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WSTĘP
Niniejsza praca podejmuje temat człowieka w kulturze prawosławnej. Poddaje
analizie pouczenia Paisjusza Hagioryty - jednego z bardziej znanych dwudziestowiecznych
starców, który podkreślał, że w mówieniu o człowieku nie można ograniczać się jedynie
do sfery stosunków społecznych, rodzinnych, obyczajowych czy też do norm moralnych.
Osoba ludzka jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Starzec był przekonany,
że horyzontalny wymiar człowieka, jako twórcy kultury1 oraz podmiotu definiującego
kulturę i samego siebie, ustępuje miejsca jego wymiarowi wertykalnemu.
Helmuth Plessner, zastanawiając się nad rolą antropologii filozoficznej,
przypominał, że oczekiwano od niej wyjaśnienia miejsca człowieka w świecie, a nawet
w kosmosie. Jednak pojęcie „kosmosu”, zwracał uwagę Plessner, zatraciło dla
współczesnego człowieka jednoznaczność właściwą dla tradycji greckiej i stało się niemal
synonimem przyrody. Choć badacz ten doceniał wkład antropologii kulturowej w wiedzę
o człowieku, wskazywał też na jej ograniczoność związaną z badaniem głównie
obserwowanego zachowania i z ryzykiem ograniczenia się do ram biologicznych2.
Wskazywał na uniwersalność zadania stojącego przed antropologią - poznania człowieka:
W jaki bowiem sposób dziś, w epoce specjalistycznie rozwiniętej psychologii osoby,

1

Zagadnienie związków między chrześcijaństwem a kulturą stało się jednym z tematów badań dla Helmuta
Richarda Niebuhra, jednego z najwybitniejszych teologów i etyków XX w. w Stanach Zjednoczonych,
profesora Uniwersytetu Yale. Pisał on: W naszych czasach toczy się wielostronna debata na temat związków
między chrześcijaństwem i kulturą. Biorą w niej udział historycy i teologowie, politycy i duchowni, katolicy
i protestanci, chrześcijanie i przeciwnicy chrześcijaństwa. Dysputa ta odbywa się na forum publicznym, gdzie
ścierają się antagoniści, oraz w ludzkich sumieniach, gdzie rodzą się konflikty moralne. Czasami dyskutuje
się o zagadnieniach konkretnych, takich jak miejsce wiary chrześcijańskiej w systemie edukacji czy miejsce
etyki chrześcijańskiej w życiu gospodarczym. Innym razem kontrowersje dotyczą kwestii tak szerokich, jak
odpowiedzialność Kościoła za ład społecznych czy ponowna potrzeba separacji wyznawców Chrystusa
od świata. Zob. H. Richart Niebuhr, Chrystus a kultura, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 13.
2

Plessner pisał: Nasza wiedza o człowieku zmieniła się niesłychanie pod wpływem znalezisk czaszek
z okresów prehistorycznych i wczesnych historycznych, pod wpływem pogłębionej przez psychoanalizę
antropologii kulturowej, a przede wszystkim pod wpływem etologii (…). Jako istota wrzucona w świat
człowiek jest ukryty przed samym sobą – homo absconditus. Owo pojęcie, pierwotnie określające
niezgłębioną istotę Boga, wyraża naturę człowieka. Można ją ująć jedynie jako pewien sposób życia,
ograniczony i umożliwiony przez jej biologiczną podstawę, sprawiający, iż człowieka nie da się bliżej
określić. Dlatego też na porażkę skazane są wszystkie próby zredukowania ludzkiej natury do jakichś
rzekomo decydujących czynników. Zob. H. Plessner, Pytanie o conditio humana, tłum. M. Łukasiewicz i in.,
Warszawa 1988, s. 107; 119-120. Myśl chrześcijańska, zwłaszcza prawosławne doświadczenie ascetycznomonastyczne, mogłoby się nie zgodzić z twierdzeniem, że wiedza o człowieku uległa ogromnej zmianie
w wyniku rozwoju nauk biologicznych, empirycznych czy społecznych. To, co najważniejsze w poznaniu
człowieka, poznanie aktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, jest osiągnięciem chrześcijaństwa,
a wymienione wcześniej dziedziny wiedzy dostarczają informacji uzupełniających, pozostających poza
ontologią i nie wskazujących na istotę człowieka.
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psychologii społecznej, etnologii, socjologii i nauk historycznych, nie mówiąc już
o wszystkich specjalnościach biologicznych i medycznych, miałoby być jeszcze możliwe
dotarcie do czegoś takiego, jak uniwersalne poznanie człowieka (…)? Po wielkich
sklepieniach można się spodziewać wyłącznie tego, ze runą. Wszak to przede wszystkim
podstawy szczegółowych nauk o człowieku nie są ustalone na wieczność 3.
Niniejsza rozprawa, dotycząca człowieka w kulturze prawosławnej, nie jest próbą
polemiki ze wspomniani wyżej naukami, gdyż nie odnosi się ona bezpośrednio do ich
osiągnięć, lecz wskazuje na inną perspektywę, wykraczającą poza przyjęte przez nie ramy.
Człowiek w kulturze prawosławnej nie jawi się jedynie jako istota biologiczna, psychiczna
czy społeczna – jego opis w tych kategoriach jest możliwy, nie będzie on jednak dla tej
kultury wystarczający ani ostateczny. Konieczne jest uwzględnienie odniesienia człowieka
do Boga, które umożliwia mu poznanie samego siebie, a następnie stanie się czynnikiem
kształtującym całą jego twórczość kulturową.
Mieczysław A. Krąpiec, w swojej refleksji nad człowiekiem jako twórcą kultury,
zwrócił uwagę na konieczność ustalenia znaczenia tych terminów wypływającą z wielości
definicji wypracowanych przez różne dyscypliny naukowe: filozofię, socjologię,
antropologię, psychologię czy historię. Człowiek rozumiany jest przez nie najczęściej jako
homo sapiens lub homo faber, który przeobrażając przyrodę i wytwarzając coraz
doskonalsze narzędzia przyczynia się do postępu kulturowego. Krąpiec zwracał jednak
uwagę, że w tym przypadku nie można mówić o twórczości, lecz co najwyżej
o wytwórczości. Zaakcentowania, według niego, wymaga poznawcza i refleksyjna strona
człowieka, który poznając siebie samorealizuje się przez swoje czyny 4. Tworzenie kultury5
jest więc konsekwencją tego, jak człowiek rozumie samego siebie.

3

H. Plessner, Władza a natura ludzka. Esej o antropologii
tłum. E Paczkowska-Łagowska, Warszawa 1994, s. 14-15.
4

światopoglądu historycznego,

M.A. Krąpiec, Człowiek twórcą kultury [w:] tegoż, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1998, s. 89-90.

5

Konieczność podkreślenia osobowego charakteru kultury jest ważna również dla Leszka Korporowicza:
Kultura pojmowana (…) jako wyuczony system zachowań, przedstawiona została w kategoriach
zdepersonalizowanej konfiguracji zachowań i ich wytworów; ujęto ją jako system o własnej podmiotowości,
trwający i zmieniający się niezależnie od woli i intencji jej uczestników, system, który jest im dawany niejako
bezwiednie, poza ich świadomością i możliwością zmiany, poza aktami wyboru, oceny i świadomego
tworzenia (…). Godność człowieka i godność jego zachowań, a tym samym godność kultury, kryją się
w podstawach osoby ludzkiej, która nie jest redukowalna do żadnej zasady przystosowania, optymalizacji
energii, unikania bólu i napięć, a nawet twórczego współdziałania, skutecznego treningu, rozumienia
odmienności i otwartych postaw. Zob. L. Korporowicz, Kultura przejawem godności człowieka [w:] tegoż,
Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011, s. 75; 77.

6

Hanna Kowalska, analizując prace poświęcone kulturze, zauważyła, że można je
podzielić na dwa zasadnicze nurty: deterministyczno-przyrodniczy oraz podmiotowometafizyczny, upatrujący w kulturze wyższej racji bytu. Pierwszy z nich uprzedmiatawia
kulturę, a człowieka czyni zależnym od czynników przyrodniczych, mechanizmów
historycznych i ekonomicznych, przyczyniając się tym samym do pewnego rodzaju
urzeczowienia jego samego. Drugi natomiast wskazuje na człowieka jako współtwórcę
kultury, który kierując się wiarą, rozumem i dobrą wolą porozumiewa się z Bogiem
i z innymi na wielu poziomach kultury, nie wychodząc poza przestrzeń metafizyki
chrześcijańskiej6. W analizie miejsca człowieka w kulturze prawosławnej konieczne
wydaje się uwzględnienie właśnie nurtu podmiotowo-metafizycznego, który pozwoli
wydobyć znaczenie pierwiastka eschatologicznego dla prawosławnej antropologii.
Większość badaczy kultury, świadoma wielu istniejących definicji tego terminu7,
próbuje się odwołać do źródłosłowu i historii samego pojęcia. Podobnie czynił Mieczysław
A. Krąpiec, pisząc: Zgodnie ze starą łacińską sugestią - «cultura», znacząca pierwotnie
uprawę roli, znaczyłaby «uprawę natury», jej doskonalenie według miar i potrzeb
człowieka8. Punktem wyjścia do mówienia o kulturze jest więc przyjrzenie się
człowiekowi: jego potrzebom, celom, wartościom, refleksji jaką rozwinął sam o sobie,
gdyż to one są punktem wyjścia dla jego działalności. Chrześcijaństwo, a zwłaszcza
prawosławie,

widzi

każdego

człowieka

jako

wezwanego

do

przebóstwienia,

bogoczłowieczeństwa (stania się bogiem przez łaskę), które stanowi cel jego życia. Mimo
tego, że cel ten leży poza kulturą, to ona staje się środkiem do jego osiągnięcia.
Leszek Korporowicz, rozumiejąc kulturę jako aktywność człowieka realizującą
duchowy wymiar jego istnienia przejawiający się w systemach moralnych, społecznych,
artystycznych i religijnych, wskazywał na napięcie powstające między nią a cywilizacją.
Cywilizacja oznaczałaby tutaj techniczne i organizacyjne osiągnięcia działalności
człowieka, służące zaspokojeniu jego potrzeb instrumentalnych. Możliwości nowych

6

H. Kowalska, Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 49-50.

7

Florian Znaniecki tak pisał o obszarze zainteresowań nauk o kulturze: Fakty badane przez nauki społeczne
i humanistykę, a ignorowane przez nauki przyrodnicze – astronomię, fizykę, chemię, biologię, geologię
- współcześnie określane są ogólnym terminem «kultura». Pojęcie oznaczone przez ten termin obejmuje
religię, język, literaturę, sztukę, zwyczaje, obyczaje, prawa, organizację społeczną, technikę wytwarzania,
wymianę gospodarczą, a także filozofię i naukę. Możemy nazwać badania nad tymi wszystkimi dziedzinami
«studiami nad kulturą» lub – jeśli stają się naukowe «naukami o kulturze». Zob. F. Znaniecki, Nauki
o kulturze. Narodziny i rozwój, tłum. J. Szacki, Warszawa 1971, s. 22.
8

M.A. Krąpiec, Człowiek twórcą kultury, dz. cyt., s. 90.
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technologii, wyprzedzające rozumienie ich zastosowań, sprawiają, twierdzi Korporowicz,
że człowiek staje w sytuacji wyalienowania i braku orientacji, sprzeczności między tym, co
możliwe, a tym, co akceptowalne: Napięcie, jakie tworzy się w ten sposób między kulturą
a cywilizacją, wytwarza sytuację zagubienia tożsamości zarówno działań, których definicja
staje się często w różny sposób rozmyta, eklektyczna, a nawet niemożliwa do
jakiegokolwiek ustalenia, jak też podejmujących je osób (…). Lekarstwem na redukcję
napięcia pomiędzy cywilizacją a kulturą jest w istocie sama kultura (…). Kultura w relacji
do cywilizacji zaczyna spełniać funkcję jej aksjologicznej wrażliwości (…), staje się więc
ukojeniem poprzez niezauważalną, ale jakże niezbywalną rolę, którą można porównać
jedynie do sumienia9.
Kluczem do poznania kultury jest człowiek. Jak pisał Mieczysław A. Krąpiec:
relacje, jakie istnieją pomiędzy wszystkimi nurtami kultury, a więc między poznaniem,
moralnością, sztuką i religią, zawsze przebiegają przez człowieka, jako przez sprawcę, cel
i podmiot wszystkich przejawów kultury10. Kultura prawosławna, widząc w człowieku nie
tylko część ziemskiego świata, ale też wybiegającego poza nią potencjalnego
bogoczłowieka,

podkreślała

jego

powołanie

do

przebóstwienia

możliwe

do

zapoczątkowania już w trakcie ziemskiego życia. Człowiek, by poznać siebie i określić
swoją rolę na ziemi, powinien przekroczyć to, co widzialne i zwrócić się w stronę swojego
ostatecznego przeznaczenia - Boga. Wtedy będzie mógł stać się twórcą kultury, a nie tylko
wytwórcą dóbr materialnych. Chesterton, pisząc o cywilizacji europejskiej, wskazywał na
chrześcijaństwo jako na jej największe bogactwo. Twierdził, że wartości w nim zawarte,
odsyłające do wiecznego, eschatologicznego porządku, a nie jedynie do ziemskich,
technicznych osiągnięć cywilizacji, powinny być przekazywane jako skarb kultury11.
Podobne przekonanie zdawało się towarzyszyć starcu Paisjuszowi Hagiorycie, kiedy
mówił o współczesnym człowieku oraz starał się ukazać mu eschatologiczne powołanie,
które nada sens wszelkim przejawom jego działalności. By właściwie ukazać tę
eschatologiczną perspektywę w spojrzeniu starca na człowieka i tworzoną przez niego
kulturę, trzeba najpierw przyjrzeć się miejscu eschatologii i antropologii we współczesnej
myśli prawosławnej.
9

L. Korporowicz, Kultura jako «sumienie» cywilizacji [w:] tegoż, Socjologia kulturowa. Kontynuacje
i poszukiwania, Kraków 2011, s. 68-69.
10

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, s. 240.

11

Zob. G.K. Chesterton, Ogólnie biorąc…, dz. cyt., s. 17.
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Eschatologia i rozprawy o rzeczach ostatecznych, jeśli pojawiają się w książkach
dogmatycznych, znajdują się zazwyczaj w uzupełnieniach, zauważał Luigi Padovese 12.
Podobną uwagę czynił Karl Christian Felmy, kierownik katedry Historii i Teologii
Chrześcijańskiego Wschodu na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg, zwracając uwagę,
że czasy ostateczne omawiane są w ostatniej kolejności w większości prawosławnych
podręczników teologii, tak jak ma to miejsce w podobnych im zachodnich publikacjach.
Felmy poddał analizie podręczniki teologii prawosławnej i stwierdził, że rozdziały
dotyczące czasów ostatecznych zazwyczaj rozpatrują te same prawdy wiary, które znaleźć
można w zachodnim chrześcijaństwie: odrzucenie poglądów chiliastycznych, sąd nad
człowiekiem, jego los po śmierci, choć z zaznaczeniem krytycznego stosunku do nauki
o czyśćcu, naukę o Sądzie Ostatecznym, zmartwychwstaniu zmarłych i końcu świata,
cierpieniach w piekle, stopniach szczęśliwości, o ciele człowieka po zmartwychwstaniu
czy antychryście. Felmy doszedł do wniosku, że eschatologia przedstawiona w ten sposób,
czyli na wzór zachodnich podręczników, nie oddaje prawosławnego doświadczenia
kościelnego.

Odpowiada

mu

natomiast

eschatologia

aktualna,

odniesiona

do

teraźniejszości13.
Eschatologia rozumiana w ten sposób znajduje odzwierciedlenie w dążeniu
człowieka do coraz głębszego spełnienia, pobudzeniu pragnienia poznania Boga i jedności
z Nim. Niesie oczekiwanie, ale też możliwość częściowego spełnienia już teraz dzięki
poznawaniu Boga, siebie w relacji z Nim oraz uczestnictwu w życiu wspólnoty Kościoła.
Wymiar aktualności nie zostaje więc zdominowany przez przyszłość, a eschatologia
okazuje się nie tyle rozdziałem teologii, co stałą tendencją, która przenika kulturę
prawosławną. Nie może więc pozostać bez wpływu na antropologię i na to, jaką prawdę o
nim samym prawosławie chce przekazać człowiekowi.
Aleksander Schmemann w swoich Dziennikach oskarżał chrześcijaństwo (nie
Kościół w swojej mistycznej głębi), że utraciło swój eschatologiczny wymiar, zwróciło się
do świata jako prawo, sąd, odkupienie, jako religia życia po śmierci, czym zakazało
radości i osądziło szczęście 14. Z kolei metropolita Kallistos (Ware) zdawał się widzieć
chrześcijaństwo przede wszystkim jako dające człowiekowi szczęście przez możliwość
uczestnictwa w chwale Boga, stania się jej odbiciem oraz bycia przemienionym na Jego
12

L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994, s. 83.

13

K.Ch. Felmy, Współczesna teologia prawosławna, tłum. H. Paprocki, Białystok 2005, s. 279-281.

14

А. Шмеман, Дневники 1973-1983, Москва 2009, c. 571.
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obraz, czego najwyraźniejszym przykładem, zwłaszcza dla zachodnich chrześcijan, może
być postać Serafina z Sarowa. Przemienienie, które stało się udziałem tego świętego,
metropolita nazwał wydarzeniem eschatologicznym, przedsmakiem Paruzji – czasy
ostateczne nie są jedynie wydarzeniem nadchodzącej przyszłości, lecz wydarzeniem już
rozpoczętym15.
Niniejsza praca nawiązuje do spostrzeżenia metropolity Kallistosa (Ware’a),
dokonanego w odniesieniu do doświadczenia życia prawosławnych świętych czy starców,
że eschatologia chrześcijańska nie musi być jedynie «futurystyczna» (czyli odnosząca się
do przyszłości), lecz jest eschatologią «zrealizowaną» czy raczej «zainaugurowaną» 16.
Tym samym wskazuje ona człowiekowi na możliwość doświadczenia pełni życia już teraz,
pod warunkiem rozpoznania podstawowej prawdy o nim samym, że jest stworzony
na obraz Boży i wezwany do osiągnięcia podobieństwa do Niego. Człowieczeństwo,
twierdził metropolita, uzyskuje pełne znaczenie i wartość jedynie, gdy postrzegane jest
w odniesieniu do jego związku z żywym Bogiem17.
Do przedstawienia eschatologicznego spojrzenia prawosławnego chrześcijaństwa
na człowieka została wybrana myśl Paisjusza Hagioryty – starca żyjącego na Świętej
Górze Atos w dwudziestym stuleciu. Ukazuje ona człowieka w świetle wspomnianej
eschatologii zainaugurowanej - jako poszukującego Boga, zmierzającego ku Niemu,
a w przypadku zanegowania owej zależności od Stwórcy – jako cierpiącego i znajdującego
się w kryzysie. Starzec Paisjusz był prostym mnichem, nie posiadał wykształcenia
teologicznego, co jednak nie umniejsza wartości duchowego dziedzictwa, lecz podkreśla
jego autentyczność wynikającą z doświadczenia. Ważność doświadczenia zaś, jak pisał
John Meyendorff, jest jedną z wyróżniających cech wschodniego chrześcijaństwa 18.
Również Włodzimierz Łosski zwracał uwagę, że tradycja wschodnia nigdy nie czyniła
ścisłego rozróżnienia między mistyką a teologią, między osobistym doświadczeniem Boga
a dogmatami głoszonymi przez Kościół. Przeżywanie prawdy objawionej powinno być
procesem dążenia do głębokiej przemiany ducha, która uczyni człowieka zdolnym
do mistycznego doświadczenia. Teologia i mistyka nie stoją więc w opozycji, lecz

15

K. Ware, Tam skarb twój, gdzie serce twoje…, tłum. W. Misijuk, Lublin 2011, s. 111-112.

16

Tamże, s. 122.

17

Metropolita Kallistos pisał: Oderwanie od Boga stajemy się niezrozumiali dla samych siebie: całkiem
dosłownie «bez-sensowni». Zob. Tamże, s. 191.
18

J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 271.

10

wzajemnie

się uzupełniają,

a teologia chrześcijańska

jest

środkiem do

celu

przekraczającego jakiekolwiek poznanie – zjednoczenia z Bogiem, przebóstwienia.
Chrześcijańska teoria ma więc, zdaniem Łosskiego, sens wybitnie praktyczny tym
bardziej, im bardziej wypływa z doświadczenia i dąży do wspomnianej jedności
ze Stwórcą19.
Paisjusz Hagioryta zdaje się owo doświadczenie posiadać, jako że większość
swojego życia spędził jako mnich, w nieustannym pokajaniu i ciągle odnawianym
nawróceniu będącym wyrazem przemiany umysłu (gr. metanoia). Życie monastyczne jest
zaś w swojej istocie głęboko eschatologiczne, jest oczekiwaniem niebiańskiej nadziei.
Mnich to świadek ósmego dnia w szczególny sposób poprzez ascetyczne wyrzeczenie
należący już do wieku, który ma nadejść. Jest prorokiem powtórnego przyjścia Chrystusa
nie przez słowa, lecz przede wszystkim przez całe jego istnienie. Jednak szczególną
antycypacją przyszłego wieku, dostępną dla każdego chrześcijanina, jest eschatologiczny
wymiar miłości do Boga20.
Niniejsza praca jako cel stawia sobie przedstawienie wspomnianej eschatologii
aktualnej, czyli biorącej pod uwagę dążenie człowieka do coraz głębszego spełnienia,
pragnienia poznania Boga i jedności z Nim, w powiązaniu z antropologią. Będzie ona
próbą dopełnienia kulturoznawczych prac dotyczących prawosławia, a traktujących
oddzielnie te dwa wielkie tematy dwudziestowiecznej myśli prawosławnej. Tym samym
zwróci uwagę na rolę starca we współczesnej kulturze prawosławnej oraz na aktualność
dziedzictwa wschodniego chrześcijaństwa.
Archimandryta Cyprian (Kern), profesor Instytutu św. Sergiusza w Paryżu, uważał,
że analizowanie kultury prawosławnej jest wyzwaniem dla zachodniego badacza,
znajdującego się poza nią. Był przekonany, że europejska cywilizacja nigdy nie będzie
w stanie dać właściwego spojrzenia na kulturę bizantyjską. Pisał: To, co święte i wielkie
w oczach prawosławnego uczonego dla nich [zachodnich badaczy – M. S.] staje się
jedynie zewnętrzne, obrzędowe, formalne i obce (…). W najlepszym przypadku zachodni
uczony zobaczy w bizantyjskiej kulturze jedynie wyrazistą i ciekawą egzotykę 21. Autorka
niniejszej rozprawy, dotyczącej prawosławnej eschatologii i antropologii, oparła się

19

W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. I. Brzeska, Kraków 2007, s. 14-15.

20

K. Ware, Tam skarb twój, gdzie serce twoje…, dz. cyt., s. 197-198.

21

К. Керн, Антропология св. Григория Паламы, Москва 1996, с. 9.
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na tekstach wyłaniających się z samego jądra kultury wschodniego chrześcijaństwa – życia
monastycznego. Tym samym, przedstawiając prawosławną kulturę, oddaje ona
pierwszeństwo spojrzeniu z wewnątrz, dokonywanemu przez uczestniczącego w niej
i tworzącego ją charyzmatycznego mnicha.
Myśl starca Paisjusza nie doczekała się jeszcze opracowania, choć jego autorytet
wśród wiernych jest wyraźnie zauważalny w całym prawosławnym świecie. Pierwszy tom
Słów starca ukazał się w Grecji w 1998 r., a w Rosji w 2008 r. Również w Polsce
rozpoczęto tłumaczenia dzieł starca - tom pierwszy wydano w 2010 r., drugi w 2008 r.,
trzeci i czwarty w 2011 r., a piąty w 2012 r. Wcześniej w Wydawnictwie Bratczyk
ukazywały się niewielkie broszury zawierające odpowiedzi starca na ważne współczesne
pytania oraz jego autorstwa żywot św. Arseniusza Kapadockiego 22. Z kolei czytelnik
grecki i rosyjski może sięgnąć do żywota starca opracowanego przez hieromnicha Izaaka
oraz do zebranych opowieści o starcach atoskich autorstwa samego Paisjusza Hagioryty 23,
a także jego listów24 i wspomnień pielgrzymów dotyczących spotkań ze starcem25. Należy
dodać, że w Polsce powstaje praca autorstwa s. Elżbiety (Niczyporuk), absolwentki
uniwersytetu w Salonikach, dotycząca współczesnych greckich świętych, której część jest
poświęcona Paisjuszowi.
Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny język używany przez starca Paisjusza,
który może być przeszkodą dla zachodniego odbiorcy. Jak pisał bp Jerzy (Pańkowski),
który tłumaczył oraz konsultował polskie wydanie jego dzieł: Ktoś, kto pierwszy raz
weźmie go do ręki, może poczuć pewne zdziwienie spowodowane sposobem wyrażania
swoich myśli przez starca. Występuje w nim wiele obrazowości, odniesienia do życia dnia
codziennego, analogii z innymi sferami życia społecznego. Starzec wszystko rozumiał
w sposób prosty i spontaniczny i tak też wypowiadał się w kwestiach dla niego
najważniejszych. Obce były mu dyplomacja, czcze słowa, chęć przypodobania się innym.
Mówił wprost, ale zawsze z ogromną miłością i szacunkiem do innego człowieka 26.

22

Paisjusz Hagioryta, Św. Arseniusz z Kapadocji, tłum. W. Doroszkiewicz, Hajnówka 2008.

23

Паисий Святогорец, Отцы - святогорцы и святогорские истории, пер. С. Говорун, Москва 2001;
Афонский старец Хаджи Георгий, Москва 2009; Святой Арсений Каппадокийский, Москва 2009.
24

Паисий Святогорец, Письма, пер. Т. Самойленко, Москва 2011.

25

Паисий Святогорец, Свиделтельства паломников, пер. А. Волгина, Москва 2011.

26

J. Pańkowski, Przedmowa [w:] Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, Duchowe przebudzenie, tłum. J. Pańkowski
i in., Hajnówka 2008, s. 9.
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Przedmiotem analizy w niniejszej pracy są pouczenia Paisjusza Hagioryty zebrane
przez siostry z monasteru w Suroti i opublikowane jako pięciotomowe Słowa. Zasadniczą
część pracy poprzedza przedstawienie prawosławnej eschatologii i antropologii,
co pozwala ukazać nauczanie starca na tle całości prawosławnej myśli religijnej.
W rozdziale dotyczącym eschatologii, ukazującym ją jako źródło i zasadę myśli
chrześcijańskiej, są poruszone takie zagadnienia, jak pewność i dynamizm nadziei, rola
Ducha Świętego i Eucharystii oraz eschatologiczna ontologia, o której pisał metropolita
Pergamonu Jan (Zizioulas). Część traktująca o prawosławnej antropologii przybliża
znaczenie dogmatu o Trójcy Świętej, kwestię stworzenia człowieka na obraz
i podobieństwo Boże, upadku człowieka i jego skutków oraz wcielenia Chrystusa
i przebóstwienia. Autorka zwraca też uwagę na postrzeganie serca jako ośrodka działania
osoby i miejsca zjednoczenia z Bogiem, a także na rozumienie człowieka jako jedności
ciała i duszy, a przede wszystkim jako bytu eschatologicznego.
Myśl starca Paisjusza Hagioryty dotycząca człowieka zostaje poddana analizie
w trzech etapach. Pierwszy z nich dotyczy kryzysu człowieka, zasadności mówienia o nim
oraz o jego istocie, którą jest utrata świadomości eschatologicznej wynikającej z więzi
z Bogiem. Człowiek taki jawi się dla starca jako doświadczający pustki wewnętrznej,
niepokoju, nieustannie poszukujący sensu życia oraz szczęścia, jednak nie znajdujący
odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tworzy świat będący odbiciem jego wewnętrznego
zagubienia, przez co przedłuża swoje cierpienie. Jedyną drogą dla niego jest prawdziwe
poznanie siebie jako bytu stworzonego przez Boga i uznanie więzi z Nim jako kluczowej
w ziemskim życiu. Spojrzenie to jest charakterystyczne dla kultury monastycznej, która
przyczynę kryzysu człowieka widzi w jego wnętrzu, w odróżnieniu od kultury zachodniej,
skłonnej koncentrować się na świecie zewnętrznym.
Tematowi poznania siebie poświęcona jest druga część analizy spuścizny Paisjusza
Hagioryty. Wskazuje ona, że według starca jedynym możliwym poznaniem jest to, które
odbywa się w relacji z Bogiem. Jego owocami są zarówno ujrzenie grzechu, jak
i wyjątkowej godności wynikającej ze stworzenia na obraz i podobieństwo. Dla zaistnienia
tego poznania potrzebne są odpowiednie warunki, o których wspomina starzec, oraz
element decyzji. Autorka pracy przybliża też różnicę między poznaniem psychologicznym
a duchowym, którą przedstawia starzec. Omawia też zagadnienie walki duchowej, która,
według Paisjusza, czeka każdego, kto zdecyduje się podążać za wezwaniem do osiągnięcia
podobieństwa Bożego.
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Trzecia część, to ukazanie możliwego miejsca i roli w świecie człowieka, który
poznawszy siebie w relacji do Boga i swój eschatologiczny status odczytuje wezwanie
do przyniesienia Stwórcy nie tylko siebie, lecz też całego stworzenia. Właśnie z tego
wynika troska o świat przyrody, tak charakterystyczna dla prawosławia. Rozdział ten
przedstawia obecność w świecie takiego człowieka, który będąc sam przemieniony, może
świadczyć o charakterze tej przemiany i wzywać do niej tych, którzy go otaczają: zarówno
w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Szczególna uwaga jest zwrócona na Kościół, jako
wspólnotę ludzi ukierunkowaną eschatologicznie oraz na jego miejsce w świecie.
Naświetla ona w szczególnym sposób rolę ikony jako przejawu aktywności człowieka
nakierowanego na Królestwo. Dążenie do rzeczywistości wiecznej wyraża on przez
tworzenie świętego obrazu, będącego oknem do innego świata. Autorka podkreśla,
że obecne w prawosławnej kulturze poszanowanie dla świata przyrody jest wyrazem
przekonania, że człowiek nie może być oddzielony od reszty stworzenia, nie może zbawić
się sam, od niego bowiem łaska boska rozlewa się na całą naturę.
Prezentacja i analiza myśli Paisjusza Hagioryty jest dokonana przede wszystkim
w odniesieniu do myślicieli i twórców prawosławnych. Sam starzec zauważał jednak,
że dziś, widząc do czego doszło nasze życie, ludzie duchowi powinni odnaleźć możliwości
porozumiewania się ze sobą 27. W związku z tym, podążając za wezwaniem Paisjusza,
w niniejszej pracy autorka uwzględnia też głos współczesnych myślicieli chrześcijańskich
innych wyznań, korespondujący z duchowym dziedzictwem starca oraz potwierdzający
jego intuicję dotyczącą kryzysu człowieka oraz sposobów jego przezwyciężenia. Tym
bardziej, że Święta Góra, na której spędził większość swego życia starzec, nigdy nie była
ziemią nieznaną dla zachodnich zakonników, o czym świadczą kontakty między
św. Atanazym i benedyktynami, którzy, jak przypomina Adalberto Mainardi, już
na początku X w. założyli swój klasztor na wschodnim wybrzeżu Atosu. Z czasem
kontakty wschodnich i zachodnich mnichów stały się coraz bardziej sporadyczne, aż do
XX w. Również starzec Paisjusz miał kontakt z zachodnimi mnichami. Wśród nich byli
trapiści Basil Pennington i André Louf28, przywoływany kilkakrotnie w tej pracy.
Wspominał on słowa starca Paisjusza: Kiedy mnisi z Zachodu przyjdą tutaj, proszę

27

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 80.

28

A. Mainardi, Holy Mount Athos – a Unique Spiritual and Cultural Heritage of the Modern World,
niepublikowany referat z konferencji “A dialogue on spiritual life” (Weimar, 23-26 czerwca 2012 r.), s. 5-6.
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przyprowadźcie ich do mnie. Zrozumiemy się natychmiast 29. Odwołania do zachodnich
mnichów, zakonników czy teologów w kwestiach, które poruszał sam starzec, mogą być
więc uznane jako wyraz owego duchowego porozumienia, o którym sam wspominał.

29

A. Louf, En marge d’un pèlerinage, “Collactanea Cisterciensia” 1970, nr 32, p. 25-40 za: A. Mainardi,
tamże, p. 6.
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ROZDZIAŁ I. Eschatologiczny wymiar Kościoła prawosławnego

1. Eschatologia jako źródło i ukierunkowująca zasada myśli chrześcijańskiej
We współczesnej myśli prawosławnej można zaobserwować zwrot w stronę
eschatologii, wydobycia jej właściwego znaczenia i oddania, a właściwie przywrócenia,
centralnego miejsca w refleksji nad Kościołem, człowiekiem i całym światem. Od końca
średniowiecza można zaobserwować redukowanie eschatologii do nauczania o rzeczach
ostatecznych, śmierci, paruzji, końcu historii,

bez odniesienia do chrystologii

i eklezjologii. W czasie Oświecenia i później1, przez filozofię Feuerbacha, Marksa
i Freuda, znaczenie eschatologii znacznie się zmniejszyło, zostało zepchnięte na margines
rozważań filozoficzno-religijnych. Ateizm, jako ideologia współczesności, zachwiał
tradycyjne, biblijne, eschatologiczne i eklezjologiczne myślenie chrześcijan, jednak nie
zdołał go całkowicie zniszczyć 2.
Pytania o sens, cel, ostateczne przeznaczenie i koniec zawsze głęboko poruszały
człowieka i popychały go do poznania Prawdy3. Dokonujący się w ramach rozwoju historii
postęp cywilizacyjny, rozwój nauki, przemysłu, medycyny, zmiany społeczne, a także
same dzieje Kościoła wzmogły i zintensyfikowały dociekania człowieka oraz sprawiły,
że chrześcijaństwo w XX w. stanęło przed zadaniem odnowienia rozumienia swojej
prawdziwej tożsamości. Pytanie o przyszłość stało się wspólnym pytaniem człowieka
i Kościoła, zadaniem odnalezienia właściwego miejsca w świecie4. W ten sposób
rozpoczęła się silna refleksja eschatologiczna, powrót do wezwania Marana tha
1

Podobnego zdania był ks. abp Józef Życiński, który jedne ze swoich rozważań rozpoczął takimi słowami:
W naszym stuleciu włożono już dużą energię w realizację wielkich systemów alternatywnych wobec
chrześcijaństwa. Podczas studenckiej rewolucji 1968 r. symbolem nowych proroków radykalnego
wyzwolenia było 3 M. Skrótowo oznaczano tak nazwiska Marksa, Mao i Marcuse. Dziś o dwóch pierwszych
mówi się wyłącznie z zażenowaniem, natomiast nazwisko Marcusego w najlepszym razie kojarzy się
z włoskimi przedstawicielami biznesu. Zob. J. Życiński, Pożegnanie z Nazaretem. Duchowość Ewangelii
wobec wyzwań współczesności, Lublin 2000, s. 72.
2

Г. Петрару, Перспективы Православия в свете светской и сектантско-конфессиональной
эсхатологии, [Internet] http://www.theolcom.ru/doc/day3.sect3.04.Petraru.pdf, 1.05.2011.
3
4

Słowo „Prawda” jest pisane tutaj dużą literą, gdyż oznacza prawdę metafizyczną.

Chrześcijanie należą do innego świata, są oni synami Niebiańskiego Adama, nowym ludem, dziećmi Ducha
Świętego, rozpromienionymi braćmi Chrystusa, podobnymi do swego Ojca: duchowego i rozpromienionego
Adama. Zob. Św. Makary Wielki, Homilia XVI, 8, PG 34, 617-620 za: J. Meyendorff, Święty Grzegorz
Palamas i duchowość prawosławia, tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005, s. 29.

z pierwszych wieków i odczytanie go we współczesności. Zaczęto dążyć do połączenia
istniejących dwóch dróg rozumienia eschatologii: skierowanej w stronę przyszłości wizji
końca historii oraz urzeczywistniającego się Królestwa w Kościele. Rozpoczął się wysiłek
ukazywania prawdziwego znaczenia eschatonu.
Pytanie o przyszłość i misję prawosławia było bardzo ważną kwestią dla wybitnego
teologa Sergiusza Bułgakowa. Był on świadomy trudnej historii wschodniego
chrześcijaństwa - upadku Bizancjum, tragicznych skutków rewolucji październikowej oraz
nowych wyzwań pojawiających się w XX w. Nie zgadzał się z tymi, którzy patrząc
na prawosławie widzieli przede wszystkim przeszłość i martyrologiczny aspekt, który
zwiastowałby koniec jego siły. Dla niego prawosławie nie było czymś ukończonym
i zamkniętym ani faktycznie ani ze swojej najgłębszej istoty. Podkreślał, że jest ono ciągle
wsłuchane w obietnicę Chrystusa, że Duch Święty, posłany przez Niego, objawi
nadchodzące Królestwo. Tak więc prawosławie stara się nieustannie przekraczać
przeszłość, wychodzić poza wszelkie ograniczenia, zarówno historyczne, jak i czasowoprzestrzenne i kierować swój wzrok ku tej rzeczywistości, która ma nadejść. Bułgakow
podkreślał, patrząc na stan dwudziestowiecznej myśli teologicznej oraz życie duchowe
zachodniego społeczeństwa, które poznał dobrze w czasie lat spędzonych w Paryżu,
że prawosławie może przynieść zmianę. Jest to możliwe, gdyż zawiera ono w sobie
twórczą drogę odnowienia i zapoczątkowania nowej ery życia chrześcijańskiego 5.
Jak zauważył grecki filozof Christos Yannaras, jedyny właściwy kierunek,
do którego ma zmierzać Kościół prawosławny, żeby ukazać istotę świata, to eschaton.
Prawosławie, którego bogactwo duchowe dało się w XX w. poznać wielu ludziom świata
zachodniego, musi jednocześnie zwrócić szczególną uwagę, żeby w momencie zetknięcia
z nim nie zatracić swojego prawdziwego wymiaru i misji. Jest ono wezwane do swoistego
exodusu z ram narzucanych przez współczesną cywilizację, ażeby przez ten exodus móc
spotkać świat w świetle Prawdy. Zadanie to jest szczególnie ważne i trudne dla obecnego
społeczeństwa, skoncentrowanego na tym co tu i teraz. Kościół prawosławny postrzega
swoją rolę w świecie przez bycie zaczynem, zakwasem6 - jedyną realnością, która może
oświetlić zarówno proces historyczny, jak i bieżące wydarzenia i nadać im znaczenie
5
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Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich,
wyd. piąte, Poznań 2000.

17

we współczesnych czasach, określanych przez Yannarasa jako irracjonalne. Dla
prawosławia eschaton jest ciągłym budowaniem Kościoła, staraniem, by również dla
świata nadeszły nowe czasy, czyli Królestwo Ducha7.
Nowa era postulowana przez Sergiusza Bułgakowa, „nowe średniowiecze”8, może
nadejść, jeśli chrześcijanie będą ciągle ożywiać w sobie świadomość, że rzeczywistość
eschatologiczna jest nie tylko wyczekiwana, ale już dostępna w Kościele. Kościół, którego
są członkami, istnieje nie tylko w czasie historycznym, ale również, a może nawet przede
wszystkim, w eschatologicznym. Wspólnota tworzona przez nich spełnia swoją misję
w czasie pomiędzy dwoma przyjściami Chrystusa, wcieleniem i paruzją. Epoka
eschatologiczna w historii świata rozpoczęła się wraz z pierwszym przyjściem Chrystusa
i obejmuje czas działalności Kościoła i jego misji w świecie. Tak więc powtórne przyjście
Chrystusa nie będzie dla chrześcijan radykalnie nowym wydarzeniem, ale wypełnieniem
najgłębszej istoty stworzenia i świata. Wtedy to Syn Boży przyjdzie w pełni chwały jako
Król, aby wszystkich przyciągnąć do siebie i obwieścić nastanie Jego Królestwa9.
Świadomość uczestnictwa w realizującej się w Kościele eschatologii jest szansą
na odnowienie zarówno społecznego wymiaru życia człowieka, jak i jego indywidualnej
drogi na spotkanie z Bogiem – niemożliwym do zrozumienia i pojęcia, a jednocześnie
udzielającym się człowiekowi.
Obserwowany

zwrot

prawosławnej

teologii

w

stronę

ponadhistorycznej

i ponadczasowej rzeczywistości Kościoła świadczy o powrocie do eschatologicznego
rozumienia siebie w konkretnych historycznych okolicznościach. Jest to jedyna
możliwość, żeby dokonać znaczącej zmiany we współczesnym spojrzeniu na świat, kulturę
i historię. Christos Yannaras uważa, że bez zwrotu w stronę „urzeczywistnionej
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eschatologii” myśl prawosławna może pozostać tylko interesującym, być może nawet
egzotycznym, ale utopijnym i archeologicznym zbiorem idei10.
Rolą prawosławia, w czasach historycznej i kulturowej dominacji Zachodu, jest
zwrócenie uwagi na eschatologiczny wymiar Kościoła w odpowiedzi na tymczasowość,
skończoność i niedoskonałość współczesnego świata. Jest to jednocześnie wyzwanie dla
prawosławia, gdyż musi ono stawić czoła zachodniemu sekularyzmowi i naiwnej, jak
określił ją Yannaras, nadziei ruchu ekumenicznego na zjednoczenie Kościołów.
Towarzyszy temu coraz większa świadomość tragicznego kontrastu między prawdą
teologiczną a historyczną rzeczywistością Kościoła oraz pragnienie przezwyciężenia go 11.
Zjednoczenie prawdy teologicznej i historycznej, przezwyciężenie oddzielenia Boga od
człowieka, a także ludzi między sobą możliwe jest właśnie dzięki skupieniu
na eschatologii.
Cerkiew prawosławna w swojej refleksji na temat eschatologii skupia się na jej
wymiarze biblijnym, refleksji chrześcijan pierwotnego Kościoła, nauczaniu soborowym,
dziedzictwie ojców Cerkwi, podkreślając przy tym jej liturgiczne urzeczywistnienie
i wyjątkową rolę Kościoła. Specjalna uwaga w ramach tych rozważań udzielana jest
sakramentom, zwłaszcza Eucharystii, będącej spełnieniem rzeczywistości eschatologicznej
i umożliwiającej wiernym uczestnictwo w pełni Królestwa. Nade wszystko prawosławie
podkreśla jednak konieczność syntezy i spojrzenia na dziedzictwo wiary jako na całość
przenikniętą duchem eschatologicznym. Eschatologia nie może zostać sprowadzona do roli
jednej z wielu dziedzin refleksji teologicznej. Jest ona wymiarem całego nauczania
Kościoła prawosławnego i to ona wydobywa z każdego elementu życia Cerkwi jej istotę12.
Zgodnie ze słowami Gieorgija Florowskiego, eschatologia nie jest jedną z dziedzin
teologii, ale podstawą i fundamentem, stanowi jej źródło i ukierunkowującą zasadę
- centrum i punkt orientacyjny dla całej myśli chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo jest
w swej naturze eschatologiczne i właśnie w świetle eschatologicznego oczekiwania patrzy
na świat. Kościół tworzy ze swoich członków społeczność eschatologiczną, żyjącą
i działającą w świecie i dla świata13.
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Prawdziwa eschatologia jest możliwa tylko w chrześcijaństwie, gdyż tylko ono jest
religią rzeczywistego oczekiwania. Poganin, któremu obca była kwestia odkupienia, mógł
jedynie rozwijać różne przypuszczenia na temat końca świata, nie mając dla nich silnej
podstawy. Chrześcijanin znajduje ją w boskiej idei zbawienia człowieka, która nieustannie
urzeczywistniana jest w świecie. Plan zbawienia zapoczątkowany został w przeszłości
przez wcielenie Syna Bożego i ukierunkowuje chrześcijan w przyszłość, ale taką
przyszłość, która nie podlega ograniczeniom ziemskiego czasu i przestrzeni - tam, gdzie
możliwe jest przebóstwienie całego człowieka 14.
Cerkiew jest przestrzenią, gdzie eschatologia urzeczywistnia się już dzisiaj. Ten,
który ma powtórnie przyjść, Król, już jest obecny, choć pełnia Jego Królestwa jeszcze nie
nastała. Tak więc życie Cerkwi przebiega jednocześnie w dwóch wymiarach: w drodze do
pełni Królestwa oraz już w nim, dzięki obecności Króla. W świecie, któremu ukazuje
Chrystusa jako cel, oraz już podczas uczty z Nim, w trakcie Eucharystii. Królowanie
Chrystusa w Kościele nie oznacza jeszcze Jego zwycięstwa na całym świecie.
W rozumieniu ewangelicznym „ten świat” znajduje się ciągle poza Kościołem, leży w złu
i pogrążony jest w grzechu – to właśnie on oczekuje końca swojej historii. To w nim
pojawi się i zakróluje antychryst, podczas gdy w Kościele nieustannie króluje Chrystus 15.
Stąd bardzo silne i wyraźne dążenie Cerkwi do przezwyciężenia tego rozdarcia
i wprowadzenia każdego człowieka w rzeczywistość eschatyczną. To właśnie z głębokiego
eschatologicznego rozumienia siebie wypływa misyjny charakter Kościoła.
Urzeczywistniona eschatologia Cerkwi, do uczestnictwa w której zachęca ona
każdego człowieka, przesycona jest nadzieją i dynamicznym oczekiwaniem w Duchu
Świętym na nastąpienie pełni czasów. W oczekiwaniu już jest dostępny Ten, który ma
nadejść, przez sakramenty oraz Eucharystię, będącą uczestnictwem w Królestwie,
w ósmym dniu dzieła Boga16, który dopełnia akt stworzenia i już znajduje się poza
ziemską rachubą czasu. Świętowanie tego ósmego dnia jest wspólnym dziełem całego
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К. Горянов, Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном
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Kościoła. Niektórzy jednak, odczuwając szczególne powołanie do życia na obraz aniołów,
dążą do uczynienia eschatologii wymiarem ich całego życia. Ideał życia monastycznego to
próba życia realizującego budowanie eschatologicznego Królestwa. Poniżej zostaną
omówione następujące aspekty eschatologii prawosławnej: nadzieja i dynamizm, jej
pneumatologiczny charakter, doniosłość Eucharystii, wynikające z niej misyjne powołanie
chrześcijan oraz ideał życia mniszego. Zwrócona też zostanie uwaga na ontologiczny
charakter eschatologii.
2. Pewność i dynamizm eschatologicznej nadziei
Eschatologiczny wymiar życia chrześcijańskiego jest nieodłącznie przepełniony
nadzieją skierowaną w stronę oczekiwanej pełni Królestwa. Nadzieja ta nie jest jednak
stanem bez ruchu, statycznym oczekiwaniem. Duch Święty napełnia ją dynamizmem
i ukierunkowuje na spotkanie Tego, który ma nadejść i który już nadchodzi.
Wspomniana nadzieja, wyraźna od początków chrześcijaństwa, wyrażona została
w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary słowami: oczekujemy wskrzeszenia
umarłych i życia w przyszłym wieku17. Należy zaznaczyć, że w prawosławnej patrystycznej
tradycji stosunek do rzeczy ostatecznych wyrażał się przez wiarę, którą określano jako
pewną. Użyty w Credo czasownik proskodo – oczekiwać - odnosi się wprost do słowa
pisteuo - wierzyć. Oczekiwać to wierzyć z głęboką i absolutną pewnością, gdzie nie ma
miejsca na żadne zwątpienie. Między słowami „oczekiwać” i „mieć nadzieję” jest różnica,
o której nie można zapomnieć. Oczekiwanie zawiera w sobie pewność nastąpienia czegoś,
zapowiada uczestnictwo, podczas gdy nadzieja może być wyłącznie psychicznym
oczekiwaniem na coś, co nigdy nie nastąpi. Kiedy nie jest ona pewna, może prowadzić do
rozpaczy. Oczekiwanie natomiast zawiera w sobie nadzieję, która jest pewnością. Tak więc
ojcowie soborowi nieprzypadkowo użyli słowa „oczekiwanie”, a nie „nadzieja”, dla
wyrażenia metahistorycznej rzeczywistości18.
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Ostatnie słowa Credo wyrażają oczekiwanie na życie przyszłego wieku, Królestwo
przygotowane od założenia świata19. Jednak wiedza na temat tego, jak to życie ma
wyglądać, jest ograniczona. Człowiek, żyjąc w określonej przestrzeni i czasie, nie jest
w stanie w żaden sposób doświadczyć istoty wieczności. Wiedza ta jest ograniczona nie
tyle ze względu na to, że czas ten nie nastąpił, ale z powodu wielkości daru, miłości
i chwały Boga, który nie może być przez nikogo zrozumiany ani opisany. Można tu
dostrzec apofatyczność w mówieniu o rzeczywistości Królestwa. Wyraźnie skierowane
ku przyszłości zakończenie symbolu wiary kończy się wyczekiwaniem pełnym pokory
wobec tajemnicy. Mimo tego, że rzeczy ostatnie człowieka i świata powinny stanowić
punkt

odniesienia

dla

chrześcijanina,

to

niemożliwe

jest

dokładne

opisanie

i przedstawienie rzeczywistości przyszłego wieku, której oczekuje. Nie oznacza to jednak,
że rzeczywistość ta jest zupełnie niepoznawalna i niedostępna. Dzięki Kościołowi
i uczestnictwu w Eucharystii staje się ona doświadczeniem każdego chrześcijanina.
Pozwala mu odnaleźć zapowiedź wieczności. Niemniej jednak, żaden człowiek nie
doświadczył życia poza czasem, w wiecznym „teraz”, bez uwarunkowania przez grzech
pierworodny, w świecie, w którym Bóg wypełnia wszystko – ziemskie doświadczenia
dostarczają tylko cząstkowej wiedzy na ten temat. Wschodnie chrześcijaństwo przyjmuje
postawę pełną pokory i zaznacza, że o życiu przyszłego wieku i nadchodzącym Królestwie
należy wypowiadać się ostrożnie, szanując potrzebę milczenia. Unikanie rozważań
na temat czasu powtórnego przyjścia Chrystusa i kształtu nadchodzącego Królestwa ma
prowadzić do przyjęcia postawy ciągłej gotowości i oczekiwania. Koniec w sensie
duchowym, niezależnie od ludzkiej miary czasu, jest zawsze bliski i świadomość ta
powinna wzbudzać w sercu człowieka poczucie ponaglenia i jednoznacznego
opowiedzenia się za Chrystusem20.
Życie przyszłego wieku określone jest w Piśmie Świętym jako „przyszła chwała” 21.
Chrześcijański Wschód rozumiał ją jako dynamiczny ruch i przemianę, a nie jako
statyczną duchową kondycję. Ojcowie kapadoccy, bezpośrednio związani z pracami
Soboru NicejskoKonstantynopolitańskiego, mówiąc o przyszłym wieku podkreślali,
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że człowiek będzie wtedy uczestniczył w życiu Boga. Bóg stanie się wszystkim dla osoby,
wypełni jej każde pragnienie, a zło przestanie mieć rację bytu 22. Ten dynamizm realizuje
się w Kościele właśnie przez dążenie ku ostatecznemu celowi, czyli zjednoczeniu każdego
człowieka z Bogiem. Dokonuje się ono przez działanie Ducha Świętego 23 - obietnicy Ojca
posłanej przez Chrystusa, która ma doprowadzić człowieka do pełni życia w Bogu24.
To właśnie działanie Ducha Świętego, który sam jest tchnieniem, nadaje Kościołowi i jego
oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa dynamiczny charakter 25.
Teologia oczekiwania, wyrażana i wcielana w życie na chrześcijańskim Wschodzie,
pokazuje nową wizję życia człowieka i historii. Wartość życia ujawnia się w jego
ograniczeniach, gdyż to właśnie w ich ramach zostaje zapoczątkowane życie przyszłego
wieku. To w ramach skończonego świata, ograniczanego przez czas, Kościół sprawuje
swoją misję - pokazuje człowiekowi prawdziwe przeznaczenie i drogę jego realizacji, która
nie jest ograniczona przez wymiary tego świata. Jest to zachęta do exodusu w stronę
Prawdy, do wyjścia i przekroczenia tego, co widzialne i skierowania w stronę ostatecznej
i końcowej rzeczywistości. To Duch Święty, pozwala Kościołowi jako całości i każdemu
człowiekowi zbliżać się do swego ostatecznego przeznaczenia.
Św. Grzegorz z Nyssy i św. Maksym Wyznawca uważali ostateczny kres człowieka
i całego świata za stan dynamiczny. Celem stworzenia nie jest statyczna kontemplacja
istoty Boga, ale dynamiczny wzlot miłości, który nigdy się nie kończy. Nie może
zatrzymać się i osiągnąć jakiegokolwiek szczytowego punktu ruch skierowany w stronę
Tego, który sam nie zawiera końca, a więc zawsze zawiera w sobie nowe rzeczy
do odkrycia przez unię miłości. To doświadczenie dynamicznego wznoszenia w kierunku
ostatecznego losu człowieka i świata nie jest wyłącznie kwestią przyszłej rzeczywistości,
ono już się dokonuje26.
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K. Scouteris, Theology of expectation…, dz. cyt., p. 5.
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John Meyendroff pisał, że Duch Święty przezwycięża podział, sprzeczność i zepsucie: On sam jest
«symfonią» stworzenia, która urzeczywistni się całkowicie w spełnieniu eschatologicznym. Funkcją Kościoła
jest udostępnić to spełnienie przez antycypację za pośrednictwem swej roli «uświęcenia» dokonywanego
przez Ducha Świętego. Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk,
Warszawa 1984, s. 223.
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Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14, 26.
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W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 171.
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O nauczniu św. Grzegorza z Nyssy i św. Maksyma wyznawcy pisał John Meyendorff w: J. Meyendorff,
Teologia bizantyjska…, dz. cyt., s. 279.
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Ten dynamiczny ruch, możliwy w Kościele dzięki działaniu Ducha Świętego27, nie
jest ruchem ani postępem historii czy organizacji ludzkiej. Jest on mistycznym wzrostem
w Bogu, dostępnym jedynie człowiekowi, który żyje w jedności z Bogiem. Ruch ten jak
najbardziej pojawia się w historii, w konkretnej przestrzeni i czasie, ale do nich nie należy.
On je przekracza i uczestniczy jednocześnie w ich kresie. Jest to ruch właściwy dla
człowieka, który odkrył swoją prawdziwą naturę – tworzenie wspólnoty z Bogiem
w wolności od świata. Człowiek, przepełniony nadzieją na przyjście w chwale Chrystusa
i nastanie Jego królestwa, może wywierać wpływ na historię i świat, w którym żyje, jednak
dynamizm Ducha Świętego pozwala mu być jednocześnie niezależnym od tego, co świat
rozumie przez historię28.
Prawosławna eschatologia ściśle wiąże się i uzupełnia z pneumatologią.
Wypełnienie dziejów przez Ducha Świętego już się rozpoczęło 29. Królestwo,
zapoczątkowane przez wcielenie Chrystusa, jest kontynuowane przez Ducha Świętego.
To On ukierunkowuje dzieło zbawienia w stronę eschatologii. On jest Obietnicą Chrystusa
i obrońcą30 człowieka, aż do skończenia świata31.
3. Duch Święty
Miejsce Ducha Świętego w prawosławnej myśli jest wyjątkowe32. Św. Serafin
z Sarowa, zapytany przez Motowiłowa o cel życia chrześcijańskiego, odpowiedział:
Modlitwa, post, czuwanie i wszelkie inne uczynki chrześcijańskie, chociaż dobre są same
w sobie to jednak nie w ich wypełnianiu tkwi cel życia chrześcijańskiego, jakkolwiek są
27

Mikołaj Afanasjew pisał o roli Ducha Świętego w Kościele: Kościół jest miejscem działania Ducha,
a Duch jest w nim zasadą życia i działania. Kościół żyje i działa w Duchu przez dary łaski, które Bóg
rozdziela w Kościele jak chce. Łaska jest «jedynym faktorem» wszystkiego, co dokonuje się w Kościele.
W Duchu tkwi zasada tradycji, a nie w działaniach człowieka. W pierwszym dniu Pięćdziesiątnicy Kościół już
wystąpił z podstawowymi zasadami swojej organizacji, gdyż ma ona podstawę w tymże Duchu, przez którego
Kościół zaczął istnieć. Dlatego Duch w Kościele jest zasadą organizującą, która wyklucza w nim wszelką
inną zasadę, gdyż inna zasada znajduje się nie w Kościele, a poza nim. Zob. M. Afanasjew, Kościół Ducha
Świętego, tłum. H. Paprocki, Białystok 2002, s. 339-340.
28

J. Meyendorff, Teologia bizantyjska…, dz. cyt., s. 280.
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K. Scouteris, Theology of expectation, dz. cyt., p. 5, 13.05.2011.

30

Parakletos, jako określenie Ducha Świętego, pochodzi od greckiego czasownika parakalein, oznaczającego
wzywanie na pomoc; tak więc Duch Święty jest „tym, którego wzywam” - rzecznikiem i obrońcą człowieka.
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S. Hrycuniak, Słowo wstępne, „Elpis” 2004, R. 6, z. 9-10, s. 60.
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Szerzej na ten temat: H. Paprocki, Obietnica Ojca. Doświadczenie Ducha Świętego w Kościele
prawosławnym, Bydgoszcz 2001.
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koniecznymi środkami do osiągnięcia tego celu. Prawdziwy natomiast cel życia
chrześcijańskiego polega na zdobywaniu Ducha Świętego 33. Duch Święty jest więc
jednocześnie celem oraz Tym, który uzdalnia do życia w Bogu, gdyż nikt nie może
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego «Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3). Definicja ta,
bardzo prosta w swojej treści, streszcza, zdaniem Włodzimierza Łosskiego, całą duchową
tradycję Kościoła prawosławnego 34. Człowiek jest wezwany, żeby zjednoczyć się
z Bogiem. Jednak nie ma to być droga naśladowania Chrystusa, który jako Bóg zstąpił
do bytu stworzonego i przyjął ludzką naturę, gdyż nie jest ona możliwa dla człowieka.
Upodobnienie do Chrystusa staje się realne tylko dzięki Duchowi Świętemu 35, który
swoim dynamizmem uzdalnia człowieka do wstępowania, wznoszenia się do boskiej
natury. Nie sam człowiek jest sprawcą swego przebóstwienia, lecz łaska Ducha 36.
Człowiek jest jednak wezwany w tym zakresie do współpracy z Duchem Bożym, gdyż
tylko dzięki synergii, współdziałaniu ruchu człowieka, wstępującego do Boga,
i zstępującemu ku niemu Bogu, dzięki ich spotkaniu, możliwa jest przemiana człowieka.
Przestrzenią, w której dokonuje się ten proces, jest Kościół. On czyni wstępowanie
człowieka realnym dzięki nieustannej obecności Ducha Świętego. Duch jest przyzywany
zarówno w każdym sakramentalnym działaniu Kościoła, w kulminacyjnym momencie
Modlitwy eucharystycznej w trakcie Boskiej Liturgii jak i na początku osobistej modlitwy
prawosławnego chrześcijanina. Kościół jest nieustającą Pięćdziesiątnicą37.
Duch Święty jednoczy wspólnotę ludzi, stwarza z nich Kościół, którym kieruje,
oraz nieustannie uobecnia się w sakramentach. Jego działanie jest dla niego podstawą
istnienia. Pięćdziesiątnica była najbardziej kluczowym wydarzeniem w życiu Kościoła,
gdyż właśnie wtedy, jak pisze Mikołaj Afanasjew, aktualizował się on w Duchu i przez
Ducha. Kościół jest miejscem działania Ducha, a Duch w nim zasadą życia i działania.
Kościół żyje i działa w Duchu przez dary łaski, które Bóg rozdziela w Kościele jak

33

Serafin z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, tłum. H. Paprocki, Kraków 2008, s. 52.
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W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 175.
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John Meyendorff pisał: Duch Święty jest «chwałą» Chrystusa, która nie tylko przemienia ciało
historycznego Jezusa, jak to było w przypadku Przemienienia, lecz uwielbia również Jego Ciało w szerokim
sensie, tj. tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska…, dz. cyt.,
s. 220.
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W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 192.
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K. Ware, Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002, s. 265.
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chce (...). Duch jest w Kościele zasadą organizującą38. Z kolei św. Ireneusz pisał: Gdzie
Kościół, tam i Duch Boży, a gdzie Duch Boży, tam Kościół 39.
Działanie Ducha Świętego nie jest tylko jedną z wielu charakterystyk Kościoła, nie
jest jednym z przejawów Jego obecności w nim. Ruch i dynamizm Ducha nadają
Kościołowi kierunek. Ale trzecia osoba Trójcy Świętej nie tylko porusza Kościołem już
istniejącym. On sprawia, że Kościół w ogóle istnieje. Pneumatologiczny aspekt
eschatologicznego spojrzenia na Kościół nie mówi więc o jego funkcjonowaniu
i jakościowym wymiarze, ale o najstarszych jego początkach. Nie chodzi tutaj
o dynamizm, który jest czymś dodanym do istoty Kościoła. To on jest samą istotą. Kościół
jest tworzony przez eschatologię i wspólnotę, działanie Ducha Świętego jest tutaj kategorią
ontologiczną40.
Święty Paweł podczas zesłania Ducha Świętego wypowiedział znamienne słowa.
Apostoł zacytował wtedy proroka: spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel:
«W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało i będą

prorokować synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny» (Dz 2, 16-17). Tak więc czasy ostateczne już się rozpoczęły. Jest to
realizacja eschatologii w historii przez działanie Ducha Świętego w Kościele. Cerkiew
wzywa do połączenia dwóch dróg rozumienia eschatologii – historycznej oraz tej, która
ukazuje się w duchowym dziedzictwie Kościoła zapoczątkowanego przez zesłanie Ducha
Świętego. Pozwala to na zauważenie, że czasy ostateczne to odkupicielskie działanie Syna
Bożego, które już teraz dokonuje się w Kościele. Czasy ostateczne są czasem misji
Kościoła w świecie, rozciągniętej pomiędzy dwoma przyjściami Chrystusa 41. One zostały
zapoczątkowane w wieczerniku i od tamtego momentu przyszły wiek i chwała zaczęły
przenikać do obecnego wieku. Każdy członek Kościoła uczestniczy w przedsmaku
Królestwa Bożego i jego wołanie Marana tha nie pozostaje bez odpowiedzi. W każdej
Boskiej Liturgii, wspólnym dziele Kościoła, gdzie przyzywany jest Duch Święty, Chrystus
niezmiennie przychodzi, a Jego obecność jest realna42.
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M. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, dz. cyt., s. 339.
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Św. Ireneusz, Adversus heareses, tłum. A. Bober [w:] Antologia patrystyczna, red. A. Bober,
Kraków 1965, s. 48 za: K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 268.
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J. Zizioulas, Being as communion. Studies in Personhood and the Church, Crestwood 1997, p. 132.

41
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W rzeczywistości Kościoła obecność Ducha Świętego, który porusza wszystkim,
jest tak samo ważna, jak obecność Jezusa Chrystusa, jego głowy. Dzięki Duchowi
Świętemu boskość mieszka w Kościele na sposób, w jaki mieszkała w przebóstwionym
człowieczeństwie Chrystusa 43. To Duch prowadzi Kościół ku ostatecznemu wypełnieniu,
przekracza to wszystko, co ogranicza. W Nim dokonuje się prawdziwe zjednoczenie
człowieka z Bogiem, a proces ten zostaje urzeczywistniony w Kościele. Niewidzialny
Kościół, jednoczący niebo i ziemię, ludzi i aniołów, żywych i umarłych jest antycypacją
przyszłego Królestwa, rzeczywistością eschatyczną.
Świadomość pełni Ducha Świętego, którego światło rozjaśniało twarze świętych
i pozwalało ujrzeć w Chrystusie na krzyżu – Chrystusa tryumfującego, jest dana każdemu
członkowi Kościoła, na miarę jego wzniesienia się w stronę Boga. Świadomość ta oddala
strach przed rzeczami ostatecznymi człowieka – śmiercią, sądem, piekłem i kieruje
człowieka w stronę przychodzącego w chwale Chrystusa. Jest to radość z nastania ósmego
dnia – poza ziemskim czasem i rzeczywistością44.
Doświadczenie Ducha Świętego, najwyższy cel chrześcijańskiego życia 45, jest
dynamiczne – zakłada nieustanne wznoszenie się i wzrost, tworzy ze starego - nowe46.
To dzięki niemu możliwa jest urzeczywistniona eschatologia - uczestniczenie i wspólnota
z przebóstwionym człowieczeństwem Logosu. To przez Ducha Logos stał się człowiekiem
i przez Ducha każdy człowiek może uczestniczyć w bóstwie Syna Bożego. Zstąpienie
Ducha Świętego na Kościół jest przemienieniem go w ciało Chrystusa47.
Duch Święty, będąc tak samo obecny w Kościele za czasów apostolskich jak
i współcześnie, nie czyni różnicy między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością
- jego obecność jest już nastaniem rzeczywistości eschatycznej. Św. Symeon Nowy Teolog
podkreślał, że każde pokolenie może być poruszane przez Ducha Świętego w taki sposób,
jaki był dostępny Apostołom w wieczerniku. Wieczność dostępna każdemu, kto otrzyma
dar Ducha, zaczyna się już tutaj, na ziemi, we wspólnocie Kościoła. Przez Ducha dokonuje
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W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 139.
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Tamże, s. 222.
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Tak opisuje ważność Ducha Świętego w poznaniu Boga Sylwan Atoski: Do dwudziestego siódmego roku
życia wierzyłem tylko, że Bóg jest, ale nie znałem Go. A kiedy dusza moja poznała Go poprzez Ducha
Świętego, to żarliwie zaczęła się wyrywać ku Niemu i teraz płonąc, szukam Go dniem i nocą. Zob. Sylwan
z Góry Atos, Z zapisków, tłum. A. Wojnowski, Poznań 2003, s. 88.
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się zmartwychwstanie człowieka tu i teraz, dokonuje się to, co zostało zapowiedziane jako
rzeczywistość końca czasów i znak powtórnego przyjścia Chrystusa. Św. Symeon mówił
nie o zmartwychwstaniu ciał przy końcu świata, ale o codziennym duchowym
zmartwychwstaniu dokonującym się w duszach ludzi poruszanych przez łaskę Ducha
Świętego. Stąd tak ważne dla chrześcijaństwa jest, by nie koncentrować się
na nieokreślonej przyszłości i chęci spotkania Chrystusa, który nadejdzie w chwale przy
końcu czasów, ale starać się zobaczyć Go już teraz, obecnego w Kościele w taki sposób,
w jaki przybędzie powtórnie – w pełni chwały48.

4. Monastycyzm
Szczególną

formą

odpowiedzi

na

wezwanie

do

ukazywania

światu

urzeczywistnienia eschatologii możliwego w tym świecie jest tradycja wschodniego
monastycyzmu. Opiera się ona na przekonaniu, że już teraz, w tym życiu, chrześcijanie
mogą doświadczyć realności przebóstwienia. Można tu zauważyć podobne rozumienie
obecności Chrystusa, jakie ma miejsce w omówionej wcześniej Eucharystii – nadejście
Pana jest już urzeczywistnione, czas jest transcendowany, nie można więc pozostać
w obojętności wobec zaproszenia do uczestnictwa w Królestwie już tu, na ziemi49.
Asceci i anachoreci opuszczali miasta i wychodzili na miejsca pustynne, gdyż
postrzegali je za sferę pośrednią pomiędzy życiem świeckim a Królestwem. To odejście
stawało się pielgrzymką w poszukiwaniu swoich niebiańskich początków oraz
niebiańskiego przeznaczenia50. Św. Jan Klimak mówił o wspólnym życiu monastycznym
jako o ziemskim niebie, gdzie każdy mnich jest wezwany, żeby swoje serce uczynić
podobnym do aniołów wychwalających Boga 51.
Zarówno anachoreci, jak i mnisi żyjący we wspólnocie, wychodzili ze świata,
aby urzeczywistnić ideał życia w Królestwie Niebieskim, ale po jakimś czasie wracali
do niego, żeby pokazać mu prawdziwy ideał życia. Nawet jeśli fizycznie pozostawali
oddaleni, to swoją modlitwą obejmowali świat. Życie monastyczne

i asceza
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Obecność Ducha Świętego w myśli św. Symeona Nowego Teologa omówił ks. Henryk Paprocki w:
H. Paprocki, Obietnica Ojca…, dz. cyt., s. 64-65.
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Meyendorff, Teologia bizantyjska…, dz. cyt., s. 279.
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P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 135.
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Иоанн Лествичник, Лествица или скрижали духовные, [Internet]
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ioannl/upstairs/upstairs.pdf, 25.06.2011.
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przygotowywały powrót człowieka, już nowego, uczestniczącego w wiecznym Królestwie,
do świata i historii. W ten sposób zamykał się pewien cykl. Monastycyzm, początkami
tkwiący niejako poza historią, stał się religijną siłą, która najsilniej na nią wpłynęła52.
Życie monastyczne było i niezmiennie jest jednym z elementów eschatologicznych
w

Kościele,

antycypacją

życia

przyszłego

wieku.

Mnisi

porównywani

są

do aniołów - rezygnują z małżeństwa i życia rodzinnego, aby stać się na obrazem życia
w Królestwie. Na ten antycypacyjny charakter życia monastycznego wskazuje fragment
z Ewangelii św. Łukasza: Ci, którzy zostaną uznani za godnych udziału w świecie
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż równi są aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania (Łk 20, 35-36). Mnisi już na ziemi realizują ideał przyszłego wieku,
pozostając bezżennymi dla Chrystusa. Mimo, że żyją w tym świecie, to w istocie należą
już do przyszłego Królestwa – są jak ziemscy aniołowie i niebiańscy ludzie53. Są
świadkami rzeczy ostatecznych i już na ziemi przeżywają małe zmartwychwstanie 54.
Mnich jednoczy się z Jezusem przez nieustanną modlitwę, ascezę, wytrwałość i osiąga
przez to ostateczny cel życia człowieka – przebóstwienie całego siebie, również
w aspekcie cielesnym55.
Życie monastyczne uważano za zbliżone do stanu eschatologicznego, gdzie Bóg ma
być wszystkim we wszystkich. Tak więc życie mnicha ma być monotropos, ujednolicone
i zharmonizowane z nauczaniem Jezusa. Mnich to ten, który pragnie przezwyciężyć
podział i pękniecie w samym człowieku, polegające na oddzieleniu go od nieustannego
obcowania z Bogiem. Ideałem monastycznym stało się życie jednolite, bez rozpraszania
się56.
Mnisi w sposobie swojego życia zachowali maksymalizm chrześcijański
i eschatologiczny57, stając się odniesieniem dla całego wschodniego Kościoła jako
społeczności i dla każdego pojedynczego wiernego. To oni położyli fundamenty pod
prawosławną tradycję i prawosławny świat, wnosząc twórcze napięcie między niebem
52

P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, dz. cyt., s. 148.

53
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P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 127.

55
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i ziemią, stworzonym i niestworzonym, tym światem i przyszłym Królestwem. Swoim
życiem podjęli próbę przezwyciężenia tego napięcia, zyskując ogromny szacunek
i autorytet, stając się tymi, do których przychodzić zaczęli poszukujący istoty życia
chrześcijańskiego. Spotkanie pielgrzyma, człowieka poszukującego, z mnichem, było i jest
spotkaniem tego, kto już uczestniczy w Królestwie, jest tego świadomy i o tym świadczy,
z tym, kto Królestwa poszukuje i pragnie je odnaleźć w sobie lub w Kościele. Trzeba
podkreślić, że mnich nigdy nie redukował człowieka do czegoś innego, mniejszego – do
członka społeczeństwa, danej kultury, podmiotu ekonomii czy polityki, nigdy nie
sprowadzał go do obrazu grzesznika. Pamiętał zawsze o wiecznym i boskim powołaniu
tego, kto do niego przychodził, zawsze uważał Królestwo Boże za wartość ostateczną i cel,
do którego dojść powinien pomóc każdemu człowiekowi. Według Schmemanna, właśnie
taka postawa uczyniła świat chrześcijański prawdziwie chrześcijańskim58.
Olivier Clément był przekonany, że obecnie społeczeństwo, w którym nie ma
mnichów, nie ma tych, którzy swoją modlitwą użyźniają jego glebę, jest w pewnym sensie
niepełne, gdyż to mnisi są zaczynem i fermentem nie tylko w Kościele, ale też
w społeczeństwie. Oni są dla społeczeństwa źródłem siły duchowej. Są obrazem
Królestwa, ogromem łaski, sensem i odkryciem powołania człowieka. Modlitwa za świat
kilku ludzi, którzy są powołani do tej szczególnej łączności ze światem i Bogiem, ich
doświadczenie przebóstwienia i spotkania z Prawdą jest tym, co promieniuje
na pozostałych, docierając do każdego człowieka na swój niepowtarzalny sposób59.
Charakterystycznym rysem wschodniego monastycyzmu jest osoba starca – mnicha
o ogromnym doświadczeniu życia wewnętrznego, który może być dla innych
przewodnikiem60. Jest to człowiek pełen Ducha Świętego, obdarzony wieloma
charyzmatami takimi jak przenikanie ludzkich serc i myśli czy dar uzdrawiania. Ten, kto
całkowicie wyrzeka się siebie, staje się nowym człowiekiem i naczyniem, przez które
działa Bóg. Stąd każde pytanie kierowane do starca przez przychodzącego do niego
człowieka to w rzeczywistości prośba o objawienie woli Bożej w stosunku do niego 61.
Tłumy ludzi pielgrzymowały i nadal pielgrzymują, by spotkać człowieka pełnego Ducha,
przebywającego
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i promieniującego jego rzeczywistością. Dzięki spotkaniu z nim mogą tego Królestwa
doświadczyć, zobaczyć, że przezwyciężenie wewnętrznego rozdarcia człowieka i jednolite
życie w Bogu jest możliwe i jest ich prawdziwym powołaniem. To starzec jest tym, który
we współczesnym świecie w jasny i zdecydowany sposób realizuje ideał życia
chrześcijańskiego. On zachęca każdego przychodzącego do niego, żeby stał się nowym
człowiekiem, oddanym Bogu i napełnionym Duchem, a tylko wtedy zrealizuje swoje
powołanie, prawdziwą naturę, osiągnie pokój ze sobą. Starzec uświadamia, że priorytetem
jest stanie się nowym człowiekiem, który byłby wszechmocnym panem swojego losu
i historii, przekonanym o jego sensie i ciężkości i biorącym na siebie odpowiedzialnie
każdy ich wymiar 62.
Starzec, uwrażliwiający człowieka na eschatologiczną rzeczywistość, nie ogranicza
się do mówienia i ukazywania zrealizowanej eschatologii w Kościele. Wzywa do
uczestnictwa w sakramentach, w Eucharystii, gdzie każdy może zaczerpnąć Ducha
i zasmakować przyszłej jedności z Bogiem, do której został powołany. Przede wszystkim
jednak ukazuje człowiekowi eschatologiczny wymiar jego własnej istoty, którego nic nie
może zniszczyć i który budzi w człowieku pragnienie jedności z Bogiem. Człowiek
świadomy swojego eschatologicznego statusu nie może ukrywać go przed światem
i pozostawiać wyłącznie w ramach społeczności chrześcijan. Jako należący do Królestwa
powinien dążyć do urzeczywistniania jego ideału w każdej płaszczyźnie życia, do
przemiany nie tylko siebie, ale i świata. Stąd w pouczeniach starców, poza wskazówkami
do życia duchowego indywidualnego człowieka, obecna jest troska o świat i o to, jak
wyglądać będzie spotkanie chrześcijanina z tym światem. Ewangelia ma być głoszona,
a nie zatrzymywana w sercu, a to wszystko ze względu na zbawienie każdego człowieka.
Tak jak Chrystus wysyłał uczniów do świata, tak samo starzec troszczy się nie tylko
o tych, którzy sami przyszli do niego i już odkryli Królestwo, ale też o tych, którzy jeszcze
nie zostali dotknięci pragnieniem Boga. Przynieść całe stworzenie do Boga – każdego
człowieka i cały świat – to jest jego prawdziwą troską.
Mnich jest więc dla chrześcijanina urzeczywistnieniem pewności eschatologicznej
nadziei. Metropolita Kallistos (Ware) podkreślał, że charakterystyczne dla wschodniego
monastycyzmu jest oddanie przede wszystkim modlitwie, gdyż to ona jest służbą innym
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ludziom. Ważne jest nie tyle, czym mnich się zajmuje, lecz to kim jest63. Jest on zaś
wyrazicielem pragnienia i dążenia do jedności z Bogiem, której pełnia zostanie osiągnięta
w życiu wiecznym, lecz jej przedsmak dostępny jest już teraz.

5. Eucharystia
Miejscem, gdzie następuje spotkanie z chwalebnie przychodzącym Panem
wszechświata, jest Kościół sprawujący Eucharystię. Duch Święty, gromadząc rozproszoną
wspólnotę Kościoła w jedno miejsce dla sprawowania Eucharystii, czyni go świętą
eschatologiczną

społecznością.

Wprowadza

w

ramy

historii

rzeczywistość

eschatologiczną, gdzie członkowie Kościoła stają się jednym ciałem Chrystusa w Jego
Królestwie64.
Świadomość uczestniczenia w rzeczywistości eschatologicznej Cerkiew wyraża
w jasny sposób podczas Liturgii, gdy kapłani pozdrawiają się nawzajem słowami: Chrystus
pośród nas – Jest i będzie65 oraz w Modlitwie eucharystycznej. W niej wizja ziemskiego
czasu zostaje przełamana, czas staje się podporządkowany innej rzeczywistości:
wspominając (...) wszystko, co się dla nas dokonało, krzyż, grób, po trzech dniach
zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugie i pełne chwały
ponowne przyjście66. Tak więc Cerkiew wyraża przekonanie, że czasy eschatologiczne już
nastąpiły – eschaton określa Chrystusa nie tylko jako przybywającego, ale też jako
przebywającego w Kościele.
Dzięki obecności Ducha Świętego Kościół w Eucharystii zostaje nawiedzony przez
przyszłość67. Eucharystia staje się jedynym miejscem, gdzie zbiega się rzeczywistość
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teraźniejsza i przyszła, znika dystans między „Kościołem pielgrzymującym”, będącym
w drodze do pełni Królestwa, i „Kościołem chwalebnym”, gdzie Chrystus objawia się
w pełni mocy, gdzie dokonuje się przebóstwienie człowieka. To zjednoczenie dwóch
wymiarów Kościoła jest stanem czasowym, możliwym tylko w wydarzeniu Eucharystii,
gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przestają być konieczne i następujące po
sobie, ale stają się jedną i tą samą rzeczywistością eschatologiczną 68.
Eucharystia jest przestrzenią, gdzie historyczny i eschatologiczny wymiar Kościoła
jednoczą się ze sobą, to właśnie skoncentrowanie na Eucharystii może połączyć te dwa
wymiary. Metropolita Pergamonu Jan (Zizioulas) zauważył, że chrześcijański Wschód
i Zachód poszły w zupełnie różne strony w swojej refleksji na temat Kościoła i jego
wymiaru historycznego oraz eschatologicznego. Dla wschodniej tradycji, która żyje
i naucza teologii w sposób liturgiczny, charakterystyczne jest skoncentrowanie
na metahistorycznym i eschatologicznym wymiarze Kościoła. Z kolei zachodnia teologia
zwraca uwagę na obecność Kościoła w historii i przenosi zjawiska należące do historii
i czasu do wiecznej rzeczywistości Boga. W ten sposób dialektyczne spojrzenie na Boga
i świat, rzeczywistość stworzoną i niestworzoną, historię i eschaton zostaje zagubione.
Kościół staje się organizmem całkowicie „zhistoryzowanym” – przestaje być manifestacją
eschatonu, staje się obrazem świata i odbiciem historycznych realiów. Natomiast przed
chrześcijańskim

Wschodem

pojawia

się

niebezpieczeństwo

całkowitego

„odhistorycznienia” Kościoła, stania się wizją niebiańskiej rzeczywistości, bez
zainteresowania historią i jej problemami. Odnalezienie równowagi, obecności tych dwóch
wymiarów w Kościele, historycznego i eschatologicznego, staje się możliwe, gdy
w centrum jego życia postawiona zostanie Eucharystia 69.
W Eucharystii wieczność wkracza w teraźniejszość, stając się zapowiedzią
ostatecznego wypełnienia planu zbawienia. Eucharystia staje się ikoną Królestwa Bożego,
w niej objawia się eschatologiczna wspólnota Syna Bożego, otoczonego przez społeczność
świętych – ludzi w niej uczestniczących. Kościół sprawujący Eucharystię to ikona
przyszłego wieku, obejmująca w sobie całą stworzoną rzeczywistość i otwierająca ją
ku pełni eschatycznego spełnienia 70.
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Wspólnota eucharystyczna czyni Kościół eschatologicznym. Wyzwala go
z przypadkowości właściwej przyrodzie czy historii, z ograniczeń, które są rezultatem
indywidualizmu wpisanego w naturę każdego człowieka. Eucharystia jest eschatologizacją
historycznego słowa, głosem historycznego Jezusa Chrystusa i głosem Pisma Świętego,
które nie pełni wyłącznie roli nauczającej w historii, ale staje się żywą obecnością przez
eschaton71.
Żywa obecność Chrystusa w Eucharystii72, która czyni ją zapowiedzią
i uczestnictwem w obiecanym Królestwie, oddaje nie tylko jej eschatologiczny, ale
również kosmiczny wymiar. Kosmiczny, gdyż istniejąc w historycznym świecie, ukazuje
autentyczny pierwotny świat Boży jako początek, w odniesieniu do którego człowiek może
rozpoznać swoje prawdziwe powołanie i cel istnienia. W Eucharystii dokonuje się
przyniesienie całego stworzenia Bogu. Eschatologia jest ciągle obecna – świat, ukazany
Kościołowi, został już zbawiony i w liturgicznym doświadczeniu jest nierozerwalnie
związany z tym końcem, w imię którego został stworzony, aby przy końcu czasów Bóg
napełnił całkowicie całe stworzenie73.
Świadomość, że w Eucharystii Kościół pielgrzymujący staje się Kościołem
chwalebnym, że obiecane Królestwo na czas tego wydarzenia staje się dostępne i otwarte,
a uczestnictwo w nim, przez działanie Ducha Świętego i sakrament, staje się wspólnym
dziełem społeczności ludzi wierzących, wymaga ciągłego pogłębiania. Zadaniem Kościoła
jest pobudzanie w wiernych tej świadomości, ukazywanie im prawdziwej realizacji
eschatologii, oczyszczanie nauczania o czasach ostatecznych jako o ciemnych i strasznych
dniach, przeniesienie punktu ciężkości z bliżej nieokreślonej i zatrważającej przyszłości
na teraźniejszość. Realizacja eschatologii w Kościele wydaje się być często niezauważana
i niedostrzegana. Natomiast słowa Modlitwy Pańskiej wypowiadane podczas każdej
Liturgii i modlitwy osobistej – „przyjdź Królestwo Twoje” mają bardzo konkretną
realizację już teraz w Kościele. Ten rozdźwięk między mówieniem o eschatologii
i rozumieniem jej istoty stał się wezwaniem do podjęcia kwestii eschatologii i Eucharystii
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dla wielu prawosławnych teologów i myślicieli, w tym w szczególny sposób dla
Aleksandra Schmemanna.
Schmemann zauważał, że pojęcie Królestwa Bożego, jako kluczowego dla Dobrej
Nowiny, przestało być centralne w przeżywaniu wiary chrześcijańskiej. W odróżnieniu
od wczesnego

Kościoła,

chrześcijanie późniejszych wieków przestali pojmować

chrześcijaństwo jako nadchodzące, dostępne w Eucharystii w obecnym czasie,
a w przyszłym – w pełni Królestwa. Zamiast tego zaczęli koncentrować się na życiu
pozagrobowym, zaświatach – było to konsekwencją skupienia się na indywidualnej
śmierci człowieka. Zatracone zostało rozumienie współistnienia Królestwa Bożego i świata
(rozumianego w biblijnym sensie, jako miejsce działania Szatana) widoczne na kartach
Ewangelii jako rzeczywistość pełna napięć i walki. Dla pierwotnych chrześcijan
wstrząsającą nowiną ich wiary było to, że Królestwo się przybliżyło, i, mimo tego,
że niewidzialne i nieznane temu światu, jest już pomiędzy nimi. Współcześnie Królestwo
zostało przesunięte w tajemniczą i niepojętą otchłań czasu, do końca świata, przestało być
oczekiwane, upragnione, przestało być obiektem pewnej i niewzruszonej nadziei.
W wykładach teologii dogmatycznej, jak zauważał Schmemann, środek ciężkości został
przesunięty z eschatologii mówiącej o ostatecznych losach człowieka i świata, na naukę
o Bogu jako Sędzi i Szafarzu łask. Ten ceniony teolog nie bał się nawet mówić o tym jako
o zawężaniu, osłabianiu i niemal zwyrodnieniu chrześcijańskiej eschatologii74.
Przywrócenie pojęciu eschatologii jej właściwego znaczenia może dokonać się
dzięki podkreśleniu obecności rzeczywistości eschatycznej w Eucharystii. Ważny, zdaniem
Schmemanna, wydaje się powrót do takiego rozumienia Liturgii, które wydobędzie na
pierwszy plan jej unikalną eschatologię – wejście w Liturgię jako wejście do Królestwa,
gdzie człowiek wstępuje ku Bogu i gdzie spełnia się jako ciało Chrystusa i świątynia
Ducha Świętego. Zgromadzenie liturgiczne przyjmuje Królestwo jako jednocześnie
nadchodzące i przyszłe oraz obecne, doświadczalne. Z eschatologicznego doświadczenia
wynika rozumienie roku liturgicznego jako świąt przejścia z eonu teraźniejszego do eonu
przyszłego świata. Urzeczywistnieniem tego jest w najpełniejszy sposób Eucharystia
- sakrament przyjścia Zmartwychwstałego i przebywania z Nim, pełnym chwały,
w Królestwie. Społeczność Kościoła gromadzi się na Eucharystię w odosobnieniu,
w sposób niewidzialny dla świata, niejako za zamkniętymi drzwiami, tak jak oczekujący
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na zesłanie Ducha Świętego uczniowie. Tak więc w pewien sposób poza światem
dokonuje się wstępowanie w światłość, radość i tryumf Królestwa. Eucharystia jest
rzeczywistością, a nie przypomnieniem czy znakiem Królestwa. Z biegiem czasu
znaczenie to zostało zatarte przez alegoryczne interpretacje i komentarze, pojawił się
obrazowy symbolizm, zniknęła radość, pewna nadzieja i oczekiwanie na Eucharystię jako
moment, kiedy wspólnota pielgrzymująca staje się wspólnotą chwalebną 75. Ukazywanie
obecnego już Królestwa w momencie Eucharystii jest nieustannym wezwaniem dla
Kościoła.
Chrześcijanie są niezwykłą społecznością, która jednocześnie wierzy i uczestniczy
w rzeczywistości, w którą wierzy. W tym zawiera się istota chrześcijańskiej wiary,
specyficzny porządek życia – chrześcijanie uciekają od świata, zostawiają go i odrzucają,
jednocześnie niezmiennie wracając do niego. Żyją w czasie dzięki temu co poza czasem,
żyją tym, co dopiero ma nastąpić, znając to już i w tym uczestnicząc76.
Wyjątkową i niepowtarzalną funkcją Liturgii jest przekazanie eschatologicznej
realności Królestwa. Eschatologia jednoczy rzeczy, które bez niej stanowią zbiór
oddzielnych elementów - różne rzeczywistości, momenty w historii zbawienia, między
którymi nie można w sposób ludzki znaleźć nic, by je połączyć 77.
Czas Liturgii nie jest czasem ziemskim. Tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy Duch
Święty zstąpił na Kościół i nastał nowy czas, podobnie dzieje się podczas Eucharystii. Nie
oznacza to, że stary czas przestał istnieć. Może powstać wrażenie, że w świecie nic się nie
zmieniło, ale dla żyjącego w Duchu Kościoła nastała nowa rzeczywistość i nowy czas.
Przebywanie w nowym czasie jest przebywaniem w Duchu Świętym, realizacją celu
chrześcijańskiego życia, o którym mówił św. Serafin z Sarowa78.
Dzień Pański, Yom Yahweh79, zapowiadany przez proroków, wyczekiwany
z utęsknieniem widocznym w literaturze apokaliptycznej późnego judaizmu, nastąpił

75

Tamże, s. 33.

76

А. Шмеман, Литургиа и Предание, пер. А. Дыдченко, Ю. Вестель, Д. Каратаев, Киев 2005, c. 117.

77

Tamże, c. 138.

78

A. Schmemann, Eucharystia…, dz. cyt., s. 171.

79

W starotestamentalnym oczekiwaniu na Dzień Jahwe rozumiano go jako dziejową interwencję Boga, która
ma przynieść Izraelowi wyzwolenie od wrogów, sprawiedliwym – zbawienie, a grzesznikom – nieszczęście.
Miały mu towarzyszyć kataklizmy kosmiczne: trzęsienia ziemi, zaćmienie słońca i księżyca, wstrząs całego
wszechświata i nastanie mroku. Miał on zwiastować nadejście końca ziemskich dziejów. Jezus, zapowiadając
paruzję, odwoływał się właśnie do określeń stosowanych przy opisie Dnia Jahwe. Nowy Testament
wprowadził jednak ważną zmianę – Dzień Jahwe, jako niespodziewany, bliski i nagły, został przeniesiony

36

właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy otwarty został eon Królestwa Bożego. Wierzący
w Chrystusa, choć przebywają w starym eonie ziemskiego świata, nazwanym przez Nowy
Testament „tym światem”, już należą do nowego eonu, gdyż mają w sobie siłę
przezwyciężenia grzechu i śmierci, która tkwi w chwalebnym ciele Chrystusa
przyjmowanym w sakramencie80.
Sakramenty, a wśród nich szczególnie sakrament Eucharystii, są wydarzeniami,
w których Królestwo jest już dostępne jako prawdziwe i boskie doświadczenie 81.
Królestwo Boże jest dostępne w ciele Chrystusa – przed człowiekiem otwiera się
możliwość bycia w Chrystusie i uczestniczenia w życiu boskim82.
Dokonywana w trakcie Liturgii przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa
możliwa jest właśnie dzięki wejściu w przyszły eon, przebywaniu w eschatonie. Przemiana
ta nie jest po prostu cudem, jakie czasem zdarzają się w świecie, ale staje się czymś więcej.
Jest przyjęciem Chrystusa - pokarmem, który daje Bóg jest On sam. Przemiana ta
uwydatnia rolę Ducha Świętego, przyzywania Go i momentu epiklezy w trakcie
Eucharystii. Zejście i obecność trzeciej osoby Trójcy Świętej zawsze oznacza nastanie
eschatonu. W Eucharystii epikleza oznacza, że ostateczna przemiana stała się możliwa
tylko dzięki naszemu wstępowaniu na niebiosa, naszemu przebywaniu w eschatonie,
w dniu Pięćdziesiątnicy, który jest dniem następującym po siedmiu dniach i jednocześnie
poza nimi, poza czasem – dniu Ducha. Ostatnią czynnością Eucharystii jest przyjęcie ciała
i krwi Chrystusa, przypieczętowanie uczestnictwa w eschatologicznym przyjściu
Królestwa83. Ostatnie słowa, które są wypowiadane w jej trakcie to rozesłanie w pokoju.
Nie oznacza ono końca sakramentalnego dzieła i powrotu do świata, tak jak się wraca
z jakiegoś świeckiego wydarzenia. Jak w ogóle możliwy jest powrót z Królestwa? – pytał
Schmemann. Tylko z postanowieniem misji – opowiedzenia i przyprowadzenia
do Królestwa

całego

świata

i stworzenia.

