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Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec totalitaryzmu

Rosyjska Cerkiew Prawosławna wyrasta z bizantyjskiej tradycji chrześcijańskiej. Cechą 
charakterystyczną dla tej tradycji było dążenie do realizacji ideału harmonijnego 
współistnienia państwa i Kościoła zgodnego z doktryną diarchii, budowanego w kon-
tekście dogmatu chrystologicznego. Pierwsze próby modyfi kacji nastąpiły już w XVI 
w., dalsze przyniósł wiek XVII. Najbardziej radykalne zmiany obserwujemy w wieku 
XVIII, w czasach budowy Imperium Rosyjskiego. Za panowania Piotra I zaczęto re-
formować Cerkiew rosyjską według wzorca anglikańskiego. Zniesiony został i patriar-
chat, i Sobór. Katarzyna II doprowadziła do sekularyzacji dóbr kościelnych oraz likwi-
dacji wielu klasztorów. W XVIII w. Cerkiew rosyjska została upaństwowiona, a wraz 
z reformami zaczęto lansować nowy wzorzec antropologiczny, stojący w sprzeczności 
z tradycją monastycznego prawosławnego hesychasmu, szczególnie na Rusi rozwinię-
tego. Dlatego reformy skierowane były od samego początku przeciwko klasztorom 
i monastycznemu ideałowi człowieczeństwa. Wiek XIX przyniósł znaczną poprawę 
sytuacji klasztorów, jednak oświeceniowy ideał człowieka mocno się już zakorzenił 
w rzeczywistości rosyjskiej – wiek ten znamionuje silny stopień polaryzacji kultury 
rosyjskiej. Mimo odrzucenia doktryny diarchii osoba cara nadal postrzegana była 
przez dużą część społeczeństwa jako symbol jedności władzy państwowej i Kościoła. 
Abdykacja ostatniego imperatora Rosji, Mikołaja II w 1917 r., oznaczała z jednej strony 
kres upaństwowionej Cerkwi i otwarła możliwość zwołania Soboru, który wybrał pa-
triarchę, z drugiej jednak osłabiła istniejący od dwóch stuleci, stabilny pod względem 
politycznym system kurateli państwa nad Cerkwią. Jednak chcąc ocenić zmiany, jakie 
nastąpiły po rewolucji 1917 r., musimy wziąć pod uwagę fakt, iż reformy XVIII w. na 
tyle osłabiły organizm kościelny, że bolszewicy zdołali zniszczyć go w szybkim tempie 
przy pomocy dekretów. Jednocześnie należy pamiętać, że rozwinięte na fundamencie 
praktyki monastycznej bogactwo form życia chrześcijańskiego sprzyjało rozwojowi 
Cerkwi katakumbowej opartej na instytucji Soboru i utajnionej hierarchii. 

Budowanie imperium komunistycznego na fundamencie ateizmu stanowiło 
przedsięwzięcie, którego z niczym w historii porównać nie można. Dzieje Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej, jej hierarchów i wiernych na przestrzeni ponad siedemdziesię-
ciu lat trwania tego eksperymentu są bogate i obejmują wiele aspektów. Na wstępie 
warto przytoczyć kilka liczb. W 1914 r. w Rosji żyło 117 mln prawosławnych. Na jej 
ówczesnym terytorium państwowym istniało 67 diecezji zarządzanych przez 130 bi-
skupów. Diecezje liczyły 50 tys. duchownych i diakonów, 48 tys. kościołów parafi al-
nych. Cerkiew posiadała 35 tys. szkół podstawowych i 58 seminariów duchownych. 
W jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znajdowało się ponad tysiąc klaszto-
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rów, zamieszkałych przez 95 tys. mnichów i mniszek1. W okresie przedrewolucyjnym 
założono więcej nowych klasztorów niż kiedykolwiek w historii Rosji. Rozwinęła się 
także działalność misyjna na Alasce, w Japonii, na Syberii i Dalekim Wschodzie. 

Mimo niezwykłego ożywienia religijnego na początku XX w. upaństwowiona 
Cerkiew rosyjska była organizmem zbyt słabym, a dzięki ustrojowi szkolnictwa semi-
naryjnego od wewnątrz zbyt zliberalizowanym, by stawić czoło rewolucji liberalnej, 
a potem bolszewickiej. 

15 VIII 1917 r., po likwidacji urzędu oberprokuratora Świętego Synodu, zwo-
łany został pierwszy po 217 latach pełnoprawny Sobór Lokalny Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej. 21 XI 1917 r. wybrano patriarchę – został nim metropolita moskiew-
ski, Tichon (Bieławin)2. 

Po objęciu władzy przez bolszewików nastąpiły represje, które doprowadziły 
do szybkiej marginalizacji Cerkwi. Na mocy dekretu Lenina o ziemi z 8 XI 1917 r. 
Cerkiew wraz z duchowieństwem parafi alnym została pozbawiona praw własności 
ziemskiej. Dekret z 11 XII odebrał Cerkwi szkoły3. 

W 1920 r. sytuację pogorszył Związek Cerkiewnych Reformatorów (Sojuz cer-
kownogo obnowlenija, pierwotnie Grupa 32). Ten wewnątrzcerkiewny ruch, zwany 
potocznie cerkwią odnowioną, skierowany był przeciwko monastycznemu episko-
patowi i patriarchatowi. Jego organizatorzy głosili socjalistyczne hasła społeczne za-
warte w programie archimandryty Michaiła (Siemionowa), profesora Petersburskiej 
Akademii Teologicznej4. Rzecznikami programu chrześcijańskiego socjalizmu byli 
wówczas także: Siergiej Bułgakow oraz Nikołaj Bierdiajew5, późniejsi umysłowi przy-
wódcy rosyjskiej emigracji. Program łączył hasła chrześcijańskiego socjalizmu i rady-
kalizmu różnych odcieni6. Sprzyjało to akceptacji bolszewickiego programu.

Przełomowym momentem, który wpłynął na jednoznaczny podział w łonie rosyj-
skiej hierarchii była deklaracja lojalności ogłoszona w roku 1927 przez zastępcę straż-
nika tronu patriarszego – metropolitę niżegorodzkiego Siergieja (Stragorodzkiego)7. 

