia Rusi XIV–XVI wieku, jaką był stosunek do duchowości hezychazmu 
– transformowanej w postaci drugiego wpływu południowosłowiańskiego i przy-
swojonej w monasterach „Tebaidy Północy” – ojcowie obu kierunków, Josif Wołocki 
i Nił Sorski, byli zgodni14. W tym ujęciu rozbieżności pomiędzy protoplastami 
polemizujących „partii” szesnastowiecznej Rusi Moskiewskiej ograniczałyby się do 
zagadnień prawa lub zakazu posiadania własności przez monastery cenobityczne, 

11 Por. ten sam wątek w Słowie, s. 330.
12 Odpowiedź, s. 360.
13 Por. ibidem, s. 358, 360.
14 Por. np. В. Лурье, Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории русской 

православной традиции между XV и XX веками, Москва 2009, с. 104.



303

kary śmierci dla heretyków oraz roli Cerkwi, to jest jej zaangażowania bądź nie, 
w kulturalno-cywilizacyjny rozwój państwa i społeczeństwa. Przy formalnej zgod-
ności w odniesieniu do życia duchowego, to znaczy uznawaniu metody modlitwy 
umysłu za podstawową i nieodzowną – zwłaszcza dla mnicha – problem surowego 
traktowania heretyków oraz zabezpieczenia ekonomicznego monasterów ujawnia 
istotną różnicę. Jakkolwiek bowiem formuła modlitwy Jezusowej i reguły z nią 
związane są wspólne, a obaj autorzy odwołują się często do tych samych egipskich, 
palestyńskich i greckich Świętych Ojców, niemniej wyraźnie zaznacza się odmien-
ność w sposobie realizacji duchowości hezychastycznej. Paniczny wręcz strach o los 
najważniejszych dla prawosławia wartości i związana z tym konieczność aktywności 
Cerkwi, wynajdywanie metod ich zabezpieczenia w postaci kar i reguł – co tak 
bardzo zaznaczy się w XVI wieku i czego świadectwem staną się takie dokumenty 
jak Стоглав soboru 1551 roku i Домострой – sugerują osłabienie doświadczenia 
bezpośredniego kontaktu z Bogiem. A przecież możliwość i konieczność realnej 
relacji Bożej i ludzkiej natury – uzasadnione chociażby przez Grzegorza Palamasa 
– stanowią główny postulat hezychazmu, decydujący dla soteriologii, epistemologii 
i charakteru modlitwy w prawosławiu15. Zamiast kontemplacji energii Bożych, 
w której synergia Bożej i ludzkiej natury zakłada postępujące dążenie do milczenia 
(hezychii) wszystkich władz duszy, co jest równoznaczne maksymalnemu ograni-
czeniu ludzkiej aktywności – josifl anie wolą powrócić do stanu poprzedzającego 
dwa etapy właściwej modlitwy umysłu (działania i teorii)16. W przeciwieństwie do 
hezychastów – dążą oni do aktywności ludzkiej natury, podejmowanej, co praw-
da, ze względu na Boga, ale nie w nieustannej synergii z Jego naturą. Obrazowo 
ich postawę wyraża zwrócenie się wstecz – od Nowego Przymierza ku Prawu 
Mojżeszowemu17. 

W kolejnych dziesięcioleciach ofi cjalne prawosławie i monastycyzm Rusi 
Moskiewskiej będą coraz bardziej ewoluowały w kierunku stylu wyrażonego w pis-
mach protopopa Awwakuma. Historycy nazywają ten etap „обрядоверием”, czyli 
religią, w której dominuje obrzędowość, co ma oczywisty związek z potrzebą jej 
ujmowania w postaci nienaruszalnych reguł. Postawa taka miała charakter obronny 
w Wielkim Księstwie Moskiewskim i dodatkowo była stymulowana przez sukcesy 
obcych tradycji religijnych – zwłaszcza katolicyzmu i reformacji sąsiadów. Władza 
państwowa nader aktywnie wspomagała ten proces, być może znajdując dla siebie 
alibi z powodu własnych ograniczeń w realizacji idei, które sformułowali ojcowie 
duchowi Rusi Moskiewskiej: w hagiografi i św. Sergiusza z Radoneża, listach starca 
Filoteusza oraz ikonie Trójcy hezychasty Rublowa.

15 Zob. Св. Григорий Палама, „3-я часть Триады: О свете, Божием просвещении, священном 
блаженстве и совершенстве во Христе”, [w:] idem, Триады в защиту священно-безмолвcтву-
ющих, перевод с греческого В. Бибихина, Санкт-Петербург 2007, с. 61–126.