W tym

momencie

eschatologiczny

i pneumatologiczny wymiar Kościoła zostają dopełnione przez wymiar misyjny 84.
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Cerkiew przez wiarę doświadcza już teraz eschatologicznej rzeczywistości,
na nadejście której czeka z nadzieją i w której jednocześnie uczestniczy. Podkreśla,
że zakończenie historii i dziejów świata, powtórne przyjście Chrystusa i Sąd, a potem
początek rzeczywistości metahistorycznej, nie oddają pełni eschatologicznego wymiaru
życia Kościoła. Historia i metahistoria tworzą jedność. Historia nie jest już
samowystarczalna i całkowicie nieprzenikniona, ale zyskuje prawdziwą wartość płynącą
z jej ostatecznego przeznaczenia. Tym, co nadaje sens historii, jest eschatologiczna
nadzieja 85.
Kościół, ciało Chrystusa, jest całkowicie zanurzony w historii i jednocześnie
istnieje poza nią. Jest on historyczną miarą eschatonu i eschatologiczną manifestacją
znaczenia historii. Dzięki temu może ukazać człowiekowi i światu cel jego prawdziwego
powołania - Boga. To jest jego misją, zadaniem dla każdego członka społeczności86.
Po stworzeniu wspólnoty Ducha Świętego, spotkaniu z niestworzonym światłem
Chrystusa i dotknięciu Królestwa, chrześcijanin zostaje ponownie wysłany w świat, żeby
głosił to, w czym uczestniczył. Po doświadczeniu rzeczywistości, która nie jest z tego
świata, musi on powrócić właśnie do tej ziemskiej rzeczywistości, którą wcześniej opuścił
na rzecz Królestwa, i uczynić eschatologiczną tajemnicę swoją misją. Jest to podstawowy
warunek życia człowieka w świecie. Do wypełnienia go uzdalnia chrześcijanina
doświadczenie nieustannego wchodzenia na eucharystyczną górę Tabor podczas Boskiej
Liturgii. Stamtąd pochodzi główna zasada obecności i działalności chrześcijanina
w świecie i wobec świata. Eucharystia, będąc sakramentem Paruzji, obecności Chrystusa
w Jego Królestwie, daje Kościołowi możliwość stania się rzeczywistym centrum i sercem
jego misji w świecie87.
Chrześcijanin może rozumieć swoją misję na trzy sposoby. Po pierwsze, jest
wysłany do samego siebie: nowy człowiek w nim, uczestnik Królestwa, powinien być
zawsze gotowy do walki ze starym „ja”, które ciągle jeszcze jest podporządkowane temu
światu. Po drugie, jest wysłany do innych ludzi, żeby im ukazywać drogę do realizacji
pełni człowieczeństwa i jego prawdziwej natury. Po trzecie, jest skierowany do całego
świata, gdyż treścią wiary jest zawsze zbawianie tego wszystkiego, za co umarł Chrystus,
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który zginął za życie świata, całego stworzenia. Chrześcijanin nie może być zbawiony,
jeśli nie odkryje i nie będzie realizował tej misji88.

6. Eschatologiczna ontologia
Chrześcijanin, wysłany w głąb siebie, żeby tam odkrywać zaczątek Królestwa
i stawać się nowym człowiekiem, jest wezwany do odkrycia eschatologii jako
ontologicznej cechy swojego bytu. To końcowa chwała, do której został przeznaczony,
określa, kim jest teraz. Eschatologiczna ontologia, o której pisał metropolita Pergamonu
Jan (Zizioulas), podkreśla, że prawda o bycie i człowieku leży nie w przeszłości,
ale w przyszłości; nie w tym, co już jest obecne, ale w tym, co zostanie zachowane
do samego końca. Jeśli coś nie ma przyszłości, nie można powiedzieć, że tak naprawdę
istnieje, gdyż w ostatecznym rozrachunku niebyt je pokonuje. Byt, który jest pokonany
ostatecznie przez niebyt, zostaje ontologicznie zlikwidowany, znika i nie można
powiedzieć, że był bytem we właściwym znaczeniu tego słowa. W eschatologii
ontologicznej przyszłe rzeczy mają cechy już istniejących, choć jeszcze nie są faktami.
To rzecz ostateczna, Omega, określa prawdę rzeczy pierwszej, Alfy - taka jest
ontologiczna prawda wszystkiego, co kiedykolwiek miało początek. Człowiek nie
powinien pokładać pewności w tym, co jest mu dane, dostępne jako fakt dla umysłu czy
doświadczenie zmysłowe. Fakty nie mają decydującej roli w określaniu bytu - tylko
przyszłość może ujawnić prawdę o nim89.
Metropolita Jan (Zizoulas) pisząc o eschatologicznej ontologii, przywoływał kilka
postaci z życia Kościoła. Wskazywał na św. Ireneusza, który zwracał uwagę, że nic nie
było stworzone jako idealne od samego początku. Człowiek został powołany, żeby osiągać
doskonałość, odkryć prawdę o sobie, która leży w jego ostatecznym przeznaczeniu, a nie
na początku drogi. Pisał o św. Maksymie, który postrzegał byt jako zmierzający w stronę
końca, który to koniec naprawdę był powodem jego powołania do istnienia. Prawda o
bytach leży w ich ostatecznym przeznaczeniu, a nie początku. Orygenes z kolei stosował to
podejście również do rozumienia historii. Objawianie Boga w świecie, ramach
czasoprzestrzennych ma sens, gdyż wskazuje na to, co pozaczasowe i wieczne. Prawdziwe
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znaczenie krzyża Chrystusa ujawnia się nie w momencie ukrzyżowania, ale podczas
zmartwychwstania. Tak więc jego istota jest definiowana przez cel ostateczny i powód
zaistnienia, a nie sam historyczny fakt obecności w świecie. Zgodnie z tym, każdy fakt
historyczny zostanie zweryfikowany i oceniony przez następujące po nim wydarzenia – aż
do końca świata, do ostatecznego sądu. Chrześcijanin wierzy w historyczne objawienie się
Boga tylko dzięki temu, że wierzy w nadchodzące na końcu historii Królestwo90.
Eschatologiczna ontologia ojców Kościoła, zwłaszcza ojców kapadockich, była
prohistoryczna, nie antyhistoryczna. Postrzegali oni stworzenie jako niedokończoną
rzeczywistość skierowaną ku przyszłości i oczekującą jej. Obecny świat nie został
stworzony, aby ulec unicestwieniu w ostatecznym momencie historii, ale by jego istnienie
zostało potwierdzone przez Boga przy końcu czasów. Realność i prawdziwość
stworzonego świata ma być potwierdzona przez rzeczywistość eschatyczną. Jeśli obecny
świat jest prawdziwy i realny to tylko dlatego, że ma przed sobą przyszłość, która
potwierdzi jego prawdziwe istnienie. To jest kluczowym przesłaniem ojców i ich rozważań
o bycie i jego ostatecznym przeznaczeniu.
Świadomość, że człowiek jest w istocie bytem eschatologicznym, prowadzi
do zmiany postawy w stosunku do innych ludzi i w stosunku do świata. Jest wezwaniem,
żeby drugą osobę i świat definiować nie przez ich przeszłość, ale przez to, czym się staną,
gdy nastanie Królestwo. Skoro przyszłość leży w rękach Boga i nie może być do końca
poznana, żaden osąd o drugim człowieku nie powinien mieć ostatecznego charakteru.
W Duchu Świętym, każdy jest potencjalnym świętym, nawet jeśli jawi się nam jako
największy grzesznik 91. Eschatologiczna ontologia uwalnia byt z konieczności, formuje
jego istotę. Człowiek i świat nie są już więźniami przeszłości, grzechu i śmierci. Przeszłość
jest ontologicznie potwierdzana przez to, co wnosi do końca, do nadchodzącego
Królestwa. Właśnie w tym świetle dokonany zostanie sąd ostateczny, który, jako część
eschatonu, będzie wydarzeniem ontologicznym, nie moralnym92.
Chrześcijanin,

świadomy,

że

on

sam

i

każdy

człowiek

jest

bytem

eschatologicznym, odkrywa powołanie, żeby tę prawdę nieść do ludzi jej jeszcze
nieświadomych, będących poza Kościołem, poświęcającym się całkowicie sprawom tego
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świata, którzy nie doświadczyli ożywiającego działania Ducha i nie usłyszeli jeszcze
radosnej nowiny o Królestwie.
7. Misja chrześcijanina w świecie
Sama obecność chrześcijanina w świecie jest już nieustającym zstępowaniem
Ducha Świętego. To On uświęca każdą cząstkę tego świata, przyczynia się do nastania
pokoju, o którym mówi Ewangelia. Cały świat staje się świątynią, w której człowiek,
kapłan swojego życia, czyni ze wszystkiego, co ludzkie, ofiarę i uwielbienie, gdyż jest on
naocznym

świadkiem

zmartwychwstania

Chrystusa93.

Człowiek,

przepełniony

eschatologicznym oczekiwaniem, otrzymuje nakaz, żeby w tym świecie szukać i znaleźć
to, czego tam tak naprawdę nie ma – Królestwo Boże. Oznacza to, że ma on przekształcać
postać tego świata, zmieniać jego oblicze, aby stał się on ikoną Królestwa. Zmieniać świat
to przechodzić od tego, czego świat nie posiada, do tego, w co się przemienia i przez co
staje się Królestwem. Dokonać tego można zwiastując przez całe życie, przez wszystko co
w nim obecne - pracę, życie osobiste, zaangażowanie społeczne, kulturalne, relacje
z innymi ludźmi – Tego, który przychodzi w realny sposób również w czasach
współczesnych94.
Postawa

chrześcijanina

wobec

świata

ma

być

jego

eschatologiczną

afirmacją - ciągłym przekraczaniem świata w stronę celu, który zamiast zamykać
w ramach egoistycznego zadowolenia, otwiera go na inną rzeczywistość. Człowiek
eschatologiczny nie poprzestaje na biernym oczekiwaniu, lecz jak najbardziej dynamicznie
i aktywnie przygotowuje Paruzję. Los świata zależy od niego: od tego, w jaki sposób
zaniesie Dobrą Nowinę, tak, żeby cały świat uwierzył. Tylko człowiek prawdziwie
eschatologiczny może dokonywać przemiany świata, przemiany kultury, która, jak
zauważał Paul Edokimov, sama w sobie dąży do osiągnięcia doskonałości w skończonej
ziemskiej formie w ograniczoności czasowej, w ciągłej ucieczce od śmierci. Taka kultura
zamyka się w historii i staje się przeciwieństwem eschatonu. Zadanie chrześcijanina jest
tym trudniejsze, że ta cecha kultury, usiłowanie stworzenia doskonałości przez
niedoskonałe środki, ponadczasowego w ramach czasu, należy do jej natury
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i przeciwstawia ją nieskończoności, nieograniczoności. Jednak postać tego świata przemija
i wszelkie próby stworzenia świeckiego raju na ziemi i utopii doskonałości nie mogą
przetrwać, gdyż kultura nie rozwija się w nieskończoność. Dopiero koniec, a właściwie
wypełnienie historii i kultury, światło płynące z jej ostatecznego przeznaczenia jest
w stanie ukazać jej sens. Odnalezienie prawdziwego sensu i istoty kultury, świata
i społeczeństwa będzie już początkiem przemiany95.
Kultura i życie społeczne w nieunikniony sposób zmierzają w stronę
końca - w pewnym momencie w historii zatrzymają się, osiągną swoje granice i staną
przed wyborem: całkowitego zamknięcia się w sobie, swoich wytworach, wewnętrznej
pustce lub przekroczenia swoich granic, skierowania w stronę transcendencji, żeby stać się
jej odbiciem96. Bóg umieścił Kościół, zaczątek eschatologicznego Królestwa, w samym
środku świata i kultury. Chrystus wysłał Kościół w historię, aby w różnych jej momentach
uczynić z niego miejsce swojej obecności, pozwolić każdemu człowiekowi uwikłanemu
w konkretną

przestrzeń

i

czas

doświadczyć

Królestwa.

Można

to

nazwać,

za Evdokimovem, piorunującym wtargnięciem tego, co całkowicie, zupełnie inne. Będąc
na granicy dwóch światów, niebieskiego i ziemskiego, objawianie tego pierwszego
za pomocą drugiego – właśnie to jest realizacją wezwania do osiągnięcia wymiaru
eschatologicznego przez świat i kulturę97.
Chrześcijanin, który dzięki Kościołowi już na tej ziemi uczestniczy w Królestwie,
nie może nie świadczyć o nim, kiedy wychodzi z eucharystycznego zgromadzenia
świętych. Zrozumienie i doświadczenie Kościoła, który nie należy całkowicie do ziemskiej
rzeczywistości i który jednocześnie wzywa do powrotu do świata, rodzi misję przemiany
nie tylko życia człowieka, ale też świata. To eschatologiczna tajemnica staje się
warunkiem obecności i życia chrześcijanina w świecie 98. Jeśli celem Boga jest
doprowadzenie człowieka do zjednoczenia z Nim, to cel ten nie może być realizowany
w oderwaniu od historii. Cała historia jest realizacją tego boskiego planu. Wszystko,

95

P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt., s. 100.

96

Tamże, s. 101.

97

Tamże, s. 103-104.

98

А. Шмеман, Литургиа и Предание, dz. cyt., c. 140.

42

co zachodzi w świecie, ma eschatologiczny wymiar, gdyż prowadzi do ostatecznego celu
i wypełnienia Bożego zamiaru99.
Chrześcijanin powinien być jednak uważny, żeby eschatologicznego wymiaru
świata i historii nie sprowadzić do płytkiej i pełnej lęku apokaliptyki. Apokaliptyka, jako
próba interpretacji wydarzeń związanych ze zbliżającym się końcem świata, należy
do historii, podczas gdy prawdziwa eschatologia wykracza poza nią, tworzy meta-historię.
Wszelkie próby interpretacji apokaliptycznych proroctw i dosłowne ich przełożenie
na określoną sytuację historyczną są skazane na niepowodzenie 100. Apokaliptyczny lęk
w szczególny sposób przejawił się w rosyjskim raskole, gdzie w osobie cara widziano
antychrysta, postrzegano bezbożne państwo jako instytucję nakładającą na swoich
obywateli pieczęć bestii. Doprowadziło to do ucieczek dużych grup ludzi ze świata
pogrążonego w złu w izolację od niego, a nawet do samospaleń wynikających
z przekonania, że koniec świata się właśnie wydarza i należy podjąć radykalne kroki.
Jednak historia nie znajduje się jeszcze przed ostatecznym końcem, nie jest jeszcze
wewnętrznie skończona. Oznacza to, że Kościół, ukazujący prawdziwy cel historii, ma
przed sobą świetlaną przyszłość, wobec której nie należy myśleć o zatrważającym końcu
świata, ale o wypełnieniu dziejów, które będzie początkiem wiecznego panowania
Chrystusa. Sergiusz Bułgakow podkreślał, że nikt nie może poznać dnia ani godziny
końca, ale nieznajomość ta nie zwalnia go z obowiązku i konieczności życia, troski
o własne zbawienie, zbawienie innych oraz o przemianę świata. Pozytywny stosunek
do historii, pragnienie wyjawienia wszystkich możliwości ludzkości i świata to misja
chrześcijanina. Życie Kościoła powinno dojść do nieznanej jeszcze pełni – wraz
ze skoncentrowaniem się na zbawieniu pojedynczego człowieka należy ujawnić moc
chrześcijańskiej społeczności, wytrwać w posłudze światu, wzywaniu do przemiany
całości życia101.
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8. Orientacja na eschatologię
Świadomość chrześcijanina określa eschatologizm, który nadaje życiu doczesnemu
nowy sens102. Życie na ziemi staje się drogą do życia w przyszłym świecie. Ten przyszły
świat to królestwo chwały i właśnie ono jest źródłem chrześcijańskiej tęsknoty. W ujęciu
prawosławnym, tęsknota nie koncentruje się na tym, co minęło, na utraconym raju,
ale na tym, co ma dopiero nastąpić, choć w pewien sposób w Kościele jest dostępne już
teraz. Metropolita Atanazy (Jevtić), chcąc wyjaśnić tę odmienność pojmowania czasu,
posłużył się przypowieścią o synu marnotrawnym, który po odejściu z domu ojca odniósł
ogromną porażkę i, kierowany tęsknotą, postanowił powrócić. Gdy wracał, na spotkanie
wyszedł mu ojciec. Czy powrót syna był spowodowany tęsknotą za przeszłością czy też
nadzieją, że ojciec wyjdzie mu na spotkanie? Metropolita Atanazy twierdził, że obie
odpowiedzi muszą być twierdzące, jednak zaznaczał, że z biblijnego punktu widzenia
ważniejsza jest nadzieja syna i wyjście ojca na spotkanie. Znajduje to odzwierciedlenie
w eschatologicznej perspektywie Kościoła, która obejmuje całego człowieka i świat, nie
tylko końcowe momenty ziemskiego istnienia każdego z nich 103.

102

Tamże, s. 197.

103

A. Jevtić, Eschata w życiu codziennym, [w:] W drodze ku wieczności, red. K. Leśniewski, W. Misijuk,
Lublin 2004, s. 29.
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ROZDZIAŁ II. Antropologia prawosławna

Zgodnie z myślą chrześcijańską człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w dziele
stworzenia, jest jego ukoronowaniem. Sam opis momentu stworzenia wskazuje tutaj
na znaczącą różnicę między nim a innymi dziełami Boga. Adam, inaczej niż świat
przyrody oraz zwierzęta, został obdarzony tchnieniem Boga 1, które metropolita Hilarion
(Ałfiejew) rozumie jako Ducha Świętego (greckie pneuma można tłumaczyć zarówno jako
duch jak i tchnienie). Człowiek jest uczestnikiem boskości ze względu na sam akt
stworzenia i owo tchnienie, co odróżnia go zdecydowanie od innych żywych stworzeń. Jest
ukoronowaniem dzieła stworzenia i jednocześnie kimś więcej – istotą powołaną do stania
się bogiem, bycia pośrednikiem między światem widzialnym i niewidzialnym, gdyż sam
należy jakby do nich dwóch jednocześnie. Aspekt ten staje się czytelny w chrześcijaństwie
przez wcielenie Chrystusa. Metropolita Hilarion stwierdza wręcz, że człowiek potencjalnie
jest bogoczłowiekiem2.
1. Obraz i podobieństwo
Kwestia obrazu i podobieństwa człowieka do Boga jest jedną z bardziej
kluczowych w prawosławnej antropologii3. W związku z tym uzasadnione wydaje się
przytoczenie mówiącego o tym fragmentu z Księgi Rodzaju: Rzekł Bóg: «Uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi
po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 26-27).

1

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego
stał się człowiek istotą żywą. Rdz 2, 7.
2
3

H. Ałfiejew, Misterium wiary, tłum. J. Charkiewicz, Warszawa 2009, s. 83.

Warto dodać, że koncepcja obrazu Bożego, imago Dei, była też wyraźnie obecna w antropologii Jana Pawła
II jako kluczowa dla antropologii chrześcijańskiej. Człowiek to imago Dei, gdyż Stwórca oddaje mu
panowanie nad stworzeniem, jest też na wzór Trójcy bytem komunijnym, o czym świadczy stworzenie Ewy.
Papież, wychodząc od obrazu Boga, szczególnie zwrócił uwagę na wymiar komunii oraz na przezwyciężanie
dualizmu ciała i duszy. Zob. J. Kupczak OP, Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana
Pawła II [w:] Antropologia biblijna. Inspiracje filozoficzne, red. M. Grabowski, A. Słowikowski,
Toruń 2009, s. 181-192.

Greckie słowo „obraz”, czyli eikon, oznacza „portret” lub „wyobrażenie”, czyli coś,
co zostało stworzone według wzoru i posiada podobieństwo do wzorca, chociaż nie jest mu
tożsame pod względem natury. Ojcowie Kościoła dostrzegali cechy obrazu Boga
w człowieku w kilku kwestiach. Po pierwsze, w jego rozumno-duchowej naturze jako
stworzenia rozumnego, co podkreślał Orygenes wskazując na nous. Po drugie, w wolnej
woli człowieka, gdyż tylko będąc wolnym człowiek może się upodobnić do Boga.
Po trzecie,

w

jego

nieśmiertelności

i

dominującej

roli

w

przyrodzie

oraz

w charakteryzującym go dążeniu do dobra. Po czwarte, sama zdolność człowieka
do tworzenia jest odbiciem twórczych możliwości Stwórcy. Jednak nie tyle świat
potrzebuje, by człowiek go doskonalił, ile sam człowiek potrzebuje stosowania swoich
twórczych możliwości, aby upodobnić się do Boga4.
Fakt, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz oznacza ostatecznie, że uformował
go w tym celu, by ten mógł, przez swoją naturę, skłaniać się ku Bogu-Obrazowi
i ku Niemu dążyć. Udzielił mu takich darów, które nie są czymś dodanym, lecz w istocie
czynią człowieka dokładnie tym, kim jest. Są to zdolność i cel, by aktywnie służyć
do czasu wcielenia Słowa, które jest idealnym „Obrazem Ojca”. Panagiotis Nellas zwracał
uwagę, że w ten sposób człowiek, uczyniony osobą w Słowie, staje się podniesiony
do obrazu, jest przedstawiany jako obraz Boga. Wyrażenie „na obraz” odzwierciedla dar,
jakim został obdarzony człowiek, i jednocześnie wskazuje cel, powołanie i potencjalność
człowieka – rzeczywistą jedność z Bogiem5.
Podobnie o obrazie Bożym w człowieku pisał Włodzimierz Łosski wymieniając
wiele elementów ludzkiego bytu, w których jest on widoczny i podkreślając przy tym,
że w pismach ojców trudno znaleźć jednoznaczny opis tej prawdy. Jest natomiast obecna
wielość wzajemnie uzupełniających się twierdzeń. Łosski wymieniał tutaj królewską
godność człowieka, wyższość nad światem poznawalnym zmysłowo, wolność, zdolność
samookreślania się, na mocy której on sam jest właściwą zasadą swoich czynów, a także
duchową naturę oraz umysł, władze wyższe takie jak intelekt i rozum. Zwracał też uwagę,
że

obraz

Boży

niekiedy

utożsamiany

jest

z

określonymi

przymiotami

duszy - niezłożonością, nieśmiertelnością, zdolnością poznawania Boga i uczestnictwa

4

Por.: H. Ałfiejew, Misterium wiary, dz. cyt., s. 84-85.

5

P. Nellas, Why Did God Become Man? The Archetype of Humanity is the Incarnate Word, p. 2, [Internet]
http://jbburnett.com/resources/nellas,%20god%20bec%20man.pdf, 12.05.2012.
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w Bóstwie. Grzegorz Palamas6 z kolei, twierdząc, że człowiek przewyższa anioły,
wskazywał na połączenie ciała i duszy jako odzwierciedlenie obrazu Bożego. Dzięki
niemu bowiem człowiek tryska życiodajną energią, która porusza ciało i rządzi nim, czego
nie mogą uczynić byty bezcielesne 7.
Stworzenie człowieka na obraz Boży jest nienaruszalną osnową istoty ludzkiej,
mocą której ma się on stać bogiem przez łaskę. Sergiusz Bułgakow zwracał uwagę,
że człowiek obdarzony jest podobieństwem do Boga nie tylko jako istota rozumna
i moralna, posiadająca wolną wolę, poznająca prawdę i piękno, ale jako hipostatyczny
duch. W osobistej świadomości nosi obraz boskiej hipostazy, zaś będąc istotą społeczną
nosi obraz hipostatycznej trójjedności – poznaje siebie nie tylko jako „ja”, ale też jako
„my”. Człowiek, w męskiej i żeńskiej naturze, posiada dwojaki obraz bytu duchowego,
z prymatem rozumu oraz z prymatem piękna i miłości, co odpowiada obliczu drugiej
i trzeciej osoby Trójcy Świętej, jak pisał Bułgakow8.
Chrześcijańska nauka widzi w człowieku byt powołany do osiągnięcia
zjednoczenia z Bogiem, do stawania się bogiem poprzez łaskę, lecz nigdy Boga
ze swojego pochodzenia. Gdyby tak było, to Adam, będący bogiem dzięki swej duszy, nie
mógłby zgrzeszyć albo też przez swój grzech skaziłby samą boską naturę. Zjednoczenie
z Bogiem jest możliwe nie dzięki siłom samego człowieka, ale przez łaskę. Jednak nie
oznacza to, że łaska zostanie dana tylko części ludziom i wybrani dojdą do poznania Boga.
Boże tchnienie, stwarzające każdego człowieka, wiąże ściśle ducha każdej osoby z łaską,
tak jak podmuch wytwarza ruch powietrza, mieści go w sobie i jest od niego nieoddzielny.
Łosski stwierdzał, że cząstka boskości w człowieku oznacza nieodłączną zdolność duszy
do uczestnictwa w Bożej energii. Przywoływał też koncepcję św. Grzegorza z Nazjanzu,
który głosił, że obraz Boży w człowieku jest z zasady niepoznawalny, gdyż jako odbicie
archetypu musi go cechować niepoznawalność znamienna dla boskiego bytu. Z tego
powodu nie da się określić, czym on tak naprawdę jest. Można powiedzieć, że pewne jest
jedynie to, iż jest ostateczną doskonałością, przebóstwionym stanem człowieka
uczestniczącego w boskiej pełni dóbr. Łosski podkreślał, że człowiek jest bytem

6

Cennym przedstawieniem nauczani Grzegorza Palamasa oraz teologii hezychazmu jest pozycja autorstwa
Johna Meyendorffa: J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławia,
tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005.
7

W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. I. Brzeska, Kraków 2000, s. 111-112.

8

S. Bułgakow, Prawosławie, tłum. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992, s. 119-120.
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osobowym i jego istota nie jest kształtowana przez naturę, lecz on sam może tę naturę
kształtować przez utożsamienie jej z boskim archetypem9.
Obraz Boży i podobieństwo Boże nie są tożsamymi pojęciami. Obraz Boży jest
człowiekowi dany, jest podstawą jego bytu i przeznaczenia. Podobieństwo natomiast
wymaga zaangażowania człowieka, może być przez niego realizowane wyłącznie
w sposób wolny. Miara stworzonej doskonałości, dana człowiekowi przez Boga, powinna
być dopełniona czy sfinalizowana przez dobrowolny wysiłek człowieka w wypełnianiu
woli Boga oraz realizacji własnej doskonałości 10. Św. Jan Damasceński stwierdzał,
że sformułowanie „na obraz” oznacza zdolność myślenia i stanowienia o sobie,
a „na podobieństwo” - upodobnianie się 11. Metropolita Kallistos (Ware) podkreślał,
że w świetle tej wypowiedzi św. Jana Damasceńskiego obraz to zdolności dane przez Boga
w momencie stworzenia, podobieństwo natomiast, w przeciwieństwie do obrazu, nie jest
dane, lecz jest celem, do którego powinien zdążać człowiek. Obraz jest niezależny
od trwania człowieka w grzechu, podobieństwo natomiast zależy od moralnego wyboru,
od „cnoty”, a więc podlega zniszczeniu przez grzech. Tak więc celem życiowym
człowieka nie jest powrót do stanu w raju, gdyż nawet tam był on doskonały jedynie
w potencjalnym znaczeniu, jego celem jest osiąganie podobieństwa przez własne
starania12.
2. Znaczenie dogmatu o Trójcy Świętej dla prawosławnej antropologii
Mówienie o człowieku jako o osobie jest konsekwencją stwierdzenia, że Bóg jest
bytem osobowym, co wiąże się z dogmatem o Trójcy Świętej13 oraz o bóstwie
9

W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 113-115.

10

S. Bułgakow, Prawosławie, tłum. dz. cyt., s. 120.

11

Św. Jan Damasceński tak tłumaczył naukę o obrazie i podobieństwie: Бог Своими руками творит
человека и из видимой, и невидимой природы как по Своему образу, так и подобию: тело образовав
из земли, душу же, одаренную разумом и умом, дав ему посредством Своего "вдуновения" (Быт 2,
7, 26-27), что именно, конечно, мы и называем Божественным образом; ибо выражение "по образу"
обозначает разумное и одаренное свободною волею; выражение же "по подобию" обозначает
подобие через добродетель, насколько это возможно [для человека]. Zob. Иоанн Дамаскин, Точное
изложение православной веры, пер. А. Бронзов, Москва 2003, c. 111-112.
12

Metropolita Kallistos zwracał też uwagę, że takie postrzeganie stanu człowieka w raju jest czymś, co różni
go do zachodniochrześcijańskiej koncepcji św. Augustyna, który twierdził, że już wtedy człowiek był bytem
pełnym, doskonałym. Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, Białystok 2002, s. 243-244.
13

Podobnie pisał Evdokimov, podkreślając, że pojęcie osoby jest możliwe tylko dzięki odniesieniu go
do Boga: «Personalizm» filozoficzny nie wypracował dotąd zadowalającej definicji osoby ludzkiej. Ponieważ
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i człowieczeństwie
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w chrześcijaństwie, jest jego swoistym novum. Zwracał na to uwagę Mikołaj Bierdiajew
podkreślając, że filozofia grecka nie miała jasnej idei osoby pomimo pewnych jej
przebłysków u stoików. Stąd brały się trudności i problemy dla ojców Kościoła
przy konstruowaniu dogmatów, gdyż ich myślenie obracało się wokół pojęć filozofii
greckiej. Tymczasem należało wyrazić coś całkowicie nowego, nowe doświadczenie
ontologiczne, nieznane wielkim filozofom greckim – Bóg jako jedna natura i trzy osoby,
Chrystus jako jedna osoba i dwie natury. Bierdiajew pisał: z punktu widzenia historii myśli,
zajętej problemem osoby, ogromne znaczenie miała nauka o hipostazach Trójcy Świętej.
Można powiedzieć, że uświadomienie sobie Boga jako osoby poprzedzało uświadomienie
sobie człowieka jako osoby15.
Sformułowanie nauki o Trójcy16 i wypracowanie odpowiedniej terminologii zajęło
kilka wieków17 i było niezbędne, by z jednej strony obalić pojawiające się herezje
(m.in. ariańską18), a z drugiej, by o Trójcy można było mówić ludziom wychowanym
w tradycji filozofii antycznej. I Sobór Powszechny, który zebrał się w Nicei w 325 r.,
człowiek, w swej strukturze odzwierciedla to, co Boskie, za jedyne światło może posłużyć nam tutaj dogmat
Trójcy Świętej. Każda Osoba Boska jest darem istniejącym w Pozostałych i we wzajemnym przenikaniu się
Trzech Jedynych. Mówiąc ściśle, Osoba istnieje tylko w Bogu i jedynie Bóg personalizuje, stawia w jej
własnej prawdzie, każdą osobę ludzka. Zob. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele wschodnim,
tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996, s. 28.
14

Boskość i człowieczeństwo Chrystusa było tematem wielu debat i wymagało sformułowania jednoznacznej
nauki na ten temat. Stało się to na Soborze Chalcedońskim w 451 r.: Jednego i tego samego Chrystusa Pana,
Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia
i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy
właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić Go
na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony, Bóg,
Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co niegdyś głosili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nas
pouczył i co przekazał nam Symbol Ojców. Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński,
polski, tłum. i red. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2001, s. 223.
15

M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 26.

16

Мы знаем единого Бога; но замечаем мыслию различие в одних только свойствах как отечества,
так и сыновства и исхождения; как относительно причины, так и того, что ею произведено,
и исполнения Ипостаси, то есть образа бытия. Ибо в отношении к неописуемому Богу мы не можем
говорить ни о местном расстоянии, как в отношении к нам, потому что Ипостаси находятся Одна
в Другой, не так, чтобы Они сливались, но так, что тесно соединяются. Zob. Иоанн Дамаскин,
Точное изложение…, Tamże, c. 65-66.
17

O kwestiach dogmatycznych, sporach wokół nich i dochodzeniu do zgody pisze m.in. Klaus Schatz:
K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Zakrzewski SJ, Kraków 2001.
18

Ariusz (256-336), prezbiter Kościoła w Aleksandrii, sprowokował herezję twierdzącą, że jedynie Ojciec
jest niezrodzony i bez początku, stąd tylko On jest prawdziwym Bogiem. Syn jest pierwszym stworzeniem
dokonanym przed czasem, a więc niższym od Niego. Ariusz nie negował synostwa Bożego, lecz twierdził,
że przysługuje Mu ono nie z natury, lecz z adopcji i łaski. Zob. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii
patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994, s. 51-52.
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sformułował naukę o Trójcy Świętej19. Mówiono na nim o Synu, jako o „współistotnym”
Ojcu (homoousios)20, czyli o mającym z Nim jedną naturę. Użyto również terminu
„hipostaza” (gr. hypostasis – istnienie), który pierwotnie był odbierany jako synonim
„istoty”. Jednak, jak zauważa metropolita Hilarion (Ałfiejew), słowo „hipostaza”
stopniowo po Soborze Nicejskim zaczęło nabierać znaczenia istnienia osobowego, czyli
personalnego i konkretnego bytu, podczas gdy pod słowem „ousia” zaczęto rozumieć
pewną wspólną właściwość ontologiczną. Nauka o Trójcy Świętej jest wyrażona obecnie
przez następujące terminy: Bóg jest jeden w swej istocie, jeden w trzech hipostazach.
Formuła „jedna natura – trzy Osoby” pozostawiała możliwość mówienia o emanacjach
i maskach jednej i tej samej Istoty, natomiast formuła „jedna natura – trzy hipostazy”
wskazuje na ontologiczną jedność Boga i podkreśla jednocześnie samodzielność każdej
hipostazy21.
Stwierdzenie, że Bóg jest osobą, że jest jedną naturą w trzech osobach okazuje się
niewystarczające. Metropolita Kallistos (Ware) zwrócił uwagę, że Bóg nie jest wyłącznie
osobowy, lecz też interosobowy. Nie jest monadą, lecz wspólnotą trzech równych sobie
osób, które są połączone w związek, który nie niszczy, lecz uwypukla i dopełnia
odmienności każdej z nich. Ludzkie doświadczenie osobowości podpowiada człowiekowi,
że w każdej osobie znajduje się nieunikniony element wyłączności i nieprzeniknioności.
Nie należy jednak tego doświadczenia rozszerzać na rozumienie trzech osób boskich.
Każda z nich jest całkowicie otwarta wobec innych, przezroczysta i chłonna, co oddaje
grecki termin perichoresis (gr. peri – wokół, choresis – od gr. chora – miejsce, pokój,
19

Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to
jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co
jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciała, stał się człowiekiem, cierpiał
i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego.
Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych…, dz. cyt., s. 25.
20

Zaproponowane przez cesarza określenie homoousios nie spotkało się z łatwym przyjęciem i wymagało
wielu wyjaśnień. Świadczą o tym słowa Euzebiusza z Cezarei, relacjonującego tworzenie Credo. Cesarz
wezwał wszystkich, by wspólnie przyjęli wypracowane Credo, dodając do niego tylko jedno słowo
«współistotny». On sam je wyjaśnił mówiąc, iż mówi się, że Syn jest «współistotny» nie według tego,
co zdarza się ciałom, a więc że On nie istnieje ani na zasadzie podziału, ani na zasadzie jakiegoś
rozdzielenia się od Ojca. Euzebiusz dalej relacjonuje: I kiedy ojcowie soborowi w tym brzmieniu ułożyli
formułę, ja nie pozostawiam bez wyjaśnienia kwestii, w jakim znaczeniu użyli zwrotu «z istoty Ojca» oraz
wyrażenia «współistotny Ojcu». Oto bowiem przy tej okazji posypały się pytania i odpowiedzi, a dyskusja
zaczęła badać szczegółowo sens wypowiedzi. I tak zwrot «z istoty» przyjęto za wskazówkę, że [Syn Boży] jest
z Ojca, ale nie istnieje jako część Ojca. List Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła. Zob. Dokumenty
Soborów Powszechnych…, dz. cyt., s. 57-59.
21

H. Ałfiejew, Misterium wiary, dz. cyt., s. 52-53.
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pojemnik i chorein – iść, posuwać się, robić miejsce dla, zawierać). W odniesieniu
do Trójcy22 oznacza to, że każda osoba zawiera w sobie dwie pozostałe i porusza się
wewnątrz nich. Trzy osoby przenikają się wzajemnie przez nieustanny bieg miłości.
Dogmat o Trójcy ukazuje Boga jako wzajemną miłość, wymianę i samooddanie 23.
W mówieniu o Bogu jako wspólnocie trzech Osób, warto zwrócić uwagę,
że współczesne rozumienie pojęcia „osoby” jako jednostki posiadającej samoświadomość,
wiedzę, czucie i wolę, ma charakter psychologiczny i subiektywny, w odróżnieniu
od prosopon i hypostaesis. Greckie terminy są mniej subiektywne, mają bardziej charakter
obiektywny. Greckie prosopon składa się z dwóch części: pros - „w kierunku” oraz opsis
-„twarz”, „aspekt” co znaczy „być zwróconym twarzą w kierunku”. Łacińskie persona
(per + sonare) oznacza „dźwięczeć przed”. Oba te pojęcia 24 oznaczają więc realnie
istniejący wolny byt, z którym można wejść w kontakt przez słuchanie go bądź patrzenie
na niego. Pojęcia te w żaden sposób nie kładą nacisku na coś wewnętrznego,
np. na samoświadomość, lecz na obiektywność, na objawianie się zewnętrznemu
obserwatorowi. Termin hypostasis jest związany z czasownikiem hyphistemi, który
w formie przechodniej oznacza „stać pod”, „podtrzymywać”, a w formie nieprzechodniej
„istnieć trwale”. W formie przechodniej oznacza więc coś, co daje trwałe i autentyczne
istnienie jakościom czy atrybutom, a w formie przechodniej wskazuje na stałość jako
przeciwieństwo przemijania. Widać więc, patrząc na rozumienie terminu osoba w jego
pierwotnym użyciu, że obecnie nastąpiła znacząca zmiana rozumienia osoby i osobowości,
gdzie akcent z obiektywnego i zewnętrznego został przesunięty na subiektywny
i wewnętrzny. Powrót do pierwotnego znaczenia tych pojęć jest jednak konieczny, żeby

22

Św. Jan Damasceński tak wyrażał swoją wiarę w Trójcę Świętą: Веруем в единого Бога (...), в единую
сущность, единое Божество, единую силу, единую волю, единую деятельность, единое начало,
единую власть, единое господство, единое Царство, в трех совершенных Ипостасях и познаваемое,
и приветствуемое единым поклонением, и представляющее Собою предмет веры, так и служения
со стороны всякой разумной твари; в Ипостасях, неслитно соединенных и нераздельно различаемых,
что даже превосходит [всякое] представление. В Отца и Сына и Святого Духа, во [имя] которых
мы и крещены. Zob. Иоанн Дамаскин, Точное изложение…, dz. cyt., c. 57-58.
23

K. Ware, Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, tłum. W. Misijuk, Białystok 1993, s. 14-15.
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Inaczej o znaczeniu tych pojęć i słów pisał Evdokimov: Podobnie jak greckie prosopon, łaciński wyraz
persona oznacza «maskę». Słowa te uświadamiają nam fakt nieistnienia autonomicznego «stanu» ludzkiego;
istnieć bowiem, to uczestniczyć w bycie lub nicości. Przez to uczestnictwo, w człowieku realizuje się
podobieństwo i obraz Boży, lub jego brak, demoniczny grymas naśladowcy Boga. Zob. P. Evdokimov,
Poznanie Boga…, dz. cyt., s. 30-31.
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zrozumieć co oznacza, iż Bóg jest osobowy, jest wspólnotą trzech osób, a następnie
popatrzeć na człowieka jako osobę wezwaną również do życia jako wspólnota osób25.
3. Upadek człowieka
Bóg uczynił człowieka istotą, która może określać samą siebie. Bułgakow pisał,
że w stworzonej wolności powinien on stworzyć sam siebie. Jednak przez upadek stał się
uczestnikiem grzechu pierworodnego26, który oznaczał ogólne skażenie natury ludzkiej.
Przez to zatryumfowała w nim stworzona samowola, od Boga zwrócił się w stronę świata
i przez to dał moc niebytowi, z którego został stworzony. Człowiek, wygnany z raju,
znalazł się sam w świecie, w którym musi odnaleźć tego samego Boga, z którym
rozmawiał w ogrodzie Eden. Skutkiem grzechu pierworodnego stała się utrata stanu łaski,
która była nieodłączna od umieszczonego w nim obrazu Bożego, oraz skażenie natury
ludzkiej, która oddzielona od Boga zaczęła podlegać śmierci. Pierwotna jedność z Bogiem
została utracona i człowiek zaczął doświadczać podziału. Jego najważniejszy wyraz
to oddzielenie od Boga. Kolejny, to zagubienie jedności duszy i ciała – natura cielesna
przestała być posłuszna duszy i zapanowała nad nią wystawiając człowieka na działanie
namiętności. Również w życiu duchowym pojawił się zamęt przez samowolę i pychę,
które zajęły miejsce pokory. Skutki grzechu pierworodnego tak naprawdę doprowadziły
człowieka do ograniczenia wolności: stał się niewolnikiem natury. Jednak nie skazały go
one na całkowitą klęskę – wysiłek duchowy oraz pomoc Boga, a zwłaszcza wcielenie
Jezusa Chrystusa, stanowią możliwe powrócenie do jedności ze Stwórcą27.
Upadek jest oddzieleniem człowieka od Boga oraz rozdarciem samego człowieka,
jego wnętrza. Szatan, jako ojciec kłamstwa, ukazał człowiekowi fałszywą ideę prawa
istniejącego przed upadkiem, zakazującego zerwania owocu z jednego z drzew rajskiego
ogrodu. Jednak Bóg nie przestrzegał przed tym pod groźbą kary, lecz wskazywał
na niebezpieczeństwo śmierci, która grozi wtedy człowiekowi. Nie jest to więc zakaz,
25

K. Ware, Człowiek jako ikona…, dz. cyt., s. 16-18.
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Chesterton tak pisał o konsekwencji grzechu pierworodnego dla poczucia tożsamości człowieka:
Na pytanie «Kim jesteś?» potrafiłem odpowiedzieć jedynie «Bóg raczy wiedzieć». Natomiast na pytanie:
«Co oznacza grzech pierworodny?» mogłem odpowiedzieć z całkowitą szczerością: «Że kimkolwiek jestem,
nie jestem sobą». Oto podstawowy paradoks naszej religii: coś, czego nigdy nie poznaliśmy, jest nie tylko
lepsze od nas, ale także bardziej naturalne niż my sami. Zob. G.K. Chesterton, Ortodoksja,
tłum. A. Szymanowski, Gdańsk-Warszawa 1996, s. 166.
27

S. Bułgakow, Prawosławie, dz. cyt., s. 120-121.
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wyraz prawa, ale przestroga – odbicie ojcowskiej miłości. Evdokimov podkreślał,
że to grzech pierworodny przekształcił Boga w autorytet zewnętrzny28.
Metropolita Kallistos (Ware) z kolei zwracał uwagę, że upadek Adama polegał
głównie na nieposłuszeństwie jego woli w stosunku do woli Boga. Skutkiem tego stało się
działanie oddzielające go od Niego. Odwrócenie od Boga, który jest życiem, doprowadziło
do stanu sprzecznego z naturą, do rozpadu bytu człowieka, a w rezultacie do śmierci.
Konsekwencje czynu Adama są teraz udziałem wszystkich ludzi. Prawosławie, rozważając
grzech Adama, podkreśla, że został on popełniony nie przez człowieka doskonałego,
przebóstwionego, lecz nierozwiniętego w pełni, więc jego czyn nie może być sądzony zbyt
surowo. Zaznacza też, że upadek pozbawiając człowieka działania łaski Bożej
od wewnątrz, nie pozbawił go tego od zewnątrz29.
Grzech jest zawsze aktem osoby, a nie natury, tak więc prawosławie dalekie jest
od mówienia o grzechu natury. Bunt Adama i Ewy jest pojmowany jako ich grzech
osobowy, co zamyka drogę do powstania koncepcji dziedziczenia grzechu, czyli grzechu
natury. Natura ludzka ponosi jednakże konsekwencje grzechu Adama. Dziedziczy więc
raczej śmiertelność niż grzeszność, która jest jedynie skutkiem śmiertelności 30.
Błędna percepcja grzechu, która widzi go jako wykroczenie moralne, może być użyta do
usprawiedliwiania słabości zwykłych ludzi, na co zwrócił uwagę biskup Jerzy
(Pańkowski). Chrześcijaństwo wschodnie natomiast, podkreślając obecność prawa
moralnego w człowieku, nigdy nie zdominowało duchowości moralnością. Podkreślało,
że grzech zjawiskiem metafizycznym, którego istota tkwi nie w naruszeniu normy etycznej
lecz w odejściu od życia z Bogiem31.
4. Rozdzielenie woli i wolności jako skutek upadku
Człowiek jako byt osobowy może przyjąć bądź odrzucić wolę Stwórcy, która
wzywa go do jedności z Bogiem. Włodzimierz Łosski podkreślał, że pozostanie on osobą,
nawet jeśli w największy możliwy sposób oddali się od Niego. Realizując podobieństwo
28

P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. M. Kowalska, Białystok 2001, s. 119.
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K. Ware, Kościół prawosławny, Białystok 2002, s. 247-249.
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J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 186; 189.
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J. Pańkowski, «Współczesna» antropologia chrześcijańska [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów
współczesnego świata, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2012, s. 13.

53

bądź podkreślając odrębność człowiek staje się wolnym posiadaczem swej natury jako
osoba stworzona na obraz Boga. Jednak ze względu na nierozłączność osoby z naturą,
wszelka odrębność natury będzie zaciemniać obraz Boży. Warto zwrócić uwagę
na rozróżnienie między wolą a wolnością, zaakcentowane przez Łosskiego. Otóż zaznaczał
on, że wolność przynależy ludziom jako osobom, natomiast wola, dzięki której działają,
jest już właściwością natury. Widzenie woli jako funkcji natury jest konsekwencją
dogmatu chrystologicznego. Pojęcie osoby natomiast zakłada wolność wobec natury32,
nieukierunkowanie przez nią. Tak więc osoba ludzka może urzeczywistniać się tylko
w odrzuceniu swojej woli, tego, co poddaje ją konieczności. Jednostkowość, w której
zaciera się granica i różnica między osobą a naturą, cechuje utrata prawdziwej wolności.
Człowiek wezwany jest do przezwyciężenia jednostkowości, do świadomej rezygnacji
z własnej woli, namiastki wolności33, na rzecz prawdziwej wolności osoby, która zawarta
jest w obrazie Bożym. Według św. Maksyma Wyznawcy wola jest naturalną siłą, która
skłania się ku temu, co zgodne z naturą. Człowiek natomiast przyjmuje bądź odrzuca to,
czego chce natura. Twierdził, że wolność wyboru sama w sobie nie jest prawdziwą
wolnością, lecz jej ograniczeniem, gdyż natura doskonała nie potrzebuje wybierać
-w sposób naturalny wie, co jest dla niej dobre i na tej wiedzy opiera swoją wolność.
Wolna wola oznacza więc niedoskonałość upadłej natury ludzkiej, utratę Bożego
podobieństwa. Natura, zamroczona grzechem, nie zna już prawdziwego dobra i stąd często
skłania się ku temu, co przeciwne naturze, co stawia człowieka przed koniecznością
nieustannego

wyboru.

Wolna wola

jest

tak naprawdę brakiem zdecydowania

we wznoszeniu się ku dobru 34. Biskup Jerzy (Pańkowski) zwracał uwagę, że utrata
naturalnego wyboru dobra, które wymaga wyjątkowego wysiłku i samozaparcia, jest

32

Podobnie pisał André Frossard: Wolność w drugim znaczeniu odciąża stworzenie od ciężaru jego własnej
natury, odrywa je od siebie samego ze względu na miłość do innego lub innych. Robi to na podobieństwo
Boga, który zawsze jest gotowy uniżyć samego siebie, aby uczynić się dostępnym pod postaciami chleba
i wina. Wolność ta nie umacnia się przez to, co drugiemu bierze, lecz przez to, co mu daje. Fałszywa
wolność, która obiecuje zrobić z człowieka małego bożka, kręcąc się dokoła siebie jak dokoła słońca, jest
tylko kłamstwem i kończy się w rozpaczliwych formach moralnego i politycznego zniewolenia. Prawdziwą
wolnością jest ta, która użycza zdolności kochania. W tym sensie wolność jest tylko inną nazwą miłości.
Zob. A. Frossard, Istnieje inny świat, tłum. K. Lewicki, Wrocław 1991, s. 46-47.
33

Frossard stawia retoryczne dla siebie pytanie: Dlaczego i jak miałbym przeciwstawić MU moją wolną wolę,
którą właśnie dopiero co odkryłem, gdy ON stał się moją wolnością? Tamże, s. 47.
34

P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt, s. 116-117.

54

najbardziej bolesną konsekwencją upadku człowieka. Wybór zła stał się bardziej naturalny,
choć pozostał niepożądany35.
Tymi, którzy zgodnie ze wschodnią tradycją w pełni przeżywali i urzeczywistniali
nieograniczoną wolność, byli ojcowie pustyni. Ich doświadczenie wskazuje, że wolność
jest kategorią wewnętrzną, wzywa do wejścia w głębię swojego istnienia, gdyż każdy
człowiek może w niej odnaleźć taką samą przestrzeń wewnętrznej wolności, stając przed
obliczem Boga. Bóg jest źródłem zaspokojenia pragnienia wolności kiedy staje się
przedmiotem i treścią wolności wolnej od wszelkiego przymusu. Prawdziwa wolność 36 nie
równa się więc zdolności do dokonywania wyboru pomiędzy kilkoma alternatywami.
Takie pojmowanie wolności jest konsekwencją upadku człowieka. Wolność jest
ukierunkowaniem ku dobru, w którym nie ma zastanowienia czy wahania, jest
zdecydowanie ukierunkowaną aktywnością człowieka, który osiągnął jedność ze sobą oraz
z Bogiem. Wybieranie jest w rzeczywistości oddaniem głosu podziałowi w człowieku,
rozdzieleniu jego pragnień, które mogą się nawet okazać sprzeczne 37.
Paul Evdokimov, przywołując najczęstszą definicję wolności, jako zdolności
dokonywania wyboru, przeciwstawiał ją temu, co mówili ojcowie38. Dla niego potrzeba
wybierania była konsekwencją upadku, a prawdziwa wolność, to całkowity zryw
skierowany ku dobru, w którym nie ma żadnego pytania ani wahania. Ktoś, kto jest
doskonały, podąża za dobrem spontanicznie, naturalnie, ponad poziomem decyzyjnym; nie
ulega racjom, ale je wytwarza 39.
5. Znaczenie wcielenia Chrystusa dla prawosławnej antropologii
Jezus Chrystus, który przez wcielenie przyjął w naturze ludzkiej całe
człowieczeństwo, stał się Nowym Adamem, ukazując w ziemskim życiu prawdziwego
i doskonałego człowieka, posłusznego Bogu aż do śmierci. On przywrócił jedność woli
35

P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt, s. 116-117.
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Oto wolność prawdziwa: gdy przebywamy w Bogu. Także wcześniej tego nie wiedziałem. Zob. Sylwan
z Góry Atos, Z zapisków, tłum. A. Wojnowski, Poznań 2003, s. 99.
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S. Bułgakow, Prawosławie, dz. cyt., s. 122-123.
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Evdokimov pisał o wolności wyboru: Wahać się i wybierać, poszukiwać autorytetu i jego wskazówek – to
własność woli podzielonej na sprzeczne pragnienia, które nieustannie zderzają się ze sobą. Doskonałość
polega na prostocie nadprzyrodzenie współnaturalnej zbieżności z wolą Boga. Zob. P. Evdokimov, Szalona
miłość Boga, dz. cyt., s. 117.
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ludzkiej z wolą Bożą, zjednoczył wolę z wolnością, wyniósł człowieczeństwo do godności
nieśmiertelności. Podnosząc ludzką naturę do jej pierwotnego stanu zjednoczył ją – bez
pomieszania i bez rozłączenia – z naturą boską. Dokonał tym samym jej przebóstwienia
umożliwiając człowiekowi życie w Bogu nie tylko w Niebieskim Jeruzalem, ale już
na ziemi. Bułgakow podkreślał, ze Chrystus zmartwychwstawszy wskrzesił ze sobą w ciele
całą ludzkość40.
Celem wcielenia41 i odkupienia Chrystusa nie jest wzięcie na siebie grzechów całej
ludzkości po to, by przywrócić człowieka do pierwotnego, rajskiego stanu jedności
z Bogiem. Jest ono, jak pisze Bułgakow, stworzeniem człowieka na nowo: Zbawienie
poprzez Wcielenie Boga (…) jest także nowym i ostatecznym stworzeniem człowieka jako
Boga według łaski, już nie tylko przez wszechmoc Bożą, jak to miało miejsce podczas
pierwszego stworzenia, ale przez ofiarną miłość Boga. Świat i człowiek zostali stworzeni
przez stwórcze Słowo Boga, ale człowiek został stworzony na nowo poprzez dobrowolne
Wcielenie samego Boga, Słowa Boże42.
Panagiotis Nellas zwrócił uwagę, że wcielenie nie może być rozumiane jedynie
w sensie negatywnym – jako potrzebne i niezbędne z powodu upadku człowieka
i zwycięstwa diabła nad nim. Chrystus nie może być rezultatem działania Szatana. Jeszcze
zanim boska natura zjednoczyła się z ludzką, człowiek, nawet przed upadkiem, był już
oczekującym na Chrystusa. Nawet przed grzechem potrzebował zbawienia, gdyż był
jeszcze niedoskonały i niekompletny. Cel pierwszego człowieka pozostaje na zawsze taki
sam. Każdy człowiek stworzony na obraz Boga jest wezwany, by stać się obrazem
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do powiedzenia. Bowiem właśnie pokazując głębię i strach zguby, chrześcijaństwo odsłania siebie – czy też
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Chrystusa. Wcielenie Chrystusa ma na celu nie tylko odkupienie, czyli ocalenie
od konsekwencji błędu Adama. Jezus nie tylko wyzwolił człowieka z niewoli grzechu,
Szatana i śmierci, ale również dokonał dzieła, którego Adam nie doprowadził do końca.
Zjednoczył człowieka z Bogiem, obdarował prawdziwym życiem w Bogu i wywyższeniem
do rangi nowego stworzenia. Tak więc zbawienie człowieka dokonuje się nie tylko
na zasadzie negatywnej, jako wyzwolenie ze skutków grzechu prarodziców, ale też
pozytywnej, przez dopełnienie jego ikonicznego bytu sprzed upadku. Zbawienie człowieka
jest czymś więcej niż odkupieniem, jest zbliżone do deifikacji, której prawdziwa
antropologiczna waga znajduje się w chrystyfikacji. Nellas dał wyraz przekonaniu,
że wezwanie św. Pawła do stania się Chrystusem nie ma znaczenia moralnego, nie dotyczy
zewnętrznej pobożności ani uczuć, lecz wyrażone jest w terminach ontologicznych – jest
wezwaniem do wspomnianej rzeczywistej chrystyfikacji43.
Archimandryta Cyprian (Kern) wskazywał, że tylko chrześcijaństwo objawiło Boga
przez przyjście na ziemię Zbawiciela będącego Bogoczłowiekiem. Fakt wcielenia nazwał
on głównym i podstawowym w chrześcijaństwie ze względu na rozumienie zbawienia.
Wskazał na jego trzy możliwe interpretacje. Pierwsza ma charakter jurydyczny i wzywa
człowieka do zasługiwania na usprawiedliwienie, druga zbawienie rozumie jako katharsis,
a celem życia czyni moralne naśladowania Chrystusa. Trzecia natomiast, obecna
w prawosławnym chrześcijaństwie, podkreśla, że odkupienie przyniosło nie tylko
możliwość wewnętrznego oczyszczenia i nadzieję na usprawiedliwienie na Sądzie
Ostatecznym, lecz też wiarę w przebóstwienie całego człowieka. W samej naturze
człowieka znajduje się pewna ontologiczna przesłanka dla jego przebóstwienia: otrzymał
on w momencie stworzenia boskie tchnienie, został ukształtowany na obraz
i podobieństwo Boże44.
Doniosłość

wcielenia

podkreślał też

Maksym

Wyznawca

nazywając

je

odkupieniem i zbawieniem. Gieorgij Florowski, omawiając nauczanie tego świętego
podkreślał, że rozumiał on wcielenie nie jako środek do zbawienia, lecz jako dopełnienie
bytu założone u jego początku45. Pogląd ten, jak zwróciła uwagę Hanna Kowalska-Stus,
otwierał indeterministyczną perspektywę w sposobie rozumienia wolności, historii,
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człowieka oraz całego stworzenia. Dopuszczał możliwość patrzenia na wcielenie, którego
cel jest czysto ontologiczny, jako na akt twórczej woli Boga w stosunku do świata, który
nie determinuje śmierci Chrystusa na krzyżu 46.
Wcielenie zakłada, że więź między Bogiem a człowiekiem, wyrażona w koncepcji
obrazu i podobieństwa, jest nie do zerwania. Jak zauważał Meyendorff, wcielenie
Chrystusa oraz jedność Boga i człowieka w Nim sprawiły, że Bóg stał się dostępny
nie przez eliminację elementu ludzkiego, lecz przez urzeczywistnienie i objawienie
człowieczeństwa w jego najczystszej i najbardziej autentycznej formie. W Nim wola
ludzka podążała za wolą boską, ich sprzeczność została zniesiona. Natura ludzka została
odnowiona, by mogła trwać w zgodzie ze sobą47.
6. Człowiek jako osoba i byt wspólnotowy
Myśl religijna wschodniego chrześcijaństwa, zwłaszcza epoki rosyjskiego
renesansu religijnego, mówiąc o człowieku w relacji do Boga dowartościowała i rozwinęła
mówienie o tym, iż jest on osobą. Zaznaczyła różnicę między osobą a indywiduum. Należy
tutaj wspomnieć o takich myślicielach jak Włodzimierz Łosski, Mikołaj Bierdiajew
czy Paweł Florenski.
Włodzimierz Łosski w Mistycznej teologii Kościoła Wschodniego zauważył,
że obecnie określenie „osoba” swoim znaczeniem wskazuje na indywiduum do tego
stopnia, że tych dwóch słów zaczęto używać zamiennie. Jednak „osoba” i „indywiduum”,
to pojęcia o przeciwstawnym znaczeniu. Wyjaśniał, że jednostka obejmuje osobę oraz
pewne elementy wspólnej ludzkiej natury, podczas gdy osoba przeciwnie - to,
co odróżniające od natury. Odnosząc to do życia codziennego i stosunków między ludźmi
pisał: W naszej obecnej kondycji osoby znamy jedynie poprzez jednostki, jako jednostki.
Gdy chcemy wskazać, «scharakteryzować» jakąś osobę, gromadzimy jej indywidualne
właściwości, «cechy charakteru», które występują jednak również i u innych
jednostek - nigdy nie będą więc one absolutnie «osobiste», bowiem przynależą do natury.
Zdajemy sobie w końcu sprawę z tego, że to, co jest dla nas w bycie najdroższego, to,
co czyni go «nim samym», pozostaje niedefiniowalne, ponieważ nie ma w naturze niczego,
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co odnosiłoby się tylko do danej osoby. Zawsze jedynej i nieporównywalnej,
«niepodobnej» [do innych]48.
Łosski wiązał dążenie człowieka do jawienia się jako indywiduum i postrzegania
innych ludzi w tych kategoriach ze skutkami grzechu pierworodnego, który podzielił
naturę ludzką na jednostki. Osoba przekracza jednak pojęcie indywiduum. Jest ona
założona w człowieku w akcie stworzenia przez uczynienie go na obraz Boży i wezwanie
do osiągnięcia podobieństwa do Niego. Pisał: Po grzechu pierworodnym natura ludzka
uległa podziałowi, rozbiciu, pokrajaniu na wiele jednostek. Człowiek ukazuje się w dwu
aspektach: jako natura jednostkowa staje się częścią całości, jednym z konstytutywnych
elementów świata; lecz jako osoba nie jest w żadnym wypadku częścią, zawiera w sobie
całość. Osoba, która jawi się jako jednostka, zamykając się w granicach swej odrębnej
natury, nie może zrealizować się w pełni - ubożeje49.
Bierdiajew podkreślał, że człowiek jako osoba jest niepodobny do żadnego innego
bytu, z niczym nie może być porównany. Osoba to nowy element w świecie, nie
przynależy do hierarchii i porządku natury, ale do sfery ducha; ze swej natury może być
tylko indywiduum. Jeśli więc z natury jest człowiek jedynie indywiduum, to stanie się
osobą urzeczywistnia się w sferze duchowej. Należy też dodać, że osoba nie jest gotową
daną, jest ideałem człowieka i jego zadaniem. Bierdiajew pisał: Osoba jest niezniszczalna.
Osoba tworzy siebie i realizuje swój los, znajdując źródło siły w bycie, w którym tkwi (…).
Osoba oznacza aktywność, sprzeciw, zwycięstwo nad ciężarem świata, tryumf wolności
nad niewolą świata50.
Wartość człowieka związana jest z otwarciem na nieskończoność i wieczność.
Bierdiajew

nazywał

człowieka

istotą

przezwyciężającą

siebie,

transcendującą.

Transcendowanie było dla niego przejściem do tego, co transsubiektywne, a nie
obiektywne (obiektywizacja prowadzi w konsekwencji do wyobcowania natury ludzkiej,
uniemożliwienia osobie odnalezienie siebie samej). Dokonuje się w głębi istnienia, na tej
drodze ma miejsce egzystencjalne spotkanie z Bogiem i z innym człowiekiem. Tylko
dzięki temu spotkaniu człowiek może doznać prawdziwego wyzwolenia. Bierdiajew
wyraźnie zaznaczał, że jedność i integralność osoby jest problemem innego porządku niż
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kwestia relacji ciała i duszy. Dla niego kartezjański dualizm nie istniał, gdyż osoba to
integralny człowiek, w którym zasada duchowa rządzi wszystkimi siłami duchowymi
i cielesnymi człowieka. Jedność osoby tworzy duch51.
Dla Bierdiajewa mówienie o osobie było możliwe tylko w połączeniu z mocą
obrazu Bożego założonego w nim w momencie stworzenia. W człowieku element boski
działa na element ludzki tak, że ma się on stać bogoczłowiekiem 52.
Oddzielenie od Boga przez budowanie tożsamości na wybranych przez człowieka
cechach siebie jako indywiduum prowadzi do zaprzeczenia bycia osobą. Wskazywał na to
w szczególny sposób Paweł Florenski: Samo-utwierdzenie osoby, przeciwstawienie jej
Bogu, stanowi źródło jej rozdrobnienia, rozpadu, zubożenia jej życia wewnętrznego (…).
I czyż nie widzimy, jak na naszych oczach – czy to pod szumnie brzmiącym pretekstem
«dyferencjacji» i «specjalizacji», czy to w zgodzie z otwartym pragnieniem nieporządku
i anarchii – zarówno społeczeństwo, jak i osoba, pragnąc żyć bez Boga i urządzać się
z pominięciem Boga, samo-określać się przeciwko Bogu, rozdrabniają się i rozsypują
do najgłębszej swej istoty. Czyż samo szaleństwo - owa dezintegracja osoby - nie okazuje
się w rzeczywistości następstwem głębokiego wypaczenia duchowego całego naszego
życia?53.
Konsekwencją aktu stwórczego jako aktu Trójcy jest to, że wszystko, co odnosi się
do Trójcy jako wspólnoty osób, odnosi się również do człowieka. Byt Boży jest bytem
wspólnotowym, tak więc człowiek jako obraz Boży jest również wspólnotowy.
Metropolita Kallistos (Ware) podkreślał, że prawdziwy człowiek nie jest egocentryczny,
lecz egzocentryczny, ukierunkowany na zewnątrz. Człowiek jest prawdziwie osobowy
jedynie wtedy, gdy odnosi siebie do innych na wzór Trójcy Świętej, gdy staje w obliczu
innych patrząc na nich i pozwalając im spojrzeć na siebie. Greckie prosopon opisuje istotę
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ludzką we wspólnocie, współpracy, natomiast atamon, indywiduum, mówi o drugim
w oddzieleniu, izolacji i współzawodnictwie. Człowiek odgrodzony od innych, z nikim nie
związany, skoncentrowany na sobie jest indywiduum, natomiast osobą staje się przez
współuczestnictwo54.
7. Człowiek jako jedność ciała i duszy
Prawosławie, za ojcami Kościoła, podkreśla, że dusza i ciało nie są obcymi sobie
elementami połączonymi w indywiduum, ale zostały dane sobie w akcie stworzenia
jednorazowo i na zawsze. Jedynie zjednoczenie duszy i ciała jest pełnowartościową osobą
- hipostazą. Oddzielnie ani dusza ani ciało nie mogą nią być 55.
Część ojców Kościoła mówiąc o człowieku twierdziła, że składa się on z dwóch
elementów: duszy i ciała, inni natomiast uważali, że z trzech: ducha, duszy i ciała.
Mówienie o dwóch elementach nie miało na celu zbudowania opozycji i przeciwstawienia
ich sobie, co mogłoby skutkować dualizmem. Wskazywało raczej na skutki grzechu, który
prowadzi do utraty całościowości i wraz z odejściem od jedności z Bogiem czyni dystans
między ciałem i duszą coraz większy. Warto też zaznaczyć, że rozróżnienie ciało-dusza
w doświadczeniu monastycznym ma inny charakter niż to proponowane przez filozofię
i sugerujące dualizm. Można powiedzieć, że ojcowie Kościoła używali takiego samego
języka, jak filozofowie, jednak starali się wyrazić nim inną prawdę. Różne części osoby
ludzkiej były dla nich dopełniające się nawzajem i tworzące człowieka. Rozróżnienie
na duszę (gr. psyche) i ciało (gr. soma) nie miało charakteru ontologicznego, nie dotyczyło
bytu człowieka, ale sposobu jego istnienia. Chrześcijaństwo, które przyniosło pełnię
objawienia osoby w Jezusie Chrystusie, który przyjął ludzkie ciało, nie deprecjonuje ciała
jako takiego i nie uważa go za więzienie duszy. Należy zaznaczyć, że greccy ojcowie
występowali przeciwko ciału upadłemu (gr. sarks), a nie ciału jako takiemu (gr. soma).
Początkowa jedność ciała i duszy została naruszona przez upadek człowieka, co przyniosło
konflikt na płaszczyźnie egzystencji, ale nie ontologii56.
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Dychotomiczna wizja człowieka ma swoje początki w Starym Testamencie, choć
biblijne rozróżnienie na „ciało” i „ducha” nie jest jednoznaczne z helleńskim dualizmem
„ciała” i „duszy”. W Biblii człowiek nie posiada ciała bądź duszy: jest żyjącym ciałem
i ożywioną duszą. Ojcowie Kościoła kontynuowali tę perspektywę jedności osoby ludzkiej
głosząc, że cały człowiek, jako uduchowiony byt, jest przeznaczony do życia wiecznego
i ostatecznego spełnienia w Stwórcy.
Trychotomiczna wizja osoby ludzkiej związana jest z filozofią grecką, która
widziała w człowieku dwie sfery ciało - soma oraz ducha - pneuma. W platonizmie
i arystotelizmie dusza - psyche - należy do rzeczywistości duchowej i jest niematerialna,
a ciało - soma - do rzeczywistości materialnej. Trychotomiczna wersja - ciało-soma, duszapsyche, umysł-nous została przejęta przez Arystotelesa. Nie było jednak zgody
co do trzeciego elementu. Dla św. Pawła trzecim elementem był duch-pneuma, natomiast
dla Ewagriusza z Pontu był już nim umysł-nous57.
Opisywanie człowieka w kategoriach trychotomicznych łączy się bezpośrednio
z pojęciem uczestnictwa w Bogu jako podstawą antropologii, gdzie boski czynnik
w człowieku to nie tylko jego aspekt duchowy, lecz ciało i dusza. Stąd większość teologów
bizantyjskich opisywała człowieka jako jedność trzech elementów. Trzeci element, nous,
jest nie tyle częścią człowieka, co jego zdolnością do transcendowania siebie, aby mieć
udział w Bogu58.
8. Serce - ośrodek działania człowieka i miejsce zjednoczenia z Bogiem
W prawosławnej antropologii i doświadczeniu monastycznym szczególne miejsce
zajmuje serce. Jego miejsce i rola w życiu duchowym i dążeniu do zjednoczenia z Bogiem
było szczególnie podkreślane przez duchowość hezychastyczną. Hezychazm narodził się
w przestrzeni monastycznej, która sprzyjała postawie oczekiwania na Boże zawołanie.
Należy podkreślić, że hezychazm monastyczny, starając się ukazać człowieka jako byt
eschatologiczny, miał bardzo istotny wpływ na kształtowanie prawosławnej antropologii.
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Wskazał na przebóstwienie jako ideał świętości, do którego powołany jest każdy człowiek.
Wzywał do realnego kontaktu z żywym Bogiem59.
Sednem hezychazmu było i jest odnalezienie i ochrona „hezychii”, świętego
milczenia, ukierunkowanej ku Bogu milczącej i głębokiej koncentracji. Jest on praktyką
duchową

kładącą

nacisk

na

szczególne

doświadczenie

relacji

człowiek-Bóg.

Doświadczenie hezychazmu w pełni odpowiada nauce Kościoła prawosławnego 60.
W tradycji wschodniego chrześcijaństwa serce jest ośrodkiem osoby, źródłem
zdolności działania, intelektu oraz woli. Łosski wskazywał, że do całej natury człowieka
łaska przychodzi przez serce. Dzieje się to dzięki połączeniu, spotkaniu serca i ducha,
owego nous, ośrodka świadomości i wolności, będącego obrazem Boga w człowieku.
Duch wprowadza łaskę do serca, by przebóstwić naturę ludzką, której ono jest ośrodkiem.
Człowiek jest wezwany, by odnaleźć harmonię ducha i serca: elementu nadającego
kierunek oraz działającego 61.
Serce, choć wydaje się targane namiętnościami, w swojej głębi przynależy tylko
Bogu62. Siły dobra i zła walczą jedynie na zewnętrznych poziomach serca, jego głębiny są
znane tylko Stwórcy. Tam znajduje się miejsce zamieszkiwania Boga, jego immanencji.
To właśnie tam człowiek doświadcza siebie jako ukształtowanego na obraz Boży
i wezwanego do osiągnięcia podobieństwa do Niego, tam też realizuje się wezwanie do
uczestnictwa w boskiej naturze63.
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H. Kowalska-Stus, Człowiek w kulturze prawosławnej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury rosyjskiej)
[w:] Obraz człowieka. Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. 8, Kraków 2012, s. 7.
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Sergiusz Choruży daje analizę rozwoju hezychazmu w historii chrześcijaństwa oraz podkreśla jego
uniwersalizm i aktualność współcześnie, również dla zachodniego chrześcijaństwa: Wysiłek hezychastyczny
i jego najznakomitsi praktycy są godni czci w całym świecie chrześcijańskim, zaś badania nad hezychazmem
powinny być przestrzenią wspólnej pracy, dialogu i twórczości duchowej wszystkich wyznawców Chrystusa
ku chwale Bożej. Już od kilku dziesięcioleci rzeczywistość potwierdza w całości te pozytywne oczekiwania
(…). Na Zachodzie było to istotne przewartościowanie stosunku do teologii i duchowości prawosławnego
Wschodu. Zgodnie z tym, co pisze teolog katolicki Basilio Petra, dokonywało się tu swoiste odkrycie
prawosławia, które, wraz ze wzrostem zainteresowania Ojcami Kościoła, zrodziło swoistą «orientalizację»
teologii katolickiej, która osiągnęła kulminację na Soborze Watykańskim II. Zob. S. Chorużyj. Hezychazm
dzisiaj: asceza prawosławna jako dziedzictwo ogólno chrześcijańskie [w:] Kultura prawosławna. Zeszyty
naukowe Centrum badań im. Edyty Stein, red. B. Brzeziński, D. Jewdokimow, N. Przybylska, Poznań 2011,
s. 10-11.
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W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 190-191.

62

Paul Evdokimov pisał: Bóg jest wobec człowieka bardziej wewnętrzny niż człowiek wobec samego siebie,
a życie w boskości jest dla człowieka bardziej nadnaturalnie naturalne niż życie w człowieczeństwie.
W człowieku ochrzczonym Chrystus jest wewnętrznym faktem. Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga,
dz. cyt., s. 47.
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Metropolita Kallistos (Ware) pisał: Gdy Ojcowie Kościoła, zarówno greccy, jak i łacińscy, pojmują
rzeczywistość zbawienia jako przebóstwienie (gr. theosis) to odnoszą się do procesu, który z pewnością
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Metropolita Kallistos (Ware), mówiąc o znaczeniu serca, podkreślał, że w Biblii
serce rozumiane jest w sensie inkluzywnym, a nie w przeciwstawieniu do głowy czy
w podziale duszy i ciała. Serce jest rzeczywistością fizyczną, a więc konkretnym
narządem, ale przede wszystkim symbolem psychicznym i duchowym podkreślającym
integrację i relacyjność. Integracja oznacza jednoczenie osoby, relacyjność odnosi się
do umieszczenia siebie w Bogu. Serce jest odpowiednikiem wewnętrznego człowieka 64,
wskazuje na osobę ludzką rozumianą jako podmiot duchowy. Serce można utożsamić
z tym, co rozumiemy współcześnie jako sumienie, czyli centrum moralności określające
kierunek działań, zdolność do rozważań i samopoznania65.
Należy też zwrócić uwagę, że modlitwa Jezusowa, skarb dziedzictwa hezychazmu,
nazywana jest właśnie modlitwą serca. Prawosławie mówi o trzech rodzajach modlitwy:
wargami (słownej), umysłu (myślnej) oraz serca (lub umysłu w sercu). Wędrówka
wewnętrzna w modlitwie wymaga wejścia do absolutnego centrum człowieka, serca 66
rozumianego w sensie biblijnym. Metropolita Kallistos (Ware) dodaje, że jest to nie tyle
modlitwa samego serca, co modlitwa umysłu w sercu, gdyż rozum i władze świadomości
są darem Boga i powinny być wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

ogarnia pełnię naszego bytu osobowego, a który osiąga swe ostateczne wypełnienie jedynie w «dziewiczym
punkcie» głębokiego serca. Zob. K. Ware, Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje…, red. i tłum. K. Leśniewski,
W. Misijuk, Lublin 2011, s. 50.
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Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby
według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. Ef 4, 14-17.
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Metropolita Kallistos (Ware) pisał, że kluczowy dla prawosławnej antropologii tekst można odnaleźć
w Księdze Przysłów i brzmi on: z całą pilnością strzeż swego serca (Prz 4, 23). Komentował ten fragment
w następujący sposób: Osoba ludzka jest wielkim misterium nie do zgłębienia, z którego mogę zrozumieć
jedynie małą część siebie. Moja świadomość samego siebie jest daleka od wyczerpania całej rzeczywistości
mego prawdziwego Ja. To coś więcej, bowiem zakłada, iż w najbardziej niedostępnych głębinach mego serca
przekraczam granice swego osobowego bytu i odkrywam bezpośrednią obecność żywego Boga. Wejście
w głębiny serca oznacza, że doświadczam siebie jako mającego źródło w Bogu, wpisanego w Boga, jako
przez Boga przemienionego. Zob. K. Ware, Tam skarb Twój…, dz. cyt., s. 54-55.
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Serce bowiem ma w życiu duchowym dwa znaczenia: jest to zarazem centrum istoty ludzkiej oraz miejsce
spotkania Boga z człowiekiem. To jednocześnie miejsce poznania samego siebie – w którym człowiek widzi
się takim, jakim naprawdę jest – i miejsce przekraczania własnego «ja» - w którym zaczyna on rozumieć
swoją naturę jako świątynię Trójcy Świętej – gdzie obraz podlega konfrontacji z archetypem.
W «wewnętrznej komnacie» własnego serca człowiek odnajduje fundament swojej istoty i w ten sposób
przekracza tajemniczą granicę pomiędzy Stworzonym a Niestworzonym. Zob. K. Ware, Moc Imienia.
Modlitwa Jezusowa w duchowości prawosławnej [w:] E. Behr-Sigel, Miejsce serca. Wprowadzenie
w duchowość prawosławną, tłum. A. Kocot, Kraków 2008, s. 189.
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Zjednoczenie umysłu z sercem jest tutaj odnowieniem upadłej i rozbitej natury człowieka,
powrotem do raju, rzeczywistością eschatologiczną i zapowiedzią przyszłego wieku 67.
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i przywrócenia mu jedności. Tylko Jezus, który jednoczy to, co rozdzielone, może uwolnić
serce od namiętności i wprowadzić w nie pokój. Nieustanne wzywanie imienia Jezus jest
wyznaniem wiary i miłości wobec Tego, od którego nic nie powinno chrześcijanina
oddzielać. To bowiem w tym imieniu ukryta jest łaska, która daje uwolnienie od grzechów,
odkupienie, uzdrowienie, uświęcenie i zbawienie68.
9. Przebóstwienie jako powołanie człowieka
Antropologia prawosławna wskazując na przebóstwienie jako na ostateczne
przeznaczenie człowieka, zwraca uwagę na istotę jego bytu, która ma być owładnięta
i ogarnięta w miłości przez samego Boga. Evdokimov pisał, że właśnie przez to jest ona
antropologią ontologiczną, a nie moralną69. U podstaw nauki o przebóstwieniu leży pojęcie
człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo Boga w Trójcy Świętej. Tak jak osoby
Trójcy Świętej zamieszkują w sobie nawzajem w nieustającym ruchu miłości, tak człowiek
jest powołany do tego, by zamieszkiwać w Trynitarnym Bogu70.
Pomimo tego, że Adam w momencie stworzenia stanowił byt doskonały, nie był on
jednak przebóstwionym człowiekiem. Został stworzony jako zdolny do przebóstwienia
i dążący do zjednoczenia z Bogiem i w tym wyrażała się doskonałość pierwotnej natury.
Antropologia Kościoła prawosławnego przez swój dynamiczny charakter wyklucza
przeciwstawienie pojęć natury i łaski: obie przenikają się wzajemnie, istniejąc jedna
w drugiej. Zadaniem człowieka jest połączenie, poprzez łaskę, natury stworzonej z naturą
niestworzoną, boską. Ma się on stać bogiem mocą łaski. Aby to osiągnąć konieczne jest
współdziałanie woli ludzkiej i Bożej. Wola boska udziela łaski przez obecnego w osobie
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K. Ware, Moc Imienia. Modlitwa Jezusowa w duchowości prawosławnej [w:] E. Behr-Sigel, Miejsce
serca…, dz. cyt., s. 188-189.
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K. Leśniewski, «Nie potrzebują lekarza zdrowi…», dz. cyt., s. 338.

69

P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991, s. 86.

70

K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 257.
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ludzkiej Ducha Świętego. Wola ludzka natomiast, przyjmując łaskę i pozwalając jej
przeniknąć całą swoją naturę, poddaje się woli Boga71.
W ujęciu prawosławnego Kościoła, to właśnie przebóstwienie ludzkiej natury jest
zbawieniem. Możliwe jest ono dzięki wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa.

Jest

życiem

w

Chrystusie

dokonywanym

przez

Ducha

Świętego.

W przebóstwieniu nie ma nic z magicznego aktu dokonywanego poza człowiekiem.
Wymaga ono udziału ludzkiej decyzji, wysiłku ogarniającego całą osobę ludzką oraz
wewnętrznego działania łaski. Wysiłek ten nie jest w żadnym wypadku zasługiwaniem
na łaskę, ale osobistym uczestnictwem człowieka w realizowaniu swojego zbawienia 72.
Przebóstwienie jest wniknięciem człowieka w boskie energie73. Evdokimov pisał,
że wschodnia antropologia jest ontologią przebóstwiania, stopniowego oświecania świata
i człowieka. Przebóstwienie człowieka jest związane ściśle z tym, że Bóg stał się
człowiekiem - teraz sam człowiek ma stać się bogiem przez łaskę. Jest on, podkreśla
Evdokimov, nie tylko mikrokosmosem, ale też mikrotheosem, małym Bogiem74.
Dla zrozumienia przebóstwienia pomocne jest rozróżnienie między istotą Boga a Jego
energiami. Otóż zjednoczenie z Bogiem dotyczy boskich energii, a nie istoty samego
Boga. Człowiek zjednoczony z Bogiem zachowuje pełną osobową integralność bez
względu na to, jak ściśle połączony jest z Bogiem. Po przebóstwieniu osoba człowieka
pozostaje odmienna, lecz nie oddzielona od Boga. Staje się bogiem z łaski, ale nie
z natury75.
Koncepcja niestworzonych boskich energii, przywoływana przy omawianiu kwestii
przebóstwienia człowieka, to wynik przyjrzenia się doświadczeniu hezychastycznemu,
i obecnie kojarzona jest głównie z osobą Grzegorza Palamasa. On i jego uczniowie,
analizując doświadczenie kontemplacji Niestworzonego Światła, uznali, że człowiek
71

W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 121-122.
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S. Bułgakow, Prawosławie, dz. cyt., s. 122-123.
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Meyendorff pisał: Człowiek może być przebóstwiony nie dzięki swym czynom, czyli «energii» - byłby to
pelagianizm – lecz dzięki boskiej «energii», której jego ludzkie czyny są «posłuszne»; obie łączy «synergia»,
której ontologiczną podstawą jest relacja dwóch energii w Chrystusie. Nie ma tam jednak pomieszania natur,
podobnie jak nie może być żadnego udziału człowieka w istocie boskiej (…). W «przebóstwieniu» człowiek
może osiągnąć najwyższy cel, dla którego został stworzony. Cel ten, już zrealizowany w Chrystusie dzięki
jednostronnemu działaniu miłości Boga, reprezentuje zarówno sens historii ludzkiej, jak i sąd nad
człowiekiem. Jego osiągnięcie zależy do reakcji człowieka i jego swobodnego wysiłku. Zob. J. Meyendorff,
Teologia bizantyjska, dz. cyt., s. 213.
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P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt., s. 41; 87.
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K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 257-258.
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osiąga zjednoczenie z Bogiem dzięki Jego energiom. Przebóstwienie zawiera się
w zjednoczeniu stworzonych energii ludzkich z łaską Ducha Świętego, niestworzoną boską
energią. Możliwe jest więc zjednoczenie energii Bożej i ludzkiej, ale nie istoty stworzonej
i boskiej76. Na naukę Palamasa można też spojrzeć z innej strony: nie tylko przez pryzmat
tego, co mówi o Bogu (energie Boże), ale też na to, co w konsekwencji mówi o człowieku.
Hanna Kowalska-Stus zauważa, że Grzegorz Palamas stoczył na gruncie prawosławia
wygrany spór o

człowieka z antropocentryzmem renesansowym i wskazał na

kontemplacyjne uczestnictwo człowieka w całej rzeczywistości stworzonej, które pobudza
potrzebę poznania całościowego, przewyższającego możliwości poznania prezentowane
przez organicystyczną wizję człowieczeństwa77.
Łosski zaznaczał, że nauka o istocie i energiach Boga nie jest osiągnięciem późnej
epoki Palamasa, ale można ją odnaleźć u większości ojców greckich od pierwszych
wieków Kościoła, co wskazuje na jej długotrwałą obecność we wschodnim
chrześcijaństwie. Konieczność ustalenia dogmatycznej podstawy zjednoczenia z Bogiem
i głoszenia nauki o rozróżnieniu istoty Boga i Jego energii pojawiła się jako odpowiedź
na słowa z Listu św. Piotra, który pisał, że ostatecznym celem i szczęściem przyszłego
wieku jest rzeczywiste zjednoczenie z Bogiem78. Przebóstwienie to wynik coraz głębszej
komunii człowieka z Bogiem, realizowaniem się przemiany człowieka wyrażonej przez
św. Piotra następującymi słowami: Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego,
co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą
i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice,
abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia
[wywołanego] żądzą na świecie (2 P 1, 4).
Palamas rozumiał człowieka jako byt otwarty, w naturalny sposób posiadający
w sobie boską iskrę i skierowany ku życiu w Bogu. Tak więc wysunął doświadczalną
koncepcję poznania Boga przez człowieka, opartą na tym, że człowiek, jeśli znajduje się
we wspólnocie z Bogiem, może się cieszyć bezpośrednim poznaniem i doświadczeniem
76

Choruży pisał: Jeżeli stworzona ludzka energia osiągnie zjednoczenie z niestworzoną Boską energią – co
dokonuje się, zgodnie z nauką prawosławną, w hezychastycznym doświadczeniu kontemplacji Światłości
Taboru, w synergii i przebóstwieniu – to nie może ona dłużej być aktualizacją stworzonej ludzkiej istoty. Tym
samym wyzwalana jest ona od relacji z nią, odnajdując autonomię od istoty, staje się energią pewnego
innego, nowego rodzaju. Zob. S. Chorużyj. Hezychazm dzisiaj… [w:] dz. cyt., s. 29-30.
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H. Kowalska-Stus, Człowiek w kulturze prawosławnej… [w:] dz. cyt., s. 7.
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W. Łosski, Teologia mistyczna…, dz. cyt., s. 72.
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Stwórcy. Możliwe jest to, gdyż posiada on naturalną właściwość przekraczania siebie
i osiągania boskości, która zakłada oczyszczenie całej istoty człowieka 79.
Przebóstwienie obejmuje całego człowieka jako osobę, a więc zarówno jego duszę,
jak i ciało. Pełne przebóstwienie ciał stanie się rzeczywistością dopiero w momencie
wypełnienia dziejów, nastania pełni czasów wraz z przyjściem powtórnym Chrystusa.
Jednak droga do niego musi rozpocząć się już w trakcie ziemskiego życia człowieka.
Prawosławie podkreśla, że jeśli chrześcijanin szczerze usiłuje miłować Boga i wypełniać
Jego przykazania, to bez względu na pojawiające się przy tym upadki, w pewien sposób
dostępuje on już przebóstwienia. Przebóstwienie jest dostępne dla każdego człowieka
i zakłada nieustanny akt pokajania, świadomość grzechu i żal za niego. Należy też
podkreślić, że nie jest procesem dokonywanym w odosobnieniu, ale we wspólnocie.
To wspólne życie może być urzeczywistnione w pełni jedynie w Kościele, gdzie
sakramenty są środkami służącymi zdobywaniu Ducha Świętego i urzeczywistnianiu
podobieństwa80. Evdokimov podkreślał ścisłą więź między drogą sakramentalną i życiem
duszy w Chrystusie. Nazywał Eucharystię zaczynem nieśmiertelności - człowiek, na obraz
chleba i wina, przez działanie Ducha Świętego staje się cząstką boskiej natury Chrystusa.
Życie mistyczne jest coraz pełniejszym uświadamianiem sobie życia sakramentalnego,
gdyż ukazuje tożsamość ich natury. Tak więc na ostatecznym etapie prowadzi człowieka
do pełnego uczestnictwa w Kościele jako wspólnocie osób, która przez sakramenty81
umożliwia zjednoczenie z Bogiem82.
10. Człowiek eschatologiczny i jego obecność w świecie
Człowiek nie został stworzony jako byt samowystarczalny. Jego natura jest
prawdziwie sobą tylko wtedy, kiedy istnieje w Bogu, czyli w łasce, która nadaje
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J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, dz. cyt., s. 180-181.
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K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 261-263.
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Meyendorf pisał: Człowiek jest powołany do udziału w przebóstwionym człowieczeństwie Chrystusa
i do partycypacji w jego przebóstwieniu. Jest to sensem życia sakramentalnego i podstawą duchowego życia
chrześcijańskiego. Chrześcijanin nie jest powołany do «naśladowania» Jezusa – co byłoby aktem czysto
zewnętrznym i moralnym – lecz, jak to wyraził Mikołaj Kabasilas, do «życia w Chrystusie» przez chrzest,
bierzmowanie i Eucharystię. Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984,
s. 212.
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P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. dz. cyt., s. 41.
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człowiekowi naturalny rozwój83. Antropologia prawosławna patrząc na człowieka
wychodzi od ontologii, stara się określić jego byt. Niemożliwe jest to bez poznawania
Boga, stąd orzeczenia soborów powszechnych, zarówno te dotyczące Trójcy Świętej, jak
i Jezusa Chrystusa, poza prawdą o Bogu ujawniają prawdę o człowieku. Z dogmatu Trójcy
Świętej przyjętego na Soborze Nicejskim wynika, że stwarzając świat oraz człowieka
z niczego, powołując go do życia, tym samym pokazał, że między Jego bytem i bytem
wszystkich stworzeń i ludzi znajduje się ontologiczna przepaść. Dusza człowieka nie może
więc być pokrewna Bogu tylko na zasadzie nieprzynależności do świata materialnego. Jest
ona pokrewna ciału, gdyż tak jak ono została stworzona84. Człowiek jako całość jest
ontologicznie inny niż Bóg, ale jest też jednocześnie Jego obrazem.
Będąc obrazem Boga człowiek, jeśli chce poznać siebie, nie może oddzielić tego
poznania od poznawania Stwórcy. Tak więc poszczególne przymioty, które w sobie
rozpozna, rozum, dążenie do dobra, siły twórcze, pragnienie nieśmiertelności, mają go
doprowadzić do Tego, na wzór którego został stworzony. Jednak proces poznawania siebie
przynosi nie tylko to, co napawa nadzieją i kieruje ku życiu, ale również to, co jest
znakiem grzechu i śmierci, skutkiem zaciemnienia obrazu przez upadek prarodziców
i upadki własne, osobiste. Rozdarcie, którego doświadcza każdy człowiek, nie jest
rozdarciem moralnym, etycznym czy społecznym, lecz tym samym doświadczeniem,
o którym pisali zarówno asceci V w., ojcowie Kościoła, mnisi i piszą współcześnie
filozofowie czy antropologowie. Jednak chrześcijańska antropologia, przewyższająca
wszystkie inne antropologie, jak twierdził Bierdiajew, może w pełni owo rozdarcie opisać
i dzięki temu rozpoznać, czym jest powodowane i co może człowieka od niego wybawić.
Wszystkie odpowiedzi pozostające na płaszczyźnie filozoficznej,

moralnej czy

psychologicznej są tylko częściowe. Pełna odpowiedź udzielana przez chrześcijaństwo
wskazuje na oddzielenie człowieka od Boga jako źródło cierpienia, jednak to rozdzielenie,
chociaż Bóg jest istotowo inny niż człowiek, może zostać i zostaje pokonane, gdyż Bóg
jest Bogiem udzielającym się i Bogiem przebóstwiającym. Mowa tutaj o wcieleniu Jezusa
Chrystusa, który doskonale zjednoczył w sobie naturę ludzką i boską, i tym samym zbawił
i uratował człowieka przed egzystencjalną rozpaczą85.
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J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, dz. cyt., s. 178.
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H. Kowalska-Stus, Człowiek w kulturze prawosławnej… [w:] dz. cyt., s. 6.
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Olivier Clément, wspominając swoje spotkanie z o. Sofroniuszem (Sacharowem) pisał, że ten pozwolił mu
zrozumieć i rozjaśnił jego własne doświadczenie tego, przed czym Chrystus uratował ludzi: Dokładnie przed
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Wcielenie Chrystusa było objawieniem owego najpełniejszego zjednoczenia tego
co boskie i ludzkie. Szczególnym jego skutkiem stał się udział człowieka w nowym życiu
– rzeczywistym życiu w Chrystusie. Właśnie ten punkt stał się bardzo ważny dla Mikołaja
Kabasilasa, bizantyjskiego teologa (XIV w.), który podkreślał, że człowiek naprawdę
podlega chrystyfikacji, czyli prawdziwemu zjednoczeniu z Panem86. Przewyższa to
wszelką dostępną rzeczywistość, gdyż ludzie są zjednoczeni z Chrystusem nieskończenie
bardziej niż sami ze sobą. Przez łaskę stają się uczestnikami wszystkiego, czym jest
Chrystus87, oraz „synami w Synu”.
Ten, kto uczestniczy w Bogu, jest nowym człowiekiem, doświadcza radykalnej
zmiany. Ta przemiana i nowość są nieporównywalne z niczym innym, gdyż w swym
najgłębszym i najważniejszym wymiarze dotyczą zjednoczenia człowieka ze Stwórcą. Ten,
kto staje się bogiem przez łaskę, podlega radykalnej metamorfozie. Od tego momentu
świadczy o istnieniu innego świata, do którego przynależy, innego słońca, dającego
prawdziwe życie. Paul Evdokimov, zastanawiając się nad postrzeganiem wezwania
do świętości obecnie i pamiętając o proponowanej przez dwudziestowieczne ideologie
wizji człowieka, pisał: Nowy człowiek nie jest wcale nadczłowiekiem ani cudotwórcą. Nie
otacza go żadna «legenda», ale jest on czymś znacznie więcej niż legendą, jest aktualny,
albowiem świadczy o Królestwie, które już w nim rozkwita88. Nowy człowiek, jak wynika
z przytoczonych słów, jest więc człowiekiem eschatologicznym, będącym znakiem
Królestwa, które w pełni nadejdzie przy końcu czasów wraz z paruzją Chrystusa, i które
jest jednocześnie dostępne już teraz.

piekłem (…). Wiedzieć, że jest się uratowanym od piekła, wiedzieć, że jedyną możliwością wyboru jest to,
by być łotrem z lewej lub łotrem z prawej strony, ale zawsze łotrem, odkryć nie tylko swoje grzechy w liczbie
mnogiej, lecz swoisty stan oddzielenia, porażki (…) – oznacza to wejście w stan radykalnej pokory,
w bezustanną metanoię, w «odwrócenie» naszego trwania w świecie, w zerwanie z «bałwochwalstwem
samego siebie», które przerzucamy na istoty i na rzeczy… Zob. O. Clément, Inne Słońce. Duchowa
autobiografia, tłum. M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 128.
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O myśli Mikołaja Kabasilasa pisał Yannins Spiteris w: Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasillas,
Palamas, tłum. B. Widła, Warszawa 2006, s. 80-81.
87

Paweł Florenski pisał: Wszystkim dany jest wspólny fundament – bezwarunkowe przebóstwienie natury
ludzkiej w osobie Jezusa Chrystusa, i nikt nie może położyć innego fundamentu. Ale wolność każdego
człowieka decyduje o jego charakterze - «budynku wzniesionego na fundamentach». Fundament to
objawiony w przez Chrystusa w każdym z nas zbawczy punkt – początek zbawienia – obraz Boży, oczyszczony
z grzechu pierworodnego. W Sobie pokazał Pan właśnie siebie samego, w swoim niezniszczalnym
pierwotnym pięknie; jak w czystym zwierciadle dał On zobaczyć każdemu świętość swego
niezbezczeszczonego obraz Bożego. W «Człowieku» albo w «Synu Człowieczym» objawiona została każdemu
pełnia jego własnej osoby. Zob. P. Florenski, Filar i podpora Prawdy…, dz. cyt., s. 188.
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P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. dz. cyt., s. 58.
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Nowy człowiek
Zmiana w samym człowieku, będąca wynikiem poznania siebie w świetle Bożej
miłości i możliwa dzięki łasce, przynosi zmianę sposobu jego funkcjonowania w świecie.
Człowiek, uczyniony przez Chrystusa bogiem przez łaskę, odnajduje w sobie wezwanie,
by cały świat stworzony przynieść Bogu. Odkrywa zarówno prawo do panowania
nad stworzeniem89, którego udzielił mu Bóg, jak i odpowiedzialność za nie. Sam,
ukierunkowany na Stwórcę i już doświadczający Królestwa, dążący do jedności z Bogiem,
zaczyna również pragnąć, by wszystko, co tworzy, starało się owo dążenie do jedności
z Bogiem realizować. Dotyczy to zarówno ludzi: stosunków międzyludzkich, życia
rodzinnego, stosunków społecznych, wspólnotowych (wewnątrz Kościoła) 90 jak i świata:
przyrody, dziedzictwa kulturalnego, wytworów materialnych człowieka.
Dla człowieka Bóg nie jest zewnętrzną w stosunku do niego zasadą, od której
zależy, lecz prawdziwym jego ontologicznym początkiem i celem. Będąc uformowanym
na obraz Boga, człowiek jest w pewien sposób wyposażony w teologiczną strukturę. Żeby
stać się prawdziwie sobą, musi w każdym momencie swojego życia istnieć i działać
teocentrycznie. Kiedy zaprzecza Bogu przeczy samemu sobie i niszczy siebie. Natomiast
kiedy żyje teocentrycznie 91 odpowiada na wpisaną w niego wieczność92.
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«Poddać sobie ziemię» znaczy uczynić z niej Świątynię Bożą. Uświęcić świat to zmusić go do tego,
by przeszedł ze stanu demonicznego do stanu świadomego stworzenia Bożego. Żadna postać życia i kultury
nie wymyka się uniwersalizmowi Wcielenia. Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt., s. 92.
90

Nowy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem modlitwy, bytem liturgicznym; człowiekiem Sanctus,
którego życie streszcza się w słowach psalmisty: «Śpiewam mojemu Bogu, póki żyję» (…). Taka «liturgiczna»
obecność uświęca każdą cząstkę tego świata, przyczynia się do prawdziwego pokoju, o którym mówi
Ewangelia. Zob. Tamże, s. 61.
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Pragnienie bycia obrazem Boga tak wyraził św. Grzegorz z Nazjanzu: [Chciałbym] nosić w sobie Boskie
odbicie, zawsze czyste i wolne od wszelkich wpływów i błędów, teraz i zawsze być jakby najczystszym
zwierciadłem, które odbija Boga i to, co Boskie, do światła słabszego dobierając światło jaśniejsze, dopóki
nie dojdziemy do źródła promienie tego życia i nie osiągniemy szczęśliwego celu, kiedy wszystkie zwierciadła
staną się przed Prawdą. Zob. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 20. Streszczenie prawd wiary z okazji przyjęcia
grupy biskupów [w:] E. Staniek, Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia, Kraków 2007, s. 212.
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P. Nellas, Why Did God Become Man?, [Internet] dz. cyt., p. 4.
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ROZDZIAŁ III. Żywot Paisjusza Hagioryty a cechy gatunkowe żywota starca

1.