1 Dane podaję za: Д. Поспеловский, Русская Православная Церковь в XX веке, Москва 1995, s. 35.
2 W przeszłości wiele lat kierował diecezją w Płn. Ameryce.
3 Upaństwowienie szkół parafi alnych i diecezjalnych przeprowadził już wcześniej Rząd Tymczasowy.
4 W 1906 r. opublikował dokument zatytułowany Программa русских христианских социалистов. 
5 Obaj byli marksistami, Siergiej Bułgakow na emigracji przyjął święcenia kapłańskie. 
6 Duchowieństwo cerkwi odnowionej wraz z niektórymi hierarchami Patriarchatu Moskiewskiego przy-

łączyło się do niszczenia Cerkwi i umacniania władzy bolszewickiej. Czytamy o tym w № 2–3 czasopisma 

„Соборный разум” z 13/26 XI 1922 r.: „С 29 октября по 3 ноября в Троицком подворье, под председа-

тельством митрополита Антонина, при участии митрополита Сергия Владимирского (Страгородского 

– А.П.) состоялся ряд заседаний так называемого пленума ВЦУ. Приняты положения о борьбе с послед-

ствиями голода, о праздновании дня пятилетия Октябрьской революции, о борьбе с церковной (при-

ходской и епархиальной) контрреволюцией, принято также постановление по поводу Карловицкого 

Заграничного собора...”. Patriarcha Tichon poddaje ekskomunice uczestników podobnych inicjatyw, w tym 

także metropolitę Siergieja (Stragorodzkiego), który po odbyciu pokuty został przywrócony na łono Cerkwi.
7 Dokument opublikowany na stronie http://www.listok.com/document1.htm (07.07.2008). Zaczyna się od 

słów: „Божьею милостью смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, Заместитель Патриаршего 

Местоблюстителя и Временный Патриарший Священный Синод. Одною из забот почившего Святе-

йшего Отца нашего Патриарха Тихона перед его кончиною было поставить нашу Православную Русскую 

Церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать Церкви возможность вполне 

законного и мирного существования”.
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Powołując się na rzekomą wolę zmarłego patriarchy Tichona (Bieławina) uznał 
w imieniu Cerkwi, że wszyscy prawosławni wierni winni okazać lojalność w stosun-
ku do władzy radzieckiej „nie ze strachu, ale w zgodzie z sumieniem”. Wyraził także 
wdzięczność za troskę państwa o duchowe potrzeby społeczeństwa. Wydarzenia hi-
storyczne ostatnich lat uznane zostały przez metropolitę za przejaw Bożej Opatrzności 
w stosunku do Rosji: „Что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует 
та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной 
ему цели”. List zawiera także żądanie skierowane do emigrantów, by złożyli pisemną 
deklarację lojalności w stosunku do władzy radzieckiej. W przeciwnym razie zostaną 
odłączeni od Kościoła. Metropolita ogłosił także ukonstytuowanie Synodu i zamiar 
rychłego zwołania Soboru8.

List ten wywołał lawinową reakcję większości pozostałych przy życiu hierarchów, 
kleru i wiernych. Oburzał ze względu na zafałszowanie intencji patriarchy Tichona, 
który jednoznacznie publicznie potępił poczynania bolszewickiej władzy, a także 
z powodu postawienia znaku równości pomiędzy Cerkwią a bezbożnym państwem. 
Budził sprzeciw, ponieważ świeża była pamięć o mordach i represjach, a liczni hierar-
chowie i duchowieństwo byli więzieni w łagrach. Jedni zarzucali metropolicie prze-
kroczenie prawa kanonicznego, drudzy uznali go za heretyka, a inni za bogoburcę. 
Liczne parafi e odmówiły posłuszeństwa Sergiuszowi. Jesienią 1927 r. antysergiuszow-
skie grupy i pojedynczy hierarchowie zdołali zjednoczyć się i wystosowali listy potę-
piające do metropolity Sergiusza. W kilku regionach odbyły się spotkania przedsobo-
rowe, na których omawiano dalsze losy Cerkwi. Przywołano także treść listu bisku-
pów zamkniętych w obozie sołowieckim, który powstał na rok przed ukazaniem się 
Deklaracji metropolity Sergiusza9. W liście tym biskupi odrzucają oskarżenia władz 
bolszewickich o działalność antypaństwową i antyustrojową, dowodząc, że Cerkiew 
współpracowała zarówno z despotatem Turcji, jak i z amerykańską demokracją. 
Konfl ikt zawiera się w niemożności pogodzenia chrześcijańskiej nauki Kościoła z ma-
terializmem, ofi cjalną ideologią Partii Komunistycznej i rządu Radzieckich Republik. 
Ma to kardynalne znaczenie dla defi niowania fundamentów życia społecznego: sfery 
moralnej i prawnej. Komunizm traktuje te wartości relatywnie i postrzega jako na-
rzędzia służące do osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Cerkiew głosi miłość 
i miłosierdzie, komunizm – bezwzględną walkę. Cerkiew uczy pokory, utwierdzającej 
godność człowieka, komunizm – poniżającej ją pychy. Cerkiew działa na rzecz umoc-

8 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и мате-

риалы. Москва 1996, s. 221. Dokument podpisali: За Патриаршего Местоблюстителя Сергий, Митрополит 

Нижегородский; Члены Временного Патриаршего Священного Синода: Серафим, митрополит Тверской; 

Сильвестр, архиепископ Вологодский; Алексий, архиепископ Хутынский; управляющий Новгородской 

епархией, Анатолий, архиепископ Самарский; Павел, архиепископ Вятский; Филипп, архиепископ 

Звенигородский, управляющий Московской епархией; Константин, епископ Сумский, управляющий 

Харьковской епархией; управляющий делами Сергий, епископ Серпуховский.
9 Tytuł dokumentu brzmi: Памятная записка епископов-исповедников. Opublikowany w: Акты 

Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о ка-

ноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин, Москва 1994, s. 500–

–507. Dokument znajduje się także pod adresem: http://www.geocities.com/galaktion2002/documents/
Solovky1.html (13.06.2008).
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nienia religii, komunizm chce ją zniszczyć. Podstawą i sensem istnienia Cerkwi jest 
to, co odrzuca komunizm. W związku z tym między Cerkwią a państwem nie może 
być mowy o zbliżeniu lub pogodzeniu, jak nie można pogodzić akceptacji i negacji. 
Żadne kompromisy i ustępstwa, żadne interpretacje wiary w duchu komunizmu nie 
mogą doprowadzić do zbliżenia. Chrześcijaństwo i komunizm wzajemnie się wyklu-
czają. Biskupi jednoznacznie negatywnie odnieśli się do działań na rzecz połączenia 
tych dwóch rzeczywistości przez cerkiew odnowioną, która szerzyła przekonanie, 
że komunizm realizuje ideę Ewangelii. Potępili też próby reinterpretacji dogmatów 
w duchu republikańskim. List kończy deklaracja wierności tradycji Kościoła, która 
wyklucza jakikolwiek kompromis z aktualną ideologią społeczną. List dowodzi, że 
źródło represji władzy komunistycznej w stosunku do Cerkwi tkwi w związku po-
między bezbożnym światopoglądem i celami politycznymi. Biskupi podkreślają, iż 
władza nie zaprzecza, że stosuje represyjną politykę w stosunku do Cerkwi i wiernych, 
którą tłumaczy koniecznością zwalczania postaw kontrrewolucyjnych. Świadczy to 
o zamiarze zniszczenia Cerkwi i walce z religią, gdyż samo istnienie Cerkwi i postawa 
chrześcijańska traktowane są jako kontrrewolucyjne.