16 Por. J. Kuff el, W drodze na Tabor, Kraków 2005, s. 58-60.
17 Por. przyp. 8.
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7. Polemika wokół hezychazmu 

W tej sytuacji spory jos i f l an  ze s t arcami  zza Wołgi nabierają nieoczekiwanej 
wymowy – jest to w istocie polemika wokół hezychazmu – ofi cjalnie niepodle-
gającego dyskusji. Świadczy to niewątpliwie o rozwoju kultury myślenia na Rusi 
zdolnej już w XVI stuleciu samodzielnie formułować idee i programy o systemowym 
rozmachu. Po epoce s tarców-praktyków (cs. безмолвников), którzy dominowali 
w poprzedzającym okresie trwającym przez półtora stulecia, nadszedł czas na 
opracowanie teorii. W poszukiwaniach religijnych Rusi przełomu XV i XVI wieku 
jest wiele analogii z tym, co działo się w Bizancjum w XIV wieku, kiedy mnisi-
pustelnicy zostali zmuszeni przez przeciwników hezychazmu do stanięcia w obronie 
tej prawosławnej praktyki. Dzięki temu Grzegorz Palamas mógł napisać swoje 
Triady i w imieniu starców Athosu sformułować Tomos hagiorycki18, przyjęty na 
soborach. Podobna sytuacja zaistniała na Rusi pod koniec XV wieku – Nił Sorski 
i jego uczniowie zostali skłonieni do polemiki przez Josifa i jego następców. I choć 
początkowo mogło się wydawać, że spór nie dotyczy hezychazmu, a kwestii dru-
gorzędnych dla życia duchowego, takich jak prawo stosowania kary śmierci wobec 
heretyków i posiadania majątków przez monastery, to wkrótce stało się oczywiste, 
że polemika toczy się w istocie o sprawy zasadnicze. Być może ma to związek 
z faktem, iż hezychazm jest systemem organicznym i całościowym, obejmującym 
wszystkie dziedziny życia prawosławnego, i w związku z tym wspomniane dwie 
kwestie nie mogły być wyabstrahowane z tego uniwersum. Intensywność kontro-
wersji i sposób zaangażowania w nią hezychastów Rusi, którzy przecież z zasady 
powinni byli unikać dysput o rzeczach tego  świat a , pozwala domyślać się, jak 
wielką wagę przydawali oni całej sprawie – od tego widocznie zależało zbawienie, 
to jest przebóstwienie ich samych i losy Cerkwi, z którą się utożsamiali. Dlatego, 
jak niegdyś Grzegorz Palmas musiał opuścić swoje ukochane hesychasterion na 
Athosie, aby przeciwstawić się Barlaamowi, tak i oni decydują się na wyjście z za-
cisznych i ubogich pustelni, aby bronić istoty wiary Świętej Rusi. 

8. Rola władców Drugiego i Trzeciego Rzymu

To, że inny był fi nał tych sporów, wynika zapewne w dużej mierze z różnicy w po-
stawie władców Drugiego i Trzeciego Rzymu. Imperatorzy, którzy zwoływali sobory 
w Cesarstwie, w zasadzie nie pretendowali do roli głowy Kościoła. Inaczej było 
w Moskwie XVI wieku. Synergia władzy państwowej i cerkiewnej – postulowana 
przez metropolitę Makarego19 – ostatecznie nie została zrealizowana i car stawiał 
siebie ponad hierarchią cerkiewną, a nierzadko sam odwoływał bądź ustanawiał 

18 Por. J. Meyendorff , Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Leśniewski, 
Lublin 2005, s. 68.

19 Por. В. Лурье, Русское православие между Киевом и Москвой..., с. 113–114.
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metropolitów i patriarchów. Dlatego też jego ingerencja przesądziła o losach debaty, 
przy tym naruszony został jeden z podstawowych elementów charakteryzujących 
hezychazm, jakim jest wolność – również od determinacji zewnętrznych. Metody 
i priorytety państwowe zaczęły dominować – inaczej niż w Imperium Bizantyńskim, 
które podporządkowane było mimo wszystko celowi religijnemu20.