Cel żywota
Paisjusz ze Świętej Góry Atos to współcześnie jeden z najbardziej cenionych

i znanych w całym prawosławnym świecie starców XX w. Urodził się 11 lipca 1924 r.
w kapadockiej miejscowości Farasy na terytorium Turcji jako Arseniusz Eznepidis, zmarł
w 1994 r. w wieku 70 lat. Od samego początku historia i sytuacja polityczna wpływały
na jego losy. Podczas wymiany ludności w 1924 r., wraz z Grekami mieszkającymi
na terytorium Turcji w Azji Mniejszej, został przeniesiony do Grecji. Z kolei wybuch
wojny domowej w Grecji w 1944 r. sprawił, że powołano go do armii czynnej, gdzie przez
trzy i pół roku pełnił służbę radiotelegrafisty. Ten okres życia często wracał
we wspomnieniach starca jako przykład oddania ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.
Po zakończeniu służby wojskowej Arseniusz wkroczył na drogę życia monastycznego.
Wiodła ona przez kilka miejsc: monaster Stomion w Konicy, Synaj i wreszcie Świętą Górę
Atos1.
Życie mnichów może wydawać się obserwatorom z zewnątrz mało ciekawe. Przed
wstąpieniem do klasztoru: nauka, praca, codzienność życia z rodziną. Czasem historia
światowa, tak jak w przypadku Paisjusza, dostarcza momentów bardziej wyrazistych
- udziału w wojnie. Potem najczęściej pojawia się decyzja o pójściu do monasteru
- niekiedy zaskakująca dla najbliższych, a kiedy indziej wprost przeciwnie - logiczna
konsekwencja wybranego wcześniej stylu życia. Mnisza droga jest zazwyczaj pełna
modlitwy, ascezy, doświadczenia przewodnictwa duchowego, potem często stania się
przewodnikiem dla innych, spotkań z pielgrzymami i rozmów na duchowe tematy.
Archimandryta Sofroniusz, pisząc biografię starca Sylwana2, zauważył, że to wszystko, co
można znaleźć pomiędzy „urodził się” a „zmarł” może wydawać się szare i zwyczajne,
1

Nota biograficzna [w:] Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, Z bólem i miłością o współczesnym człowieku,
tłum. J. Pańkowski i in., Hajnówka 2010, s.11-12.
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Starzec Sylwan Atoski (1866-1938) – jeden z najbardziej znanych i cenionych starców początku XX w.
Urodził się w Rosji jako Symeon Iwanowicz Antonow, a w wieku 27 lat przybył na Górę Atos, gdzie żył
jako mnich w klasztorze św. Pantelejmona. Był ceniony przez pielgrzymów ze względu na ogromną pokorę,
głębokie życie modlitwy i mądrość duchowych pouczeń. Stał się znany szerszemu kręgowi wiernych dzięki
swojemu duchowemu uczniowi, archimandrycie Sofroniuszowi (Sacharowowi), który zebrał i opracował
jego pouczenia i listy.

nieinteresujące dla współczesnego czytelnika 3. Jednak opisanie ziemskiego życia danego
starca i przedstawienie odpowiednich faktów z biografii pozwalają zobaczyć go jako
człowieka podążającego nieustannie drogą wypełnienia powołania do świętości,
świadomego bycia obrazem Boga i znającego swoje ostateczne przeznaczenie. W sytuacji
podobnej do archimandryty Sofroniusza znalazł się mnich Izaak – autor żywota starca
Paisjusza Hagioryty.
Warto zwrócić uwagę, że często brak niezawodnych źródeł przy opisywaniu życia
ascetów i starców, zarówno tych żyjących w IV w., jak i dwudziestowiecznych. Dotyczy to
nie tylko pracy mnicha Izaaka o Paisjuszu. Podobnych trudności doświadczał Atanazy
sporządzając żywot św. Antoniego czy archimandryta Sofroniusz (Sacharow), kiedy pisał
o św. Sylwanie Atoskim4. Jest to związane z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, starcy czy
asceci zazwyczaj niechętnie mówili o sobie. Ten, kto doświadcza Boga, chce mówić
o Nim. Tak było w przypadku Antoniego Wielkiego, Sylwana Atoskiego i Paisjusza
Hagioryty. Po drugie, życie chrześcijańskiego ascety jest trudne do opisania słowami.
Widać w nim splot przeciwieństw: z jednej strony ataki demona, z drugiej zaś objawienie
Boga, światłość bytu niemającego początku. Podobnie wygląda życie chrześcijanina
- pełno w nim paradoksów. Toczy się ono jakby w porządku odwróconym od świata.
Jedyna droga do zrozumienia go polega na czynieniu woli Bożej, czyli na uczestnictwie,
a nie obserwowaniu z zewnątrz5.
Należy też pamiętać, że dzieci duchowe przychodziły do starca nie po to, aby
poznać szczegóły jego życia, ale by dowiedzieć się, jak żyć, jak być zbawionym.
Dla przykładu, Sofroniusz był dzieckiem duchowym Sylwana i spędził z nim w atoskim
monasterze św. Pantelejmona czternaście lat. Podkreślał, że podczas kontaktu ze starcem
całą uwagę skupiał na jego duchowym obliczu oraz na odniesieniu osobistego pożytku
duchowego. Wiele szczegółów z życia, które zazwyczaj interesują biografów, pozostało
dla niego nieznanych, gdyż tak naprawdę nigdy nie zamierzał napisać żywota swojego ojca
duchowego. Powstał on jako odpowiedź na potrzeby innych ludzi, zafascynowanych tą
postacią. Celem, jaki obrał sobie archimandryta Sofroniusz, było przedstawienie
duchowego wizerunku starca, a nie dbałość o szczegóły biograficzne czy piękno

3

S. Sacharow, Święty Sylwan z Góry Atos, tłum. P. Nikolski, Białystok 2007, s. 31.

4

Tamże, s. 21.

5

Patrz: Tamże, s. 44.
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literackie6. Podobnie Atanazy, opracowując żywot Antoniego, nie pretendował
do dokładnej rekonstrukcji osobowości tego mnicha ani czasów czy środowiska, w którym
żył. Podkreślał jego świętość i stwarzał tym samym wzór do naśladowania7. To samo
można powiedzieć o żywocie starca Paisjusza autorstwa mnicha Izaaka – przedstawia on
portret duchowy człowieka – mnicha, ascety i starca. Jest więc przez to skierowany
do specyficznego kręgu odbiorców – tych, którzy są zainteresowani chrześcijańską ascezą,
monastycyzmem oraz przemianą swojego życia. Tych, którzy chcą w

życiu

chrześcijańskim uczestniczyć, a nie obserwować je z zewnątrz.
Hieromnich Izaak ze Świętej Góry Atos rozpoczął pracę nad żywotem Paisjusza
dwa lata po jego śmierci, czyli w 1996 r., jednak jego własna śmierć w 1998 r. zatrzymała
to dzieło. Kontynuacji podjęli się po trzech latach członkowie bractwa starca Izaaka
ze Świętej Góry Atos. Praca ta była tym trudniejsza, że za życia starca Paisjusza nikt nie
spisywał tego, co on sam mówił o swoim życiu, nie pojawiła się myśl, że po upływie kilku
lat te informacje mogą się okazać bezcenne przy opracowaniu żywota. Najważniejsza była
sama obecność starca, jego słowa, przykład życia - samo spotkanie. Starzec, udzielając
duchownych pouczeń, przywoływał wiele wydarzeń ze swojego życia, zarówno z czasów
przed wstąpieniem do klasztoru, jak i później, po postrzyżynach mniszych. W swoich
opowieściach umieszczał wspomnienia z rodzinnego domu, rysował sylwetki najbliższych,
opisywał czas spędzony w wojsku, a także doświadczenie ascetycznych czynów, przeżycia
mistyczne oraz walkę z demonami. Tak więc w głównej mierze Żywot starca Paisjusza
Hagioryty jest w rzeczywistości autobiografią, gdyż głównym źródłem informacji były
słowa samego mnicha. Jest to jedyny obecny dostępnie opis ziemskiego życia Paisjusza.
Żywot jest czymś więcej niż tylko zebraniem informacji o ziemskim życiu. Celem
sporządzenia go nie jest dokonanie rekonstrukcji wszystkich dni życia i zestawienie ich
w zbiór faktów na wzór dokumentacji. Ma on dostarczać nie wiedzę historyczną,
ale pożytek duchowy. Czytelnik żywota wezwany jest do oddania czci mądrości
i wielkości Boga, poznania, jak różnymi ścieżkami prowadzi On człowieka ku swojej
chwale 8. Można powiedzieć, że w chęci poznania postaci starca i jego życia odbija się

6

Tamże, s. 15.

7

Święty Antoni. Żywot, Pisma ascetyczne, red. E. Wipszycka, Kraków 2005, s. 69.

8

Patrz: Żywoty Świętych. Księga Pierwsza. Wrzesień, red. K. Leśniewski, Lublin 1996, s. 11.
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pragnienie osobistej więzi między konkretnym ojcem duchowym a jego dzieckiem, która
sama w sobie jest już dla tego drugiego źródłem siły i pocieszenia.
Teofan Zatwornik zauważył, że dla życia duchowego, poza czytaniem Pisma
Świętego i pism patrystycznych, ważne są duchowe rozmowy i zasięganie rad u ludzi
bardziej doświadczonych. Żywot może pełnić taką rolę – jako świadectwo i wzór życia
duchowego dany przez człowieka, który zwycięsko przeszedł wiele prób. Żywoty świętych
Teofan polecał jako lekturę szczególnie dla początkujących w wierze9. Również św. Izaak
Syryjczyk zachęcał do medytowania nad żywotami ojców. Podkreślał, że jeśli
rozpamiętuję się drogę, którą oni przemierzyli, otwiera się serce dla myśli duchowych
wolnych od niepokoju 10.
Żywoty świętych, zwłaszcza pustelników, ascetów czy starców, często wywołują
u współczesnego człowieka wrażenie dziwactwa i przesady do tego stopnia, że wcale go
nie poruszają11. Takie wrażenie można odnieść czytając o codziennym życiu Paisjusza
i jego poście, kiedy przez długi okres nie jadł nic poza jednym rodzajem warzyw. Jednak
właśnie tutaj, gdy racjonalistyczne podejście powoduje wprost odrzucenie tego, o czym się
czyta, ujawnia się maksymalizm eschatologiczny starca – to, na czym skoncentrowany był
Paisjusz wychodziło daleko poza ramy narzucane przez konsumpcyjny świat. Jeśli
modlitwa - to nieustanna, jeśli post - to surowy. Wszystko po to, żeby dać pierwszeństwo
Bogu we wszystkim, w każdej dziedzinie życia.
Żywot można nazwać ikoną świętego napisaną słowem. Tak jak dzieło
ikonopisarza, które objawia przemienienie i jest świadkiem theosis12, tak samo żywot
przedstawia człowieka przebóstwionego, należącego już do innej rzeczywistości. Tak jak
ikona różni się treścią od portretu, tak żywot różni się od życiorysu. Obie te formy w taki
sposób przedstawiają świętość, aby człowiek patrzący czy czytający nie musiał domyślać
się jej istnienia, ale widział ją duchowymi oczami. Przedstawiają one uświęconego
człowieka, rzeczywistość, która objawiła się na górze Tabor13. Zwracają uwagę nie na to,
co ziemskie w człowieku, ale na jego chwalebne i wieczne przeznaczenie,

9

Teofan Rekluz, Słowa o modlitwie, tłum. P. Nikolski, Tyniec 2003, s. 44.

10

Izaak z Niniwy, Gramatyka życia duchowego, tłum. i red. J. Słomka, Kraków 2010, s. 96.

11

G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki,
Kraków 1998, s. 191.
12

J. Forest, Modlitwa z ikonami, tłum. E.E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999, s. 43.

13

L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993, s. 132.

75

na eschatyczność bytu. Przekazują tym samym określoną rzeczywistość duchową.
Utrwalają istotę danego człowieka, prawdziwą naturę, jego uczestnictwo w życiu Boga.
Jak zauważa Leonid Uspienski, istnieje nierozerwalna więź między kultem świętych
a kultem ikon14.
Zarówno opis życia świętego, jak i ikona powstały z myślą o człowieku jako
pomoce dla niego w zdobywaniu łaski Ducha Świętego. Ich twórcza rola polega nie tylko
na dostarczeniu informacji, przekazaniu prawd wiary czy zasad życia duchowego,
ale na formowaniu całego człowieka 15. Dodatkowo osoba pełna łaski Ducha Świętego
napełnia nią też tych, z którymi się spotyka. Świętość nie pozostaje zamknięta w jednym
człowieku, ona rozprzestrzenia się na wszystko, co znajduje się dookoła, nie tylko na ludzi.
Jest to zalążek przemienionego świata, gdzie otoczenie już jest przebóstwione. To właśnie
przez człowieka realizuje się i przejawia uczestnictwo stworzenia w boskim życiu
wiecznym, powstaje obraz całego stworzenia, które osiągnęło pokój16.
W posłudze ojcostwa duchowego Paisjusz dawał wyraz swojej ogromnej trosce
o człowieka, a także o społeczeństwo i całe dzieło stworzenia. Niektórzy już za życia
uważali go za świętego, warto więc się przyjrzeć temu, kim był, gdyż właśnie
to decydowało o tym, co głosił. Patrząc na życie starca Paisjusza, można w nim
wyodrębnić kilka etapów: przed wstąpieniem do klasztoru, po nim, a także okres życia
samotnego, a następnie otwarcie na przychodzących do niego uczniów oraz pielgrzymów.
Należy jednak zauważyć, że całe życie starca było w rzeczywistości życiem mniszym,
o czym świadczy jego młodzieńcza asceza. Pozostawał wierny praktyce postu, nieustannej
modlitwie przynoszącej dary radości i łez z powodu bliskości Boga, ale obecne były też
pokusy i walka z nimi. Wśród pokus, z którymi zmagał się starzec pojawiały się zarówno
obrazoburcze myśli, jak i wpadnięcie w pychę z powodu surowości praktyk ascetycznych,
ale też bezpośrednia walka z diabłem. Całe jego życie było procesem przemiany samego
siebie, podążania w stronę całkowitego bycia w Bogu i dla Boga.

14

Tamże, s. 133-134.

15

Tamże, s. 146.

16

Tamże, s. 151.
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2.

Żywot starca Paisjusza Hagioryty

Przed wstąpieniem do monasteru
Starzec pochodził z miejscowości Farasy – byłej greckiej osady na terytorium
Turcji, położonej we wschodniej Kapadocji, 90 km na południe od miasta Kayseri (dawna
Cezarea Kapadocka). Do akcji przymusowego przesiedlenia ludności greckiej z Turcji
na terytorium Grecji w 1924 r. większość mieszkańców stanowili Grecy, a sama
miejscowość była ostoją prawosławnej wiary i greckiej kultury w Kapadocji. Tam działał
też św. Arseniusz Kapadocki17, który utrzymywał kontakty z babcią starca Paisjusza.
Nazwisko, jakie nosił w świecie starzec – Eznepidis, zostało przyjęte przez jego ojca pod
wpływem prześladowań tureckich i oznacza ono cudzoziemca. W stosunku do starca
można tutaj dostrzec podwójne znaczenie i wymowę tego określenia – z jednej strony
wydźwięk społeczno-polityczny, jako zaznaczenie przez tureckie władze, że nie jest on
widziany jako ktoś przynależący do nowego tureckiego społeczeństwa. Z drugiej strony
można rozumieć to w szerszym kontekście – starzec, jako człowiek całkowicie oddany
Bogu i rozumiejący istotę powołania człowieka, nie należał do ziemskiego świata, ale
do Królestwa Niebieskiego. Żył ze świadomością, że jest tylko pielgrzymem i gościem
na ziemi.
Starzec Paisjusz był ósmym z dziesięciorga dzieci Kateriny i Sotiriosa. Został
ochrzczony jako Arseniusz, chociaż rodzice chcieli dać mu imię dziadka – Christos.
Św. Arseniusz nalegał jednak, żeby dziecko nosiło jego imię i przepowiedział, że zostanie
mnichem18. Na młodego chłopca najsilniejszy wpływ wywarła matka - osoba bardzo
religijna i oddana modlitwie. Cała rodzina dwa razy dziennie gromadziła się przed
domowym ikonostasem, a matka dodatkowo odmawiała modlitwę Jezusową przy
wypełnianiu wszystkich domowych czynności. Już jako dziecko Arseniusz odznaczał się
szczególną pobożnością i umiłowaniem ascezy. Po skończeniu szkoły podstawowej
postanowił zdobyć zawód stolarza kierowany tym, że właśnie takie zajęcie wybrał
dla ziemskiego życia Jezus Chrystus. Otworzył własną pracownię, w której wykonywał
okna, drzwi, ikonostasy, podłogi, a nawet trumny. Za trumny nie brał jednak od ludzi
17

Św. Arseniusz Kapadocki (1841-1924) – jeden z greckich świętych; urodzony w Farasach, tam też
posługiwał najpierw jako diakon, potem jako kapłan. Znany był z oddania swoim wiernym i prawosławiu,
a także z czynienia cudów.
18

Исаак, иеромонах, Житие старца Паисия Святогорца, пер. Д. Сухинин, Москва 2006, c. 33-34.
Dalej na podstawie tej pozycji, chyba że zaznaczono inaczej.
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żadnej zapłaty. Wyrażał w ten sposób współczucie drugiemu człowiekowi, pogrążonemu
w bólu i uczestniczył w nim przez ofiarę swojej pracy19.
Sam starzec opowiadał, że już w wieku jedenastu lat zaczął czytać żywoty
świętych, pościć i spędzać długie godziny na modlitwie. Jednocześnie jego znajomi nie
podzielali tego zapału i próbowali przekonać go, że Jezus Chrystus był światłym i prawym
człowiekiem, ale nie Bogiem. Arseniusz cierpiał z tego powodu, jednak trwał w swoich
postanowieniach. Kiedy miał piętnaście lat, ujrzał w widzeniu Chrystusa, który skierował
do niego słowa Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, to choćby
umarł, żyć będzie (J 11, 25). W tym momencie opuściły go wszystkie wątpliwości i zaczął
myśleć o rozpoczęciu życia mniszego. W tym celu udał się do miasta Janina i poprosił
władze diecezjalne o zgodę na wstąpienie do klasztoru, jednak usłyszał, że jest na to
za młody. Nie zważając na to, chłopiec w swoim codziennym życiu starał się żyć jak
mnich: nieustannie się modlił i pościł. Sam później opowiadał, że rówieśnicy śmiali się
z niego, gdyż jego ręce, na skutek postów, były nieprawdopodobnie szczupłe i był bardzo
drobnej postury20. Cała młodość Arseniusza upłynęła pod znakiem czynów ascetycznych.
Kiedy Arseniusz miał dwadzieścia lat, w 1944 r., w Grecji wybuchła wojna
domowa i rok później starzec rozpoczął służbę wojskową. W mieście Nauplion na
Peloponezie odbył szkolenie i uzyskał specjalność radiotelegrafisty. Następnie został
skierowany do centralnej części Grecji, do miasta Agrinion. Warto zaznaczyć, że taka
wojskowa specjalność pozwoliła mu uniknąć bezpośredniego udziału w działaniach
wojennych. W trakcie żołnierskiej służby Arseniusz nie porzucił praktyk ascetycznych,
a nawet je nasilił: zjadał tylko połowę przysługującej mu racji żywieniowej, a w trakcie
odpoczynku wchodził na dach koszarowych budynków i modlił się. Jak sam mówił,
porównując doświadczenia wojenne z mniszym życiem: gdybym taką ascezę, jakie
przyniosły wojenne cierpienia, wypełniał w klasztorze, już dawno byłbym święty21.
Po zakończeniu służby, w marcu 1950 r., Arseniusz pragnął natychmiast rozpocząć
życie mnisze. Jeszcze w wojskowym mundurze przyjechał na górę Atos w poszukiwaniu
starca, który zgodziłby się go przyjąć. Odwiedził wiele skitów, gdyż pragnął rozpocząć
życie w oddaleniu i milczeniu. Niestety, nie spotkał wtedy nikogo, kto mógłby być jego

19

Nota biograficzna [w:] Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s.11-12.

20

Исаак, иеромонах, Житие старца…, dz. cyt., c. 47-50.

21

Tamże, c. 62.
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duchowym ojcem. Przyjechał więc do Konicy i rozpoczął pracę jako stolarz. Jednak jego
życie w świecie było nieustanną walką i przygotowaniem do życia mniszego. W każdej
wykonywanej pracy starał się zachować milczenie i uwagę skoncentrowaną na Chrystusie,
często śpiewał cerkiewne pieśni. Przez ten cały czas przygotowywał się do rozpoczęcia
nowego życia, kończył podjęte wcześniej zobowiązania tak, by w marcu 1953 r. wrócić
na Świętą Górę Atos.
Życie mnisze – modlitwa i praca
Arseniusz na Atosie wybrał monaster Esfigmenu, który w tamtym czasie słynął
z dobrej organizacji wspólnoty i prawdziwego ascetycznego ducha. Poza wielogodzinnymi
nabożeństwami mnisi spełniali ciężkie obowiązki i reguły modlitewne. Sam starzec
wspominał, że Wielki Post przypominał tam prawdziwą Golgotę. W ciągu doby podawano
tylko jeden talerz płynnej strawy bez żadnego oleju. Arseniuszowi, tuż po przybyciu
do monasteru, jako klasztorną pracę wyznaczono pomoc w jadalni i w piekarni, co nie
należało do lekkich zadań - chleby wyrabiano ręcznie, z ogromnej ilości mąki i wymagało
to dużego wysiłku fizycznego. Po jakimś czasie nowicjuszowi powierzono dodatkową
pracę w stolarni oraz, na jego własną prośbę, pomoc w archontarikonie22. Arseniusz był też
odpowiedzialny za dwie świątynie znajdujące się poza klasztorem. Tak więc całe dnie
młody mnich poświęcał pracy. Noce natomiast spędzał na modlitwie.
Starzec wspominał, że przez ilość obowiązków spełnianych wciągu dnia, nie
zostawało mu zupełnie czasu na modlitwę, tak więc wracając przed północą do celi nie
spał, lecz zaczynał się modlić. Tylko na piętnaście minut kładł się, żeby dać odpocząć
nogom zmęczonym ciągłym staniem. Potem, żeby nie zasnąć, stawał w misce pełnej wody
i modlił się. Spał od pół godziny do godziny, a potem szedł do cerkwi, żeby tam odprawiać
liturgię godzin. W cerkwi nie siadał ani na chwilę, ciągle stał, a kiedy zaczynał go ogarniać
sen - podskakiwał. Zimą nie rozpalał piecyka w celi, a na zewnątrz pracował tylko
w podrasniku. Tak surowy tryb życia młody mnich traktował jako sprawdzenie, czy będzie
w stanie wypełniać wszystkie wymagania po przyjęciu wielkiej schimy23, czy jest zdolny
do takiego trybu życia.

22

Archontarikon (αρχονταρικόν) – specjalne pomieszczenie w klasztorze przeznaczone do przyjmowania
pielgrzymów.
23

Wielka schima – jeden z trzech stopni życia mniszego w prawosławiu (po postrzyżynach w riasofor
i w matiję, czyli małą schimę). Mnich, którzy przyjął wielką schimę, jest wezwany do całkowitego oddania
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Choć Arseniusz wiele czasu poświęcał na pracę, to był świadomy, że to właśnie
modlitwa jest dla niego źródłem siły i poświęcał jej każdą minutę, nawet w nocy, by nie
było chwili, która modlitwą nie jest przepełniona. Ta modlitewna gorliwość,
charakterystyczna

dla

wschodniego

monastycyzmu,

to

wyraz

przekonania,

że w powiązaniu z życiem chrześcijańskim prowadzi ona do podstawowego celu życia
chrześcijanina – zdobywania Ducha Świętego. Sergiusz Bułgakow zwracał uwagę, że fakt
bycia nosicielem Ducha Świętego nie poddaje się szczegółowym opisom, jest jednak
odczuwalny przy kontaktach z takimi osobami jako szczególna moc duchowa, inne życie
objawiające się w granicach życia ziemskiego, co też starał się pokazać mnich Izaak
zapisując żywot starca Paisjusza 24. Oddanie modlitwie, widoczne w początkach życia
mniszego, będzie towarzyszyło Arseniuszowi do końca i zrozumie, że to ona jest jego
właściwym powołaniem.
Mnisze postrzyżyny Arseniusza odbyły się 27 marca 1954 r. Został riasofornym
mnichem i otrzymał imię Abercjusz, choć ihumen, biorąc pod uwagę jego służbę w wojsku
i dotychczasowe poświęcenie, zaproponował mu od razu przyjęcie wielkiej schimy.
Arseniusz jednak odmówił, gdyż uważał siebie za niegodnego. Nie chciał też związywać
się do końca życia ślubami z żadną konkretną wspólnotą.
Pomimo pragnienia życia w samotności, mnich Abercjusz, okazując posłuszeństwo
swojemu starcowi, znalazł się w klasztorze cenobitycznym. Tam pełnił posługę w jadalni
oraz w pracowni stolarskiej. Kontynuował też surową praktykę ascetyczną. W celi zamiast
poduszki używał kasztanowego pnia, a za łóżko służyły mu dwie deski. Pierwszy posiłek
jadł dopiero około godziny piętnastej. Dodatkowo starał się kilka dni pod rząd jeść
wyłącznie jeden rodzaj warzyw - pomidory, kapustę lub cebulę i nic więcej. Taka asceza
sprowadziła na niego pokusę wpadnięcia w pychę i dumę z powodu surowości swoich
praktyk. Wtedy jego duchowny ojciec zobowiązał go, żeby codziennie przychodził
do niego i jadł przygotowany posiłek. Kiedy pokusa wpadnięcia w pychę minęła,
Abercjusz powrócił do postów. Jednak nauczony tym doświadczeniem zwracał większą
uwagę na pokorne poznawanie siebie w świetle prawdy.
Jak pokazał Izaak w Żywocie, praktyka ascetyczna, tak charakterystyczna
dla mnichów, przez nadużycia może stać się niebezpieczna. Posłuszeństwo ojcu
się Bogu, wyrzeczenia świata i stania się na wzór aniołów, nie pełni już więc żadnej posługi poza
monasterem.
24

S. Bułgakow, Prawosławie, tłum. H. Paprocki, Białystok-Warszawa, s. 165-166.
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duchownemu może przed tym uchronić i pozwolić zachować umiar, tak jak stało się
to w przypadku Abercjusza. Metropolita Kallistos (Ware) zwracał uwagę na rozróżnienie
między ascetyzmem naturalnym a nienaturalnym dokonywane na podstawie obserwacji
stosunku do ciała. Ascetyzm naturalny ogranicza życie materialne do prostoty, a potrzeby
fizyczne do minimum, lecz nie kaleсzy przy tym ciała i nie sprawia umyślnie сierpienia.
Jego przejawy to ograniczenia przyjmowanych pokarmów, wody, snu, wystawianie się
na skwar i chłód, rygorystyczne odosobnienie i milczenie czy żmudna praca. Natomiast
asсetyzm nienaturalny wybiera takie formy umartwienia, które dręczą ciało i sprowadzają
niepotrzebny ból, takie jak okaleczenia ciała czy biczowanie się. Ascezą naturalną byłoby
więc spanie na gołej ziemi, a nienaturalną – na łożu z kolcami25. Przedstawione w Żywocie
praktyki ascetyczne mnicha Abercjusza, a późniejszego starca Paisjusza, wolne
są od surowych praktyk pokutniczych kaleczących ciało. Można je nazwać naturalnymi,
gdyż nie mają na celu zniszczenia ciała, które jest przecież dziełem Boga.
Abercjusz, po roku spędzonym w monasterze Filoteu, 3 marca 1957 r. przyjął
postrzyżyny i otrzymał imię Paisjusz. W trakcie swojego przebywania tam poznał wielu
mnichów wyróżniających się świętością życia. Słowa i pouczenia, usłyszane podczas
spotkań z nimi, zebrał potem w swojej książce Отцы-святогорцы и святогорские
истории26.
Mnich Paisjusz nie przestawał myśleć o życiu pustelniczym i szukał odosobnionego
miejsca, gdzie mógłby poświęcić się modlitwie. Wtedy objawiła mu się Matka Boża
i poleciła, żeby udał się do monasteru Stomion. Paisjusz, mimo że pragnął zamieszkać
z dala od ludzi, a nie w klasztorze działającym w świecie, pokornie wypełnił polecenie
Maryi, nie wiedząc, jakie zadania przed nim staną. I tak w sierpniu 1958 r. zamieszkał
w Stomion. Tamtejszy monaster był zniszczony i mnich, zgodnie z obietnicą złożoną
Matce Bożej jeszcze w trakcie wojny, że odnowi na jej cześć jeden z klasztorów, rozpoczął
remont. Starzec nie miał żadnych środków finansowych, jednak przy wsparciu oddanych
prawosławnych chrześcijan przystąpił do prac. Drzwi, okna, stoły, stasidia i wiele innych
rzeczy z drewna wykonał sam. Wymienił też dach cerkwi, zbudował cele, budynek
dla pielgrzymów, rezerwuar na wodę. Dbał o to, by przybywający zachowywali się w tym
miejscu z należytym szacunkiem. W tym celu wykopał na terenie klasztoru mogiłę,

25

K. Ware, Tam skarb Twój, gdzie serce twoje..., red. K. Leśniewski, W. Misijuk, Lublin 2011, s. 218-219.

26

Паисий Святогорец, Отцы-святогорцы и святогорские истории, пер. С. Говорун, Москва 2001.
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postawił na niej krzyż i codziennie zapalał tam świeczkę oraz okadzał. Pomagało mu to
pamiętać o śmierci, jednak głównym celem było wzbudzenie odpowiedniej postawy
u odwiedzających. Starzec zaobserwował, że widząc grób zachowywali oni spokój i nie
naruszali świętości tego miejsca niegodnym zachowaniem, tak jak miało to miejsce
wcześniej.
Będąc oddanym życiu w monasterze otaczał opieką duchową i materialną ludzi
mieszkających w świecie. Powołał specjalną radę, która miała zajmować się pomocą
osobom ubogim oraz sierotom. Umieścił w każdej dzielnicy pobliskiego miasta, Konicy,
oraz przed posterunkiem policji, puszkę na datki i wyznaczył osobę odpowiedzialną za nią.
Rada miała natomiast rozdysponowywać te środki wśród potrzebujących.
Kolejnym ważnym etapem życia mniszego był pobyt na Synaju. Starzec przybył
tam jesienią 1962 r. i rozpoczął życie samotne w skicie27 świętych Galaktiona i Epistymii.
Skit położony był naprzeciwko szczytu góry i składał się z małej świątyni oraz połączonej
z nim niewielkich rozmiarów celi. Swoje życie tam Paisjusz opisywał w następujący
sposób: Moim pożywieniem była herbata z sucharkami, które sam robiłem. Ugniatałem
cienki placek ciasta i suszyłem go na słońcu. Suchary te były tak twarde i kruche,
że rozpadały się jak szkło. Czasami gotowałem ryż w puszce po konserwie. Ta puszka
pełniła funkcję czajnika na kawę, garnka, talerza i filiżanki. Całe moje gospodarstwo
składało się z tej puszki i jednej małej łyżeczki. Poza tym, miałem koszulkę, którą
nakładałem w nocy, żeby było cieplej. Wieczorem piłem czarną herbatę, żeby nie spać
i dodawałem kolejną łyżeczkę cukru, która zastępowała mi drugą koszulę (…). Miałem też
jeszcze jedną zmianę ciepłego ubrania, gdyż w tych miejscach noce bywają bardzo
chłodne. Nie posiadałem ani lampki ani latarki –tylko jedną zapalniczkę, którą oświecałem
sobie drogę nocą, idąc po stopniach kamiennej dróżki (…). Żeby ugotować wodę lub
herbatę zbierałem chrust i suche gałązki. Miałem też kilka zapasowych krzemieni i małą
butelkę z benzyną do zapalniczki. Poza tym niczego nie posiadałem28.
Poza modlitwą, ważnym zajęciem Abercjusza była rzeźba w drewnie. Sam
od początku przygotowywał drewno - ścinał drzewo, obrabiał, suszył, wycinał deseczki
i rzeźbił ikony. Również narzędzia przygotował własnoręcznie – z nożyczek, które
27

Skit – na Świętej Górze Atos położone poza głównym klasztorem odosobnione miejsce zamieszkania
niewielkiej grupy mnichów, składające się zazwyczaj z kilku kaliw; nazwa pochodzi z języka greckiego,
gdzie Sketis to nazwa pustyni położonej w dzisiejszym północnym Egipcie, będącej początkowym miejscem
rozwoju monastycyzmu.
28

Исаак, иеромонах, Житие старца…, dz. cyt., c. 157-158.
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przywiózł ze sobą z Grecji, zrobił dwa małe nożyki. Pracował nawet nocą przy świetle
księżyca. Wyrzeźbione ikonki oddawał do klasztoru, który sprzedawał je pielgrzymom.
Dochód z nich starzec przeznaczał na pomoc potrzebującym. Prosił taksówkarzy z Kairu,
żeby kupowali ubranie, jedzenie i słodycze i dostarczali je Beduinom. Ikony cieszyły się
dużym zainteresowaniem u pielgrzymów, więc starzec coraz więcej czasu spędzał rzeźbiąc
i coraz większa liczba Beduinów zaczęła zwracać się do niego z prośbą o pomoc. Paisjusz
zadał sobie wtedy pytanie, co jest jego celem życiowym w pustelni na Synaju: praca czy
modlitwa za cały świat. Postanowił mniej pracować, a więcej czasu poświęcić modlitwie
ufając, że Bóg się o wszystko zatroszczy.
Samotność i relacja z ojcem duchowym
W maju 1964 r. zamieszkał w kaliwie29 w iwierskim skicie. Uznał panujące tam
warunki za sprzyjające do życia w milczeniu – tylko siedem z piętnastu kaliw było
zamieszkanych. Wspólne nabożeństwa sprawowano w soboty i niedziele – pozostałe
modlitwy mnisi odmawiali sami w swoich domkach. Wokół starca zaczęła się gromadzić
grupa uczniów, którą nazywał bractwem. Nie cieszyło go to, gdyż wolał życie
w pojedynkę, jednak za radą swojego duchowego ojca, rosyjskiego mnicha Tichona,
pokornie przyjmował wszystko, co zsyłał mu Bóg.
Paisjusz poznał ojca Tichona jeszcze kiedy mieszkał w klasztorze Esfigmenu.
Po przyjeździe do iwierskiego skitu wybrał go jako swojego duchowego ojca i regularnie
odwiedzał. To ojciec Tichon wypytywał mnicha, kiedy ten przyjmie wielką schimę.
Paisjusz przez długi czas odpowiadał, że stanie się to wtedy, kiedy będzie rzeczywiście
łaską dla niego i że ten czas jeszcze nie nastąpił. Ważniejsze było dla niego autentyczne
życie monastyczne – schimę ma przyjąć wewnętrzny człowiek, by nie pozostała ona
jedynie czysto zewnętrznym znakiem. Jednak zachęty duchowego ojca sprawiły, że mnich
Paisjusz 11 stycznia 1966 r. złożył na jego ręce śluby wielkiej schimy.
Kłopoty zdrowotne, które zmusiły Paisjusza do opuszczenia Synaju, dały o sobie
znać jeszcze w tym samym roku i w sierpniu znalazł się on w szpitalu, gdzie został
aż do grudnia. Poddano go operacji i usunięto lewe płuco oraz część prawego, a jego stan
zdrowia był poważny. W tym czasie opiekowały się nim pobożne kobiety, które miały
29

Kaliwa – na Świętej Górze Atos oddzielny budynek poza monasterem, składający się zazwyczaj z kilku
pomieszczeń i domowej cerkwi, gdzie mieszka zazwyczaj od jednego do trzech mnichów. Kilka kaliw
tworzy skit.
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szczególny szacunek do życia mniszego i odkryły w sobie powołanie do tego stanu.
Starzec odczuwał wobec nich ogromny dług wdzięczności. Pomógł im więc znaleźć
miejsce, gdzie rozpoczęły życie monastyczne – założył klasztor św. Jana Teologa w Suroti.
Starzec przez dwadzieścia lat był duchowym ojcem wspólnoty, a siostry zbierały wszystkie
pouczenia, żeby po jego śmierci opublikować je i udostępnić szerszym kręgom wiernych.
Po operacji mnich Paisjusz musiał przenieść się do miejsca o bardziej sprzyjającym
klimacie. Jego duchowy ojciec, Tichon, skierował go w lipcu 1967 r. do atoskiego skitu
Katunaki. Mnich prowadził tam proste i ubogie życie w milczeniu, rzeźbił w cyprysowym
drewnie ikony Ukrzyżowania. Większość z nich rozdawał, a część sprzedawał i za tak
zdobyte pieniądze kupował środki konieczne do życia.
Doświadczył w tamtym miejscu obecności Boga w niezwykły sposób. Podczas
odmawiania modlitwy Jezusowej doznał szczególnej radości. Kontynuował modlitwę,
a wtedy jego celę wypełniło Światło - białe z niebieskimi odcieniami, jaśniejsze niż blask
słońca. Widoczne ono było zarówno z otwartymi, jak i z zamkniętymi oczami, nocą
i dniem. Starzec nie nazwał nigdy tego światła Niestworzonym, chociaż mnich Izaak,
umieszczający to wydarzenie w jego żywocie, nie ma wątpliwości co do jego
nadprzyrodzonego charakteru.
W marcu 1969 r. Paisjusz zamieszkał w pustelni Najświętszego Krzyża, gdzie
wcześniej żył starzec Tichon – jego duchowny ojciec. Paisjusz oddawał się tam modlitwie
o zbawienie świata. Czuł, że modląc się samotnie jest o wiele bardziej pożyteczny
dla świata, niż gdyby fizycznie w nim przebywał. Paisjuszowi nie dane było jednak wieść
życia w całkowitej samotności. Do coraz większej ilości osób dochodziły głosy o mnichu
obdarzonym niezwykłą mądrością i zaczęli oni przyjeżdżać po słowo30 i modlitwę. Mnich
starał się wszystkich przyjąć. W 1971 r., w jednym ze swoich listów, pisał: Mam ciągle
gorące pragnienie, żeby was wszystkich przyjąć w mojej kaliwie, okazać wam moją
ogromną cygańską gościnność i oddać wam nie połowę Paisjusza, a siebie w całości.
Przyjeżdżajcie bez wahania, kiedy tylko zechcecie. Jeśli dowiem się, że macie wątpliwości,
napełni mnie to smutkiem. Jedyne «nie» dotyczy tego, że teraz, zimą, moja pustelnia nie
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I. Cieślik tak opisywał cel, w jakim do starca zwraca się pielgrzym: Przychodzi nie po wiedzę, jakąś naukę
ogólną, ale po życiową mądrość konkretnie dla niego i na ten konkretny czas. «Słowo» otrzymane od starca
traktuje więc jak największy skarb, będzie się starał nieustannie je rozważać i wprowadzać w życie. «Słowo»
to uznaje bowiem za skierowane do niego tu i teraz słowo Boga. Zob. I. Cieślik, Starcy Pustelni Optyńskiej,
Kraków 2005, s. 14.

84

może przyjąć więcej niż jednego gościa. Niestety, moja pustelnia zupełnie nie
odzwierciedla mojego serca31.
Starzec starał się jednak tak zorganizować swoje życie, żeby znaleźć czas
na samotną modlitwę. Co jakiś czas, na dwa-trzy dni zamykał swoją pustelnię, nikomu nie
otwierał, pościł, modlił się i oddawał się wyłącznie sprawom duchowym.

Dary duchowe
Trwanie na modlitwie i ciągłe zbliżanie się do Boga mocą Jego łaski przynosi
widoczne duchowe owoce i znaki, która są świadectwem działania Ducha Świętego. Ten,
kto oddał siebie Bogu całkowicie, staje się narzędziem Jego działania, co uwidacznia się
przez rozliczne dary, takie jak: uzdrawianie, czytanie w ludzkich sercach, oglądanie
światłości Boga i promieniowanie nią. Dary te stały się udziałem również starca Paisjusza
Hagioryty.
W 1977 r. pojechał on do Australii, żeby wesprzeć duchowo mieszkających tam
Greków. Nie był tam tak znany, jak w Grecji, jednak wywierał ogromne wrażenie
na ludziach, z którymi się spotykał. Szczególnie dotyczyło to momentów, w których
można było zobaczyć go modlącego się. Ihumen klasztoru Najświętszej Maryi,
archimandryta Stefan, tak opisywał starca: Miał taki wygląd, jakby wyszedł z innego
świata. Przypuszczałem, że w krótkim czasie Starzec duchowo pogrążył się w modlitwie.
Wygląd jego twarzy jakby się zmienił. Dosłownie wychodził on z przestrzeni poza światem,
która była mu dobrze znana i do której mógł dotrzeć przy pomocy modlitwy 32. Sam starzec
mówił, że dane mu było oglądać Chrystusa w Światłości. Jednak nie było to widzenie
oczami cielesnymi, ale duchowymi, które dostrzegają obecność Boga niezależnie od tego,
czy cielesne oczy są otwarte czy zamknięte. Paisjusz opowiadał, że piękna tego, co
zobaczył, nie da się wyrazić słowami.
Metropolita Kallistos (Ware) zaznaczał, że prawosławni chrześcijanie wierzą,
że jasność oświecająca modlącego się człowieka to niestworzone energie Boga, to samo
światło, jakim jaśniał Chrystus w czasie Przemienienia na Górze Tabor. Przemienienie,
zarówno Chrystusa jak i świętych zdolnych do ujrzenia chwały Pana, podkreśla znaczenie
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Исаак, иеромонах, Житиe старца…, dz. cyt., c. 204.
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Tamże, s. 234-235.
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ciała w teologii chrześcijańskiej33. Jest też wydarzeniem eschatologicznym, przedsmakiem
oraz antycypacją Paruzji. Obrazuje ona prawdę o chrześcijanach, że choć żyją w świecie,
do niego nie należą34.
Porządek materialny, to co fizyczne, w tym ciało człowieka, jest dziełem Boga
i może stać się miejscem objawienia Jego mocy, co w szczególny sposób uwidacznia się
w uzdrowieniach. Mnich Izaajasz w Żywocie wspomina o uzdrowieniach dokonanych
za pośrednictwem starca Paisjusza. Opisuje historię Dionizego Spiliotisa - znajomego
o. Spirydiona, proboszcza parafii św. Nektariusza w Melbourne, który spotkał Paisjusza.
Starzec pomodlił się nad chorym, który po wylewie znajdował się w stanie śpiączki,
uczynił kilka razy znak krzyża relikwiami św. Arseniusza Kapadockiego. Po kilku dniach
chory został wypisany ze szpitala. Było to jedno z wielu uzdrowień dokonanych za
pośrednictwem starca.
Człowiek, będący nosicielem Ducha Świętego, żyjący już na ziemi Królestwem
Niebieskim, pokonuje granice praw materialnych nie tylko dokonując uzdrowień,
ale też nawiązując kontakt z ludźmi, którzy już umarli i przebywają w jedności z Bogiem.
Staje się on uczestnikiem obcowania świętych. Żywot opisuje spotkania starca Paisjusza
ze św. Epistymią oraz Izaakiem Syryjczykiem, który był jednym z bardziej cenionych
przez niego świętych. Starzec czytał go nieustannie, a jego dzieło było dla niego jedyną
duchową lekturą przez sześć lat. Czytał codziennie jedno zdanie, nad którym medytował
i to samo też polecał swoim duchowym dzieciom. Powtarzał, że lektura św. Izaaka
Syryjczyka jest tak samo cenna, jak znajomość całej biblioteki świętych ojców. Kiedy
przyszedł do niego młody teolog, który twierdził, że św. Izaak Syryjczyk był
nestorianinem35, starzec starał się go przekonać, że ten jest w błędzie, jednak bez rezultatu.
Paisjusza zasmuciła ta rozmowa i napełniła gorzkimi myślami. Jednak sam święty
33

Gdy Chrystus przemienił się na Górze Tabor, Jego Boska chwała została objawiona w i poprzez Jego
ludzkie ciało: swymi fizycznymi oczami uczniowie ujrzeli, że «w Nim mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób
ciała» (Kol 2, 9). Tak jak chwała Chrystusa nie jest jedynie wewnętrzna, ale również fizyczna i cielesna, tak
też i w przypadku świętych: ich przemienienie mocno podkreśla, iż uświęcenie człowieka – jego
«przebóstwienie» jak to określili Greccy Ojcowie Kościoła – nie jest rzeczywistością, która dotyczy jedynie
duszy, ale czymś, co obejmuje również ciało. Zob. K. Ware, Tam skarb Twój…, dz. cyt., 111.
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Kontrowersja nestoriańską była sporem o osobę Jezusa Chrystusa i stosunek w Nim do siebie natury
boskiej i ludzkiej. Nestoriusz za podmiot w Jezusie nie uznawał Logosu, lecz Chrystusa. Chrystus w ujęciu
Nestoriusza był więc sumą dwóch natur i ich właściwości, a nie Logosem. Każda natura ma swój własny
prosopon, więc raz mówił on o jednym prosoponie Chrystusa, kiedy indziej o dwóch: prosopon Logosu
posługuje się prosoponem człowieka jak instrumentem. Zob. H. Pietras SJ, Początki teologii Kościoła,
Kraków 2007, s. 235-237.
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przyszedł z pomocą, pojawiając się mu we śnie i wyjaśnił sytuację z przeszłości. Izaak
Syryjczyk zapewnił w tym widzeniu, że jest on prawdziwie prawosławny, a z herezją
nestoriańską w swojej diecezji walczył. Wydarzenie to utwierdziło starca w świętości
Izaaka Syryjczyka.
Po jedenastu latach spędzonych w kaliwie Świętego Krzyża, w pełnym oddaniu
ludziom, starzec postanowił ją opuścić. Nowe miejsce znalazł w dzień św. Eufemii, której
opiekę odczuwał od dnia osobistej wizyty świętej. Zamieszkał w celi Panaguda36 przy
drodze łączącej stolicę Świętej Góry Atos - Kaires z monasterem Iwiron. Mimo tego,
że starzec szukał na Atosie przede wszystkim odosobnienia i milczenia, złożył ofiarę
z samego siebie i wybrał właśnie taką lokalizację swojej kaliwy. Dzięki temu pielgrzymi
mogli w łatwy sposób odnaleźć starca, a na noc wrócić do jednego z okolicznych
klasztorów.
Starzec całymi dniami przyjmował pielgrzymów. Poświęcał wiele godzin, żeby ich
wysłuchać, wziąć na siebie ich krzyż, ból, udzielić rady, skarcić, uzdrowić czy po prostu
rozweselić. Liczba odwiedzających go osób ciągle rosła i sam Paisjusz mówił, że jego czas
i on sam nie należy już do siebie, ale do pielgrzymów. To oni nadawali kształt jego życiu.
Mnich brał na siebie cierpienie drugiego człowieka i przeżywał je jak swoje własne. Jego
umysł i serce coraz bardziej oddane były ludziom, a mniej pogrążone w modlitwie,
co zasmucało starca i sprawiło, że musiał on zmienić tryb życia. Latem każdego dnia
na kilka godzin udawał się do lasu, zimą – zamykał w kaliwie. Ten czas poświęcał
wyłącznie modlitwie, głównie za tych wszystkich, którzy powierzali mu swoje problemy.
Można powiedzieć, że starzec podążał za wezwaniem Boga z Księgi Izajasza:
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» - mówi wasz Bóg (Iz 40, 1). Przemieniał tych, którzy

do niego przychodzili. Możliwe to było dzięki darowi czytania w sercach ludzkich oraz
dzięki jego postawie, z której promieniało doświadczenie przebywania w innej
rzeczywistości. Przychodzący do niego ludzie byli bardzo często zdziwieni, że ten, widząc
ich po raz pierwszy, zna ich imię, grzechy czy wydarzenia z przeszłości. To wszystko, co
w ciągu dnia Paisjusz słyszał od ludzi i brał na siebie, nocą oddawał Bogu w modlitwie.
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Panaguda – określenie używane w północnej Grecji na Małą Panagiję, czyli cerkiew poświęconą
narodzeniu Matki Bożej.
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Troska o świat
Starzec nie pozostawał obojętny na to, co działo się w jego ojczyźnie i w świecie.
Kiedy na ekrany miał wejść film Martina Scorsese Ostatnie kuszenie Chrystusa
i na ulicach Grecji odbywały się protesty przeciwko temu, starzec postanowił wesprzeć
protestujących nie tylko modlitwą, ale też obecnością. Razem z około stoma atoskimi
mnichami udał się do Salonik, żeby dołączyć do wyrażających sprzeciw prawosławnych
Greków. Podkreślał, że współcześnie, kiedy oblicze Chrystusa jest opluwane, nie można
pozostać obojętnym. W czasie ikonoklazmu chrześcijanie u wrót Konstantynopola oddali
swoje życie w obronie ikony Chrystusa. Gdyby oni wtedy kierowali się takimi pobudkami,
jak niektórzy współcześni prawosławni gotowi iść na kompromisy, Cerkiew nie miałaby
męczenników i nie przechowałaby depozytu wiary. Protesty przyniosły oczekiwany skutek
– rząd Grecji zakazał emisji filmu.
Współczesny świat i jego problemy docierały do pustelni starca wraz z ludźmi,
zwłaszcza młodymi. Przychodzili do niego ci, którzy zafascynowali się religiami
i praktykami Wschodu, członkowie sekt i subkultur, uzależnieni od alkoholu i narkotyków,
cierpiący na choroby psychiczne. Wszyscy oni doświadczali miłości i otwartego serca
starca. Ci, którzy stosowali się do jego poleceń, wracali do zdrowia fizycznego
i psychicznego i sami stawali się głosicielami Chrystusa. Paisjusz prosił, żeby przystąpili
do spowiedzi, znaleźli prostą pracę, która wypełni im czas, dawał wiele praktycznych
wskazówek np. na temat tego gdzie mieszkać, jak się odżywiać, by zachować zdrowie.
Kierował w takie środowiska, gdzie używki nie były dostępne, pomagał wrócić do
społeczeństwa i założyć rodziny. Tym, co pomagało młodym, była jednak przede
wszystkim modlitwa starca.
Śmierć
Choroba zmusiła starca do powrotu do szpitala, gdzie zdiagnozowano nowotwór.
Przeszedł chemioterapię, dwie operacje, jednak stan jego zdrowia był ciężki. Przez cały
czas pobytu w szpitalu przyjmował ludzi. Paisjusz czuł, że jego misja na ziemi dobiega
końca i nie chciał, żeby ktoś odszedł od niego bez duchowej pomocy. Jednocześnie był
przekonany, że medycyna tym razem mu nie pomoże, nie chciał poddawać się kolejnemu
leczeniu. Odmówił przyjmowania zastrzyków przeciwbólowych – nie chciał uniknąć bólu.
Zgodził się jedynie na kortyzol, dzięki któremu mógł do ostatniej minuty życia
funkcjonować samodzielnie i sam dbać o swoje podstawowe potrzeby.
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Starzec chciał wrócić na Świętą Górę Atos, którą nazywał Sadem Bogurodzicy
i duchową ojczyzną, tam chciał umrzeć i zostać pochowany. Jednak stan zdrowia i różnego
rodzaju trudności nie pozwoliły mu na to i ostatnie dni swojego życia spędził w klasztorze
Suroti, dla którego przez długie lata był opiekunem duchownym. W tym wszystkim mnich
widział wolę Bożą. Świat potrzebował go do tej pory, będzie też potrzebował po śmierci.
Zgodził się być pochowanym w monasterze Suroti, obok swojego bliskiego
świętego - Arseniusza Kapadockiego. Poprosił, by z Atosu przywieziono mu szaty wielkiej
schimy i kukolion. Wskazał miejsce na swoją mogiłę i dokładnie opisał, jak ma wyglądać
pogrzeb. W dzień św. Eufemii starzec po raz ostatni przyjął Ciało i Krew Chrystusa
i przestał przyjmować gości - ostatnie dni chciał spędzić sam, na modlitwie, przygotowując
się do odejścia. Zmarł 12 lipca 1994 r. Zgodnie z ostatnią wolą, nikt nie został
poinformowany o jego śmierci i pogrzebie. Dopiero po trzech dniach wieść o odejściu
starca z tego świata rozniosła się i do jego grobu zaczęły przybywać tłumy, żeby oddać mu
cześć. Wielu uważało go za świętego.
Po śmierci starca, w jego celi, znaleziono zapisaną przez niego kartkę papieru. Jej
treść pokazuje ogromną pokorę tego duchowego człowieka: Ja, mnich Paisjusz,
przyjrzałem się swojemu życiu i zobaczyłem, że złamałem wszystkie przykazania Boże,
dopuściłem się wszystkich grzechów. I nie ma znaczenia, jeśli niektóre z tych grzechów
popełniłem w mniejszym stopniu, dlatego że nie ma żadnych okoliczności łagodzących
moją winę, gdyż Bóg wyświadczył mi wiele dobrodziejstwa. Módlcie się, żeby Chrystus
zmiłował się nade mną. Wybaczcie mi, i niech przebaczenie otrzymają ci wszyscy, którzy
sądzą, że mnie czymś zasmucili. Jestem bardzo wdzięczny i jeszcze raz proszę – módlcie
się. Mnich Paisjusz37.
Całe życie Paisjusza podporządkowane było jednemu celowi – osiągnięciu jedności
z Bogiem. Każdego dnia w modlitwie, pracy, rzeźbieniu ikon, opiece nad swoimi
duchowymi dziećmi mnich miał przed oczami tylko życie wieczne. Ziemski czas był
dla niego przygotowaniem do pełni życia w Królestwie, które głosił każdemu spotkanemu
człowiekowi. Starał się pokazać, że cel życia nie jest czymś do odkrycia, on już został
określony na samym początku stworzenia przez Boga – jest to wieczne życie z Nim.
Podobnie Teofan Zatwornik pisał w listach do młodej kobiety poszukującej życiowej
drogi. Podkreślał w nich, że wszystkie jej siły i zdolności, każda decyzja, powinna zostać
37
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zweryfikowana przez postawienie pytania: czy ten krok prowadzi do zbawienia? Tylko
taka droga niesie ze sobą pokój serca 38.
Już w trakcie ziemskiego życia dane było Paisjuszowi zakosztować tego, jak będzie
wyglądać przyszłe życie w Królestwie Niebieskim. Wyznawana przez chrześcijan w Credo
wiara w obcowanie świętych była dla niego dostępna już na ziemi – starcu składali wizyty
różni święci, w szczególności św. Eufemia i sama Matka Boża. To ona objawiała się
mnichowi w kluczowych momentach jego życia i wskazywała dalszą drogę. Warto
zwrócić uwagę, że Maryja bardzo często ukazywała się świętym, jako ta, która już
uczestniczy w tym, co przyszłe. W Kościele przed paruzją zajmuje ona szczególne
miejsce, gdyż ciałem i duszą już uczestniczy w przebóstwionej rzeczywistości.

3.

Starzec Paisjusz a inni prawosławni asceci
Paisjusz, chociaż żył w XX w., pozostawał w duchowej łączności z tymi, którzy

przed nim wkroczyli na ascetyczną czy pustelniczą drogę do Boga. Był kontynuatorem
tradycji monastycznej i spadkobiercą wielowiekowego doświadczenia wschodniego
chrześcijaństwa. W Żywocie starca Paisjusza Hagioryty można odnaleźć punkty styczne
zarówno z żyjącym w IV w. św. Antonim Wielkim, uważanym za pierwszego anachoretę,
jak też ze św. Izaakiem Syryjczykiem z VII w., ulubionym duchowym autorem starca,
św. Serafinem Sarowskim z XIX w. czy Sylwanem Atoskim żyjącym na przełomie
XIX i XX w. Nie chodzi bynajmniej o dokonanie szczegółowej analizy porównawczej,
lecz na wskazanie, że Paisjusz to kontynuator wielowiekowej tradycji monastycznej,
nacechowanej maksymalizmem eschatologicznym oraz niosącej ze sobą bezcenną wiedzę
o człowieku. Szczególnie uwidacznia się to w takich wspólnych punktach jak: oddanie
ascetycznemu życiu już od młodości, pragnienie życia samotnego jako najdoskonalszej
drogi do jedności z Bogiem, oddanie modlitwie, walka z demonami, odejście na pustynię
i powrót do świata, by służyć ludziom.
Paisjusz przejawiał umiłowanie do życia duchowego od wczesnej młodości,
podobnie jak św. Serafin Sarowski. Obaj, jako młodzi chłopcy, spędzali całe dnie
na modlitwie, czytali Pismo Święte i żywoty świętych i starali się wieść bardzo skromne
i ascetyczne, jak na swój wiek, życie. Na rozwój tej dziecięcej pobożności duży wpływ
38
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miały ich matki, kobiety bardzo bogobojne 39. U obu jeszcze w młodości pojawiło się
pragnienie wstąpienia do monasteru. Św. Serafin, który pochodził z kupieckiej rodziny
i w młodości zajmował się handlem, potem tak mówił o życiu w świecie: Niemożliwa jest
całkowita i spokojna kontemplacja Boga, nauka Jego prawa i wzniesienie ku Niemu całej
duszy w płomiennej modlitwie, jeśli przebywa się wśród niemilknącego szumu namiętności,
walczących w świecie40. Pragnienie odosobnienia, modlitwy i milczenia łączy te dwie
postacie.
Również początki monastycznej drogi wykazują pewne podobieństwa. Nie od razu
dane im było rozpocząć życie w klasztorze. Paisjusz, ze względu na swój młody wiek,
a potem wybuch wojny, początkowo spotkał się z odmową. Serafin z kolei, otrzymawszy
błogosławieństwo na zamieszkanie w sarowskiej pustelni, wrócił jeszcze na dwa lata do
domu, chcąc sprawdzić, czy rzeczywiście jest zdolny do wypełnienia powołania, oraz żeby
przygotować matkę na tę rozłąkę 41. Obaj jednak, pozostając w świecie, żyli jak mnisi.
Paisjusz już jako dziecko przeczuwał, że jedyną drogą, która zaprowadzi go
do zbawienia, będzie dla niego życie monastyczne. Zdawał sobie sprawę, że pozostając
w świecie nie będzie mógł całkowicie służyć Bogu – świat żył według innych zasad niż te,
które znajdował w Ewangelii. Pragnienie odejścia na pustynię, życia w samotności
i jedności z Bogiem, zadecydowały o wyborze drogi życiowej. Odejście od świata nie
oznaczało dla Paisjusza całkowitego odcięcia się – ciągle obejmował go swoją modlitwą,
a po upływie odpowiedniego czasu wrócił niejako do niego przez posługę starca.
Umiłowanie samotności oraz odejście od świata i powrót do niego powtarza się
bardzo często w żywotach mnichów. Już św. Antoni odszedł na pustynię, gdzie zamieszkał
w opuszczonej fortecy i przez dwadzieścia lat prowadził samotne życie, nie widując
nikogo. Dopiero ludzie, którzy pragnęli naśladować jego drogę i widzieli w nim
przewodnika, zmusili go do wyjścia z samotni42. Antoni był mnichem, który odkrył drogę
prowadzącą ku Bogu przez pustynię i zapoczątkował samotną drogę życia mniszego.
Wartość tej drogi znał też i cenił również Pachomiusz, uważany za ojca monastycyzmu
cenobitycznego, który pod przewodnictwem surowego pustelnika oddawał się praktykom
39
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ascetycznym. Dopiero przybywający do niego ludzie przyczynili się do zmiany tej
postawy. Wolę Bożą objawiły mu słowa anioła, że jego zadaniem jest służyć rodzajowi
ludzkiemu i pogodzić go ze Stwórcą43. Podobnie Paisjusz, po czasie spędzonym
w samotności, zaczął przyjmować przychodzących do niego ludzi, gdyż taką wolę wobec
niego objawiła mu w widzeniu Matka Boska. Tak więc droga Paisjusza połączyła ze sobą
dwie duże tradycje monastyczne – życie w samotności dla Boga oraz wspólnie z ludźmi,
by tych do Niego przyprowadzić. Jedno nie byłoby możliwe bez drugiego – doświadczenie
pustyni, stanięcie w prawdzie o sobie, walka ze słabościami i kuszeniem demonów, ale też
doświadczenie niewysłowionej słodyczy jedności z Bogiem umożliwiło mu stanie się
starcem i przewodnikiem dla wielu. Można powiedzieć, że ten czas pozwolił mu
na poznanie siebie zarówno jako istoty grzesznej i słabej, ale też posiadającej powołanie
do przekraczania ograniczeń, do wychodzenia ku Bogu, ku rzeczywistości przemienionej,
eschatologicznej. Paisjusz, poznając naprawdę Boga rozpoznał swoje podobieństwo do
Niego. Doświadczył, że nie może przyjść do siebie samego inaczej, jak tylko przez
spotkanie z Trójjedynym Bogiem. Wartość poznania siebie w świetle Bożej prawdy44
będzie często powracać w pouczeniach starca Paisjusza.
Również św. Serafin z Sarowa, po szesnastu latach spędzonych w pustelni, a potem
w milczeniu i odosobnieniu w klasztorze, rozpoczął największe dzieło swojego życia,
dzieło miłości – pomaganie ludziom. Św. Serafin, podobnie jak Paisjusz Hagioryta,
przyjmował wszystkich, którzy zwracali się do niego. Ze szczególną serdecznością odnosił
się do każdej świeckiej osoby. Twierdził, że mnich już zbawia samego siebie żyjąc
w klasztorze, natomiast ten, kto żyje w świecie, potrzebuje szczególnej opieki i modlitwy.
Czynił to tym bardziej, że pielgrzymi otwierali przed nim swoje serca, powierzali życiowe
dramaty, troski i cierpienia. Obaj mnisi sprawowali duchową opiekę nad monasterami
żeńskimi – Paisjusz nad monasterem w Suroti, a Serafin nad wspólnotą w Diwiejewie. Ci
dwaj starcy ostatnie lata swojego życia całkowicie poświęcili służbie dla drugiego
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człowieka, będąc przekonanym, że cel życia jest jeden: zdobywanie Ducha Świętego45,
czyli zbawienie.
Tym, co przenikało życie starca Paisjusza i każdego ze wspomnianych mnichów
była modlitwa – wyraz obcowania z Bogiem i jednocześnie służba światu. Modlitwa,
w ascetycznej tradycji wschodniego chrześcijaństwa, to wędrówka w głąb duszy,
do najgłębszego zakamarka w człowieku, centrum jego osobowości, gdzie jest już on tylko
pragnieniem i otwarciem się na Boga, Bożym podobieństwem urzeczywistniającym się
wtedy, kiedy spotyka swój archetyp. Modlitwa umożliwia doświadczenie Królestwa
Bożego, jest więc w swym kierunku zorientowana na eschaton i jest przedsmakiem
zjednoczenia z Bogiem w pełni czasów46. Ten, kto w jej głębi zjednoczył się z Bogiem,
stał się człowiekiem przemienionym oraz narzędziem całkowicie otwartym na wolę
Stwórcy.
W trakcie modlitwy Paisjusz doświadczał ogromnej radości, widzenia światłości
i daru łez. Św. Teofan Zatwornik pisał nawet, że skosztowanie tej słodyczy jest celem
odmawiania modlitw, gdyż po jej spróbowaniu człowiek będzie jej pragnął nieustannie 47.
Doświadczenia te wpisują się w tradycję kontemplacyjną wielu mnichów i ascetów przed
Paisjuszem. Szczególnie obrazowo pisał o tym w IV w. Ewagriusz z Pontu, zapewniając,
że nic z tego, co ziemskie, nie przynosi większej rozkoszy niż poznanie Boga. Modlitwę
nazywał przedsmakiem ostatecznego uszczęśliwienia w Królestwie48. Doświadczenie
boskiego światła, które stało się udziałem Paisjusza, było dla Ewagriusza rozbłyśnięciem
Bożej chwały. Wtedy właśnie człowiek doświadczał piękna swojego bytu stworzonego
na obraz Boga i ten byt ukazywał mu się jako światło 49. Trzeba zaznaczyć, że nie chodzi
tutaj o światło dostępne dla zmysłów, lecz o jego biblijne rozumienie, gdzie jest symbolem
poznania. Światło, które ogląda mistyk, jest poznaniem Boga 50. Nie może być
zredukowane do wymiaru zmysłowego, jednak na patrzącym na oblicze modlącego się
mnicha może ono robić wrażenie jaśniejącej światłości, tak jak opisywał twarz Paisjusza
człowiek, który spojrzał na niego ukradkiem podczas modlitwy. Podobnie opisywano tuż
45

Zdobywanie Ducha Świętego – tłumaczenie rosyjskiego wyrażenia „стяжание Святого Духа”.

46

Por.: G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, Kraków 1998, s. 40; 70.

47

Teofan Rekluz, Słowa o modlitwie, dz. cyt., s. 17.

48

G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 127-128.

49

Tamże, s. 289-290.

50

Tamże, s. 104.

93

przed śmiercią twarz abby Sisoesa: Zajaśniała jego twarz jak słońce i przelękli się wszyscy
(…). I zaraz oddał ducha, i stał się jak błyskawica51. Również o żyjącym w IV w. abbie
Pambo mówiono, że nikt nie mógł patrzeć na jego twarz, z powodu chwały, jaką jaśniała 52.
To światło, którym promienieli asceci w IV w., jest tym samym światłem, które pojawiło
się przy opisie starca Paisjusza autorstwa mnicha Izaaka. Z kolei starca Sylwana Atoskiego
jego uczeń przedstawiał w następujący sposób: Jego blada, czysta twarz przyjmowała
czasem jakiś szczególny świetlisty wyraz, bywała wówczas tak zadziwiająca, że nie dało się
na nią patrzeć. Oczy same opuszczały się przy spoglądaniu na niego. Mimowolnie
przypominał się fragment Pisma Świętego, w którym jest mowa o chwale oblicza Mojżesza,
na które lud nie mógł patrzeć53. Tak więc podkreślenie przez mnicha Izaaka światłości
promieniującej z oblicza starca Paisjusza ma ukazać czytelnikom, że już za ziemskiego
życia uczestniczył on w pewien sposób w pozaczasowej chwale Boga. Ta przemiana,
której doświadczał na ziemi, była jednocześnie tylko zadatkiem tego, co w czasie
eschatonu przybierze charakter ostateczny.
Z kolei dar łez, który otrzymał Paisjusz, pojawiał się jako odpowiedź na pełne
pokory serce obcujące ze słodyczą Boga. Rzeka łez, jak ją opisywał św. Izaak Syryjczyk,
jest znakiem wychodzenia z ciemności ku boskiemu światłu, darem, który przychodzi
w pokoju, bez żadnego wysiłku i wzywa do ufności54.
Modlitwa była miernikiem życia duchowego. Warto przypomnieć zwyczaj
starożytnych ojców, którzy witając się przy spotkaniu, pytali nie o zdrowie,
lecz o modlitwę, pytając: co z modlitwą – jak idzie? Modlitwa była dla nich oddechem
ducha, dowodem życia, tak więc bez niej życie byłoby niemożliwe55. Paisjusz doskonale to
rozumiał i modlitwę stawiał na pierwszym miejscu, przed pracą. Podobnie Sylwan Atoski
zaznaczał, że służenie światu pracą rąk jest zadaniem osób świeckich, mnisi natomiast
powołani są do nieustającej modlitwy za świat56. Osąd świata, jakoby mnisi byli
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bezużyteczni, jest niesłuszny. Wynika on z niewiedzy, że mnich jest modlitewnym
orędownikiem całego świata i swoją modlitwą może zdziałać o wiele więcej niż pracą57.
Św. Sylwan pisał, że świat trwa dzięki modlitwie i jeśli ona osłabnie – świat
zginie58. Może się wydawać, że współcześnie mało jest mnichów modlących się za cały
świat, jednak Żywot starca Paisjusza Hagioryty zdaje się temu przeczyć.
Po przyjrzeniu się sylwetce starca Paisjusza, tak jak każdej ze wspomnianych tutaj
postaci, może pojawić się refleksja, że prowadził on bardzo proste i nieskomplikowane
życie. Prostota świętego człowieka jest czymś zaskakującym dla współczesnego
czytelnika, trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest ona równoznaczna z nieskomplikowanym
życiem. Osiągnięcie prostoty, to pokonanie w sobie wszelkiej dwulicowości, rozdwojenia
między tym, czego chce ciało, a tym, czego chce duch59, między tym, kim pragnie się być,
a tym, kim się jest w rzeczywistości60. Prostota Paisjusza, to wynik całkowitego oddania
się Bogu, które umożliwia pełne oddanie siebie innym ludziom. Stał się on modlitewnym
rzecznikiem całego świata, tak jak Sylwan Atoski, który mówił, że podstawowym
zadaniem mnicha jest płacz za cały świat61.
Świętość życia zgodnego z Ewangelią była tym, co przyciągało do Paisjusza
Hagioryty setki osób. Należy jednak dodać, że świętość w rozumieniu wschodniego
chrześcijaństwa to nie kategoria moralna, ale odniesienie do prawdziwej natury człowieka
i odnowienie jego jedności z Bogiem. Świętość nie jest definiowana jako bezgrzeszność,
gdyż tylko Bóg jest bezgrzeszny, ale jako zjednoczenie z Chrystusem za pośrednictwem
Ducha Świętego, włączenie duchem i ciałem w Jego życie, uświadomienie swojej
przynależności do Niego 62. Pierwsi chrześcijanie nazywali siebie społecznością świętych63,
co oddaje pierwotne znaczenie tego terminu: święty to ktoś przez chrzest i przebywanie
w Kościele nierozerwalnie włączony w Chrystusa. Ostatecznym jego celem jest
57

Tamże, s. 285.
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Tamże, s. 166.
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Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Mt 26, 41b.
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Por.: D. Staniloe, Modlitwa i świętość, tłum. M. Bielawski, Kraków 1995, s. 26.
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Por.: S. Sacharow, Święty Sylwan z Góry Atos, dz. cyt., s. 284.
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A. Шмеман, Исторический путь Православия, c. 35, [Internet]
http://krotov.info/libr_min/25_sh/shme/man_01.html, 10.08.2009.
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Użyciu słowa „święty” w znaczeniu wyznawcy Chrystusa: Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie
Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych. Kol 1, 3-4. oraz Do wszystkich przez Boga
umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Rz 1, 7a.
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naśladowanie Boga i przebóstwienie, życie naturalnym życiem według stworzonej natury
czyli osiągnięcie pełni jedności z Bogiem przez Ducha Świętego64.
Świętego można rozumieć na dwa sposoby: jako theodidaktos - uczonego przez
Boga, a nie przez ludzi, ale także jako idiotes - człowieka prostego. Idioteia jest cechą
życia apostołów, znakiem niebiańskiego pochodzenia ich świadectwa 65. Te dwie cechy
znajdują odzwierciedlenie w postaci Paisjusza, który prowadził bardzo proste życie
i do tego samego wzywał innych. Posiadał też ogromną wiedzę o człowieku i jego
słabościach, która była wynikiem ogromnego doświadczenia duchowego.
Dumitru Staniloe pisał, że w osobie świętego, dzięki jego absolutnej
dyspozycyjności dla Boga oraz gotowości do służby w zwróceniu się do drugiego
człowieka, ludzkość zostaje uleczona i odnowiona. Święty wywiera wpływ na każdego
przez swoją postawę pełną delikatności, a jednocześnie pewności i zdecydowania66.
Właśnie dlatego człowiek poszukuje świętego, który potrafi odczytać jego potrzeby, nawet
jeśli ten nie jest w stanie ich wyrazić świadomie. Święty, będąc łagodny i pełen miłości,
dostrzega też to, co w ludziach nieczyste i co chcą ukryć67. Mówi wtedy wprost o grzechu
i wskazuje drogę uzdrowienia. Właśnie tak można scharakteryzować postępowanie
Paisjusza na podstawie Żywota. Jego postawa pełna miłości i gotowości do służby ludziom
przyciągała do niego setki pielgrzymów, a współcześnie przyciąga tysiące czytelników.
Gabriel Bunge zauważył, że ludzie, szczególnie na Zachodzie, mówią o braku
duchowych ojców w obecnych czasach. Zapominają przy tym, że w dziedzinie łaski to nie
ojciec czyni syna, lecz syn ojca. Paisjusz był ojcem duchowych dla wielu właśnie dlatego,
że to oni przyszli do niego z otwartym sercem. Tak więc prawdziwe ojcostwo zrodziło się
z doświadczenia duchowego synostwa. Bunge zwracał uwagę, że duchowy ojciec nigdy
nie uczynił siebie kimś w rodzaju samozwańczego guru, których jest bardzo wielu
w społeczeństwach Zachodu. Autentyczny duchowy ojciec nie założył nigdy żadnej
szkoły. To, co po nim pozostało, to jego udział w Duchu Świętym, który przyciąga ludzi
chcących go nazywać ojcem68.
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G. S. Bebis, Święci Kościoła [w:] Prawosławie. Światło wiary
red. K. i J. Leśniewscy, Lublin 1999, s. 126-127.
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Por.: Atanazy Wielki, Święty Antoni…, dz. cyt., s. 51.
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D. Staniloe, Modlitwa i świętość, dz. cyt., s. 22.
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Tamże, s. 25.
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G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 261.
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Właśnie ojcostwo duchowe, którego brak odczuwa się na Zachodzie, jest
szczególnym bogactwem charyzmatycznego nauczania w Kościele prawosławnym.
Chrześcijański Wschód żyje tym, co dla racjonalistycznego i nastawionego na naukowość
Zachodu jest problemem. Poważna refleksja nad źródłami, z których czerpią do dziś
chrześcijanie Wschodu, nad ich kontynuacją i rozwojem współcześnie, może pozwolić
odkryć przyczyny licznych symptomów ujawniającego się na Zachodzie kryzysu
oraz zdemaskować wiele przyjmowanych obcych rozwiązań zastępczych 69.
Jan Klimak pisał, że prawdziwego syna można poznać tylko pod nieobecność
ojca70. Po śmierci starca Paisjusza, ojca duchowego dla wielu prawosławnych, nie przestali
oni zwracać się do niego w modlitwie powierzając swoje troski, tak jak wcześniej czynili
to osobiście. Duchowy testament tego mnicha, dzięki opublikowaniu pięciu tomów Słów,
stał się znany coraz szerszemu kręgowi osób. Poza samym znaczeniem osoby starca
w prawosławiu można wskazać na jeszcze jedno zjawisko wpływające na sięganie
po proste pouczenia tego

współczesnego

mnicha.

Jest

to

poszukiwanie przez

współczesnych chrześcijan świadków – ludzi żyjących Ewangelią, a nie tylko mówiących
o niej, ludzi modlitwy, a nie autorów rozpraw teologicznych. Patriarcha Konstantynopola,
Atenagoras, znany ze swojego krytycznego stosunku wobec teologów, powtarzał,
że Chrystusem trzeba żyć, a nie tylko mówić o Nim. Przypominał, że jedyni święci, którzy
w Cerkwi prawosławnej otrzymali tytuł „teologa”: Jan Apostoł, Grzegorz z Nazjanzu,
Symeon Nowy Teolog, nie dawali prymatu rozumowi w swoich dążeniach do Boga,
ale żyli tajemnicą, jednością z Chrystusem, która potem oświecała ich rozum. Byli
całkowicie pochłonięci przez Ducha 71. Podobnie żył Paisjusz – zdobywając Ducha
Świętego, zbliżając się do niestworzonego światła góry Tabor, gdzie Jezus Chrystus został
rozpoznany jako Zbawiciel i stworzenie zostało uzdolnione do ujrzenia Go właśnie takim.
Paisjusz poznając siebie w świetle boskiej prawdy, czerpał wiedzę o naturze człowieka,
jego pragnieniach ziemskich i wiecznych. Nie była ona inna czy mniej pewna niż
osiągnięcia długich lat badań psychologii. Wprost przeciwnie – to, co uważa ona za swoje
osiągnięcia można znaleźć w pismach mnichów, poczynając od tych żyjących w IV w.
kończąc na współczesnych. To doświadczenie i wiedzę wykorzystywał Paisjusz i inni
69
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Tamże, s. 313.

Иоанн Лествичник, Лествица или скрижали
saratov.ru/books/09i/ioannl/upstairs/upstairs.pdf, 25.06.2011.
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духовные,
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О. Клеман, Беседы с патриархом Афинагором, пер. В. Зелинский, Брюссель 1993, c. 304-303.
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starcy, bardzo kompetentni dzięki doświadczeniu monastyczno-pedagogicznemu, choć bez
specjalistycznego wykształcenia świeckiego 72.
Paisjusz, w stosunku do swoich dzieci duchowych, był pedagogiem i lekarzem
duszy. Zachęcał do modlitwy, ale czasami stosował też środki mocniejsze, takie jak
oskarżenia czy ostre słowa. Bywał więc bardzo srogim wychowawcą swoich dzieci73.
Słowo, które mówi starzec jest twarde niezależnie od czasów, w których jest
wypowiadane. Nie każdy może go słuchać. Życie według takiego słowa oznacza wydanie
siebie na mękę i podtrzymywanie tej decyzji w codzienności74. Pouczenia starca są jednak
dostosowane do duchowych możliwości ucznia. Ewagriusz uważał, że nie można
powierzyć wszystkiego wszystkim i w każdym dowolnym czasie75. Tak więc to,
że wypowiedzi Paisjusza zawarte w jego Słowach dotyczą często bardzo prostych
i codziennych kwestii, a nie wyłącznie zaawansowanej praktyki modlitewnej, było
odpowiedzią na postawę tych, którzy do niego przychodzili – starzec przekazywał
dokładnie tyle, ile byli w stanie przyjąć.
Wśród chrześcijan zawsze można było znaleźć ludzi, którzy nie uchodzili
za mądrych, a wręcz za ograniczonych, nie będących w stanie słowami udowodnić prawdy
swojej wiary, ale próbujących to udowodnić swoim życiem 76. Takie właśnie było życie
mnicha Paisjusza. Żył on w pierwszej kolejności dla Boga, a potem dla ludzi. Jego pełne
miłości podejście do człowieka w doskonały sposób oddaje następujący dialog:
- Abba, powiedzcie nam coś.
- Cóż wam powiem?
- Co serce ojcu podpowiada.
- Serce mówi mi, żebym wziął nóż, pokroił je na kawałki, rozdał ludziom i umarł77.
Paisjusza można też uznać za kogoś, kto jak najszybciej, już za życia, chciał
osiągnąć to, co czeka i tak wszystkich, ale dopiero w przyszłym świecie. Tak opisywano
życie mnicha Izaaka Syryjczyka 78, jednego z ulubionych autorów Paisjusza, tak też można
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Por.: Arch. Cherubin, Wspomnienia ze Świętej Góry Atos, tłum. J. Pańkowski, Hajnówka 1999, s. 59.
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G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 353-354.
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S. Sacharow, Święty Sylwan z Góry Atos, dz. cyt., s. 149.
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G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 360.
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О. Клеман, Беседы с патриархом Афинагором, dz. cyt., c. 299.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 23.
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Por.: Izaak z Niniwy, Gramatyka życia duchowego, dz. cyt., s. 14.
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opisać życie jego samego. Właśnie w tym się przejawiała realizacja eschatologii
w codziennym życiu – modlitwie, pracy, posłudze drugiemu człowiekowi jako starzec.
Sposób ukazania wszystkich tych sfer ma unaocznić, że chociaż jeszcze w konkretnej
przestrzeni i czasie, to Paisjusz żył już w jedności z Bogiem życiem zapowiadanego
Królestwa.

4.