Deklaracja lojalności została ogłoszona w VII 1927 r., a we wrześniu zebrał się 
w obozie sołowieckim Sobór biskupów, sygnatariuszy listu z 1926 r., który zajął sta-
nowisko wobec deklaracji. Analiza tekstu deklaracji doprowadziła do wniosku, że za-
warte w niej sformułowania nie mogły zostać wypowiedziane szczerze i w związku 
z tym uwłaczają godności Cerkwi. Odezwa kijowska10 nazwała deklarację metropolity 
Sergiusza ogłoszeniem legalizacji i wezwaniem wszystkich rosyjskich diecezji i parafi i 
do zalegalizowania swego istnienia w państwie bolszewickim na takich samych zasa-
dach, jak to uczynili członkowie niekanonicznej cerkwi odnowionej. Sygnatariusze 
Odezwy twierdzili, że metropolita Sergiusz, jako zastępca strażnika tronu patriarszego 
metropolity Piotrogrodu Piotra (Polańskiego), który przebywał w łagrze, bez konsul-
tacji z pozostałymi biskupami nie miał prawa wypowiadać się w imieniu Kościoła. 
Deklaracja została odczytana jako szantaż, jako grożenie zepchnięciem niezalega-
lizowanych przez bolszewickie państwo diecezji i parafi i do podziemia, w związku 
z czym hierarchowie uznali ją za nielegalną. W tej sytuacji powstało przypuszcze-
nie, że zastępca strażnika tronu patriarszego stał się strażnikiem sowieckiego aparatu 
władzy, a zalegalizowanym księżom i biskupom wyznaczy się rolę jawnych i tajnych 
współpracowników. Powstał problem, jak w takiej sytuacji mają się zachować wierni 
widzący zburzone cerkwie, zbezczeszczone relikwie (św. Sergiusza), uwięzionych, tor-
turowanych i zamordowanych hierarchów, zamknięte klasztory (ławra pieczerska)? 
W świetle odezwy kłamstwo zrównało się z prawem, słowo utraciło więź z prawdą. 
Odezwa zwracała jednocześnie uwagę na fakt, że wymieniony w deklaracji Synod to 
de facto grupa powołanych przez metropolitę hierarchów, którzy tracą swoją legitymi-
zację wraz z opuszczeniem przez niego stanowiska. Obwiniano też autora deklaracji 
o to, że zajął odmienne stanowisko w kluczowych zagadnieniach Cerkwi w stosunku 

10 Киевское воззвание [в:] И.И. Осипова, Сквозь огнь мучений и воды слёз..., Москва 1998; http://www.

geocities.com/galaktion2002/library/osipova/index.html
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do znanego jednoznacznego stanowiska metropolity Piotra i większości biskupów, 
a także świeckich członków Soboru i wiernych. 

Już wówczas sygnatariusze odezwy stwierdzili, że sytuacja ta oznacza nową schi-
zmę, podczas której duchowieństwo i wierni znajdą się bądź w Cerkwi katakumbo-
wej, bądź we współpracy z bogoburczą władzą będą przeżywać nieustanny konfl ikt 
sumienia. Przepowiadali sobory bez uwięzionych biskupów i patriarchy oraz zjedno-
czenie się ze schizmatycką probolszewicką cerkwią odnowioną11.

Piotrogród – miasto rewolucji – stał się ośrodkiem obrony Cerkwi przed bolsze-
wickim zniewoleniem. W XII 1927 r. do Moskwy do metropolity Sergiusza udała się 
delegacja leningradzkiego duchowieństwa i wiernych12. Pismo złożone na ręce me-
tropolity uświadomiło mu, że Cerkiew nieraz była prześladowana, co nie oznaczało 
pragnienia kompromisu z władzą. Prześladowania trwały bowiem od dziesięciu lat 
i nie godziło się porzucać tego krzyża. Najcięższy zarzut dotyczył zignorowania sądu 
na tematy poruszone w deklaracji świadków wiary, tych, którzy byli prześladowani. 
Metropolita został oskarżony o uznanie ich winnymi wobec władzy. Oskarżenia do-
tyczyły także braku reakcji na aresztowanie biskupów, erygowanie nowych bez zgody 
diecezji oraz przywracanie hierarchów ekskomunikowanych. Cel poselstwa zawierał 
się w postulacie zmiany charakteru deklaracji. Żądano z naciskiem, by metropoli-
ta ogłosił, że była ona jedynie wyrazem jego osobistych przekonań, oraz by wycofał 
wszelkie niekanoniczne postanowienia. Delegacja oczekiwała, że metropolita postąpi 
zgodnie z sumieniem. Jednak nadzieje się nie spełniły i jeszcze w tym samym miesią-
cu biskupi Dymitr (Lubimow) i Sergiusz (Drużynin) w imieniu diecezji leningradz-
kiej wypowiedzieli posłuszeństwo metropolicie Sergiuszowi i ogłosili wyjście spod 
jego jurysdykcji, zachowując jurysdykcję więzionego strażnika tronu patriarsze-
go – metropolity krutyckiego Piotra. List w tej sprawie został odczytany w katedrze 
Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowisko to uzyskało poparcie metropolity pio-
trogrodzkiego (leningradzkiego)13 Josifa14. Na zwołanym wkrótce przez metropolitę 

11 Osipowa zauważa, że: „Многие исследователи считают, что это воззвание написано Вл. Дамаскиным, 

но историк М.В. Шкаровский, опубликовавший его в своей книге, считает его автором о. Анатолия 

Жураковского – первого возглавителя киевских истинно-православных христиан. Кроме него под 

воззванием стоят следующие имена: о. Борис Квасницкий, о. Андрей Бойчук, о. Димитрий Иванов, 

о. Евгений Лукьянов, о. Спиридон Кисляков и др.”, ibidem.
12 Jej członkami byli: biskup Dymitr (Lubimow), protojerej Wiktor (Dobronrawow), wierni: I.M. An-

driejewskij i S.A. Aleksiejew (Askoldow). Drugi list podpisali biskupi: Gawriił (Wojewodzin), Dmitrij (Lubimow), 

Siergiej (Druzynin), Grigorij (Lebiediew), Stefan (Bech), Serafi m (Protopopow). Trzeci list został zredagowany 

przez protojereja Fieodora (Andriejewa).
13 Piotrogród został przez władze ZSRR nazwany Leningradem w I 1924 r., jednak w nomenklaturze cer-

kiewnej nadal funkcjonowała nazwa Piotrograd.
14 Treść tego listu była następująca: „Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сие есть свидетельство сове-

сти нашей (2 Кор. 1:12): непозволительно нам долее, не погрешая против уставов Святой Православной 

Церкви пребывать в церковном единении с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Сергием, 

Митрополитом Нижегородским и его Синодом и со всеми, кто единомыслен с ними. Не по гордости, 

да не будет сего, но ради мира совести, отрицаемся мы лица и дел бывшего нашего предстоятеля, неза-

конно и безмерно превысившего свои права и внесшего великое смущение «и дымное надмение мира 

в Церковь Христову, которая желающим зрети Бога приносит свет простоты и день смиренномудрия» 

(из послания Африканского Собора к папе Целестину). И решаемся мы на сие лишь после того, как 
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Sergiusza Synodzie postanowiono ekskomunikować biskupów Dymitra i Sergiusza 
oraz wszystkich wikariuszy, którzy podążą za „zbuntowanymi”.