9. Losy starców zza Wołgi

Co jednak stało się ze starcami zza Wołgi – czyżby zostali zepchnięci na margines 
historii, aby trawić własną klęskę w batalii o duszę Trzeciego Rzymu? Wassian, 
osądzony na soborze 1531 roku, zmarł w lochach Monasteru Wołokołamskiego21. 
Maksym Grek – po dwukrotnym soborowym osądzeniu (1525 i 1531) oraz 
uwięzieniu w kolebce j o s i f l ańs t w a  – powrócił pod koniec życia do Ławry 
Troicko-Sergijewskiej i tam zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie. Starzec 
Artemij i książę Kurbski przekroczyli granice wielowyznaniowej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów będącej w stanie wojny z Moskwą i zostali ofi cjalnie uznani 
za zdrajców i odstępców, z powodu wystąpienia przeciwko carowi – groźnemu 
ojcu Ojczyzny i Cerkwi. 

Z punktu widzenia jos i f l ańsk ich  kryteriów była to rzeczywiście totalna 
klęska – niemalże całkowite wyeliminowanie przeciwnika z polityki i wpływu 
na kulturalno-cywilizacyjny proces w państwie moskiewskim. W perspektywie 
hezychazmu, którego podstawowa idea antropologiczna sprowadza się do prze-
miany natury ludzkiej dokonującej się w kenozie, to jest uniżeniu i dobrowolnej, 
pełnej pokory ofi erze z siebie – na wzór „pokonanego” Chrystusa – był to nie-
wątpliwie największy sukces. W ostatecznym rozrachunku wizerunek łagodnego 
Maksyma Greka – w zasadzie s t ras tot ier p ca, bez ostentacji przyjmującego 
prześladowania od hierarchów i mnichów-współbraci – będzie miał nieodpartą 
moc wzbudzania współczucia i wzruszenia (cs. жалости i умиления) wśród 
bogobojnego ludu. Dla odrodzenia zaś prawosławia na przełomie XVIII i XIX 
wieku – po długotrwałym kryzysie, przed którym restrykcyjne prawa jos i f l an 
nie były w stanie ustrzec Cerkwi Moskiewskiej – to Nił Sorski, a nie Josif, stanie 
się programową ikoną. 

20 Por. ibidem, s. 127. 
21 Zob. np. С. Перевезенцев, Вассиан Патрикеев,[na stronie internetowej: http://www.portal

-slovo.ru/history/35566.php, data odwiedzin: 30.11.2009].

Josif Wołocki, „Słowo o sądzie nad heretykami” i „Odpowiedź Starców Kiriłłowskich”
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10. Post scriptum

W rocznicę Tysiąclecia Chrztu Rusi politycznie uwikłany Synod Patriarchatu 
Moskiewskiego ofi cjalnie kanonizuje s tarca  Maksyma, zalecając jego powszechny 
kult22. U progu zaś XXI stulecia nakaże odsłonięcie jego nienaruszonych relikwii 
i przeniesienie do soboru Zaśnięcia Bożej Rodzicielki Troicko-Siergijewskiej Ławry. 
W ten oto sposób dopełni się rehabilitujący sąd historii, rozpoczęty czterysta lat 
temu, kiedy zdominowana przez j o s i f l an  hierarchia Cerkwi Moskiewskiej – 
pod naciskiem pobożnego ludu – usankcjonowała miejscowy kult niewygodnego 
wyznawcy z Athosu. Siedemnastowieczny fresk s t arc a, z charakterystycznie 
zaokrągloną bujną brodą, o głębokim spojrzeniu i łagodnie świetlistym obliczu, 
natychmiast po wejściu do świątyni przykuwa uwagę pielgrzyma zmierzającego 
w kierunku ikonostasu – ku relikwiom pod współczesną ikoną. Oto milcząca 
odpowiedź w nieprzejednanej dyskusji liczącej pół tysiąclecia.

Иосиф Волоцкий, Слово об осуждении еретиков
и Oтвет кирилловских старцев. Русь спорит об исихазме

Резюме

Статья преследует цель показать подноготную полемики межлу Иосифом 
Волоцким и Вассианом Патрикиевым – на основании двух памятников лите-
ратуры начала XVI века названных в заглавии. Обычно историки обращают 
внимание на внешние вопросы споров между иосифлянами и заволжскими 
старцами: допустимость смертной казни на еретиках, право на землевладения 
для монастырей и понимание роли православной Церкви в культурно-цивили-
зационном развити государства и нации. Автор стаьти пытается доказать, что 
полемика московских книжников касалась главных идей православия и по-сути 
дела сходна с исихастскими спорами в Византии XIV века. 

22 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви, посвященного 
юбилею 1000-летия Крещения Руси, происходившего в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 6–9 
июля 1988 года, о канонизации святых, [w:] Канонизация святых. Поместный Собор Русской 
Православной Церкви, посвященный юбилею 1000-летия Крещения Руси, Троице-Сергиева 
Лавра 1988, с. 166–167.