Słowa jako testament duchowy starca
Starzec Paisjusz po raz pierwszy spotkał siostry monasteru Suroti w 1966 r.,

w trakcie pobytu w szpitalu, kiedy jeszcze jako świeckie kobiety, odczuwające powołanie
do życia monastycznego, opiekowały się nim. Będąc wdzięcznym za okazaną pomoc
starzec wziął na siebie obowiązek założenia dla nich monasteru i już w październiku
1967 r. zamieszkały tam pierwsze mniszki. Starzec, mieszkając z nimi przez dwa miesiące,
pomagał zorganizować cenobityczny tryb życia w nowej wspólnocie – od spraw
codziennych po duchowe. Przez następne lata dwa razy do roku odwiedzał monaster,
wspierając mniszki radą oraz odpowiadając na ich pytania. Uczestniczył w posiedzeniach
Rady Duchowej monasteru oraz zgromadzeniach całej wspólnoty. Ponadto przez cały rok
pozostawał w łączności z siostrami przesyłając im listy – zarówno poszczególnym
osobom, jak i całej wspólnocie. Duchowa opieka starca nad monasterem trwała
dwadzieścia osiem lat. Przez ten czas mniszki zbierały wszystkie listy, zapisywały
wypowiedzi starca, notowały odpowiedzi na zadawane mu pytania. Z czasem ręczne
notatki zostały zastąpione przez nagrania magnetofonowe. Starzec początkowo niechętnie
odnosił się do zapisywania jego słów, kładąc akcent nie na gromadzenie i archiwizowanie
wskazań duchowych, ale na stosowanie ich w praktyce, co było jego jedyną troską.
Z czasem jednak przekonał się do duchowego pożytku płynącego ze zgromadzonych
notatek i dał na ich sporządzanie błogosławieństwo, widząc, że siostry zapisują dokładnie
to, co mówi, bez wprowadzenia najmniejszych zmian 79. Te spotkania starca z mniszkami,
gdzie padały pytania zarówno o życie duchowe, kondycję człowieka, jak też o zjawiska
we współczesnym świecie można nazwać kontynuacją starożytnej tradycji mniszej, gdzie
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Исаак, иеромонах, Житие старца…, dz. cyt., c. 44.
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bracia przychodzili do starca z różnymi pytaniami dotyczącymi każdej dziedziny życia
i słuchali uważnie jego odpowiedzi80.
Po śmierci starca w 1994 r. siostry przystąpiły do porządkowania nagromadzonych
notatek i listów, które uznały za duchowy testament zmarłego. Materiał został przez nie
posegregowany tematycznie, żeby czytelnik mógł wygodnie z niego korzystać. Powstało
w ten sposób pięć tomów Słów starca, zatytułowanych kolejno: Z bólem i miłością
o współczesnym człowieku, Duchowe przebudzenie, Walka duchowa, Życie rodzinne,
Namiętności i dobre uczynki. Każdy tom został podzielony na cztery części tematyczne.
Warto zwrócić uwagę na sam tytuł serii – Słowa. Nie zostało użyte tutaj określenie
„pouczenia” czy „nauka”. Starzec jest tym, do którego przychodzi się właśnie po słowo 81.
Chodzi tutaj o słowo nie tylko o Bogu, ale też od Boga. On sam, który istniał jako
odwieczny Logos, zapoczątkował przez wcielenie historię zbawienia człowieka.
To ze słów, których słuchali uczniowie, rodziła się ich wiara 82.
Zapisy tych swoistych dialogów świadczą o tym, jak bardzo konieczne jest,
by każdy człowiek miał kogoś, z kim mógłby prowadzić rozmowy duchowe, przed kim
mógłby śmiało odkryć wszystko, co znajduje się w jego duszy83. Realizują one jego
pragnienie dostępności dla wszystkich - dotyczą zarówno świeckich, jak i mnichów i osób
duchownych. W centrum modlitwy i służby starca zawsze stał człowiek jako taki i troska
o pokazanie mu jego właściwego i prawdziwego powołania. Paisjusz starał się pokazać
każdemu, że na ziemi jest tylko pielgrzymem i gościem, którego prawdziwa natura to
natura członka Królestwa - tego przyszłego i już dostępnego w Kościele. Stąd wywodził
ogromną godność człowieka, ale też wezwanie do zdecydowanego opowiedzenia się
za Chrystusem i życia Ewangelią.
Skąd takie zainteresowanie współczesnego człowieka życiem mnicha, które w tak
znaczący sposób różni się od życia w świecie? Otóż prawosławne chrześcijaństwo
podkreśla, że błędne jest założenie, iż istnieje odrębny świat mnichów i świat przeciętnych
chrześcijan, gdzie problemy tego pierwszego są absolutnie nieprzekładalne na drugi.
Problemy, jakie dręczą ludzkość, są zawsze i wszędzie te same, jedynie ich konkretne
egzemplifikacje zmieniają się w zależności od konkretnej sytuacji. Walka człowieka
80
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o zbawienie własnej duszy jest ta sama, z tą różnicą, jak stwierdza Ewagriusz, że świecki
zmaga się z rzeczami, a mnich, będąc ich pozbawiony, z myślami84. Stąd pytania, jakie
kierowali do starca Paisjusza chrześcijanie, były bardzo konkretne, dotyczyły
praktycznego wymiaru życia, gdyż właśnie w nim znajduje wyraz chrześcijańska postawa
człowieka.
Wszystkie tomy Słów napisane są bardzo prostym językiem, co może sprawiać
trudność współczesnemu czytelnikowi, przyzwyczajonemu do złożonych i naukowych
tekstów. Wiele osób słowa Paisjusza odrzuci, gdyż pozostaną niezrozumiałe, niedostępne
oraz obce dla współczesnego, często przeintelektualizowanego stylu pojmowania
i wyrażania. Jest to charakterystyczne dla nauk wielu starców, których życie było tak
proste jak ich słowa. Jak więc można zachęcić współczesnego człowieka do zapoznania się
z tym, co głosili starcy? Sofroniusz, kiedy pisał o św. Sylwanie, poprzedzał jego słowa
komentarzami w języku bardziej dostępnym dla ludzi współczesnych i wykształconych,
mając nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu dróg świętości85. Jednak jeśli takiego
komentarza brakuje, trzeba pamiętać, że poza samymi słowami, o wiele ważniejsza jest
formacja ducha przekazywana przez starca. Żeby ją poznać trzeba ze skupieniem śledzić
całość jego nauczania duchowego – nie tylko pojąć umysłem, ale też zrozumieć sercem,
zatrzymać i przyswoić w duszy86. To, jak podkreśla prawosławna tradycja, wydaje się być
podstawowym warunkiem zrozumienia słów starca.
Autorytet Paisjusza Hagioryty w świecie prawosławnym świadczy o tym,
że współczesny człowiek, chrześcijanin, znajduje w nich odpowiedzi na swoje pytania
i wątpliwości. Może z nich czynić lekarstwo i wykorzystywać w każdej dziedzinie życia.
Tak właśnie postępowali z księgami mnisi już od starożytności87. Paisjusz jest więc tym,
do którego osobiście za jego życia, a po śmierci za pośrednictwem książek, zwraca się
świat prosząc o słowa prawdy i przyjmuje je z wiarą. Wiara jest bowiem warunkiem
podstawowym w odczytywaniu duchowych pouczeń.
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ROZDZIAŁ IV. Obraz człowieka

1. Cechy charakterystyczne obrazu człowieka u Paisjusza Hagioryty
Każdy, kto stawia sobie pytanie kim ma być, a zatem, jakie ma być jego życie,
musi stanąć wobec problemu, jaki jest byt człowieka. Zmusza go to do wypracowania
sobie idei o sobie i o świecie, w którym żyje. Odkrywanie własnego bytu, a następnie bytu
rzeczy, jest intelektualnym trudem człowieka, jego elementem konstytutywnym, a nie
jedynie wartością do niego dodaną1. Stąd tak wielkie i niesłabnące zainteresowanie
człowieka samym sobą, rozwój nauk dotyczących jego bezpośrednio: socjologii,
psychologii, medycyny i innych nauk empirycznych. Również w świecie chrześcijańskim
zainteresowanie człowiekiem stało się jednym z ważniejszych zagadnień teologicznych
w drugim tysiącleciu jego istnienia. O ile pierwsze tysiąclecie starało się odpowiedzieć
na pytanie, kim jest Bóg, to w drugim tysiącleciu stopniowo pytanie o człowieka zaczęło
zyskiwać coraz większą uwagę. Jakkolwiek zainteresowanie człowieka samym sobą
można uznać za wspólną całościową tendencję we współczesnej kulturze, to już jego
charakter i cel jest odmienny w przypadku nauk społecznych, psychologii czy medycyny
oraz w przypadku myśli chrześcijańskiej, zarówno wschodniej jak i zachodniej.
Mikołaj Bierdiajew pisał, że w świadomości XIX i XX w. przygasł i niemal zanikł
ideał człowieka. Od czasu, kiedy człowieka uznano za produkt społeczeństwa, twór
środowiska społecznego, zastąpiono wcześniej funkcjonujący ideał człowieka świętego
ideałem społeczeństwa. Jednak dążenie do zbiorowego ideału dokonuje się poza samym
człowiekiem, przez co zagubiona zostaje całościowość osoby ludzkiej. Idealny obraz
obywatela, proponowany przez prymat zbiorowości, nie może być porównywany
z obrazem świętego, gdyż jest on zbyt związany z życiem doczesnym, politycznym,
ekonomicznym czy narodowym. Jednocześnie można obserwować pojawienie się całego
szeregu profesjonalnych obrazów człowieka, wymagających własnych wyizolowanych
idealnych doskonałości. Dla czasów nowych i najnowszych charakterystyczne jest to,
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że obraz człowieka zostaje rozdrobniony na wiele profesjonalnych obrazów i ideałów,
tj. zanika całościowość osoby2.
Można więc powiedzieć, że współcześnie następuje odejście od proponowanego
przez antropologię chrześcijańską spojrzenia na człowieka. Jednak to właśnie
ono przewyższa propozycje wszystkich innych antropologii filozoficznych, gdyż po raz
pierwszy dostrzega w człowieku osobę. Bierdiajew podkreślał, że ideał człowieka to
przede wszystkim ideał osoby, natomiast ideał społeczeństwa jest jego pochodną, a nie
odwrotnie3. Idąc tym tropem można powiedzieć, że kryzys kultury, społeczeństwa,
cywilizacji czy wartości jest w istocie kryzysem samego człowieka. Podobne myślenie
widoczne jest u starca Paisjusza Hagioryty, który ubolewał przede wszystkim
nad kondycją współczesnego człowieka i w niej widział przyczyny niepokojących zmian
we współczesnym świecie. W swej głębokiej istocie jego nauczanie zgodne jest
z twierdzeniem wspomnianego wcześniej filozofa, iż człowieka nie można zrozumieć
przez to, co jest niżej od niego, a jedynie przez to, co wyżej. Właśnie dlatego tylko myśl
religijna stawia problem człowieka w całej głębi4.
Antropologia chrześcijańska przewyższa wszystkie antropologie filozoficzne
- twierdził Bierdiajew. Właśnie antropologia wydaje się obecnie jednym z najważniejszych
tematów, jaki stoi przed prawosławną teologią w XXI wieku5. Może się wydawać, że nie
została ona wystarczająco rozbudowana przez prawosławie, gdyż ustalenia dogmatyczne
soborów powszechnych pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa nie poświęciły jej zbyt
wiele uwagi i poruszyły jedynie dwa zagadnienia. Jedno z nich to wyrażona w Credo
Nicejsko-Konstantynopolitańskim nadzieja na wskrzeszenie umarłych, drugie – odrzucenie
na Soborze Konstantynopolitańskim II twierdzenia o preegzystencji duszy. Jak widać, obie
kwestie odnoszą się bezpośrednio do eschatologii i przedstawiają człowieka w wymiarze
eschatycznym. Pozwalają zdefiniować go jako jedność ciała i duszy, bez umniejszania
godności żadnego z nich, oraz wskazać na przeznaczenie do życia wiecznego, które
zrealizuje się w całej pełni wraz z paruzją Chrystusa. Na tym kończy się dogmatyczne
2
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nauczanie Cerkwi. Pozostała prawosławna antropologia opiera się na teologumenach
- uroczystych twierdzeniach teologicznych, jednak bez formalnego zdogmatyzowania.
Najważniejsze z nich jest nauczanie o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo
Boże. Poza tym porusza ono takie kwestie jak: relacja duszy i ciała, życie pierwszych ludzi
do upadku, grzech pierworodny i jego skutki, odkupienia przez Chrystusa, przebóstwienie,
oczekiwanie na Paruzję.
Prawosławna nauka o człowieku stara się spojrzeć na niego przede wszystkim jako
na istotę powołaną do wyjścia poza ramy skończoności, widoczne w świecie
i we współczesnej świeckiej kulturze, która próbuje realizować dążenia do szczęśliwości
w ramach ziemskiej, a dla niej - jedynej istniejącej rzeczywistości. Prawosławie zaś wzywa
człowieka do rozpoznania i odnowienia w sobie obrazu Boga – Istoty wiecznej
i nieskończonej, co w rezultacie powołuje człowieka do stania się Bogiem. Zwraca tym
samym uwagę na wymiar istotowy, egzystencjalny człowieka. Dopiero po nim mówi
o wymiarze

moralnym i etycznym,

przedstawiając posłuszeństwo

przykazaniom

i wskazówkom udzielanych przez Kościół jako wyraz życia prawdą wieczną, skutek
odkrycia w sobie pierwiastka wieczności, a nie bezrefleksyjne posłuszeństwo prawu.
Właśnie taką postawę można odnaleźć u starca Paisjusza Hagioryty, kiedy mówi
o współczesnym człowieku. Za wszystkimi jego pouczeniami kryje się eschatologiczna
antropologia w spojrzeniu na istotę ludzką. Człowiek jest przede wszystkim nosicielem
obrazu Boga, wezwanym do odnalezienia i rozpoznania go w sobie, w swoim wnętrzu,
a następnie do realizacji podobieństwa do Niego. Tego, kto nie jest świadomy tej
najgłębszej prawdy o swojej istocie, dręczy niepokój, smutek, lęk; owładnięty egoizmem
nie potrafi znaleźć pokoju ze sobą ani z innymi ludźmi. Żyje w oddzieleniu od Boga,
a więc w stanie grzechu, rozbity, pochłonięty przez namiętności, podatny na podszepty
Szatana. Jednocześnie odczuwa pewne wewnętrzne pragnienie, którego nie potrafi nazwać
i zidentyfikować, i którego zaspokojenia poszukuje. Jest to w istocie pragnienie
i przeczucie wieczności. Jeśli człowiek próbuje na nie odpowiedzieć, jednak w swoich
poszukiwaniach porusza się w ramach ziemskiego świata, który usunął obecność Boga,
ponosi klęskę. To co skończone w żaden sposób nie zaspokoi jego najgłębszych pragnień.
Szukając odpowiedzi na zewnątrz siebie, człowiek zatrzymuje się na tym, co widoczne,
w swych poszukiwaniach nie wykracza dalej, do rzeczywistości transcendentnej. Jednak
ona może stać się dla niego osiągalną nie przez ciągłe oddalanie się od siebie w swoich
poszukiwaniach. Droga do niej prowadzi przez wnętrze człowieka, co bardzo często
podkreślał starzec Paisjusz. Jedyną szansą i nadzieją dla człowieka jest zwrócenie się do
104

swojego wnętrza i odkrycie tam obrazu Boga, Jego żywej obecności, a jednocześnie
zobaczenie, że jako obraz Boży jest on powołany do wieczności. Wtedy pozna siebie
w prawdzie, zrozumie najgłębszą istotę swojego bytu. Znamienne, że wezwanie
do poznania siebie przewija się przez wszystkie Słowa starca Paisjusza. Zadanie to starzec
uważał za kluczowe, gdyż umożliwia ono przywrócenie człowiekowi jego utraconego
centrum, odbudowanie wspomnianej wcześniej całościowości osoby. Poznanie siebie
przynosi odpowiedź na najgłębsze tęsknoty człowieka, będąc z jednej strony końcem
poszukiwań, a z drugiej - początkiem trudnej drogi jedności z samym sobą i Bogiem. Jest
jednak jedynym możliwym wyjściem dla dotkniętego kryzysem współczesnego człowieka.
Tej proponowanej przez starca Paisjusza drodze towarzyszy walka duchowa, zmagania
z namiętnościami, egoizmem, ciągłe dążenie do prostoty, by osiągnąć pełnię w Bogu.
Jednak tylko ona pozwala realizować wpisane w istotę człowieka eschatologiczne
powołanie. Co za tym idzie, tylko człowiek świadomy swojego eschatologicznego statusu
może przemieniać świat i tworzyć kulturę będącą odpowiedzią na jego najgłębsze
potrzeby.
W spojrzeniu Paisjusza Hagioryty na człowieka można więc wyróżnić trzy
płaszczyzny. Pierwsza z nich to swoista diagnoza stanu, w którym znajduje się
współczesny człowiek, gdzie kryzys powodowany jest przez odejście od Boga i zwrot
w stronę grzechu. Druga, to wezwanie i droga do poznania siebie jako nosiciela obrazu
Bożego, a więc uświadomienie eschatologicznego charakteru swojego bytu. Na tym etapie
człowiek odkrywa trudność w realizacji podobieństwa do Boga, musi więc podjąć
duchową walkę ze swoimi namiętnościami, ale też z wpływem Szatana. Tylko taki
człowiek, który podjął się zmiany swojego wnętrza, może twórczo przemieniać to, co jest
zewnętrzne w stosunku do niego, czyli relacje międzyludzkie, sytuację w rodzinie,
społeczeństwie, kraju czy Kościele. To jest właśnie trzecia płaszczyzna – przemiana świata
jako aktywność duchowego, nowego człowieka, który dostrzega swoją misję w świecie.
Paisjusz proponuje więc drogę kilkustopniową: najpierw spojrzenie na siebie
i swoje życie, doświadczenie zagubienia i niespełnienia, dokonanie swoistej diagnozy,
następnie zwrócenie w kierunku swojego wnętrza, poznanie siebie czyli zobaczenie obrazu
Bożego w sobie, następnie przemianę swojego wnętrza, życia i dopiero potem wyjście
do świata i przemianę go oraz kultury.
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Diagnoza stanu współczesnego człowieka
Wypowiedzi Paisjusza o człowieku są pełne bólu i miłości, jak mówi tytuł
pierwszego tomu jego Słów. Ból pojawia się przy spojrzeniu na człowieka grzesznego,
zatracającego podobieństwo Boże, a tym samym gubiącego sens swojego istnienia. Starzec
opisuje człowieka podzielonego, rozbitego, pozbawionego centrum scalającego duszę,
ducha i ciało w jedną osobę ludzką. Jest to człowiek samotny, smutny, apatyczny,
bezskutecznie poszukujący sensu życia, osłabiony, o słabej kondycji psychicznej. Starzec
ubolewał też nad takimi zjawiskami, jak: zachwyt dalekowschodnimi religiami, wzrost
uzależnień wśród młodzieży, rozpad życia rodzinnego, materializm, bezkrytyczne zaufanie
rozumowi czy sekularyzacja. Paisjusz nie poprzestał jednak na roli krytyka. Jego bólowi
nie towarzyszyło odrzucenie tak opisanego człowieka, ale miłość do niego. Ta miłość
zwraca uwagę na najbardziej podstawową, czyli nieredukowalną do niczego innego,
charakterystykę, a mianowicie – powołanie do wieczności, pełnej jedności z Bogiem.
Właśnie tutaj wkracza eschatologia. Wszystko, kim jest człowiek i to, co czyni, nabiera
znaczenia z perspektywy jego ostatecznego celu, jeszcze do osiągnięcia, a jednocześnie już
pewnego - wieczności. Człowiek, jak pisał wspominany wcześniej metropolita Pergamonu
Jan (Zizioulas)6, jest definiowany przez jego ostateczny cel, czyli zjednoczenie z Bogiem.
Tak więc człowiek jest istotą ukierunkowaną w przyszłość, ku rzeczywistości Królestwa
Bożego i z perspektywy końca i pełni patrzy na teraźniejszość.

Wezwanie do poznania siebie
Bóg, stwarzając człowieka na Swój obraz i podobieństwo, uczynił go potencjalnym
bogoczłowiekiem, powołał do stania się bogiem 7. Ta potencjalność jest w nim od momentu
narodzin i wymaga aktualizowania oraz wypełniania w każdym momencie życia. Najpierw
jednak potrzebne jest odkrycie i przeżycie tej prawdy. Starzec Paisjusz, pełen miłości
do drugiego człowieka, wzywał go do poznania siebie. Czynił to gdyż wiedział,
że w najgłębszym miejscu ludzkiego serca jest niezniszczalny obraz kochającego Boga,
który uległ zniekształceniu przez grzech, a czasem zapomnieniu, i wymaga odnowienia.
Wezwanie to dotyczy każdej osoby, niezależnie od jej poziomu świadomości religijnej,
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a realizowane jest nie przez pogłębianie teologicznej wiedzy, ale przez codzienne życie.
Starzec Paisjusz wyraźnie zaznaczał początkową konieczność poznania siebie, a następnie
życia tą prawdą, która została przez to ujawniona. Można więc powiedzieć, że wzywał
najpierw do ujrzenia obrazu Boga w sobie, a następnie do osiągania podobieństwa
do Niego.
Podobieństwo do Boga realizowane jest przez życie zgodne z wiarą. Tutaj pojawia
się pytanie: „jak żyć, żeby osiągnąć zbawienie?” – to samo, z którym przez wieki
przychodzili świeccy oraz mnisi do starców, jak świadczy Gerontikon. Zagadnienia, które
poruszały osoby przychodzące do starca Paisjusza, dotyczyły często bardzo konkretnych
spraw i odzwierciedlały wyzwania, jakie stają przed chrześcijaninem we współczesnym
świecie. Były więc pytaniami o praktyczną drogę i sposób osiągnięcia życia w jedności
z Bogiem. Zadawali je zarówno mnisi, osoby z wykształceniem teologicznym, ludzie
żyjący w Kościele oraz dopiero poznający Boga. Stąd duża różnorodność pytań
i odpowiedzi – od kwestii duchowych po praktyczne i konkretne instrukcje, czasem
zaskakujące swoją dyrektywnością. Każdy wybór, czyn, myśl, zachowanie prowadzi
do Boga lub nie. Nie istnieje trzecia postawa – neutralność wobec Niego. Stąd tak wielka
uwaga poświęcana na poszukiwanie konkretnych odpowiedzi na pytania „jak żyć?”, „jak
się zbawić?”. Starzec Paisjusz dopasowywał odpowiedzi indywidualnie do osoby, z którą
rozmawiał, do jej gotowości przyjęcia trudów życia chrześcijańskiego oraz rozumienia
zasad życia duchowego. Stąd taka różnorodność pouczeń starca.
Realizowanie podobieństwa Bożego, wypełnianie pouczeń starca, nie jest osiągane
bez wysiłku, towarzyszy mu walka duchowa. Paisjusz zatrzymywał się nad wieloma
sferami życia, w których ta walka się toczy, podkreślając przy tym, że jest to przede
wszystkim zmaganie się z własnymi słabościami, namiętnościami i grzechem.
Misja nowego człowieka – przywrócenie światu Boga
Człowiek, po prawdziwym poznaniu istoty swojego bytu, podjęciu walki o jedność
życia z Bogiem, nie może zatrzymać tej prawdy tylko dla siebie. Po wprowadzeniu Bożego
ładu w sobie jest powołany do przemiany otoczenia – tego najbliższego – rodziny, oraz
tego szerszego – całego świata i kultury. W tym wyraża się eschatologiczna misja każdego
z członków Kościoła. Stąd w wypowiedziach starca Paisjusza wiele miejsca poświęconego
rozważaniom m.in. nad współczesnym europejskim duchem, laicyzacją, racjonalizmem,
postępem technicznym. Stosunek Paisjusza do tych zjawisk we współczesnym świecie,
które oddalają człowieka od Boga i ludzi od siebie nawzajem, był jak najbardziej
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krytyczny. Zadaniem chrześcijanina jest tworzenie chrześcijańskiego świata, przemiana
zastanej rzeczywistości. Przemiany tej może dokonać tylko ten, kto najpierw przemienił
samego siebie.
Tak wygląda proponowana przez Paisjusza droga do urzeczywistnienia
eschatologicznego powołania człowieka. Od poznania siebie, zobaczenia obrazu Boga
w sobie, przez odnawianie podobieństwa do Boga, po wyjście z Dobrą Nowiną do świata
- podjęcie misyjnego wezwania Kościoła. Właśnie w ten sposób realizuje się dynamizm
eschatologicznej prawdy o człowieku.
Starzec Paisjusz był w tej drodze towarzyszem i współuczestnikiem w zmaganiach
człowieka. Nie zatrzymywał się na roli zewnętrznego obserwatora, krytyka czy terapeuty,
zaznaczającego swoją odrębność od tego, z kim rozmawia. Paisjusz identyfikował się
z drugą osobą, brał za nią współodpowiedzialność, przeżywał jej grzech. Był
współtowarzyszem w drodze do wieczności, co stawało się możliwe dzięki temu, co
wspólne między nim a największym grzesznikiem – eschatologicznej ontologii bytu
człowieka. Dla wielu chrześcijan Paisjusz jest nadal przewodnikiem duchowym, o czym
świadczy popularność jego Słów nie tylko w Grecji, ale też w Rosji i w Polsce.
„Powtórna nowość” chrześcijańskiej perspektywy
Powyżej zostały wymienione główne zagadnienia, które są poruszane w tej części
pracy. Jej celem jest przedstawienie spojrzenia na człowieka w świetle prawosławnej
antropologii i eschatologii, przyjrzenie się kryzysowi, którego doświadcza, oraz
przybliżenie drogi pokonania go. Dokonane to zostanie przez przybliżenie myśli starca
Paisjusza Hagioryty, który sam realizując ideał życia człowieka proponowany przez
chrześcijaństwo, wzywał do tego współczesnego człowieka, widząc w tym jedyny ratunek.
Warto też, podobnie jak uczynił to Chesterton w Ortodoksji przedstawiając unikalność
chrześcijaństwa, powiedzieć, czego ta praca nie zamierza dowodzić. Otóż jej zadaniem nie
jest wykazanie, że Słowa starca Paisjusza Hagioryty są wykładnią teologii i szczytowym
osiągnięciem współczesnej antropologii prawosławnej. Nie jest nim też dostarczenie
systematycznej analizy całości jego ogromnego duchowego dziedzictwa i ukazanie go jako
novum we współczesnym monastycyzmie. Paisjusz był świadomy rozdźwięku między
nowym człowiekiem, do stania się którym wzywa chrześcijaństwo, a człowiekiem
współczesnym, kształtowanym przez kulturę, dla której Bóg nie jest już punktem
odniesienia. Kierowany głęboką miłością i poczuciem odpowiedzialności za ludzi,
wskazywał drogę do osiągnięcia jedności z samym sobą, z Bogiem i odbudowania tej
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jedności w sobie. Zadaniem tej pracy jest pokazanie tej drogi jako nadrzędnej i spajającej
idei w różnorodnym dziedzictwie duchowym starca.
Chesterton w Ortodoksji pisał o sobie, że jest człowiekiem, który zdobył się
na szaleńczą odwagę, by odkryć to, co zostało już przedtem odkryte. Próbowałem, jak
wielu innych, poważnych, małych chłopców, wyprzedzić epokę. Tak jak oni próbowałem
choć o dziesięć minut wyprzedzić prawdę. A na koniec odkryłem, że to ona wyprzedziła
mnie8 - pisał na początku XX wieku. Podobnie można scharakteryzować współczesny
świat, który stara się zobaczyć człowieka na nowy sposób – przez pryzmat ekonomii,
socjologii, polityki czy psychologii. Ta nowość często jednak okazuje się nie postępem,
a krokiem

wstecz,

redukcją

do

jednego

wymiaru

–

cielesnego,

psychicznego

czy społecznego. Najgłębsza prawda i wzniosły obraz człowieka jest osiągnięciem
chrześcijaństwa. I właśnie to ona wymaga ponownego odkrycia, pokazania niesłabnącej
aktualności,

która dla współczesnego

człowieka,

zanurzonego

w

skończoności

i materialności współczesnej kultury, może być swoistą nowością. W chrześcijaństwie
człowiek jest osobowością, personą, stworzoną na obraz Boga, jest ikoną Trójcy. Pod
względem godności nie znajduje się niżej niż aniołowie 9. Nawet jeśli przez namiętności
i grzech oddala się od Boga, to również o jego upadłym stanie, o słabościach, dziedzictwo
monastycznej ascetyki może powiedzieć więcej niż współczesne analizy socjologiczne
czy psychologiczne. To, o czym mówi współczesna psychologia, znaleźć można już
w pismach Ewagriusza z Pontu z IV w. O ile jednak nowożytna nauka widząc w człowieku
istotę skończoną, pozbawiła go nadziei, to chrześcijaństwo niezmiennie wskazuje
na wieczność, przeznaczenie znajdujące się poza nim samym. Tak więc nowożytna nauka
o człowieku, chcąc w swojej nowoczesności wyprzedzić epokę, tak naprawdę dokonała
kroku wstecz. Chrześcijańska antropologia, reprezentowana przez Paisjusza nie tyle jako
naukowa dyscyplina, co doświadczenie życia i poznawania istoty ludzkiej w świetle
prawdy Bożej, zawsze będzie ją przewyższać, przez podkreślanie eschatologicznego
wymiaru.
Spojrzenie starca Paisjusza Hagioryty na współczesnego człowieka zostanie
ukazane jako wierne całości prawosławnego dziedzictwa, kontynuujące tradycję
monastycyzmu i ojcostwa duchowego. Również ta wierność tradycji może okazać się

8

G.K. Chesterton, Ortodoksja, tłum. A. Szymanowski, Gdańsk-Warszawa 1996, s. 16.

9

H. Ałfiejew, Misterium wiary…, dz. cyt., s. 89.
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novum dla współczesnego człowieka, który nie żyje już w chrześcijańskim świecie i nie
traktuje jako naturalnego życia w jedności z Bogiem10. A tylko takie życie, twierdził
Paisjusz, przynosi jako owoc jedność i spójność jego samego.
Świat chrześcijański, pisał Bierdiajew w 1952 r., niewiele wie o prawosławiu.
Dostrzega jedynie zewnętrzne i głównie ujemne cechy Kościoła prawosławnego, nie zaś
jego wewnętrzne, duchowe skarby. Dziś, po upływie sześćdziesięciu lat i wzroście
zainteresowania dziedzictwem wschodniego chrześcijaństwa, słowa te mogą się wydawać
nieaktualne. Jednak prawosławie posiada wciąż wiele skarbów do odkrycia i docenienia,
zwłaszcza jeśli chodzi o jego duchową tradycję. Ma ona moc doświadczenia
i dziedziczenia duchowej drogi, moc ponadjednostkowego życia duchowego, która
sprawia, że każde pokolenie przezwycięża świadomość swej samowystarczalności i pełni,
włączając się w życie duchowe poprzednich pokoleń, aż po czasy apostolskie. W łączności
z tradycją wiedza i doświadczenie nie pozostają bogactwem indywidualnym, ale stają się
ponadjednostkowe11. W tym można upatrywać fenomenu popularności Słów starca
Paisjusza. Są one wynikiem podążania drogą tradycji ascetycznej, głębokiego
doświadczenia życia duchowego, a nie czysto teoretycznych rozważań. Dotykają tego, co
wspólne każdemu człowiekowi, niezależnie od jego przynależności wyznaniowej,
wykształcenia czy narodowości. Na tym polega ich uniwersalność.

10

Również Gabriel Bunge dostrzegał konieczność odnowienia obecności myśli chrześcijańskiej, zwłaszcza
ascetycznej, we współczesnym świecie, będącym miejscem działania złego ducha: W czasach, gdy
przepędzone niegdyś demony powróciły ukryte pod nowymi imionami i w nowych przebraniach i to liczniej
niż kiedykolwiek, koniecznie trzeba je na nowo nazwać ich właściwym imieniem. Tym bardziej,
że rozpowszechniło się błędne mniemanie, jakoby w ogóle nie istniały (…). Lecz spójrzmy, oto wypędzony
diabeł powrócił z siedmioma innymi, jeszcze gorszymi, aby zawładnąć pustym domem i to tym łatwiej, im
słabiej jest on strzeżony. Aby to wszystko jasno widzieć, należy na nowo odkopać „studnie”, wydrążone
niegdyś w pocie czoła przez Ojców na pustyni, a potem złośliwie zasypane przez Filistyńczyków. Nie chodzi
bowiem o to, aby ludzie wobec braku „wody życia” pokonywali dalekie drogi po to tylko, by napić się
z mętnych wód Gihonu. [Gihon – Nil, który płynie w Egipcie, symbol świata i zła]. Już prorok im tego
zabronił. Gdy pewnego razu stare studnie zostaną odkopane i znów wpłynie w nie woda oczyszczona przez
piasek pustyni, wtedy okaże się, że mogą one również dzisiaj zaspokoić pragnienie szukających.
Zob. G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki,
Kraków 1998, s. 194.
11

M. Bierdiajew, Prawda prawosławia, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1993, nr 2 (453), s. 4-5.
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2. Kondycja współczesnego człowieka w świetle słów starca Paisjusza
Kryzys człowieka czy kryzys świata
Współczesne nauki społeczne mówiąc o kryzysie przedstawiają go jako szczególną
dziejową zmianę i kładą nacisk na cywilizację, kulturę, społeczeństwo12, czyli, jak można
by szerzej to określić – świat. Wyjątkowość tej zmiany przedstawiają dowodząc,
że w miejsce świata, czyli systemu przekonań poprzedniej generacji, przychodzi stan,
w którym człowiek zostaje pozbawiony przekonań, a tym samym - świata. Człowiek nie
wie, jak żyć, gdyż nie wie, co ma myśleć o obecnym świecie, skoro ten, w którym żył do
tej pory, runął. Stopniowo zaczyna się więc czuć wyobcowany, zagubiony, przerażony
i zdezorientowany. Próbuje wielu rzeczy, by z tego stanu wyjść, co w istocie sprowadza się
do udawania wobec samego siebie, że ta czy inna droga go przekonuje. Właśnie ta
udawana, zakłamana postawa jest charakterystyczna dla świata w kryzysie - całe pokolenia
zafałszowują siebie, rzucając się w doktryny, ruchy polityczne czy prądy artystyczne, które
zapełniają pustkę po autentycznych przekonaniach. W epoce kryzysu człowiek nie wie
dobrze, kim jest, ponieważ w istocie nie jest on niczym w sposób zdecydowany - dzisiaj
jest tym, a jutro kim innym13. Opis takiego stanu rzeczy można przełożyć na czasy
współczesne, na XX i XXI wiek, choć Ortega y Gasset punktem wyjścia powyższych
rozważań uczynił wiek XV. Trudno się nie zgodzić z obserwacjami tego filozofa. Jednak
o ile on sam przyczyny kryzysu szukał w świecie jako takim, to myśl religijna starca
Paisjusza, odnajduje ją w człowieku. Świat, pozbawiony jakiejkolwiek osi, kierunku i celu,
stopniowo napełniający się chaosem, jest odbiciem wewnętrznego stanu współczesnego
człowieka. Paisjusz zauważa, że Bóg przestał być punktem odniesienia dla człowieka, co
spowodowało rozpad zarówno jego samego jak i świata, który tworzył.
Paisjusz mógłby się zgodzić z Ortegą y Gassetem, że tym, co charakteryzuje kryzys
jest nieustanna zmienność, brak ukierunkowania – w związku z tym, że nic nie jest pewne,
nie ma niczego niepodważalnego i pewnego w swoim istnieniu. Paisjusz jednak w swojej

12

Na filozoficzne przeciwstawienie świata i człowieka w sporze o to, czy świat ma być wszystkim,
a jednostka niczym i w analizie kryzysu oraz na fałszywość tego paradygmatu utrwalonego od czasów
Kartezjusza zwrócił uwagę A. Karpiński w książce Kryzys kultury współczesnej, Gdańsk 2003. Autor
postanowił się więc skoncentrować na opisie współczesnego ducha i myślenia człowieka samego o sobie,
by pokazać drogę wyjścia z labiryntu, w którym się znalazł współczesny człowiek – rzeczywistą
rewaloryzację podmiotowości.
13

J. Ortega y Gasset, Wokół Galileusza, tłum. E. Burska, Warszawa 1993, s. 61-62.

111

refleksji, inaczej niż wspomniany filozof, wyszedł poza granice skończoności świata
i wskazał brak Boga jako przyczynę tego stanu rzeczy. Człowiek, który nie widzi Stwórcy,
dryfuje niczym samotna łódź bez sternika po wzburzonym morzu. Należy zwrócić uwagę
na tę znaczącą różnicę w prezentowanych tutaj spojrzeniach na kryzys. O ile w diagnozie
stanu współczesnego człowieka refleksja prawosławna mogłaby się, przynajmniej
częściowo, zgodzić z prezentowaną tutaj perspektywą filozoficzną, o tyle niedopuszczalna
jest dla niej interpretacja przyczyn takiego stanu rzeczy. Ortega jako przyczynę kryzysu,
czynnik ukierunkowujący człowieka, widzi świat i w nim szuka odpowiedzi. Paisjusz
natomiast zdecydowanie wskazuje na wnętrze człowieka i jego samego jako przyczynę
kryzysu zarówno w nim jak i w świecie współczesnym, w kulturze. Wschodnie
chrześcijaństwo widzi w człowieku twórcę świata, potencjalnego naśladowcę Boga, a nie
posłuszny światu byt. Jeśli świat przeżywa kryzys, to dlatego, że kryzys ten dotyczy
po pierwsze samego człowieka, o czym wyraźnie mówił Paisjusz. Człowiek grzeszny,
upadły może być twórcą tylko tak samo ułomnego świata jak on sam. Tak więc to nie
współczesny świat pogrążony w kryzysie wpływa na kondycję człowieka, ale człowiek jest
tym, który przeżywa kryzys i tworzy kulturę taką, która ten stan odzwierciedla.
Uznając powyższe rozpoznanie kryzysu prezentowane przez Paisjusza Hagiorytę,
najpierw omówiona zostanie wewnętrzna kondycja współczesnego człowieka, będąca
dla starca przedmiotem największej troski. Przybliżone zostanie jego spojrzenie
na wewnętrzną pustkę człowieka, niepokój, poszukiwanie sensu, zafałszowane spojrzenie
na szczęście, cierpienie związane z egoizmem. Konsekwencje takiego wewnętrznego stanu
dotyczą nie tylko samej osoby, która tego doświadcza, ale też jej najbliższego otoczenia
i szerzej – świata. Zostanie więc też przedstawione krytyczne spojrzenie starca na takie
zjawiska we współczesnym świecie jak wzrost sekularyzacji, kult rozumu, prymat
materializmu i korzyści własnej, upadek etosu pracy i ducha ofiarności, utrata zdolności
świętowania, popularność duchowości New Age. Należy zaznaczyć, że kwestie te zostaną
omówione i pokazane tylko przez ich ścisły związek z wewnętrznym stanem człowieka,
gdyż, zgodnie ze słowami Paisjusza, są jego konsekwencją. Widoczne w świecie oznaki
kryzysu okazują się w rezultacie wtórne wobec pierwotnego kryzysu człowieka.
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Człowiek współczesny - utracona świadomość eschatologii
Kiedy człowiek traci poczucie Bożego obrazu i swojego związku z Chrystusem,
zatraca również obraz swojego własnego człowieczeństwa14 - przekonywał starzec
Paisjusz.
Jeśli istota człowieka zawiera się w przeznaczeniu do wiecznego trwania w Bogu
oraz dążeniu do osiągnięcia jak największej możliwej jedności z Nim już za życia
ziemskiego (tutaj przychodzi z pomocą Kościół), to brak tej świadomości skutkuje
rozbiciem i kryzysem osoby ludzkiej. Takiego zdania był starzec Paisjusz i właśnie
w braku eschatologicznej świadomości upatrywał przyczynę cierpień współczesnego
człowieka. To ona jest u podstaw wszelkich innych kryzysów: wartości rodzinnych,
moralnych, wspólnotowych, przenikania do Kościoła ducha świeckiego.
Paisjusz Hagioryta był przekonany, że im dalej człowiek odchodzi od Boga, tym
jego życie staje się trudniejsze i zaczyna on przeżywać wewnętrzną udrękę. Stan oddalenia
od Stworzyciela nazywał piekłem. Cierpienia człowieka, który oddalił się od Stwórcy,
porównywał do cierpień dziecka znajdującego się daleko od matki15. Tak jak przetrwanie
bezbronnego dziecka jest w pełni zależne od matki, która je doskonale zna i wie, jak
zaspokoić jego podstawowe pragnienia, choć ono ich nawet nie wypowiada, tak człowiek
w swoim istnieniu jest całkowicie zależny od Boga, który go stworzył i najpełniej poznał
oraz podtrzymuje w istnieniu. On też jest dla niego źródłem wiecznego szczęścia, nadzieją
i pewnością trwania po ziemskiej śmierci.
Dzisiejsi ludzie nie myślą o wieczności. Miłość własna nie pomaga im zapomnieć,
że stracą wszystko. Nie pojęli jeszcze głębokiego sensu życia, nie doznali innych,
niebiańskich radości16 - mówił starzec. Ubolewał nad tym, że współcześni ludzie nie
wierzą w inne życie. Był przekonany, że ich wszystkie cierpienia zaczynają się właśnie
od braku wiary w swoją wieczność, braku eschatologicznego spojrzenia na rzeczywistość
doczesną. Taki stan zafałszowuje spojrzenie człowieka na siebie i świat, prowadzi do
14

W celny sposób opisuje stan człowieka, który odszedł od Boga, Paul Evdokimov: Tam, gdzie nie ma Boga,
nie ma też człowieka. Utrata obrazu Boga pociąga za sobą zniknięcie człowieka, dehumanizuje świat, mnoży
opętanych. Przy nieobecności Boga pojawia się ciężka obecność człowieka ogarniętego obsesją samego
siebie, a jego smutne utopie grożą na dłuższą metę zniekształceniem typu antropologicznego. Człowiek traci
wymiar głębi, wymiar Ducha Świętego; ten zaś, kto nie jest poruszany przez Ducha Świętego, nie jest istotą
ludzką, jak mówią śmiałe słowa świętego Grzegorza z Nyssy. Zob. P. Evdokimov, Wieki życia duchowego,
tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 111.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, Z bólem i miłością o współczesnym człowieku, tłum. J. Pańkowski i in.,
Hajnówka 2010, s. 44-45.
16

Tamże, s. 71.

113

zakłamanej perspektywy. Natomiast kiedy człowiek porusza się w płaszczyźnie życia
prawdziwego [wiecznego – przyp. autor], ze wszystkiego się cieszy. Z tego, że żyje. Z tego,
że umrze. Nie dlatego cieszy go śmierć, że życie go zmęczyło; cieszy się dlatego, że umrze
i pójdzie do Chrystusa17. W nauczaniu starca jedynym prawdziwym życiem jest życie
skierowanie ku wieczności. Tylko ono może przynieść odpowiedź na pytanie o sens, może
też zaspokoić dążenie do pełni życia, wskazując jego właściwy wymiar.
Starzec zauważył, że współczesny człowiek nie jest ukierunkowany na wieczność,
a tym samym nic nie wie o swoim przeznaczeniu wykraczającym poza tu i teraz. Bez
tej świadomości jest więźniem doczesności, wizji końca, zarówno swojego osobistego, jak
i świata. Paisjusz Hagioryta nie był odosobniony w swojej ocenie. Również inny ceniony
starzec - Jan z Wałaamu, żyjący na przełomie XIX i XX w. - czynił podobne obserwacje.
W jednym ze swoich listów pisał, że człowiek mało myśli o wieczności, nie zauważa jej18.
Człowiek stał się bardzo przyziemny i zapomniał o tym, co najważniejsze. Właśnie
ta utracona świadomość eschatologiczna, brak pamięci wieczności, jest dla niego źródłem
cierpienia i przyczyną wewnętrznego rozpadu.
Widząc taki stan współczesnego człowieka starzec wzywał do poszukiwania
Królestwa Bożego i rozpoznania, że na tym świecie człowiek jest tylko gościem
i pielgrzymem zmierzającym do niebieskiej ojczyzny. Poszukiwania Królestwa powinny
stać się jego główną troską, a wtedy wszystko inne zostanie mu dane. Kiedy człowiek
przygotowuje się do wieczności, wtedy ziemskie życie zyskuje sens. Natomiast jeśli
zatraca się w tym życiu i jego doczesnych bogactwach, to traci na próżno dany mu przez
Boga czas19. Nie odnajduje sensu, lecz zaczyna odczuwać coraz dotkliwiej wewnętrzną
pustkę.
Stan pustki wewnętrznej
Zarówno w rozmowach samego starca, jak i w relacjach mniszek z klasztoru
w Suroti, pojawiały się spostrzeżenia, że ludzie świeccy odczuwają pustkę, mimo
iż posiadają wiele bogactw materialnych. Starzec nauczał, że do człowieka, który
zaspokaja wyłącznie doczesne pragnienia przychodzi nie radość i spełnienie, lecz smutek
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 197.
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Jan z Wałaamu, Zdobyty płomień. Listy, tłum. K. Mamajko, Kraków 2004, s. 35.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 329-331.
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i odczucie pustki. Nie jest on w stanie zobaczyć, że wraz z momentem śmierci straci
wszystkie doczesne bogactwa. Całą swoją energię poświęca na ich gromadzenie, chcąc
zagłuszyć wewnętrzny głos i wypełnić odczucie jakiegoś nieokreślonego braku, którego
nie potrafi nazwać. Jednak wewnętrzna pustka pozostaje, gdyż może ona być wypełniona
tylko przez rzeczywistość duchową i wieczną20.
Paisjusz Hagioryta w charakterystyczny dla siebie obrazowy sposób opisywał ludzi
skupionych wyłącznie na rzeczach doczesnych: Ci, których zadowala świat materialny,
podobni są do głupich piskląt, które siedzą spokojnie w jajku, nie próbują przebić
skorupki, wydostać się i cieszyć słoneczkiem - niebiańskim lotem do życia rajskiego - tylko
siedząc bez ruchu, umierają wewnątrz skorupy jajka21.
Dla pełniejszego zrozumienia charakteru wewnętrznej pustki, o której mówił
Paisjusz, warto sięgnąć do Teofana Zatwornika, który pustkę tę przeciwstawiał stanowi
wszelkiej pełni, otrzymanej na początku od Boga. Odejście od Niego musi więc przynosić
stan przeciwny, stan nicości, rozpalany przez nieokreślone, niczym nie zaspokojone
pragnienie. Pisał: Człowiek taki staje się bezdenną przepaścią; ze wszystkich sił stara się
wypełnić tę pustkę - lecz nie widzi i nie czuje nasycenia. Stąd całe jego życie upływa
w pocie, trudach i wielkich kłopotach, zajmując go różnorodnymi sprawami, w których
spodziewa się znaleźć zaspokojenie nękającego go pragnienia. Sprawy te pochłaniają całą
jego uwagę, cały czas i całą działalność (…). Stąd jasne jest, dlaczego człowiek, który
stawia samego siebie za cel, nigdy nie jest u siebie, lecz żyje niejako poza sobą, w rzeczach
stworzonych lub wynalezionych przez próżność. Odpadł od Boga, który jest pełnią
wszystkiego, i sam jest pusty (…). Dlatego cechą charakterystyczną grzesznego życia jest
bezmierne poddanie ziemskim troskom przy zaniedbywaniu zbawienia 22.
Teofan Zatwornik mówił o trzech rodzajach pustki: pustce rozumu, woli i serca.
Ta pierwsza, skutek zapomnienia o Jedynym Bogu, rodzi chęć posiadania ogromu
informacji, dowiadywania się, nadmierną badawczość. Pustka woli, którą nie włada Bóg,
wywołuje obfitość pragnień, chciwość i dążenie do podporządkowania wszystkiego
człowiekowi. Natomiast w stosunku do serca pustka przejawia się pragnieniem licznych
uciech lub poszukiwaniem takich rzeczy, które mogą być źródłem osłody dla
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wewnętrznych i zewnętrznych zmysłów. Z powyższych cech wyłania się obraz człowieka
nieustannie troszczącego się o zdobywanie dóbr materialnych, informacji, przyjemności.
W swoich działaniach nie jest on sam - istnieje cały świat grzesznych ludzi, którzy
nieustannie dociekają, zdobywają, rozkoszują się sobą, pomnażając chciwość i widzą
w tym całe swoje szczęście, błogosławieństwo i życie. Święty Teofan pisał, że jest to:
Marny świat, w którym zajęcia, zwyczaje, reguły, związki, język, uciechy, rozrywki, pojęcia
(…) są pełnym wyniszczaniem ducha przez miłośników świata 23. W tej sytuacji człowiek
nie jest w stanie żyć inaczej, niż dyktuje świat, ponieważ wymagałoby to od niego
gigantycznego wysiłku, którego nie chce wziąć na siebie.
Zgodnie ze słowami Paisjusza, samo w sobie pragnienie czegoś, np. wspomnianych
przez Teofana Zatwornika dóbr materialnych czy wiedzy, nie jest złe, jednak jest w nim
niebezpieczeństwo zniewolenia części serca człowieka i oddalenia go od Boga. Serce
podążające za gromadzeniem rzeczy ziemskich jest zaangażowane w to bez żadnej
korzyści dla człowieka, jego wysiłek zapełnienia braku jest daremny. Paisjusz wzywał
do unikania oddawania się rzeczom materialnym, by nie zniewalały one serca: Używajmy
rzeczy prostych, takich, żeby tylko zaspokajały nasze potrzeby. Jednak troszczymy się o to,
żeby używane przez nas rzeczy były niezawodne. Chcąc korzystać z jakiejś pięknej rzeczy,
oddaję temu pięknu całe swoje serce. Dla Boga nie pozostaje wtedy w sercu miejsca.
Na przykład, przechodząc koło jakiegoś domu, widzisz zbytkowne ozdoby, marmur,
wykończenie, zachwycasz się kamieniem i cegłą i pozostawiasz wśród tego wszystkiego
swoje serce. Albo widzisz w sklepie piękną oprawkę do okularów i chcesz ją kupić. Jeżeli
jej nie kupisz, zostawisz swoje serce w tym sklepie. Jeżeli zaś kupisz i będziesz nosić, twoje
serce będzie wprawione w tę oprawkę i przylepione do niej (…). Trzeba, na ile to możliwe,
nauczyć się unikać doczesnych przyjemności, zajmować się wewnętrzną pracą duchową,
dla gromadzenia Boskiej radości 24.
Opisane wyżej gromadzenie dóbr materialnych i przywiązanie do nich jest
w istocie nieudaną próbą zaspokojenia pustki wewnętrznej. Człowiek tak motywowany
będzie odczuwał nienasycenie, irytację i niepokój, strach przed odebraniem mu jego
bogactwa. Będzie również ciągle doświadczał pustki, przez co jeszcze bardziej nasili
starania zapełnienia jej, popadając w materializm. Właściwy stosunek do dóbr
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Tamże, s. 129-131.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 68-70.
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materialnych może być osiągnięty tylko przez uświadomienie sobie najgłębszego sensu
życia - poszukiwania w pierwszej kolejności Królestwa Bożego25. Tylko takie
ukierunkowanie, twierdził starzec, jest w stanie zlikwidować wewnętrzną pustkę
człowieka, a także zaradzić niepokojowi, który stopniowo pojawia się w opustoszałym
wnętrzu człowieka.
Doświadczenie niepokoju
Starzec, spotykając się z ludźmi przyjeżdżającymi na Świętą Górę Atos, zauważył,
że są oni bardzo rozbici, zagubieni i niespokojni. Stracili punkt orientacyjny, a co za tym
idzie, przestali kontrolować samych siebie i gnani niepokojem pędzą przed siebie z wielką
szybkością tego świata26. Mówił: Cały świat zmierza do tego samego. Jest powszechny
rozpad (…). Męczarnie ludzi nie mają końca. Powszechny rozkład - całe rodziny, dorośli,
dzieci… Moje serce krwawi co dnia. Większość domów pełna jest zamieszania,
niepokojów, napięcia. Tylko w tych domach, w których żyje się po Bożemu, ludziom jest
dobrze27.
Utrata Boga jako centrum i punktu orientacyjnego nie tylko spowodowała pustkę
wewnętrzną, ale stopniowo wprowadziła do niej niepokój28. Starzec Paisjusz, rozmawiając
z przychodzącymi do niego pielgrzymami, zauważył, że jest cecha, która ich łączy,
niezależnie od narodowości, wieku, stopnia zamożności czy sytuacji osobistej. Było to
niestrudzone poszukiwanie spokoju, wynikające z doświadczania w swoim sercu czegoś
zupełnie innego. Niepokój pchał ich do różnych zajęć. Jedni zatracali się w pracy, inni
szukali

pocieszenia

stosując

środki

farmakologiczne.

Niewielu

ludzi

wygląda

na spokojnych, czy to młodzieńcy, dziewczęta czy ludzie dorośli - zauważał Paisjusz. Rzadko dziś zobaczysz człowieka zrównoważonego. Iluż to ludzi - jedni wskutek
wrażliwości, drudzy z rozdygotanych nerwów - wpada w bezsenność, łyka tabletki albo bez
żadnej korzyści męczy się po szpitalach (…). Ludzie o subtelnej duszy, bardzo wrażliwi
i uczciwi, powinni być uważni, bo diabeł kręci swoim ogonem i czyni ich jeszcze bardziej
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Warto przypomnieć, że według Ewagriusza z Pontu, wewnętrzny niepokój był pierwszą i najpewniejszą
oznaką acedii. Więcej na ten temat: G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 225-231.
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wrażliwymi tak, iż mogą wpaść w przygnębienie, a nawet, uchowaj Boże, dojść
do samobójstwa29.
Podobne obserwacje poczynił patriarcha ekumeniczny Atenagoras, celnie
zauważając, że obecnie człowiek żyje w trwodze i nic, co skończone, nie może uciszyć
jego niepokoju. Człowiek, dochodząc do coraz większych rzeczy, odczuwa coraz większą
trwogę i jego serce nigdzie nie znajduje wytchnienia, gdyż zostało stworzone
do nieskończoności, do bezgranicznej miłości. Większość trosk naszych czasów można
wyjaśnić tym, że człowiek zaprzecza swojej potrzebie nieskończoności 30.
Niekiedy ten nieokreślony niepokój przyjmuje formę strachu przed śmiercią, która
dla człowieka pozbawionego wiary wydaje się ostatecznym kresem życia. Dla człowieka
wierzącego jest natomiast wyczekiwanym momentem spotkania z Bogiem. Tak więc
każdy człowiek wierzący wezwany jest do zachowywania pamięci o śmierci, do ciągłego
powracania do prawdy o kruchości tego, co ziemskie i stałości wiecznego Boga.
Szczególnie odzwierciedlone to zostało w memento mori31, wspólnym dla wschodniej
i zachodniej tradycji życia monastycznego. Starzec Paisjusz żywił współczucie do ludzi
przepełnionych strachem przed ziemskimi rzeczami, a pozbawionych go zupełnie przed
rzeczami wiecznymi. Jak ważna była dla niego pamięć o śmierci świadczy następująca
wypowiedź: Przychodzą do mnie do koliby niektórzy ludzie uduchowieni, mówią: «Oto
koło nas ktoś umarł i teraz ciągle odczuwamy strach». I proszą mnie, żebym się o nich
pomodlił, żeby ten strach od niech odszedł. «Ale tutaj - odpowiadam - ludzie starają się,
by trwała w nich pamięć o śmierci, a obok ciebie ktoś umarł i ty byś chciał ten strach
odgonić?!»32. Pamięć o śmierci, w połączeniu z pamięcią o obiecanym Królestwie i pełni
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, Przebudzenie duchowe, tłum. A. Bień, Hajnówka 2008, s. 209.
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О. Клеман, Беседы с патриархом Афинагором, пер. В. Зелинский, Брюссель 1993, s. 140.
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Patriarcha Atenagoras mówił o śmierci w następujący sposób, wskazując tym samym na celowość pamięci
o niej: Śmierć nadaje życiu całą jego powagę, przemienia je w zagadkę, na przekór wszystkiemu dając mu
poczucie wieczności (…). Życie i śmierć wspólnie chcą wieczności. Życie w całej jego pełni i śmierć w całej
jej powadze stają się jednym znakiem, wskazującym na niepoznawalne. Zob. О. Клеман, Беседы
с патриархом Афинагором, dz. cyt. , c. 141. W podobnym duchu pisał też Bierdiajew: W tym świecie, gdy
jest on pojmowany jako zamknięty, samowystarczający i skończony, wszystko wydaje się bezsensowne,
ponieważ wszystko jest znikome, przemijające, tj. śmierć i śmiertelność jest zawsze w tym świecie i jest
źródłem bezsensu tego świata oraz wszystkiego, co się w nim zdarza. Jest także znakiem dochodzącym
z głębi, wskazującym na istnienie wyższego sensu życia. Głęboka tęsknota i bojaźń, jakie wywołuje w nas
śmierć, wskazuje na że należymy nie tylko do powierzchni, ale też do głębi, nie tylko do powszedniości życia
w czasie, ale także do wieczności, Zob. M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, dz. cyt., s. 254.
32

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 104-105.
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życia z Bogiem, nie jest źródłem niepokoju i lęku, lecz środkiem pozwalającym
nieustannie zwracać się w stronę wieczności.
Starzec podkreślał, że ludzie, którzy boją się śmierci, nie poprzestają na t ym
jednym strachu, ale wchodzą w jego spiralę coraz bardziej i tym samym zaczynają żyć
poza rzeczywistością. Ci, którzy lękają się śmierci i jednocześnie oddają się całkowicie
doczesnemu

życiu,

np. wyszukując

przenoszą

wszędzie

strach

zagrożenia,

na
bojąc

codzienne
się

aspekty

obsesyjnie

funkcjonowania,

zarazków,

bakterii

czy czegokolwiek, co mogłoby zagrozić ich zdrowiu, a co za tym idzie - życiu.
Uzewnętrzniają tym samym, że są nieustannie zwyciężani przez strach, który trzyma ich
w duchowym bezruchu. Ludzie odważni natomiast, widząc przed sobą śmierć i codziennie
o niej myśląc, przygotowują się do niej duchowo i podejmują wszelkie wysiłki z większą
śmiałością. W ten sposób pokonują doczesność i już tutaj zaczynają żyć w wieczności
i rajskiej radości33.
Starzec w zdecydowany sposób wypowiadał się o ludziach, który podążali
za strachem i przejawiali przesadzoną, nadmierną i nieuzasadnioną troskę o swoje
zdrowie34.

Wierzyli

oni

swoim

lękom,

zagrożeniu

śmiertelną

chorobą

i niebezpieczeństwem do tego stopnia, że utrudniało im to codzienne funkcjonowanie. Tak
uwarunkowani nie byli w stanie wyjść poza wyimaginowaną chorobę - stan zagrożenia
życia. W rezultacie myśl, której bezkrytycznie wierzyli i co do której nie mieli
wątpliwości, powodowała, że zaczynali rzeczywiście słabnąć fizycznie i duchowo.
Ogarniała ich paraliżująca panika i nie potrafili wyjść z tego stanu. Paisjusz zdawał sobie
sprawę, że samym słowem i pouczeniem nie zdoła pokazać takim ludziom, że znajdują się
w błędzie, a przesadny strach jest nieuzasadniony. Dlatego też stosował inne środki, żeby
wybić ich z dotychczasowego schematu, zmusić do zmiany myślenia i sposobu życia.
Ilustruje to historia, opowiedziana przez starca, dotycząca mężczyzny z Konicy
przekonanego o tym, że ma gruźlicę.
Nie pozwalał on zbliżać się do siebie nawet żonie i dzieciom, większość czasu
spędzał w swoim pokoju opatulony kocami, rzadko wychodził z domu, co rzeczywiście
powodowało podupadanie na zdrowiu. Starzec, wiedząc że mężczyzna ten przez
zniewolenie lękiem o swoje zdrowie nie przyjdzie do monasteru, sam się do niego udał.
33

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 2.
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Troska o fizyczne zdrowie może być pokusą acedii, twierdził Ewagriusz. Zob. G. Bunge, Ewagriusz
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Człowiek ten nie pozwalał mimo wszystko starcu podejść do siebie, mówiąc, że może go
zarazić. Jednak zapytany przez Paisjusza, skąd wie o swojej chorobie, milczał.
W momencie, kiedy żona przyniosła mnichowi dżem z włoskich orzechów, starzec kazał
choremu otworzyć usta, zaznaczając, że teraz ma słuchać wyłącznie jego. Ten tak
też zrobił, niczego nie podejrzewając. W tym momencie starzec włożył mu do ust orzech,
tak żeby rzekomo chory go oblizał, po czym wyjął z ust i sam zjadł. Mężczyzna przeraził
się, że starzec zarazi się gruźlicą, jednak ten zapewniał go, że tak się nie stanie, nikt
z obecnych na nią nie choruje. Gdyby choroba była rzeczywista, to wiedziałby o tym i nie
wziąłby do ust wspomnianego orzecha. Właśnie to niestandardowe zachowanie starca
spowodowało, że mężczyzna porzucił strach i przekonanie o chorobie, a następnie wrócił
do normalnego życia35. Przywołane zdarzenie pokazuje z jednej strony, jaką formę może
przyjąć i do jakiego stanu doprowadzić człowieka lęk przed śmiercią. Z drugiej zaś,
odzwierciedla głęboką miłość Paisjusza do człowieka i troskę o to, by nie był on
niewolnikiem tego, co podpowiada mu jego słabość, ale odważnie stanął w prawdzie
o sobie.
Wewnętrzny niepokój może nie tylko prowadzić do pojawienia się opisanego wyżej
chorobliwego strachu o swoje zdrowie. Paisjusz wspominał też o innej reakcji, będącej
wynikiem zauważenia tego niepokoju i próby odpowiedzenia na niego, która może
sprawiać wrażenie duchowej i słusznej, jednak taka nie jest. Mowa tutaj o tzw. turystyce
duchowej - człowiek podróżuje do świętych miejsc, upatrując w nich zaspokojenia swoich
pragnień i uciszenia niepokoju. Upragniony spokój jednak nie przychodzi, nawet jeżeli
szuka się go w świętych miejscach, które przecież są rzeczami zewnętrznymi, a źródło
niepokoju znajduje się wewnątrz człowieka. Ludzie pielgrzymując od jednego świętego
miejsca do kolejnego chcą znaleźć Boga, podczas gdy On znajduje się obok nich. Mając
możliwość znalezienia Chrystusa bez trudu, męczą się i w rezultacie nie znajdują Go.
Człowiek nie otrzyma spokoju wskutek ciągłego przemieszczania się i podziwiania
różnych osobliwości. Są one dla tych, co cierpią, gdyż pomagają im na chwilę zapomnieć
o cierpieniu - mówił starzec.
Turystyka duchowa stała się udziałem również Świętej Góry. Paisjusz dzielił się
tym, co widział sam na Atosie – wielu przyjeżdżało, odwiedzało różnych mnichów,
wzruszając się tym, co mówili, komentowali jednak ich słowa zgodnie z własną logiką, nie
35

Паисий Святогорец, Слова, т. 3, Духовная борьба, пер. Д. Сухинин, Москва 2010, c. 55-56.

120

zachowując pierwotnego sensu. Ich wysiłek okazywał się stratą czasu i nie przynosił
rezultatu. Rzeczywistą pomocą byłoby dla nich, gdyby odwiedzali jednego ojca i starali się
spełnić to, co im zalecił, podkreślał Paisjusz. Rozmawiając z jedną z sióstr monasteru
Suroti wzywał do refleksji: Pomyśl, jak czują się ci wszyscy turyści, przyjeżdżający tutaj
z innych krajów, pod palącym słońcem, w upale i kurzu, wśród hałasu i zgiełku wędrujący
po ulicach! Jakie brzemię, jaki wewnętrzny niepokój przygniata i dręczy ich dusze, jeżeli to
wszystko, co muszą znosić, uważają za odpoczynek!36
Starzec widział w odwiedzaniu kolejnych sanktuariów nie wyraz pobożności,
ale niepokoju duszy oraz pragnienie podróży i rozrywki. Zwracał uwagę na postępujące
zeświecczenie przy organizowaniu takich wyjazdów oraz na to, że w niczym nie
przypominają one trudów dawnych pielgrzymek. Według niego, krótka i wygodna podróż
samolotem nie stwarza nawet okazji do podjęcia wysiłku ani fizycznego ani duchowego.
Paisjusz wspominał: W dawnych czasach biedni pielgrzymi zostawali przed świątyniami,
urządzając tam czuwania nocne, żeby odnieść korzyść duchową, a jeszcze i po to, by
zaoszczędzić na hotelu i móc rozdawać jałmużnę. Jeżeli ktoś po powrocie z pielgrzymki nie
zmieniał się duchowo, mówiono mu: «Poszedłeś jako czosnek, a wróciłeś jako cebula»37.
Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi, starzec zaznaczał konieczność duchowej
przemiany, wskazywał na wnętrze jako na punkt wyjścia. Zewnętrzne wysiłki mają sens
o tyle, o ile towarzyszą rozwojowi duchowemu, a nie zastępują go. Same w sobie nie
zapełnią wewnętrznej pustki i niepokoju.
Paisjusz zauważał, że im bardziej ludzie oddalają się od prostego życia w stronę
świeckiego luksusu, tym bardziej w ich duszach wzmaga się niepokój. Coraz większe
oddalenie od Boga sprawia, że nigdzie nie są w stanie znaleźć spokoju. Niepokój duszy
kieruje ich poszukiwania w różne strony. Niektórzy zwracają się o

pomoc

do psychoanalityków i psychiatrów38, podczas gdy ci często nie wierzą ani w Boga ani
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O relacji między psychiatrią a rzeczywistością duszy pisał też Evdokimov, a jego wnioski pokrywają się
z widzeniem tej kwestii przez Paisjusza: W dzisiejszych czasach psychiatria uznaje, że wiele organicznych
chorób ma swe źródło w nieładzie psychicznym, w niewiedzy o elementarnych zasadach rządzących strukturą
duszy. Wielki niepokój człowieka współczesnego tkwi w uczuciu skrytej zależności od elementów, jakie
przechowuje on na dnie swojej duszy, a których nie zna lub już nie rozumie czy też boi się zrozumieć. Jako
ten, który nie wie, albo jako wspólnik, przyczynia się do kruchości, niestabilności swojej równowagi. Chociaż
gwałtowny rozwój psychologii zrewolucjonizował poznanie duszy ludzkiej, nauka odżegnuje się
od wyraźnego sprecyzowania ruchomej granicy między zdrowiem a chorobą. O ileż bardziej kruchy jest
człowiek, który nic nie wie o swoim życiu wewnętrznym; w chwilach samotności czy cierpienia żadna
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w istnienie duszy. Jakże więc ci ludzie, sami pełni duchowego niepokoju, mogą pomóc
innym ludziom? - pyta starzec. - Jak może doznać prawdziwego pocieszenia człowiek, który
nie wierzy w Boga i w prawdziwe, wieczne życie po śmierci? Jeżeli człowiek rozumie
głęboki sens prawdziwego życia, to z jego duszy znika wszelki niepokój, spływa na niego
boskie pocieszenie39. Inni z kolei uciekają się do środków uspokajających czy różnych
praktyk psychofizycznych, np. jogi. Ich starania pokazują, że rzeczywiście pragną znaleźć
spokój, jednak nie dążą do prawdziwego pokoju, który przychodzi do człowieka
pokornego przynosząc mu boskie pocieszenie.
Starzec ubolewał nad tym, że stan tego niespokojnego poruszenia jest niezmiennie
żywy wśród ludzi. Domagają się oni spokoju i zgody, jednocześnie pozostając w stanie
rozdźwięku, niezgody ze sobą i z innymi ludźmi. Człowiek nie jest w stanie znaleźć
odpowiedzi szukając jej na zewnątrz, a nie wewnątrz siebie. Poszukując Prawdy, mówi
o wielu prawdach, które nie zbliżają do tego, czym ona jest w rzeczywistości. Brak
doświadczenia prawdy i jej wewnętrznego przeżycia sprawia, że człowiek bierze za nią
wiele złudnych rzeczy40.
Człowiek dąży do uciszenia w sobie niepokoju przez różne rozrywki, jednak nie
jest go w stanie całkowicie odsunąć. Niepokój ten jest wywołany przez stan grzechu,
a światowe rozrywki, praca czy inne drugorzędne zajęcia mogą go tylko powierzchownie
przykryć i uciszyć. Człowiek, nie wychodząc poza rzeczywistość doczesną, nie jest
w stanie całkowicie odegnać niepokoju. Jego cały wysiłek jest tak naprawdę
ukierunkowany do usunięcia go jak najgłębiej, odwrócenia od niego uwagi czy przykrycia
innymi odczuciami. Jednak tak pozostawiony niepokój i grzech nie przestaje siać
spustoszenia we wnętrzu człowieka. Tak więc nieustanna walka o spokój trwa, pochłania
ogromne siły nie przynosząc rezultatu, gdyż prawdziwy powód niepokoju zostaje
niepoznany41.

społeczna forma go nie chroni ani nie rozwiązuje konfliktów w jego duszy. Zob. P. Evdokimov, Wieki życia
duchowego, dz. cyt., s. 76.
39
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Паисий Святогорец, Письма, пер. Т. Самойленко, Москва 2011, c. 92.
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Starzec nauczał, że u człowieka ogarniętego niepokojem, a nawet rozpaczą, życie
duchowe opanowane jest przez biesy. Niepokój duchowy pochodzi od diabła, więc nie
należy mu ulegać42.
Niepokój może też być głębokim głosem sumienia, które mimo że skażone,
to jednak nie pozwala człowiekowi osiągnąć pełni samozadowolenia. Paisjusz nazywał je
palącym płomieniem i największą męką piekielną. Wyrzuty sumienia, według niego, są dla
człowieka najstraszniejszym i sprawiającym największe cierpienie ogniem43.
Paisjusz wskazywał, że to sumienie określa wartość całego człowieka, jego
charakter i dojrzałość, jest wskaźnikiem ukrytych, niedostrzegalnych aktów i skłonności,
które są od niego o wiele ważniejsze. Starzec nazwał sumienie pierwszym Pismem
Świętym, które Bóg dał pierwszym stworzonym ludziom44 i które jest po nich przejmowane
przez każdego człowieka. Nawet gdyby człowiek okrutnie deptał swoje sumienie, to ono
mimo wszystko będzie go dręczyć od wewnątrz. Można je opisać jako zwierciadło dna
człowieka, chociaż człowiek jest czymś większym niż ono. To jednak sumienie prezentuje
duchowe oblicze osoby i odsłania wyraźniej stan duszy człowieka niż twarz obrazuje
emocje45.

Nieustanne poszukiwania
Paisjusz zwracał uwagę, że współczesny człowiek ciągle czegoś poszukuje, jednak
nie wie, co to jest. Poszukiwania te są często powodowane przez niepokój, popychający
nieustannie do nowych aktywności, do szukania w nich spokoju, a co za tym idzie
- szczęścia. Człowiek żyje w warunkach niepewności, odczuwa brak zabezpieczeń, więc
troszczy się o to, by zdobyć ich jak najwięcej. Zabezpieczając samego siebie jednocześnie
odgradza się od innych, odczuwa wyobcowanie i uświadamia sobie, że nie ma na czym
oprzeć swojego życia. Doświadczając takiego stanu nasila poszukiwania, jednak działając
bez żadnego ukierunkowania nie znajduje niczego, co odpowiedziałoby na jego głęboką
tęsknotę. Jeśli nie posiada wiary, która mogłaby być dla niego oparciem, zaufania Bogu,
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niestety nie jest w stanie uniknąć cierpień powodowanych przez pokładanie nadziei
w rzeczywistości ziemskiego świata46.
Człowiek szukając szczęścia w świecie może otrzymać sławę, honory, władzę,
bogactwo, rozrywki. Jednak żadna z tych rzeczy nie zaspokaja jego pragnień, a jedynie
zawodzi oczekiwania47.
Poszukiwania człowieka, choć mogą mieć formę dążenia do zdobycia jak
największej ilości dóbr materialnych, zdobycia określonej pozycji zawodowej czy
społecznej, a nawet zapewnienia bogactwa i bezpieczeństwa swojej rodzinie, z samej
swojej istoty nie mogą zostać zaspokojone przez te konkretne działania. Są one bowiem
próbą odpowiedzi na często nieuświadomione poszukiwanie sensu życia, podszyte lękiem
przed pustką i końcem. Z samej jednak definicji rzeczy skończone nie zaspokoją lęku
przed skończonością. Czym tak naprawdę jest ten lęk przed bezsensem? Otóż Paul Tillich
twierdził, że jest on lękiem przed utratą racji ostatecznych, przed utratą sensu nadającego
znaczenie wszystkim skończonym rzeczom. Wypływa on z utraty duchowego centrum,
braku choćby pośredniej odpowiedzi na pytania o znaczenie egzystencji48. Tillich
potwierdza spostrzeżenia starca Paisjusza: człowiek próbuje wszystkiego i nic go nie
zaspokaja. Treści podpowiadane przez tradycję, dotychczas wspaniałe i wychwalane,
dzisiaj już nie potrafią go zadowolić. W jeszcze mniejszym stopniu udaje się to dzisiejszej
kulturze. Człowiek podejmując i porzucając kolejne aktywności, szuka ostatecznego sensu,
by w końcu odkryć jedynie to, że to właśnie utrata duchowego centrum - Boga - odebrała
sens poszczególnym treściom jego życia. Utrata sensu jest wyrazem poczucia zagrożenia
przez niebyt, który jest dla niego związany ze skończonością człowieka.
W niejasny sposób przeczuwając zagrożenie przed kresem, zniknięciem i pustką,
człowiek zaczyna wypełniać swoje życie ogromną ilością planów, zajęć, pracy, dóbr
materialnych. Żywi nadzieję, że tak zbudowany świat dostarczy mu bezpiecznych
i sprawdzonych ram do osiągnięcia spokoju i szczęścia. Jednak odczuwa wyłącznie
zmęczenie przez wielość otaczających go rzeczy i jeszcze większe zagubienie. Rzeczy
zewnętrzne budzą zamęt i odrywają go od samego siebie, tak że nie wie już, czego
naprawdę chce, co czuje i w co wierzy. Taki jest przedstawiany przez starca Paisjusza stan
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współczesnego człowieka, który nagromadził na tyle dużo dóbr, idei, koncepcji szczęścia
i świata, że sam stracił w nich orientację. Gubi się w nich, ponieważ zgubił się w sobie.
Zamęt dotyczy nie tylko tego zachowania, które widać, ale też życia wewnętrznego 49.
Człowiek przyzwyczaja się do życia opartego o pseudoprawdy, które zafałszowują jego
egzystencję. Stąd niepokój, rozpacz, pustka, którą człowiek próbuje rozpaczliwie
wypełnić.
Opisane wyżej poszukiwania człowiek często nazywa „dążeniem do szczęścia”,
choć samo szczęście każdy mógłby zdefiniować na inny sposób. Może ono, zamykając się
w ramach skończonego materialnego świata, przybrać różną formę: kariery zawodowej,
życia rodzinnego, pracy na rzecz innych, gromadzenia dóbr czy też podróżowania lub
zdobywania wiedzy. Niezależnie od szlachetności, jaką mogą przybierać wymienione
sposoby życia, same w sobie nie przynoszą spełnienia i szczęścia. Dzieje się tak dlatego,
gdyż są zamknięte w ramach skończoności – jeśli nie będzie nim żaden szczytowy punkt
osiągnięć, to z pewnością kres życia człowieka. Sprawia on, że wszystko czynione przez
daną osobę znika dla niej w momencie śmierci, gdyż wtedy znika ona sama,
a przynajmniej tak się jej wydaje. Próby zaspokojenia szczęścia, a tak naprawdę
nierozpoznanego pragnienia wieczności, za pomocą rzeczy skończonych, ziemskich,
skazane

są

na

niepowodzenie.

Moment

śmierci,

ujawniający

skończoność

dotychczasowego sposobu życia, może w bolesny sposób obnażyć tę prawdę.
Człowiek, który nie przyzna przed sobą, że ostateczny cel życia leży poza
granicami tego, co skończone, czyli poza światem, nie osiągnie szczęścia, do którego tak
uparcie dąży. To, co jako szczęście proponuje mu współczesna kultura, szczególnie
w swoim masowym wydaniu, nie może nim być żadną miarą. Jej twórcy sądzą,
że szczęście człowieka polega na radosnym uśmiechu, jaki widzi się w reklamach
na twarzach chłopców i dziewcząt rozkoszujących się papierosem lub szklanką coca-coli.
Zamiast się spełniać, człowiek rozprasza się i rozdwaja50. Takiego zdania był Jacques
Maritain, ceniony personalista i teolog. Pokrywa się ono ze słowami starca Paisjusza:
Ludzie świata doczesnego szukają radości w przyjemnościach (…). Duchowa radość nie
49

Ortega y Gasset pisał o tym w ten sposób: Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami gigantycznego widowiska,
jakim jest widok niezliczonej ilości ludzkich egzystencji, które, nie znajdując celu godnego poświęcenia,
kręcą się zagubione we własnym wewnętrznym labiryncie (…). Egoizm ma charakter labiryntu. Żyć to znaczy
zdążać prosto do wytyczonego celu. Celem nie jest droga mojego życia ani moje życie; jest nim coś, czemu
moje życie oddałem, a zatem jest to coś, co leży na zewnątrz, poza nim. Zob. J. Ortega y Gasset, Bunt mas,
tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1992, s. 156.
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przychodzi do tego, kto zaspokaja doczesne pragnienia swojego serca. Takiego człowieka
nawiedza niepokój (…). Radość doczesna nie przywraca, tylko odbiera siły człowieka
duchowego51. Przyjemności, proponowane przez współczesny świat, nie są w stanie dać
człowiekowi trwałego szczęścia, przez to, że same są nietrwałe. Wnoszą jedynie
rozproszenie i podział. Takiej kondycji współczesnego człowieka, pozbawionego czy też
pozbawiającego się eschatologii, Paisjusz Hagioryta poświęcał wiele uwagi.
Starzec Paisjusz często podkreślał, że nie ma dnia, w którym nie doświadczałby
boskiej radości i pociechy, co było szczęściem w jego codziennej służbie człowiekowi.
Powtarzał, że im dalej człowiek odchodzi od Boga, tym jest mu trudniej w każdej sferze
życia i doświadcza smutku. Natomiast jeśli żyje zgodnie z wolą Bożą, to jeszcze w tym
życiu częściowo zakosztuje rajskiej radości i przedsmaku niebiańskiego szczęścia.
Odpowiedzią

na

poszukiwanie

szczęścia

może

być

tylko

Bóg.

Tylko

eschatologiczna perspektywa, w porównaniu ze skończonością wszystkich propozycji
świeckiej i materialistycznej kultury, nadaje sens. Prawdziwość tych słów starca Paisjusza
potwierdzał też żyjący w XX w. trapista Thomas Merton. Podkreślał, że każdy jest
powołany przez Boga do udziału w Jego życiu i do zajęcia określonego miejsca w Jego
Królestwie: Jeżeli je znajdziemy, będziemy szczęśliwi. Jeżeli nie znajdziemy, nie możemy
mieć pełni szczęścia. Dla każdego z nas tylko jedna rzecz jest niezbędna: wypełnić nasze
własne przeznaczenie zgodnie z wolą Bożą, być tym, czym Bóg nam być przeznaczył 52 (…).
W głębi naszej istoty jest coś, co wzdycha za absolutną pełnią i celem ostatecznym.
Jesteśmy stworzeni do życia wiecznego 53. Wielcy duchowi ludzie, tacy jak Paisjusz, czy
przywoływani tutaj Jan z Wałaamu, Jacques Maritains, Gilbert K. Chesterton czy Thomas
Merton, wzywali współczesnego człowieka do jednej rzeczy - odkrycia, że odpowiedzią
na niepokój, poczucie pustki, lęk przed końcem, a jednocześnie drogą do osiągnięcia
prawdziwego szczęścia jest zwrot w stronę Boga i Jego wiecznego Królestwa. Ich
odpowiedź jest zgodna z tym, co chrześcijaństwo niezmiennie głosiło przez dwa
tysiąclecia swojego istnienia. Jej podstawą jest antropologia skierowana ku eschatologii,
wieczności, Królestwu, oparta na obecności obrazu Bożego w każdym człowieku. Właśnie
tym myśl chrześcijańska różni się od współczesnych nauk, takich jak socjologia czy
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psychologia, które prowadząc różne badania ciągle stawiają pytanie o czynniki, które
pozwoliłyby człowiekowi osiągnąć prawdziwe szczęście. Jednak nie ma żadnego sposobu
zmierzenia ludzkiego szczęścia w sensie naukowym, a naukowcy, którzy usiłują tego
dokonać, nie wykazują niczego, poza własnym brakiem naukowego zmysłu 54. Szczęściem
człowieka jest Bóg55.
Znużony poszukiwaniami człowiek może zacząć stawiać pytania, wątpić
w celowość prób zaspokojenia swojego lęku rzeczami skończonymi. Jednak zdarza się,
że aby uniknąć ryzyka wątpienia, wyrzeka się on prawa zadawania pytań. Wypracowuje
system funkcjonowania oparty o fałszywe przesłanki, nieprawdziwą odpowiedź na pytanie,
kim jest. Jest to swojego rodzaju ucieczka przed lękiem przed bezsensem. W konsekwencji
pojawia się specyficzna forma pewności i poczucia sensu, zdobyta przez człowieka, która
przejawia się w fanatycznym wręcz podkreślaniu przez człowieka własnego „ja” 56.

Egoizm
Podmiotem w poszukiwaniu szczęścia jest człowiek, który sam czyni siebie celem
i centrum wszelkiego działania. Taka postawa uniemożliwia mu odkrycie zarówno Boga,
jak i prawdziwego, niezafałszowanego siebie. Skoncentrowanie na „ja”, postawienie
na pierwszym miejscu siebie, własnych potrzeb, szczęścia i dobrobytu zafałszowuje
pojęcie człowieka o nim samym, pogłębia tylko jego izolację i cierpienie. Paisjusz zwracał
uwagę, że ludzie wyznaczają sobie cele i dążą do ich realizacji bez przysłuchania się woli
Bożej i bez uzgodnienia z nią swoich działań. Ich życie staje się zaspokajaniem potrzeb,
uleganiem namiętnościom, poszukiwaniem przyjemności i całkowitym oddaniem się
sprawom tego świata.
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Patrz: G.K. Chesterton, Ogólnie biorąc, … 12 szkiców na tematy aktualne, tłum. J. Chodorowski,
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Egoizm57, nazywany często przez starca umiłowaniem siebie, jest według niego
spełnianiem zachcianek starego człowieka, który nie spotkał jeszcze Boga i nie przyjął
od Niego daru nowego życia. Paisjusz wskazywał, że może on mieć różne przejawy.
Dla jednego będzie to poszukiwanie wygód i nieliczenie się z nikim, dla drugiego
- pedantyczna troska o zdrowie, a dla jeszcze innego - potrzeba docenienia i poważania.
Każda z tych postaw stawia na pierwszym miejscu „ja” człowieka, tym samym nie
pozostawiając należnego miejsca dla Chrystusa 58. Człowiek, odwracając się od Boga,
siebie stawia za główny cel całego życia. Dzieje się tak, ponieważ po Bogu nie ma
dla człowieka nic wyższego niż on sam.
Inny wielki asceta, Teofan Zatwornik, nazywając pewne przejawy egoizmu
„dogadzaniem sobie” wskazywał, że choć daje ono poczucie niezależności i swobody, jest
w istocie zniewoleniem ducha. Święty Teofan pisał, że ma ono wiele punktów oparcia
w świecie zewnętrznym, rzeczywistości z zasady swej skończonej, oraz w samym
porządku

bytu

człowieka.

Tymi

punktami

oparcia

mogą

być:

Zamiłowanie

do przyjemności, przepych, rozkosz, próżniactwo, efekciarstwo, interesowne znajomości,
powierzchowność w stosunkach z ludźmi, oderwane od życia uprawianie sztuki, nauki,
chciwość w prowadzeniu interesów. Wszystko to w przeróżnych wariantach stanowi mocne
oparcie dla naszego „ja”, które w przekonaniu o trwałości tej podpory, beztrosko na niej
spoczywa i sycąc się obficie, rozrasta z dnia na dzień – u jednego w jednym kierunku,
u drugiego w drugim59. W zadowoleniu swojego „ja” mieści się chwilowe i fałszywe
szczęście, ale ono zawsze prowadzi do cierpienia, ponieważ wyniszcza i zacieśnia ducha.
Egoizm przejawia się przez patrzenie na ludzi, wydarzenia i okoliczności życia
jedynie w świetle ich stosunku do własnej osoby. Merton z kolei pisał, że taki stan
przypomina bycie na progu piekła. Jest trwaniem w kłamstwie, jakoby człowiek był panem
swojego losu i wszystkie zmiany w świecie były posłuszne jego woli - jest postawieniem
się na miejscu Boga. U podstaw takiego przekonania leży iluzja i kłamstwo, stąd postawa
egoistyczna zawodzi człowieka, sprawia mu cierpienie i ogromne rozczarowanie.
Człowiek nie może sprawić, by świat był mu posłuszny, nie może tego zrobić w stosunku
57
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do innych ludzi, a nawet do siebie, do swojego ciała. Merton pisał: Zdobywając to, co
uważam za wolność, łudzę się i odkrywam później, że jestem tylko więźniem własnej
ślepoty, niemocy i egoizmu60.
Człowiek będzie przeżywał cierpienie, jeśli nie powierzy się Bogu całkowicie i nie
odda życia w Jego ręce, gdyż tylko Jemu można całkowicie zaufać. Ufanie samemu sobie
nie prowadzi do szczęścia. Jest natomiast drogą, która może przywieźć człowieka
do zguby. Zaufanie do samego siebie Paisjusz nazywał największym i najgorszym
wrogiem człowieka. Ono w najmniej spodziewanym momencie bezlitośnie rozbija
w drobny mak to, co człowiek tak uparcie budował, i pozostawia go bez niczego. Pewność
siebie zniewala człowieka tak, że nie może on nic zrobić, kiedy atakuje największy wróg
- Szatan. W momencie, gdy człowiek doświadczy, że jest zwyciężany przez Szatana albo
gdy jakieś z ważnych planów nie idą po jego myśli, mimo tego, że włożył w to ogromny
wysiłek, pojawia się przed nim szansa na wyzwolenie. Polega ono na skruszeniu swojego
„ja”, by zrobić w nim miejsce Bogu, który jest prawdziwym i jedynym Panem życia.
Człowiek będzie cierpiał, jeśli nie powierzy się Bogu aż do całkowitego oddania w Jego
ręce61. W przeciwnym razie pozostanie w niepokoju, pustce, smutku, samotności,
niezrozumieniu, nieustannym zmęczeniu monotonią życia.
Jednym z przejawów egoizmu, na który uwrażliwiał starzec Paisjusz, jest ciągłe
usprawiedliwianie siebie - nieumiejętność dostrzegania winy prowadząca do litowania się
nad sobą. Człowiek, który nie widzi swoich grzechów i błędów, nie patrzy realnie
na rzeczywistość. Jego spojrzenie jest zakłamane przez podszepty złego ducha
zachęcającego do usprawiedliwiania siebie. Jednak oczekiwany pokój nie nadchodzi
- człowiek trudzi się, by znaleźć wytłumaczenie, nie nazwać grzechem tego, co nim jest.
Poświęca na to dużo energii, a w rezultacie jego umęczone serce mimo wszystko nie
znajduje ukojenia. Chce ciągle bronić idealnego obrazu swojego „ja”. Jeśli będzie
postępował w ten sposób przez dłuższy czas, egoizm doprowadzi go do całkowitego
zniszczenia jego osoby, gdy tymczasem to „ja” powinno zostać zniszczone, by wyzwolenia
doznał on sam62. Podobnie opisywał człowieka skoncentrowanego na sobie Teofan
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Zatwornik. Według niego, skupienie na sobie rodzi się z poczucia samotności i przejawia
w litowaniu nad sobą i w nadwrażliwości63.
Egoizm prowadzi człowieka do postawy roszczeniowej, kiedy dominuje
przeświadczenie „mam do tego prawo”. Z jednej strony, postawa ta może być wyrazem
wcześniej wspomnianego usprawiedliwiania siebie, z drugiej strony może być głosem
żądającym zaspokojenia własnych, ciągle rosnących potrzeb. Paisjusz zwracał uwagę,
że im mniej w człowieku wiary, a więcej światowego, świeckiego ducha, tym większej
ilości praw domaga się dla siebie 64.
Współczesny człowiek jest tak skupiony na sobie, swoich prawach, pogoni
za szczęściem, że nie dostrzega drugiego człowieka i sytuacji, w jakiej ten się znajduje.
Nigdy nie próbuje przyjąć perspektywy kogoś, kto przeżywa cierpienie, by nie zakłócić
swojego spokoju65. Paisjusz zaś wskazywał, że odczucie trudności innego pozwoliłoby mu
zapomnieć o

jego własnych i przez to przyniosło

wyzwolenie z

egoizmu.