Za przykładem piotrogrodzian podążyli: duchowieństwo i wierni Sierpuchowa, 
arcybiskup Uglicza Serafi m, biskupi Jarosławia, metropolita Piotrogrodu Józef, bi-
skup czernihowski Pachomiusz i żytomierski Awierkij, późniejszy męczennik biskup 
głuchowski Damaskin, biskup woroneski Aleksy, biskup gdowski Dymitr. Ten ostatni 
przestrzegał metropolitę, że natura zła domaga się ciągle nowych ofi ar i ustępstwa są 
złym wyborem. Biskup podkreślał, że siła Kościoła nie pochodzi ze świata doczesnego 
i dlatego nieskuteczna jest w tym przypadku polityczna zapobiegliwość. Biskup został 
aresztowany w 1929 r.; oskarżono go o kontrrewolucyjną opozycyjność wobec metro-
polity Sergiusza. W związku z tym w poszczególnych diecezjach zostały sporządzone 
dokumenty uzasadniające nieposłuszeństwo metropolicie Sergiuszowi, na podstawie 
prawa kanonicznego i postanowień Soborów Powszechnych. Dokumenty mówiły 
o nieposłuszeństwie wobec nowo mianowanych biskupów, podczas gdy pełniący swe 
obowiązki biskupi przebywali w obozach i więzieniach. Cerkiew katakumbowa miała 
swoją siedzibę w Katedrze Zmartwychwstania, gdzie wyświęcano nowych biskupów. 
Posłuszeństwo wypowiedziała też staroobrzędowa Cerkiew jednowierców, której pa-
sterzem został później znany biskup ochtyński, Alipij. Konsekwencją tych działań było 
aresztowanie w 1929 r. 15 biskupów, którzy odłączyli się od ofi cjalnej Cerkwi. 

GPU jeszcze za życia patriarchy Tichona prowadziło działalność operacyjną skie-
rowaną przeciwko Cerkwi. Z raportów wynikało, że w 1924 r. 8195 księży pozosta-
wało w jurysdykcji patriarchy Tichona, co stanowiło 67% ogółu. Reszta tworzyła 
tzw. cerkiew odnowioną, budowaną przez bolszewików. Rozpracowywano wówczas 
47 kontrrewolucyjnych cerkiewnych organizacji15. 

Instytucjonalny początek Cerkwi katakumbowej związany jest z uzgodnieniem 
biskupów dotyczącym sposobu działania w nowych okolicznościach. Świadczy o tym 
list metropolity piotrogrodzkiego Józefa (jednego z zastępców strażnika tronu patriar-
szego), skierowany do biskupa Dymitra (Lubimowa). Jest w nim mowa o konieczno-

из собственных рук митр. Сергия приняли свидетельство, что новое направление и устроение русской 

церковной жизни, им принятое, ни отмене, ни изменению не подлежит.

Посему, оставаясь, по милости Божией, во всём послушными чадами Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви, сохраняя апостольское преемство через Патриаршего Местоблюстителя Петра, 

Митрополита Крутицкого, и имея благословение нашего законного Епархиального Митрополита, мы 

прекращаем каноническое общение с Митрополитом Сергием и со всеми, кого он возглавляет: и впредь 

до суда совершенного собора местности, т.е. с участием всех православных епископов или до открытого 

и полного покаяния перед Святой Церковью самого Митрополита Сергия сохраняем молитвенное об-

щение лишь с теми, кто блюдет да не преступаются правила отец... и да не утратим помалу неприметно 

тоя свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех че-

ловеков (Из 8-го Правила III Вселенского Собора). Аминь”. Епископ Сергий, Епископ Димитрий http://

www.geocities.com/galaktion2002/library/osipova/index.html.
15 Список агентурных разработок, Архив Кэстон Колледжа. Przyt. za: И. Осипова, op.cit., autorka 

cytuje następujący fragment dokumentu: шпионская организация церковников во главе с митр. Петром 

(Полянским) и архиеп.Феодором (Поздеевским); гнездо во главе с еп. Вениамином (Троицким); ревните-

ли православия, руководимые М.А. Новосёловым; корреспонденты, возглавляемые крупными тихонов-

цами, информирующими зарубежную прессу о гонениях на веру; Поповская Академия, с нелегальной 

духовной профессурой во главе; Иоанниты, почитатели о. Иоанна Кронштадтского, являющиеся край-

ними церковными монархистами-фанатиками; Комитет помощи заключённым и высланным попам, 

поддерживающий, по версии чекистов, только крупных антисоветских попов.
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ści zakonspirowanego działania i dążenia do zwołania miejscowego soboru. W liście 
pasterskim skierowanym do wiernych przygotowuje on ich do życia w czasach, gdy 
nie będą mieli obok siebie kapłanów, do życia pełnego udręki i cierpień. Wzorem 
będą dla nich pustelnicy karmiący się modlitwą i lekturą. Biskup piotrogrodzki Marek 
(Nowosiołow) napisał apologię tych, którzy odłączyli się od metropolity Sergiusza16. 

W 1928 r. zaczęły się przygotowania do miejscowego Soboru w łonie Cerkwi ka-
takumbowej. Odbył się on w warunkach konspiracji i trwał od 9 III do 8 VIII 1928 r. 
Uczestniczyło w nim 70 hierarchów. Sobór przebiegał w czterech etapach i w różnych 
miejscach, dlatego nazwano go soborem koczującym. Analityk dokumentów – biskup 
Ewagriusz (Drenteln) – ustalił, że były to: Syzrań, Jelec, Wysznij Wołczok. Przygotowania 
do soboru prowadzone były drogą korespondencyjną oraz na spotkaniach w małych 
grupach. Organizatorem był prawdopodobnie biskup Marek (Nowosiołow), ukrywa-
jący się od 1922 r. Biskup podróżował po kraju i zbierał informacje. Grupa robocza17 
konsultowała zagadnienia soborowe z wysłannikami więzionych biskupów. Obrady 
Soboru były stenografowane. Sobór przyjął 29 kanonów18. Najistotniejszych było 
pierwszych sześć: 1. i 2. określały odnowieńców i stronników metropolity Sergiusza 
mianem heretyków; kanon 6. rzucał anatemę na cerkiew Sergiuszową19. Postanowienie 
to zostało wysłane do metropolity Sergiusza. Kanon 7. rzucał anatemę na władzę ra-
dziecką20. Jednomyślnie przyjęto kanon 12., który rzucał anatemę na wszystkich znie-
sławiających stary obrzęd. Sobór, który przyjął reformę Nikona, nazwano w kanonie 
łżesoborem. Był to niezwykle ważny akt pojednania z konserwatywna częścią Cerkwi 
rosyjskiej, która na skutek przeprowadzonych reform w XVII w. została uznana za 
schizmatycką. W kontekście wydarzeń rewolucyjnych staroobrzędowcy jawili się jako 
obrońcy tradycji. Sporo kontrowersji natomiast wywołał kanon 15., uznający człon-
ków zamordowanej carskiej rodziny za świętych. Przeciw kanonizacji cara wystąpili 
biskup Marek i arcybiskup Andrzej. Już wtedy powstała pierwsza praca na temat no-
wych męczenników autorstwa biskupa Marka21.

16 Por. ibidem.
17 Eп. Марк (Новосёлов); еп. Иов (Гречишкин), как личный представитель архиеп. Андрея (ухтомско-

го) и андреевцев; еп. Алексий (Буй), как представитель архиеп. Димитрия (Любимова) и иосифлян; еп. 