Współodczuwanie bólu sprawia, że drugi człowiek staje się bratem, podkreślał starzec66.
Egoizmowi, czyli umieszczeniu „ja” w centrum życia, towarzyszy przekonanie
o samowystarczalności. Nic poza człowiekiem nie istnieje, a to, co istnieje, jest
postrzegane przez pryzmat korzyści. Paisjusz zwracał uwagę, że przyczyną takiej postawy
może być z jednej strony słabość ludzkiej natury, z drugiej - wpływ złego ducha. Podobnie
pisał Teofan Zatwornik: Jedną z pierwszych zasadzek wroga jest nasze przekonanie
o samowystarczalności, tj. jeśli nie odrzucenie, to brak poczucia potrzeby pomocy łaski.
Wróg jakby podpowiada «Nie idź ku światłości, gdzie chcą obdarzyć cię jakimiś tam
nowymi siłami! Dla mnie i bez tego jesteś dobry!». I człowiek oddaje się beztrosce. Wróg
tymczasem to podrzuci kamień (nieprzyjemności), to zaprowadzi na śliskie miejsce (uroki
namiętności), to usieje kwiatami rozstawione sidła (pełne blasku otoczenie). Człowiek, nie
oglądając się za siebie, brnie coraz dalej i nie podejrzewa, że stacza się coraz niżej,
aż wreszcie spada na samo dno zła – w przedsionek piekła. Czyż nie trzeba w takim
przypadku krzyknąć do niego, jak do pierwszego Adama: «Człowieku, gdzie jesteś? Dokąd
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zabrnąłeś?». Tym właśnie wołaniem jest działanie łaski, które zmusza grzesznika, by
spojrzał na siebie po raz pierwszy67.
Grzech – źródło zniewolenia człowieka
U podstaw opisanego wyżej wewnętrznego stanu człowieka leży grzech, który
oddziela człowieka od Stwórcy. Człowiek odchodząc od Boga przez grzech, nie odczuwa
swojej zależności od Niego, żyje tak, jakby do Boga nie należał, a Bóg nie był jego Bogiem,
żyje jak samowolny sługa, który uciekł od swego pana – pisał św. Teofan68.
Istotą kryzysu człowieka jest jego rozbicie - skutek zerwania jedności z Bogiem.
Spowodowało ono pęknięcie jedności w samym człowieku - ciało przestało spełniać wolę
ducha69. Gdyby więc spojrzeć na współczesnego człowieka, który nie posiada nawet
świadomości swojego oddzielenia do Boga, jego postrzeganie siebie jest już u podstaw
zakłamane. Jedyne bowiem prawdziwe powołanie dla niego to budowanie życia w jedności
z Bogiem. Gdy tak nie jest, człowiek nie potrafiąc sam zachować tej jedności,
rozprzestrzenia grzech wokół siebie i tworzy społeczeństwo ludzi grzesznych. Kiedy
w tym kole grzechu wszystko toczy się pomyślnie, uznawane jest za sukces 70.
Starzec uważał, że współcześnie doszło do nobilitacji grzechu. Mówił, że obecnie
grzech stał się obowiązującym standardem i nie jest już nazywany po imieniu. Krytykował
wszechobecne usprawiedliwianie się i odwoływanie do okresów w przeszłości
przepełnionych rozpustą i duchem bezbożnictwa. Starzec przestrzegał: Nie trzeba brać za
wzór przykładów największego upadku każdej epoki. Dzisiaj grzech wszedł w modę (…).
Ale najgorsze jest to, że dzisiejsi ludzie powszechnie pasjonują się grzechem i widząc,
że ktoś nie idzie z duchem czasu, nie grzeszy, ma odrobinę pobożności - nazywają go
zacofanym, wstecznikiem. Takich ludzi irytuje, jeżeli ktoś nie grzeszy. Grzech uważają
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za postęp. A to jest najgorsze ze wszystkiego. Gdyby współcześni, żyjący w grzechu ludzie,
przynajmniej się do tego przyznawali, Bóg by się nad nimi zlitował. Ale oni
usprawiedliwiają to, dla czego nie ma usprawiedliwienia i śpiewają dytyramby na cześć
grzechu71.
Paisjusz zwracał uwagę na konformizm większości ludzi w sprawach moralności.
Zdawał sobie sprawę, że pojedynczej osobie trudno jest przeciwstawić się większości,
nawet jeśli tego chce. Inni ciągną ją, prowadzą razem ze sobą. Zauważał, że w obecnych
czasach nie ma miejsca dla człowieka, który chce żyć uczciwie, życiem duchowym,
i w związku z tym doświadcza wielu trudności. Jeśli będzie nieostrożny, to ludzki potok
poniesie go ze sobą na dół, w przepaść72.
Starzec wskazywał na osłabienie woli człowieka: na nieszczęście w naszej epoce
ludzie nie chcą okiełznać swoich namiętności, swojej samowoli 73. Osłabienie woli można
powiązać z wypaczeniem pojęcia wolności, która w dzisiejszych czasach przyjęła formę
samowoli74. Czy dzisiejsi ludzie mogą we właściwy sposób korzystać z danej im wolności?
– pytał – Wolność, jeżeli ludzie nie potrafią jej wykorzystać do pozytywnego rozwoju, jest
katastrofą. Ewolucja świata w połączeniu z grzeszną wolnością przyniosła człowiekowi
duchowe niewolnictwo. Wolność duchowa jest duchową uległością Bożej woli (…).
Posłuszeństwo jest wolnością, jednak wróg w swojej złości przedstawia je jako
niewolnictwo75.
Podobnie kwestię wolności i niewoli człowieka przedstawiał Teofan Zatwornik.
Twierdził, tak samo jak Paisjusz, że duch człowieka znajdującego się w grzechu jest
w stanie niewoli. Teofan Zatwornik opisywał dokładnie tę niewolę. Wyróżnił trzy
krępujące człowieka więzy, które uniemożliwiają wzniesienie się ku Bogu: dogadzanie
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sobie (u Paisjusza - egoizm), wpływ świata (u Paisjusza - konformizm) i diabła. Jako
najbardziej krępujące wymieniał więzy dogadzania sobie we wszystkim, związane
z pożądliwością psychiczno-zmysłową. Zwracał uwagę, że mają one wiele punktów
oparcia i przejawiają się w zaspokajaniu potrzeb ciała w różnych formach - jako
zamiłowanie do przyjemności, próżność, przywiązanie do rozrywek, powierzchowność
w stosunkach z ludźmi, chciwość w prowadzeniu interesów. Święty zwracał uwagę,
że również rzeczy z pozoru czcigodne, takie jak sztuka, nauka czy troska o byt, mogą stać
się więzami, przy pomocy których Szatan trzyma zaślepionych grzeszników w swojej
władzy. Drugie więzy, wymieniane przez niego, są bardziej zewnętrzne i dotyczą świata.
Świat, wraz ze swoimi zasadami i całym porządkiem podniesionym do rangi niezmiennego
prawa, ma tak silny wpływ na pojedynczego człowieka, że ten nawet nie śmie pomyśleć
o buncie przeciw niemu. Świat jednak nie istnieje jako byt osobowy i jego władza jest
wymyślona, urojona, a nie rzeczywista. Trzeci zniewoliciel, książę tego świata, jest bardzo
przebiegły, zawzięty i doświadczony w zwodzeniu. Rozpala w człowieku namiętności,
podsuwa plany zaspokojenia pragnień, więzi złudzeniami - wszystko po to, by pogłębić
przywiązanie człowieka do grzechu. Książę ten ma mnóstwo sług - złych duchów, które
przemieszczają się po wszystkich krańcach świata, by siać zło i gnębić człowieka.
Niewidzialne królestwo duchów ma swoje szczególne miejsca na ziemi. Teofan Zatwornik
wyjaśniał, że są to związki złoczyńców, bezbożników, bluźnierców, którzy przez uczynki,
słowa i pisma rozprzestrzeniają mrok grzechu i zaciemniają światłość Bożą. Narzędziem
ich władzy jest suma światowych zwyczajów, przesiąkniętych grzesznymi żywiołami,
zawsze odurzającymi i odciągającymi od Boga76.
Stan bezwolności, atrofii woli i nieumiejętności kierowania jej do Boga Paisjusz
odzwierciedlił porównując grzesznika do kogoś pogrążonego w głębokim śnie. Nawet jeśli
nie zawsze charakteryzuje go jawne zepsucie, to zazwyczaj towarzyszy mu brak
natchnionej, pełnej samozaparcia gorliwości w podobaniu się Bogu i brak obrzydzenia
do wszystkiego, co grzeszne. Troszcząc się o wiele rzeczy pozostaje obojętny na kwestię
swojego zbawienia.
Grzech nie pozostawał dla starca rzeczywistością wyłącznie duchową, wewnętrzną.
Paisjusz był świadomy, że jego konsekwencje dotykają zarówno pojedynczego człowieka,
jak i stosunków między ludźmi, a nawet całego świata stworzonego. Paisjusz widział
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następstwa odejścia człowieka od Boga w wojnach, klęskach żywiołowych i chorobach.
W takim świetle patrzył na AIDS i wiązał pojawienie się go z prowadzeniem życia
sprzecznego z naturą i z rozwiązłością seksualną. W chorobie tej widział nie tyle karę
wyznaczoną przez Boga, ale konsekwencję grzechu, który był wolnym wyborem
człowieka. Tak więc to człowiek jest tym, który wymierza sobie karę przez grzeszny
sposób życia77.
Jako ponadindywidualną konsekwencję grzechu w stosunkach międzyludzkich
starzec postrzegał powszechne zakłamanie. Szatan, nazywany ojcem kłamstwa, pokazując
zafałszowany obraz Boga, a tym samym – również człowieka rozprzestrzenił go na sferę
relacji międzyludzkich i na cały świat tworzony przez człowieka. Skaził tym samym
relację człowieka ze światem i uniemożliwił mu przyniesienie całego stworzenia
do Stwórcy. A właśnie taką misję powierzył Bóg człowiekowi78.
3. Grzeszny człowiek - twórca grzesznego świata
Świat bez wiary - miejsce działania Szatana
Starzec Paisjusz, po niezliczonych rozmowach z przybywającymi do niego
pielgrzymami, doszedł do wniosku, że obojętność człowieka wobec Boga doprowadza
do rozpadu nie tylko jego samego, ale też wszystkie rzeczy, które są jego dziełem: kulturę,
prawo, rodzinę, społeczeństwo. Ten, kto nie kocha Boga, nie kocha niczego - jest to
początek kryzysu79. Powtarzał: Jeżeli człowiek nie wierzy, to nie ma żadnych hamulców
i staje się bestią; człowiek nie może przetrwać bez ideałów (…). Przyjdzie czas, kiedy nie
tylko wierzący, ale nawet niewierzący zrozumieją, że jeżeli nie ma wiary, to świat nie może
przetrwać80.
Indywidualne odejście od Boga w życiu pojedynczego człowieka usunęło wiarę
również z życia społecznego, publicznego 81. Człowiek, próbując wszystko wyjaśnić
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racjonalnie, nie dopuszcza nie tylko istnienia osobowej miłości, Boga, ale również
istnienia osobowego zła82. Współczesny człowiek nie wierzy w istnienie diabła, wszystko
wyjaśnia psychologią83.
Paisjusz zwracał uwagę, że ludzie, zaprzeczając istnieniu Boga, jednocześnie stali
się ślepi na działanie Szatana w świecie. Zanegowali jego istnienie, a wszelkie próby
wskazania na działanie i wpływ diabła zaczęli nazywać przejawami folkloru bądź próbami
ograniczenia wolności myślenia. Starzec nie bał się jednak powiedzieć, że Szatan aktywnie
działa w świecie i nie bez powodu nazywany jest jego księciem84. Zaznaczał jednak, że nie
jest on panem wszystkiego co stworzone, całej rzeczywistości, w której żyje człowiek.
Diabeł jest władcą marności i kłamstwa, rządzi „tym światem”, czyli ludźmi poddanymi
pod panowanie grzechu. Pod władzą diabła znajduje się ten, kto jest zniewolony przez
marność. Serce zniewolone marnością świata nie pozwala duszy rozwinąć się, a umysł
utrzymuje w zamroczeniu85.
Szatan zdołał uśpić czujność człowieka jak nigdy wcześniej, wmawiając mu, że nie
istnieje. Widocznym znakiem więzów złego ducha jest pozostawanie człowieka w niewoli
swojego „ja”, brak umiejętności dostrzegania prawdy o sobie, zaciemnienie obrazu Boga

i zła jest dla niego ciężarem nie do zniesienia. Moralność to obszar, na którym nie może oddychać (…).
Natura człowieka to ukierunkowany wysiłek; myśli duszy, ruchy ciała - to tylko jego formy. Gdy zabraknie
ukierunkowania, człowiek staje się szaleńcem, w dosłownym, medycznym znaczeniu tego słowa. Mówienie,
że wszystko ma taką samą wartość, prowadzi do szaleństwa. Chociaż niczego nie narzuca, pcha człowieka
w otchłań nudy, jakiej doświadczają nieszczęśnicy skazani na więzienie, gdyż najbardziej boli ich to, że nie
mają nic do roboty. Od poprzedniej wojny Europa popadła w taką właśnie nudę. Toteż nie uczyniła prawie
żadnego wysiłku, by uniknąć obozów koncentracyjnych. Zob. S. Weil, Pisma londyńskie i ostatnie listy,
tłum. M i J. Plecińscy, Poznań 1994, s. 87.
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O podejściu do kwestii zła Evdokimov pisał: Filozofom nigdy nie udało się wyświetlić problemu zła, raczej
go komplikowali i gmatwali. Natomiast zło nigdy nie jest problemem dla Ojców Kościoła. Nie chodzi
o spekulowanie na temat zła, ale o zwalczenie Złego. Modlitwa świętego brzmiałaby tak: zachowaj nas
od wszelkiej daremnej spekulacji nad złem i wybaw nas od Złego. Zob. P. Evdokimov, Wieki życia
duchowego, dz. cyt., s. 108.
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W tradycji wschodniej znana jest tzw. teoria „praw Szatana” do świata. P. Nellas w ten sposób ją opisuje:
Wielu nie chce uznać jakiejkolwiek formy praw Szatana do upadłego świata, ponieważ rozważając te prawa
w sposób ontologiczny, obawiają się rzeczywistego ograniczenia panowania Boga nad stworzeniem;
obawiają się poza tym pewnego rodzaju dualizmu. Jednak odrzucenie tej teorii prowadzi nas nieuchronnie
do osłabienia walki duchowej rozumianej jako walka z diabłem, będziemy musieli zmienić naturę
monastycyzmu i zniszczyć wiele innych dokumentów życia kościelnego. Zob. P. Nellas, Usprawiedliwienie,
s. 61 za: Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas, Palamas, Warszawa 2006, s. 61. Patrz też:
R. Laurentin, Szatan, mit czy rzeczywistość: nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła,
tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997.
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w sercu i zanegowanie istnienia swojego Stwórcy86. Diabeł jest tym, który wprowadza
człowieka w stan niewoli. Paisjusz w następujący sposób opisywał jego działanie: Diabeł
jest nieuczciwy. Spętuje człowiekowi ręce i nogi, żeby zaprowadzić go tam, gdzie chce,
podczas gdy Bóg (…) darował człowiekowi wolność (…). I mimo to, że diabeł może ją
wykorzystać do wielu złych spraw, w darowanej człowiekowi wolności zawarta jest
sprzyjająca możliwość, by ludzie zostali przesiani87.
Starzec pytany o działanie Szatana we współczesnym świecie ubolewał,
że w dzisiejszych czasach jego działanie się wzmogło, gdyż człowiek nie przeciwstawia
się jego podszeptom. Szatan, jako ojciec kłamstwa88, spowodował, że ludzie przestali
wierzyć w jego istnienie. Jednak jego bezpośrednie działanie jest niepodważalne.
Paisjusz wskazywał, że działania diabła, nawet jeśli bardzo sprytne i skuteczne, są
w istocie ułomne, gdyż ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. To prawda, że diabeł
może skutecznie kusić człowieka do grzechu. Może też wzmacniać swoim wpływem
więzy ducha egoizmu czy wpływu świata i wprowadzać człowieka we władanie
duchowych złudzeń. Może wywoływać w nim stan przesadnej ufności w Boże
miłosierdzie, który prowadzi do uporczywego trwania w grzechu, może przynosić rozpacz,
zwątpienie, niewiarę lub przesadną pewność siebie i samousprawiedliwienie. Wszystko co
grzeszne należy odnosić do Szatana jako źródła, króla grzesznego świata 89. Jednak serce
człowieka zna tylko Bóg, Szatan nie ma do niego dostępu, nie zna go, może podsuwać złe
86

Jednym z bardziej wymownych opisów uporu człowieka w zaprzeczaniu istnienia Boga i Szatana można
znaleźć w Mistrzu i Małgorzacie w słynnej rozmowie Wolanda z Iwanem Bezdomnym i Berliozem, kiedy ten
ostatni chciał dowieść poecie, że Jezus historyczny nigdy nie istniał. Woland pytał: Jeśli dobrze usłyszałem,
to był pan łaskaw stwierdzić, że Jezus w ogóle nie istniał? – zapytał kierując na Berlioza swoje lewe zielone
oko. – Tak jest, nie przesłyszał się pan – grzecznie odpowiedział Berlioz. – To właśnie powiedziałem. – Ach,
jakie to ciekawe! – wykrzyknął cudzoziemiec (…). Ale niepokoi mnie następujące zagadnienie: skoro nie ma
Boga, to kto kieruje życiem człowieka i w ogóle wszystkim, co się dzieje na świecie? – o tym wszystkim
decyduje człowiek – Berlioz pośpieszył z gniewną odpowiedzią na to, trzeba przyznać, niezupełnie jasne
pytanie (…). – a diabła też nie ma? – nagle wesoło zapytał Iwana Nikołajewicza chory. – Diabła też… (…) –
To naprawdę zaczyna być ciekawe – powiedział trzęsąc się ze śmiechu – co to się u was dzieje? Czego byś
nie tknął, tego nie ma (…). Ale na pożegnanie błagam pana, niech pan uwierzy chociaż w to, że istnieje
diabeł. O nic więcej nie proszę. Niech mi pan uwierzy, że na to istnieje siódmy dowód, nie do obalenia,
i dowód ten niebawem, zostanie panu przedstawiony. Zob. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata,
tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 1997, s. 14;17; 54-55.
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Związek Szatana i kłamstwa Evdokimov opisywał następująco: Jeśli dla Platona przeciwieństwem prawdy
jest błąd, to dla o wiele głębszego poziomu Ewangelii jest nim kłamstwo. Z istoty «kłamca i ojciec
kłamstwa», Zły, przypisuje sobie straszliwe powołanie, a mianowicie powołanie świadomego zniekształcania
prawdy (…). Kłamać w obliczu niebios to przeciwstawiać się prawdzie Bożej, to narzucać światu swoją
własną wersję. Diabeł podaje się za Sobowtóra, aby usunąć Boga z Jego stworzenia. Zob. P. Evdokimov,
Wieki życia duchowego, dz. cyt., s. 109.
89
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myśli z zewnątrz, ale ostateczna decyzja należy do człowieka. Paisjusz tłumaczył,
że diabeł nie zna dobrych myśli człowieka, może o nich jedynie wnioskować
z doświadczenia, z obserwacji zachowania człowieka. Zna tylko przewrotność i złość,
które wszczepia tym, którzy mu służą 90.
Obok złudzeń91, które wprowadza w człowieka Szatan i które ten może
nieostrożnie brać za niegroźne, starzec Paisjusz mówił też o bardziej widocznym działaniu
- opętaniu człowieka. Przestrzegał przed uznawaniem tego zjawiska za czysto psychiczne
i pozostawianiem do wyłącznej dyspozycji psychiatrów. Działalność Szatana w świecie nie
maleje ani nie zmienia swojego charakteru, niezależnie od tego, jakie zdanie na ten temat
mogą mieć psychiatrzy. Jednak nawet oni nie zawsze są w stanie za pomocą naukowych
metod stwierdzić, co z danym człowiekiem tak naprawdę się dzieje.
Patrząc na działanie Szatana w świecie i walkę z nim, starzec stwierdzał,
że współcześni chrześcijanie nie są już bojownikami. Pierwsi chrześcijanie byli jak twardy
orzech, trudni do skruszenia, i zmienili cały świat 92. Pomimo tego, Paisjusz wzywał
do walki z Szatanem, świadomy, że nie ma innej drogi. Człowiek może się opowiedzieć
albo po stronie Chrystusa albo po stronie Szatana, nie ma innej drogi93. Zajęcie
neutralnego stanowiska jest niemożliwe 94. Podobny sposób widzenia rzeczywistości
można odnaleźć u Paula Evdokimova, który również widział możliwość tylko tych dwóch
wymienionych przez starca dróg. Współczesne mu czasy nazywał epoką uniwersalizmów,
katolickości Królestwa albo anty-Królestwa. Twierdził, że świat, sakralny lub
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 35.
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Za jedno z największych złudzeń G. Bunge uważał przekonanie, że Szatan jako osobowy byt nie istnieje,
które prowadzi do utraty przez człowieka rozumienia samego siebie jako osoby: Rosnąca niezdolność
do doświadczania zła jako osobowej mocy, wychwalana przez niektóre oświecone umysły jako wielki
«postęp», ba, nawet jako prawdziwe «wyzwolenie», ma głębsze tło i o nim też wypada cokolwiek powiedzieć
(…). Gra toczy się o coś więcej niż o «diabła». Jemu aż tak bardzo nie zależy na tym, by ludzie wierzyli
w jego istnienie. Dużo poważniejsza, bo prawie niedostrzegalna, jest narastająca niezdolność człowieka
do postrzegania samego siebie jako osoby. W rzeczywistości jesteśmy świadkami sięgającego bardzo głęboko
procesu depersonalizacji, który zagraża współczesnemu człowiekowi w jego człowieczeństwie.
Zob. G. Bunge, Ewagriusz z Pontu…, dz. cyt., s. 186.
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Tak samo mówi jedno z najstarszych pism pierwszych chrześcijan – Nauka dwunastu Apostołów
(Didache). Rozpoczyna się ono znamiennym zdaniem: Dwie są drogi, jedna droga życia ,a druga śmierci
- i wielka jest różnica między nimi. Zob. Nauka dwunastu Apostołów (Didache) [w:] Pierwsi świadkowie,
tłum A. Świderkówna, Kraków 1998, s. 33.
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zeświecczony, przybiera apokaliptyczny wymiar egzystencji ludzkiej, co wyklucza
wszelkie „między” i zmusza do dokonania wyboru95.
Starzec zwracał uwagę na podmiotowość człowieka, na to, że to on decyduje czy
da diabłu prawo nad sobą: Chrystus odebrał diabłu prawo czynienia zła. Diabeł może
czynić zło tylko wtedy, kiedy sam człowiek da mu do tego prawo (…). Diabeł nie posiada
żadnej siły i władzy nad człowiekiem wierzącym, chodzącym do cerkwi, spowiadającym się
i przyjmującym Eucharystię (…). Jednakże posiada wielką władzę nad człowiekiem
niewierzącym, który dał mu prawa do siebie (…). Diabeł posiada władzę nad duszą
w takim stopniu, w jakim daje mu ona prawa do tego.96. Tymi słowami chciał wzbudzić
w człowieku nadzieję i wolę walki, gdyż to osoba ludzka posiada ogromną siłę i jest
w stanie sprzeciwić się złu i złemu. Paisjusz przypominał też, że Chrystus nigdy nie opuści
człowieka, a wzmożone działanie Szatana może wskazywać na to, że powtórne przyjście
Chrystusa jest już blisko. Zły duch nasilił swoją aktywność gdyż wie, że dni jego
panowania nad tym światem są policzone. Podobną nadzieję żywił Mikołaj Bierdiajew,
który patrząc na rozkład współczesnego świata nie głosił katastroficznych proroctw, lecz
oczekiwał nadejścia nowej epoki religijnej. Głosił, że obecnie ludzkość znajduje się nie
tyle na początku nowego świata, ile przy końcu starego. Według niego obecna epoka
przypomina koniec świata starożytnego, upadek imperium rzymskiego, wyczerpanie
i zanik grecko-rzymskiej kultury, a systemy filozoficzne i polityczne porównać można
do metod czasów Dioklecjana, które więziły człowieka. Dociekania religijne natomiast
odzwierciedlają nostalgię większości ludzkości i pełne są pragnienia inkarnacji i nadejścia
Boga-Człowieka. Bierdiajew przepowiadał nadejście nowej epoki religijnej97.
Zeświecczenie – kryzys kultury europejskiej
Starzec wskazywał na laicyzację, która była dla niego równoznaczna z podążaniem
za duchem „tego świata”, jako na destrukcyjne zjawisko. Tłumaczył: Największym
wrogiem naszej duszy, większym nawet niż diabeł, jest duch tego świata. Słodyczą wabi nas
i na wieki pozostawia z goryczą (…). W naszej epoce w świecie jest wiele świeckiego, wiele
ducha świata doczesnego. Ta „świeckość” zniszczy świat. Przyjmując w siebie świat
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P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, dz. cyt., s. 127.
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M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, tłum. M. Reutt, Warszawa 1997, s. 75.
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doczesny [stając się wewnętrznie „świeckimi”] ludzie wygnali z siebie Chrystusa (…).
Świeckie mędrkowanie oszukuje nas małymi ustępstwami i stopniowo opanowuje 98.
Paisjusz wzywał, żeby rozpoznać w duchu tego świata niebezpieczeństwo zguby
człowieka i nie pozwolić, by doprowadził on go do stanu największego możliwego
upadku.
Uosobieniem

zeświecczonego

świata

była

dla

starca

współczesna

zachodnioeuropejska kultura. Krytykował laicyzację Europy99, szczególnie Francji, pełne
racjonalizmu i utylitarne podejście do życia, całkowitą utratę duchowego wymiaru
człowieka. Europejska perspektywa była dla niego wyrazem zaufania siłom człowieka,
logice i ludzkim sądom, usunięciem wiary. Wzywał do porzucenia tej postawy na rzecz
ducha Wschodu rozumianego tak, jak podają liturgiczne teksty Kościoła prawosławnego.
Przypominał, że Wschodem określany jest Chrystus, jak głosi jedna z pieśni na Boże
Narodzenie: Nawiedził nas z wysoka Zbawiciel, Wschód wschodów100.
Sobór Chalcedoński, określając boskość i człowieczeństwo w Chrystusie jako
bez pomieszania i bez rozdzielenia, wskazał tym samym, jaki powinien być stosunek
między Kościołem i światem, Kościołem i kulturą. Chrześcijaństwo jest naśladowaniem
natury Boga, tak więc życie społeczne i kulturalne powinno być budowane na dogmacie,
na wierze. Powinno ono odnosić się bezpośrednio do Boga, do innej rzeczywistości.
Natomiast

współczesna, zlaicyzowana i

zeświecczona kultura pozbawiona

jest

eschatologii. Wskutek tego zamyka się w ramach skończoności świata lub całkowicie
od niego ucieka w utopijne idee101. Celem kultury ma być podnoszenie wszelkiej
aktywności człowieka i jego dzieł do Boga. Paisjusz Hagioryta twierdził, że tego nie
można niestety powiedzieć o współczesnej kulturze. Według niego, człowiek niszczy świat
nawet tego nie rozumiejąc. Bóg pozwolił człowiekowi robić wszystko według jego
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O zjawisku powszechności ateizmu w współczesnej kulturze Paul Evdokimov tak pisał: Trzeba uznać za
fakt masowy rozwój ateizmu, który stał się faktem światowym i który określa nowe oblicze naszej epoki,
przenikając do wszystkich dziedzin życia publicznego. Umysłowa i uczuciowa struktura naszej ery jest
specyficznie ateistyczna (…). Presja środowiska społecznego i świeckiej kultury jest tak duża, że religia po
prostu nie interesuje już człowieka (…). Dzisiejsza cywilizacja wcale nie występuje przeciw Bogu, ale tworzy
ludzkość «bez Boga» (…). Ludzie żyją na powierzchni samych siebie, tam, gdzie z definicji Bóg jest
nieobecny. Stać się dziś ateistą to nie tyle wybierać, jeszcze mniej – negować, ile płynąć z prądem, aby być
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własnego rozeznania, ale ten nie uzgadniając działania z wolą Bożą zaczął niszczyć
samego siebie tym, co tworzył.
Starzec wołał: Ludzie XX wieku – czegóż nie osiągnęli swoją kulturą i cywilizacją!
Doprowadzili świat do obłędu, zanieczyścili atmosferę, popsuli wszystko na świecie. Jeżeli
koło spadnie z osi, nadal obraca się bez celu. Tak samo ludzie – zsunąwszy się z osi Bożej
harmonii męczą się. W dawnych czasach ludzie cierpieli od wojen, dziś cierpią
od cywilizacji102. Paisjusz Hagioryta krytykował we współczesnej kulturze jej zamknięcie
się w tym, co materialne, przypisywanie zbyt wielkiej roli pracy, brak umiejętności
świętowania, przewartościowanie postępu technologicznego. Zjawiska te postrzegał jako
skutek kryzysu samego człowieka, oznakę, że zapomniał on o życiu wiecznym i skierował
się w stronę dóbr materialnych i doczesnych przyjemności, próbując w ten sposób
zagłuszyć wewnętrzny niepokój i towarzyszące mu poczucie braku sensu życia. Jednak
człowiek nie znajduje w nich spokoju i pędzi przed siebie, nie widząc żadnego celu 103.
Kiedy Bóg przestaje wskazywać człowiekowi kierunek, ten zaczyna go szukać
w zeświecczonej kulturze, która jednak jest go również pozbawiona 104. Natomiast cały
świat105, zarówno przyroda, jak i będąca dziełem człowieka kultura, wezwana jest do bycia
obrazem Boga.
Paisjusz ubolewał nad tym, że świecki duch wpłynął również na ludzi duchownych
i przeniknął do monasterów. Obserwował, że we współczesnych klasztorach panuje duch
przeciwstawny duchowi świętych ojców. Mnisi nie prowadzą życia duchowego w pokorze,
tak jak zalecali ojcowie. Posiadają własną wizję życia monastycznego, interpretując
przykazania Boże zgodnie ze swoją logiką i organizując życie w sposób, który nie
przypomina dawnej tradycji. Według Paisjusza, największym niebezpieczeństwem
dla mnichów jest uznanie świeckiego ducha za postęp i wprowadzanie go za mury
102
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W interesujący sposób opisuje próbę zastąpienia Dekalogu i ukierunkowania człowieka przez
współczesną popkulturę Bartłomiej Dobroczyński: Można by nawet powiedzieć, że w miejsce dekalogu
popkultura oferuje swemu adeptowi «top ten», a więc uniwersalny spis dziesięciu obiektów, osób, przepisów,
strategii – z jakichś powodów najbardziej ekscytujących, modnych, najczęściej kupowanych, najbardziej
godnych zapamiętania. Lista taka ma stanowić nieomylny drogowskaz na każdą okazję i remedium
na wszystkie niedogodności naszego żywota na tym padole łez. Zob. B. Dobroczyński, III Rzesza Popkultury
i inne stany, Kraków 2004, s. 15.
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A. Frossard, Credo, tłum. A. Turowiczowa, Paryż 1983, s. 26.
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klasztorne. Paisjusz, widząc, że są mnisi, którzy wzywają do pokazywania kultury swojego
monasteru, pytał: Jakiej kultury? Świeckiej? Byłoby naturalne, gdybyśmy, jako mnisi,
wykazywali naszą duchową kulturę, rozwój duchowy (…). Nie starać się wyprzedzić ludzi
świeckich w świeckim rozwoju, przecież ten świecki postęp męczy nawet ich, nie mówiąc
o mnichach. Nasz duchowy pęd powinien być tak mocny, żeby pociągnął za nami także
ludzi tego świata. Jeżeli my, mnisi, robimy to samo, co jakikolwiek rozwinięty duchowo
świecki, to ludziom świeckim nie przynosi to korzyści, ponieważ przykład tego
uduchowionego świeckiego mają i tak bez naszego udziału. Nasze życie powinno być
wyższe niż życie rozwiniętych duchowo świeckich (…). Drogą świeckiego rozwoju, którą
uważa się za postęp, monastycyzm zmierza do duchowego rozkładu 106.
Paisjusz zwracał uwagę, że wielu mnichów tylko zewnętrznie żyje życiem
monastycznym: nie palą, nie popełniają grzechów cielesnych, czytają «Filokalia», sypią
cytatami ze Świętych Ojców107. Przyciągają tym do siebie ludzi świeckich. Jednak gdy
człowiek pozna bliżej takiego mnicha, często okazuje się, że wewnętrznie niczym nie różni
się on od ludzi tego świata, gdyż zachowuje świeckiego ducha, mimo zewnętrznych
pozorów świętości. Nie jest w stanie poruszyć serca człowieka, nie potrafi walczyć
z diabłem. Nie pełni już dłużej funkcji soli ziemi, zaczynu, który ma przemienić świat.
Starzec za niedopuszczalne uważał zmiany, jakie zaszły w życiu zakonnym w zachodnim
chrześcijaństwie - uczestnictwo w świeckich rozrywkach (wymienia tutaj m.in. kino),
zmiany w sposobie ubierania - habity coraz mniej odróżniające zakonnice od świeckich
kobiet. Wyczuwał w zachodnich zakonnikach i zakonnicach ducha europejskiego,
świeckiego108. Dlatego tak bardzo przestrzegał mnichów przed odejściem od tradycji
i duchowości świętych ojców. Jego ostre słowa nie miały na celu wyłącznie zganienia
i wytknięcia błędów. Były wezwaniem do zmiany, do spojrzenia w świetle Chrystusa
na swoją grzeszność i całkowitego odrzucenia świeckiego myślenia. Mnisi powinni nieść
odpowiedzialność za duchowe życie ludzi świeckich, przypominał Paisjusz.
Starzec nie szczędził ostrych słów w kierunku swoich współbraci w monastycyzmie
i wzywał do życia zgodnie z duchem ojców: Święci Ojcowie przeobrazili pustynię w święty
gród, a my zmieniamy ją teraz w świeckie miasto. Cerkiew Chrystusowa ucieka
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na pustynię, żeby się zbawić, a my zmieniamy pustynię w świeckie miasto (…). Podczas gdy
należałoby nam dzisiaj żyć bardziej po monastycznemu, żeby mieć siły Boże, na nasze
nieszczęście ulegamy wpływowi ducha świeckiego, który zmienia nas na gorsze i stajemy
się bezsilni. To znaczy sami wypędzamy z siebie swego ducha i stajemy się martwym
ciałem109.
Świecki sposób myślenia był dla Paisjusza chorobą, która może dotknąć każdego
i przed którą trzeba się bronić wszelkimi sposobami. Podkreślał, że jeśli człowiek chce
doświadczyć prawdziwej radości i spełnienia, powinien odrzucić dążenie do rozwoju
w kategoriach świeckich, a skupić się na wzroście duchowym110.
Paisjusz zauważał, że ludzie „tego świata” różnią się od ludzi duchowych tym,
gdzie kierują swoje wysiłki i troski - do wewnątrz siebie czy na zewnątrz. Starzec
podkreślał, że człowiek jest mieszkaniem Ducha Świętego i powinien troszczyć się o to,
by jego serce, w którym On mieszka, pozostawało czyste. Natomiast człowiek, który nie
zwraca uwagi na rzeczywistość duchową, skupia się na pozorach, chce, by inni go
podziwiali. Zwraca uwagę tylko na to, co zewnętrzne. Starzec, opisując tę różnicę,
posłużył się obrazem domu i podwórka. Podczas gdy człowiek pochłonięty przez ducha
tego świata troszczy się o wygląd podwórka, człowiek duchowy dba o dom, czyli swoje
serce - miejsce, w którym przebywa Chrystus111.
Paisjusz nie poprzestał jedynie na krytyce współczesnego świata - miejsca,
w którym Szatan wyjątkowo zaciekle kusi człowieka - zawładniętego duchem laickości,
dyktaturą rozumu, kultem dóbr materialnych. Wskazywał na Chrystusa jako na tego,
do którego należy ostatecznie zwycięstwo, wzbudzając tym samym w ludziach nadzieję112.
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Religijność i duchowość współczesnego świata
Usunięcie Boga z życia społecznego wywołało pustkę, którą stopniowo zaczęły
wypełniać nowe prądy religijne. Paisjusz zdawał sobie sprawę, że we współczesnym
zglobalizowanym świecie człowiek ma dostęp do ogromnej liczby tradycji duchowych,
obcych kulturze, z której się wywodzi. Świat przestał być chrześcijański, stał się
targowiskiem wielu religii i ideologii. Zewsząd wieją do nas różne wiatry. Ze Wschodu
- hinduizm i inne religie okultystyczne, z Północy - komunizm, z Zachodu - cała masa
rozmaitych nauk, z Południa od Afrykanów - totemizm, magia i mnóstwo podobnych
rodzajów morowego powietrza 113.
Starzec był świadomy, że współczesny człowiek posiada dostęp do wielu systemów
religijnych i filozoficznych, z których ogromna ilość nie ma nic wspólnego z tradycją
chrześcijańską. Dostępność ta, w połączeniu z zarysowanym wcześniej zagubieniem
współczesnego człowieka i jego poszukiwaniem odpowiedzi na nierozpoznane pragnienie
wieczności, sprawiła, że wielu uległo fascynacji religiami Dalekiego Wschodu czy
orientalnymi systemami wierzeń. Zapomnienie o wcieleniu Chrystusa, które było
widocznym wkroczeniem Boga w historię ludzkości, zwrot w stronę materializmu
i doczesności - to wszystko nie pozbawiło człowieka jego najgłębszych pragnień. Można
przywołać tutaj powtarzane wielokrotnie zdanie: Wiek XXI będzie religijny lub nie będzie
go wcale, którym tłumaczono zwrot wobec różnych form religijności pod koniec XX w.
Twierdzenie to przypisywano André Malraux, francuskiemu pisarzowi i intelektualiście.
Trzeba jednak wyjaśnić, że przepowiednia ta brzmiała tak naprawdę inaczej: Wiek XXI
będzie albo mistyczny albo nie będzie go wcale114. Mistyka natomiast nie jest wcale
tożsama z religią.
Historie wielu ludzi, którzy przychodzili do Paisjusza, można uznać za dowód
na wypełnianie się tej przepowiedni. Nie byli oni zagorzałymi ateistami, lecz dążyli
do doświadczenia sacrum. Poszukiwania zaprowadziły ich jednak nie w stronę
trzeci wiek nie powiedział ostatniego słowa, trzeci okres pozostaje pod znakiem zapytania. Zob. É. Borne,
Bóg nie umarł. Studium o współczesnym ateizmie, tłum. J. Ritt, Paris 1968, s. 100-101.
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chrześcijaństwa, ale dalekowschodnich tradycji religijnych bądź przyniosły dowolne
wymieszanie różnych tradycji i praktyk duchowych. Tak powstałe sacrum Jan Andrzej
Kłoczowski OP nazwał „dzikim”115, wskazując na jego nieuporządkowany charakter.
Z kolei Bartłomiej Dobroczyński mówił w tym kontekście o pojawieniu się „mistyki
instant”116, odnosząc ją do form religijności i duchowości, które zdobyły ogromną
popularność w drugiej połowie XX w. ogłaszając nastanie Ery Wodnika 117. Określenie
instant odnosi się przede wszystkim do poczucia czasu i pewności rezultatu - mistyka taka
zawierałaby gwarancję skuteczności i sukcesu, byłaby najszybszym możliwym sposobem
dotarcia do Absolutu.
Starzec Paisjusz przestrzegał przed fascynacją formami religijności Nowej Ery
(New Age), a szczególnie przed filozofią hinduistyczną i jej praktykami ascetycznymi.
Wskazywał, że prawosławna asceza obrała sobie za cel wyższą duchowną rzeczywistość,
uświęcenie duszy, podczas gdy praktyki fizyczne, takie jak joga, przewidują zbliżenie się
do doskonałości tylko w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe do osiągnięcia siłami
ludzkimi. Joga118 używana jest jako środek osiągnięcia zbliżonego do ekstazy stanu
psychiczno-duchowego człowieka. Celem jest więc zaspokojenie własnych duchowych
potrzeb. Człowiek zwraca się do swojego wnętrza, podczas gdy w praktykach
chrześcijańskich - na zewnątrz, do transcendentnego Boga. Prawosławne chrześcijaństwo,
to źródło wyższych duchownych darów, niedostępnych w innych praktykach religijnych
czy filozoficznych. Starzec przy tym dodawał, że nie oznacza to braku pewnych czysto
ludzkich dobrych intencji i podstaw w systemach Dalekiego Wschodu. Jednak wyraźnie
zaznaczał,
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Paisjusz był przekonany, że gdyby prawosławny chrześcijanin znał całe bogactwo
dziedzictwa duchowego swojego Kościoła, nie uległby fascynacji propozycjami
religijnymi Dalekiego Wschodu ani Nowej Ery. Przyłączanie się do innych grup
religijnych wiązał, podobnie jak starzec Jan z Wałaamu, z brakiem wiedzy o swojej
tradycji. Obaj twierdzili zgodnie, że ten, kto nie oczyści serca z namiętności, egoizmu
i pychy zboczy z właściwej drogi. Właśnie w ten sposób pojawiają się sekty, rozłamy
i herezje. Starzec Jan pisał o odchodzeniu od Kościoła: zeszli z dużego okrętu, wsiedli do
kruchego czółna i chcą przepłynąć morze doczesne, a giną w falach próżnych
mędrkowań120.
Paisjusz Hagioryta był przeciwny synkretyzmowi religijnemu i wprowadzaniu
jakichkolwiek praktyk wschodnich do modlitwy chrześcijańskiej. Wypowiadał się
też krytycznie o próbach połączenia medytacji wschodniej z modlitwą Jezusową, gdy
doszły do niego informacje o podobnych praktykach w parafiach rzymskokatolickich
we Francji121.

Materializm
Tak jak duchowość Nowej Ery skupia się na powierzchowności w doświadczeniu
duchowym, tak materializm zatrzymuje człowieka na zewnętrznym poziomie życia.
Upatrywanie w bogactwach materialnych szczęścia i poświęcanie ich zdobywaniu
całego życia starzec uważał za bezcelowe. Zauważał, że człowiek stał się niewolnikiem
pieniędzy oraz pracy jako źródła dochodu. Spotkania z pielgrzymami ze Stanów
Zjednoczonych unaoczniły mu stan człowieka ogarniętego ideą zdobywania, posiadania
i konsumowania dóbr. Krytykował taki styl życia: Ludzie zmienili się tam już w maszyny
- całe dnie poświęcają pracy. Każdy członek rodziny musi mieć swój samochód. Oprócz
tego w domu muszą być cztery telewizory, żeby każdy czuł się komfortowo. A więc pracuj,
zamęczaj się, zarabiaj dużo pieniędzy, żeby można było potem powiedzieć, że masz
wszystko i jesteś szczęśliwy. Ale co to ma wspólnego ze szczęściem? Takie życie, pełne
duchowego niepokoju, z nieustanną gonitwą – to nie jest szczęście, tylko piekielna męka122.
Człowiek nie jest więc nakierowany na przemianę świata, tworzenie takiej kultury, która
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wskazywałaby na Boga. Zaprzątnęło go całkowicie gromadzenie bogactw dla siebie, nie
podjął misji powierzonej mu przez Boga, by przyprowadzić do Niego całe stworzenie.
Popadł w stan przeciwny - rzeczywistość stworzona, ziemska pochłonęła go całkowicie,
podczas gdy to on, jako nosiciel obrazu Boga, powinien czynić sobie ziemię poddaną 123.
Starzec krytykował przywiązanie do dóbr materialnych zarówno przez ludzi
świeckich jak i duchowych. Z ostrożnością odnosił się do zbytniego bogactwa i przepychu
w cerkwiach. Pisał: Wybaczcie, możliwe, że nie mam w tym racji. Zbieranie pieniędzy
od ludzi bogobojnych i dodawanie nowych dzwonów, lamp i mnóstwa przebogatych szat
- to był zwyczaj carów z nieszczęśliwymi następstwami do tego stopnia, że nawet przyniósł
on Rosji komunizm124. Paisjusz przypominał, że za pieniądze tak zebrane kupowano złoto
i dostarczano na Świętą Górę Atos do budowy cerkwi, podczas gdy prosty lud w Rosji
cierpiał biedę. Jednak gdy przyszły trudne czasy ziemskie bogactwo świątyń zostało
zniszczone, a w narodzie pojawił się duch bezbożności. Przykład ten był swoistym
wezwaniem starca do bogacenia się duchowego, a nie ziemskiego, gdyż tylko wewnętrzne
bogactwo chroni człowieka przed zniszczeniem. Człowiek ma zdobywać bogactwa
wewnętrzne, a nie postępować tak, jakby żył nadal w czasach Bizancjum125.
Pragnienie posiadania ogromnej ilości dóbr wymaga od człowieka dużego nakładu
pracy. Jednak pracując bezustannie i podejmując się kilku zajęć jednocześnie, człowiek
pogrąża się w nadmiarze trosk. Chce posiąść wszystko w jak najkrótszym czasie, nie
potrafi czekać na owoce jednej pracy. Popada w stan nerwowości, bardzo szybko opada
z sił, co pogłębia jego zmartwienie - widzi, że nie jest w stanie wypełnić wszystkich zadań,
których się podjął126.
Troski tworzą błędne koło. Zajmując się fizycznie jedną sprawą, w tym samym
czasie człowiek ma w głowie dziesiątki innych, co popędza go ciągle naprzód, nie dając
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możliwości rozejrzeć się i popatrzeć na siebie. Myśl pędzi za myślą, czasem przecząc
jedna drugiej, zmieniając się błyskawicznie i nie pozwalając utrzymać w sobie nic stałego
i stanowczego. Wskutek tego umysł chwieje się w różne strony, a dusza jest
rozproszona127.
Starzec zwracał uwagę, że współcześnie zanika etos pracy i wartość wysiłku
włożonego w nią. Z jednej strony człowiek dąży do tego, by jak najmniejszym nakładem
pracy zdobyć jak największą ilość pieniędzy, z drugiej natomiast często podejmuje się
wykonywania kilku prac jednocześnie, w pośpiechu128, przez co staje się nerwowy. Praca
wykonywana w ten sposób nie służy rozwojowi człowieka, nie jest trudem uświęconym.
Kiedy człowiek stawia przed sobą jako cel zrobienie wielu rzeczy, zadręcza się i traci
spokój. Paisjusz nazywał ten stan biesowskim. Starzec podkreślał, że praca w pośpiechu,
ze wzburzeniem, stała się charakterystyką wielu świeckich ludzi. Przynosi ona jednak
szkodę dla nich samych oraz pracy, którą wykonują, gdyż jej rezultat zależy od tego,
w jakim stanie znajduje się człowiek 129.
Praca, związana ze zdobywaniem dóbr materialnych, przynosi troski, skupia na tym
co doczesne i nietrwałe, przez co człowiek zapomina o Bogu. Paisjusz powtarzał
za jednym z atoskich starców, że faraon dawał Izraelitom obfitość jedzenia i dużo pracy,
żeby zapomnieli o Bogu. Współcześnie, mówił starzec, tak samo działa diabeł, który opętał
ludzi rzeczami materialnymi i ziemskimi troskami oraz sprawił, że zapomnieli o Bogu130.
Wielość rzeczy, które oferuje współczesny świat, wszechobecność rozrywek, odciąga
od wieczności. Życie świeckie, jak pisał starzec Jan z Wałaamu, upływa wypełnione
tysiącem spraw. Dopiero gdy nadejdzie moment śmierci, człowiek zobaczy całe swoje
życie ułożone w kolejne wydarzenia, którymi żył. Wtedy dopiero pozna, że ten świat jest
kłamcą - pisał131.
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Teofan Rekluz, Droga do zbawienia, dz. cyt., s. 160.
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Ortega y Gasset pisał o swoistym „kulcie czystej szybkości”, który opanował współczesnego człowieka.
Dopatrywał się w nim próby pokonania własnej ograniczoności przez człowieka: Szybkość, na którą składa
się przestrzeń i czas, nie jest bardziej ograniczona od swoich części składowych; natomiast służy ich
zacieraniu. Ograniczoność mogą pokonać jedynie inne granice (…). Ponieważ człowiek jest śmiertelny - czas
jego życia jest ograniczony - odczuwanie nieodpartą potrzebę pokonywania odległości i czasu.
Zob. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, dz. cyt., s. 39.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 190.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 192-193.
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Jan z Wałaamu, Zdobyty płomień…, dz. cyt., s. 75.
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Racjonalizm
Kolejną cechą współczesnego społeczeństwa zachodniego, którą starzec poddawał
krytyce, było powszechne zaufanie do wyłącznie racjonalistycznego myślenia 132. Paisjusz
nie miał na myśli zdolności logicznego myślenia i rozumowania, która jako dar Boga ma
pomóc człowiekowi odnaleźć do Niego drogę, ale taki racjonalizm, który dla Boga nie
zostawia już miejsca i tworzy świecką ideologię. Starzec używał terminu „niezdrowy
rozsądek”, wskazując na rozsądzanie pozbawione wiary w Boga, które nie uznaje Bożej
opatrzności i wyklucza możliwość cudu. Zwracał uwagę, że gdyby przyjąć logikę
świeckiego myślenia, to wszystkie zjawiska życia duchowego wydają się pozbawione
zdrowego rozsądku. Jednak to właśnie one dają prawdziwe poznanie. Jego zdaniem,
współczesna epoka rozwoju wiedzy przez wyłączne zaufanie do logiki i nauk
przyrodniczych zepchnęła wiarę z

jej podstaw oraz napełniła dusze ludzkie

wątpliwościami i znakami zapytania. Natomiast rzeczywistość życia duchowego nie jest
czymś, co można poznać, udowodnić bądź obalić za pomocą nauki. Tajemnice Boże
wykraczają poza teorie poznania naukowego, które mogą dotknąć tylko ich powierzchni,
a nie istoty133.
Starzec zwracał uwagę, że wszystko potrzebuje oświecenia od Chrystusa, w tym
nauka i wiedza zdobywana przez współczesnych ludzi. Wiedza bez Bożego oświecenia nie
przybliża do prawdy. Jeżeli człowiek się nie oczyści, jeżeli nie przyjdzie do niego Boże
oświecenie, to jego ludzka [wiedza] – choćby nie wiem jak ugruntowana – jest tylko
racjonalizmem (…). Jeśli zaginie Boże oświecenie, to nie będzie żadnej korzyści z tego,
co ludzie będą mówić i pisać (…). Zbierz wszystkich [dzisiejszych] teologów i filologów
i zobaczysz: nie potrafią stworzyć choćby jednego głębokiego psalmu. Król Dawid nie był
człowiekiem uczonym, ale jasno widać, jak kierował nim Duch Boży134.
Międzynarodowe konferencje teologiczne, szczególnie popularne w ostatnim
stuleciu, spotykały się ze sceptyczną reakcją ze strony Paisjusza Hagioryty. Uważał on, że
nieustanne dyskusje nad kwestiami, nad którymi przez wiele lat zastanawiali się ojcowie,
są pozbawione sensu i nie zbliżają nikogo do Boga. Według starca, takie poczynania mogą

132

O prymacie umysłu we współczesnym świecie pisał też André Malraux: od XIX w. słowo: materializm nie
znaczy już zastąpienia duszy przez materię, ale przez umysł. Zob. A. Malraux, Antypamiętniki, tłum. J. Guze,
Warszawa 1993, s. 303-304.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 218-219.
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Tamże, s. 203-204.
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jedynie wprowadzić zamęt wśród osób wierzących, zdemoralizować je, a nawet
doprowadzić do herezji czy rozłamu. Takie ewentualne skutki wskazują, że świecki
racjonalizm może stać się narzędziem zastosowanym przez kusiciela przeciwko
człowiekowi. Ludzka wiedza przynosi pożytek jedynie wtedy, kiedy jest uświęcana przez
Boga. Ten, kto stale ostrzy swój umysł wiedzą i pozostaje w oddaleniu od Boga, staje się
mieczem, który z jednej strony kaleczy samego siebie, a z drugiej - rozumowymi
i niecierpiącymi sprzeciwu decyzjami - rani ludzi. Paisjusz w obrazowy sposób oddał tę
prawdę: Rozum nie obdarzony łaską sam w sobie - to nienamagnetyzowany żelazny pręt,
który uderza w przedmioty, chcąc je do siebie przyciągnąć 135. Jeżeli człowiek nie ma
w sobie Bożego oświecenia, powtarzał starzec, to wiedza okazuje się bezużyteczna.
Przestaje być narzędziem, którego może użyć w celu budowania. Zaczyna przynosić
zniszczenie.
Starzec przestrzegał przed czysto teoretycznymi dysputami teologicznymi.
Podkreślał, że, teologia nie ma nic wspólnego z bezpłodnym duchem naukowym.
Twierdził, że największe zło polega na tym, iż zajmując się suchymi rozważaniami
teologicznymi, nasz rozum bierzemy za natchnienie Ducha Świętego. Do Paisjusza
zwracało się wiele młodych osób, które chciały zbliżyć się do Boga przez rozpoczęcie
studiów teologicznych. Starzec zawsze zwracał im uwagę, że posiadanie wiedzy nie
oznacza poznania Boga, które zdobyć można tylko sercem. Siły człowieka, rozum i wiedza
mogą go zaprowadzić daleko, jednak w porównaniu z siłami duchowymi zostaje obnażona
ich niemoc. Paisjusz ilustrował tę zależność przytaczając historię ze swojego życia: Kiedyś
zapytałem przybyłego do mnie Amerykanina: «Co osiągnęliście, będąc tak wielkim
narodem?» - «Polecieliśmy - odpowiedział - na Księżyc.» - «A on jest daleko?» pytam.
- «No mniej więcej pół miliona kilometrów» - odpowiada (…).«A czemu - pytam - nie
dolecieliście do Boga? Bóg jest daleko, czy nie?» - «Bóg - odpowiada - jest bardzo
daleko!» - «No widzisz - odparłem – a my dolatujemy do niego na jednym sucharku!» 136.
Doświadczenie duchowe było dla starca źródłem poznania takich prawd, co
do zrozumienia których współczesna wiedza pozbawiona pierwiastka boskiego oświecenia
zachowywała sceptycyzm lub z zasady negowała możliwość poznania.
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Tamże, s. 206.
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Tamże, s. 210.
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Atoski

mnich był

przekonany,

że

świeckie

rozumowanie

i

spojrzenie

na rzeczywistość utrudnia rozwój duchowy, nawet wśród ludzi zajmujących się teologią.
Z jednej strony przejawia się to w niemożności odkrycia prawdy w duchowym
dziedzictwie chrześcijaństwa, z drugiej – w oddaniu czysto teoretycznym rozważaniom
i braku życia prawdami wiary, które poddaje się analizie. Starzec sądził, że ludzie
używając wyłącznie rozumu, pozbawiają się możliwości doświadczenia wiary. Nie
potrafią wgłębić się w literaturę duchową ani właściwie odczytać zjawiska cudów 137.
Spotkania z licznymi pielgrzymami unaoczniły Paisjuszowi, że współczesny
człowiek nie rozumie dzieł patrystycznych. Ojcowie patrzyli na świat duchowym
wzrokiem - przy pomocy Ducha Świętego tłumaczyli Pismo Święte i pisali. Człowiek
świecki natomiast, pozbawiony duchowej perspektywy i duchowego życia, nie potrafi
wgłębić się w dziedzictwo patrystyczne i deprecjonuje je. Nie rozumie pism ojców
Kościoła, ascetów, mnichów, gdyż próbuje je odczytać tylko przy pomocy świeckiego
rozumowania i logiki, w której nie ma miejsca na inną rzeczywistość niż ziemska. Logika
ta może go doprowadzić do rozważań naukowych nie mających nic wspólnego
z pożytkiem duchowym. Paisjusz z dużą rezerwą odnosił się do dyskusji niektórych
współczesnych teologów, które stały się, według niego, czysto teoretycznymi
spekulacjami. Uważał, że pytania w stylu Co się stało z biesami, które weszły w stado świń
i utonęły w morzu? Przeżyły czy utopiły się? odwracają uwagę człowieka od tego, co
najważniejsze. W tym przypadku istotny jest fakt, że owe biesy z człowieka wyszły, a nie
jaki był ich los potem. Do takich teologów zwracał się w bardzo zasadniczy sposób: Co cię
obchodzi, co się z nimi potem stało? Uważaj lepiej na to, żeby samemu nie stać się
opętanym i nie łam sobie głowy nad tym, gdzie teraz są te biesy 138. Paisjusz przypominał,
że teologiem w rozumieniu wschodniego chrześcijaństwa jest ten, kto się modli, a więc
doświadcza Boga, a nie gromadzi teoretyczną wiedzę o Nim. Ewagriusz z Pontu zwracał
uwagę na swoistą harmonię i równowagę w zdobywaniu wiedzy teologicznej
i doświadczaniem Boga: Jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił, a jeśli
prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem 139.
137

Sylwan z Góry Atos tłumaczył: Wielu mówi z braku doświadczenia, że jakiś święty dokonał cudu, ale ja
wiem, ze to Duch Święty żyjący w człowieku cudów dokonuje. Pan chce, by zbawili się wszyscy i by byli
z Nim wiecznie, dlatego wysłuchuje modlitwy człowieka grzesznego dla pożytku innych albo tego, kto się
modli. Zob. Sylwan z Góry Atos, Z zapisków, tłum. A. Wojnowski, Poznań 2003, s. 99.
138

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 226-227.
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Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, tłum. K. Bielawski, L. Nieścior, Kraków 2003, s. 36.
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Świeckie wykształcenie w duchu pełnego zaufania rozumowi przynosi człowiekowi
szkodę, gdyż rozwija w nim zarozumiałość i wysokie mniemanie o sobie. Tak zrodzona
pycha może doprowadzić do oddzielenia od Boga i postawienia na Jego miejsce rozumu.
Właśnie dlatego wiedzy powinna towarzyszyć łaska Boża i praca człowieka nad sobą. To
pozwoli mu utrzymać równowagę duchową. Wiedza pozostawiona sama sobie przynosi
tylko szkodę140.
Starzec zwracał uwagę, że błędne jest analizowanie, badanie i udowadnianie
prawdziwości

cudów

za

pomocą

współczesnej

nauki.

Krytykował

Kościół

rzymskokatolicki, który metodami naukowymi stara się potwierdzić ich prawdziwość.
Nazywał „wypaczonym rozsądkiem” praktykę badania w laboratorium chemicznym
komunii, żeby stwierdzić, czy jest to rzeczywiście Ciało i Krew Chrystusa141. Przypominał,
że święci oczami wiary widzieli w chlebie i winie Ciało i Krew Chrystusa, nie
potrzebowali na to dowodów od ludzi „tego świata”. Oni, będąc już na ziemi
w największej możliwej jedności z Bogiem, poznawali rzeczy takimi, jakimi są
naprawdę142. Kiedy do starca Paisjusza przychodzili katolicy, ten im wyjaśniał, że wśród
wielu różnic między nimi ważne miejsce zajmuje to, że zachodni chrześcijanie opierają się
na rozumie, podczas gdy wschodni - na wierze. Wskazywał na przypisywanie na
Zachodzie dużej wagi czynnikowi ludzkiemu, a tym samym ograniczanie siły Bożej,
odsuwanie łaski Bożej na ostatnie miejsce 143.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 213-214.
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Na odmienność wiary od rozumu wskazywał Evdokimov: Wymóg rozumu, nawet w chwili «wykonało
się», dyktuje swoje warunki: «Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego»
(Mt 27, 43). Bóg odpowiada milczeniem, ale On, który potrafi słuchać, właśnie w tym milczeniu głosi swoją
miłość do człowieka. To «boskie szaleństwo», o którym mówi święty Paweł, niepojęty szacunek Boga dla
naszej wolności. Wszelki zniewalający dowód gwałci ludzką świadomość, zamienia wiarę w zwykłą wiedzę
(…). Nauka narzuca swoją wizję rzeczy widzialnych, weryfikowalnych, i zobowiązuje mnie do jej przyjęcia.
Nie mogę przeczyć istnieniu Boga. To dlatego, że według świętego Pawła, «wiara jest dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy» (Hbr 11, 1). Przekracza ona porządek konieczności (..). Wiara jawi się
więc jako przekroczenie rozumu, nakazane przez sam rozum wtedy, kiedy dotyka on swoich granic.
Zob. P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, dz. cyt., s. 63; 66.
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To poznanie można widzieć jako zapowiedź pełnego poznania, które stanie się udziałem człowieka
po jego śmierci, w momencie spotkania z wiecznym Bogiem: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem
poznany. 1 Kor 13, 12.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 220.
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Zaufanie do nauki i techniki
Oparcie na rozumie, logice, na tym co widzialne i namacalne wiąże się ściśle
z zaufaniem do nauki, zwłaszcza do nauk empirycznych. Związany z nimi postęp
techniczny, liczne udogodnienia, podwyższenie standardu życia 144 - to wszystko według
starca sprawia, że człowiek przestaje widzieć w Bogu Pana swojego życia i całą ufność
pokłada we własnych siłach. Nauka odniosła ogromne sukcesy, a Boga odsunięto
na ostatnie miejsce. Ludzie planują dziś życie licząc na to, że ochronę zapewnią im
zdobycze cywilizacji, ale tak naprawdę mogą one doprowadzić do zniszczenia człowieka
i całej przyrody145.
Starzec postrzegał coraz szybszy rozwój środków technicznych jako proces bez
końca. Postępuje on szybciej niż rozwój ludzkiego umysłu, przynosi ze sobą niepokój
i nieustanną pogoń za czymś nowym i lepszym od poprzedniego. W rezultacie pojawia się
odczucie niezaspokojenia - końcowy moment spełniania nigdy nie zdąży nastąpić,
gdyż natychmiast pojawia się udoskonalony model danej rzeczy. Zdobycze postępu
technicznego nie niosą więc ze sobą spokojnego życia, lecz nieustanną pogoń146. Starzec
zauważył, że współczesny człowiek, w porównaniu z ludźmi żyjącymi wcześniej i nie
znającymi tylu udogodnień, nie jest wcale spokojniejszy, wprost przeciwnie - dławi go
niepokój. Starzec zilustrował tę sytuację historią Beduinów, którzy przez wieki prowadzili
prosty tryb życia, kochali swoje namioty na pustyni i byli w tym szczęśliwi. Jeżeli mieli
trochę herbaty, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić z radości i chwalili Boga. Beduini – i ci
ulegli wpływowi ducha europejskiego (…). Teraz każdy Beduin ma lepiankę, na podwórku
144

Ortega y Gasset, odnosząc się do dostępności zdobyczy nauki, techniki, postępu cywilizacyjnego widział
w nich w pierwszej kolejności cechę dostępności dla każdego człowieka, powszechności, za którą nie idzie
jednak świadomość tego, jak tych osiągnięć używać: żyjemy w epoce, którą cechuje poczucie olbrzymich
możliwości realizacji, ale która nie wie, co ma realizować. Panuje nad wszystkimi rzeczami, ale nie jest
panią samej siebie. Czuje się zagubiona w nadmiarze własnych możliwości. Okazuje się, że współczesny
świat mimo tego, iż dysponuje większą ilością środków, większą wiedzą, większymi niż kiedykolwiek przedtem
możliwościami technicznymi, posuwa się naprzód w sposób najbardziej prymitywny, po prostu bezwolnie
dryfując. Ortega y Gasset, Bunt mas, dz. cyt., s. 45.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 114.
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Widząc niejednoznaczne, a często destrukcyjne skutki postępu technicznego, chrześcijaństwo nie
podzieliło zachwytu, którym obdarzyły go zlaicyzowane społeczeństwa. Jeden z XX-wiecznych
egzystencjalistów pisał: Zgódźmy się przede wszystkim na to, że spontaniczne wycofywanie się
[chrześcijaństwa – przyp. autor] przed najazdem techniki nie wynika jedynie ze słabości czy też nieśmiałości.
Może należałoby przeciwdziałać tej inwazji, zrównoważyć ją i, zamiast zaciemniać jej sens, odczuć go
do głębi z rozwagą. Prawdą jest bowiem że zdobycie energii ziemskich przez naukę i technikę nie może
wypełnić przeznaczenia człowieka, ani samo w sobie posiąść wartości ostatecznej, absolutnej.
Zob. M. D. Chenu, Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość chrześcijańska, tłum. O. Scherer,
Paris 1969, s. 72.
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lepianki - zepsuty samochód, a w duszy - pełno niepokoju i przeżyć. Samochody się psują,
Beduini się męczą nad ich remontami. Jeżeli przyjrzeć się temu – co oni właściwie na tym
zyskali? Ból głowy i nic więcej147.
Starzec ubolewał nad tym, że również w wielu monasterach pojawiają się zdobycze
najnowszej techniki. Wzywał, żeby mnisi nie przyjmowali zbyt wielu udogodnień i nie
cieszyli się, że dzięki nowinkom technicznym ich życie staje się łatwiejsze. Twierdził,
że jeżeli z monastycyzmu odchodzi duch ascezy, to życie mnichów traci sens. Według
niego, mnich powinien żyć trochę prościej niż ludzie świeccy, a monaster powinien być
uboższy niż świecki dom, z którego przyszedł. Pomoże to wewnętrznie zarówno
mnichowi, jak i światu. Tłumaczył: Mając różne udogodnienia i inne środki techniczne
przy spełnianiu obowiązków, często usprawiedliwiamy się, mówiąc, że wszystko jest
niezbędne po to, by szybko wykonywać pracę, a wygospodarowany czas wykorzystujemy
rzekomo na pracę duchową. Ale w rezultacie prowadzimy życie pełne trosk i duchowego
niepokoju, nie jak mnisi, ale jak ludzie tego świata (…). Nie udaje się wykorzystać różnych
udogodnień po to, by wygospodarować czas i przeznaczyć go na coś duchowego (…),
na modlitwę czasu brakuje148.
Paisjusz widział w postępie technicznym zagrożenie dla przyrody. Zwracał uwagę
na zanieczyszczenie atmosfery spalinami. Domagał się, by na fabrycznych kominach
zainstalowano filtry oczyszczające, gdyż znał konsekwencje zanieczyszczenia powietrza
dla zdrowia. Postęp techniczny doprowadził do zniszczenia przyrody, która jest dziełem
Boga i została stworzona przez Niego jako piękna i czysta. W niej również odzwierciedlała
się w pewien sposób doskonałość Stwórcy. Natomiast człowiek, zamiast panować
nad stworzeniem w taki sposób, by doprowadzić je do Boga, stopniowo przeprowadza jego
destrukcję. Czyni to za pomocą zdobyczy technicznych, uważając ten proces
za postępowy. Jednak tak rozumiany postęp niszczy samego człowieka, gdyż nie żyje on
w całkowitej izolacji od świata przyrody. Zanieczyszczenie powietrza i wód dotyka go
bezpośrednio. Podobnie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin - nie tylko
szkodzi jego zdrowiu, ale też zaburza równowagę w ekosystemie - niszczenie jednego
rodzaju owadów skutkuje nadmiernym rozrostem populacji innego gatunku. Starzec
zgubny wpływ podejścia człowieka do przyrody zilustrował m.in. następującym
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przykładem: Jakże mądrze wszystko jest urządzone przez Boga! Tam, gdzie są świerszcze,
nie ma komarów. Kiedyś przyszedł do mojej kaliwy pewien człowiek i pokazał mi małą
maszynkę, odstraszającą komary dźwiękami, podobnymi do świergotu świerszcza, tylko
głośniejszymi. Ludzie zabijają świerszcze, które cieszą nas swoją muzyką, a potem chcą
na bateryjkach odtworzyć to samo, co zostało stworzone przez Boga149.
Zgodnie ze słowami starca Paisjusza, człowiek bezgranicznie wierzy w to, że nauka
i postęp techniczny przyniosą mu dobro i uczynią życie łatwiejszym, gdy tymczasem
powoli wyniszczają jego i świat, w którym żyje.
Obraz Boży a kreowanie wizerunku
Brak obecności Boga w życiu publicznym i stosunkach między ludźmi, odrzucenie
prawdy o człowieku jako obrazie Stwórcy, jako konsekwencję przyniosło ogólną tendencję
do kreowania określonego wizerunku człowieka. Wizerunek ten mógł kłaść akcent
na różne aspekty życia np. powodzenie (wizerunek człowieka sukcesu), bogactwo, wygląd
zewnętrzny. Zawsze jednak, w przeciwieństwie do obrazu Boga umieszczonego w sercu
człowieka, odnosi się on do tego, co widoczne dla innych. Natomiast dla Paisjusza
najważniejszy był stan wewnętrzny, stan ducha. Starzec zauważył, że ludzie świeccy
ubierają się zgodnie ze swoim stanem wewnętrznym. Mało jest ludzi powściągliwych,
skromnych – zarówno mężczyzn jak i kobiet. Większość ludzi przebiera się nieustannie
- każdy ubiera się tak, jak mu podpowiada jego sposób myślenia. Starzec wspominał:
Kiedy byłem na Synaju, przyjeżdżali tam ludzie ubrani tak, że słów brakuje. Jakże mi było
przykro patrzeć na przyjeżdżające do monasteru turystki! Jakże szpetnie one wyglądały! To
tak, jakbyś widział wyrzucone na śmietnik piękne bizantyjskie ikony, z tą różnicą, że ludzie
– ikony Boga – sami wyrzucili się na śmietnik150.
W XIX w. Chesterton, pisząc o obecności cywilizacji europejskiej w świecie,
a szczegółowej – w Azji, zauważył, że Europa nie zdaje sobie sprawy z wagi
chrześcijańskiego dziedzictwa, najcenniejszego powierzonego skarbu, i nie przekazuje go
dalej. Rozpowszechnia natomiast to, co nieistotne, wtórne i drugorzędne, a wręcz nie warte
przekazywania.

Pisał:

Nie

udało

się

nam

zmienić

uczuć

dalekiego

Azjaty

na chrześcijańskie, natomiast udało się nam przebrać go za ulicznika. Nasz ubiór
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wielkomiejski - ten najohydniejszy wytwór przemysłowej cywilizacji XIX w., rozprzestrzenił
się na cały świat tak, jak nigdy nie rozprzestrzeniło się chrześcijaństwo, rycerskość,
monogamia, demokracja i ideał życia obywatelskiego151. Dodawał, że Europejczyk
podróżujący poza kręgami swojej cywilizacji nie zdaje sobie sprawy, że jest
reprezentantem chrześcijaństwa. Bardziej czuje się przedstawicielem świata mody, szeroko
rozumianego przemysłu - przyjmuje rolę sprzedawcy konkretnych dóbr materialnych,
ulegając złudzeniu, że jest to jego jedyna i właściwa rola. Taka postawa świadczy o tym,
że współcześnie pojęcie misji straciło znaczenie i zostało zastąpione przez postawę
handlowo-konsumpcyjną. Przy czym rola towaru eksportowego została przypisana dobrom
materialnym, rzeczom powierzchownym, które nie posiadają żadnego odniesienia
do głębszego, duchowego wymiaru życia.
Współcześnie można mówić o upadku świadomości bycia obrazem Boga i zajęciu
jego miejsca przez zjawisko, które można nazwać kultem wizerunku. Wizerunek wskazuje
na to, co zewnętrzne w człowieku, na jego powierzchowność. Przedstawia tym samym
wybiórcze i redukcjonistyczne podejście do osoby ludzkiej. Nie można nawet powiedzieć,
że jest to zredukowanie do cielesności, gdyż nie dobro ciała jest postawione na pierwszym
miejscu, a to, jak je widzą inni. Osiągnięcie zadowalającego wizerunku nie zawsze jest
równoznaczne z zachowaniem zdrowia152.
Zmiany w wizerunku osoby we współczesnych czasach są daleko idące. Dotyczą
nie tylko stylu ubierania się czy innych zewnętrznych przejawów. W sposób pośredni
dotykają też tożsamości człowieka, szczególnie jeśli chodzi o zmiany w postrzeganiu
i definiowaniu ról płciowych. Paisjusz stwierdzał: Dziś mężczyźni stali się tak podobni
do kobiet, że często nie przypominają mężczyzn. W dawnych czasach można było odróżnić
kobietę od mężczyzny z odległości pięciuset metrów. Teraz już nie odróżni się ich z bliska.
Nie zgadniesz, czy to mężczyzna jest przed tobą czy kobieta. Dlatego proroctwo mówi,
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że przyjdą czasy, kiedy nie można będzie odróżnić mężczyzny od kobiety 153. Starca
odwiedzało wielu młodzieńców, których wygląd zewnętrzny miał charakter pośredni
między tradycyjnym obrazem mężczyzny i kobiety (np. długość włosów, styl ubierania się,
noszenie biżuterii). Paisjusz mówił, że wielu z nich obciął włosy tłumacząc przy tym,
że postrzyżyny są jego zajęciem jako mnicha. Złote kolczyki w uszach i nosach kazał
przetapiać na krzyżyki. Żalił się: Stoi przed tobą, cały błyszczący od złota, na szyi dwa,
trzy grube złote łańcuszki - nawet księżniczki takich nie noszą - stoi i skarży się, jakie to ma
problemy! A właśnie to jest problemem!154.
Wspomniany kult wizerunku oraz odniesienie do tożsamości człowieka jest ściśle
związane z odrzuceniem idei człowieka stworzonego na obraz Boga. Paisjusz przypominał,
że obraz ten jest w obecny w każdym człowieku, jest darem Stwórcy, znakiem przymierza
z Nim i zapowiedzią jedności. Odnosi człowieka do rzeczywistości wiecznej,
eschatologicznej, która go przekracza. Wizerunek, w przeciwieństwie do obrazu, jest
czymś ulotnym, dyktowanym przez zmieniające się mody oraz tworzony przez samego
człowieka w odpowiedzi na to, co próbuje mu wmówić współczesny świat. Wizerunek
wymaga ciągłego wysiłku, gdyż jest nietrwały, a człowiek, który jest tylko materiałem
i podstawą do kreowania go, zmienia się w czasie. Paisjusz tak wypowiadał się na temat
jednego ze sposobów na poprawienie wizerunku: Niedawno spotkałem pewną kobietę,
którą znałem wcześniej. Dawniej była podobna do anioła, a teraz, umalowanej, nawet nie
poznałem. «Bóg – powiedziałem jej –stworzył wszystko arcymądrze, ale wobec ciebie
popełnił poważną omyłkę (…). Innych ludzi stworzył pięknych, ale z tobą się przeliczył. Czy
sama tego nie rozumiesz, nieszczęsna? Przecież cała tą kosmetyką oszpecasz się! Tak,
jakbyś wzięła bizantyjską ikonę i w różnych miejscach poplamiła ja, pomazała farbą,
popsuła. Więc jak, będziemy mazać farbą obraz Boży – [siebie samego]?155. Tak więc dla
starca współczesna tendencja do tworzenia jak najdoskonalszego wizerunku, dbania
o wygląd zewnętrzny, była wyrazem zapomnienia o podobieństwie człowieka do Boga,
zafałszowania prawdy obyciu Jego obrazem.
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Brak świętowania niedzieli jako przejaw zatracenia eschatonu
Dziś wolność nie jest wykorzystywana dla dobra, dla osiągnięcia świętości, ale dla
marności tego świata, twierdził Paisjusz. Człowiek poświęca wszystkie swoje siły i czas
na budowanie dobrobytu materialnego, który jest kruchy i nietrwały, podobny do domu
zbudowanego na piasku. Chce, by wszystko należało do niego, pragnie nad wszystkim
panować. Zagarniając dla siebie cały czas, nie potrafi jednego dnia z całego tygodnia
oddać Bogu. Nie potrafi świętować i dziękować za to, że na tym świecie jest tylko
gościem, a prawdziwą jego ojczyzną jest Królestwo Niebieskie. Pozostaje w niewoli tego
świata, która odziera go z radości odpoczynku i świętowania. Paisjusz przestrzegał: Trzeba
bardzo uważać, żeby nie pracować w święta, co dotyczy zwłaszcza mnichów. Ci, pracując
w święta, grzeszą podwójnie, dając zły przykład ludziom. Ludzie świeccy szukają pretekstu,
by usprawiedliwić swoje grzechy 156.
Starzec zawsze radził świeckim, by przestali pracować w niedziele i święta.
Podkreślał, że każdy może zorganizować pracę w ten sposób, by jeden dzień przeznaczyć
dla Boga, nie na gromadzenie dóbr. Nawet jeśli pociągnie to za sobą jakąś stratę,
to błogosławieństwo, jakie przy tym otrzyma człowiek, będzie wielkie. Paisjusz ubolewał
nad tym, że wielu ludzi nie chodzi w niedzielę na Świętą Liturgię, przez co pozbawia się
możliwości uświęcenia samego siebie 157.
Brak świętowania niedzieli, nazywanej dniem ósmym, wykraczającym tajemnie
poza ramy czasowe, jest wyrazem zapomnienia człowieka o swoim wiecznym
przeznaczeniu. Niedziela dla chrześcijanina jest pełna eschatologicznego znaczenia jako
dzień w porządku nowego stworzenia, zapowiedź Królestwa. Tego dnia jest sprawowana
Boska Liturgia, umożliwiająca mu uczestniczenie w boskiej rzeczywistości, przedsmaku
Królestwa Niebieskiego. Warto zaznaczyć, że w Kościele prawosławnym Boska Liturgia
sprawowana jest głównie w niedziele i święta, a nie w inne dni tygodnia, gdyż właśnie ten
dzień jest przedsmakiem Królestwa. Paisjusz proponuje szerokie spojrzenie na niedzielę,
której sens dla chrześcijanina wykracza daleko poza powstrzymywanie się od pracy. Warto
tutaj przywołać rozumienie świętowania szabatu przez żydów. Powstrzymywanie się
od każdej pracy tego dnia miało na celu nieprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w świecie.
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Było swoistym uznaniem, że zwierzchnictwo nad nim oraz nad człowiekiem należy
do Boga.
Uczynienie z pracy najwyższej wartości i celu życia doprowadziło do zaniku ducha
ofiarności wśród ludzi oraz wypaczenia idei samej pracy. Ludzie zaczęli unikać trudów
pracy, gdyż przyzwyczaili się, że wszystko przychodzi im łatwo, bez wysiłku. Nie pracując
ciężko sami, nie potrafią docenić pracy innych ludzi. Paisjusz krytykował system pomocy
socjalnej w krajach skandynawskich, gdzie obywatel dostaje od państwa tak wysokie
wsparcie materialne, że nie czuje potrzeby, żeby pracować. Jednak nie pracując nie potrafi
sobie znaleźć miejsca, jest wewnętrznie niespokojny, a jego dni mijają bez żadnego
celu158. Tak uzyskany czas wolny nie jest dla niego odpoczynkiem, ale zostaje pochłonięty
przez nudę.
4. Kryzys człowieka i co dalej?
Paisjusz był przekonany, widząc stan współczesnego człowieka, że potrzebuje on
adekwatnej diagnozy, zanim zostanie zaproponowane rozwiązanie czy droga wyjścia.
W przeciwnym razie podejmowane środki zaradcze będą się odnosić tylko do wtórnych
objawów, a nie rzeczywistych przyczyn. Rzeczywistą przyczyną kryzysu wartości
chrześcijańskich, moralności, a także kryzysu kultury był, według starca, stan wewnętrzny
współczesnego człowieka159. Stąd w części tej nacisk położony został na ukazanie tego
stanu, natomiast zjawiska z życia społecznego, będące objawami kryzysu kultury, zostały
przywołane jako odbicie wewnętrznej kondycji osoby ludzkiej. Można odnieść wrażenie,
że kiedy starzec mówiąc o ludziach używa ostrych słów, wpada w katastrofizm. Paisjusz
jednak wyraźnie zaznaczył: Mówię to nie po to, żeby was postraszyć, ale żebyście
uświadomili sobie, gdzie się znajdujemy (…). I jeżeli wejdzie w nas dobre zaniepokojenie
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(tym, gdzie się znajdujemy i tym, co nas czeka), bardzo nam to pomoże w przedsięwzięciu
właściwych środków i w przygotowaniach. Niech nasze życie stanie się bardziej
umiarkowane160. I znów: Mój cel nie polega na tym, żeby zrobić wam przykrość, ale
na tym, żeby wam pomóc, umacniać was161.
Starzec był przekonany, że potrzeba, aby człowiek został wyprowadzony ze stanu
samozadowolenia, i taką rolę sobie wyznaczył. Uważał, ze może tego dokonać tylko
gwałtowne i niespodziewane zdarzenie, spotkanie z kimś, kto należy do innego świata.
Paisjusz pisał wprost: wtedy, kiedy grzeszę, trzeba, żeby ktoś mnie obraził, żeby mnie
ukarał i zawstydził tak, żebym drugi raz był ostrożny, nawet jeśli spowodowało by to moje
zawstydzenie162. Możliwe, że właśnie tak postrzegał swoją rolę. Nie zostawiał on jednak
człowieka pogrążonego w grzechu, niepokoju, pochłoniętego przez materializm i ducha
tego świata. Proponował mu drogę zmiany, która zaczynała się od zmiany kierunku jego
aktywności - człowiek od świata zewnętrznego miał się zwrócić do swojego wnętrza.
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ROZDZIAŁ V. Poznanie siebie - istota bytu człowieka ukryta w jego wnętrzu

1. Zwrot w stronę wnętrza
Przez wszystkie tomy Słów starca Paisjusza Hagioryty przewija się wezwanie
do poznania

siebie.

Było

ono

odpowiedzią

daną współczesnemu

człowiekowi,

doświadczającemu niepokoju, pustki wewnętrznej oraz zagubienia, poszukującemu
rozstrzygnięcia problemu sensu życia oraz niezdolnemu określić w sposób zadowalający
dla samego siebie - kim jest. Starzec widząc, że człowiek gubi się w świecie zewnętrznym,
materialnym, nie potrafi odkryć w nim odblasku Stwórcy ani odczytać swojej roli,
zaproponował mu inny kierunek poszukiwań. Wzywał do zwrócenia się do wnętrza 1,
do poznania siebie przez pójście drogą kierującą do głębi serca. Ubolewał nad tym, że to
świat zewnętrzny określa to, kim współcześnie jest człowiek i jakie miejsce ma zajmować.
Wskazywał, że odkrycie prawdy o sobie założonej w głębi każdego człowieka pozwoli mu
nie

tylko

uzyskać

spokój

wewnętrzny,

stałość

i

przywrócić

jedność

życiu,

ale też zaowocuje aktywną postawą kształtowania i tworzenia świata, a nie biernego
odbiorcy i obserwatora wydarzeń. Najważniejsze zaś - doprowadzi go do Stwórcy. Jak
pisał Grzegorz z Nazjanzu: Poznaj siebie, przyjacielu! Poznaj swój początek i swoją
naturę. To jest piękna droga do pierwszego wzorca2.
Dla starca zatroszczenie się o ład wewnętrzny było pierwszym krokiem do pełnego
życia, do stania się człowiekiem duchowym i pracy nad zmianą świata. Najpierw zatroszcz
się o swoje wnętrze, potem próbuj zmieniać świat – w ten sposób można podsumować jego
wezwanie skierowane do współczesnego człowieka, tak bardzo nastawionego na działanie.
Paisjusz Hagioryta zwracał uwagę: Duchowy stan wewnętrzny rodzi wewnętrzne cnoty
1

Podobnie o ważności tego właśnie kierunku pisał trapista, Thomas Merton. Zwracając się do człowieka
zachodniego wskazywał, że ten może właściwie określić samego siebie tylko zwracając się ku swojemu
wnętrzu. Jest on też jedynym, który tego poznania może dokonać, gdyż jest to akt niezastępowalny przez
nikogo innego. Tak więc podobnie do Paisjusza wskazywał na poznanie jako na takie doświadczenie siebie,
które nie może być zastąpione intelektualnymi owocami badania człowieka. Jest ono również niemożliwe
do zakomunikowania drugiej osobie: Nie możesz mi powiedzieć, kim jestem, a ja nie jestem w stanie
uświadomić cię, kim ty jesteś. Jeżeli nie znasz swojej istoty, któż może Cię zidentyfikować? Inni mogą ci
nadać imię albo oznaczyć cię numerem, ale nie powiedzą ci, kim jesteś w rzeczywistości. To jest coś, co tylko
ty sam możesz od wewnątrz poznać. Zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. M. Morstin-Górska,
Poznań 1997, s. 11-12.
2

Grzegorz z Nazjanzu, Carmina 1,2,31, t. 7, PG 37, 911 za: T. Špidlik, Duchowość chrześcijańskiego
Wschodu: przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005, s. 122.

i zmienia dusze innych. Gdy ktoś kieruje swoją aktywność na zewnątrz, nie osiągnąwszy
jeszcze stanu wewnętrznego oczyszczenia duchowego, to może prowadzić jakąkolwiek
walkę duchową, ale mieć będzie przy tym rozstrój i szarpaninę, będzie mu brakować
ufności wobec Boga i często będzie tracić spokój. Jeżeli człowiek nie czyni dobrym samego
siebie, to nie może powiedzieć nawet tego, że jego troska o dobro ogółu jest czysta (…).
Jeżeli jednak człowiek nie ma w sobie łaski Bożej, to nie może ani zapanować nad sobą,
ani pomóc innym tak, ab wynik był miły Bogu. Człowiek taki powinien najpierw zanurzyć
się w Łasce, a dopiero potem jego siły, już uświęcone, mogą zostać wykorzystane
ku zbawieniu innych3. Tak więc zmiana wnętrza człowieka jest punktem wyjścia
do każdego innego działania.
Poznanie siebie, tak jak je rozumiał starzec Paisjusz, ma doprowadzić człowieka
do odkrycia dwóch prawd o sobie. Jedna z nich, to odnalezienie w głębi serca obrazu
Boga4 i odkrycie, że bycie z Nim jest najgłębszą, najważniejszą i jedyną pewną prawdą
o człowieku, będącą źródłem jego siły i godności5. Druga, wyłaniająca się w świetle
poprzedniego odkrycia, to ujrzenie ogromu własnej słabości, pogrążenia w grzechu,
niedoskonałości i rozdźwięku pomiędzy założonym obrazem Boga a stanem faktycznym
życia człowieka. Jest to więc ujrzenie w prawdzie swojego stanu, które jednak nie

3

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, Przebudzenie duchowe, tłum. A. Bień, Hajnówka 2008, s. 69-70.

4

Odkrycie obrazu Boga w sobie opisywał też francuski myśliciel zachodniego kręgu chrześcijaństwa André
Frossard, co może wskazywać na uniwersalność doświadczenia i mówienia o obrazie Boga jako najgłębszej
rzeczywistości człowieka: Czy absolutna tożsamość potrzebuje podpisu, by rozpoznać j ą po obrazi e
j e j same j, k t óry je st w nas [podkreślenie moje – M. S.]? Jak można wahać się nazwać Tego, który nas
nawiedza, gdy cała nasza istota, dusza i ciało, są dowodem tego, że tylko JEGO oczekuje od początku
świata? Czy istnieje zatem jakaś inna osoba, którą by można utożsamić w ten sam sposób nigdy jej nie
widząc i czy w ogóle my GO nazywamy, a nie raczej ON sam, który się w nas nazywa? Jak to jest, że filozof
nie ma żadnej odpowiedzi? Wyklucza bowiem a priori, że jest możliwa (…). Pójdzie i zamknie się
w lustrzanym gabinecie, w który żyje od dwustu lat. Będzie tam liczył obrazy samego siebie, które mu
otaczające go zwierciadła bez końca odbijają i będzie bardzo szczęśliwy, jeżeli będzie mógł zaliczyć jeden
obraz więcej niż jego poprzednicy. Zob. A. Frossard, Istnieje inny świat, tłum. K. Lewicki, Wrocław 1991,
s. 83.
5

Przynależność człowieka do Boga oraz do Jego Królestwa jako ojczyzny może być dla niego źródłem siły,
nadziei i radości. Chesterton, mówiąc o świeckiej filozofii czy kulturze próbującej budować szczęście
bez Boga, opisywał jej optymizm, jako fałszywy i przygnębiający, ponieważ zawsze starał się udowodnić, że
pasujemy do tego świata. Natomiast optymizm chrześcijański opierał się na założeniu, że nie pasujemy
do niego (…). Współcześni filozofowie wmawiali mi do znudzenia, że znajduję się na właściwym miejscu, a ja
czułem się przygnębiony, mimo że się im nie sprzeciwiałem. Nagle jednak usłyszałem, że znajduję się na
niewłaściwym miejscu i serce zaśpiewało mi w piersi jak ptak na wiosnę (…). Nareszcie zrozumiałem (…)
dlaczego w domu czasami tęskniłem za domem. Zob. G.K. Chesterton, Ortodoksja, tłum. A. Szymanowski,
Gdańsk-Warszawa 1996, s. 87.
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doprowadza do rozpaczy, ale uświadamia, że obraz Boży wymaga odnowienia - zadaniem
człowieka jest osiąganie podobieństwa do Boga6.
Do takiego poznania siebie konieczna jest wola człowieka i jego decyzja zwrócenia
się w stronę Boga7. Proces ten wymaga wysiłku, nie dzieje się samoistnie. Jednak jego
owoce są warte powziętego trudu, uważał Paisjusz. Odkrycie obrazu Boga stanie się dla
człowieka niezniszczalnym źródłem godności oraz, przez zobaczenie własnej grzeszności,
wezwaniem do zmiany. W tym Paisjusz widział wypełnienie przez człowieka woli Bożej
w stosunku do siebie: Bóg chce naszej zgody, naszego dobrego nastawienia, abyśmy choć
w niewielkim stopniu podejmowali trud wynikający z umiłowania godności. Bóg chce
także, abyśmy uświadomili sobie swoją grzeszność. Wszystko pozostałe daje On (…).
Wobec człowieka, który bez żadnego własnego planu oddaje się w ręce Boże, wypełnia się
plan Boga. Na ile zaś człowiek uczepi się własnego „ja”, na tyle też pozostaje z tyłu8.
Paisjusz,

który przeszedł drogę prawdziwego

poznania siebie,

zachęcał

do przyjrzenia się temu, co w człowieku jest jego własne, indywidualne, różnicujące go
od innych, a co należy do natury, wspólnej wszystkim ludziom, noszącej boski obraz.
Wzywał do odrzucenia „ja”, które można by porównać z postulatem odrzucenia
indywiduum na rzecz osoby. Zdawał sobie sprawę, że nie jest to łatwym zadaniem,
ale długotrwałym procesem wymagającym wysiłku. Paisjusz mówił tutaj o walce
duchowej, którą człowiek musi toczyć zarówno z podszeptami Szatana, jak i z własnymi
namiętnościami. Jest to walka o jedność człowieka z samym sobą oraz z Bogiem. Starzec
zachęcał do wytrwałości i wierności raz podjętym zmaganiom, gdyż uważał to za jedyną

6

Doświadczenie wchodzenia w głębię siebie, dzięki ikonie, i spotkania tam Chrystusa stało się początkiem
nawrócenia Oliviera Clément: Wówczas Ktoś na mnie spojrzał. On, na ikonie. Nie bawiłem się w kogoś, kto
doznał olśnienia. Wszystko było milczeniem, słowami milczenia. Jednak Jego milczenie, Jego słowa były
w głębi sięgającej o wiele dalej niż głębia Ja, w głębi, w której już nie byłem sam. On mi powiedział,
że istnieję, że On chce, abym istniał, a więc że nie jestem niczym. Powiedział mi, że nie jestem wszystkim,
lecz że jestem odpowiedzialny. Że złem jest zło, które czynię. Lecz że jeszcze głębiej jest On. Powiedział mi,
że potrzeba mi przebaczenia, spojrzenia na nowo. I że w Nim zostało mi przebaczone, ze jestem uzdrowiony,
stworzony na nowo. «Oto stoję u drzwi i kołaczę». I otworzyłem. Zob. O. Clément, Inne słońce. Duchowa
autobiografia, tłum. M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 110.
7

O tej decyzji i wolności człowieka, realizującej się przez nią, Romano Guardini pisał: Wolność
chrześcijańska oznacza zatem, że człowiek stając w twarz z Chrystusem, rozpoznaje w Nim ukrytego
dotychczas żywego Boga, że odpowiada na rzucone wezwanie, ażeby wziąć udział w prawdzie i życiu Boga,
że wszystko to czyni dzięki łasce Ducha Świętego, oznacza w końcu, że dopiero dzięki pozbyciu się swoich
nieuzasadnionych roszczeń staje się człowiek w całej pełni samym sobą. Zob. R. Guardini, Wolność – łaska
- los. Rozważania o sensie istnienia, tłum. J. Bronowicz, Kraków 1995, s. 85-86.
8

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 248.
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drogę umożliwiającą odnowienie człowieka. Paisjusz wierzył, że odrzucenie starego
i stanie się nowym człowiekiem, jest możliwe dla każdego 9.
Doniosłość relacji człowiek-Bóg w procesie poznawania siebie
Człowiek przyglądając się sobie, starając się zagłębić w swoje wnętrze i odnaleźć
to, co stanowi o jego istocie, nie osiągnie satysfakcji, dopóki jego poszukiwania nie wyjdą
poza istotę ludzką rozumianą jako byt biologiczny. Poznanie nie dokona się, jeśli nie
podejmie on wysiłku przejścia ponad to, co materialne w kierunku rzeczywistości
ostatecznej, wiecznej i jedynie istniejącej dla człowieka 10. Człowiek to byt eschatologiczny
i jego istnienie określane jest przez relację do Boga11. Ta prawda jest bogactwem nie tylko
prawosławia, ale też całego chrześcijaństwa. Wspomniana relacja człowieka do Boga nie
da się opisać adekwatnie przy pomocy żadnego języka, gdyż znajduje się poza kategoriami
immanencji i transcendencji, gdzie jedna z kategorii uzasadnia drugą, jak zauważył Hans
Urs von Balthazar. Otóż mówiąc o człowieku w świetle problemów współczesnej
eschatologii, podkreślał: Stworzenie, gdy rozumie siebie, wie jednocześnie jedno i drugie:
że Bóg istnieje i że ono nie jest Bogiem. Że autentyczną prawdę (również o sobie samym!)
zrozumie wtedy tylko, gdy stanie się uczestnikiem dobrowolnego objawienia się Boga, czyli
12

«Słowa» Absolutu .

9

O odrzuceniu starego człowieka pisał bardzo wyraźnie św. Paweł w Liście do Efezjan: To zatem mówię
i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,
umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście,
popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się
tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek
zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego
według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ef 4, 17-24.
10

Osobiste doświadczenie tego typu poznawania w następujący sposób opisuje Clément: Przeczuwałem,
iż rzeczywistość sięga o wiele dalej i szerzej niż ta jasna, pozwalająca się określić ilościowo taśma, którą
nasze zmysły i nasz rozum wychwytują i obiektywizują. Wiedziałem, że istnieje inne poznanie, nieodłączne
od ascezy, i że człowiek, jeżeli skupia się i drąży siebie, staje się doskonałym instrumentem - prawie
w znaczeniu instrumentu muzycznego - tego poznania Boga. Zob. O. Clément, Inne słońce…, dz. cyt., s. 88.
11

Ta prawda może zostać głęboko przeżyta przez konkretnego człowieka, o czym świadczą słowa André
Frossarda, który wspominając sytuację, gdzie został zawołany przez kogoś po imieniu, dzielił się
następującym doświadczeniem: Dopiero później zrozumiałem przyczynę mojego zdumienia moim adresem.
Nie miałem tożsamości. Bóg był pierwszym, który nazwał mnie po imieniu, tak jak was nazywa w skrytości
po imieniu, was, którzy mnie czytacie. I czy jesteście wielcy czy mali, sławni lub nie, tylko ON was zna.
Zob. A. Frossard, Istnieje inny świat, Wrocław 1991, s. 17.
12

H.U. von Balthazar, Eschatologia w naszych czasach, tłum. W Szymona OP, Kraków 2008, s. 29.
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Paisjusz był przekonany, że Bóg obdarzył człowieka darem rozumu nie po to,
by ten wykorzystał go na zaprzeczanie istnieniu Najwyższego oraz na tworzenie świata
pozbawionego Stwórcy. Rozum sam w sobie, jeśli tylko jest oświecony boskim światłem,
nie tylko nie przeczy istnieniu Boga, ale ma być narzędziem jego poznania, zwłaszcza jeśli
chodzi o rozumne poznawanie siebie. Był przekonany, że Bóg dał człowiekowi rozum
po to, by badał, studiował i obserwował siebie. Nie po to, by dokonywał coraz większych
osiągnięć naukowych i technicznych, ale po to, żeby go użyć do najważniejszego dzieła
- osiągnięcia celu swojego istnienia - Boga. Podkreślał, że Bóg dał człowiekowi rozum
po to, by ten dzięki niemu odnalazł Stwórcę13. Jednak człowiek, ciągle zwrócony ku światu
zewnętrznemu, zapomina o sobie. Starzec, patrząc na współczesnego człowieka,
stwierdzał: Ludzie widzą cały świat, nie widzą tylko samych siebie 14. Ubolewał,
że człowiek stara sam siebie zrozumieć i określać przez rzeczy zewnętrzne, będące poza
nim. Uważał, że człowiek współczesny nie zna siebie, gdyż stara się zobaczyć swoje
oblicze w rzeczywistości stworzonej, która nie jest w stanie przekazać prawdy o jego
wiecznym przeznaczeniu. Ta jest możliwa do ujrzenia tylko w Bogu. Poznanie oferowane
przez świat15 porównywał z obrazem uzyskiwanym w mętnej wodzie, która nie tylko nie
odbija stanu faktycznego, ale zaciemnia go i zniekształca. Nie może więc pełnić roli lustra.
Natomiast spojrzenie na siebie w kontekście boskiego światła nie tylko pozwala ujrzeć
dokładnie to, co widoczne dla oczu, ale wydobywa rzeczy ukryte 16.
Dla starca Paisjusza prawdziwe poznanie siebie było kluczowym zadaniem życia
człowieka17, gdyż ostatecznie prowadzi do Boga. Powtarzał: Przecież poznanie tylko
13

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, Z bólem i miłością o współczesnym człowieku, tłum. J. Pańkowski i in.,
Hajnówka 2010, s. 216.
14

Tamże, s. 142.

15

Podobnie sceptycznie do zagadnienia poznania człowieka oferowanego przez współczesne nauki odnosił
się Bierdiajew: W tym wypadku [człowiek – M.S.] jest przedmiotem badań nauk antropologicznych
- biologii, socjologii i psychologii. Przy takim podejściu do człowieka można badać jedynie te lub inne
aspekty człowieka, ale człowiek całościowy, w jego głębi i w jego wewnętrznym istnieniu, pozostaje
niezbadany. Zob. M. Bierdiajew, Problem człowieka [w:] Głoszę wolność, Wybór pism, tłum. i red.
H. Paprocki, Warszawa 1991, s. 20-21.
16

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 154.

17

Refleksję nad zasadnością zajmowania się zagadnieniem poznania człowiek podjął też Teilhard
de Chardain we wstępie do swojej książki Fenomen człowieka, traktującej o harmonijnym ukształtowaniu
rzeczywistości kosmicznej i miejscu w niej człowieka. On, podobnie jak Paisjusz, uważał poznanie siebie
jako podstawowe zadanie człowieka i ludzkości, jednak przyjmował przy tym inną perspektywę.
Wyjątkowość człowieka i jego rolę w świecie stworzonym, w całym wszechświecie, starał się zobaczyć
w świetle nauki. Pisał: Jeśli jednak poznanie ma istotnie aż tak witalne i błogosławione w skutki znaczenie
dla życia, to dlaczego, zapytajmy raz jeszcze, chcemy zwracać szczególną uwagę na człowieka? Czyż nie jest
on już wystarczająco opisany - i nudny (…)? Po czym odpowiadał: Będąc centrum perspektywy
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samego siebie więcej znaczy niż cała mądrość świata 18. Odkrycie, w czym zawiera się
wyjątkowość człowieka oraz jego relacji do Boga wiedzie go ku zwróceniu się ku Stwórcy
w postawie uwielbienia, jak pisał Teilhard de Chardin: Im bardziej człowiek będzie stawał
się człowiekiem, tym bardziej będzie odczuwał potrzebę adoracji, i to coraz wyraźniejszą,
coraz czystszą, coraz wspanialszą 19. O potrzebie adoracji jako właściwej człowiekowi pisał
też o. Aleksander Schmemann: Homo sapiens – tak, homo faber – tak, lecz nade wszystko
homo adorans – człowiek, który umie składać dziękczynienie, sławić i pojmować20. Z kolei
Gabriel Bunge zwrócił uwagę, że człowiek w chrzcie zostaje odnowiony ku poznaniu
Stwórcy i staje się świadomy swego cudownie odnowionego bycia obrazem Boga. Na
potwierdzenie tego przytaczał słowa Ewagriusza z Pontu: Człowiek jako osoba nie
odnajdzie samego siebie inaczej jak tylko przez bezpośrednie spotkanie z osobami Syna i
Ducha oraz w Nich i przez Nich z osobą Ojca21.
Owoc poznania - wyjątkowość człowieka jako obrazu Boga
Przebywanie w żywej łączności z Bogiem jest dla człowieka źródłem siły i ukazuje
mu jego centralne i najwyższe miejsce w całym dziele stworzenia. Bóg jawi się jako ten,
który jest źródłem i dawcą wielkości człowieka, a nie nakładającym ograniczenia
ciemiężycielem, jak chciałby go często wiedzieć współczesny świat. Działania Boga są
ukierunkowane na dobro człowieka, a nie przeciwko niemu. Paisjusz podkreślał: Wszystkie
dobra, które mamy - są Bożymi darami. Bóg wszystko nastawił na służenie Jego stworzeniu
- człowiekowi. Urządził to tak, aby wszystko: i zwierzęta, i ptaki, i to co małe, i to, co
wielkie, nawet rośliny - oddawały się człowiekowi w ofierze. Sam Bóg również złożył Siebie
wszechświata, człowiek jest zarazem ce nt rum j e go k onst ruk c j i. Zatem z podwójnego tytułu: korzyści,
jak i konieczności, musimy ostatecznie sprowadzić wszelką naukę do człowieka. Jeśli jest prawdą, że widzieć
to tyle, co być czymś więcej, to popatrzmy na człowieka, a przybędzie nam życia (…). Odkąd człowiek
istnieje, sam dla siebie jest widowiskiem. W istocie, od dziesiątków stuleci patrzy tylko na siebie. Pomimo to
jest zaledwie u początków naukowego ujęcia własnego znaczenia w świecie fizycznym. Nie dziwmy się, że to
przebudzenie dokonuje się tak powoli. Często najtrudniej jest dostrzec to, co powinno nam się wydawać
zgoła oczywiste (…). Człowiek nie jest statycznym centrum wszechświata, jak przez długi czas o sobie
mniemał, lecz osią i strzałą ewolucji - a to jest czymś o wiele wznioślejszym. Zob. P. Teilhard de Chardain,
Fenomen człowieka, tłum. K. Waloszczyk, Warszawa 1993, s. 11-15.
18

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1., dz. cyt., s. 230.

19

P. Teilhard de Chardain, Człowiek i inne pisma, tłum. J i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir,
Warszawa 1984, s. 375.
20

A. Schmemann, Za życie świata, tłum. A. Kempfi, Warszawa 1998, s. 11.

21

Ewagriusz z Pontu De oratione 3 za: G. Bunge, Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego,
tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski OMI, A. Ziernicki, Kraków 2007, s. 108-109.
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w ofierze, aby zbawić człowieka. Nie bądźmy obojętni wobec tego wszystkiego 22. Tak więc
człowiek, ukoronowanie dzieła stworzenia, jest najdoskonalszym bytem na ziemi,
zwieńczeniem wielkiego dzieła Boga. Moment ten można uznać za początek odkrywania
swojej wielkości przez każdego człowieka. Już w samym akcie stworzenia23 człowiekowi
zostało wyznaczone szczególne miejsce. Nie jest ono jednak punktem docelowym jego
życia, gdyż Bóg powołał go do czegoś jeszcze większego: stania się samym bogiem,
zrealizowania podobieństwa do Niego, stania się Chrystusem. Właśnie w tym aspekcie
starzec Paisjusz starał się ukazać wielkość człowieka. Można powiedzieć, że przez
wezwanie do rozpoznania w sobie istoty stworzonej na obraz Boga, starał się przywrócić
mu prawdziwy wymiar jego wielkości. Do jednej ze swoich duchowych córek mówił:
Trzeba myśleć o tym, że jesteś obrazem Boga i we wszystkim powinnaś być podobna
do swojego Stwórcy. Jeśli człowieka do działania popycha właśnie ta myśl, oznacza to,
że zmierza we właściwym kierunku. W przeciwnym wypadku ryzykuje, że wpadnie
w humanizm Europejczyków24.
W podobnym duchu podchodził do zagadnienia człowieka we współczesności
metropolita

Antoni

(Bloom).

Dostrzegał

on

ogromną

szansę

dla

ludzkości

w obserwowanym współcześnie zainteresowaniu człowieka samym sobą. Był świadomy
ogromnego bogactwa doświadczenia poznawania człowieka, które niesie chrześcijaństwo,
a przekazanie którego staje się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, jakie przed
nim stoją. Miejscem spotkania chrześcijaństwa i świata może stać się właśnie obraz
człowieka, a celem - przywrócenie prawdy o nim. W związku z tym twierdził,
że chrześcijanie mogą śmiało iść na spotkanie z niewierzącymi, z poszukującymi, a nawet
z tymi którzy niczego nie poszukują, by wspólnie spojrzeć na człowieka. Wyraźnie
przy tym zaznaczał jeden konieczny warunek tego spotkania: Powinniśmy być gotowi
twierdzić, że człowiek jest kimś więcej, niż tym, jak go postrzega ktoś niewierzący. Nasze
wyobrażenie o człowieku widzi go jako kogoś większego niż ci, którzy starają się go
uczynić kimś maksymalnie wielkim w dwuwymiarowym świecie, z którego Bóg jest
wykluczony. I właśnie w tym konkretnym miejscu – w spojrzeniu na człowieka - możemy
22

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 251.

23

Hans Urs von Balthzar pisał: zgodnie z zamysłem Boga człowiek powstaje jako ukierunkowany
na Chrystusa, to znaczy jako mający zostać w Niego włączony, jako członek Jego Mistycznego Ciała.
Człowiek wywodzi się z łona „człowieczeństwa”, a zarazem z łona „Bóstwa”. Zob. H. U. von Balthazar,
Eschatologia w naszych czasach, dz. cyt., s. 31.
24

Паисий Святогорец, Слова, т. 3, Духовная борьба, пер. Д. Сухинин, Москва 2010, c. 92.
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spotkać się ze wszystkimi, którzy nalegają, że człowiek ma prawo by stać się wielkim i być
obiektem uwielbienia25.
Tylko dzięki spotkaniu Boga ukrytego w głębi ludzkiego serca, człowiek może stać
prawdziwie sobą: Stać się rzeczywiście człowiekiem [nie tylko zewnętrznie, ale i]
wewnętrznie można jedynie odczuwszy głęboką miłość Chrystusa do człowieka 26.
Człowiek ujawnia swoją prawdziwą naturę tylko w spotkaniu z Bogiem27, z Jego
światłem: Gdyby człowiek nawet był lustrem albo denkiem od puszki konserw, rozświeci
się dopiero wtedy, gdy padną na niego promienie słoneczne. Święci rozświecili się
od promieni Łaski Bożej, tak jak ciała niebieskie odbijają światło słońca28. Jest to
rzeczywistość dostępna dla każdego człowieka, gdyż wszyscy posiadają dziedzictwo
darowane przez Boga i są stworzeni na Jego obraz, stąd we wszystkich w głębi jest
dobroć29.

Owoc poznania - ujrzenie grzechu
Poznanie siebie, obok odkrycia obrazu Boga, pozwala człowiekowi ujrzeć ogrom
swojej własnej słabości i grzechu30 i stać się punktem wyjścia do zmiany. Tego, kto nie
dostrzega swoich niedoskonałości Paisjusz porównywał do nierozsądnego kupca, który
co prawda jest świadomy bogactw, które posiada, jednak nie dostrzega swoich długów: Nie
25

А. Блум, Об истинном достоинсвте человека [w:] tegoż, Труды,пер. Е. Л. Майданович, Москва
2002, c. 274.
26

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 94.

27

O Bogu jako o celu życia człowieka w ten sposób pisał Spiteris: Bóg jako byt sam w sobie zawiera w sobie
przyczynę i cel wszystkich bytów stworzonych, natomiast jako Prawda sama w sobie określa prawdę
wszystkich bytów i wydarzeń: rzeczy są prawdziwe tylko wtedy, gdy odpowiadają prawdzie Boskiej. Kiedy
Bóg stwarza, «widzi cel» swojego stwórczego działania. Jednak cel ten nie znajduje się poza Nim, w czymś
innym, ale w Nim samym. W ten sposób Bóg jest źródłem i celem wszystkich bytów, nie tylko stwarza,
ale stwarza w sposób najdoskonalszy - ustanawiając siebie samego ostatecznym celem wszystkich stworzeń.
Zob. Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas, Palamas, Warszawa 2006, s. 37.
28

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 268-269.

29

Tamże, s. 283.

30

Interesujący opis osobistego doświadczenia odkrycia ogromu własnego grzechu znaleźć można u André
Frossarda: Dopiero w momencie, gdy wracam do zdrowia, uświadamiam sobie, w jakim błocie bezwiednie
byłem pogrążony i pytam się - choć jeszcze w połowie w tym tkwię - jak ja mogłem tam żyć i oddychać (…)
Tak tkwiłem w błocie bezwiednie i dowiedziałem się o tym dopiero gdy z niego wyszedłem. Czy byłem więc
rzeczywiście tak wstrętną istotą? Z pewnością byłem bogato wyposażony w bezwstyd, ignorancję,
zarozumiałość i wszystkie inne «piękne» właściwości, które podziwia się w młodości (…).Co za błoto kapało
ze mnie w słońcu! (…) To była łagodna przemoc tego światła przede mną, która mi odsłoniła moją nędzę
(…). To, czego nie mogę inaczej nazwać, jak moim duchowym przerażeniem, widzieć siebie tak wstrętnym,
pomogło mi lepiej zrozumieć, dlaczego Bóg nie za często manifestuje się w tym życiu. Zob. A. Frossard,
Istnieje inny świat, dz. cyt., s. 40; 53-55.
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zajmując się, w dobrym sensie tego słowa, sobą, to znaczy nie pracując nad sobą, człowiek
staje się podobny do kupca, który zajęty jest kupowaniem i sprzedażą, nie wiedząc
przy tym, ile ma długów. A w końcu takiego kupca wsadzają do więzienia za długi31.
Odkrycie w sobie obrazu Boga w połączeniu z ujrzeniem ogromu własnej
grzeszności32, a więc z ujrzeniem skaz na tym obrazie, powinno doprowadzić człowieka
do odkrycia wezwania do osiągnięcia podobieństwa do Boga. Obraz jest tutaj dany,
podobieństwo - zadane. W osiąganiu podobieństwa chodzi w istocie o zbawienie
człowieka. Tak więc prawdziwe poznanie człowieka nie może w nim nie rodzić pragnienia
własnego zbawienia. Paisjusz zauważał, że ten, kto dzięki łasce Bożej zrozumiał marność
tego życia, będzie troszczył się o zbawienie swojej duszy i podejmował maksymalne
duchowe wysiłki, aby ten cel osiągnąć. Starzec powoływał się na słowa Chrystusa
wskazujące, że cały świat nie jest wart tyle, ile jedna dusza 33 i podkreślał, że zbawienie
duszy to sprawa wielkiej wagi34. Jednocześnie zaznaczał, że jest ono osiągalne dla każdego
człowieka bez wyjątku: Bóg jest dobry, chce, abyśmy wszyscy się zbawili. Gdyby
zbawienie było tylko dla nielicznych, to po co Chrystus miałby się ukrzyżować? Bramy raju
nie są ciasne, otwarte są dla wszystkich ludzi pochylających się z pokorą, nierozdętych
przez pychę35. W podobnym duchu, łącząc poznanie siebie ze zbawieniem, pisał Thomas
Merton: Zbawienie (…) jest obiektywną i mistyczną rzeczywistością, odnalezieniem siebie
w Chrystusie, w Duchu, albo jeżeli wolicie – w porządku nadprzyrodzonym. Ono obejmuje,
przetwarza i udoskonala przyrodzone poznanie samego siebie. Ono je do pewnego stopnia
z góry zakłada, zwykle też sprowadza, a zawsze przerasta36.
Zobaczenie swojego grzechu może być punktem wyjścia do zmiany 37. Paisjusz
wskazywał na konieczność rozpoczęcia od siebie w kwestii przemiany społeczeństwa,

31

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., Hajnówka 2010, s. 319.

32

O doświadczeniu grzechu i świadomości bycia jego sprawcą Clément pisał: Potrzeba mi było dużo czasu,
by odkryć, że jestem nie tylko smutny, lecz także winny, nie tylko rozdarty, oddzielony, lecz że to ja sam
rozdzieram i oddzielam (…). Nie mogłem oddychać wewnętrznie tym podstawowym tętnieniem, którego
cielesne oddychanie jest wyłącznie echem. Zob. O. Clément, Inne słońce…, dz. cyt, s. 59.
33

Por.: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Mt 16, 26.
34

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 101.

35

Tamże, s. 102.

36

T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. M. Morstin-Górska, Poznań 1997, s. 12.

37

Poznawanie samego siebie, zaglądanie w głębię swojej duszy ważne jest dla uzmysłowienia sobie własnych
niedostatków, a co za tym idzie, ważne dla walki z mrokiem duszy i do świadomego zbliżania się do światła.

168

Kościoła czy świata: Jeżeli chcesz pomóc Cerkwi, to staraj się raczej zmienić siebie
samego, a nie innych. Jeśli poprawisz siebie samego, to od razu poprawi się cząstka
Cerkwi. I zrozumiałe, że gdyby tak postępowali wszyscy, to Cerkiew zostałaby
uporządkowana całkowicie. Ale ludzie zajmują się dzisiaj wszystkim, co popadnie,
z wyjątkiem samych siebie. Zajmować się innymi jest łatwo, ale żeby zająć się samym sobą,
potrzebny jest wysiłek. Jeśli zajmiemy się samodoskonaleniem i licząc przede wszystkim
na boską pomoc zwrócimy się bardziej ku temu, co dzieje się wewnątrz, a nie
ku działaniom zewnętrznym, pomożemy innym bardziej i efektywniej38.

2. Warunki konieczne do poznania siebie

Cisza
Starzec Paisjusz, mając na uwadze dobro swoich duchowych dzieci, jak i każdego
człowieka oraz pragnąc, by każdy z nich jak najszybciej doszedł do pełnego poznania
siebie oraz Boga, zwracał uwagę na warunki, które mogą mu pomóc w osiągnięciu tego.
Jednym z nich była cisza, rozumiana zarówno jako wyeliminowanie dochodzącego
z zewnątrz hałasu jak i dążenie do osiągnięcia ciszy wewnętrznej. Droga do tej drugiej
często zaczynała się przez uporządkowanie zewnętrznego otoczenia.
Paisjusz ubolewał nad tym, że wszechobecny hałas39, powodowany przez zdobycze
techniki i cywilizacji, niszczy spokojną harmonię stworzenia wprowadzoną przez Stwórcę.
Uniemożliwia przez to dostrzeżenie piękna i zachwyt, utrudnia usłyszenie tego, co mówi
drugi człowiek, a nawet sprawia trudności w przysłuchiwaniu się swoim myślom
oraz poruszeniom duchowym serca. Do sióstr z monasteru Suroti zwracał się
następującymi słowami: Unikajcie, na ile to możliwe, wszystkiego, co zgrzyta, warczy,

Zob. A. Jelczaninow, Naprzeciw Chrystusowi. Z Notatników prawosławnego księdza, tłum. Z. Podgórzec,
Warszawa 1997, s. 66.
38

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 69.

39

Również Merton uważał poziom hałasu w świecie za niepokojące zjawisko: Ludzie, miłujący własny hałas,
nie znoszą niczego innego. Bezustannie gwałcą i mącą milczenie lasów, gór i morza. Bezustannie wwiercają
się swymi maszynami w milczenie przyrody, z obawy, aby ten spokojny świat nie oskarżył ich o wewnętrzną
pustkę. Pęd do szybkiego ruchu nie zwraca żadnej uwagi na spokój przyrody, udając, że ma w tym jakiś
konieczny cel. Warkoczący samolot zdaje się swoją szybkością, swoim hałasem i pozorną siłą przeczyć
rzeczywistości chmur i nieba. Ale gdy przeleci, milczenie nieba zostaje. Gdy opadnie, spokój chmur trwa
nadal. Milczenie świata - to rzeczywistość. Nasz hałas, nasze interesy, nasze zamiary i wszystkie pełne
pretensji opowiadania o naszym zgiełku, naszych interesach i zamiarach - to iluzje. Zob. T. Merton, Nikt nie
jest samotną wyspą, dz. cyt., s. 195-196.
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unikajcie hałasu. Cały ten hałas wypędza nas z monasteru. Po co zatem u was na dole wisi
tabliczka na bramie: «Hezychasterion» 40? Napiszcie już lepiej coś w rodzaju
«Hałasotwórnia». Uważajcie, postarajcie się na ile to możliwe ograniczyć to wszystko,
o czym teraz mówimy. Nie odczułyście jeszcze tego, jak słodkie jest wyciszenie (…).
Gdybyście posmakowały słodkich duchowych owoców wyciszenia, to bez wątpienia
doznałybyście dobrego zaniepokojenia i silniej dążyłybyście do świętego wyciszenia życia
duchowego41.
Jak wynika z przytoczonej wyżej wypowiedzi, starzec Paisjusz ściśle wiązał
osiągnięcie wyciszenia duchowego ze stworzeniem określonych warunków, które są
ku temu sprzyjające. Jeśli panuje zewnętrzny hałas i zamęt, osiągnięcie wewnętrznego
milczenia będzie bardzo trudne, szczególnie na początku drogi duchowej. Paisjusz zwracał
uwagę, że człowiek jest jednością i to, co dotyczy jego cielesnej sfery, przekłada się
również na sferę duchową. Tak więc zewnętrzny hałas nie może pozostać bez wpływu
na stan wewnętrzny. Utrudnia on osiągnięcie stanu ciszy 42, gdzie człowiek może
spróbować usłyszeć zarówno głos swoich myśli jak i serca, a także głos ukrytego w nim
Boga. Starzec wskazywał na niezbędność ciszy przede wszystkim dla samego człowieka,
który powinien postawić sobie za zadanie stworzenie warunków do jej zachowania.
Narzucona przez to zewnętrzna dyscyplina sprzyja rodzeniu duchowych owoców.
Zewnętrzna cisza jest też konieczna ze względu na drugą osobę, szacunek do niej i jej
relacji z Bogiem, której zewnętrznymi rozproszeniami nikt nie powinien zakłócać 43.
Podczas, gdy na początkowym etapie życia duchowego usunięcie zewnętrznego
hałasu ma istotne znaczenie dla człowieka, na kolejnych stadiach duchowego wzrostu nie
jest już kluczową kwestią. Wtedy to, mówił starzec, niepokoi nas nie tyle zewnętrzny
hałas, ile raczej [wewnętrzna] troska o coś. Słuchać czy nie słuchać zewnętrznego hałasu
- to zależy od ciebie, podczas gdy od wewnętrznego zatroskania niełatwo uciec 44.

40

Od słowa „hezychia” - wyciszenie.

41

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 176-177.

42

Merton pisał: W milczeniu uczymy się rozróżniać rzeczy. Ci, którzy unikają milczenia, unikają także
rozróżnień. Nie chcą widzieć zbyt jasno. Wolą chaos. Człowiek kochający Boga z konieczności musi też
kochać milczenie, ponieważ boi się utraty zmysłu rozróżnienia. Boi się hałasu, który stępia ostry kontur
każdego doznania rzeczywistości. Zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, dz. cyt., s. 198.
43

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 180.

44

Tamże, s. 178.
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Decyzja - znaczenie woli człowieka
Do

procesu

poznania

człowieka

potrzebne

jest

zaprzęgniecie

woli,

gdyż niezbędnym warunkiem wejścia na tę drogę jest decyzja 45. Starzec kontynuował linię
wschodnich ojców, którzy często i usilnie podkreślali rolę ludzkiej woli, co pozwalało im
stwierdzić, że każdy człowiek jest w stanie przestrzegać Bożych przykazań46. Paisjusz
powtarzał każdej osobie, która przychodziła do niego, że wszystko, w tym zbawienie,
zależy od jej woli i tego, na co ją ukierunkuje. Tłumaczył: Bóg jest dobry z natury i zawsze
chce dla nas dobra. Trzeba jednak, żebyśmy i my chcieli. Toteż człowiek wznosi się
duchowo za pomocą dwóch skrzydeł: woli Bożej i woli własnej. Jedno skrzydło - Swoją
wolę - Bóg na zawsze przykleił do jednego z naszych ramion. Ale żeby wznosić się
duchowo, trzeba nam także przykleić do drugiego ramienia swoje własne skrzydło - wolę
ludzką. Jeżeli człowiek ma silną wolę, to ma ludzkie skrzydło współpracujące ze skrzydłem
boskim i wznosi się. Jeżeli zaś wola człowieka nie rozwinęła się, to chce on wzlecieć,
a [zamiast tego] koziołkuje47.
Ten plastyczny opis współdziałania człowieka i Boga przypomina rozwiniętą przez
św. Jana Damasceńskiego doktrynę na temat ludzkiej wolności i pomocy Bożej (synergia).
Twierdził on, że zdolność dobrowolnego wybierania dobra jest właściwa każdemu
człowiekowi, natomiast urzeczywistnianie jej i wypełnienie dobra zależy wyłącznie
od boskiej współpracy. Tak więc człowiek sam z siebie nie może dokonać ani dobrego
uczynku ani osiągnąć zbawienia - te dzieła wymagają boskiej współpracy48.
Paisjusz Hagioryta kładł nacisk na osobistą decyzję człowieka i podkreślał, że jest
on zdolny do wyboru dobra i Boga niezależnie od środowiska, w którym żyje. Zachęcał,

45

Na trudności z podjęciem takiej decyzji pójścia za Chrystusem, która byłaby jednoznaczna i nieodwołalna,
wskazywał Hans Urs von Baltazar, podejmując rozważania nad współczesnym człowiekiem: Przezorna
rezerwa w stosunku do zaangażowania się, tak często spotykana wśród młodych chrześcijan, budzi niepokój.
Wprawdzie chcą oni się zaangażować, ale chcą również utrzymać ster w swoich własnych dłoniach. Chcą
nawet zaangażować się całkowicie, ale tylko na określony, dający się objąć wzrokiem przeciąg czasu. Nie
sposób bowiem przewidzieć z góry, czy zaangażowanie będzie się opłacać na dłuższą metę (…). Jednakże
wszelka prawdziwie owocna działalność w życiu ma u swych podstaw decyzję powziętą raz na zawsze.
Zob. H. U. von Balthazar, Kim jest chrześcijanin?, tłum. F. Wycisk, Kraków 1999, s. 72-73.
46

T. Špidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu: przewodnik systematyczny, tłum. L. Rodziewicz,
Kraków 2005, s. 144.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 110.
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O św. Janie Damasceńskim pisze Špidlik w: T. Špidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu…, dz. cyt.,
s. 122.

171

by w rozwój woli49 wkładać odpowiedni wysiłek, nie zaniedbywać tej pracy. Dawał
człowiekowi ogromną nadzieję i wskazywał na niezniszczalną zdolność do zwrócenia się
ku Bogu. Tak więc zgodnie ze spojrzeniem starca, każdy człowiek, niezależnie
od środowiska, w którym żyje, ma założony w głębi swojego serca potencjał do zmiany
i podążania za Bogiem. Tym samym jest on jedynym odpowiedzialnym za swój los, nie
może szukać wymówek w grzesznym otoczeniu bądź ludziach. Starzec zgadzał się
z twierdzeniem, że otaczające środowisko może pomagać w duchowym dojrzewaniu,
jednak zdawał sobie sprawę, że nie zawsze jest to regułą. Zwracał uwagę: Czasem można
żyć wśród samych świętych i nie rozwijać się. Czyż istniały lepsze przesłanki,
niż w przypadku Judasza, który stale przebywał z Chrystusem? W Judaszu nie było pokory
i dobrego usposobienia (…). Bóg działa odpowiednio do nastawienia człowieka. Świętemu
Duchowi nic nie przeszkadza. I oto, co zrozumiałem: gdziekolwiek człowiek się znajdzie,
jeżeli będzie trudził się solennie, może osiągnąć upragnione, to znaczy osiągnąć zbawienie
swojej duszy. Lot mieszkał przecież w Sodomie i Gomorze, a w jakim stanie duchowym
trwał!50
Podkreślając zdolność każdego człowieka do odpowiedzi na wezwanie Chrystusa,
starzec wskazywał tym samym na wartość wolnej woli, która decyduje o tym,
czy człowiek skłoni się w stronę dobra czy zła. Podobnie siłę woli podkreślał Ewagriusz
z Pontu. O ile jednak Ewagriusz żyjący w IV w. nie wiedział o proponowanym przez
współczesną psychologię spojrzeniu na rolę rodziny czy środowiska w kształtowaniu
zachowania i osobowości człowieka, na jego uwarunkowanie przez pewne czynniki
zewnętrze, o tyle Paisjusz już mógł się z tym zetknąć, chociażby pośrednio przez rozmowy
z ludźmi, których spotykał. Jednak obraz człowieka jako wolnej i odpowiedzialnej istoty
obdarzonej naturalną, niezniszczalną, bazującą na fakcie stworzenia dobrocią został przez
niego utrzymany. Jako cecha najważniejsza zostało zachowane egzystencjalne odniesienie
do Boga51.
49

Paul Evdokimov, rozwijając refleksję nad konstytutywnymi elementami życia duchowego, obok woli
człowieka i Boga, mówił też o woli Szatana: Asceci określają bliżej te trzy wole, które stają naprzeciw
siebie: wola Boga, zbawcza, działająca w człowieku pod postacią wezwania, zaproszenia – jest
to t e o n o m i a ; człowiek zgadza się z nią, czyniąc ją swoją; wola człowieka, chwiejna i problematyczna
- jego a u t o n o m i a , która zamyka go w sobie samym; wreszcie ostatnia, demoniczna, obca człowiekowi,
która sprawia, że wychodzi on z siebie, a nie przygotowuje mu żadnego spotkania – jest to h e t e r o n o m i a :
podporządkowanie, niewolnictwo, zatracenie. Zob. P. Evdokimov, Wieki życia duchowego,
tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 82-83.
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Starzec podkreślał ważność osobistej decyzji i gotowości do ofiary powołując się
na przykład z własnego życia. Już jako piętnastoletnie dziecko podejmował wysiłki
ascetyczne, pościł, modlił się i był z tego powodu obiektem drwin i ataków ze strony
rówieśników. Nie mógł on doznać pocieszenia, zanim nie uznał, że dla Chrystusa warto
zrobić o wiele więcej ponad zanoszenie modlitw i składanie pokłonów - dla Niego stał się
gotowy do podjęcia decyzji o śmierci. Wtedy objawił mu się Chrystus trzymający księgę
Ewangelii otwartą na słowach: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto wierzy
we mnie, chociażby i umarł, żyć będzie (J 11, 25). Starca doprowadziło to do następujących
wniosków: Chrystus, żeby mi się objawić, czekał na moją własną gotowość ofiary. Jeżeli
wymaga On takiej decyzji od dziecka, to o ileż bardziej chce, by podejmowali ją dorośli!52
Starzec podkreślał, że zadaniem każdego człowieka jest praca nad sobą, niezależnie
od tego, czy jest mnichem czy świeckim. Odnosząc to do siebie, mówił w następujący
sposób: Przecież przede mną jako mnichem stoi następujące zadanie; wykorzenić z siebie
swego ziemskiego ducha, doprowadzić do porządku najpierw samego siebie, ażeby stać się
człowiekiem duchowym; w przeciwnym przypadku moje życie mnicha nie miałoby
najmniejszego sensu53. Tak więc zadanie to jest w istocie przemianą – z człowieka
cielesnego w człowieka duchowego, odrzuceniem starego człowieka by stać się nowym.
Jest to możliwe dzięki całkowitemu oddaniu się Chrystusowi, gdyż to On dokonuje
tej przemiany. I w innym miejscu tak mówi o celu, który człowiek powinien postawić
przed sobą: Przygotować się tak, żeby kiedy Bóg nas wezwie, odejść stąd z czystym
sumieniem, wznieść się do Chrystusa i pozostać z Nim na zawsze (…). Przyszliśmy, aby
przygotować się do innego życia. A zatem, nasz umysł powinien bezustannie znajdować się
tam, w życiu przyszłym, powinniśmy myśleć o tym, co pomoże nam przyszłe życia osiągnąć.
Odnosząc się do wszystkiego z gotowością ofiary, podejmując ofiarne i pokorne trudy,
człowiek pojmuje sens życia duchowego. Życie duchowe to niepowstrzymana odwaga,
to uczta duchowa54.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 254-255.
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Znaczenie lektur duchowych
Starzec zdawał sobie sprawę, że duchowa lektura może pomóc człowiekowi
na drodze odkrywania siebie i budowania relacji z Bogiem. Udzielał następujących rad:
Zanurz się w prostocie Gerontikonu, po to, by poznać tę duchową walkę, która unosi duszę
wzwyż i odnawia jej siły (…). Przede wszystkim czytaj Gerontikon, «Historię miłujących
Boga», «Ewergetinos», to znaczy nie teoretyczne, ale praktyczne książki po to, żeby
pod wpływem prostoty Ducha Świętych Ojców odeszła świecka logika. A [dopiero] potem
zacznij czytać Abbę Izaaka - żebyś tego pisarza, oświeconego przez Boga, nie wzięła przez
pomyłkę za filozofa55.
Paisjusz zwracał uwagę, że aby czytanie książek duchowych rzeczywiście
przyniosło pożytek duchowy potrzebne jest odnoszenie tego wszystkiego, o czym się
czyta, do siebie i do swojego życia: Odnosisz korzyść tylko wtedy, gdy rozumiesz, o czym
jest mowa w książce, badasz siebie i zmuszasz się do stosowania tego, co przeczytałeś,
w swoim własnym przypadku (…). Nie uspokajajcie swojego zamysłu, wiele czytając.
Weźcie się do stosowania [przeczytanego]56. Starzec polecał każdemu, kto poszukiwał
pewnej drogi do poznania duchowej prawdy o sobie, zwrócenie się do ksiąg świętych
ojców. Uważał, że człowiek może znaleźć tam wszystko, czego potrzebuje, gdyż są one
autentycznym duchowym pokarmem, który bezpiecznie prowadzi człowieka duchową
drogą, jeśli tylko ten czyta je z pokorą i modlitwą. Tak obrazowo przedstawiał ich funkcję:
Książki świętych ojców są jak tomograf: tak jak dzięki tomografii poznajemy stan cielesny
człowieka, tak w duchowych książkach odciska się jego stan duchowy 57.

3. Poznanie duchowe a poznanie psychologiczne
Carl Rogers, przyglądając się swojemu doświadczeniu terapeutycznemu, zauważył,
że we wszystkich spotkaniach, niezależnie od tego, z jakimi trudnościami zwracała się
do niego dana osoba, pomimo ich wielowarstwowej różnorodności, zawsze dało się je
sprowadzić do jednego pytania. Pisał: Pod powierzchnią sprawiającej problemy sytuacji,
55

Historia miłujących Boga - żywoty syryjskich ascetów opracowane przez św. Teodoreta z Cyru;
Ewergentinos - czterotomowy usystematyzowany zbiór pouczeń świętych ojców opracowany przez mnicha
Pawła z klasztoru Ewergetis w Konstantynopolu, wydany po raz pierwsze pod koniec XVIII w. przez
św. Nikodema Hagiorytę.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 94.
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Tamże, s. 95.
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która stanowi element indywidualny - problemy na studiach, problem z żoną, pracodawcą,
własnym niekontrolowanym czy dziwacznym zachowaniem, przerażającymi uczuciami
- leży jedno główne dążenie. Wydaje mi się, że każda z tych osób pyta: «Kim w istocie
jestem? Jak żyć prawdziwym życiem, które tętni pod powierzchnią moich zewnętrznych
zachowań? W jaki sposób mogę stać się sobą?» 58. Można więc zauważyć, że cel zwrócenia
się do psychoterapeuty59 jest podobny do celu, z jakim człowiekiem zwraca się do ojca
duchowego czy starca - pomoc w poznaniu, odkryciu, kim jest on naprawdę. Podczas gdy
psychoterapia, zwłaszcza w swym nurcie psychodynamicznym, stara się to zrobić dążąc
do poznania nieuświadomionych myśli czy zamiarów człowieka, do tego, co ten w sobie
tłumi, droga poznania duchowego stawia sobie za cel wydobycie i pokazanie istoty osoby
ludzkiej, najgłębszego źródła jego istnienia ukrytego w głębi serca60 - obrazu Boga
prowadzącego do Niego. Droga poznania duchowego widzi ten obraz jako przytłumiony
i wymagający wydobycia, a nie poszczególne popędy czy energie życiowe.
Erich Fromm, pisząc o historii psychoanalizy i przyglądając się jej rozwojowi,
zwrócił uwagę, że przed jej pojawieniem się domeną psychiatrów było opiekowanie się
chorym psychicznie bądź dotkniętym objawami dojmującymi i degradującymi społecznie
człowiekiem. Mniej dotkliwe kłopoty psychiczne uważano za domenę duchownego,
lekarza domowego lub też oczekiwano, że człowiek będzie się z tymi trudnościami zmagał
sam, znosząc swoje cierpienie. Rozkwit psychoanalizy widział jako efekt specyfiki
dwudziestego wieku, który nazywał wiekiem lęku, w którym, jak w żadnym innym
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C. R. Rogers, O stawaniu się osobą, tłum. M. Karpiński, Poznań 2002, s. 142.
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Karl Rahner tak opisywał to zjawisko: Lecz im bardziej człowiek zanurzał się w swe życie wewnętrzne (…),
tym bardziej problematyczne stawało się to, co odkrywał. Chciał odkryć siebie bez reszty, poszukując
autonomicznej osoby o nienaruszalnej godności. Zgodnie z wynikami całej psychologii głębi i psychoterapii,
całej filozofii egzystencjalnej i całej antropologii, na której gruncie połączyły się wszystkie nauki, by dociec,
czym właściwie człowiek jest w swych najgłębszych złożach i podłożach, odkrył jedynie, że w najskrytszych
głębiach swej istoty człowiek właściwie wcale nie jest człowiekiem, lecz - nieprzejrzanym, monstrualnym
chaosem (…). Skutkiem tej penetracji człowiek stał się dla samego siebie niedefiniowalny. Stał się
dla samego siebie zagadką. Znajduje w sobie galimatias popędów i możliwości, nie wiedząc, którym
przypada decydująca rola. Zob. K. Rahner, Modlitwa i wiara, tłum. G. Sowinski, Kraków 2000, s. 31-33.
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Celnie przedstawił wyjątkowość poznawania samego siebie i niemożność pełnego poznania bez Boga
Jacques Maritain, odróżniając poznanie jako przedmiot od poznania jako podmiot. Pisał: Jestem znany tylko
Bogu. Bóg zna mnie całego, zna mnie nawet jako podmiot. Widzi mnie w mej własnej podmiotowości, nie
potrzebuje mnie uprzedmiatawiać, aby poznać. A więc w tym jedynym przypadku człowiek jest znany nie jako
przedmiot, lecz jako podmiot, w całej głębi i we wszystkich tajnikach podmiotowości. Tylko Bóg zna mnie
w ten sposób, tylko dla Niego jestem całkowicie odkryty. Dla siebie samego tak odkryty nie jestem.
Im bardziej poznaję moją podmiotowość, tym bardziej jest ona dla mnie niejasna. Gdyby Bóg mnie nie znał,
nie znałby mnie nikt; nikt nie znałby mnie w mojej prawdzie, w moim własnym istnieniu, nikt nie znałby mnie
jako podmiot. Zob. J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1998, s. 92.
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spotęgowało się poczucie samotności i wyizolowania. Upadek religii61 pozbawił zarówno
układu

odniesienia,

jak

i

poczucia

bezpieczeństwa

w

otaczającym

świecie.

Psychoanalitycy natomiast ofiarowali namiastkę religii i poglądów filozoficznych. Metoda,
którą przyjęli, pozwalała przyjrzeć się możliwym odpowiedziom na pytanie „co się za tym
kryje?” zarówno w odniesieniu do zachowania człowieka, jak i jego intencji czy lęków.
Stawiała więc pytanie „kim jest eś, t y ukr yt y za t obą”. Psychoanaliza utrzymywała
równocześnie, że zna rozwiązanie zagadki ludzkiego umysłu 62, w rzeczywistości znała
jednak tylko niektóre odpowiedzi, dotyczącego pewnego aspektu zagadki, jednak znacznie
więcej pozostało wciąż nieznane 63.
Fromm pisał w 1970 r., że w połowie dwudziestego wieku tłumienie seksualności
nie było już problemem, ponieważ w społeczeństwie konsumpcyjnym wraz z jego
rozwojem stała się ona artykułem konsumpcyjnym, a dążenie do nieustannej satysfakcji
w tej sferze stało się częścią zaspokojenia ekonomicznych potrzeb zautomatyzowanego
społeczeństwa. W dzisiejszym społeczeństwie, pisał Fromm, tłumione są inne popędy:
życia pełną piersią, bycia wolnym, kochania 64.
Nie zgadzając się w pełni z widzeniem człowieka przez psychoanalizę, Fromm
starał się spojrzeć na niego w inny sposób. Istotą człowieka była dla niego sprzeczność
ludzkiej egzystencji. Istota ludzka jest świadoma siebie, swojego istnienia, przeszłości
i przyszłości, w tym śmierci, swojej małości i bezsilności oraz istnienia innych.
Tym samym przewyższa wszystkie inne formy życia, gdyż tylko ona jest świadoma tego,
61

Paul Evdokimov, pisząc o dwudziestowiecznym ateizmie, psychologizm nazywał jedną z najbardziej
rozpowszechnionych jego form: Ta postawa umysłu zmierza do tego, by we wszelkim uczuciu religijnym
dopatrywać się funkcji duszy, subiektywnej danej psychologicznej; w ten sposób redukuje ona religię
do przyczynowości wytwarzającej cel czy sublimację instynktu. Otóż wszelka ekspresja człowieka sprowadza
nas do naszej aktualnej rzeczywistości, ale także ją poszerza i prowadzi do tego, co sprawia, że stajemy się
w pełniejszy sposób sobą; przerywa ona błędne koło immanencji i odnosi się do tego, co transcendentne.
Tu właśnie decydująca okazuje się rola Junga. Jung dobrze pokazał, że symbol religijny jest świadkiem
rzeczywistości międzyludzkiej i pozaludzkiej. Nawet w przypadkach klinicznych symbol nosi archetypiczne
znamiona transsubiektywne (…). Otóż normalnie człowiek powinien w wolności odkryć k i m j e st , nadać
sobie sam swoje własne znaczenie. Oto dlatego, według Junga, zasadniczym problemem u wszystkich
chorych jest p o s t a wa r e l i g i j na (…). Jung stwierdza jako pewnik, że każde życie ma sens i że zadaniem
lekarza jest doprowadzenie pacjenta do tego odkrycia oraz że obejmuje ono wyraźnie przyjęcie świadomości
religijnej. Zob. P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, dz, cyt., s. 54-55.
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Merton, choć doceniał zdobycze psychologii, zwłaszcza docenienie przez nią podświadomości, pisał:
Świadomość psychologiczna zajmuje drugorzędne miejsce w życiu wewnętrznym. Bo chociaż może
w pewnych okolicznościach uchwycić odblask prawdziwej rzeczywistości, nie jest jednak w stanie zjednoczyć
się na dłużej z dziedziną znajdującą się poza zasięgiem naszego umysłu. Ale świadomość moralna, czyli
sumienie, jest do tego zdolne. Zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, dz. cyt., s. 43.
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E. Fromm, Kryzys psychoanalizy, tłum. W. Brydak, Poznań 1995, s. 7-15.
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że żyje. Pozostaje poddana prawom natury, a jednocześnie przekracza ją - nie posiada tej
nieświadomości, która czyni ze zwierzęcia część natury. Fromm stwierdza więc,
że człowiekowi właściwy jest przerażający konflikt: jest on zarazem więźniem natury jak
też istotą wolną przez posiadanie wolnej woli. Jego samoświadomość uczyniła go obcym
na tym świecie, istotą wyizolowaną, samotną, przerażoną65.
Starzec Paisjusz również dostrzega wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka, to,
że w ziemskim życiu jest istotą wolną i świadomą swojego wyjątkowego miejsca
w porządku natury. Jednak nie widzi w nim istoty wyizolowanej i przerażonej66. Będąc
gościem na tym świecie człowiek jednocześnie posiada swoją ojczyznę i miejsce
przeznaczenia - Królestwo niebieskie, co jest dla niego źródłem nadziei i siły. Człowiek
przynależy do innego świata, wiecznego, eschatologia jest jego zasadą ukierunkowującą,
dzięki czemu nie zagubi się w ziemskim życiu. Nade wszystko wnętrze człowieka jest
nosicielem źródła tej wiecznej nadziei samego Boga67.
Starzec Paisjusz z dużą ostrożnością podchodził do psychologii jako nauki
o człowieku, która wypracowała sposób, by ten mógł uzyskać skuteczną pomoc
w trudnościach i dojść do poznania siebie oraz jedności ze sobą. Jako człowiek, który
przeszedł długą drogę duchową, nie był w tym odosobniony. Również André Frossard,
który osobiście doświadczył spotkania z Bogiem, tak się dzielił swoimi spostrzeżeniami
na temat tego, jak psychoanaliza patrzy na osobiste nawrócenie i życie duchowe: Nie
można zadowolić psychoanalizy, jeśli się nie wyklucza z góry jakiejkolwiek interwencji
pierwiastka boskiego w codziennym życiu. Jeśli chodzi o psychoanalizę o chrześcijańskim
65

E. Fromm, Serce człowieka, tłum. R. Saciuk, Warszawa-Wrocław 1996, s. 115.
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Podobnie patrzy na człowieka Jacques Maritain, który w przytłaczającej samoświadomości, samotności
czy przerażeniu człowieka widział skutek jego izolacji od Boga: Jeśli Bóg nie zna człowieka, a człowiek
głęboko doświadcza swego własnego istnienia i swojej podmiotowości, doświadcza zarazem, jak
beznadziejnie jest samotny; jedynym źródłem, jakie może w nim wówczas wytrysnąć jest pragnienie śmierci
- więcej, dążenie do całkowitego unicestwienia (…). Pełne poznanie człowieka przez Boga jest poznaniem
w miłości. Wiedzieć, że Bóg nas zna, to nie tylko doświadczyć sprawiedliwości, to także doświadczyć
miłosierdzia. Zob. J. Maritain, Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 93.
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Karl Rahner tak pisze o duchowym odkrywaniu wnętrza: W ludzkiej duszy jest jeszcze coś zupełnie innego
niż to wszystko, co z jej otchłani dobyły na jaw doświadczenie dnia powszedniego, filozofia egzystencjalna,
psychologia głębi, mistyka natury, sztuka, miłość, krótko mówiąc - wszelkie próby podbicia absolutu (…).
Słowo Boże spokojnym i pewnym tonem mówi do tego rozczarowanego i zrozpaczonego poszukiwacza
skarbów: Głęboko w ludzkich otchłaniach jednak żyje Bóg, żywy Bóg, rzeczywiście On sam, nie jakiś bożek,
nie jakiś wizerunek nas samych, lecz On sam (…). I ten Bóg, który żyje w nas jako prawdziwa nieskończoność
dla człowieka zwie się: Duch Święty. Duch Boży jest nam dany w sercu. Bada i wypełnia również głębię
naszego serca (…). Jest wypełnieniem wszystkich bezdennych otchłani naszej istoty. Jest pierwszym
zadatkiem życia wiecznego. Jest życiem w nas, dzięki któremu przeszliśmy już poza śmierć. Zob. K. Rahner,
Modlitwa i wiara, dz. cyt., s. 34-35.
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zabarwieniu, dopuszcza ona istnienie Boga pod warunkiem, że On się nie uzewnętrznia.
Łatwo też rozprawiła się z nawróceniem wielkiego apostoła Pawła (tym samym można
powiedzieć, jak mało szans ma moje, które sprawiło kłopot psychologom głębi), bowiem
w jednej, niedawno wydanej książce, autor przypisuje wszystko urojeniu: od gwałtownego
światła, o którym mówi Apostoł, aż do głosu nawołującego go: «Szawle, Szawle, dlaczego
mnie prześladujesz?». Światło było światłem słonecznym, zaś głos przyszedł z głębi jego
udręczonej podświadomości. Odbiera się przy tej lekturze wrażenie, że Apostoł na drodze
do Damaszku spadł nie z konia, lecz z kozetki jakiegoś psychoterapeuty68.
Starzec był przekonany, że człowiek, aby odnaleźć swoją drogę w życiu, powinien
otworzyć serce przed ojcem duchownym i z pokorą prosić go o pomoc. Jednak niektórzy
ludzie nie czyniąc tego zwracają się do psychiatrów. Jeśli psychiatra jest człowiekiem
wierzącym, wtedy kieruje ich do duchownego, jeśli nie, ogranicza się do przepisania mu
środków farmakologicznych. Jednak same one nie rozwiążą problemu. Do tego, by
człowiek odpowiednio zareagował na to, co się z nim dzieje, żeby jego stan zmienił się na
lepsze i przestał cierpieć, konieczna jest pomoc duchowa69.
Wielu ludzi zmęczonych grzechem i problemami, do których sami się przyczynili
przez grzech, nie idzie do duchownego, który może im rzeczywiście pomóc, lecz
poprzestaje na zwróceniu się do psychologa, obserwował Paisjusz. Opowiadają oni
terapeutom historie swoich chorób i życiowych bolączek, proszą o rady, ci natomiast
zanurzają ich głęboko pośrodku rzeki, którą powinni oni przejść. Starzec z żalem
stwierdzał, że ludzie ci toną w rzece, a nawet jeśli dopływają do drugiego brzegu,
to znajdują się oni daleko od miejsca, w którym początkowo chcieli się znaleźć. Natomiast
przychodząc do duchownego i przystępując do spowiedzi mogą tę rzekę przebyć
bezpiecznie przechodząc po moście. Możliwe jest to, gdyż w sakramencie spowiedzi
działa łaska Boża i człowiek zostaje uwolniony od grzechu 70.
Ojciec duchowy jest tym, który pracuje nad wewnętrznym uleczeniem człowieka.
Paisjusz zaznaczał, że nie ma ważniejszego lekarza niż doświadczony duchowny, który
przez swoją świętość wzbudza zaufanie do siebie, oddziela i wykorzenia złe i grzeszne
myśli, oddzielając je od boskich poruszeń duszy, a łaska Boża uzdrawia duszę i ciało 71.
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A. Frossard, Istnieje inny świat, dz. cyt., s. 22.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 3, dz. cyt., c. 62.
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Tamże, c. 290.
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Tamże, c. 321.
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O charakterze spotkania z ojcem duchownym świadczy relacja, jaka nawiązuje się między
nim a jego duchowym dzieckiem. Jest ona oparta na miłości, skoncentrowana wokół
Chrystusa jako współobecnego i gromadzącego ich, gdzie obie strony modlą się za siebie,
a ojciec duchowny nie pozostaje obok tego, z kim rozmawia, lecz bierze na siebie brzemię
jego

grzechu,

staje

się

współuczestnikiem

w

zmaganiach

duchowych

oraz

odpowiedzialnym ze niego przed Bogiem.
Psychoterapia również dostrzegła ważność relacji między terapeutą a pacjentem
czy klientem, zwłaszcza w nurcie psychologii humanistycznej. Jej przedstawiciel, Carl
Rogers, swoje zadanie widział w stworzeniu takiej relacji, w której dana osoba będzie
mogła się czuć bezpieczna, wolna, akceptowana, żeby w myśleniu, odczuwaniu i byciu
mogła podążać w kierunku, w którym tylko zapragnie. Dzięki temu zacznie odrzucać
fałszywe maski czy role i odkryje, kim naprawdę jest 72. Tak więc osoba ludzka nie zmierza
w kierunku żadnej pewnej czy obiektywnej rzeczywistości czy prawdy o sobie. Wolność,
która jest jej dana, jest wolnością od, nie wolnością ku, tak charakterystyczną
dla chrześcijańskiej kultury. Znamienne jest tutaj motto życiowe Rogersa, doskonale
obrazujące brak odniesienia do kogoś czy czegoś ponad człowiekiem, przekraczającego
go. Człowiek jest decydujący sam dla siebie we wszystkim, jego indywidualne
doświadczenie ma prymat nad wszelkim innym rodzajem poznania. Pisał: Ani Biblia,
ani Prorocy, ani Freud, ani badania naukowe, ani objawienie Boga czy człowieka nie
mogą stanąć wyżej niż moje doświadczenie 73.
Starzec natomiast mówił o konieczności dobrego poznania siebie, czyli takiego,
które jest miłe Bogu, które zakłada Jego jako najdoskonalsze źródło poznania, pokłada
nadzieję w Jego pomocy, ufa w boską łaskę, przez co prowadzi do doświadczenia rajskiej
radości. Gdyby człowiek mógł otrzymać boską pomoc i radość bez wcześniejszego
poznania siebie, Stwórca nie wymagałby tego. Jednak poznanie siebie jest konieczne,
by otrzymując niezbędną pomoc, zbliżyć się do Niego. Nieprawidłowe poznanie siebie
myli opis z usprawiedliwianiem i zdejmuje z człowieka odpowiedzialność za jego myśli
i czyny74. Tym samym nie dopuszcza do postawy uniżenia przed Bogiem, pokornego
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C.R. Rogers, O stawaniu się osobą, dz. cyt., s. 148.
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Tamże, s. 49.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 3, dz. cyt., c. 177.
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zaufania Mu i pokajania. Właśnie w postawie pokajania75 można dostrzec różnicę
w poznawaniu siebie proponowanym przez psychologię i duchowość ascetyczną,
prawosławną. Starzec mówił, że jeśli człowiek nie ma w sobie pokory, wtedy nawet jeśli
zdaje sobie sprawę z własnej grzeszności, egoizm nie pozwala mu na przyjęcie postawy
pokajania. Egoizm czyni wtedy z człowieka niewolnika i męczy go pytaniami: Dlaczego
właśnie tak postąpiłem? Jak zareagują na to inni? Co o mnie pomyślą? Natomiast pokorna
postawa pokajania przynosi uznanie własnej grzeszności i prośbę do Boga o przebaczenie:
Zgrzeszyłem, wybacz mi. Okazałem się draniem. Zmiłuj się nade mną. Jeśli Ty mi nie
pomożesz, to wtedy stanę się kimś jeszcze gorszym, gdyż sam nie jestem w stanie stać się
lepszy. Sam nigdy się nie poprawię76.
Pokajanie Paisjusz nazywał chrztem łzami. Starzec przywoływał przykład
św. Piotra, który po tym, jak trzykrotnie zdradził Chrystusa, gorzko zapłakał i dzięki
uniżonej postawie uzyskał przebaczenie. Podkreślał również, że tak jak chrzest czyni
z człowieka upadłego przez grzech nowe stworzenie, tak pokajanie odnawia w nim tę
nowość. Jeśli człowiek uznaje swój grzech, ubolewa nad nim, to oczyszcza się łzami
pokajania i odzyskuje w ten sposób łaskę Bożą77.
Starzec mówił o spowiedzi jako o przywróceniu „duchowej częstotliwości”.
Opowiadał, że wiele osób przychodziło do niego prosząc o rady w konkretnych życiowych
sytuacjach. On jednak, nawet jeśli wiedział, czego potrzebuje dana osoba, powstrzymywał
się przed udzieleniem wskazówek, dopóki ktoś nie przystąpił do sakramentu spowiedzi.
Mówił: Nawet jeśli rzeczywiście jestem w stanie rozpoznać, co powinieneś robić, ty tego
nie będziesz w stanie zrozumieć. Dlatego najpierw pójdź i wyspowiadaj się, a potem
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Podobnie uważał metropolita Antoni (Bloom): Psychoanaliza może pomóc człowiekowi zrozumieć samego
siebie, pomóc zajrzeć w tajniki swojej duszy, ale niekoniecznie doprowadzi go do pokajania. Ryzyko
psychoanalizy polega na tym, że człowiek, zobaczywszy siebie, takiego jakim jest (co dzięki psychoanalizie
zrobi lepiej), może stwierdzić, że potrzebuje leczenia, a nie pokajania, że doświadcza trudności psychicznych,
psychicznego nieuporządkowania, a nie moralnego czy duchowego. Z drugiej strony, jeśli człowiek wierzący,
który nie może w sobie znaleźć korzenia zła, zaczyna leczyć się psychiatrycznie i odkrywa mroczne głębiny
swojej duszy, może w nich rozpoznać nie tylko jako psychiczną rzeczywistość, ale też duchową, która nie
tylko ma jakieś niezależne przyczyny, ale za którą jest też odpowiedzialny. W takim przypadku może zwrócić
się do kapłana, kierownika duchowego, już z inną perspektywą, nowym spojrzeniem. To, czego wcześniej nie
rozumiał, teraz rozumie i może zwrócić się z pokorą i pokajaniem do Boga. Zob. А. Блум, Труды, dz. cyt.,
c. 123.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 3, dz. cyt., c. 180.
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Tamże, c. 193.
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przyjdź i porozmawiamy. Jak można zbudować łączność i zrozumienie z osobą, jeśli ta
funkcjonuje na innej duchowej częstotliwości?78
Spowiedź powodowała w człowieku zmianę79 na tyle ogarniającą jego całego,
że starzec nawet radził, by zrobić zdjęcie przed spowiedzią i po niej. Dzięki temu człowiek
mógłby zauważyć, jak wyraźną zmianę na dobre czyni ten akt. Człowiek jednając się
z Bogiem sam, dzięki Jego łasce, staje się bogiem, na skutek czego zostaje cały
przemieniony mocą łaski. Starzec był przekonany, że wewnętrzny, duchowy stan
człowieka odbija się na jego twarzy, więc jeśli zrobi on fotografię tuż po spowiedzi,
z pewnością dostrzeże różnicę 80.
Starzec podkreślał, że nieocenioną pomocą dla człowieka i koniecznością
współczesnych czasów jest pozostawanie w kontakcie z ojcem duchownym i zasięganie
rad u niego. Niezbędne jest zaufanie oraz spowiedź. Tylko dzięki spojrzeniu na siebie
i swoje życie wraz z pomocą starca człowiek może być pewien, że znajduje się na dobrej
drodze. Jeśli do tego włączy modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach, przyjmowanie
Ciała i Krwi Chrystusa oraz lekturę duchowych książek, wtedy nie musi się niczego
obawiać w tym życiu. Jednak obecność ojca duchownego, starca, jest niezbędna po to,
by nie popaść w pychę w życiu duchowym, nie interpretować samowolnie fragmentów
Pisma Świętego lub pism ojców, dostosowując je do swoich potrzeb, oraz po to,
by widzieć

własny

grzech.

Ojciec

duchowy

jest

też

towarzyszem

niosącym

odpowiedzialność za swoje duchowe dziecko, kimś, kto się za nie modli i odpowiada przed
Bogiem81. Stara się on związać człowieka nie z samym sobą, lecz z Chrystusem82.
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Tamże, c. 292.
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Paul Evdokimov podkreślał wyjątkową rolę spowiedzi: Tysiącletnie doświadczenie jasno pokazuje
niebezpieczeństwo stłumienia i wyzwolicielską siłę spowiedzi (…). Grzech zakorzenia się w duszy i zatruwa
wewnętrzny świat. Domaga się on operacji chirurgicznej, która by przecięła korzenie i wydobyła grzech
na zewnątrz, co czyni konieczną obecność świadka, który słucha, by przełamać samotność i włączyć w ten
sposób penitenta w komunię Ciała. Psychoanaliza na nowo odkrywa wartość spowiedzi. Na swój sposób
próbuje ona przywieźć pacjenta do tego, by zaakceptował dialog, pokonał swoją niezdolność do dialogu
i niepokój, który stoi na przeszkodzie wyjściu ku drugiemu. Jednak starzec Paisjusz nie zgodziłby się
z zasadnością porównania spowiedzi do psychoanalizy, gdyż charakter tych dwóch spotkań jest różny,
a przede wszystkim spowiedź zakłada obecność trzeciego uczestnika - Boga, który dokonuje zmiany
w człowieku. Evdokimov jednak zdaje się jednak pojmować tę różnicę, gdyż dalej już pisze: Człowiek szuka
przebaczenia, ale w najskrytszej głębi pragnie unicestwienia zła i właśnie to tak upragnione unieważnienie
wymaga sakramentalnego rozgrzeszenia. Wydobyta na wierzch wina, nawet opowiedziana i w ten sposób
zobiektywizowana, wyrzucona, by tak rzec, na zewnątrz, może wciąż z człowieka się naigrawać. Tylko
sakramentalne rozgrzeszenie niszczy ją bezpowrotnie i przynosi całkowite uzdrowienie. Zob. P. Evdokimov,
Wieki życia duchowego, dz. cyt., s. 198-199.
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Przewodnik duchowy jest tym, kto umożliwia każdemu człowiekowi odkrycie, kim ten tak
naprawdę jest. To on jest w stanie odpowiedzieć na pytania o to, jak wejść do serca,
jak wejść do swojego wnętrza. On wprowadza w modlitwę Jezusową, będącą drogą
ku temu. Tak więc celem posłuszeństwa starcowi jest pozwolenie, by doprowadził on
człowieka do prawdziwego poznania siebie 83.
Różnicę między psychologicznym a duchowym poznaniem siebie84, można by,
na podstawie myśli starca Paisjusza, zawrzeć w kilku punktach. Po pierwsze, duchowe
poznanie doprowadzi człowieka do spotkania Osoby o wiele większej niż on sam,
przekraczającej go, a jednak dostępnej i ukrytej w głębi serca ludzkiego przez swój obraz.
Po drugie, relacja z osobą duchowną jest zdecydowanie różna od relacji z terapeutą. O ile
ten pierwszy towarzyszy mu w drodze odkrywania siebie przez ściśle określony czas, nie
przekraczając pewnych ram, to ojciec duchowny jest tym, który się troszczy o zbawienie
i uleczenie duszy danego człowieka nieustannie, nie tylko podczas rozmowy, pozostając
z nim w ciągłej łączności modlitewnej. Niesie za niego odpowiedzialność przed Bogiem.

4. Odkrywanie siebie - droga do duchowego centrum
Wejście do wnętrza jako droga poznania siebie i Boga
Starzec był przekonany, że we współczesnym świecie nie można usprawiedliwiać
niewiedzy - każdy człowiek, jeśli tylko chce, ma wiele możliwości poznania prawdy.
Uważał, że do nawrócenia może poprowadzić człowieka każdy element stworzonego
świata, jeśli tylko otworzy on swoje serce: Ten, kto pragnie poznać Chrystusa, poznaje Go
i zwraca się [do Niego]. I nawet gdyby w pobliżu nie było teologa, ani mnicha, i choćby
nie słyszał on słowa Bożego, to jeśli ma w sobie dobre nastawienie, powodem do jego
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Tamże, c. 317.

83

K. Ware, Tak skarb twój, gdzie serce twoje…, red. K. Leśniewski, W. Misijuk, Lublin 2011, s. 63.
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Tak formułuje tę różnicę Jacques Maritain: Poznanie samego siebie jako czysto psychologiczna analiza
zjawisk bardziej lub mniej powierzchownych, błądzenie wśród obrazów i wspomnień, jest jedynie wiedzą
egotyczną, jakakolwiek byłaby wartość tego poznania. Lecz kiedy staje się poznaniem ontologicznym,
przekształca się, implikując intuicję bytu i odkrycie rzeczywistego bezmiaru podmiotowości. Jest zarazem
odkryciem głęboko wkorzenionej szlachetności istnienia (…). Moje ja, będąc nie tylko jednostką materialną,
lecz również duchową osobą, posiada samo siebie i trzyma siebie w ręku, będąc duchowe i będąc wolne.
Zob. J. Maritain, Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 96-97.
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nawrócenia może stać się jakaś żmija lub zwierzę, błyskawica, powódź lub cokolwiek
innego85.
Pewniejsze, w porównaniu ze światem zewnętrznym, poznanie Boga oraz siebie,
które ujawnia niezniszczalną więź między człowiekiem a Stwórcą, dokonuje się przez
wejście do swojego wnętrza. Doświadczenie zwrócenia się do wnętrza jest indywidualne
i niepowtarzalne, jednak nosi znamiona wspólności z takimi samymi doświadczeniami
innych ludzi. Kiedy Paisjusz wzywa do odejścia od rzeczywistości zewnętrznej,
do porzucenia nadaremnych poszukiwań w świecie materialnym odpowiedzi na pytania
o sens życia oraz o to, kim jest człowiek, nie daje precyzyjnych wskazówek, jak wejść do
swojego wnętrza. Nie opisuje w szczegółach, tak jak robią to ruchy Nowej Ery tworząc
mistykę instant, co człowiek ma zrobić, by w sposób pewny, szybki i bez wysiłku zejść do
głębi serca. Wskazuje jedynie, że drogą ku temu jest modlitwa Jezusowa i zachęca do jej
praktykowania86.
W zrozumieniu wezwania starca Paisjusza do wejścia w

głąb siebie

i doświadczenia tam Tego, który je przekracza, pomóc mogą słowa jednego z bohaterów
C.S. Lewisa z jego słynnej serii Opowieści z Narni. Otóż woła on, zagrzewając do ostatniej
i najważniejszej bitwy: Dalej wzwyż i dalej w głąb87! Paisjusz mógłby zawołać podobnie
- człowiek wezwany jest do schodzenia w głąb siebie, które nie powinno się zatrzymywać
na żadnej z odkrytych po drodze rzeczy, dopóki nie osiągnie najgłębszej głębi. Ona wtedy
pociągnie go wzwyż, daleko ponad to, kim sam jest - ku Stwórcy. Tak więc jeśli człowiek
zagłębiając się w siebie zobaczy, jak wiele w nim egoizmu, pychy, wewnętrznego
nieuporządkowania, smutku, żalu czy zagubienia, nie powinien na tym poprzestać. Musi
iść dalej w głąb, odrzucając kolejne elementy, z których skonstruował swoje życie, a które
tak naprawdę przykrywały najgłębsze i najbardziej niepokojące pytania jego życia, o czym
była mowa w poprzednim rozdziale. Nie powinien się jednak zatrzymać również na lęku,
85

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 40-41.
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Metropolita Kallistos (Ware) pisał: Jeśli to, co zostało powiedziane o sercu i o tym, co możemy w nim
odkryć po wejściu do niego jest prawdą, to możemy czuć się onieśmieleni. Pytamy, jak takie wejście do serca
jest możliwe? Co powinniśmy zrobić, aby znaleźć ścieżkę do głębin serca? Co jest kluczem otwierającym
drzwi do serca (…)? Większość prawosławnych nauczycieli na pytanie «Jak mam wejść do serca?»
- udzieliłaby tej samej odpowiedzi: poprzez korzystanie z modlitwy Jezusowej. Przez «modlitwę Jezusową»
należy rozumieć krótką formułę przyzywającą Chrystusa, często powtarzaną, a która najbardziej znana jest
jako fraza: «Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną». Zob. K. Ware, Tam skarb twój, gdzie
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że po odkryciu tego, co tak starannie starał się wyeliminować, zostanie bezsilny na skraju
przepaści. Nie doszedł jeszcze do najgłębszego miejsca w swoim sercu. Jeśli tylko nie
zatrzyma się na tym etapie, wytrwa 88 i będzie kontynuował schodzenie do wnętrza, wtedy
stanie przed wspaniałą rzeczywistością, której się nie spodziewał, a która jest jego
nieodłączną częścią, choć to nie on ją tym uczynił. Spotka tam Boga i odkryje, że został
stworzony na obraz Boży, że ta prawda cały czas była obecna, ale nieodkryta. To jest
według Paisjusza najgłębszym poznaniem siebie.
Doświadczenie bycia obrazem Boga, jako wynik poznawania siebie może być
trudne do przekazania komuś, kto jest ateistą i domaga się dowodów. Paul Evdokimov
napisał, że jedyne, co on sam może powiedzieć i jedyne, co jest tak naprawdę niezbędne,
by zbliżyć się do tajemnicy Boga, to przekazanie pewności, że kiedy człowiek wnika
w samego siebie, odnajduje prawdziwą ciszę, czuje jakby oczekiwanie, które przychodzi
do niego od «Ojca, który jest w ukryciu» (Mt 6, 6)89. Evdokimov podkreślał,
że w bezpośredniej bliskości Chrystusa, Słowa Boga, która nie przytłacza, lecz prosi Oto
stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 20), jest coś większego niż jakikolwiek dowód. To spotkanie
przynosi uderzającą oczywistość i nieodpartą pewność90.
Zwrot w stronę serca - modlitwa serca jako droga do wnętrza
Według Biblii serce mieści w sobie pełnię życia duchowego, które powinno
ogarnąć całego człowieka ze wszystkimi jego działaniami i władzami. To w nim mieszka
wierność Boga91. Starzec, mówiąc o życiu duchowym, szczególną uwagę poświęcał sercu
i podkreślał, że ma ono być całkowicie poświęcone Bogu: Nie oddawajcie serca temu, co
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jest mało warte, zbędne. Inaczej jak będzie ono mogło potem wezbrać Chrystusem (…)?
Obchodźcie się ze swoim sercem prawidłowo, nie trwońcie go na darmo92.
Przyglądając się dyskusjom nad definiowaniem i opisywaniem znaczenia serca
w tradycji wschodniego chrześcijaństwa Špidlik stwierdził, że duchowi autorzy nie
wypracowali jednolitego systemu i zagadnienie to sprawiało im pewne trudności.
Francuski jezuita zwracał jednak uwagę, że używana często w tych dyskusjach metoda
psychologiczna nigdy nie przyniesie ostatecznego wyjaśnienia. Próby wyjścia od strony
psychologicznej - umieszczanie pojęcia serca w schemacie psychologicznej struktury
człowieka, by potem postawić pytanie o funkcję tak rozumianego serca w życiu
duchowym93, skazane są na niepowodzenie. Należałoby odwrócić kolejność: wyjść
od biblijnej koncepcji serca, która przedstawia problemy natury religijnej, i dopiero po ich
wyjaśnieniu próbować opisać, w jaki sposób odzwierciedlają się one w psychicznej
strukturze człowieka94.
T. Špidlik zwrócił uwagę, że w starożytności słowo serce oznaczało sumienie.
Łaciński Zachód szybko skłonił się ku interpretacji moralnej, podczas gdy na greckim
Wschodzie przez długi czas utrzymywało się pierwotne znaczenie 95.
Serce posiada energię wszystkich sił duszy i ciała, jak zauważał Teofan Zatwornik.
Jest ono też źródłem jedności osoby, nadaje ciągłość kolejnym chwilom w życiu
człowieka. Posiada trwałą dyspozycję do modlitwy nieustannej, która nie jest już aktem,
lecz stanem. W sercu słyszalny jest głos Boga. W nim też dokonuje się antycypacja pełni
nadchodzącego Królestwa Niebieskiego, które jest już w pewien sposób obecne
we wnętrzu człowieka mocą Ducha Świętego. Serce jest polem walki duchowej z diabłem
i nieczystymi duchami, namiętnościami, które zostaną pokonane mocą Chrystusa. Wtedy
będzie ono mogło wypełnić najbardziej doniosłe zadanie należące do niego - zjednoczenie
Stwórcy z całym Stworzeniem. By tego dokonać człowiek musi jednak najpierw poznać
samego siebie, co jest jego pierwszym obowiązkiem, możliwym do spełnienia dzięki
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właściwościom duszy. Otóż posiada ona pewien stopień własnej przejrzystości,
bezpośrednią intuicję samej siebie. Serce może więc stać się źródłem objawienia Boga,
gdy będzie podążać za naturalnym dla niego dążeniem do prawdy, do piękna oraz
do Boga96.
Zwrot do serca jest szczególnie ważny, gdyż to ono jest siedzibą życia moralnego
i duchowego, które powinno ogarnąć całego człowieka i wszelką jego działalność. Serce
jest niedostępne dla innych ludzi i poznaje się je w sposób pośredni przez zachowanie
człowieka, przez to, co wyraża jego oblicze 97. Paisjusz mówił: Istota rzeczy nie leży
w uczynkach, słowach, działaniu, lecz w tym, czym napełnione jest twoje serce. Dobrym
uczynkiem nie jest ten uczynek, który widzialnie jest dobry, lecz ten, dla którego impulsem
jest miłość płynąca z serca. Podobnie niegodziwe słowa i uczynki to odpryski złej mocy,
jaką wypełnione jest serce. Być dobrym to nie znaczy mieć nawyk spełniania dobrych
uczynków, lecz umiejętność zgromadzenia w swoim sercu ciepła łaski, przede wszystkim
dzięki czystości i modlitwie98.
Teofan Zatwornik z kolei uważał serce za centrum życia i źródło jedności osoby:
W sercu znajduje się to, co wchodzi do duszy z zewnątrz i co wypracowywane jest przez jej
myślową i działającą stronę; przez serce przechodzi to wszystko, co odkrywane jest przez
duszę na zewnątrz. Zadanie serca to odczuwanie wszystkiego, co odnosi się do nas jako
osoby. Serce nieustannie doświadcza stanu duszy i ciała oraz różnego rodzaju wrażeń
duchowych i cielesnych99.
Starzec Paisjusz wzywał do zwrotu w stronę serca, by je oczyścić. Czystość
duchowa według niego wyrażała się w szczerości, uczciwości, braku szukania korzyści
własnej, pokorze, dobroci, ofiarności. Człowiek w ten sposób pozwala zamieszkać w sobie
łasce Bożej. Jeśli żyje tylko w czysty cieleśnie sposób, a duchowej czystości nie posiada,
wtedy nie ma w nim miejsca dla Boga, gdyż nadal zakorzenione są: kłamstwo, duma, złość
oraz inne namiętności. Wzywał, by człowiek rozpoczął życie duchowe właśnie
od oczyszczenia swojego serca100.
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Wejście do głębi serca jest o tyle ważne, że to właśnie na jego poziomie człowiek
doświadcza swojej osoby jako ukształtowanej na obraz i podobieństwo Boże, staje się
uczestnikiem boskiej natury (2 P 1, 4). Ojcowie Kościoła, mówiąc o przebóstwieniu, które
pozwala osiągnąć pełnię bytu, wskazywali na głęboki punkt w sercu jako na miejsce,
w którym osiąga ono swoje ostateczne wypełnienie101.
Paisjusz Hagioryta od serca wychodził do modlitwy102, którą nazywał duchowym
orężem. Jego zdaniem, w obecnych czasach w niej trzeba szukać oparcia i walczyć ze złem
za jej pomocą. Jest to jedyne wyjście z sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny człowiek
i świat. Uczył też, jaka powinna być sama modlitwa - serdeczna i wynikająca z bólu, gdyż
ważna jest nie jej ilość, ale jakość: Ilu ludzi modli się i po ile godzin! Gdyby to była
modlitwa serca, to świat dawno już by się zmienił (…). Modlitwa serca pomaga nie tylko
innym, ale i nam samym, sprzyja ona bowiem temu, by pojawiła się w nas wewnętrzna
dobroć103.
Paisjusz w modlitwie, która jest zanoszona przez człowieka pokornie patrzącego
na swoją własną kondycję oraz z nadzieją proszącego o miłosierdzie, widział ogromną siłę.
Mówił: Widzę, że często nieprawidłowo rozumiemy słowa: «Panie Jezu Chryste, zmiłuj się
nade mną» i z fałszywej pokory nie mówimy: «zmiłuj się nad nami», nie modlimy się
za innych, a tylko za samych siebie. Dlatego też świeccy niekiedy nieprawidłowo rozumieją
nas, mnichów, i obrażają się, mówią, że jesteśmy egoistami i troszczymy się tylko o to, żeby
zbawić samych siebie. «Zmiłuj się nade mną» mówi się dlatego, żeby nie wpaść w pychę.
Jedna modlitwa pokornego człowieka, który wierzy w to, że jest gorszy od wszystkich, ma
większą wartość niż całonocne czuwanie odprawione z pychą104.
Badanie siebie, czujność
Poznanie siebie, to z jednej strony centralny i konkretny akt, moment, kiedy
człowiek doświadcza, że jest obrazem Boga, z drugiej strony, to również proces, w którym
człowiek, uświadomiwszy sobie swoją skłonność do grzechu, zaczyna podążać
101
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za wezwaniem do ciągłego badania siebie. Paisjusz podkreślał, że życie duchowe wymaga
czujności105. Jest ona również potrzebna w codziennym życiu, gdzie człowiek powinien
pozostawać uważny w stosunku do charakteru konkretnych czynów: Człowiek powinien
zdawać sobie sprawę z każdego swojego działania (…). I rozważać - czy jest to Bogu
miłe (…). Starzy ludzie odczuwali obecność Boga wszędzie, zawsze widzieli Boga przed
sobą i byli uważni. Przeżywali stan, o którym mówi się w psalmie: «Mam zawsze Jahwe
przed swymi oczami; gdy on jest po mej prawicy, nie zachwieję się nigdy» (Ps 16, 8). Toteż
ci ludzie byli stali (…). Cokolwiek człowiek by robił, powinien to robić tylko dla Chrystusa,
uświadamiając sobie, że Chrystus widzi go, obserwuje. Wewnątrz nie może być zaczątku
pochodzącego od człowieka. Rdzeniem każdego poruszenia człowieka powinien być
Chrystus (…). Niezbędne jest, by stale badać, jakie pobudki popychają nas do działań106.
Celem tej uważności jest rozpoznanie okazji do grzechu po to, by go uniknąć.
Starzec polecał zwracać szczególną uwagę na odczucia zmysłowe jako najczęstszy
początek wpadnięcia w jego niewolę. Jednocześnie dawał nadzieję tym, którzy nie zawsze
byli w stanie uniknąć grzechu i często upadali. Również takie doświadczenia stawały się
nieocenionym depozytem i skarbem zgromadzonym w procesie duchowego wzrostu.
Starzec porównywał wnętrze człowieka będące przedmiotem obserwacji do pola pełnego
min, o których nic nie wie przemierzający je. Mówił: Wiele osiągną ci, którzy wykorzystują
swoje poprzednie upadki jako doświadczenia. Idąc przez zaminowane pole, nie znając
okolicy, człowiek musi posuwać się do przodu bardzo powoli i ostrożnie, inaczej wyleci
w powietrze. Ale jeśli zna się okolicę, to z doświadczeniem tym można, nawet będąc
rannym, iść naprzód pewnie i szybko107.
Starzec wszystkie swoje duchowe dzieci wzywał do bacznej obserwacji samych
siebie108, żeby w każdym momencie potrafiły rozpoznać, w jakim stanie się znajdują
i zrozumiały, co się z nimi dzieje. Tak jak lekarz najpierw stara się odnaleźć przyczynę

105

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 157

106

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 77-78.

107

Tamże, s. 88.

108

Podobnie czynił to ks. Jelczaninow, który wskazywał na konieczność pracy nad sobą: Zadziwiająco mało
jest w naszym życiu rozmyślności. Oczywiście, mam na myśli nie destrukcyjną psychoanalizę, nie chorobliwe
samobiczowanie psychiki, nie egoistyczne wpatrywanie się w siebie, lecz skrupulatne, spokojne udzielanie
uwagi swojej duszy, zaglądanie w jej głębię, pracę nad sobą, a więc to, co jest rozmyślnym tworzywem
naszego życia, sprawiającym, że odporni jesteśmy na wpływ przypadkowych emocji i idei. Coraz mniej
jesteśmy panami samych siebie. Nieodzowne jest przyuczenie ku temu, szkolenie świadomości, wnikliwa
i wytrwała praca nad sobą. Zob. A Jelczaninow, Naprzeciw Chrystusowi…, dz. cyt., s. 36.

188

gorączki u chorego, a dopiero potem dobiera lekarstwa, tak samo ma postępować człowiek
dążący do zdrowia duchowego. Starzec dzielił się osobistym doświadczeniem obserwacji:
Patrzę na siebie i widzę, że mam takie a nie inne niedoskonałości. Podejmuję czyny
ascetyczne i analizuję swój stan: «Do wczoraj miałem takie trudności, niedostatki,
od niektórych się uwolniłem, jakie mam na ten moment, na jakim etapie walki się
znajduję». Potem zwracam się do Boga: «Boże mój, robię co potrafię, ale Ty pomóż mi
poprawić się i doskonalić, gdyż sam nie jestem w stanie tego dokonać»109.
Każdy człowiek, zgodnie ze słowami starca, powinien badać u siebie zarówno
myśli jak i uczynki, żeby zobaczyć, czy są zgodne z duchem Ewangelii. Nawet jeśli
człowiek czyta wiele duchowych książek, ale nie odnosi zawartej w nich treści do siebie
i nie przygląda się sobie, wtedy nic z tego, co przeczytał, nie przynosi mu pożytku.
Natomiast jeśli przygląda się sobie odnosi ogromną korzyść, nawet jeśli czyta niewiele.
Uważność pozwala stać się panem samego siebie. Starzec proponował, żeby dla większego
duchowego pożytku, od czasu do czasu, przyjrzeć się całości swojego życia, dokonać
swoistej rewizji: krok po kroku, zaczynając od wieku dziecięcego. Jeśli człowiek nie
będzie poddawał analizie całego swojego życia i porównywał, na jakim etapie znajdował
się kiedyś i gdzie jest teraz, nie zrozumie, czy znajduje się bliżej jedności z Bogiem
czy dalej pozostaje w tym samym miejscu 110.
Do rzetelnej samoobserwacji połączonej z modlitwą o zrozumienie wzywał
też Ewagriusz z Pontu. Podkreślał, że jest ona konieczna, by człowiek nie stał się
niewolnikiem namiętności, pokus czy negatywnych myśli, lecz by umiał je identyfikować
i rozpoznawać, w celu walki z nimi111.
Paisjusz wzywał do czujności i uważności jako niezbędnych w walce o uświęcenie
duszy. Nawoływał do szczególnej uważności wobec odczuć zmysłowych, które najczęściej
prowadzą do nieczystości, do unikania próżnej ciekawości112. Jednej ze swoich duchowych
córek radził: Staraj się nie gromadzić w sobie całego bałaganu grzesznych myśli
- w przeciwnym wypadku będziesz musiała włożyć dużo wysiłku, żeby je przepędzić.
Odmawiaj modlitwę Jezusową nieustannie i bądź zjednoczona wewnętrznie. Jeśli twój
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umysł oddala się, sprowadzaj go z powrotem na właściwe miejsce. Czyń to nieustannie.
Nie pozwalaj mu krążyć113.
W czujności i badaniu siebie kluczową rolę pełni sumienie, dlatego starzec
poświęcał mu wiele miejsca. Nazywał je pierwszym boskim prawem, które Stwórca
umieścił w sercu człowieka. Podkreślał, że wymaga troski i ciągłego oczyszczania,
by właściwie wskazywało zagrożenia dla człowieka. Jeśli jednak sumienie nie daje
człowiekowi pewności, że ten spełnia wolę Boga, wtedy powinien zwrócić się do ojca
duchowego i otworzyć przed nim swoje serce. Wtedy ten, będąc obdarzony darem czytania
w ludzkich sercach, rozpozna, czy człowiek postępuje zgodnie z głosem sumienia czy też
jego sumienie jest wypaczone i go zwodzi114.