Василий (Преображенский), как представитель „ярославской группы”; прот. Пётр (Первушин) – дове-

ренное лицо архиеп. Феодора (Поздеевского) и представитель даниловцев; иеромон.Георгий (Терехов ?), 

представляющий группу викториан; иером. Авдий (Овсянников?), по-видимому, доверенное лицо 

старообрядцев-единоверцев.
18 Por. Архиепископ Амвросий (граф фон Сиверс). Катакомбная Церковь: „Кочующий” Собор 1928 г. 

„Русское Православие”. Санкт Петербург 1997, № 3 (7). 
19 Сергиевцам, со своим учителем Сергием Страгородским, учащим, что богохульная, безбожная и 

беззаконная «власть» есть власть от Бога данная, по слову Апостола, и этим нечестивым учением раз-

дирающим тело Христово: Анафема. Сергиевцам, со своим учителем Сергием Страгородским, учащим, 

что богохульная, безбожная и беззаконная «власть» есть власть от Бога данная, по слову Апостола, и 

этим нечестивым учением раздирающим тело Христово: Анафема, ibidem.
20 Cоветская власть – есть власть богохульников и христогонителей, то действие анафемы сильно 

распространяется на безбожную власть, и следует молиться не за неё, а об избавлении людей своих от 

горького мучительства безбожной властью и о страждущей земле Российской. Устанавливаем чтение 

после службы особой молитвы о гонимой и многострадальной Церкви. Ibidem.
21 Все убиенные безбожниками за истинную православную веру да вчинятся в Лик Святых Мучеников 

<...> Только тот признаётся мучеником Православной Церкви, кто во времена патр.Тихона не был ни 

самосвятом, ни обновленцем, а в последующие времена ни самосвятом, ни обновленцем, ни григорьевцем, 
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Sobór zmieniał warunki wyświęcania biskupów. Z powodu licznych aresztowań 
ustalono, że w wyjątkowych wypadkach może tego dokonać jeden biskup. 21. kanon 
postanawiał, że wszelkie decyzje odnośnie do Cerkwi: biskupów, kleru i ludu może 
podejmować tylko Sobór22. Kanon 22. powierzał ludowi obowiązek odprawiania na-
bożeństw, gdy zabraknie duchownych. 

Lata trzydzieste XX w. przyniosły nową falę represji. Do 1937 r. NKWD aresztowa-
ła prawie wszystkich duchownych związanych z Cerkwią katakumbową. Wielu z nich 
zostało rozstrzelanych. Pozostający w głębokiej konspiracji oraz przebywający w obo-
zach podejmowali próby jednoczenia parafi i pod opieką nielicznych nowo wyświę-
canych biskupów i księży. Zrodziło to potrzebę zwołania następnego soboru. Odbył 
się on w VI 1937 r. w Ust’-Kutsku nad Leną. Było to miejsce etapowe, gdzie na dalszy 
transport oczekiwali więźniowie jadący z i do Irkucka. Spotkali się tam wówczas dwaj 
metropolici, czterej biskupi, dwaj księża i sześciu wiernych świeckich Cerkwi kata-
kumbowej. Były to czasy, gdy więcej duchowieństwa przebywało za drutami kolcza-
stymi niż na wolności, dlatego postanowiono wykorzystać nadarzającą się okazję do 
podjęcia ważnych decyzji. Sobór trwał zaledwie cztery godziny. Przewodniczył mu 
metropolita Jan. Sekretarzem był wieziony na miejsce osiedlenia A.Z. Postanowień 
nie zapisano, sekretarz zobowiązany przysięgą miał przekazać tylko te, które dobrze 
zapamiętał. 

Najbardziej istotne postanowienie tego soboru miało na celu obronę Cerkwi znaj-
dującej się w ukryciu przed zgubą rozproszenia. Podkreślano istnienie jednej Cerkwi, 
której pień wyrasta z Cerkwi przedrewolucyjnej, a która na skutek bezbożnej rewo-
lucji rozgałęziła się na Cerkiew Prawdziwie Prawosławnych i Cerkiew na Emigracji. 
Wykluczono wówczas konieczność istnienia wspólnej administracji. Sobór rzucał 
anatemę na tych duchownych, którzy tworzyli cerkiew podporządkowaną państwu 
radzieckiemu23. 

Druga wojna światowa została przyjęta przez większość członków Cerkwi kata-
kumbowej jako nadzieja na wyzwolenie spod władzy Antychrysta. Na terenach za-
jętych przez Niemców tworzono oddziały wojskowe, które poddały się dowództwu 
niemieckiemu. W rezultacie powstała Rosyjska Narodowa Armia Wyzwoleńcza 
(RONA). Przyłączyli się do niej także rosyjscy repatrianci z Niemiec. W jej struk-
turach najbardziej zasłużył się Oddział Kamińskiego-Woskobojnikowa. Powołani 
do Armii Czerwonej wierni Cerkwi katakumbowej odmawiali złożenia przysięgi 
lub dezerterowali. Klęska Niemiec spowodowała masowy exodus całych rodzin na 
Zachód24. Sytuacja ta spowodowała represje, począwszy od 1944 r., na terenie euro-
pejskiej części ZSRR, które trwały do 1953 r. Polegały one na masowych deportacjach 
za Ural i do Kazachstanu, wyrokach śmierci dla duchownych i szczególnie aktywnych 

ни сергиевцем, ибо и у тех имелись убитые безбожниками, но принять их в сонм святых мучеников сквер-

но пред очами Божиими. Ibidem. 
22 Uсповедникам веры, даже если они и не в священном сане, – первая честь <...> Если иссякнет 

у верных священство вообще, да будет с ними Дух Святый, который научит разрешать все возникаю-

щие вопросы в духе Истинного Православия. Ibidem. 
23 Por.: Архиепископ Амвросий (граф фон Сиверс). Катакомбная Церковь: Усть-Кутский Собор 

1937 г. „Русское Православие”, Санкт Петербург 1997, № 4 (8). 
24 Ludzie ci, na Zachodzie często wydawani w ręce NKWD przez aliantów, byli deportowani i zsyłani.
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świeckich oraz wysokich wyrokach przewidujących osadzenie w obozach koncentra-
cyjnych. Była to bardzo niekorzystna sytuacja dla zakonspirowanych struktur Cerkwi 
katakumbowej, ponieważ rozerwała tajne sieci łączności w diecezjach, które utraciły 
charakter terytorialny. Często na skutek zesłań wierni jednej diecezji byli rozproszeni 
po całym terytorium ZSRR. W opinii członków Kościoła był to prawdziwy pogrom. 
Niektóre parafi e utraciły całkowicie kontakt ze swoimi biskupami aż do początku 
lat dziewięćdziesiątych. Pojęcie diecezji istniało tylko dzięki osobistym kontaktom. 
Wierni określali swoją przynależność diecezjalną mianem pochodzącym od imienia 
biskupa, który kierował tą diecezją jeszcze za patriarchatu Tichona: daniłowcy, josi-
fl ańcy, andriejewcy.

W związku z tą sytuacją, a także ze względu na fakt intronizacji patriarchy 
Siergieja (12 IX 1943 r.) na skutek zabiegów Stalina, zebrał się kolejny Sobór Cerkwi 
katakumbowej, który obradował przez dziesięć dni w 1948 r. w mieście Czirczik nie-
daleko Taszkientu. Uczestniczyło w nim 8 biskupów, 5 przedstawicieli biskupów, oraz 
dwóch zakonników: sekretarz i stenografi sta Soboru. Biskup Władimir przedstawił 
obszerny referat na temat herezji sergiaństwa. Podkreślał w nim związek pomiędzy 
obecnym patriarchą i metropolitą Sergiuszem, aby przeszkodzić szerzonej przez 
kilku katakumbowych biskupów25 nauce o kanoniczności ówczesnego patriarchy 
Aleksego I (Simańskiego). Kanon mówił jednoznacznie, że ostatnim patriarchą ro-
syjskim był Tichon (Bieławin). Zebrani na Soborze biskupi nazwali zwołany przez 
Stalina Sobór rozbójniczym. Niepokoiły także plany Patriarchatu Moskiewskiego, by 
zwołać VIII Sobór Powszechny26. Na skutek przyjęcia zaproszenia autokefalicznych 
Cerkwi do uczestnictwa w tym Soborze, straciły one zaufanie Cerkwi katakumbowej. 
Zwyczajem soborowym powtórzono wcześniej ogłoszoną anatemę związaną z tą he-
rezją, dodając do niej imię obecnego patriarchy27. Kanon 10. ogłosił grzechem służ-
bę w Armii Czerwonej, członkostwo w KPZR, Komsomole, związkach zawodowych, 
kołchozach. Posiadania dowodu osobistego nie uznano za grzech. Przyjęto 11 kano-
nów. Oprócz biskupów biorących udział w soborze w obozach i na wolności przeby-
wało 12 innych biskupów. Na czele hierarchów Cerkwi katakumbowej stanął biskup 
Władimir.

Śmierć Stalina przyniosła pewne korzystne zmiany polityczne, jednak nie doty-
czyły one Cerkwi. Z łagrów zwolniono tylko skazanych przed wojną. Niestety, nie-
liczni zostali wśród żywych. Aresztowani na terenach okupowanych dostali wyroki 
od 15 do 25 lat. Nie zyskali prawa do amnestii. Na zesłaniu na Syberii przebywały całe 
parafi e Cerkwi katakumbowej, wysłane tam pod koniec wojny. Tylko kilku rodzinom 
zezwolono na powrót. Prześladowania Cerkwi katakumbowej były kontynuowane 
na mocy zapisu prawnego włączającego tę Cerkiew do spisu zakazanych „organizacji 

25 Biskup Afanasij Sacharow dowodził, że po śmierci metropolity Piotra – strażnika tronu patriarszego – nie 

ma innego zwierzchnika Cerkwi prócz Aleksego I, który został uznany przez patriarchów Wschodu.
26 Sobór, który odbył się w 1948 r., w rzeczywistości był politycznym instrumentem Stalina, który pragnął, 

by Moskwa przejęła od Konstantynopola tytuł patriarchatu ekumenicznego.
27 Безбожный Алексий Симанский, бывший еп.Тихвинский[14], называющий себя „Патриархом 

всея Руси”, как нынешний глава еретиков сергиан и сам верный помощник антихристова митр.Сергия, 

– да будет анафема! Przyt. Za: Амвросий eпископ готфский ИПХ, Катакомбная Церковь: Тайный Собор 

1948 г., http://co6op.narod.ru/txt/sivers/sobor3.html (10.05.2008).
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religijnych”. Zapis ten pozwalał oskarżyć i aresztować każdego duchownego i wier-
nego. Te nowe okoliczności doprowadziły do zwołania kolejnego tajnego Soboru. 
Odbył się on między 9 a 21 VI 1961 r. w pustelni św. Mikołaja w Baszkirii. Grupie 
przygotowawczej przewodniczył protojerej Piotr (Pierwuszyn) z Moskwy. W Soborze 
uczestniczyło 12 biskupów i 6 przedstawicieli biskupów, ihumen pustelni o. Elpidifor 
(Gagin) oraz inni mnisi28. Przyjęto 23 kanony. Nacisk został położony na potępienie 
wszelkiej współpracy z władzami, członkostwa w partii oraz innych organizacjach. 
Kanony utwierdzały w przekonaniu, że Aleksy I jest łżepatriarchą. Najbardziej jed-
nak obawiano się wpływu na Cerkiew katakumbową zdrajców. Biskupi uważali, że 
ludzie słabi i chwiejni mogą w istotny sposób zaszkodzić Cerkwi. Dlatego też liczne 
kanony były poświęcone temu problemowi. Miały one na celu odgrodzenie zdraj-
ców od Cerkwi w czasach prześladowań i dawały nadzieję na powrót po ich ustaniu. 
Dlatego Sobór nakazywał nakładanie ekskomuniki na tych, którzy zdradzili. Na łono 
Cerkwi mogli zostać przyjęci przed śmiercią w przypadku skruchy. Po siedmiu la-
tach na łono Cerkwi Sobór zezwalał przyjąć jedynie tych, którzy zdradzili pod presją 
tortur. Ponieważ były to już czasy rozwiniętego ruchu dysydenckiego, postanowienia 
soborowe zostały przekazane Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą.

Lata osiemdziesiąte nie przyniosły poprawy losu prawdziwie prawosławnych. Byli 
oskarżani o pasożytnictwo i włóczęgostwo, o nieposiadanie dokumentów tożsamo-
ści, uchylanie się od płacenia podatków, o aspołeczność i tworzenie hermetycznych 
grup, o niekorzystanie z elektryczności, radia, nieposyłanie dzieci do szkół i do woj-
ska. Represje polegały na odbieraniu dzieci rodzicom, aresztowaniach rekrutów, zsy-
łaniach na długie wyroki kleryków tajnych seminariów. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiła się bogata literatura opowiadająca o lo-
sach Cerkwi katakumbowej. Są to materiały różnego rodzaju: archiwa NKWD, wspo-
mniane już tajne archiwa zawierające stenogramy Soborów, ale także nie mniej cenne 
dzienniki i wspomnienia, ukazujące życie setek rosyjskich świadków wiary. Stanowią 
one nie tylko dokument epoki, ale przede wszystkim ukazują współczesnemu czło-
wiekowi prawdziwy wymiar ludzkiego życia w ZSRR. Liczebność nakładów tej litera-
tury jest dowodem jej poczytności. 

Publikowane materiały archiwów NKWD pełnią rolę źródeł niezbędnych do 
badania historii Cerkwi, ZSRR i jego organów, są także cenne pod kątem badania 
historii kultury w jej różnorodnych aspektach. Charakteryzują kulturę komunikacji 
specyfi czną dla standardów cywilizacji radzieckiej29. Zestawienie urzędowych doku-
mentów, którym nadano metaforyczny tytuł Wybaczcie gwiazdy niebieskie. Wyznawcy 
i donosiciele, w swojej warstwie stylistycznej i ekspresyjnej posiada walor estetyczny 
zbliżony do epiki. Przypomina miejscami prozę Gogola, gdzie eschatologia miesza się 
z banalnym złem. 