5. Walka duchowa
Zaufanie Bogu
Starzec mówiąc o życiu duchowym wyróżniał w nim trzy etapy. Na pierwszym
Bóg objawia ogrom swojej miłości i dobroci, niczym dobry Ojciec daje spragnionemu
cukierki i słodycze widząc, jak bardzo ich potrzebuje oraz odpowiadając na doświadczenie
słabości i potrzebę pocieszenia duszy. Na drugim rozpoczyna proces wychowawczy, jak
określał to sam starzec, i stopniowo odsuwa od człowieka słodycz łaski, żeby ten
zrozumiał, że bez boskiej pomocy nic nie jest w stanie uczynić. Pozwala tym samym
narodzić się pokorze i ukształtować postawę, by we wszystkich sprawach zwracać się
do Boga. Trzeci etap natomiast, to nieustanny harmonijny dobry stan ducha 115.
Jeśli człowiek jest wrażliwy, to Bóg nie odkrywa przed nim od razu wszystkich
namiętności, żeby nie wpadł w stan rozpaczy, a tym samym w sidła diabła. Kierując się
miłosierdziem robi to stopniowo, w zależności od tego, na ile gotowa jest dana osoba.
Starzec mówiąc o początkach duchowej drogi i zrzucania z siebie starego
człowieka wyjaśniał, że na tym etapie człowiek wszystko, co konieczne, czyli siłę,
oświecenie i pocieszenie, otrzymuje od Boga. Tak więc początkowy etap tej drogi przynosi
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mu ulgę, radość i dzięki pomocy Stwórcy nie wydaje się przewyższać jego sił 116. Jednak
kiedy tylko człowiek rozpocznie duchowy bój do walki wkracza diabeł. Paisjusz radził:
Właśnie wtedy trzeba wykazać trochę wytrwałości. Jak inaczej wykorzenić namiętności?
Jak nastąpi odrzucenie starego człowieka? Jak odejdzie pycha? Człowiek zaczyna
rozumieć, że sam, własnymi siłami, nie może nic zrobić. Pokornie prosi Boga o litość
i przychodzi do niego pokora (…). Trzeba się zdobyć na pewien wysiłek, powalczyć 117.
Starzec zwracał uwagę, że człowiek, rozpoczynając duchową walkę i przystępując
do zmiany siebie, nie może polegać na sobie. Sam, o własnych siłach118, nie byłby w stanie
w tej walce wygrać. Odejście od zaufania sobie i pokorne przyznanie, że tylko Bóg jest
źródłem siły i szansą na zwycięstwo, jest warunkiem koniecznym na tej drodze.
Paisjusz wzywał człowieka do zmiany punktu orientacyjnego - z siebie człowiek
powinien przekierować wzrok na Boga. Powtarzał: Trzeba skłaniać siebie ku dobru,
ale mieć zaufanie do Boga, a nie do samego siebie119. Podobnie Chesterton uważał,
że zaufanie do siebie nie zaprowadzi człowieka do żadnego celu. W jednej ze swoich
książek pisał polemicznie: Gdyby odwołał się pan do swojego doświadczenia zawodowego
zamiast polegać na wstrętnej, indywidualistycznej filozofii, przekonałby się pan, że wiara
w siebie jest jedną z najpopularniejszych cech nieudacznika. Aktorzy, którzy nie potrafią
grać, niezmiennie wierzą w siebie, podobnie jak dłużnicy, którzy nie płaca długów. O wiele
prawdziwsze byłoby twierdzenie, że człowiek, który wierzy w siebie, z pewnością nie da
sobie rady. Absolutna wiara w siebie jest nie tylko grzechem; absolutna wiara w siebie jest
słabością120.
Starzec podkreślał, że pokora jest warunkiem koniecznym zarówno w poznawaniu
siebie oraz punktem wyjścia do zmiany. Rozpoznanie w sobie namiętności i przyznanie
człowieka przed sobą samym, że rozgrywa się w nim walka z namiętnościami jest, zgodnie
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Podobnie pisał też ks. Jelczaninow: W procesie zbliżania się do Boga jedynie pierwsze kroki są łatwe.
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Naprzeciw Chrystusowi…, dz. cyt., s. 15.
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ze słowami starca, początkiem do jej zdobycia. Pokora z kolei czyni miejsce na łaskę
Bożą121. Ks. Jelczanionow tak określił istotę pokory i pychy: Istotą pychy jest zamknięcie
się dla Boga, istotą pokory - pozwolić Bogu zamieszkać w sobie122. Jeśli człowiek będzie
owładnięty pychą, skoncentrowany na sobie, przekonany o własnej indywidualnej
wyjątkowości, wtedy bardzo łatwo zostanie pokonany przez namiętności i Szatana.
Pokusy i działanie Szatana
Procesowi osiągania podobieństwa do Boga towarzyszy nieustannie walka
duchowa. Jest ona nieodłączna od życia człowieka, tak jak nieodłączne od niego są pokusy
podsuwane człowiekowi przez diabła 123. Paisjusz podkreślał, że poznanie siebie daje
człowiekowi możliwość rozpoznawania kuszenia Szatana. Zaznaczał, że diabeł 124
w swoim sprycie nigdy nie idzie na przekór człowiekowi, ale wykorzystuje jego
indywidualną konstrukcję. Tak opisywał wykorzystywanie przez Szatana naturalnych
skłonności danego człowieka: Niedbałego czyni jeszcze bardziej niedbałym, uspokaja go
takim zamysłem: «Boli cię głowa, źle się czujesz, nic się nie stanie, jeśli nie pójdziesz
na modlitwę». Pobożnego diabeł czyni jeszcze bardziej pobożnym, aby wbić go w pychę
albo pobudza go do podjęcia wysiłku ascetycznego, przekraczającego jego siły, aby
gorliwy przedtem asceta osłabł i w konsekwencji złożył swoją duchową broń i poddał się.
Nieczułego

diabeł

czyni

jeszcze

bardziej

nieczułym,

a

wrażliwego

człowieka

przeczulonym125.
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Gabriel Bunge, badając nauczanie Ewagriusza z Pontu, tak pisał: Walka z demonami oznacza w gruncie
rzeczy walkę o integralność własnej osoby przeciw każdemu rodzajowi alienacji, jaką niosą wady. Ta sama
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Starzec był przekonany, że zrozumiawszy, jak działa diabeł, człowiek może się
od wielu rzeczy uwolnić. Na pytanie, jak można to pojąć odpowiadał: Obserwować.
Obserwując, uczysz się. Kto jest najlepszym meteorologiem? Pasterze. [Dlaczego?]
Dlatego, że patrzą w chmury, obserwują wiatr126.
Ogromne doświadczenie duchowe starca związane z wiedzą o człowieku, jaką
zgromadził podczas niezliczonych spotkań z pielgrzymami sprawiło, że dla ich dobra starał
się on wskazywać na nieuniknioność pokus oraz wiążących się z tym możliwych upadków.
Mają one z jednej strony pokazać człowiekowi, że jeszcze nie osiągnął świętości życia,
gdyż jego grzeszność ujawnia się w dotkliwy sposób: ulega pokusom, choć tak w głębi
serca pragnie czegoś zupełnie innego. Z drugiej strony prowadzą człowieka drogą
oczyszczenia ku jeszcze większemu przylgnięciu do Boga, jako Tego, który próbuje tych,
których kocha, zgodnie ze słowami Apokalipsy św. Jana 127. To prawo życia duchowego
zostało przedstawione przez Paisjusza w bardzo obrazowy, charakterystyczny dla niego
sposób, wraz z odwołaniem do przykładu z życia codziennego: Zmartwychwstanie
poprzedzone jest ukrzyżowaniem. Ciosy prób niezbędne są dla zbawienia naszej duszy,
działają na nią oczyszczająco (…). Ryba też wydaje się piękną, gdy żywa pływa w morzu,
a nawet wtedy, gdy leży na targu – w łusce i niewypatroszona. Ale do użytku nadaje się
dopiero po oczyszczeniu - kiedy stanie się z wyglądu bezkształtna i zostanie upieczona. To
samo dotyczy człowieka: gdy zrzuci on z siebie wszystko, co światowe, to przy pozornej,
zewnętrznej utracie życia, światowej żywotności, łuski – wyrzuca też z siebie wszystko
niepotrzebne, «piecze się», i wtedy staje się już godnym do użytku128.
Starzec Paisjusz, mówiąc o walce duchowej, jasno nazywał tego, z kim ona się
toczy: Musimy dobrze zrozumieć, – powtarzał – że walczymy z samym diabłem i będziemy
z nim walczyć, dopóki nie odejdziemy z tego świata129. Nie poprzestawał na dzieleniu się
doświadczeniem zmagań z namiętnościami i udzielaniem duchowych rad z tym
związanych. Przypominał każdemu, że namiętności czy grzech pojawia się nie tylko
z powodu słabości samego człowieka. Również sam Szatan może podsuwać człowiekowi
okazje do grzechu czy zwątpienia w Bożą miłość, może przynosić zniechęcenie, ociężałość
i myśl, że walka jest ponad ludzkie siły. Paisjusz wyraźnie zaznaczał, że kiedy człowiek
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doświadcza kuszenia Szatana, nie powinien wchodzić z nim w dyskusję. Wzywał,
by diabłem i jego podszeptami gardzić, nie zatrzymywać się nad nimi i nie udzielać im
uwagi. Radził: Nie zaczynajmy rozmów z rogatym. Nawet wszyscy adwokaci na świecie,
gdyby zebrali się razem, nie potrafiliby przegadać jednego małego diabełka. Zaprzestanie
rozmów z kusicielem bardzo pomoże przerwaniu z nim kontaktów i uniknięciu pokus130.
Zaznaczał, że serce człowieka zna tylko Bóg131, Szatan nie ma do niego dostępu.
Tak więc człowiek, który trwa w łączności z Bogiem może zwyciężyć nawet samego
diabła. Możliwe jest to mocą zmartwychwstałego Chrystusa, nie siłami człowieka, tak
więc oddanie siebie całkowicie Bogu jest warunkiem koniecznym. Jako obronny środek
duchowy przeciwko diabłu starzec wymieniał cierpliwość, a jako najsilniejszą broń
- pokorę132. Stąd tyle miejsca w swoich rozmowach z pielgrzymami oraz siostrami
z klasztoru w Suroti poświęcał dążeniu do stałości w wierze oraz ćwiczeniu się w pokorze.
Walka z namiętnościami
Starzec, mówiąc o trudach życia duchowego, wiele miejsca poświęcał walce
z grzesznymi namiętnościami. Same namiętności nazywał siłami duszy. Uważał, że Bóg
nie daje człowiekowi wad samych w sobie czy złych nałogów, ale siły, które ten może
wykorzystać i ukierunkować ku dobremu 133 lub pozwolić, by przejął nad nimi kontrolę
diabeł. Wtedy właśnie przekształcają się w zgubne namiętności. Natomiast jeśli człowiek
zacznie je kontrolować i ukierunkowywać przeciw złu, to wtedy mogą stać się pomocne
w duchowym wzroście. Starzec wyjaśniał to na przykładzie gniewu - pojawienie się go jest
znakiem, że w duszy człowieka gdzieś głęboko ukryte jest męstwo, samo w sobie
przydatne w duchowym życiu. Człowiek gniewliwy, jeśli wykorzystuje siłę, którą posiada
dla duchowej korzyści, podobny jest do drogiego samochodu, jadącego po dobrej drodze
- dodaje szybkości i nikt nie jest go w stanie dogonić. Natomiast jeśli tą siłą posługuje się
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nieprawidłowo i nie kontroluje siebie, to jest podobny do samochodu, który z ogromną
prędkością gna po złej drodze, co chwilę wpada w doły, przez co podlega zniszczeniu 134.
Paisjusz twierdził, że człowiek powinien w pierwszej kolejności poznać siebie
i siły, które znajdują się w jego duszy, ażeby rozpoznawszy je, przekierować na swoją
korzyść. Skłonność do wielomówstwa powinien wyrażać nie przez grzeszne obmawianie
ludzi, ale przełożyć na modlitwę i rozmowę z Chrystusem. Starzec zaznaczał, że żaden
człowiek z powodu swoich indywidualnych cech nie jest przeznaczony do życia
grzesznego w niewoli namiętności bardziej lub mniej niż inni. Każdy, kto rozpozna swoje
duchowe siły i namiętności, jest wezwany, by świadomie nimi pokierować w stronę dobra
lub zła.
Paisjusz nie zgadzał się z usprawiedliwianiem grzechu czy podążania
za namiętnościami przez wskazywanie na naturalną skłonność człowieka ku nim,
konsekwencje otrzymanego wychowania czy dziedziczenia pewnych cech. Według starca,
oznaczałoby to odsuwanie odpowiedzialności od siebie 135 i przesuwanie jej na rodziców
a nawet na Boga, obarczając go winą za to, że stworzył go w tak niedoskonały sposób,
który przekreślił jego szanse na zjednoczenie z Nim. Złe skłonności nie mogą być
przeszkodą nie do pokonania na drodze do duchowej doskonałości. Człowiek,
rozpoznawszy je, zostaje wezwany do podjęcia walki duchowej, która będzie kosztować
go dużo wysiłku, jednak nie pozostanie w niej osamotniony. Źródłem siły stanie się
dla niego łaska Boża.
Usprawiedliwienie siebie i obarczanie winą natury ludzkiej, warunków,
wychowania, rodziców, nie prowadzi do uwolnienia spod władzy namiętności,
ale wprowadza błędne i iluzoryczne przekonanie, że człowiek nie jest w stanie z nimi
walczyć. Starzec pytany o to, jak odróżnić usprawiedliwianie siebie od opisu
czy wyjaśnienia okoliczności, odpowiadał: Samousprawiedliwienie nie przynosi duszy
pokoju, podczas gdy opisanie i objaśnienie w prawdzie - tak136. Jednocześnie zaznaczał,
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że jeśli człowiek poznał swoją słabość wtedy nie będzie siebie usprawiedliwiał. Tak więc
jeśli naprawdę ujrzał siebie w świetle boskiej miłości, nie musi szukać usprawiedliwienia
dla grzechu, gdyż duchowe poznanie, Pismo Święte i słowa ojców pozwalają mu ujrzeć
rzeczy w prawdzie takimi, jakie są.
Starzec radował się, jeśli objawiała się jego słabość i dochodziły do głosu
namiętności. Sprawiało to, że przyjmował coraz bardziej pokorną postawę, co chroniło
przed wpadnięciem w pychę, że już na ziemi osiągnął świętość. Okazywało się, że ziarna
namiętności ukryte były głęboko w sercu i ujawniały się wraz z dokładnym badaniem
siebie. Wszystkim, którzy czuli się przytłoczeni przez własne namiętności ujawniające się
pomimo szczerych chęci wzrostu duchowego, starzec dawał siłę i zachęcał do walki
duchowej. Przypominał, że słabość jest po to, by dzięki niej człowiek mógł duchowo
wzrastać i doskonalić się w walce z Szatanem - księciem tego świata137. Przyznanie przed
sobą, że w głębi człowieka mieszkają namiętności, jest punktem wyjścia ku wolności.
Świadomość słabości wymaga uważności, obserwowania siebie i wnikliwości w ocenie
swoich pobudek. Ten, kto zna swoje namiętności i walczy z nimi, może liczyć na pomoc
Chrystusa138.
Paisjusz wzywał, żeby nie zwlekać z wykorzenieniem ze swojego serca
namiętności. Podkreślał, że jeśli człowiek nie dokona tego za młodych lat, potem będzie
mu coraz trudniej. Wraz z wiekiem człowiek coraz bardziej przyzwyczaja się
do namiętności, jego wola słabnie, jest coraz łagodniejszy w stosunku do siebie i walka
duchowa staje się coraz trudniejsza. Paisjusz wzywał młodych do wykorzystania ich
naturalnej energii życiowej do zmagań z grzesznymi skłonnościami139.
Starzec, udzielając rad dotyczących walki z namiętnościami, zalecał, by nie
analizować ich zbyt dokładnie, ale skoncentrować się na jak najszybszej walce z nimi.
Radził, by zaczynać od tych namiętności, których człowiek doświadcza jako najbardziej
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silnych, głównych, najbardziej zauważalnych i przejawiających się w codziennym życiu.
Dopiero kiedy nauczy się odcinać korzenie głównych namiętności, może przejść do tych
bardziej wysublimowanych. Podkreślał też, że pozbywając się głównych namiętności
człowiek osłabia pozostałe, ściśle z nimi związane. Paisjusz podkreślał, że jest to proces
długotrwały i musi być prowadzony z rozwagą, stopniowo. Jeśli człowiek postawi sobie
za cel walkę z kilkoma namiętnościami najprawdopodobniej zostanie przez nie pokonany.
Trzeba zacząć od wykorzenienia jednej konkretnej namiętności, co zaowocuje osłabieniem
pozostałych i wtedy przejść do walki z kolejną.
Dobre i złe „myśli”
Do naświetlenia walki duchowej z pokusami, namiętnościami i Szatanem pomocne
może być przywołanie znanej klasyfikacji ośmiu logismoi - „myśli” rozumianych
w pejoratywnym sensie, jakiej dokonał Ewagriusz z Pontu. Wymieniał on: obżarstwo,
nieczystość, chciwość, smutek, gniew, acedię, próżność i pychę, które jego zdaniem można
sprowadzić do trzech z nich: obżarstwa, chciwości i próżności. Wszystkie one mają
wspólne korzenie w zakochaniu się w samym sobie, które współcześnie, używając słów
Paisjusza, można by nazwać egoizmem. Warto też podkreślić, że starzec również nazywał
miłość własną matką wszystkich namiętności. Obżarstwo i chciwość, wymieniane przez
Ewagriusza, odnaleźć można w Paisjuszowym opisie materializmu i chęci człowieka
do posiadania, ogarniania świata stworzonego, w tym, by go wchłonąć, czy to przez
czynność jedzenia czy przez pożądanie bogactwa. Próżność natomiast znajduje
odzwierciedlenie w krytykowanym przez Paisjusza zamiłowaniu do honorów, sławy,
zaszczytów, a także w fałszywym przekonaniu, że człowiek jest panem wszystkiego, co
wydarza się w jego życiu. Ewagriusz myślom negatywnym przeciwstawiał osiem cnót:
wstrzemięźliwość, roztropność, ubóstwo, radość, wyrozumiałość, cierpliwość, skromność
i pokorę. Jako przeciwieństwo zakochania w samym sobie wymieniał miłość140.
Starzec Paisjusz radził, by negatywnym czy obrazoburczym myślom, owym
logismoi Ewagriusza, nie poświęcać zbyt wiele uwagi, żeby przechodzić obok nich nie
podejmując z nimi bezpośredniej walki, która należy do Chrystusa. Postulował dążenie
do stanu obojętnej równowagi, kiedy człowiek, niezależnie od tego, jak go męczą grzeszne
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myśli, stara się nie zatrzymywać na nich i koncentruje się tylko na Chrystusie 141.
Jednocześnie przestrzegał, by nie wpaść w zbytnią pychę i pogardę co do grzesznych
myśli, gdyż może to prowadzić człowieka do usprawiedliwiania siebie. Może wzbudzić
pokusę, że grzeszna myśl nie pochodzi od niego, nie ma z nim nic wspólnego i wskutek
takiego obrazu człowiek nie podejmuje żadnych duchowych wysiłków, by z nią walczyć.
Starzec ostrzegał przed taką postawą, gdyż może prowadzić do opanowania człowieka
przez namiętność, gdy ten uśpi swoją czujność. Pogarda należy się Szatanowi, jako temu,
który wzbudza grzeszne myśli, natomiast nie samym myślom. Starzec nawet wzywał,
by w czasie największych doświadczeń i kuszenia nie walczyć bezpośrednio z myślami,
by tym samym nie wzmóc aktywności diabła, lecz zamiast tego zwrócić się do Boga i ufać
w Jego siłę 142. Do jednej ze swoich duchowych córek zwracał się w następujących
słowach: Nie wierz swoim myślom: ani kiedy mówią, że jesteś potępiona, ani kiedy
nazywają cię świętą143.
Starzec, podobnie jak Ewagriusz z Pontu, podkreślał kluczowe znaczenie myśli
w życiu duchowym i wzywał do uważności i rozpoznawania ich charakteru. Jednocześnie
wskazywał na siłę «dobrych myśli» (przeciwstawionych logismoi) i dobrego nastawienia
jako na pożyteczne narzędzia w pracy nad sobą. Walka duchowa polega nie tylko
na rozpoznawaniu i eliminowaniu złych myśli, ale także na rozwijaniu i wzbudzaniu
dobrych. Błogosławiona dobra myśl pozwala człowiekowi nie wpadać w niewolę grzechu,
lecz kieruje aktywność w stronę czynienia dobra. Starzec twierdził, że jedna dobra myśl
przynosi więcej pożytku duchowego niż wielogodzinne nocne czuwanie modlitewne.
Dobre duchowe nastawienie jest również podstawą walki z diabłem, ono wynosi człowieka
na wyższy poziom, na którym zaczyna widzieć wszystko jako czyste. Ludzkie spojrzenie
zostaje przemienione i staje się spojrzeniem duchowym144. Treścią dobrej myśli jest
miłość, tak więc jeśli zostanie ona skierowana w stronę bliźniego, nawet jeśli ten jest
wrogo nastawiony do człowieka, wtedy czyni go bezbronnym i pozbawia narzędzi walki.
Ten, kto ma dobre myśli, jest zdrowy duchowo i jest w stanie przemienić zło w dobro145.
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Chcąc podkreślić ważność dobrego duchowego nastawienia starzec posłużył się
obrazem, historią pszczoły i muchy, którą zwykł przytaczać pielgrzymom. Otóż gdyby
zapytać muchę, mówił, czy w okolicy są kwiaty, ta odpowie, że o kwiatach nic nie wie,
natomiast widziała ogromną ilość puszek po konserwach, nawozu i innych nieczystości.
Natomiast gdyby o nieczystości zapytać pszczołę, ta odpowie, że nie wie, gdzie są,
natomiast w pobliżu zauważyła mnóstwo pachnących kwiatów. Starzec wywodził z tego
wniosek, że ludzi można podzielić na dwie kategorie: jedni przypominają muchy i nigdzie
nie dostrzegają dobra, a inni pszczoły i znajdują dobro we wszystkim. Starzec wzywał,
by każdy człowiek starał się dostrzec coś dobrego w trudnych wydarzeniach życiowych
oraz w innych ludziach. Przez to stworzy okazję do rozwoju dobra oraz otworzy serce
na łaskę Boga146. Takie nastawienie pozwala przeprowadzić widoczne rozróżnienie między
grzechem i grzesznikiem - Paisjusz chciał, by tego pierwszego nienawidzić, a drugiego
kochać.
Mówiąc o myślach w życiu duchowym, starzec wydzielił w nim trzy etapy,
w zależności od tego, jakie myśli dominują w postawie człowieka. Pierwszy etap, kiedy
zauważa on głównie pokusy, namiętności i grzeszne poruszenia umysłu, polega na walce
z nimi. Na drugim etapie, poza walką z tym, co złe, rozwija w sobie dobro, starając się
wzbudzić jak najwięcej dobrego duchowego nastawienia, rozwija swój potencjał
do czynienia dobra i stawania się na podobieństwo Boga. Trzeci etap natomiast
charakteryzuje się brakiem myśli jako takich. Człowiek nie ma w sobie ani złych ani
dobrych myśli, co przynosi jego duszy pewnego rodzaju niepokój. Jednak wtedy właśnie
napełnia go łaska Boga i przychodzi boskie oświecenie. Starzec zdawał sobie sprawę, jak
trudno jest wytłumaczyć taki owoc życia duchowego: Niemożliwe jest wyjaśnienie tego,
jak wygląda słońce, człowiekowi, który nie widział gwiazd. Pojęcie słońca może mieć tylko
ktoś, kto widział wcześniej chociaż gwiazdy147.
Myśli człowieka świadczą o jego duchowej kondycji. Ludzie wydają sądy
o rzeczach i wydarzeniach wynikające z tego, co znajduje się w ich wnętrzu. Nie mając nic
duchowego mogą dojść do mylnych wniosków i niesprawiedliwie ocenić innych148.
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Pokora i osiągnięcie stałości
Częste wskazywanie przez Paisjusza na wartość oraz niezbędność pokory 149
wynika z jednej strony z doświadczenia duchowego całej tradycji ascetycznej wschodniego
chrześcijaństwa, jak również z wiedzy o współczesnym człowieku, który nie dopuszcza
możliwości przyjęcia takiej postawy. Zachęcenie do przyjęcia pokornej postawy jest tym
trudniejsze, że we współczesnym świecie przestała być ona uważana za cechę pożądaną.
Już Chesterton pisał o niewłaściwym postrzeganiu pokory w jego czasach, w XIX w.: Źle
ulokowana pokora jest jednak chorobą dzisiejszych czasów; skromność opuściła zmysł
ambicji, a zbratała się z systemem ludzkich przekonań, gdzie w ogóle miało jej nie być (…).
Dawna pokora była ostrogą, która uniemożliwiała człowiekowi zatrzymanie się w drodze,
a nie gwoździem w bucie, który nie pozwalał iść dalej. Dawna pokora sprawiała,
że człowiek wątpił o wartości swoich wysiłków, przez co zmuszała go do jeszcze bardziej
wytężonej pracy. Natomiast nowa pokora powoduje, że człowiek powątpiewa w wartość
własnych celów, co w końcu doprowadzi go do całkowitej bezczynności 150.Tak więc
niechęć człowieka wobec przyjęcia pokornej postawy może wiązać się z tym, że znaczenie
tego pojęcia uległo zmianie.
Tomáš Špidlik zwrócił uwagę, że w tradycji biblijnej idea pokory wiąże się
z doświadczeniem ubóstwa przeżywanego w niegościnnej społeczności, które stopniowo
zyskuje odcień moralny, religijny i eschatologiczny. Pokora jest więc cnotą kierującą
do zaufania Komuś większemu, doskonalszemu, kto jest Panem prawdziwej ojczyzny
człowieka, czyli eschatologicznego Królestwa. Obecnie pokora jest nieodłącznie związana
z poznaniem siebie, jest postawą duchową poznającego, która wynika z uznania własnych
ograniczeń i ludzkich słabości. Jest też uniwersalnym środkiem, który pomaga unikać sideł
nieprzyjaciela151. Pojęcie pokory wymaga więc dowartościowania, z czym można wiązać
częste podkreślanie jej niezbędności w procesie wzrostu duchowego.
Paisjusz był przekonany, że pokora posiada ogromną siłę w walce z Szatanem:
Tam, gdzie jest pokora, dla diabła nie ma miejsca. A jeżeli nie ma miejsca dla diabła, nie
149
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ma więc także pokus152. Starzec uważał, że pokora może uczynić z człowieka anioła153,
podczas gdy pycha upodabnia go do diabła. Pokora pozwala mu bowiem spojrzeć na siebie
w świetle prawdy Boga, uznać swoją słabość i zwrócić się ku Bożemu miłosierdziu 154.
Najłatwiejsza i najpewniejsza droga do zbawienia, według niego, prowadzi przez miłość
i pokorę. Stąd wezwanie, by starać się o te dwie cnoty, a dopiero później przejść do innych
elementów walki duchowej i pracy nad sobą. Pokora też, jeśli zostanie przyjęta zarówno
w badaniu siebie, jak i poznawaniu Boga, pozwoli rozwinąć się wierności i wytrwałości
na drodze walki duchowej.
Człowiek, który utracił Boga jako swoje centrum i zasadę ukierunkowującą,
doświadcza nieustannej zmienności. Poszukując prawdziwego siebie chwyta się różnych
aktywności i ról, jednak w żadnej nie jest w stanie odnaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi
na pytanie, kim jest. Natomiast owocem prawdziwego odnalezienia siebie, rozpoznania
duchowego centrum, jest wewnętrzny pokój i jego stałość. Starzec stawiał przed
człowiekiem, który wkroczył na drogę życia duchowego, następujące zadanie: Powinien
osiągnąć taki stan, że gdyby nawet Bóg nie wpuścił go do raju, to nie uległby z tego
powodu irytacji155.
Paisjusz, powołując się na świętego Pawła 156, podkreślał, że jeśli ktoś stanie się
prawdziwie człowiekiem duchowym, pokornym, czystym, osiągnie jedność w łączności
z Bogiem i będzie ją utrzymywał, zyska siłę oraz stałość. Możliwe jest to dzięki
Chrystusowi, który zamieszkując w sercu, oczyszcza je. Jeśli we wnętrzu serca płonie
boski ogień, wtedy człowiek jest odporny nawet na pokusy diabła - kiedy ten podsuwa mu
złe myśli, zamiary, pokusy, opisywał starzec, spalają się one nie dotykając serca
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człowieka. Jeśli ktoś zostaje oczyszczony przez Boga, to nawet jeśli zostanie wrzucony
w błoto pokus, pozostanie czysty. Porównać to można do promieni słonecznych:
na cokolwiek by padły, pozostają jasne i czyste. Tak więc gdy serce człowieka zostaje
oddane Chrystusowi i On w nim zamieszkuje, człowiek sam już nie tylko nie ulega
pokusom, ale też nie kusi oraz przekazuje innym Łaskę i pobożność. Ten, kto jest uważny
i chroni swoją duchową czystość, widzi wszystko jako czyste, a to co nieczyste przemienia
w dobro. Jednocześnie powinien pozostać uważny i ostrożny157.
Starzec bardzo mocno podkreślał znaczenie stałości: W każdym miejscu [czuć się]
trzeba jednakowo: czy to w pociągu, czy w grocie, czy w drodze, Bóg uczynił każdego
człowieka jak małą świątynię, którą można zabrać ze sobą wszędzie 158. O stałości,
podkreślając jej związek z pokorą, pisał też św. Sylwan Atoski: Dusza pokornego jest jak
głębia morska: rzuć w morze kamień, a on tylko na chwilę zmąci powierzchnię, a potem
tonie w głębinie159.
6. Od „ja” do osoby - ustanowienie relacji z Bogiem
Odsunięcie „ja” - warunek relacji i miłości Boga i człowieka
Starzec podkreślał, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia jedności z Bogiem
jest odrzucenie swojego „ja” 160. Gdy odrzucają je precz, wnika w nich Chrystus161 - mówił
o ludziach, którzy zdecydowali się podjąć ten wysiłek. Wzywał do odsunięcia od działań
własnego „ja”, co pozwoli człowiekowi przenieść się do innej rzeczywistości: Dopóki
człowiek pozostaje w samym sobie, nie może stać się człowiekiem niebieskim. Nie może
istnieć życie duchowe bez ofiary162. Według starca, ofiara ta dotyczyła wyzbycia się
swojego „ja”, indywidualności163, na rzecz stania się kimś o wiele większym, na rzecz
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stawania się osobą164 w takim wymiarze, w jakim powołał do tego każdego człowieka
Jezus Chrystus.
Ta rada duchowa starca wywoływała wśród słuchaczy wiele pytań: Co znaczy
usunąć swoje «ja»? Kiedy usuwam swoje «ja»? Paisjusz wtedy w prostocie odpowiadał:
Na tyle, na ile nie biorę siebie w rachubę, na tyle odpędzam własne «ja». Odcinając naszą
wolę, naszą słabość, nasz spokój, także odsuwam swoje «ja». Dzięki posłuszeństwu
i milczeniu w znacznym stopniu zanika nasze «ego» (…). Człowiek, wychodząc ze swojego
«ja», odsuwa się od ziemi, porusza się w innej atmosferze. Dopóki człowiek pozostaje
w samym sobie, nie może stać się człowiekiem niebieskim 165.
Starzec zauważał, że w planach i życzeniach obecna jest miłość własna człowieka
i każde działanie nosi w sobie pieczęć „ja”. Tym samym zajmuje miejsce należne
Chrystusowi166. Kiedy człowiek odrzuca od siebie „ja” robi miejsce Bogu, który daje
człowiekowi wszystko, czego ten potrzebuje. Starzec był radykalny w swoich słowach.
Mówił: Kiedy nie ma „ja”, a jest to co najważniejsze i jedyne, czyli Chrystus, wtedy jest
wszystko. A jeśli Chrystusa nie ma – znaczy to, że nie ma niczego167. Ta radykalność
przywodzi na myśl spojrzenie na człowieka w świetle eschatologicznej ontologii
metropolity Jana Zizioulasa - człowiek istnieje o tyle, o ile istnieje Bóg, będący jego
ostatecznym przeznaczeniem. Bóg jest stwórcą człowieka i bytem podtrzymującym go
w istnieniu, jest Tym, który dał życie człowiekowi, jako osobie przeznaczonej
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Podobnie pisał ks. Jelczaninow, odwołując się zarówno do doświadczenia własnej drogi duchowej jak
i doświadczenia jako kierownika duchowego: Początek życia duchowego to uwolnienie się od własnego
subiektywizmu, od samego siebie, przemienienie samego siebie w obcowaniu z prapoczątkiem, z Bogiem.
Zob. A. Jelczaninow, Naprzeciw Chrystusowi…, dz. cyt., s. 18.
164

O stawaniu się osobą Bierdiajew pisał: Osoba w żadnym wypadku nie jest gotową daną, jest zadaniem,
ideałem człowieka. Doskonała jedność i integralność osoby jest ideałem człowieka. Zob. M. Bierdiajew,
Niewola i wolność człowieka, dz. cyt., s. 19.
165

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 202.

166

Podobnie o skoncentrowaniu na własnych planach i usunięciu przez taką postawię miejsca dla Chrystusa
pisał Hans Urs von Baltazar pochylając się nad fragmentem z Dziejów Apostolskich (Dz 16, 6-7), gdzie
uczniowie nie są w stanie wypełnić swojego własnego planu, gdyż wola Boga jest inna: Paweł i jego
towarzysze układają pewne plany pomyślane bez wątpienia w duchu chrześcijańskiej bezinteresowności
i obliczone na zrealizowanie tego, co najlepsze w królestwie Bożym – ale Duch Święty ma mimo to inne,
o wiele bardziej dalekosiężne plany. Plan przeciwko planowi! Tylko ten chrześcijanin, który w wyniku
modlitewnego obcowania i zażyłości z Duchem Jezusa, prowadzącym do Niego w każdej konkretnej sytuacji
i wskazującym mu swą wolę, zdolny jest usłyszeć, iż z całego swego planu winien zrezygnować na rzecz planu
Bożego, byłby chrześcijaninem dojrzałym. Ten, kto całkowicie staje się „tworzywem” dla formy Chrystusa.
H.U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, dz. cyt., s. 77.
167

Паисий Святогорец, Слова. т. 5, dz. cyt., [Internet]
http://truechristianity.info/paisiy/paisiy_download_volume_05.php, 20. 01. 2012.
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do zbawienia – przebóstwienia, życia w pełni dzięki relacji z Bogiem. Jeśli nie ma Boga,
nie ma też człowieka w takim rozumieniu, jak opisuje go prawosławna antropologia.
Odrzucenie „ja” jest odrzuceniem starego człowieka przez odsunięcie namiętności, które
dokonuje się przez pokorę. Jeśli człowiek tego nie dokona, to będzie w dalszym ciągu
niewolnikiem starego człowieka, zaślepionego przez grzech i słabość, niezdolnego
rozpoznać swojego Stwórcę.
Wyrzeczenie się swojego „ja” było, według starca, przeciwwagą czy odpowiedzią
na egoizm, którym został opanowany współczesny człowiek. Powtarzał, że tam gdzie
umiera egoizm, zmartwychwstaje dusza168. Porzucenie „ja” jest śmiercią egoizmu, a jego
owoce to pokora i miłość169. Tak więc tylko przez odrzucenie tego co indywidualne
i egoistyczne170 człowiek staje się zdolny do miłości. Miłość natomiast jest aktem
właściwym osobie. Indywiduum samo w sobie nie jest zdolne do miłości będącej aktem
osoby, o czym można wnioskować z dynamiki wewnątrz Trójcy Świętej. Ojciec, jako
osoba, z miłości zradza Syna - akt ten jest możliwy nie dzięki substancji Boga, ale dlatego
że Bóg Ojciec jest osobą. Właśnie tutaj ujawnia się zdolność do budowania relacji
z drugim, podczas gdy w świecie indywiduów drugi służy tylko do tego, by lepiej siebie
określić, bądź to w opozycji bądź przez podobieństwo. Jednak jest to akt skierowany na
samego siebie171.

168

Trafnie ujął to ks. Jelczaninow: Wyrzeczenie się samego siebie, o którym tyle mówi się w praktyce
chrześcijaństwa, rozumiane jest przez niektórych jako cel sam w sobie i widzi się w nim sens życia każdego
chrześcijanina. Nie należy też rozumieć tego wyrzeczenia, jak to czynią niektórzy, wpadając w drugą
skrajność, jako odrzucenie swojej osobowości, zrezygnowanie z własnej drogi i widząc w nim coś w rodzaju
duchowego samobójstwa. Rzecz przedstawia się wręcz odwrotnie: wyrzeczenie się samego siebie to
wyzwolenie się z niewoli grzechu (bez tego wyrzeczenia nie jesteśmy naprawdę wolni) i swobodne
przejawianie swego prawdziwego jestestwa w jego pierwotnym Bożym zamyśle. Zob. A. Jelczaninow,
Naprzeciw Chrystusowi…, dz. cyt., s. 57-58.
169

Паисий Святогорец, Слова. т. 5, dz. cyt., [Internet]
http://truechristianity.info/paisiy/paisiy_download_volume_05.php, 20. 01. 2012.
170

Metropolita Antoni (Bloom) pisał: Co znaczy wyrzec się siebie? Często myślimy, że chodzi o zbudowanie
takiego życia, które jest pozbawione radości, pełne ofiar, gdzie nic już nie zostaje. Jednak zupełnie nie o to
chodzi. To „ja”, którego mamy się wyrzec, jest tym, które stanowi zasłonę nie do przejścia między pełnią
życia a mną. Zob. А. Блум, Труды, dz. cyt., c. 343.
171

O relacji Osób Trójcy Świętej między sobą, jej znaczeniu dla zrozumienia osoby ludzkiej i jej zdolności
do miłości pisał kardynał Yves M.-J. Congar OP w książce Wierzę w Ducha Świętego, t. 3,
tłum. L. Rutowska, Warszawa 1996.

204

Indywidualizm „ja” a zjednoczenie osoby z Bogiem
Chociaż starzec nie posiadał wykształcenia filozoficznego, to jego postulat
odsunięcia swojego „ja” nasuwa na myśl wyrzeczenie się, pozbycie własnej
indywidualności na rzecz realizacji powołania do stania się osobą. Starzec wzywał, by nie
pokładać nadziei w swoich własnych siłach, zdolnościach, umiejętnościach, w tym,
co buduje indywidualność człowieka różnicując go od innych. Człowiek jest silnie
przywiązany do wizji siebie jako indywiduum, gdyż uważa je mylnie za definiujące
i stanowiące o jego tożsamości. W związku z tym kurczowo trzyma się własnego „ja”,
czyli indywidualności, czegoś co przez swoją odrębność i niepowtarzalność uważa
za centralne dla siebie, jako człowieka 172. Paisjusz natomiast wykazywał, że punktem
wyjścia działań człowieka ma być nie to, co wyróżnia go jako jednostkę, co stanowi o jego
indywidualności. Ma nim być Chrystus, który w głębi ludzkiego serca zaprasza
do zjednoczenia z Nim173. Człowiek ma oddać siebie całkowicie Bogu. Opisując
konsekwencje oddania człowieka w niewolę własnej indywidualności wskazywał na
zgubne skutki: Nie uświadamiamy sobie, jak mocny i dobry jest Bóg. Nie pozwalamy Mu,
by był gospodarzem, nie dajemy mu kierować nami, toteż cierpimy174. I znów: Nie oczekuj
jednak, żeby Bóg najpierw coś ci da; o nie, najpierw sam oddaj Bogu całego siebie. Bo
jeżeli nieustannie prosisz o coś Boga, a sam z ufnością nie powierzasz mu siebie, to wynika
z tego, że masz swój własny dom i obcy jesteś w wiecznych niebieskich schroniskach 175.

172

Budowanie tożsamości wyłącznie w oparciu o „ja” Paweł Florenski porównuje do grzechu: Grzech polega
na niechęci do wyjścia ze stanu samo-tożsamości, z tożsamości „Ja = Ja”, a dokładniej „Ja!”. Utwierdzanie
siebie jako siebie, bez odnoszenia siebie samego do innego, tzn. do Boga i do wszelkiego stworzenia, oparcie
się na sobie samym, bez wykraczania poza siebie samego, stanowi właśnie podstawowy grzech, albo korzeń
wszystkich grzechów. Wszystkie poszczególne grzechy są jedynie modyfikacjami, jedynie przejawami uporu
samości. Innymi słowy, grzech stanowi ową siłę, która broni siebie jako siebie, która czyni osobę „bałwanem
dla samego siebie”, idolem dla samego siebie, „wyjaśnia” Ja poprzez Ja, a nie poprzez Boga, uzasadnia ja
w oparciu o Ja, a nie w oparciu o Boga. Grzech jest to podstawowe dążenie Ja, poprzez które Ja utwierdza
się w swojej osobności, w swoim oderwaniu i czyni z siebie jedyny punkt realności. Zob. P. Florenski, Filar
i podpora prawdy, dz. cyt., s. 148.
173

Pierre Teilhard de Chardain pisał o zjednoczeniu z osobowym z Bogiem jako najbardziej wyróżniającej
i doniosłej cesze chrześcijaństwa: Przedstawiać Ewangelię po prostu jako czynnik, który pozwolił
człowiekowi uświadomić sobie swą godność osobistą, lub jako kodeks czystości, dobroci i rezygnacji albo
jako punkt wyjściowy naszej zachodniej cywilizacji - to ukrywać znaczenie Dobrej Nowiny, uniemożliwiać
zrozumienie jej triumfu i pomijać to, co nosi w niej znamiona nowości. Powiem zatem, że istoty posłannictwa
Chrystusowego nie należy szukać w Kazaniu na Górze ani nawet w akcie Ukrzyżowania: zawiera się ona
całkowicie w oznajmieniu „Bożego Ojcostwa”, czyli ze Bóg, Byt Osobowy, ukazuje się człowiekowi jako cel
z j e d n o c z e n i a osobowego. Zob. P. Teilhard de Chardain, Człowiek i inne pisma, dz. cyt., s. 216.
174

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 249.

175

Tamże, s. 241.
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Mówiąc o różnicy między indywiduum a osobą, jako potencjalnie stojącej
za wezwaniem do odrzucenia „ja”, należy podkreślić, że choć u Paisjusza Hagioryty brak
systematycznego filozoficznego wyjaśnienia i rozróżnienia tych terminów, to jednak
można je odnaleźć u podstaw jego myśli. Możliwa do przeprowadzenia jest analogia
między staniem się prawdziwie człowiekiem i chrześcijaninem według starca a staniem się
osobą.
Co znaczyło dla Paisjusza stanie się prawdziwym człowiekiem? On sam ujął to
w następujących słowach: Stać się rzeczywiście człowiekiem [nie tylko zewnętrznie, ale i]
wewnętrznie można jedynie odczuwszy tę miłość Chrystusa do człowieka. Inaczej byłbyś
nawet mniej wrażliwy, niż stworzenia Boże, albowiem wyczuwszy cierpienie Jezusa,
ściemniało słońce, nie mając sił, by na to patrzeć. I ziemia, zobaczywszy to, wstrząsnęła
się, a kamienie porozpadały się na kawałki 176. Paisjusz mówiąc tutaj o staniu się
człowiekiem przez odczucie miłości Chrystusa, wskazał na relacyjność, na fakt pojawienia
się jej między dwiema osobami – człowiekiem i Chrystusem. Stawanie się osobą, możliwe
dzięki miłości Chrystusa, jest najbardziej podstawowym zadaniem człowieka. Przynależy
ono jego istocie i człowiek nie może pozostać na nie obojętny.
Należy zwrócić uwagę, że współcześnie w codziennym języku następuje zatarcie
znaczenia słowa „osoba”177. Obecnie określenie „osoba” swoim znaczeniem wskazuje
na indywiduum do tego stopnia, że te dwa słowa zaczęto traktować jak synonimy. Jednak
„osoba” i „indywiduum” to pojęcia o przeciwstawnym znaczeniu, jak twierdził
Włodzimierz Łosski w Mistycznej teologii Kościoła Wschodniego178.
Na różnicę między indywiduum a osobą i konieczność wykazania tego rozróżnienia
dla człowieka żyjącego w XX w., gdzie tak wiele mówi się o poznaniu siebie i byciu sobą,
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Tamże, s. 230.

177

Świadczyć może o tym kierunek, w którym Simone Weil rozwija swoją refleksję o człowieku w eseju
W każdym człowieku jest coś świętego. Pisze ona: Tym, co święte w nauce, jest prawda. Tym, co święte
w sztuce, jest piękno. Prawda i piękno są bezosobowe. To sama oczywistość. Jeśli dziecko, dodając liczby,
pomyli się, błąd ma piętno jego osoby. Jeśli liczy poprawnie, jego osoba jest nieobecna w całej operacji.
Doskonałość jest bezosobowa. Osoba w nas, to ta nasza cząstką, która zawiera błąd i grzech. Cały wysiłek
mistyków kierował się zawsze na to, by żadna cząstka ich duszy nie mówiła już „ja”. Zob. S. Weil, Pisma
londyńskie i ostatnie listy, tłum. M. i J. Plecińscy, Poznań 1994, s. 7.
178

Po grzechu pierworodnym natura ludzka uległa podziałowi, rozbiciu, pokrajaniu na wiele jednostek.
Człowiek ukazuje się w dwu aspektach: jako natura jednostkowa staje się częścią całości, jednym
z konstytutywnych elementów świata; lecz jako osoba nie jest w żadnym wypadku częścią, zawiera w sobie
całość. Osoba, która jawi się jako jednostka, zamykając się w granicach swej odrębnej natury, nie może
zrealizować się w pełni – ubożeje. Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego,
tłum. M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 108-109.
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zwracał uwagę metropolita Antoni (Bloom). Podkreślał, że w duchowym wymiarze „ja”
jawi się w dwóch aspektach, jako indywiduum i jak osoba, persona. Jego zdaniem,
to terminologiczne rozróżnienie ma uzasadnienie zarówno teologiczne, jak i praktyczne.
Patrząc na jakąś większa grupę, całość – ludzkość czy naród, a następnie schodząc coraz
niżej, do jeszcze mniejszych grup, ujrzymy jednostkę, indywiduum. Gdybyśmy zechcieli
dalej dzielić indywiduum, to przed nami ukaże się martwe ciało i dusza, ale to już nie
będzie człowiek. Według niego ważne jest zrozumienie, że indywiduum, będąc granicą
dzielenia, kruszenia, rozdrobnienia 179, jest także granicą rozpadu zarówno między
osobnikami swojego rodu, jak i między nimi i Bogiem. Indywiduum pojawia się wraz
z rozpadem relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Natomiast przy opisie jedności
z Bogiem, mowa jest nie o indywiduum, a o osobie180.
Bierdiajew podkreślał, że osoba nie jest zradzana przez rodziców jako indywiduum,
ale stwarzana przez Boga i sama się tworzy, jest Bożą ideą o każdym człowieku.
Podkreślał, podobnie jak starzec Paisjusz, że osoba zakłada istnienie tego, co ją
przewyższa i do czego dąży w swojej realizacji181. Nie ma osoby bez bytu, który stoi
ponad nią. Indywiduum może więc być podporządkowane rodzajowi i wspólnocie,
natomiast natura człowieka przewyższa go, człowiek jest jedynie jej częścią. Wartość
człowieka związana jest z otwarciem na nieskończoność i wieczność. Bierdiajew nazywał
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Паисий Святогорец, Слова. т. 5, dz. cyt., [Internet]
http://truechristianity.info/paisiy/paisiy_download_volume_05.php, 20. 01. 2012.
180

Na destrukcyjne dla człowieka oddzielenie od Boga, na jego rozdrobnienie, wskazywał też Paweł
Florenski: Samo-utwierdzenie osoby, przeciwstawienie jej Bogu, stanowi źródło jej rozdrobnienia, rozpadu,
zubożenia jej życia wewnętrznego (…). I czyż nie widzimy, jak na naszych oczach – czy to pod szumnie
brzmiącym pretekstem «dyferencjacji» i «specjalizacji», czy to w zgodzie z otwartym pragnieniem
nieporządku i anarchii – zarówno społeczeństwo, jak i osoba, pragnąc żyć bez Boga i urządzać się
z pominięciem Boga, samo-określać się przeciwko Bogu, rozdrabniają się i rozsypują do najgłębszej swej
istoty. Czyż samo szaleństwo – owa dezintegracja osoby – nie okazuje się w rzeczywistości następstwem
głębokiego wypaczenia duchowego całego naszego życia? Czyż ciągle narastająca neurastenia, a także inne
choroby «psychiczne», nie mają prawdziwej przyczyny w dążeniu ludzkości i człowieka do życia po swojemu,
a nie po Bożemu, życia bez prawa Bożego, w anomii. Odrzucenie Boga zawsze prowadziło i prowadzi
do utraty rozumu [szaleństwa], albowiem to właśnie Bóg jest Korzeniem rozumu. Zob. P. Florenski, Filar
i podpora prawdy, dz. cyt., s. 144.
181

Bierdiajew tak opisywał pojawienie się terminu „osoba” w ujęciu chrześcijańskim: W filozofii greckiej nie
było jasnej idei osoby. Jej przebłyski pojawiają się u stoików. Stwarzało to poważne problemy dla Ojców
Kościoła przy konstruowaniu dogmatów. Musieli czynić bardzo subtelne rozróżnienia między ὑπόστᾰσις
i φύσις. W Bogu jest jedna natura i trzy osoby. W Chrystusie jedna osoba i dwie natury. Myślenie Ojców
Kościoła obracało się wśród kategorii i pojęć myśli greckiej. Tymczasem należało wyrazić coś całkowicie
nowego, nowe doświadczenie duchowe, nieznane Platonowi, Arystotelesowi i Plotynowi. Z punktu widzenia
historii myśli, zajętej problemem osoby, ogromne znaczenie miała nauka o hipostazach Trójcy Świętej.
Można powiedzieć, że uświadomienie sobie Boga jako osoby poprzedzało uświadomienie sobie człowieka
jako osoby. Zob. M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, dz. cyt., s. 26.
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człowieka istotą przezwyciężającą siebie. Twierdził, że osoba może się tworzyć
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i twórczości, które nazywał największymi osiągnięciami człowieka 182.
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lub odrzuceniem niepowtarzalnej charakterystyki osoby, próbą zdefiniowania ludzkiej
egzystencji przez obiektywne właściwości wspólnej ludzkiej natury, ilościowe porównania
i analogie. Zwłaszcza w socjologii i polityce istota ludzka jest często identyfikowana z ideą
numerycznej indywidualności. Bywa, że racjonalistyczny proces dzielenia ludzi
na określone grupy jest uważany za postęp, gdyż pomaga zorganizować społeczeństwo
w efektywny sposób. Yannaras zauważał, że istota ludzka zostaje sprowadzona
do neutralnej jednostki społecznej, nośnika określonych charakterystyk, potrzeb i pragnień,
które są wspólne dla wszystkich. W codziennym życiu, podkreślał ten grecki filozof,
ludzie mają tendencję do rozróżniania osób przez stosowanie do poszczególnych
indywiduów charakterystyk i atrybutów wspólnych dla ludzkiej natury, z zaledwie
ilościowym zróżnicowaniem. Chcąc określić osobę, tworzą zbiór indywidualnych
atrybutów i naturalnych charakterystyk, które nigdy nie są „osobowe” czyli nie oddają
unikatowości i niepowtarzalności osoby, lecz zatrzymują się, przez opis natężenia
ilościowego danej cechy, na oddaniu właściwości indywiduum. Osobowe zróżnicowanie
jest ujawniane i poznawane tylko w ramach bezpośredniej osobowej relacji i wspólnoty,
tylko przez siłę miłości i twórczości, które różnicują osobę od wspólnej ludzkiej natury.
Miłość jest najwyższą droga do poznania osoby, gdyż jest akceptacją osoby jako całości,
bez projektowania na nią własnych preferencji, oczekiwań czy pragnień, ale akceptując ją
jako całość183.
Wydaje się, że wskazanie na Boga, jako na źródło tworzenia osoby oraz
na niebezpieczeństwo skupienia się na własnej indywidualności, charakterystyczne
dla Paisjusza, celnie oddał Pierre Theilard de Chardin. Pisał on, że tym, co sprowadza
człowieka z właściwej drogi jest pomieszanie rozumienia indywiduum i osoby: Dążąc
do oddzielenia się w możliwie największym stopniu od innych, element się indywidualizuje:
tym samym jednak upada ponownie w materię i usiłuje pociągnąć świat do tyłu,
ku wielkości. W rzeczywistości pomniejsza się i gubi. Chcąc być w pełni sobą musimy
182

M. Bierdiajew, Głoszę wolność…, dz. cyt., s. 28-29; 33.
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Ch. Yannaras, Person and individual w: The Freedom of Morality, St. Vladimir’s Seminary Press, 1984,
s. 22-23, [Internet] http://jbburnett.com/resources/yannaras/yannaras_freedom01-pers&ind.pdf, 24.11.2011.
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podążać w kierunku przeciwnym, w stronę zbieżności z całą resztą, w stronę Innego. Kres
nas samych, pełnia naszej oryginalności, to nie nasza indywidualność – to nasza osoba184.
„Ja” było dla starca ośrodkiem pobudek i motywacji tego świata, a więc świata
upadłego, w którym królować może Szatan185.W tym świecie nawet miłość skażona jest
przez egoizm i umiłowanie przede wszystkim samego siebie. Miłość może stać się
prawdziwą dopiero wtedy, kiedy zostanie oczyszczona z miłości własnej człowieka. Jeśli
tak postąpi każdy człowiek, wtedy zarówno z drugą osobą jak i ze wszystkimi ludźmi
zostanie zjednoczony miłością Chrystusa186.
Jeśli człowiek nie wyrzeknie się swojego „ja” i nie uwolni od starego człowieka,
to będzie w nim aktywnie działał egoizm, samolubność, nie będzie wzrastał duchowo.
Dodatkowo, będzie tym bardziej podatny na działanie diabła, wykorzystującego wszelkie
przejawy samowoli i miłości własnej187.
Nowy człowiek - twórca kultury
Paisjusz, wzywając człowieka do poznania siebie, chciał mu przekazać, że prawda
o nim, dzięki której znajdzie odpowiedzi na dręczące go pytania, ukryta jest w jego
wnętrzu. To właśnie do niego powinien się zwrócić zamiast definiować siebie przez to, co
zewnętrzne, proponowane przez świecką kulturę. Cel takiego poznania starzec określał
jasno: Zwlec z siebie starego człowieka i przyoblec się w nowego188.
Starzec zauważył, że współczesny człowiek, przekonany o swojej sile i wielkości,
jednym z celów uczynił sobie podporządkowanie świata, zapanowanie nad każdym
momentem swojego życia. Nie jest jednak w stanie zrealizować swojego celu, gdyż nie jest
panem świata, nie jest nawet panem samego siebie 189. Cechuje go brak pokory, który
zakłamuje jego miejsce w świecie, próbując postawić go na miejscu Boga. Paisjusz,
184

P. Teilhard de Chardain, Fenomen człowieka, dz. cyt., s. 375.
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Паисий Святогорец, Слова. т. 5, dz. cyt., c. 25 [Internet],
http://truechristianity.info/paisiy/paisiy_download_volume_05.php, 20. 01. 2012.
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Tamże, c. 69.
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Tamże, c. 100.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 88.
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Trafnie opisuje to Thomas Merton: Ażeby żyć wyłącznie dla siebie, musiałbym naginać wszystko do mojej
woli, tak jakbym był bogiem. A to jest niemożliwe. Czy może być wyraźniejsza wskazówka mojej zależności
jako stworzenia niż te ograniczenia mojej woli? Nie mogę zmusić wszechświata, żeby mi był posłuszny. Nie
mogę nakłonić innych ludzi do postępowania według moich kaprysów i zachcianek. Nie potrafię wymóc
posłuszeństwa nawet na własnym ciele. Zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, dz. cyt., s. 33.
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spotykając się z siostrami i wysłuchując ich przeróżnych skarg, pytał: Chcesz być
ihumenią? Najpierw stań się nią dla samej siebie190.
Starzec Paisjusz wzywał więc człowieka, żeby zanim ten przystąpi do panowania
nad światem, poznał samego siebie, podjął walkę z grzechem, namiętnościami i własną
słabością. Prawdziwe poznanie swojego wnętrza jest tak doniosłym aktem, gdyż dokonując
go człowiek jednocześnie ujrzy Tego, do którego zmierza on sam i całe stworzenie.
Spotkanie z Bogiem przyniesie dla niego pragnienie zmiany i porzucenia starego
człowieka, będącego w niewoli grzechu, na rzecz nowego. Tylko wtedy będzie mógł
sprostać zadaniu zmieniania świata i czynienia sobie ziemi poddanej, do czego wzywają go
słowa z Księgi Rodzaju. Jeśli człowiek pogrążony w kryzysie tworzy świat, który
odzwierciedla jego stan wewnętrzny, to jeśli chce zmienić rzeczywistość, w której żyje,
powinien zacząć od siebie. Właśnie taka jest kolejność proponowana przez Paisjusza.
Człowiek najpierw powinien osiągnąć stan zdrowia duchowego, które według starca
równa się czystym myślom, oświeconemu umysłowi i oczyszczonemu sercu, które na stałe
ma w sobie Chrystusa i Przenajświętszą Bogurodzicę. Wielka uwaga, samoobserwacja
i modlitwa bardzo pomagają w osiągnięciu zdrowia duszy. Modlitwa niezbędna jest
do oczyszczenia duszy, a rozsądek – do zachowania dobrego nastawienia duchowego 191.
Jeśli tego dokona, wtedy stanie się zdolnym do przyniesienia całego stworzenia Bogu
w akcie zawierzenia. Element eschatologicznej świadomości samego siebie oraz
ostatecznego przeznaczenia świata jest tutaj nieodzowny.
Wyżej przytoczone słowa można uznać za podsumowanie i streszczenie procesu
poznawania siebie tak jak go rozumiał starzec Paisjusz. Wchodząc w głąb swego serca
człowiek odnajduje w nim Chrystusa, który zatrzymał się u jego bram i czeka
na odpowiedź na swoją propozycję spotkania 192. Dobre myśli i umysł oświecony łaską
Boga właściwe są temu, kto podjął decyzję o przyjęciu Chrystusa i odpowiedział
na wezwanie Boga do realizowania podobieństwa do Niego. Nowy człowiek szuka
190

Паисий Святогорец, Слова, т. 3, dz. cyt., c. 76.

191

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 88-89.

192

Hans Urs von Balthazar pisał: Owa wewnętrzność [poznania Chrystusa] nie sprawia zanurzenia w naszą
własną głębię (naszego „ja”), lecz pozwala nam znaleźć mieszkającego w nas Chrystusa - interior
intimomeo (…). Pana, znalezionego za sprawą ducha w naszym wnętrzu, można spotkać tylko w wierze
i tylko wówczas, gdy człowiek podda Mu się i przyjmie Jego nowe przykazanie miłości. Przykazanie to
kieruje nas jednocześnie od Niego ku braciom, owej chrześcijańskiej miłości, będącej osią i treścią całego
testamentu Jezusa. Zob. H.U. von Balthazar, Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa,
tłum. E. Piotrowski, Kraków 1998, s. 69.
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Królestwa Bożego i nie myli go ze skończonością współczesnego świata. Starzec
podkreślał: Jeżeli przede wszystkim szukamy Królestwa Bożego, jeżeli poszukiwanie tego
Królestwa stanowi naszą jedyną troskę, to otrzymamy również wszystko pozostałe 193.
W ten sposób wzywał raz jeszcze do zaufania Bogu nie tylko w wymiarze konkretnego
życia

człowieka,

ale

też

wszelkiej

jego

działalności,

która

wywiera

wpływ

na społeczeństwo i tworzy kulturę. Jeśli siłą ukierunkowującą każdą osobę ma być dążenie
do jedności z Bogiem i osiągnięcie podobieństwa do Niego, to kultura, będąca wynikiem
jej działań, powinna tę prawdę odzwierciedlać 194. Człowiek jest tym, kto ma nadawać
światu sens195.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 237.

194

Merton pisał o człowieku: Człowiek staje się zawsze obrazem tego Boga, którego wielbi. Kto otacza czcią
coś martwego, staje się sam martwą rzeczą. Kto ukochał zepsucie, obraca się w próchno. Kto miłuje cień,
sam staje się cieniem. Kto kocha rzeczy znikome, żyje w strachu przed ich zagładą. Zob. T. Merton, Nikt nie
jest samotną wyspą, dz. cyt., s. 183. Podobnie można powiedzieć o kulturze – jest ona obrazem takiego Boga,
którego wybrał człowiek. Jeśli wybrał on fałszywego bożka, wtedy kultura również stanie się kulturą
zbudowaną na kłamstwie, jeśli wybrał Jedynego Boga, wtedy w swoich dziełach będzie starał się
odzwierciedlać te przymioty, jakie ma Bóg, którego ten poznał w swoim sercu.
195

Clément pytał: Czy to społeczeństwo ma nadawać sens życiu? Toż to jedno z wielkich złudzeń
totalitarnych! Sens może pojawić się inaczej: w wyniku spotkania z osobą, z grupą, z Kościołem.
Zob. O. Clément, Pamiętniki nadziei, dz. cyt., s. 95.
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ROZDZIAŁ VI. Człowiek w świecie

Paisjusz Hagioryta w swoich duchowych pouczeniach wiele uwagi poświęcał
wewnętrznej kondycji współczesnego człowieka, diagnozie jego stanu duchowego, drodze
do poznania siebie, walce z grzechem i namiętnościami. Jednak tego, kto prawdziwie
poznał zarówno swoją słabość, grzech, jak i godność przez bycie stworzeniem Boga
wezwanym do jedności z Nim, nie pozostawiał samemu sobie. Nie twierdził też,
że prawdziwe poznanie siebie jest punktem końcowym w życiu duchowym człowieka,
i że odtąd powinien on jedynie stać na straży swojego serca i w pojedynkę walczyć
z namiętnościami. Człowiek, stworzony na wzór Trójjedynego Boga, jest wezwany
do wspólnoty miłości z innymi ludźmi, która jest znakiem miłości Boga dla świata. Tak
więc starzec poruszał bardzo często zagadnienie relacji międzyludzkich oraz cnót, które
powinny te relacje kształtować. Wskazywał na Kościół, jako wspólnotę ukierunkowaną
eschatologicznie, która działając w konkretnych realiach historycznych i kulturowych
jednocześnie ma świadomość ich przekraczania. Opowiedzenie się za Chrystusem
i odpowiedzenie na Jego wezwanie do jedności z Nim nie było, według starca, kwestią
jedynie osobistą, samodzielną drogą konkretnej osoby. Stanie się chrześcijaninem
przynosiło dostrzeżenie w drugim człowieku bliźniego, odkrycie wspólnoty - Kościoła
oraz wezwania do aktywności - podjęcia odpowiedzialności za drugiego, społeczeństwo,
kraj oraz za cały świat stworzony. Nowy duchowy człowiek jest powołany do twórczej
aktywności w świecie, do jego przemiany.
Warto ponownie przywołać trzyetapowe rozumienie misji o. Aleksandra
Schmemanna. Pierwszy etap dotyczy wnętrza człowieka, który jest powołany
do zagłębienia się w swoje serce – ma on więc misję, zadanie przede wszystkim wobec
samego siebie. Jego celem jest tutaj odnalezienia Chrystusa i podjęcie walki wewnętrznej
ze starym Adamem należącym do grzechu. Można powiedzieć, że etap ten odpowiada
temu, co starzec Paisjusz nazywał prawdziwym poznaniem siebie. Towarzyszy mu
zmaganie z namiętnościami i słabością. Drugi etap, to odejście od skoncentrowania
na swoim wnętrzu i wyjście w kierunku drugiego człowieka,

by świadczyć

o doświadczeniu Boga. Jest on właściwy każdemu chrześcijaninowi, a nie jedynie
misjonarzom czy osobom duchownym. Tutaj realizuje się rzeczywistość Kościoła
z bogactwem jego darów, szczególnie sakramentalnych. Trzecim elementem jest posłanie

do całego świata, gdyż treść wiary chrześcijańskiej obejmuje zbawienie wszystkiego, za co
umarł Chrystus, a umarł On za życie całego świata1.
Podobną stopniowalność i kolejność zadań życiowych stojących przed człowiekiem
można odnaleźć również u Paisjusza Hagioryty. Starzec podkreślał, że pierwszym
warunkiem jakiegokolwiek działania jest utwierdzenie w Chrystusie. Tylko jeśli osoba
uczyni z Chrystusa swój punkt oparcia i odnajdzie w Nim źródło siły, może wyzbyć się
egoizmu i ukierunkować dowolne działanie poza siebie: Jeżeli człowiek chce osiągnąć to,
by myśleć o bliźnich, musi najpierw być [utwierdzony] w Chrystusie. Wtedy będzie myślał
o bliźnich; potem o zwierzętach i przyrodzie2.
Starzec Paisjusz tym samym wskazywał na określony porządek życia: utwierdzenie
siebie w Chrystusie jako pierwszy obowiązek i jednocześnie warunek kształtowania
właściwych stosunków z drugim człowiekiem, a dopiero potem z resztą stworzenia,
ze światem przyrody. Wszelka działalność ukierunkowana na dobro stworzenia powinna
wynikać z miłości ku jego Stwórcy. Starzec dowodził: Jeżeli ktoś myśli o stworzeniach
i troszczy się o nie, to o ileż bardziej myśli on o ich Stwórcy! Jeżeli zaś człowiek nie
zachowuje się tak, to w jaki sposób może pogodzić się z Bogiem?3
W przedstawianiu kwestii obecności w świecie człowieka, który ma świadomość
bycia obrazem Boga i wezwania do osiągania podobieństwa do Niego, zostanie zachowany
zaproponowany przez starca Paisjusza porządek. W pierwszej kolejności omówione będą
kwestie dotyczące stosunków międzyludzkich a następnie stosunek do świata stworzonego
– przyrody. Jednak pierwszeństwo zostanie oddane tematowi Kościoła jako formie
obecności chrześcijanina w świecie, gdyż to właśnie w tym bosko-ludzkim organizmie
ukształtowane zostały przez samych chrześcijan zasady stosunku człowieka do rodziny,
społeczeństwa, kultury, techniki czy przyrody.
1. Kultura chrześcijańska?
Hanna Kowalska-Stus zwraca uwagę, że żaden z wielkich badaczy kultury nie
wyodrębnił kultury chrześcijańskiej jako jednostkowej i oryginalnej ze względu
na charakterystyczne dla niej: eschatologiczny cel oraz korzenie. Nie poświęca się uwagi
1

A. Schmemann, Misja prawosławia, tłum. T. Penwell, Białystok 1992, s. 15.

2

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, Przebudzenie duchowe, tłum. A. Bień, Hajnówka 2008, s. 32.

3

Tamże, s. 33.
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pojęciu ewangelizacji kultury, czyli kształtowaniu jej przez podporządkowanie prawdzie
Nowego Testamentu. Kultura taka wiązałaby się ściśle z antropologią chrześcijańską,
której ważnym aspektem jest przebóstwienie człowieka, a więc jego wywyższenie,
któremu towarzyszy jednak społeczne i fizyczne upokorzenie, będące udziałem Chrystusa.
Kolejną ważną cechą jest przedkładanie prawdy Bożej nad prawdę ludzką oraz pokorne
poddanie woli Boga na wzór Jezusa. Hanna Kowalska-Stus wskazuje na kulturę staroruską
jako na tę, która wyrosła na fundamencie antropologii chrześcijańskiej. Kultura jest w tym
przypadku Kościołem w znaczeniu ewangelicznym, przedłużonym we wszystkich
kierunkach związanych z ludzkim działaniem: To, co rozwijał i kształtował Kościół
zataczało szerokie kręgi. Tak budowana kultura znajdowała równowagę między tym, co
oczekiwane i wykonane4.
Człowiek jest jedynym, który nadaje kształt kulturze. W niej znajduje odbicie jego
wnętrze, ona też służy jego rozwojowi. Można więc mówić o swoistej relacji zwrotnej.
Ks. bp Andrzej Dziuba jest zdania, że kultura wraz ze swoją dynamiką i personalistycznym
charakterem ujawnia najpierw obraz wnętrza osoby ludzkiej, jego duszy. Daje tym samym
fundament do poznania jej innych wymiarów. Kultura jest odbiciem tęsknot i pragnień
ducha ludzkiego. Wskazuje, że skoro człowiek i przyroda są dziełem Boga, to również
kultura, będąca dziełem stworzonego przez Niego człowieka, znajduje w Bogu-Stwórcy
swoje praźródło i ostateczne wyjaśnienie5.
Paisjusz Hagioryta, odnosząc się do obecności człowieka w świecie, nie podał
definicji

pojęcia

„kultura”,

nie

poświęcał

też

wiele

miejsca

jej

rozumieniu

czy analizowaniu. Jednak mówiąc o duchowej kulturze, jako tej, która jest właściwa
człowiekowi poznającemu siebie i Boga, zdawał się wskazywać na jej rozumienie jako
zewnętrznego przejawu przestrzeni metafizycznej człowieka. To, co tworzy człowiek
przybliża go bądź oddala od ostatecznego celu jego życia - zbawienia rozumianego jako
przebóstwienie6. Tej drodze chrześcijanin dawał wyraz w kolejnych kręgach swej
4

H. Kowalska-Stus, Kultura i eschatologia. Moskwa wieku XVII, Kraków 2007, s. 12-13; 15.

5

A. F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2008, s. 13-14.

6

Hanna Kowalska-Stus pisze: Średniowiecze, choć nie używało słowa kultura, rozumiało ją jako zewnętrzny
przejaw przestrzeni metafizycznej człowieka. Zmierzając ku celowi swojego życia, człowiek tworzył kulturę.
Sposoby ludzkiego porozumiewania się z Bogiem zaliczane były do podstawowych tworów kultury. Także
organizacja życia społecznego i politycznego uznana została za ważny element tej rzeczywistości. Z punktu
widzenia teleologii życia ludzkiego wszelkie zmiany w tych obszarach były oceniane jako przybliżające lub
oddalające od celu. Przekształcenia w obrębie kultury, postrzegane jako oddalające od celu, definiowano
jako kryzysowe w sensie eschatologicznym. Zob. H. Kowalska-Stus, Kultura i eschatologia…, dz. cyt., s. 34.
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aktywności: wychodząc od Kościoła jako eschatologicznie ukierunkowanej wspólnoty
wierzących przez rodzinę, nazywaną domowym Kościołem, po relację ze światem
przyrody.
Myśl starca Paisjusza można scharakteryzować jako próbę odwrócenia zastanego
przez niego porządku, w którym na pierwszy plan wysuwa się to, co tu i teraz, czyli
rzeczywistość ziemska, i umieszczenia w centrum wizji przyszłości, która przyniesie
wypełnienie życia człowieka i świata przez osiągnięcie jedności z Bogiem. W tej
eschatologicznej perspektywie, gdzie nadrzędnym celem jest zbawienie człowieka,
wszystko, również kultura, może stać się wyrazem owego dążenia i tak chciałby widzieć
kulturę sam starzec. Paisjusz wzywa, by tworzyć „duchową kulturę”7, która
odzwierciedlałaby rozwój duchowy człowieka.

Kultura byłaby więc pochodną

8

i konsekwencją stanu duchowego , a tym samym relacji człowieka, bądź jej braku,
z Bogiem. W kulturze człowiek dawałaby wyraz temu kim jest - homo adorans, jak
widział go Schmemann9.
2. Kościół
Paisjusz Hagioryta, spotykając się ze szczegółowymi pytaniami odnośnie zasad
życia w świecie udzielał różnych odpowiedzi w zależności od tego, jaką dojrzałość
duchową prezentowała osoba, z którą rozmawiał. Stąd w jego wypowiedziach można
7

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, Z bólem i miłością o współczesnym człowieku, tłum. J. Pańkowski i in.,
Hajnówka 2010, s. 74-75.
8

Jerzy Turowicz, poddając analizie związek kultury z religią zauważał, że ma on bardzo ścisły charakter,
przy czym religia, stanowiąc element kultury jednocześnie ją przekracza, gdyż łącząc człowieka z Bogiem
wychodzi poza porządek ludzki: Dla człowieka wierzącego, religia decydując o treści wiary i opartego
na wierze postępowania, obyczaju, wpływa na postawę wobec kultury. Turowicz podkreślał też, że celem
kultury, w porządku ludzkim, jest człowiek, który tworzy tę kulturę dla siebie: Osoba ludzka
- w metafizycznej, chrześcijańskiej perspektywie – obdarzona nieśmiertelnością, posiadająca wymiar
nadprzyrodzony i pozadoczesny, przerasta kulturę, która musi się jej podporządkować. Zadanie ziemskie,
doczesne osoby to właśnie kształtować się jako osobowość moralna, jako świadomość, jako
odpowiedzialność nie tylko za swój własny kształt – który nie jest osobie dany w postaci gotowej, lecz jest jej
zadany , - ale odpowiedzialność za całą zbiorowość ludzką, za całą ludzkość i za całą historię. To znaczy
za spełnienie sensu historii. To znaczy nie jakaś mglista i mityczna odpowiedzialność, ale wyraźna, konkretna
i bezpośrednia odpowiedzialność za to, co jest i dzieje się tu i teraz, za bliźniego, tj. za otoczenie,
za współczesną kulturę i politykę, za ustrój społeczny i gospodarczy, za warunki, w których człowiek żyje.
Za istniejące w świecie otaczającym dobro i zło. Te warunki prowadzą człowieka, chodzi o to, by prowadziły
w dobrą stronę. Jeśli prowadzą w złą, to trzeba je zmieniać. I to właśnie oznacza m.in. odpowiedzialność
człowieka za kulturę i praca nad jej przekształceniem. Zob. J. Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie,
Kraków 1963, s. 211; 214.
9

A. Schmemann, Za życie świata, tłum. A. Kempfi, Warszawa 1998, s. 11.
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znaleźć fragmenty, które nacechowane są różną surowością i kategorycznością sądów.
Jednak zawsze, niezależnie od tego z kim rozmawiał, zapytany o życie wiarą w świecie
wskazywał na konieczność uczestnictwa w Kościele10 będącym wspólnotą wierzących,
która za cel stawia sobie dążenie do zbawienia. Starzec odnosił się często do dziedzictwa
Ojców

Kościoła,

ważności

sakramentów,

zwłaszcza

Eucharystii

i

spowiedzi,

oraz charyzmatu ojcostwa duchowego. Człowiek, który aktywnie uczestniczy w życiu
Cerkwi, chroniony jest przed zakusami księcia tego świata: Diabeł nie posiada żadnej siły
i władzy nad człowiekiem wierzącym, chodzącym do cerkwi, spowiadającym się
i przyjmującym Eucharystię. Diabeł tylko warczy na takiego człowieka, jak bezzębny
pies11.
Paisjusz Hagioryta pytany o to, co jest istotą Cerkwi wskazywał na Chrystusa:
Cerkiew jest Cerkwią Chrystusową i On nią włada. Cerkiew to nie świątynia, którą
pobożni ludzie wznoszą z kamieni, piasku i wapna, a barbarzyńcy niszczą ogniem. Cerkiew
to sam Chrystus12. Widać więc, że starzec, mówiąc o Cerkwi, rozumiał ją jako organizm
bosko-ludzki zapoczątkowany przez Chrystusa i dzięki Niemu istniejący. Podobnie
metropolita Kallistos (Ware) pisząc o Kościele w wyraźny sposób oddawał prymat relacji
Kościół-Bóg. Wywodził z niej trzy jego cechy: bycie obrazem Trójcy Świętej, Ciałem
Chrystusa i nieustającą Pięćdziesiątnicą. Kościół odtwarza więc na ziemi misterium
jedności w odmienności, trwa w jedności z Chrystusem budując ją głównie poprzez
sakramenty, a będąc Jego ciałem jest również świątynią i miejscem zamieszkiwania Ducha
Świętego13.
Starzec

zwracał

szczególną

uwagę,

by

wierni

uczestniczyli

w życiu

sakramentalnym Cerkwi, zwłaszcza w Eucharystii, która gromadząc wspólnotę wiernych
czyni ją eschatologiczną społecznością i przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa
wprowadza w inną rzeczywistość. Właśnie z tego powodu Paisjusz wzywał wiernych
do przyjmowania Komunii. Dowodził, że: Główny cel Liturgii polega na tym, żeby

10

André Frossard tak pisał o znaczeniu Kościoła, które odkrył w momencie nawrócenia: Równocześnie
zostałem obdarowany nową rodziną: jest nią Kościół, którego zadaniem jest prowadzić mnie tam, dokąd
muszę iść; ponieważ jest jasne, że wbrew pozorom pozostaje jeszcze do przebycia kawał drogi, którą można
postępować w górę tylko przez odwrócenie siły ciężkości. Zob. A. Frossard, Istnieje inny świat,
tłum. K. Lewicki, Wrocław 1991, s. 40.
11

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 52.

12

Tamże, s. 308.

13

K. Ware, Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002, s. 265-268.
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chrześcijanie, choćby nieliczni, którzy są do tego gotowi, przyjmowali św. Eucharystię (…).
Kiedy nie ma ani jednego przystępującego, to Liturgia służy tylko do przyjęcia Eucharystii
przez kapłana i wspomnienia imion. Ale nie powinno to być zasadą, tylko wyjątkiem 14.

Stosunek do krytyki
Jeśli Paisjusz krytykował określone zachowania członków Cerkwi 15 to tylko
dlatego, że bardzo troszczył się o los Kościoła i pragnął, by skupiał się on tylko na tym, co
jest jego istotą i misją - dążeniu do zbawienia i głoszeniu Chrystusa. Starzec, sam będąc
niewykształconym człowiekiem, nie bał się potępiać takiego zachowania teologów, które
dawało prymat rozwojowi spekulacji intelektualnej nad modlitwą i dążeniem do Prawdy.
Jednak nie odrzucał teologii jako nauki ani nie potępiał ludzi ceniących wykształcenie.
Podkreślał, że człowiek został przez Boga obdarowany rozumem po to, by w poznawaniu
świata i Jego samego przybliżał się do jedności ze Stwórcą. Paisjusz Hagioryta był
świadomy słabości ludzkiego pierwiastka w Kościele: Nasza Prawosławna Cerkiew nie ma
żadnej skazy. Jedyna skaza hańbiąca Cerkiew pochodzi od nas samych, kiedy zaczynając
od tego, kto stoi na czele hierarchii i kończąc na prostym wierzącym, reprezentujemy
Cerkiew nie tak, jak należy16. Ta postawa starca przypomina doświadczenie Kościoła, jakie
stało się udziałem André Frossarda: To uczucie cichego zespolenia między Kościołem
i pierwiastkiem boskim było tak silne, że powstrzymywało mnie zawsze od dostrzegania
czegoś z błędów popełnianych z wieku na wiek przez reprezentantów Kościoła, od brania
części za całość, kropielnicy z bazyliki św. Piotra za Morze Tyberiadzkie, a teorii
kanoników z Notre Dame za Kościół. Dlatego nie odczuwałem najlżejszej pokusy,
by wyrokować w tych kwestiach i rzucić tym samym przysłowiowy pierwszy kamień: to, co
Kościół ma ze świętości w niewidzialnym, przezwycięża mnie, a co wykazuje ze słabości

14

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 320.

15

Mikołaj Afanasjew tak w 1971 r. ubolewał nad sytuacją Kościoła: Gdyby ktoś chciał ułożyć akt oskarżenia
przeciwko naszemu życiu kościelnemu, to nie można by wydać wyroku uniewinniającego. Winni są wszyscy.
Historia zna czasy, kiedy nieporządki w życiu Kościoła były nie mniejsze niż obecnie. Były walki, podziały,
wzajemne oskarżenia, kłamstwa, przemoc, ale tym niemniej istnieje różnica między tym, co było i tym, co jest
obecnie. Za nieporządkami, o których wiemy z historii, kryła się walka dogmatyczna, a w naszych czasach
wyłącznie ujawniają się ludzkie żądze i nawet kryją się wstydliwie za sporami dogmatycznymi (…). Kościół
jest rozpatrywany jako organizacja podporządkowana ludzkim prawom i jako organizacja służy ludzkim
zasadom. Wola ludzka panuje w samym Kościele i stara się przekształcić Kościół w środek dla osiągnięcia
własnych celów. Nigdy, być może, sami wierzący nie wystawiali tak «Oblubienicy Chrystusa» na hańbę.
Zob. M. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, tłum. H. Paprocki, Białystok 2002, s. 13.
16

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 308.
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i niedoskonałości, uspokaja mnie i zbliża go do mnie. Bowiem przypadkowo także nie
jestem doskonały17.
Paisjusz Hagioryta ostrożnie i z rozwagą odnosił się do nieprawidłowości
w Kościele. Zapytany przez siostry z monasteru w Suroti, dlaczego nikt nie wypowiada
otwarcie swojego stanowiska wobec wielu gorszących rzeczy dziejących się w Cerkwi
odpowiadał, że otwarte wyrażanie swojego zdania w wielu momentach nie powinno mieć
miejsca. Wzywał do znoszenia z cierpliwością wszelkich trudności oraz do modlitwy,
by Bóg

wskazał

odpowiedni

sposób

postępowania.

Jednocześnie

dodawał,

że nieprawidłowego zachowania w żaden sposób nie należy popierać: Znosić to, co się
dzieje - to jedno, a pochwalać to, podczas gdy nie można tego pochwalać - to zupełnie co
innego. W wypadkach, kiedy należy coś powiedzieć, trzeba zrobić to z szacunkiem
i odwagą - nie obrażając nikogo i nie wystawiając problemu na widok publiczny18. Starzec
wzywał, by krytyki dokonywać w duchu miłości i prawdy, znajdując ku temu odpowiednią
porę i okoliczności.

Przestrzegał przed skrajnościami, demaskowaniem innych

bez rozwagi, wystawianiem na pohańbienie 19 i narażaniem ich słabych, jak sam mówił,
dusz na jeszcze większe próby. Wszelkiemu upominaniu, według starca, powinien
towarzyszyć ból, jaki towarzyszy człowiekowi, kiedy źródłem grzechu jest on sam. Tak
ścisłe więzy łączą tych, którzy tworzą Kościół, będący jednym ciałem - kiedy jeden z jego
członków choruje, cały organizm cierpi20.
Kościół w świecie, świat w Kościele
Starzec Paisjusz, obserwując współczesny mu świat, zwłaszcza kraje Europy
Zachodniej, zdawał się dostrzegać, że chrześcijaństwo nie jest już w nim dominujące
zarówno w sferze duchowej, jak i kulturalnej. Ubolewał nad tym i wzywał chrześcijan,
których spotykał, by stali się jeszcze gorliwszymi świadkami działania Boga w świecie.
17

A. Frossard, Istnieje inny świat, dz. cyt., s. 49.

18

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 310.

19

Paisjusz tłumaczył: Są też ludzie, którzy interesują się nie wspólnym dobrem, lecz wzajemną krytyką.
Człowiek obserwuje kogoś innego pilniej niż siebie samego. Czeka, co powie albo napisze jego oponent, żeby
potem zadać mu bezlitosny cios, natomiast jeżeli sam miałby powiedzieć lub napisać to samo, to jeszcze
podbudowałby swoje wywody wieloma cytatami z Pisma Świętego i pism Świętych Ojców. Zło, które czyni
taki człowiek jest wielkie dlatego, że z jednej strony popełnia niesprawiedliwość wobec swego bliźniego,
a z drugiej – kompromituje go w oczach wiernych. W dodatku taki człowiek często gorszy słabych ludzi
i w ten sposób zasiewa w nich niewiarę wbrew przykazaniu Chrystusa. Zob. Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1,
dz. cyt., s. 312-313.
20

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 310-311.
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Warto zauważyć, że kwestia obecności prawosławia i Cerkwi w kulturze, której
prawosławne wartości są obce, stała się kluczowa dla o. Aleksandra Schmemanna, kiedy
znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Skłoniło go to do rozważań nad formą owej
obecności, które zostaną w niniejszej części krótko zarysowane, gdyż mogą stanowić tło
i wyjaśnienie poglądów starca Paisjusza dane przez wybitnego teologa.
Schmemann,

analizując

historię

obecności

prawosławia

i

jego

miejsce

we współczesnym świecie zauważał, że Kościół prawosławny, grecki, rumuński czy
rosyjski, był do pewnego czasu zarazem sercem jak i formą świata prawosławnego.
W krajach organicznie prawosławnych Cerkiew nie była odrębna od całokształtu życia,
lecz łączyła się ściśle ze społeczeństwem, kulturą, edukacją czy rodziną - podział nie
istniał. Właśnie w tym aspekcie Schmemann widział zasadniczą różnicę i jednocześnie
wyzwanie, jakie stanęło przed nim samym i wspólnotą wierzących w Stanach
Zjednoczonych: należymy do Cerkwi prawosławnej, ale nie do prawosławnej kultury. Jest
to pierwsza i najważniejsza zmiana, i dopóki nie pojmiemy, że nie jest to akademickie
założenie, ale rzeczywiste ramy naszego istnienia, nie będziemy w stanie przejrzeć naszej
sytuacji. Ponieważ wszystko w Cerkwi prawosławnej rzutuje na sposób życia, Cerkiew jest
związana ze wszystkimi aspektami życia. Mimo to jesteśmy pozbawieni tego związku,
ponieważ wychodząc z Cerkwi w niedzielny poranek, powracamy do kultury, która nie
została stworzona, ukształtowana ani zainspirowana przez Cerkiew prawosławną i która
z tego względu jest dalece obca prawosławiu 21.
W obecności prawosławia na terenach, z którymi nie jest ono organicznie
związane, Schmemann widział wezwanie do odkrycia istoty Cerkwi, która przynosi wiarę
uniwersalną, dla wszystkich ludzi, krajów i kultur22. Przestrzegał przed redukcją wiary do
zwyczajów. Przypominał, że powinna ona znaleźć wyraz w całym ludzkim życiu, a nie
jedynie w określonych praktykach23.
21

A. Schmemann, Misja prawosławia, dz. cyt., s. 6.

22

Gdziekolwiek by się Ona (Cerkiew – M. S.) nie znajdowała, jakkolwiek by nie była rozproszona, wszędzie
powołana jest do tego, by ludziom objawiać tę jedność, którą objawił w świecie Chrystus. Świat bowiem,
ludzkość, żyje zgodnie z prawem podziałów i przeciwieństw (…). Chrystus przyszedł do wszystkich i dla
wszystkich, dlatego też w Chrystusie, w Jego nauce, w Jego życiu, ludzie są w stanie odnaleźć tę jedność
wiary, nadziei i miłości, której nic innego na świecie dać im nie może. Jedność wreszcie celu ostatecznego,
ostatecznego powołania świata i człowieka – jedność wszystkich i wszystkiego w Bogu. Ta jedność jest
Królestwem Bożym i właśnie do budowania tej jedności w Chrystusie, do służenia jej i realizowania zawsze
i wszędzie, powołana jest Cerkiew. Zob. A. Schmemann, Symbol wiary, tłum. J. Charkiewicz, Białystok
1996, s. 97.
23

A. Schmemann, Misja prawosławia, dz. cyt., s. 7.
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Paisjusz Hagioryta, podobnie jak Schmemann, był przekonany, że wiara musi
obejmować całość ludzkiego życia i być wyrazem jedności człowieka w każdej sferze jego
działalności. Widząc, że współczesny mu świat odchodzi od obecności wartości
chrześcijańskich w życiu publicznym, sprzeciwiał się poglądowi, że wiara jest sprawą
prywatną. Zwracał uwagę, że jeśli wiara i bogobojność są autentyczne, to człowiek
przejawia je we wszystkim, nie dzieli swojego życia na różne sfery 24. Wzywał ludzi
do stania się wyznawcami, gdyż tylko tym mogą przyciągnąć niewierzących, skłonić
do refleksji i umożliwić przemianę - zarówno ich samych, jak i świata. Chrześcijanin nie
może w żadnym wypadku milczeć ani iść na jakikolwiek kompromis. Starzec krytykował
bierną postawę, kiedy widział ją zarówno u ludzi świeckich, jak i duchownych: Chrystus
przecierpiał ukrzyżowanie, abyśmy zmartwychwstali, a my pozostajemy obojętni. Jeżeli
Cerkiew milczy, żeby nie popaść w konflikt z państwem, jeżeli biskup milczy, ażeby
pozostawać ze wszystkimi w dobrych stosunkach, gdyż otrzymują pomoc w działalności
dobroczynnej itp., jeżeli hagioryci milczą, żeby nie pozbawiono ich wsparcia
ekonomicznego, to kto będzie mówił25?
Starzec Paisjusz podkreślał odpowiedzialność Kościoła za zbawienie całego świata,
stąd wymóg aktywnej obecności chrześcijan w nim i sprzeciw wobec bierności. W swej
eklezjologicznej intuicji zbliżony był też do Paula Evdokimova, który powtarzał,
że Chrystus, opuszczając ten świat, pozostawił Kościół kontynuujący misję zbawienia. Los
świata, jego zbawienie lub potępienie, zależą od postawy Kościoła, czyli od postawy
każdego chrześcijanina26. Jeżeli świat przyjmuje Kościół, przyjmuje też Tego, kto Kościół
posłał27.
Starzec był przekonany, że sama obecność chrześcijanina jest już wyznaniem
wiary28. Jednak obecność ta powinna się ujawniać w wyrazisty sposób w momentach,
kiedy prawda o Chrystusie staje się zagrożona - chrześcijanin jest wtedy zobowiązany do
dania wyrazistego świadectwa29 swojej wiary za pomocą czynów. Starzec jako przykład
24

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 135.

25

Tamże, s. 37.

26

P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. M. Kowalska, Białystok 2001, s. 57.

27

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. J 13, 20.
28

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 43.

29

André Frossard podkreślał: Każdy chrześcijanin jest powołany w oznaczonej godzinie złożyć świadectwo
i każdy chrześcijanin jest prawdziwie świadkiem, czy mówi czy milczy. Jeżeli się wie, że nie istnieje na ziemi
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takiego zachowania podawał sprzeciw prawosławnych chrześcijan przeciwko wejściu
na ekrany kin głośnego filmu Martina Scorsese Ostatnie kuszenie Chrystusa. Nie
poprzestali oni jedynie na wskazywaniu na obrazoburczość tego filmu, lecz protestowali
na ulicach30, złożyli skargę o obrazę uczuć religijnych do prokuratury. To zachowanie było
dla nich swoistym wyznaniem wiary i naturalną konsekwencją życia w wierze31.
Starzec jednocześnie starał się uwrażliwić swoich uczniów na to, by w swej walce
o wiarę nie przekraczali granic wyznaczonych przez miłość Boga do człowieka. Atoski
mnich, choć wzywał do obrony wiary chrześcijańskiej, potępiał wszelkie formy fanatyzmu
ze strony współbraci i przypominał, że chrześcijanin powinien mieć w sobie miłość32
do wszystkich ludzi: Kto rzuca słowa bez rozwagi, choćby i słusznie, czyni zło (…). Nie
rzucajmy «po chrześcijańsku» [w cudzysłowie] w ludzi kamieniami. Kto przed innymi
demaskuje grzesznika albo z pasją wypowiada się na czyjś temat, ten poruszany jest
duchem nie Bożym, ale innym. Cerkiew działa za pośrednictwem miłości, a nie tak jak
uczeni w Prawie33.
Analizując myśl starca Paisjusza, warto zwrócić uwagę na widzenie relacji między
światem i Kościołem przedstawione przez Paula Evdokimova. Zaproponował on, by odejść
od analizowania sytuacji Kościoła w świecie34, gdyż taka sytuacja istniała już w punkcie
wyjścia,

kiedy

Chrystus

powołał

Kościół

i

zlecił

mu

dawanie

świadectwa

dla ludzi żadna inna nadzieja, jak tylko chrześcijańska, wtedy należy o niej mówić. Zob. A. Frossard, Istnieje
inny świat, dz. cyt., s. 23.
30

Trzeba nam świętych, którzy potrafią wywołać skandal, którzy wcielają Boże szaleństwo, aby oczywista
stałą się na przykład głupota marksistowskich kosmonautów, którzy chcieli szukać Boga i aniołów między
galaktykami. Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt., s. 58.
31

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 44.

32

Warto dodać, że o miłości jako o głównej i jednoczącej zasadzie chrześcijaństwa pisał też Jerzy Turowicz,
kiedy analizował sytuację polskiego katolicyzmu w latach sześćdziesiątych. Świadczy to o uniwersalności
i pewnego rodzaju wspólnym jądrze w mówieniu o chrześcijaństwie przez myślicieli różnych kultur
i wyznań. Turowicz dowodził: Chrześcijaństwo to nie higiena psychiczna,, ani zbiór przepisów
o bezpieczeństwie pracy, ani kodeks karny, ani też wreszcie savoir-vivre. Istotą chrześcijaństwa jest miłość.
Ona jest istotą wiary i obyczajów. Bóg z miłości stworzył człowieka, przez miłość człowiek ma do Boga
wrócić. Jeśli zaś chodzi o ludzkie postępowanie, to całe chrześcijaństwo, wszystkie jego nakazy, streszczają
się w podwójnym, nierozłącznym przykazaniu: Boga i bliźniego. Zob. J. Turowicz, Chrześcijanin
we współczesnym świecie, Kraków 1963, s. 42.
33

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 76.