28 Dokument Soboru podpisali biskupi: Amfi łochi (Szykano), Afanasij (Wyrypajew), Władimir (Sztromberg), 

Gawriił, Domentian, Ilja (?), Leontij (Kierżencow), Merkurij (Kotlow), Modest (Wasilkow), Roman (Rupert), 

Sysoj (Makarow) i Fieodosij. Архиепископ Амвросий (граф фон Сиверс) Катакомбная Церковь: тайные  

соборы  1961–81 гг., http://www.katakomb.ru/7/nikol_sobor.html (12.05.2008).
29 Por. zbiór dokumentów: Простите звезды Господни! Исповедники и соглядатали (В документах), 

Фрязино 1999.
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Największą liczbę tytułów stanowią wspomnienia o życiu księży, mnichów, bisku-
pów, którzy zmarli w opinii świętości. Prawosławie określa ich mianem: podwiżnik, 
prawiednik, stiażatiel. Są wśród nich: ojciec Arsenij, protojerej Michaił (Czelcow), 
ihumen Nikon (Worobjow), biskup Łuka (Wojno-Jasieniecki, prof. medycyny, ana-
tomopatolog), świecki wierny Boris Sziriajew i wielu innych. Literatura tego rodzaju 
jest współczesną kontynuacją niezwykle ważnego dla prawosławnej kultury gatunku 
– opowieści hagiografi cznej.

Tom składający się ze wspomnień o ojcu Arseniuszu (Otiec Arsienij) charakte-
ryzuje się tym, że odkrywa inną perspektywę obozowej antropologii niż to, co ob-
serwujemy w utworach Szałamowa czy Sołżenicyna. O. Arsienij wprowadza do tego 
mrocznego świata pierwiastek tajemnicy. W zetknięciu z nim nawet zdegenerowany 
zek zaczyna domyślać się, że nie jest panem samego siebie. O. Arsienij ukazany jest 
jako Boży pasterz, doglądający barakowej trzody. Na uwagę zasługują także wspo-
mnienia życia obozowego Borysa Sziriajewa (Nieugasimaja łampada). Rzeczywistość 
łagrową Wysp Sołowieckich pokazano tu przez pryzmat tajemnicy świętości miejsca, 
które przez wieki syciło się modlitwą kontemplacyjną, latopisów klasztornych, z któ-
rych kart wychodzą, jak żywe, postaci św. Sawwatija i Zosimy Sołowieckich. To miej-
sce jest wybrane do czuwania ostatecznego, dlatego panuje tam nieustanny Wielki 
Post. Książka ukazuje bogactwo postaw ludzkich, wiele nietypowych sytuacji, buduje 
swoisty świat, który rządzi się swoimi prawami.

Osobną kategorię stanowią katakumbowe pateryki, opisujące założenie, budowę 
i biografi ę mnichów pustelni ukrytych na niedostępnych górskich polanach lub pół-
kach skalnych. Przykładem takiego pateryka są zapiski mnicha Merkurego zatytuło-
wane W górach Kaukazu (W gorach Kawkaza). To historia pustelni założonej w abcha-
skiej części Kaukazu. Składa się z dzienników Merkurego prowadzonych przez 30 lat, 
począwszy od końca lat pięćdziesiątych do początku dziewięćdziesiątych. Stanowi 
doskonałą ilustrację prześladowań klasztorów w okresie odwilży chruszczowowskiej. 
Były to czasy, kiedy pisarze i inteligencja łudzili się wolnością, a jednocześnie nasiliły 
się prześladowania wiary. Helikoptery wyszukiwały ukryte pustelnie, a milicja z psa-
mi przeczesywała zbocza gór.

Podobnie jak w średniowiecznych paterykach, mnisi zmagają się tu z Szatanem, 
a owocem tej walki jest łaska modlitwy Chrystusowej. Opresja komunistycznego pań-
stwa jest zaledwie epizodem tego głównego wątku ich życia. Ukazana została jako 
pospolita dokuczliwość. Dzieje się tak dlatego, że eremityzm jest tu postrzegany jako 
powołanie, które zastaje ludzi w nieoczekiwanych momentach i sytuacjach. Rodzi we-
wnętrzny przymus, który powoduje, że porzucają dotychczasowe życie. Opisane tu 
pustelnictwo ma charakter mistyczny, różni się jednak od tradycyjnego brakiem prze-
wodnictwa duchowego. Dlatego mnisi, którzy przeżyli wiele lat w zwykłym klasztorze 
i na skutek jego likwidacji znaleźli się w pustelni, nie byli w stanie sprostać nowym 
warunkom. Merkury niczego nie ukrywa. Opisuje wszystkie pułapki, jakie czyhają na 
eremitę, który zatrzyma się w pół drogi. Ukazuje powolny proces zamykania się na 
sprawy świata i rozwój życia duchowego. Rodzi to nieprawdopodobną wytrzymałość 
na surowość warunków zewnętrznych. Ogromną rolę w życiu pustelników odgry-
wała teologia ascezy Efrema Syryjczyka, która jest tego rodzaju mądrością, jakiej nie 
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można zdobyć za pośrednictwem rozumu. Ascetyczna teodycea Efrema istnienie zła 
tłumaczyła ze względu na konieczność zdobycia przez człowieka umiejętności walki 
z nim. Człowiek obcujący wyłącznie z dobrem zostałby wykpiony przez demona.

Po upadku komunizmu sytuacja RCP uległa radykalnej zmianie. Znaczenie 
Cerkwi katakumbowej uległo marginalizacji. Na plan pierwszy wysunęła się Cerkiew 
Patriarchatu Moskiewskiego. Na Jubileuszowym Soborze w 2000 r. dokonała ona oce-
ny własnej sytuacji. Patriarcha Aleksij II w swoim referacie podkreślił misję Cerkwi we 
współczesnym zateizowanym świecie30. Misja ta rozpoczęła się od momentu zetknię-
cia się z polityką państwowego ateizmu, który próbował zbudować mur pomiędzy 
wiarą, nauką, kulturą i wychowaniem. Śmierć męczenników okresu komunistycznego 
oczyściła Kościół, a tysiąclecie chrztu Rusi (1988) zapoczątkowało duchowe jej odro-
dzenie. Patriarcha nazwał je ponownym chrztem. Zwrócił uwagę na zagrożenie tego 
odrodzenia ze strony procesów globalizacyjnych, zachodzących w świecie. Sprawiają 
one, że na skali wartości korzyści materialne biorą górę nad duchowymi. Sprzyja to: 
sekularyzacji, kryzysowi moralności, rozkładowi osobowemu i społecznemu. Należy 
zacząć od duchowego oświecenia, liturgizowania. Patriarchat Moskiewski czuje się 
odpowiedzialny za prawosławie we współczesnym świecie. 

Autor podkreśla, że znaczenie, jakie przed 1990 r. miał Związek Radziecki w nie-
których międzynarodowych strukturach, było przez to państwo wykorzystywane wy-
łącznie w celu zabezpieczania interesów politycznych i wojskowych, oraz możliwości 
ideologicznego oddziaływania w krajach Trzeciego Świata. Polityczni funkcjonariusze 
komunistyczni, z przyczyn ideologicznych, nie mogli wnieść do debat o charakterze 
światopoglądowym wartości prawosławnych. Metropolita smoleński i kaliningradzki 
Kiryłł zauważa, że także państwa niekomunistyczne zaniechały dialogu z Kościołami, 
co odbiło się na charakterze struktur ponadnarodowych. 

Zagadnieniem istotnym dla cywilizacji prawosławnej jest wzajemny stosunek 
Kościoła i państwa. Doktryna państwa chrześcijańskiego głosi, że buduje ono cy-
wilizację powstrzymania. Termin ten zaczerpnięty został z 2 Listu św. Pawła do 
Tesaloniczan: „Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz 
powstrzymuje, ustąpi miejsca”. Jej zaprzeczenie stanowi cywilizacja apostazji – budu-
jąca immanentną postawę człowieka i społeczeństwa. Wolność sumienia i wyznania 
oraz rozdzielenie państwa i Kościoła, negacja istnienia prawdy absolutnej to główne 
atuty tej cywilizacji31. 

Poglądy liberałów spotykają się z najostrzejszą oceną Cerkwi. Postrzega ona kon-
serwatywny liberalizm jako zakładający współistnienie dwóch wykluczających się 
wzajemnie fundamentów życia społecznego: tradycyjnych wartości oraz norm usta-
nowionych w wyniku przemian rewolucyjnych. Krytyka prawosławna twierdzi, że 
konserwatywni liberałowie stoją w połowie drogi ku modernistycznej fi lozofi i spo-
łecznej. Uważają oni, że społeczeństwo winno nie tylko strzec tradycyjnych form ży-

30 Деяние Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о со-

борном прославлении новомучеников и исповедников российских xx века, Москва, Храм Христа 

Спасителя, 13–16 августа 2000 года, http://www.fond.ru/calendar/00.htm (22.03.2008).
31 Por. artykuł na ten temat: В. Семенко, Oсновы социальной концепцииi русской Церкви как манифест 

православного консерватизма, http://www.pravoslavie.ru/analit/rusideo/socialconcept.htm (20.04.2008). 
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cia rodzinnego, obrzędu religijnego, instytucji państwowych, ale także dążyć do ich 
modernizacji. Ten typ myślenia był charakterystyczny dla niektórych przedstawicieli 
rosyjskiej inteligencji okresu rewolucji: Piotra Struwe, Siemiona Franka czy Borysa 
Cziczerina. O ile konserwatywny liberalizm w ich wydaniu jest dla prawosławnych 
zrozumiały, o tyle ewolucja konserwatywnego światopoglądu, jaka miała miejsce na 
Zachodzie i znajduje odzwierciedlenie w przekonaniach współczesnych Rosjan, pod-
dawana jest druzgocącej krytyce. Twierdzi się, że takie poglądy cechują się postmo-
dernistycznym podejściem do zagadnienia tradycji. Polega ono na takim rodzaju ak-
ceptacji tradycji wszystkich kultur, który w konsekwencji doprowadza do ułożenia ich 
w swoisty ideologiczny kompleks. Poszczególne tradycje tracą intensywność swojej 
odmienności, osłabiona zostaje ich sakralność. Pożądane jest elastyczne i dynamiczne 
traktowanie tradycji, co odrywa ją od metafi zycznego fundamentu.

Według oceny rosyjskich prawosławnych konserwatystów obecnie w Rosji po-
nownie mamy do czynienia z ekspansją ideologii zachodniej. Sytuacja ta przypomi-
na przełom XIX i XX w., kiedy zachodni marksizm opanował umysły młodzieży ro-
syjskiej i doprowadził do rewolucji. Najbardziej widoczne jest to na gruncie mediów, 
które uprawiają politykę dyskryminacji w stosunku do prawosławia. Media oskarżane 
są o stosowanie liberalnej cenzury i organizowanie kampanii antyprawosławnej bez 
możliwości sprostowania kłamstw. W tym kontekście wymieniany jest znany mie-
sięcznik „Kontynent”, paryski tygodnik „Russkaja Mysl”, „Niezawisimaja Gazieta”, 
„Radio Swoboda” i stacja telewizyjna NTV. Przy pomocy mediów kształtuje się prze-
konanie o nacjonalistycznym czy nawet faszystowskim charakterze prawosławia. Fakt 
ten, w połączeniu z transplantacją na grunt rosyjski współczesnych wartości świata 
zachodniego, które pretendują do wartości ogólnoludzkich, stymuluje do poszukiwa-
nia idei narodowej poza prawosławiem. Kręgi prawosławne zarzucają mediom upo-
wszechnianie poglądu, że państwo demokratyczne i kultura demokratyczna nie współ-
grają z chrześcijaństwem, które od wieków nie zostało poddane reformie. Liberalne 
media wyrażają obawę, że prawosławie, kształtując mentalność społeczną, spowoduje 
zahamowanie rozwoju cywilizacyjnego Rosji. Charakterystyczne jest, że krytyczne 
stanowisko wypowiadane przez medialne służby Patriarchatu czy prawosławną prasę 
w kwestiach takich jak np. fi lm Martina Scorsese Kuszenie Chrystusa, „artystyczny” akt 
Awdieja Ter-Oganiana polegający na porąbaniu toporem kilku wyświęconych ikon, 
komentowane jest w liberalnej prasie jako sprzeczne ze standardami demokratyczny-
mi, świadczące o nietolerancji i ograniczaniu wolności wyznania. 

Podsumowując, należy podkreślić, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna w obliczu 
rewolucji i totalitaryzmu bolszewickiego wyłoniła ortodoksyjne skrzydło, które w cza-
sach terroru działało w konspiracji na zasadach wierności prawu kanonicznemu i tra-
dycji. Totalitaryzm bolszewicki postrzegany był jako narzędzie Antychrysta, ale także 
jako pochodna zachodniej cywilizacji. W związku z tym obecne ofi cjalne potępienie 
komunizmu radzieckiego, jako systemu bezbożnego, skłania do krytycznej oceny za-
chodnich wpływów cywilizacyjnych, a krytyka modelu współczesnej cywilizacji ma 
charakter syntetyczny i czyniona jest z perspektywy prawosławnej antropologii. Nie 
polega ona na negacji współczesnego świata, lecz na domaganiu się przez świat pra-
wosławny uzyskania w nim należnego mu miejsca. Pozycja cywilizacji prawosławnej 
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oceniana jest jako znacząca w świecie ze względu na jej wartości duchowe i przekona-
nie, że historię można zrozumieć wyłącznie w perspektywie soteriologicznej, nie zaś 
polityczno-ekonomicznej.

Widzimy zatem, że rewolucja październikowa i jej następstwa postrzegane są jako 
pochodne zachodniego systemu fi lozofi czno-ideowego. Doświadczenie to, dzięki 
wielu ofi arom, zostało przekute w swoisty oręż. Pozwala ono dostrzegać niebezpie-
czeństwo recydywy rewolucji we współczesnym świecie.