34

Tak opisuje swoje doświadczenie Kościoła prawosławnego Olivier Clément: Wiele lat upłynęło
od momentu mego przystąpienia do Kościoła. Kościół nie rozczarowuje, kiedy człowiek zrozumie, czym on
jest naprawdę: ziemią karmiącą, tą wielką siłą żywotną, która jest nam ofiarowana i której uruchomienie
do nas należy. Kiedy byłem dzieckiem, chciałem mieszkać nad samym morzem. W wiosce, chcąc mnie
pocieszyć, dziadek przykładał mi muszlę do ucha, bym mógł słuchać szumu fal. Kościół to morze, które
podejmuje swój śpiew na zawsze - w muszli świata. Zob. O. Clément, Inne słońce. Duchowa autobiografia,
tłum. M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 138.
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oraz ewangelizację. Jednak wielkość misji powierzonej Kościołowi zmusza do odwrócenia
terminów i umieszczenia w centrum jej kresu, do budowania wizji świata w Kościele.
Takie pogłębienie refleksji jest możliwe dzięki eschatologii, która ukazuje rzeczywistość
odkupioną w Chrystusie, podkreśla przeznaczenie świata w świetle Bożego zamysłu 35.
Kościół rozszerzany jest na całe stworzenie, które przez włączanie do niego jest jakby
stwarzane na nowo. Jest to tajemnica mądrości Boga, o której mówi św. Paweł w Liście
do Efezjan36 oraz w Liście do Kolosan37 - rozszerzenie granic Kościoła na granice
stworzenia. Kościół jest nowym stworzeniem Boga, gdyż wszystkie rzeczy są odnawiane
w Chrystusie. Chociaż Kościół jest widzialny i historyczny w swojej obecności, boski
i ludzki w naturze, jest on jednak tajemnicą, tak jak tajemnicą jest Chrystus i zjednoczenie
w Nim tego co boskie i ludzkie, stworzone i niestworzone. Właśnie z tego powodu nie ma
żadnej definicji Kościoła w Nowym Testamencie38.
Doświadczenie Kościoła prowadzące do jedności wiary i życia
John Meyendorff zwracał uwagę, że dla chrześcijanina bizantyjskiego wiara była
świadectwem dostępnym mu osobiście w liturgicznym i sakramentalnym życiu Kościoła
oraz w modlitwie, a nie akceptacją intelektualnych twierdzeń. Doświadczenie to
opisywane było jako otwarcie się zmysłów duchowych, poznanie, któremu towarzyszy
wewnętrzna pewność39. Meyendorff zwracał uwagę, że definicja chrześcijaństwa jako
„doświadczenia” przynosi problem świadectwa wobec świata zarówno w słowach, jak
i w działaniu: W oczach chrześcijan zachodnich Kościół wschodni jawi się jako całkowicie
niezainteresowany innym światem i, rzeczywiście, tradycyjnie Zachód o wiele bardziej niż

35

Kościół w świecie ocenia czas i istnienie przez eschaton, a ocena ta odnosi się do każdego zamkniętego
w sobie, zwiniętego we własnej immanencji istnienia i w ten sposób formułuje kapłańskie powołanie samego
świata. Świat nie staje się Kościołem, ale pozostaje z nim w «symfonicznej» harmonii, «bez pomieszania
i bez rozdzielenia», wypełniając swoje własne zadanie za pomocą własnych charyzmatów.
Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt., s. 90-91.
36

Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach i to, co na ziemi.
Ef 1, 10b.
37

Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko
ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Kol 1, 19-20.
38

Ch. Sp. Voulgaris, The Church the Body of Christ, [Internet]
http://www.myriobiblos.gr/texts/english/voulgaris_churchbody.html, 11.05.2011.
39

Opisując swoje doświadczenie dotknięcia miłości Boga André Frossard starał się dać wyraz jego
obiektywnemu charakterowi: Nie śniłem. Na to nie trzeba dowodu (…). To nie było urojenie (…). To było
obiektywne doświadczenie. Zob. A. Frossard, Istnieje inny świat, dz. cyt., s. 44-45.
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Wschód troszczył się o organizację społeczeństwa ludzkiego, o definiowanie prawdy
chrześcijańskiej w kategoriach łatwo zrozumiałych, o danie człowiekowi konkretnych
normatywnych form zachowania się i sprawowania. Próba krytycznego opisu tego
problemu

w teologii

bizantyjskiej

jest

równoznaczna

z

podniesieniem

jednej

z podstawowych teologicznych i antropologicznych kwestii życia chrześcijańskiego:
stosunku między absolutną boską prawdą a względnymi zdolnościami postrzegania
i działania, jakie posiada i tworzy upadły człowiek40.W związku z tym, że po upadku
człowieka natura ludzka wykazuje skłonność do grzechu, ujawnia się ona też, kiedy
człowiek stara się samodzielnie tworzyć system zasad regulujących życie społeczne,
rodzinne, kościelne, sam chce wyznaczać, tworzyć wartości i być ich miarą. Prawosławie
wzywa, by zwrócić się do Ewangelii w poszukiwaniu cnót i wartości, które należy
rozwijać w codziennym życiu. Działalność i życie człowieka powinny być w naturalny
sposób odzwierciedleniem tego, czego doświadczył od Boga zarówno osobiście jak
i w Kościele, więc wartości, wokół których buduje życie rodzinne i społeczne powinny
stać się odzwierciedleniem cnót chrześcijańskich.
Chrześcijaństwo,

przez

eschatologiczną

ontologię,

proponuje

człowiekowi

odwrócenie perspektywy - to nie obecny moment decyduje o końcu, lecz koniec
zapowiedziany przez Boga pomaga człowiekowi kształtować jego teraźniejsze życie.
Prawosławie, jak pisał wspomniany wcześniej Meyendorff, nie kładzie nacisku
na dostarczenie człowiekowi konkretnych normatywnych zasad postępowania, lecz
wskazuje na ideał świętego odnoszący się przede wszystkim do sfery duchowej. Ideał ten
nie przedstawia nadczłowieka uczynionego ręką ludzką, nieskalanego wzoru cnót
moralnych, lecz kogoś żyjącego nadprzyrodzoną miłością Boga, w którego ludzką słabość
zstępuje boska pełnia. W miejsce pychy zostaje postawiona i wyniesiona pokora i to w niej
mieszka siła Boga, a sprawiedliwość jest pełniona i wymierzana przez miłosierdzie 41.
Jacques Maritain zwracał uwagę, że wielką nowością wprowadzoną przez chrześcijaństwo
było wezwanie wszystkich do doskonałości, która jest niemożliwa do osiągnięcia
wysiłkiem natury, lecz jest wyłącznie darem łaski. Chrześcijański ideał byłby nie
do zrealizowania biorąc pod uwagę jedynie słabość człowieka. Ukierunkowanie na cel

40

J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, dz. cyt., s. 271.

41

J. Maritain, Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 237.
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ostateczny - Boga objawiającego miłosierdzie i przebóstwiającego nadaje mu zapowiedź
skuteczności zdolną wlać nadzieję w serce każdego człowieka42.
Paisjusz przypominał, że człowiek wezwany jest do pełnego zaufania Bogu
w kwestii swojego życia. To Bóg jest tym, który zatroszczy się o ziemskie potrzeby,
człowiek ma pozostać Mu wierny i ufać, że wszystko, co go spotyka, pochodzi od Niego
i że z wszystkiego jest On w stanie wyprowadzić dobro. Starzec tłumaczył, że wielu ludzi
nie godzi się ze swoim życiem obwiniając Boga o to, że nie troszczy się o nich
wystarczająco. Odstępują wtedy od życia Ewangelią i czynią najważniejszą wartością
w ich życiu zdrowie, pieniądze, sukces zawodowy czy rodzinę. Paisjusz przypominał,
że nie o ziemski los, lecz o wieczne życie powinien się troszczyć człowiek, a ten pierwszy
przyjmować z wiarą, że jest kształtowany przez Boga. Był przekonany, że: Człowiek
żyjący duchowo nie będzie się martwił nawet wtedy, gdy Bóg nie daje mu rzeczy ziemskich
i materialnych. Jeżeli przede wszystkim szukamy Królestwa Bożego, jeżeli poszukiwanie
tego Królestwa stanowi jedyną naszą troskę, to otrzymamy również wszystko pozostałe 43.
Starzec podnosił problem stosunku człowieka do własnego losu, objawiania się mocy Boga
w życiu konkretnego człowieka. To właśnie w codzienności, przy dokonywaniu
poszczególnych wyborów czy podejmowaniu działań, ujawnia się stosunek człowieka
do Boga, tutaj też znajdują urzeczywistnienie wartości wybrane jako nadrzędne.
Na problem stosunku do ludzkiego losu, przed którym każdy człowiek musi nieodwołanie
stanąć i postawę wobec niego zwracał uwagę również Jacques Maritain. Widział on w nim
źródło wszystkich trudności etycznych. Francuski filozof, pisząc o losie człowieka, miał na
myśli los ducha złączonego substancjalnie z ciałem i wtopionego w świat materii, który
kusi, by pogrążyć się w marzenia o złotym wieku, umieszczając go na początku losów
ludzkości bądź też na końcu ziemskiego życia, wierząc, że człowiek jest w stanie dojść do
niego własnymi siłami. Tragiczna niepewność polega, według niego, na tym, że człowiek
nie umie ani odrzucać swojego ludzkiego losu, ani go bez zastrzeżeń akceptować44.
42

Nadzieja ewangeliczna na zawsze naznaczyła głębię człowieczeństwa. Świętość przekształciła ludzkie
serca, nie tylko świętych, lecz wszystkich grzeszników dosięgły jej promienie. A objawiając nam, że Bóg jest
miłością, że uczynił nas swymi synami przez łaskę i że ostatecznym spełnieniem, do którego dąży nasze
biedne życie, jest posiadanie Go przez oglądanie, chrześcijaństwo, nie ulegając żadnym złudzeniom
co do możliwości natury ani nie zapominając o jej godności, potrafiło zapewnić – co jest dla etyki wielką
sprawą – zdecydowaną skuteczność skierowanemu do duszy ludzkiej wezwaniu ku jej ostatecznemu celowi.
Zob. Tamże, s. 239-240.
43

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 238.

44

J. Maritain, Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 391.
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Odpowiedź na tę niepewność przynosi Ewangelia: chrześcijanin przez łaskę Bożą ma
wznieść się ponad swój los, akceptując go bez buntu, lecz nie bez zastrzeżeń.
Przeciwstawianie się dotyczy grzechu, akceptacja - jego przypadkowości, radości
i cierpienia. Możliwe jest ono jedynie przez skierowanie woli ku Bogu. Akceptacja losu
przestaje być poddaniem konieczności, a staje się czynnym przyzwoleniem przez miłość.
Maritain podkreślał, że jeśli człowiek zdecyduje się na ten krok, to z jednej strony w jego
życiu wszystko pozostanie takie samo, z drugiej zaś - zostanie przemienione45.
Do skierowania woli ku Bogu, o którym pisał Maritain, wzywał też Paisjusz:
Wielka to sprawa powierzyć siebie Bogu (…)! Wobec człowieka, który bez żadnego
własnego planu oddaje się w ręce Boże, wypełnia się plan Boga46. Starzec wskazywał,
że to oddanie Bogu powinno być wyraźne w każdej sferze życia. Zwracał szczególną
uwagę na zgodność wiary z życiem, która jest potwierdzeniem prawdziwości tego, w co
wierzy dana osoba i świadectwem przynależności do innego świata. W ten sposób zostaje
rozstrzygnięty problem stosunku człowieka do swojego ziemskiego losu. Akceptacja życia
jako miejsca objawiania miłości Boga oraz sprzeciw wobec dramatu grzechu możliwe są
tylko dzięki doświadczeniu prawdziwości wiary i jej wcielenia w życie, dzięki owemu
doświadczeniu, tak charakterystycznemu dla prawosławia, jak pisał wspomniany wcześniej
Meyendorff. O konieczności życia wiarą, o ich jedności47, starzec mówił: Chodzi o to, żeby
prawosławnie żyć, a nie tylko mówić czy pisać. Widzisz więc, że jeśli kaznodzieja nie ma
osobistego doświadczenia, to jego kazanie nie dociera do serca, nie zmienia ludzi 48. Tak
więc chrześcijanin, który głosi Ewangelię nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem,
ma moc zmieniania tych, których spotyka. Otrzymuje od Boga polecenie – wezwanie,
by przyprowadzić do Niego wszystkich ludzi.

45

Dla człowieka niewierzącego jest w tym jedynie odrażająca łatwość, z jaką religia pozwala sobie grać
jednocześnie na dwóch scenach. Dla wierzącego jest to wielkość tajemnicy dostępnej jedynie dla wiary,
tajemnicy, której może w jakiś sposób dosięgnąć – w wierze – rozum i wyjąkać ją, lecz która pozostaje
równie niepojęta, jak sam Bóg. Zob. Tamże, s. 400-402.
46

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 244; 248.

47

Nie istnieje żaden ontologiczny dualizm Kościoła i świata, sacrum i profanum. Dualizm ma charakter
etyczny: dzieli «nowego człowieka» od «starego», to, co święte (odkupione) od tego, co profaniczne
(demoniczne). Według Ojców człowiek jest mikrokosmosem, ale Kościół jest Makroanthroposem (…). Świat
na swój sposób wchodzi do Makroanthroposa Kościoła, jest miejscem ostatecznych wypełnień, miejscem
apokatastazy, sferą Paruzji i potencjalną «nową ziemią». Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, dz. cyt.,
s. 91.
48

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt., s. 47.
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3. Rodzina
Paisjusz Hagioryta wiele miejsca w swoich rozważaniach poświęcił rodzinie.
Można powiedzieć, że to właśnie rodzina, poza Kościołem, jest jego drugą wielką troską
związaną z obecnością prawosławnego chrześcijanina w świecie. Należy zaznaczyć,
że w prawosławnej myśli religijnej rodzina nie jest głównym tematem, jego rolę pełni
problematyka osoby. Jednak pod koniec 1994 r., który ONZ ogłosiła rokiem rodziny, to
właśnie ona miała stać się przedmiotem wspólnej katolicko-prawosławnej deklaracji,
do ogłoszenia której nie doszło jednak z różnych przyczyn, o czym pisał Olivier
Clément49.
Paisjusz Hagioryta podkreślał, że Cerkiew wskazuje zarówno na życie mnisze, jak
i rodzinne jako drogę człowieka do zbawienia, nie dając wyższości żadnemu z nich.
Te dwa sposoby życia porównywał do wyruszenia na pielgrzymkę, gdzie dwie osoby
obierają ten sam cel, z których jedna wybiera utwardzoną drogę, a druga ścieżkę, obie
jednak zmierzają do tego samego miejsca. Bóg cieszy się życiem każdej z nich. Sytuacja
stanie się niebezpieczna tylko wtedy, gdy człowiek idący ścieżką zacznie w swoim sercu
osądzać tego, który idzie drogą lub odwrotnie. Należy dodać, że Paisjusz nie wyjaśnił,
która z tych dróg dotyczy życia mniszego, a która rodzinnego, by nikomu nie dawać
powodu do fałszywego poczucia wyższości50. Starzec zwracał uwagę, że w obu
przypadkach najważniejsza jest troska o życie duchowe, a nie o zewnętrzną jego formę51.
Paisjusz, mówiąc o rodzinie i zasadach życia domowego, powoływał się
na św. Pawła, który w Liście do Efezjan nakreślił wizję relacji między mężem i żoną, gdzie
żona powinna być poddana mężowi na wzór poddania Kościoła Chrystusowi jako Jego

49

Olivier Clément, oddelegowany przez patriarchę Bartłomieja I do wzięcia udziału w przygotowaniu tekstu
deklaracji, znał osobiście Jana Pawła II i tak wspominał pracę nad dokumentem: Pracowałem z ludźmi
z bliskiego otoczenia papieża, lecz nie z Janem Pawłem II, gdyż on był już bardzo zmęczony. Przygotowałem
ostatecznie tę deklarację, która miała utknąć, w nie wiem którym dykasterium. Nie została opublikowana,
gdyż tamci ludzie w rzeczywistości bali się wszystkiego, co mogło być choć trochę inne. Pamiętam,
na przykład, moją wskazówkę, że chrześcijaństwo przyniosło pełnię objawienia osoby. A oni tego nie chcieli!
Chcieli powiedzieć, że chrześcijaństwo przyniosło pełnię objawienia rodziny! Ostatecznie wspólna
deklaracja nie ujrzała światła dziennego. Gdybym mógł się widzieć bezpośrednio z Janem Pawłem II, sprawy
potoczyłyby się inaczej. Ale nie chciałem mu przeszkadzać. Zob. O. Clément, Pamiętniki nadziei.
Rozmowa z Jeanem-Claudem Noyer, tłum. M. Żurowska, Poznań 2008, s. 19-20.
50

Паисий Святогорец, Слова, т. 4, Семейная жизнь, пер. Д. Сухинин, Москва 2008, с. 19.

51

Tamże, с. 35.
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głowie. Mąż jest zaś wezwany do miłości żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół 52.
Metropolita Sawa (Hrycuniak) zwrócił uwagę, że Nowy Testament i cała literatura
chrześcijańska stawiają na jednej płaszczyźnie Kościół i rodzinę. Rodzina chrześcijańska
w swoim ideale jest Kościołem, stąd tak surowe wymagania moralne wobec małżonków 53.
Surowymi wymaganiami można nazwać wskazania starca Paisjusza, który
powołując się na Ewangelię przypominał, że żona jest wezwana do szacunku wobec męża,
a mąż do miłości wobec żony. Dowodził, że w miłości obecny jest szacunek, a w szacunku
miłość, nie da się ich rozdzielić. Te dwie cnoty były dla niego tożsame54. Tłumaczył: Jeżeli
coś szanuję, to zarazem kocham, i to, co kocham - szanuję. Żona powinna mieć szacunek
dla męża. Mąż powinien kochać żonę. Ale dziś ludzie tłumaczą Ewangelię na opak
i dlatego wszystko zrównują, a potem rozpadają się rodziny. «Żona powinna być
posłuszna» - mówi mąż. Ale jeżeli nie ma w Tobie miłości, nie możesz zmusić
do posłuszeństwa nawet kota. Jeżeli nie ma w tobie miłości, do człowieka nic nie dociera
i nie możesz go nawet poprosić, żeby przyniósł Ci szklankę wody. Szanując swojego
bliźniego, człowiek szanuje samego siebie, ale zarazem nie liczy się z samym sobą.
W szacunku do innych jest gotowość do poświęcenia, jeżeli zaś człowiek troszczy się
o samego siebie, takiej gotowości nie ma 55. Miłość i szacunek między ludźmi są możliwe
tylko dzięki mocy Boga, który jako pierwszy umiłował człowieka aż do śmierci, oddając
za niego życie. On też uzdalnia do miłości. Chrześcijanin wezwany do miłości bliźniego
i do miłości nieprzyjaciół56, nie może tego dokonać inaczej, niż za sprawą łaski Boga.
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Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak
Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował
Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto
miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Ef 5, 21-30.
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S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 1994, s. 54.

54

Паисий Святогорец, Слова, т. 4, dz. cyt., с. 44-45.

55

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 257.
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Pan przykazał nam kochać nieprzyjaciół i ten, kto nieprzyjaciół kocha, staje się podobny do Pana,
ale kochać nieprzyjaciół można tylko dzięki łasce Ducha Świętego. Dlatego jeśli ktoś cię urazi, módl się zań
do Boga, a wtedy zachowasz w duszy pokój i łaskę Bożą. Zob. Sylwan z Góry Atos, Z zapisków,
tłum. A. Wojnowski, Poznań 2003, s. 83.
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Starzec udzielał wielu szczegółowych rad dotyczących budowania trwałej relacji
małżeńskiej57, wychowania dzieci58, stosunku dzieci do rodziców59, z których wiele może
zostać uznanych za kontrowersyjne i stać się powodem polemiki60, jednak nie są one
przedmiotem analizy w tej pracy. Uwaga została poświęcona w większej mierze życiu
duchowemu w rodzinie, gdyż to ono jest, według starca, fundamentem powodzenia w jej
budowaniu. Podobny ideał organizacji wspólnoty rodzinnej i gospodarstwa domowego
w sposób zhierarchizowany wokół spraw duchowych i ziemskich można odnaleźć
w kulturze staroruskiej. Należy tutaj wspomnieć o powstałym w XVI w. utworze
Domostroj61 - czyli ustrój domowy, który przedstawia model kultury chrześcijańskiej
przenikającej każdy szczegół życia. Utwór ten jest wyrazem przekonania, że wiara
przeobraża świat, nadaje transcendentny sens związkom międzyludzkim oraz pracy62.
Według starca celem założenia rodziny jest przekazanie życia przez rodzenie dzieci
i ich wychowanie w duchu chrześcijańskim. W osiąganiu tego celu człowiek powinien
zaufać Bogu i nie tworzyć własnych planów, lecz wierzyć, że Bóg sam zatroszczy się
o wielkość jego rodziny63. Metropolita Sawa (Hrycuniak) zwracał jednak uwagę,
że pierwszym

i

zasadniczym

celem

małżeństwa

jest

rozwinięcie

całej

pełni

człowieczeństwa, udoskonalenie siebie, uświęcenie swojej natury przez miłość wzajemną.
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Patrz część: О том, что терпение сохраняет семью от распада [w:] Паисий Святогорец, Слова, т. 4,
dz. cyt., с. 51-64.
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Patrz część: Когда ругать и когда хвалить ребенка [w:] Tamże, с. 118-123.
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Patrz część: Уважение детей к родителям и старшим [w:] Tamże, с. 147-148.
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Jednym z nich może być stosunek starca do kar cielesnych: Kiedy rodzice biją swoje dzieci, cierpi ich
własne rodzicielskie serce, a kiedy dzieci przyjmują od rodziców uderzenie, to boli je tylko policzek.
To znaczy, że serdeczny ból jest silniejszy niż ból policzka. Cokolwiek matka robi ze swoim dzieckiem: czy je
strofuje, czy bije, czy pieści – wszystko to robi z miłości, wszystko to wypływa z matczynego kochającego
serca. Zob. Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., s. 267.
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H. Kowalska-Stus pisze: «Domostroj» ukazuje, w jaki sposób przyrodzony porządek moralny, zależny od
czasu, miejsca i obyczaju, zostaje dzięki wierze podniesiony i uświęcony. Sfera porządku przyrodzonego
związana z formami życia codziennego ulega zmianom w czasie. Jednak konieczność osadzenia wszelkich
ludzkich poczynań w porządku nadprzyrodzonym nie przemija. Większa część «Domostroju» mówi o formach
życia codziennego w układzie rodzinnym. Jest to pierwsza w chrześcijańskiej kulturze ruskiej próba
ukonstytuowania doktryny moralnej, ujęcia całokształtu życia domu w normy działania moralnego (…).
Porządek opisywany w «Domostroju» na pierwszy rzut oka przypomina dobrze funkcjonujący mechanizm.
To sprawia, że wydaje się on tak różny od teologii moralnej Ojców Kościoła. Nie należy jednak zapominać,
że była ona przede wszystkim egzegezą Nowego Testamentu. Natomiast «Domostroj» na tej egzegezie buduje
wizerunek życia człowieka Bożego na Rusi. Modlitwa, pożyteczna dla wspólnoty, praca i milczenie, które
znamionuje wewnętrzne skupienie, to ideał zachowania monastycznego, ale także domowego.
Zob. H. Kowalska-Stus, Domostroj – Boży świat człowieka [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej,
red. L. Suchanek, Kraków 1998, s. 23; 25.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 4, dz. cyt., с. 71-72.
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Prokreacja jest natomiast druga w kolejności, co jednak nie umniejsza jej ważności, gdyż
to ona sprzyja rozpowszechnieniu Królestwa Bożego na ziemi 64.
Paisjusz jednoznacznie potępiał aborcję nazywając ją strasznym grzechem.
Tłumaczył: Aborcja to bardzo ciężkie zabójstwo, gdyż zabijane są dzieci nieochrzczone.
Rodzicie powinni zrozumieć, że życie zaczyna się już w momencie poczęcia65. Starzec
wspominał, że zrozumiał, czym jest aborcja, kiedy doświadczył, za sprawą woli Bożej,
straszliwej wizji. O północy z poniedziałku na wtorek, w trakcie Paschalnego Tygodnia,
odmawiając modlitwę Jezusową, ujrzał ogromne pole wschodzącej pszenicy ogrodzone
kamiennym murem. W wizji tej sam stał przed murem, zapalał świece za zmarłych
i stawiał je na nim. Z lewej strony rozciągał się niezaorany bezpłodny teren pełen skał
i kamieni. Ziemia drżała tam od ogromnego jęku, w który zlewały się tysiące
rozdzierających duszę krzyków, z powodu których starzec odczuwał ogromne cierpienie.
Wtedy usłyszał głos wyjaśniający mu tę wizję: pole obsiane ledwie wschodzącą pszenicą
to grobowiec dusz, które zmartwychwstaną. W miejscu, z którego wydobywają się
rozdzierające duszę krzyki, znajdują się dusze dzieci zabitych przez aborcję. Starca
ogromnie poruszyła ta wizja i ból zabitych dzieci.. Od tej pory wzywał księży,
by wyjaśniali ludziom, że usankcjonowanie prawne aborcji66 przeczy Ewangelii, a lekarzy,
by mówili kobietom o ryzku i niebezpieczeństwie, na jakie się narażają, dokonując jej 67.
Paisjusz przypominał, że rodzina to miejsce objawienia i urzeczywistnienia miłości,
gdzie każdy jej członek jest wezwany, by kochać drugiego bardziej niż siebie. Rodzice,
dając dzieciom ciało, współpracują w ten sposób z twórczą łaską Boga. Jednak dając im
życie przez ciało zobowiązani są też do ich duchowego zrodzenia przez wychowanie
w wierze. W tym dziele powinni być wspierani przez nauczycieli 68 oraz ojców duchowych,
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S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, dz. cyt., s. 22.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 4, dz. cyt., Москва 2008, с. 84.
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Tak o konsekwencjach dostępności aborcji pisał Richard Schweder, antropolog kulturowy, profesor
w Instytucie Rozwoju Społeczeństw Uniwersytetu w Chicago: Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo grożące
w łonie matki, Pierwszy i Drugi Świat prezentują się znacznie gorzej niż wiele społeczeństw afrykańskich
i azjatyckich. Zastanówmy się, jak wyglądałyby nasze wskaźniki średniej długości życia, gdyby uwzględniono
w nich 20- albo 25-procentowy odsetek aborcji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie albo ponad
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„zacofanego” świata. Zob. A. Schweder, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i nowi
ewangeliści [w:] Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, tłum. S. Dymczyk,
Poznań 2003, s. 260.
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Паисий Святогорец, Слова, т. 4, dz. cyt., с. 84-85.
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Praca nauczyciela jest święta. Na nauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność, i jeżeli będzie on
uważny, to może otrzymać wielką nagrodę od Boga. Jego obowiązek - starać się uczyć dzieci bojaźni Bożej.
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którzy, nie mając własnych dzieci, mogą oddać całych siebie duchowemu wychowaniu 69.
Starzec wzywał tym samym rodziców, wychowawców oraz mnichów do współpracy
w dziele przekazywania wiary. Rodzina mieści się w Kościele, a ten, przez wszystkich
swoich członków, troszczy się o jej dobro duchowe. Należy dodać, że Cerkiew
prawosławna podkreśla ważność jedności wiary w małżeństwie, gdyż tylko taka rodzina
może stać się „domowym Kościołem”, w którym mąż i żona wzrastają duchowo
w poznaniu Boga. Rodzina jako domowy Kościół jest jednym organizmem, którego
członki budują wzajemne relacje w oparciu o prawo miłości. Rodzina staje się szkołą
szacunku, gdzie formułuje się właściwy stosunek do bliźniego, a więc i do społeczeństwa
jako całości70.
Paisjusz Hagioryta, mówiąc o wieku młodzieńczym, poświęcał wiele uwagi
sprawom czystości podkreślając, że rozumie, iż wtedy chłopcu czy dziewczynie jest trudno
znajdować się w takim stanie duchowym, żeby nie odróżniać „mężczyzny od kobiety” 71.
Przypominał, że ojcowie duchowi radzili często, by chłopcy nie przyjaźnili się
z dziewczętami, nawet jeśli te są nienaganne pod względem duchowym, gdyż sam wiek
stwarza trudności: Dlatego dla młodego chłopca jest właściwsze, żeby za jego duchową
rozwagę i czystość dziewczęta nawet uważały za głupiego (lub dla dziewczyny, żeby
chłopcy uważali ją za głupią), i w ten sposób brał na siebie ten duchowy krzyż. Przecież
w tym ciężkim krzyżu kryje się cała moc i mądrość Boża, i młody człowiek będzie wtedy
silniejszy od Samsona i mądrzejszy od arcymądrego Salomona72. Starzec tłumaczył
młodym ludziom, że będąc w wieku młodzieńczym, który sam w sobie jest trudny, są
szczególnie podatni na działanie Szatana. W związku z tym, że ich umysł jest jeszcze
niedojrzały, brakuje im doświadczenia życiowego i nie mają jeszcze zgromadzonych
licznych duchowych skarbów, powinni zwracać się po rady do starca. On udzieli im
odpowiednich wskazówek, by przez ten burzliwy okres życia przejść bez duchowych
upadków.
Pedagodzy powinni znajdywać sposoby, żeby przekazywać dzieciom jakąś wiedzę o Bogu i ojczyźnie (…).
I niech zawsze postępują z dziećmi z dobrocią, z miłością. Niech starają się rozbudzić w nich gotowość do
ofiar. Zob. Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 1, dz. cyt., Białystok 2010, s. 297-298.
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Paisjusz podkreślał wartość sakramentalnego małżeństwa, nie potępiał jednak ludzi,
którzy poprzestali jedynie na cywilnym usankcjonowaniu swojego związku mając
na uwadze, że to grzech, a nie grzesznik wymaga odrzucenia. Zapytany przez siostry
z monasteru w Suroti, czy pozwalać na chrzest dzieci osób żyjących w związku
niesakramentalnym, w zdecydowany sposób odpowiadał, że nie należy dzieci czynić
odpowiedzialnymi za decyzje rodziców i zabraniać im dostąpienia łaski sakramentu.
Dodawał też, że sam fakt, iż rodzice ci chcą ochrzcić dziecko, ujawnia pierwiastek dobra
w ich sercach, który nie pozwala na obojętność wobec Cerkwi. Postulował, by w pierwszej
kolejności przyjrzeć się powodom, z których nie zawarli sakramentu małżeństwa i z jakich
chcą ochrzcić dziecko 73.
Starzec wskazywał na scalającą wartość modlitwy i zachęcał, by każdego wieczoru
rodzina gromadziła się wspólnie na modlitwie. Podkreślał, że scala ona rodzinę i pozwala
jej wyjść z wielu kryzysowych sytuacji. Pomaga też wzrastać w wierze dzieciom. Starzec
był pełen zrozumienia w kwestii długości wspólnych modlitw i zaznaczał, że małe dzieci
mogą je odmawiać według swoich możliwości, choćby przez krótką chwilę. Rodzice nie
powinni ich zmuszać do wspólnego uczestniczenia z nimi we wszystkich modlitwach
wieczornych, gdyż to mogłoby je zniechęcić. Podkreślał jednak, że nawet chwila krótkiej
modlitwy z rodzicami może mieć decydujące znaczenie dla ich wierności wierze
w dorosłym życiu. Mówił: Dzieci - to czyste kasety magnetofonowe. Jeżeli zostanie na nich
zapisany Chrystus, to będą z Nim zawsze. Jeżeli nie, to dzieci łatwiej będą skłaniać się
ku złu, kiedy zaczną dorastać. Jeżeli człowiek otrzymał pomoc duchową w dzieciństwie, to
nawet jeżeli potem zboczy z drogi, znowu na nią wróci. Jeżeli drzewo jest nasycone
pokostem, nie gnije. Jeżeli choć trochę «nasycić» dzieci pobożnością, bojaźnią Bożą, to
będzie im to pomagać przez całe życie 74.
Starzec, obok modlitwy, wskazywał na ogromne znaczenie pracy, zwłaszcza dla
młodych osób wchodzących w dorosłość: Praca - to twórczość. Ona daje człowiekowi
radość i zdejmuje z duszy ciężar, smutek. Tak, mój zuchu! Znajdź pracę, która by ci się
choć trochę podobała i zacznij pracować. Spróbuj i zobaczysz [jak wszystko się zmieni]!75
Praca jako twórcze działanie człowieka jest związana z prawdą o człowieku jako obrazie
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Boga, który został obdarowany zdolnością tworzenia, by stać się Jego współpracownikiem.
Jednak po upadku człowieka twórczy aspekt pracy uległ osłabieniu i stała się ona dla niego
przede wszystkim sposobem zdobywania środków do życia. Z chrześcijańskiego punktu
widzenia praca sama w sobie nie stanowi bezwzględnej wartości. Staje się błogosławiona
tylko wtedy, kiedy wyraża współpracę z dziełem Boga i sprzyja wypełnieniu Jego zamysłu
w stosunku do świata i człowieka76.
4. Cnoty i wartości chrześcijańskie
Paisjusz był przekonany, że jedność wiary i życia jest najlepszym świadectwem,
jakie chrześcijanin może dać współczesnemu światu. Jedność ta, w najpełniejszy sposób
wyrażana w codziennym życiu wiernych: w rodzinie, pracy czy każdej innej dziedzinie
życia, może sprowokować drugą osobę do refleksji i być pierwszym krokiem do zmiany
- zwrócenia życia ku Bogu. Starzec przekonywał: Dziś pozytywny wpływ na ludzi wywrzeć
może nasz własny chrześcijański przykład, nasze chrześcijańskie życie. Chrześcijanie
powinni wyróżniać się duchowymi walorami, szlachetnością, zdolnością do ponoszenia
ofiar. Toteż mówię ludziom świeckim: «Kochajcie Chrystusa, bądźcie pokorni,
wypełniajcie swoje obowiązki - a Chrystus ujawni waszą cnotę przed ludźmi»77.
Powyższa wypowiedź starca pokazuje, że starał się on mówić przede wszystkim
o duchowych walorach, które chrześcijanin powinien przejawiać w codziennym życiu. Tak
więc pierwszeństwo zostało przyznane nie konstruowaniu określonych zasad postępowania
w danych okolicznościach, choć konkretnych wskazówek również u starca nie brakowało,
lecz cnotom i wartościom, których rozwój umożliwi bycie chrześcijaninem w każdej
sytuacji. Wartości te są z kolei wynikiem przemiany człowieka, metanoi, współpracy
z łaską Bożą wzywającą do stania się Chrystusem, które należy do zupełnie innego
porządku, niż ideały i wzorce wyznaczane przez ludzi, zależne od zmieniających się
warunków historycznych i społecznych 78. Cnoty chrześcijańskie są stałe. Zarówno mnich
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mieszkający na pustyni zaledwie czterysta lat po Chrystusie, starzec Paisjusz czy
przeciętny wierny z początku trzeciego tysiąclecia zapytany o cnoty wymieniłby
najprawdopodobniej: pokorę, szlachetność, miłość bliźniego czy ofiarność. Aleksander
Schmemann tak pisał o związanym z tą stałością zadaniu stojącym przed prawosławiem:
Musimy otwarcie przyznać, że istnieją rzeczy, które nie podlegają zmianom, że ludzka
natura w istocie się nie zmienia, że takie prawdy, jak: grzech, świętość, sprawiedliwość,
nie należą do zmieniającego się wzorca kulturowego79. Paisjusz mógłby dodać do tej listy
wiele cnót chrześcijańskich, które, według niego, nie straciły na aktualności.
Powołując się na św. Izaaka Syryjczyka starzec przekonywał, że pielęgnowanie
cnót – podstawowych zasad życia chrześcijańskiego - polega na przestrzeganiu przykazań
Bożych80. Zwracał uwagę, że pomocne w ich zdobywaniu może być branie za przykład
świętych, a nie ludzi tego świata, których grzeszne życie odwraca uwagę człowieka
od kierunku, w którym ma podążać. Pisał: Porównując się z tymi ludźmi, chrześcijanie
zaczynają uważać siebie za świętych, po czym słabną i w rezultacie dochodzą do tego,
że stają się gorsi od tych, z którymi się porównywali 81. Jednocześnie przypominał,
że wzorem w życiu duchowym, a dla człowieka wierzącego nie istnieje żadne inne życie,
nie dzieli on swojej egzystencji na nieprzenikające się wzajemnie obszary, powinni być
święci. Zalecał on każdemu, by znalazł świętego, który w wybitny sposób charakteryzuje
się tą cnotą, której zdobywanie jest w danym momencie życia najważniejsze, i rozpoczął
od uważnego przeczytania jego żywota. Pozwoli mu to w pokorze uznać swoją słabość
i wzywać pomocy Boga w zdobywaniu tych cnót, które zajaśniały w życiu danego
świętego82.
Charakterystycznymi cechami świętych, które powinny stać się udziałem każdego
chrześcijanina są, według starca: miłość, pokora, prostota i duchowa odwaga83. Wśród cnót
starzec wymieniał też: szlachetność i umiłowanie honoru, prostotę, czystość, wiarę
i nadzieję w Bogu, wytrwałość, braterstwo i rozwagę duchową. Urzeczywistnienie właśnie
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tych wartości chciał widzieć w relacjach między ludźmi. Paisjusz Hagioryta szczególnie
podkreślał znaczenie miłości i nieodłącznej od niej ofiarności.
Pamiętając, że człowiek został stworzony na obraz Boga będącego komunią miłości
Trzech Osób, starzec wzywał, by człowiek, sam odczuwszy Bożą miłość, uczynił ją zasadą
bycia z innymi ludźmi. Paisjusz podkreślał przy tym, że ma na myśli prawdziwą, czyli
duchową miłość, a nie cielesną czy też powierzchowną i płytką miłość świecką. Zapytany
przez jedną ze swoich duchowych córek, jak mogłaby ona rozpoznać, czy osiągnęła już
prawdziwą miłość, odpowiedział, że jeśli będzie kochać jednakowo wszystkich ludzi
i uważać ich za lepszych od siebie, wtedy może powiedzieć, że pojęła istotę miłości 84.
Paisjusz podkreślał,

że

miłość duchowa,

w

odróżnieniu od świeckiej,

skoncentrowana jest na dawaniu, a nie braniu: Ci, którzy mają świecką miłość, kłócą się
między sobą, kto ma zagarnąć dla siebie więcej miłości. Ale ci, którzy mają drogocenną
duchową miłość, kłócą się między sobą, kto z nich odda drugiemu więcej miłości. Kochają,
nie myśląc o tym, czy inni ich kochają, czy nie kochają i nawet nie żądają, żeby inni ich
kochali85.
Paisjusz Hagioryta zwracał uwagę na to, że człowiek, by w pełni siebie realizować,
musi tworzyć relacje z innymi ludźmi, gdyż będąc obrazem Trójjedynego Boga jest
stworzony do wspólnoty miłości. Wspólnota ta zakłada wyrzeczenie się siebie na wzór
ofiary Chrystusa. Tak więc w codziennym życiu i w stosunkach międzyludzkich
prawdziwa miłość nie objawia się bez ofiary mającej na celu dobro bliźniego. Posługując
się prostym przykładem starzec tak przedstawiał jej realizację: Powiedzmy, że mam trzy
poduszki. Jeżeli oddam innemu tę poduszkę, której nie używam, to nie ma w tym niczego
cennego. Ale jeżeli oddam tę poduszkę, na której sam śpię, wtedy jest to cenne, ponieważ
jest w tym ofiara86. O tym, jak bardzo starzec był przekonany, że to ofiarność pełni
kluczową rolę w życiu i dojrzewaniu duchowym świadczy jego przekonanie, że dobro
może być dobrem tylko wtedy, gdy wyświadczając je człowiek z czegoś rezygnuje:
środków materialnych, czasu, snu czy spokoju87. Paisjusz ofiarność nazywał podstawą
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życia duchowego i źródłem najwyższej radości. Podkreślał: Tylko ofiarowując, człowiek
pozostaje w pokrewieństwie z Chrystusem, ponieważ Chrystus jest Ofiarą88.
Sprawiedliwość i prawda
Brak miłości między ludźmi i wynikającej z niej ofiarności napawał starca
Paisjusza bólem i smutkiem. Kiedy zamiast tych cnót chrześcijańskich starzec obserwował
krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, zabierał głos. Potępiał niesprawiedliwość, która
opanowała stosunki międzyludzkie, i w

jasny sposób nazywał ją grzechem:

Niesprawiedliwość - to wielki grzech. Okoliczności łagodzące winę mają wszystkie
grzechy, ale nie niesprawiedliwość - ona skupia gniew Boży89. Mówiąc o niej starzec
zwracał jednak uwagę na różnicę w postrzeganiu jej przez ludzi tego świata i tych, którzy
są świadomi przynależności do innego świata, przyszłego Królestwa Niebieskiego.
Wykazywał, że właściwe pojmowanie takiej wartości, jak sprawiedliwość wymaga
odwołania do Ewangelii i otwarcia na to, co jako sprawiedliwość ukazuje Bóg.
Chrześcijańska cnota sprawiedliwości nie zawsze jest tożsama z jej świecką definicją
powiązaną z ludzkim osądem czy z prawem, różniącym się od siebie w wielu krajach.
Starzec wielu osobom, które przychodziły do niego i opowiadały o wyrządzonej im
niesprawiedliwości, w swoich duchowych poradach wskazywał na kilka zasadniczych
kwestii, które łączyła jedna cecha - zmiana perspektywy z ziemskiej, skończonej,
na wieczną, eschatologiczną. Po pierwsze, zwracał uwagę, że osoby postępujące
niesprawiedliwie w stosunku do drugiego człowieka ściągają na siebie gniew Boży, który
w ostatecznym rozrachunku przyniesie cierpienie im samym bądź ich dzieciom. Po drugie,
był przekonany, że ludzie przyjmujący niesprawiedliwość, tak jak przyjął ją sprzedany
przez braci Józef90, gromadzą w niebie nagrodę. Widać więc, że starzec, omawiając
kwestię stosunków międzyludzkich oraz pojawiającą się w nich niesprawiedliwość,
odnosił je nie do norm obowiązujących w społeczeństwie, przyjętych na zasadzie
88
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Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z rękawami, którą miał
na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem
zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne
korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: «Cóż nam przyjdzie
z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie
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powszechnego porozumienia czy też podporządkowania się prawu, lecz do porządku
wykraczającego poza świat widzialny, do zasad duchowych. Punkt odniesienia był tutaj
eschatologiczny. Owe zasady duchowe, choć zdają się, przez swoją odmienność od świata,
przeczyć zdrowemu rozsądkowi, są w istocie wyrazem prawdy Ewangelii91. Przyjęcie ich
wymaga jednak otwarcia się człowieka na łaskę Boga92.
Starzec Paisjusz zdawał sobie sprawę, że wybór sprawiedliwej drogi93 nie daje
w konsekwencji lekkiego życia. Człowieka sprawiedliwego inni zwykle spychają
na ostatnie miejsce albo w ogóle pozbawiają miejsca. Z takimi ludźmi postępują
niesprawiedliwie, wycierają o nich nogi, idą po nich, jak to się mówi, jak po trupach. Ale
im bardziej dławią ludzie takiego sprawiedliwego człowieka, im niżej go spychają, tym
bardziej i wyżej podnosi go Bóg - tak jak woda wynosi na powierzchnię spławik. Jednak
niezbędna jest ogromna cierpliwość94. Paisjusz jednocześnie zachęcał, by pomimo tego
wybierać Bożą, a nie ludzką sprawiedliwość, gdyż tak jak ofiarna śmierć Chrystusa,
będąca w oczach wielu hańbą przyniosła odkupienie, tak wierność Bogu okaże się
dla człowieka zwycięstwem. Starzec mówił swoim duchowym dzieciom o ryzyku
i przeciwnościach, na które muszą być przygotowane, wybierając drogę Bożej
sprawiedliwości: Ten, kto chce żyć przyzwoicie i być uczciwym w pracy - czy to jest
robotnikiem, kupcem czy kimkolwiek innym, musi zdecydować się na to, że kiedy zacznie
pracować uczciwie, dojdzie do tego, że na przykład nie będzie miał z czego zapłacić
czynszu - jeżeli ma, powiedzmy, sklep. Ale dzięki temu przyjdzie do niego błogosławieństwo
Boże95. W swojej wymowie powyższe słowa starca są nawiązaniem do słów Pisma
Świętego96 mówiących o sile, którą da człowiekowi Bóg. Stanowią też potwierdzenie
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owego paradoksu pozornej klęski będącej zwycięstwem, która tak zadziwiała niechrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie, kiedy patrzyli na Jego wyznawców 97.
Starzec wzywał, by nawet doświadczając niesprawiedliwości, nie wyrządzać zła
swoim wrogom, lecz czynić dobro. Był przekonany, że przez takie postępowanie człowiek
nie niszczy drugiego, a nawet przyczynia się do ożywienia w nim miłości. Dokonuje się to
mocą Chrystusa, będącego miłością, i działaniem łaski Bożej pobudzającej sumienie 98.
Obok sprawiedliwości według Bożego porządku, do której starzec tak usilnie
zachęcał, wymieniał on również prawdę jako wartość pożądaną w życiu społecznym.
Paisjusz wzywał do dążenia do niej w każdej sferze życia: prywatnej, rodzinnej,
ale też społecznej i państwowej. Mając na uwadze tę ostatnią, ganił grecki system
podatkowy za zmuszanie ludzi do ukrywania dochodów, co w konsekwencji, przez
wzbudzenie nadmiernej podejrzliwości, czyni każdego petenta potencjalnym złodziejem
w oczach inspektorów podatkowych, nawet jeśli dana osoba niczego nie ukrywa. Paisjusz
Hagioryta, odpowiadając na pytania inspektorów, jak mają oni rozpoznać, czy ktoś mówi
prawdę czy kłamie, nie zachęcał do stosowania wyszukanych technik sprawdzania
i kontroli, lecz wskazywał na wyższe źródło poznania: Będziecie odróżniać - powiedziałem
- jeżeli będziecie żyć życiem duchowym. Wtedy potraficie odróżniać prawdę od kłamstwa.
Bóg będzie was oświecać i stanie się to dla was zrozumiałe99. Po raz kolejny starzec
odniósł się do relacji z Bogiem jako źródła poznania tego, jak powinien człowiek
postępować w codziennym życiu w danej sytuacji. Nie sformułował on zbioru zasad, lecz
wskazał na porządek przekraczający ziemski świat. To przynależność do niego ma
umożliwić człowiekowi właściwe bycie w świecie.

giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie objawiło się w naszym ciele.
2 Kor 3, 7-10.
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5. Środowisko naturalne
Według

Księgi

Rodzaju,

Bóg,

ukończywszy dzieło

stworzenia,

polecił

człowiekowi, by ten czynił sobie ziemię poddaną100. Paul Edvdokimov interpretował te
słowa jako wezwanie do uczynienia z ziemi Świątyni Bożej. Według niego, zakłada to taką
zmianę świata, która doprowadzi go do stanu świadomego stworzenia Bożego. Theosis jest
pojęciem dynamicznym i jego działanie rozciąga się na cały kosmos. Bóg w świecie
obecny jest jednak inaczej niż w swoim Ciele i Kościół powinien wyjaśniać tę skrytą
obecność101. Jeden z widzialnych znaków Boga w świecie to piękno natury, stąd w myśli
Paisjusza wiele miejsca poświęconego przyrodzie.
Przyroda była dla starca świadectwem mądrości Stwórcy. Znajdował w niej odbicie
wspaniałości i mądrości Boga przejawionej w dziele stwarzania całego świata:
We wszystkim odnajduję Boga! I w roślinach, i w zwierzętach - we wszystkim. No bo jak tu
się nie dziwić! Maleńka ptaszyna wybiera się w podróż, dociera do Afryki, potem - bez
kompasu – wraca z powrotem i odnajduje swoje gniazdko! A ludzie – mając mapy,
drogowskazy – gubią drogę102.
Starzec wykazywał szczególną troskę o przyrodę i środowisko naturalne, gdyż
uważał je za znak mądrości Bożej. Zapytany przez mniszki z monasteru Suroti, czy mogą
zniszczyć jaskółcze gniazda na budynkach klasztornych, gdyż ptaki roznoszą brud
i roznoszą insekty, odpowiedział: A czy ty sama potrafisz ulepić choćby jedno jaskółcze
gniazdo? Ach, jakie piękno stworzył Bóg Swoim jednym słowem! Jaka w tym wszystkim jest
harmonia, jaka różnorodność! Gdziekolwiek popatrzysz – we wszystkim widać Bożą
mądrość i wspaniałość. Spójrz na ciała niebieskie, na gwiazdy – z jaką prostotą rozsypała
je ręka Boża (...)! Z jaką harmonią wszystko zostało stworzone przez Boga! Spójrz na lasy
posadzone przez człowieka: drzewa stoją wojskowymi szeregami, zupełnie jak kompanie
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Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
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żołnierzy. A jak przywraca człowiekowi siły prawdziwy, a nie sztuczny las103. W słowach
tych dostrzec można szacunek do stwórczego dzieła Boga, które w swojej doskonałości
służy dobru człowieka. Ten nie może więc bezpodstawnie ingerować w stworzony przez
Boga porządek. Starzec jest przeciwny takiej interwencji człowieka, która w konsekwencji
niszczy też jego samego. Ubolewał nad sztucznie rozwijaną hodowlą zwierząt, którą
traktował jako wyraz pychy człowieka i zamiaru poprawiania tego, co Bóg uczynił
dobrym104: Zwierzęta też popsuli. Weźmy choćby kury, choćby cielęta. Czterdziestodniowe
kurczęta napychają hormonami do wagi sześciomiesięcznych. Człowiek je ich mięso,
ale jaką ma z tego korzyść (…)? A gdyby zostawiono to tak, jak zostało ustanowione przez
Boga, wszystko szło by swoim torem 105.
Troska o środowisko naturalne była jednym z ważniejszych wezwań starca
dotyczących tego, jaką postawę człowiek powinien przyjąć wobec świata przyrody.
Paisjusz Hagioryta nie poprzestawał na ogólnych wskazaniach, udzielał również
szczegółowych instrukcji: Trzeba zmusić dyrektorów fabryk do zainstalowania
na kominach filtrów oczyszczających, żeby duszący się od przemysłowego smogu ludzie
choć trochę odetchnęli. Zamiast dawać łapówki deputowanym do parlamentu i załatwiać
własne interesy, niechby każdy dyrektor fabryki wydał choć trochę więcej pieniędzy i kupił
urządzenia oczyszczające. W dawnych czasach tych mikrobów, tego smogu nie było 106.
Siostrom z monasteru w Suroti, opryskującym drzewa w sadzie, radził zachowanie umiaru,
gdyż substancje używane w środkach owadobójczych mogą być trujące. Starzec nie
zakazywał całkowicie stosowania środków chemicznych, jednak ostrzegał przed
eksperymentowaniem z nimi i przypominał o stosowaniu koniecznych środków
ochronnych107. Podkreślał ścisły związek między zdrowiem i dobrem człowieka a stanem
przyrody. Wspominał, że przed rozwojem przemysłu i zastosowaniem do upraw środków
chemicznych człowiek odznaczał się dobrym zdrowiem, gdyż wszystkie warzywa i owoce,
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które spożywał, były czyste. Natomiast obecnie nawet produkty roślinne, choć są
naturalne, mogą szkodzić człowiekowi przez zanieczyszczenie opryskami i nawozami108.
Troska o świat przyrody, tak charakterystyczna dla starca Paisjusza, jest też jednym
z głównych tematów teologii prawosławnej w XX w., zwłaszcza ze strony Patriarchatu
Konstantynopola. Bartłomiej I bywa nazywany „zielonym patriarchą” 109, jednak dzieło
troski o środowisko naturalne zostało zapoczątkowane jeszcze przez jego poprzednika
Demetriusza I. To z jego inicjatywy w 1989 r. ogłoszono 1 września, czyli pierwszy dzień
roku kościelnego, dniem modlitwy za środowisko naturalne. Patriarcha Demetriusz I
zdecydował się na ten krok zaniepokojony faktem, że w XX w. pod wpływem
ekstremalnego racjonalizmu i egoizmu ludzkość utraciła poczucie sakralności stworzenia
i przyjęła

rolę

arbitralnego

władcy

łamiącego

zasady.

Ubolewał,

że

zamiast

eucharystycznego i ascetycznego ducha, w którym Kościół prawosławny przez wieki
wychowywał swoje dzieci, współcześnie można obserwować przemoc w stosunku
do natury. U podstaw takiego zachowania nie leży chęć zaspokojenia podstawowych
potrzeb człowieka, lecz jego stałe i ciągle rosnące pragnienie i żądza podsycana przez
zwyciężającą filozofię konsumpcyjnego społeczeństwa. Pełen świadomości tego stanu oraz
poczucia

obowiązku

i

ojcowskiej

duchowej

odpowiedzialności,

święty

synod

Konstantynopola podjął decyzję, że dniem szczególnej modlitwy 110 za całe stworzenie,
dniem ochrony środowiska, będzie właśnie 1 września 111. Bartłomiej I zachęcił wszystkie
Kościoły prawosławne do przyjęcia tego święta i zorganizował serię seminariów
poświęconych ekologii112.

108

Tamże, s. 129.

109

Jak pisze John Chryssavgis to określenie pojawiło się w mediach w 1996 r., a jego powszechność
i zasadność potwierdziło użycie go w Białym Domu przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ala
Gore’a w 1997 r. Z kolei amerykański magazyn Time w 2008 r. wymienił patriarchę Bartłomieja I jako jedną
ze stu najbardziej wpływowych osób za nazwanie działań na rzecz środowiska naturalnego duchową
odpowiedzialnością. Zob. J. Chryssavgis, The Green Patriarch: Ecumenical Patriarch Bartholomew and the
Protection of the Enviroment, [Internet] http://www.patriarchate.org/patriarch/the-green-patriach,
20.03.2012.
110

Clément pisał: Hymny i modlitwy na ten dzień ułożył stary mnich z Góry Atos, Gerazym, który był
hymnografem Wielkiego Kościoła. Modlitwy te i hymny zachęcają nas do pokuty, gdyż chociaż nosimy
w sobie tęsknotę za rajem, to jednak poddaliśmy ziemię torturom, zabraliśmy światu jego przejrzystość.
Zob. O. Clément, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą Ekumenicznym Bartłomiejem I,
tłum. J. Dębska, M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 105.
111

Ecumenical Patriarch Demetrios I Message for the Day on the Protection of the Enviroment, 1 września
1989, [Internet] http://www.patriarchate.org/documents/demetrios, 11.05.2012.
112

O. Clément, Prawda was wyzwoli…, dz. cyt., s. 105.

240

Patriarcha Bartłomiej I w swoich wystąpieniach podkreślał, że kształt, w jakim Bóg
stworzył ziemię, był pomyślany w taki sposób, by udzielić schronienia człowiekowi
i zaspokajać

jego

potrzeby.

Jednak

człowiek

nie

czerpie

z

zasobów

ziemi

z umiarkowaniem, uwzględniając jej możliwości, lecz wyczerpuje naturalne bogactwa
osłabiając jej zdolność do regeneracji w przyszłości. Bartłomiej I ubolewał m.in.
nad masowym wyrębem lasów naturalnych, podniesieniem poziomu zanieczyszczeń
fabrycznych, użyciem toksycznych pestycydów. Zwracał uwagę, że zjawiska te są
przyczyną wielu poważnych problemów zdrowotnych i przynoszą szkodę samemu
człowiekowi113. Bartłomiej I podkreślał, że sposób wykorzystania zasobów naturalnych
ziemi w ciągu dwóch ostatnich stuleci niszczy równowagę i harmonię będącą dziełem
Boga i jest zaprzeczeniem realizacji polecenia Boga danego Adamowi. Zniszczenie
przyrody przynosi zniszczenie samej ludzkości, która nie może przetrwać w ekosystemie,
gdzie równowaga została nieodwracalnie naruszona. Patriarcha odwołując się do Biblii
mówił o silnym związku człowieka ze światem przyrody, zwłaszcza ze zwierzętami, które
zostały stworzone tego samego dnia, co człowiek. Przypominał, że historie przyjaźni
ze zwierzętami są bardzo często w żywotach świętych. Jednak upadek człowieka i grzech
zniszczył również jego więź ze światem przyrody114. Wynika stąd, że właściwy stosunek
do środowiska naturalnego jest możliwy dzięki relacji z Bogiem, czego dowodem są
właśnie przykłady życia świętych115.
Również słowa starca Paisjusza potwierdzają spojrzenie patriarchy Bartłomieja
na relację człowieka ze światem przyrody, zwłaszcza ze zwierzętami, i konsekwencje
upadku człowieka dla jego relacji z nimi. Starzec dowodził: W Raju zwierzęta odczuwały
wonność Łaski i uznawały w Adamie swego pana. Ale po upadku człowieka one też straciły
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Raj, choć same nie były temu winne. Teraz już nie uznawały Adama za swego pana lecz
rzucały się na niego, chcąc go rozszarpać (…). Teraz, kiedy człowiek dzięki przestrzeganiu
przykazań Bożych znów zbliża się do Boga, znów okrywa się łaską Bożą, tak, że powraca
do stanu, w jakim był przed upadkiem, zwierzęta znów uznają go za swego pana 116. Starzec
podkreślał, że człowiek duchowy nie może być obojętny na los żadnego stworzenia.
Powinien on okazywać miłość nie tylko Bogu, ale też ludziom, a następnie zwierzętom
i wszelkiemu stworzeniu. Sam przyjaźnił się ze zwierzętami, a ptaka Oleta nazywał swoim
najbliższym przyjacielem117.
Szacunek wobec przyrody, do którego wzywał Paisjusz, wynikał ze świadomości,
że ziemia wraz ze swoim porządkiem stanowi znak Boży, gdyż każda rzecz ma swoje
miejsce w symfonii stworzenia wielbiącej Stwórcę. W swoim stosunku do natury starzec
nie wpadł w żadną ze współczesnych pułapek: ani w takie myślenie o jej ochronie, które
posługuje się podobną logiką do tej prowadzącej do destrukcji, czyli ograniczanie
i kontrola eksploatacji tylko po to, by wystarczyło jej na dłużej, ani w pokusę
przywrócenia dawnego kultu Matki-Ziemi. Te dwie postawy wynikają z zapomnienia
o transcendencji osoby i jej boskiej misji. Natomiast człowiek stworzony na obraz Boży
wychodzi poza granice wszechświata, by wyrazić jego sens i odczytać w nim łaskę. Stoi on
między niebem a ziemią. Patriarcha Bartłomiej I podkreślał, że Adam został ustanowiony
ogrodnikiem Edenu, by udoskonalić jego piękno. Miał nazywać istoty żywe, czyli
oddzielać rzeczy i gromadzić logoi, istoty duchowe, by ofiarować je boskiemu
Logosowi118.
Ścisły związek człowieka ze światem przyrody, będący wynikiem nawrócenia serca
i łączności z Bogiem, wyraził starzec Paisjusz opowiadając historię ze swojego życia. Otóż
latem, kiedy w pobliżu jego kaliwy kwitło wiele krzewów, polnych kwiatów i wszędzie
unosił się ich zapach, starzec został zapytany o to, czym zajmuje się całymi dniami
i nocami. Odpowiedział wtedy: Ależ – powiadam – nie mam czasu pleców rozprostować!
Całymi dniami bez ustanku podlewam i uprawiam te wszystkie kwiaty i rośliny, które
widzisz. A nocą – widziałeś, ile pali się lampadek na niebie? Spróbuj zdążyć je wszystkie
zapalić (…)! No, czyś nie widział, jak nocą palą się na niebie lampadki? No, to właśnie ja
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je zapalam. A spróbuj zdążyć! Myślisz, że łatwo w tylu lampadkach poprawić pływaki,
knoty, nalać do nich oleju? 119 Można powiedzieć, że tymi słowami starzec,
w charakterystyczny dla siebie prosty i obrazowy sposób, chciał dać wyraz swojemu
przeświadczeniu, iż człowiek, zaproszony przez Boga do sprawowania opieki nad jego
stworzeniem120, jest Jego współpracownikiem w panowaniu nad światem.
Taki stosunek do zwierząt i przyrody owocuje poczuciem odpowiedzialności
za przyniesienie ich Stwórcy, może być wynikiem tylko przemiany serca. Problem zmian
w środowisku nie jest jedynie ekonomiczny czy technologiczny, lecz moralny i duchowy,
czemu dali wyraz patriarcha Bartłomiej I i papież Jan Paweł II we wspólnej deklaracji
ogłoszonej w 2002 r. Stwierdzili oni, że obecnie człowiek powinien wykonać akt pokuty
i odnowić spojrzenie na siebie i otaczający go świat w perspektywie boskiego planu
stworzenia. Rozwiązanie na poziomie ekonomicznym czy technologicznym może pojawić
się tylko wtedy, kiedy człowiek podda się wewnętrznej zmianie serca - to ona go
doprowadzi do zmiany stylu życia i wzorców tworzenia czy konsumpcji. Autentyczne
nawrócenie w Chrystusie uzdolni nas do zmiany myślenia i działania - pisali
hierarchowie121.
6. Przemieniający charakter obecności chrześcijanina w świecie
Starzec Paisjusz wzywał do braterstwa. Pragnął, by ludzie, którzy rozpoczęli życie
duchowe, szukali wsparcia u siebie nawzajem. Był przekonany, że czasy, w których
przyszło mu żyć i obserwować nasilone działania Szatana, wymagają jedności. Tych,
którzy przychodzili do niego wzywał, by jeszcze bardziej stali się braćmi dla siebie 122.
Powtarzał: Dziś, widząc do czego doszło nasze życie, ludzie duchowi powinni odnaleźć
możliwości porozumiewania się ze sobą 123. Podkreślał, że kontakt z ludźmi duchowymi
pomaga chrześcijaninowi, gdyż jest on źródłem radości, które wzbudza wielką gorliwość
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do dalszych duchowych wysiłków124. Braterstwo i związek duchowy chrześcijanin
w najgłębszy sposób może realizować w Kościele, zjednoczony jedną wiarą z biskupem
i przy jednym stole eucharystycznym. Z braterstwa tego wynika również zobowiązanie
wobec tych, którzy go jeszcze nie doświadczyli.
Paul Evdokimov był przekonany, że los świata zależy od twórczej postawy
Kościoła, od tego, czy będzie on w stanie przedstawić Ewangelię tak, by mogli ją przyjąć
wszyscy ludzie. Zauważał, że historycznie wykorzystywano kulturę do głoszenia
Ewangelii, ale nie zawsze akceptowano ją jako organiczny element chrześcijańskiej
kultury. Evdokimov przyczynę tego widział w samej zasadzie kultury grecko-rzymskiej
dążącej do stworzenia doskonałej formy w granicach czasowej skończoności, w ucieczce
od śmierci traktowanej jako wyraz owej niedoskonałości 125. Jednak to właśnie śmierć
może prowadzić do odkrycia rzeczywistości przekraczającej ją i nadającej sens jej oraz
wszystkiemu, co skończone. Stąd tak ważna dla Paisjusza była pamięć o śmierci - to ona
mogła otworzyć człowieka na wieczność. Swoje duchowe dzieci wzywał: Pamiętajcie
o dwóch rzeczach: po pierwsze o tym, że umrzemy, a po drugie – o tym, że nie umrzemy,
być może śmiercią naturalną. Musicie być gotowe na śmierć gwałtowną. I jeżeli będziecie
pamiętać o tych dwóch rzeczach, to wszystkie pozostałe sprawy pójdą dobrze
- i w dziedzinie duchowej, i w każdej innej - wszystko wtedy pójdzie swoim torem 126.
Chrześcijańska postawa wobec świata ma być eschatologiczną afirmacją: nieustannym
przekraczaniem go w stronę celu, który nie zamyka, lecz otwiera na inny świat 127.
Świadomość śmierci zmusza niejako człowieka do owego przekraczania.
Prawosławie sprzeciwia się manichejskiej pogardzie wobec świata. Podkreśla, tak
jak to uczyniła Rosyjska Cerkiew Prawosławna w wydanym w 2000 r. dokumencie
Podstawy społecznego nauczania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, że uczestnictwo
chrześcijanina w nim powinno być oparte na zrozumieniu tego, że świat, społeczeństwo,
państwo są obiektem miłości Bożej, gdyż są przeznaczone do przemienienia i oczyszczenia
możliwego dzięki miłości nazwanej przez Boga pierwszym i najważniejszym
przykazaniem.
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Królestwa Bożego. Różnorodność darów w Kościele w szczególny sposób urzeczywistnia
się w służbie społecznej. Nierozdzielny kościelny organizm uczestniczy w życiu
otaczającego świata w całej pełni, przy czym duchowieństwo, mnisi i świeccy mogą
w różny sposób i w różnym stopniu to uczestnictwo urzeczywistniać 128.
Przemieniający charakter obecności chrześcijanina w świecie możliwy jest dzięki
Kościołowi. Clément powiedział nawet, że Kościół jest wszechświatem na drodze
do przebóstwienia: Nie ma nawet jednego źdźbła trawy, które nie rosłoby w Kościele, nie
ma galaktyki, która nie celebrowałaby w Kościele liturgii kosmicznej. Nie ma twórczego
gestu, który nie objawiałby Kościoła, który nie wprowadzałby do świata śmierci światłości
Ósmego dnia129.
7. Ikona – świadectwo wobec świata
Ikonę można opisać jako wprowadzającą do świata światłość ósmego dnia,
świadczącą o innym świecie. Sergiusz Bułgakow pisał, że prawdziwa twórcza ikona jest
objawieniem Chrystusa, Bogurodzicy, aniołów, świętych i raju już w obecnym momencie,
na ziemi. Wyraźny jest w niej element eschatologiczny. W ikonie sztuka pełni więc
największą z ról – głosi chwałę Bożą. Powraca tym samym w sposób wewnętrzny, a nie
tylko zewnętrzny, do więzi z Kościołem i służby mu: Kultura i kult objawiają się w swojej
jedności, która jest wyjściem, początkiem, a zarazem ostatecznym celem historii
ludzkości130.
Starzec Paisjusz, podkreślając wartość i duchowe skarby prawosławnej tradycji,
wzywał do aktywnego korzystania z jej bogactw, wskazując w szczególny sposób
na ikonę: Zobaczycie – ludzie znów wrócą do starego. Przecież to samo stało się
z ikonografią. Był czas, kiedy nie rozumiano sztuki bizantyjskiej. Ludzie toporami zbijali
ze ścian stare freski, żeby je otynkować i pomalować na nowo – w stylu Odrodzenia. Teraz,
po tylu latach, przyznano sztuce bizantyjskiej wielką wartość 131.
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O odkryciu ikony w XX w., na które zwracał uwagę starzec Paisjusz, pisała też
Irina Jazykowa. Nazwała je fenomenem niezwykłej wagi, możliwym dzięki cerkiewnym
poszukiwaniom archeologicznym, rozwojowi wiedzy konserwatorskiej oraz badaniom
ikonograficznym końca XIX w. Dowodziła, że jest swoistym objawieniem danym światu
u schyłku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, które mogło zakończyć się upadkiem
chrześcijańskiej

wizji

świata.
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przeciwstawienie Królestwa Boga - królestwu Bestii, światłości przemienienia – ciemności
wojny132.
Paisjusz, mówiąc o miejscu ikony w życiu wierzącego człowieka podkreślał ową
światłość

przemienienia,

promieniująca

z

niej,

oraz

odniesienie

do

wymiaru

eschatologicznego. Zaznaczał, że cześć okazywana ikonie dotyczy tego, kogo ikona
przedstawia, a nie jej samej jako przedmiotu. By dobrze oddać tę różnicę posłużył się
przykładem stosunku człowieka do fotografii bliskiej osoby: Jeżeli człowiek, mając
fotografię swojego ojca, matki, dziadka czy brata nie może podrzeć jej lub stanąć na niej,
to w o ile większym stopniu odnosi się to do ikon (…)! Jeżeli ona [matka – M. S.], całując
fotografię dziecka, całuje je samo, a nie papier, to i my całujemy Chrystusa, a nie papier
czy deskę (…). Gdy Chrześcijanin pobożnie całuje święte obrazy i prosi o pomoc
Chrystusa, Matkę Bożą, świętych, to dokonuje pocałunku swoim sercem, które wchłania
nie tylko Łaskę Chrystusa, Matki Bożej czy świętych; wchłania całego Chrystusa,
Przenajświętszą Bogarodzicę czy świętych, którzy pojawiają się w ikonostasie,
[wewnętrznej] świątyni człowieka 133.
Paisjusz był więc świadomy różnicy między oddawaniem czci ikonie i Bogu oraz
związanego z tym nieporozumienia terminologicznego. John Meyendorff przypominał,
że Siódmy Sobór Powszechny w 787 r. w wyraźny sposób stwierdził, że obraz, czyli ikona,
jest różny od boskiego modelu, może więc być jedynie przedmiotem względnego kultu, nie
zaś kultu zastrzeżonego wyłącznie dla Boga. Do Boga odnosi się grecki termin latria
(cześć), do obrazów natomiast proskynesis (względna cześć). Nieporozumienia pojawiły
się, gdy proskynesis przełożono jako adoratio w łacińskiej wersji aktów soborowych,
132

Właśnie w epoce, która ogłosiła «śmierć Boga» (F. Nitzsche) oraz «koniec sztuki» (K. Malewicz), w kraju,
w którym dojrzewał najtragiczniejszy i najkrwawszy bunt, dane zostało objawienie ikony. Obraz nieba
przeciwstawił się brzydocie świata: światłość Przemienienia – ciemności bratobójczej wojny, harmonia
niebios – mechanicyzmowi cywilizacji maszyn, piękno Niebieskiej Jerozolimy – chaosowi społeczeństwa
tracącego ludzkie oblicze, Królestwo Boga – królestwu Bestii. Zob. I. Jazykowa, Oto czynię wszystko nowe.
Ikona w XX wieku, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2011, s. 7-8.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt, s. 138-139.
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którymi posłużył się Karol Wielki w swoich Libri Carolini, które odrzucały postanowienia
Siódmego Soboru134. Uwagi czynione przez Paisjusza na temat ikon i oddawania im czci
pozwalają jednak przypuszczać, że on sam stykał się z przypadkami nieprawidłowego
rozumienia teologicznego znaczenia świętego obrazu.
Starzec przestrzegał, by w pobożności nie popadać w skrajność. Jako przykład
podawał ikonolatrię i ikonoklazm: I jedno jest skrajnością i drugie. Jedni doszli do tego,
że skrobali ikonę Chrystusa, żeby «polepszyć» Komunię Świętą, wsypywali ten pył z obrazu
do Świętego Kielicha! Drudzy palili ikony, deptali je. Toteż Cerkiew zmuszona była
zawieszać ikony niżej, abyśmy składali przed nimi pokłony, oddając cześć tym, kogo
wyobrażają135.
Paisjusz traktował ikonę jako swojego rodzaju okno pozwalające człowiekowi
spotkać się z Bogiem, w czym nie był odosobniony nie tylko od innych prawosławnych
myślicieli, ale też od teologów innych wyznań. Jako przykład można tu podać o. Zdzisława
Kijasa, który pisząc o Kościele jako początku eschatonu, zwracał uwagę na znaczenie
ikony jako pomostu łączącego z Bogiem poza czasem i przestrzenią, pomimo tego, że sam
jest w nich osadzony. Ikona jest obrazem świata przemienionego, stanowi antycypację
i przygotowanie paruzji136. Jest jakby świadkiem innej rzeczywistości.
Tak opisana funkcja ikony pozwala rozszerzyć jej rozumienie w kontekście pojęcia
kultury. Paweł Florenski, zastanawiając się nad praźródłami kultury, pisał, że pojęcie
kultury dopuszcza zarówno wartość samą w sobie, która zostanie wcielona, jak i wartość
wynikającą z niej na przykład gliny posłusznej dłoniom rzeźbiarza. Podobnie można
powiedzieć o ikonie, która wciela wartości znajdujące się niejako poza ziemskim życiem
i jednocześnie zawiera wartość samego ziemskiego materiału, z którego została wykonana.
Florenski pisał: Jeśli więc nie ma wartości absolutnej, to nie ma również co wcielać,
niemożliwe jest przeto samo pojęcie kultury137.
Ikona jest więc taką twórczą aktywnością człowieka, która przedstawiając
rzeczywistość

przemienioną,

wprowadza

w

ziemski

świat

i

kulturę
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J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1987, s. 60.
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eschatologiczny138. Również sam proces tworzenia jej, któremu towarzyszy modlitwa,
przemienia konkretnego człowieka. Obecność ikony w świątyni, kiedy to względna cześć
jest jej okazywana przez pocałunek czy okadzenie, jest znacząca. Starzec Paisjusz
przypominał, że rozpalanie kadzidła w świątyni ma na celu wychwalanie Boga
i dziękowanie za błogosławieństwo, jakiego udziela On światu. Okadzane są ikony, lecz
nie tylko one, a również znajdujący się tam wierni: A gdy okadziwszy ikony w świątyni,
przynosimy kadzidło Bogu i świętym – kadzimy też ludziom – żywym ikonom Boga139.
W ten sposób rzeczywistość Kościoła przypomina samemu człowiekowi, należącemu do
niego, o jego eschatologicznym statusie jako osoby. Gest okadzenia, skierowany zarówno
w stronę świętych obrazów jak i człowieka – żywej ikony Boga jest tutaj bardzo
wymowny. Jest wyrazem wychwalania Boga, którego jednym z imion, być może
najbardziej zapomnianym, jak twierdził Olivier Clément, jest piękno. Clément był
przekonany, że współcześnie świadectwo o Chrystusie potrzebuje szczególnego rodzaju
piękna: nie piękna Boga bez człowieka, objawiającego się Mojżeszowi przez ogień tak,
że musiał on odwracać twarz, ani też piękna człowieka bez Boga, które zamyka go w sobie
samym i zniekształca oraz niszczy wiedzę i poznanie. Tylko piękno Boga, objawiającego
się jako Emmanuel, czyli „Bóg z nami”, i Ducha Świętego jednoczącego człowieka z Nim,
uświęca siły twórcze człowieka i pogłębia prawdziwe życie. Na tym polega świadectwo
ikony wobec całego świata140.
8. W świecie, lecz nie ze świata
W podkreślaniu przez Paisjusza Hagiorytę eschatologicznego powołania człowieka
i dążenia przede wszystkim do Królestwa Bożego można odczytać charakterystyczne dla
kultury prawosławnej ukierunkowanie w stronę ideału religijno-ascetycznego, a nie
wyłącznie etycznego, również w przypadku obecności chrześcijanina w świecie. Człowiek
żyje w świecie, przez co jest poddany jego konieczności i historii, lecz jednocześnie nie
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Hanna Kowalska-Stus pisze: Sztuka chrześcijańska odnosiła człowieka do porządku Bożego
w płaszczyźnie prawdy, dobra i piękna. Była jednym ze środków ukazujących cel ostateczny.
Zob. H. Kowalska-Stus, Bizantyjskie zmagania z pięknem [w:] Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście
nauczania Jana Pawła II, red. J. Diec, R. Łętocha, Oświęcim 2009, s. 31.
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Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, dz. cyt, s. 143.
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О. Клеман, Отблески света. Православное богословие красоты, пер. У. Бикбау, Москва 2002,
с. 52.
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przynależy do niego i może wznosić się ponad świat 141. Możliwe jest to dzięki przyjęciu
chrześcijańskiego rozumienia wolności, która jest wewnętrznym uwolnieniem się
od zewnętrznych determinant, od tego, co wydawałoby się, narzuca świat. Zjednoczenie
woli i wolności, które dokonało się w Chrystusie, prowadzi do identyfikacji wolności
z perspektywą metafizyczną, co pociąga za sobą zachowania moralne, wartości, sposób
życia w rodzinie, społeczeństwie, tworzenie kultury, lecz nigdy odwrotnie 142.
Warto przywołać, w jaki sposób charakteryzuje obecność chrześcijan w świecie
autor listu Do Diogeneta z końca II w.: Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani
miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie
posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym
szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych
umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają
w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosują się do miejscowych
zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem
uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą 143. Wynika
z niego, że tym, co odróżnia chrześcijanina nie jest ideał moralny czy etyczny, żaden
zewnętrzny zbiór norm, lecz uzewnętrznienie metafizycznej prawdy, promieniowanie
światłem udzielanym przez Boga, które wskazuje na jego ontologiczny status. Również
starzec Paisjusz, udzielając pouczeń dotyczących chrześcijańskiego sposobu życia,
podkreślał, że pierwszeństwo nad zewnętrznymi przejawami ma wewnętrzna zmiana
w człowieku, metanoia, a wszelkie porządki etyczne, rodzinne czy społeczne mogą być
wyłącznie jej pochodną.
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S. Bułgakow, Prawosławie, dz. cyt., s. 172.

142

Por. H. Kowalska-Stus, Wolność czy wola. Prawosławie wobec problemu wolności [w:] Oblicza wolności,
red. R. Łętocha, Oświęcim 2010, s. 75.
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ZAKOŃCZENIE

Louis Dupré, filozof religii z Uniwersytetu Yale, poproszony o wygłoszenie cyklu
wykładów dla trapistów z opactwa Gethsemani w Kentucky, tak tłumaczył poświęcenie ich
sprawom życia wewnętrznego: Jest to potrzeba całego naszego wieku, który zagubił
bezpośrednią obecność tego, co święte, i który transcendencję zastąpił transcendowaniem
samego siebie (…). Kobiety i mężczyźni naszych czasów, choć tak zagubieni w sprawach
religijnych, nie mylą się, odkrywając podobieństwo z tymi, którzy wydają się od nich
bardziej oddaleni. Dlatego po oświecenie zwracają się raczej ku mistykom niż
ku moralistom czy teologom1. To stwierdzenie Louisa Dupré można z powodzeniem
odnieść do duchowych pouczeń starców w kulturze prawosławnej, a więc również do
znaczenia Słów Paisjusza Hagioryty. Starzec Paisjusz, będący przykładem życia ciągle
dążącego do zmiany ducha, metanoi, swoją autentycznością i doświadczeniem przyciągał
do siebie rzesze wiernych. Współczesnemu człowiekowi, poszukującemu odpowiedzi
na pytanie o to, kim jest i jakie jest jego przeznaczenie, wskazywał na fakt stworzenia
na obraz Boży, przez co podkreślał możliwość przebóstwienia dostępną dla każdego.
Chcąc podsumować rozważania dotyczące prawosławnej antropologii i miejsca
człowieka w kulturze prawosławnej należy podkreślić ich nieredukujący wymiar
- człowiek jest kimś więcej niż istotą biologiczną czy społeczną, dającą się opisać
w wymiarze obyczajów, norm zachowania, relacji rodzinnych czy etnicznych. Według
starca Paisjusza, jego istota może być właściwie poznana tylko przez wprowadzenie
perspektywy eschatologicznej, wyzwalającej go z zamknięcia w tym, co widzialne
i obserwowalne. Podobnego zdania był Mieczysław Albert Krąpiec, który twierdził,
że naukowa wiedza o człowieku, którą określał jako „zawieszoną” na metodach
naukowych, nie może stanowić bezpośredniego poznania faktu ludzkiego i nie może być
punktem wyjścia w filozofii człowieka. Wyjaśnienie ludzkiego bytu może być skutkiem
wyłącznie przyjrzenia się jednej z najbardziej charakterystycznych cech człowieka, którą
jest zdolność do refleksji nad swoim przeznaczeniem i sensem życia 2. Niniejsza analiza
Słów Paisjusza Hagioryty dowodzi, że starzec podążał właśnie tą drogą w swojej refleksji

1

L. Dupré, Głębsze życie, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1994, s. 16-17.

2

M.A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1998, s. 13-14.

nad człowiekiem. Wskazywał, że jest on wezwany do przebóstwienia i jeśli uświadomi
sobie tę prawdę dotyczącą jego powołania będzie starał się dać jej wyraz w tworzonej
przez siebie kulturze.
Kultura rozumiana we wspomniany wyżej sposób, jako przejaw twórczego
działania człowieka przekonanego o swoim eschatologicznym statusie, może pełnić rolę
sumienia w stosunku do cywilizacji. Leszek Korporowicz pisał, że staje się ona
rezerwuarem zdolności umożliwiającym uratowanie jej ludzkiego oblicza, respektującym
nie tylko godność osoby ludzkiej, ale w równej mierze wolność od technologicznego
przymusu (…), a w końcu także odpowiedzialną samorealizację 3. Badacz ten postulował
patrzenie na kulturę opierające się na nieredukowalności osoby ludzkiej, która jest jej
najlepszym, najtrwalszym i najprawdziwszym źródłem 4. Takie właśnie spojrzenie
na człowieka i tworzoną przez niego kulturę można odnaleźć również u Paisjusza
Hagioryty w jego Słowach.
Antonina Kłoskowska, zastanawiając się nad istotą kultury, przyjęła, że kultura
stanowi

wieloaspektową

z i n t e r n a l i z o wa n ą

całość,

w

której

drogą

analizy

wyróżnić

można

[wyrażenie pisane kursywą w oryginale tekstu],

tkwiącą

w świadomości ludzi warstwę norm, wzorów i wartości; warstwę działań będących
z o b i e k t y wi z o wa n y m wyrazem tamtej sfery; warstwę wy t wo r ó w takich czynności lub
innych obiektów stających się przedmiotem kulturowych działań5. Odniesienie do tego
aspektu kultury, który Kłoskowska nazwała warstwą norm, wzorów i wartości, stało się
szczególnie istotne w analizie Słów Paisjusza Hagioryty. Starzec jednak wskazywał na
jeszcze jeden punkt odniesienia 6, przekraczający i reinterpretujący człowieka oraz
3

L. Korporowicz, Kultura jako «sumienie» cywilizacji [w:] tegoż, Socjologia kulturowa. Kontynuacje
i poszukiwania, Kraków 2011, s. 69.
4

Leszek Korporowicz dowodził: Kultura, oprócz wielu treści, które może rozwijać, wspomagać, przenosić,
kumulować, transformować i animować, jest wartością dla człowieka samoistną, wyrażającą nade wszystko
jego człowieczeństwo, godność bycia podmiotem w jego życiowych staraniach niezależnie od państwa,
organizacji korporacji, w której w jakiejś mierze jest uczestnikiem. Współczesne techniki modelowania
kultury (…) są przykładem «produkcyjnego» stosunku do życia, eksploatacji możliwości twórczych człowieka,
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wyrażenie. Zob L. Korporowicz, Kultura przejawem godności człowieka [w:] tegoż, Socjologia kulturowa.
Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011, s. 81.
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A. Kłoskowska, Kultura [w:] Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991,
s. 23-24.
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Na Boga i Jego Królestwo jako punkt odniesienia dla prawosławnej kultury wskazywał też Mikołaj
Bierdiajew: Prymat całościowo potraktowanego życia nad „wyspecyfikowaną” kulturą był zawsze
szczególnie charakterystyczny dla prawosławia. Nie powstała na jego glebie tak znakomita kultura, jaką
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zinternalizowane przez niego normy czy też wytwory działań. Był nim Bóg - Ten, który
objawia siebie jako źródło i ostateczne przeznaczenie życia człowieka oraz tworzonej
przez niego kultury7. Stąd konieczność położenia akcentu na wymiar eschatologiczny
przenikający całość Słów Paisjusza Hagioryty.
Eschatologia, przenikająca myśl Paisjusza, może być nazwana eschatologią
aktualną przez skierowanie ku człowiekowi jako bytowi, który spełnienie może odnaleźć
tylko w Bogu. I choć jest ono w pełni osiągalne dopiero w Królestwie Bożym, już teraz
można w nim uczestniczyć, głównie dzięki darom, które zostały udzielone Kościołowi
jako wspólnocie wierzących. Właściwe ich rozpoznanie wymaga jednak od człowieka
uprzedniego poznania samego siebie, wejścia do wnętrza i doświadczenia obecności Boga,
który przemienia człowieka. Spojrzenie na siebie w prawdzie Bożej pozwala z jednej
strony dostrzec grzech i słabość, z drugiej zaś – odkryć dar stworzenia na obraz
i podobieństwo Boga. Chrześcijaństwo przynosi człowiekowi dobrą nowinę w postaci
Zbawiciela, którego wcielenie jest objawieniem Bogoczłowieka, otwarciem dla ludzi
możliwości stania się bogami przez łaskę. Ta przemiana, która ma charakter metafizyczny,
jest w stanie uczynić ludzi podobnymi do Boga, by używając swoich twórczych zdolności
byli w stanie budować taką kulturę, która stanie się odzwierciedleniem ich wewnętrznego
stanu i która włączy w siebie całe stworzenie, by również ono zostało przebóstwione.
Konieczne jest to, gdyż wcielenie nie miało na celu zbawienia jedynie ludzkości, lecz
całego świata. Paisjusz Hagioryta, wyrażając swoją troskę o los człowieka, dawał tym
samym wyraz swojej miłości do całego stworzenia, które zostało człowiekowi oddane pod
panowanie.
Autorytet starca Paisjusza w prawosławnym świecie wiąże się nie tylko z tym, co
głosił i do czego wzywał, lecz też ze świadectwem jego życia, które potwierdzało
prawdziwość mówionych przez niego słów. Jak pisał ks. Aleksander Jelczaninow: Każde
stworzono na gruncie katolicyzmu czy protestantyzmu. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnością
silne ukierunkowanie prawosławia na Królestwo Boże, które ma się urzeczywistnić nie na drodze
historycznej ewolucji, ale w rezultacie sakramentalnego przeobrażania świata. Zob. M. Bierdiajew, Prawda
prawosławia, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1993, nr 2 (453), s. 10-11.
7
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świata, grać na całej gamie sztuk i nauk, aby zbudować ludzkie istnienie, jakiego chciał Bóg. To istnienie
może się oprzeć tylko na służbie, której sens biblijny znaczy więcej niż służbę społeczną, termin ten oznacza
bowiem akt uzdrawiania i przywracania równowagi (…). Kiedy kultura stanie się ministerstwem w służbie
Królestwa Bożego, to ona usprawiedliwia historię, człowieka i jego kapłaństwo w świecie.
Zob. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. M. Kowalska, Białystok 2001, s. 92.
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słowo, pouczenie, ma sens i wartość jednie wtedy, gdy płynie z własnego duchowego
doświadczenia, z własnej wiedzy. Każde słowo wypowiedziane tylko ustami jest martwe
i kłamliwe, a słuchacze bezbłędnie to wychwycą 8.
Mimo tego, że starzec wielokrotnie powtarzał, iż jego serce jest przepełnione
miłością do drugiego człowieka, jego często bezkompromisowy, miejscami zdecydowany
i surowy sposób wyrażania myśli może wprowadzać tutaj pewną wątpliwość 9. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że Słowa są zebranymi naukami starca skierowanymi do wielu
osób różniących się między sobą sytuacją życiową, dojrzałością w wierze czy też cechami
osobowości. Starzec, jako ten, kto zna serce człowieka, swoje słowa dostosowuje
do odbiorcy, co zapewne miało miejsce również w tym przypadku. Pouczenia, wyjęte
z kontekstu spotkania i duchownej pedagogii ojca, mogą być odebrane w inny sposób niż
czynił to ich pierwotny, bezpośredni adresat. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę
na inną kwestię, związaną z autorytetem ojca duchowego. Gabriel Bunge zaznaczał,
że pomimo charyzmatycznego charakteru autorytetu starca oraz posłuszeństwa, jakie
powinno mu się okazywać, nie należy czynić tego ślepym poddaństwem, ale poddawać
rozeznaniu. Starców nie należy tylko czcić, ale też badać ich drogi, aby nie zafałszować
prawdziwego ducha monastycyzmu 10.
W tym kontekście cenna byłaby analiza wątków apokaliptycznych u Paisjusza
Hagioryty, co może wskazać jeden z kierunków przyszłych badań nad dziedzictwem
starca. Choć Justyn Popowicz w swojej Dogmatyce w części poświęconej eschatologii
poruszał też takie zagadnienia jak znaki końca świata czy nadejście Antychrysta 11, to
Sergiusz Bułgakow w Prawosławiu oddzielnie omawiał eschatologię i apokaliptykę.
Podobnie autorka tej pracy skupiła się na eschatologii, by ukazać jej specyfikę i znaczenie
8

A Jelczaninow, Naprzeciw Chrystusowi. Z Notatników prawosławnego księdza, przeł. Z. Podgórzec,
Warszawa 1997, s. 11.
9

Warto zwrócić uwagę na związek między surowością a ortodoksyjnością, na który wskazywał Chesterton:
Ortodoksyjny Kościół nigdy nie posuwał się po ogólnie przyjętym kursie i nie kierował się konwenansami;
ortodoksyjny Kościół nigdy nie był szacowny. Byłoby mu znacznie łatwiej, gdyby przyjął ziemską potęgę
arian lub gdyby w kalwińskim wieku siedemnastym rzucił się w bezdenną głębie predestynacji. Łatwo być
szaleńcem, tak jak łatwo być heretykiem. Zawsze prościej pozwolić na to, by epoka weszła nam na głowę, niż
zachować głowę na karku. Zawsze łatwo jest być modernistą, tak jak łatwo jest być snobem. Wpaść
w którąkolwiek z pułapek błędu i wyolbrzymienia, zastawianych przez kolejne mody i sekty na historycznej
drodze chrześcijaństwa – to byłoby rzeczywiście proste. Zawsze łatwiej jest upaść niż stać; istnieje wiele
kątów nachylenia umożliwiających upadek, ale tylko jeden umożliwiający zachowanie równowagi.
Zob. G.K. Chesterton, Ortodoksja, tłum. A. Szymanowski, Gdańsk-Warszawa 1996, s. 108-109
10

G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki,
Kraków 1998, s. 321.
11

Patrz: И. Попович, Догматика Православной Церкви: Эсхатология, пер. И. Яценко, Москва 2005.
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dla antropologii i kultury prawosławnej. Możliwe, że przyjrzenie się tematom
apokaliptycznym u Paisjusza stanowiłoby cenne poszerzenie tej analizy, zwłaszcza,
że starzec w zdecydowany sposób wypowiadał się na temat znaków czasu, nadejścia
Antychrysta, znamienia Bestii czy kodów kreskowych. Praca taka wymagałaby jednak
oddzielnej całościowej analizy, która mogłoby w pełny sposób naświetlić zagadnienie
apokaliptyki w prawosławiu, ze szczególnym podkreśleniem jej rozwoju w kulturze
rosyjskiej12. W przypadku eschatologii Paisjusza Hagioryty nie jest ona jednak kluczowa,
gdyż sam starzec, pytany o Antychrysta, odpowiadał: Pomówmy lepiej o Chrystusie13.
Dla przyszłych badań nad dziedzictwem duchowym starca Paisjusza szczególnie
interesującym wątkiem wydają się jego kontakty z mnichami zachodnimi. W Słowach
brakuje informacji na ten temat, jednak druga strona tych spotkań, przedstawiciele
zachodniego monastycyzmu, odnotowują je w spisanych wspomnieniach, jak zauważył
Adalberto Mainardi. Dotyczy to zwłaszcza dwóch osób, trapistów: jeden z nich to André
Louf, drugi – Basil M. Pennington14. Pisali oni o spotkaniach z Paisjuszem jako
wydarzeniach duchowych wielkiej wagi. Z punktu widzenia badacza są one znakiem
odnowienia kontaktów między mnichami wschodnimi i zachodnimi oraz duchowej
wymiany, której centrum pod koniec XX w. stała się Góra Atos. Analiza charakteru tych
spotkań oraz ich opisu w relacjach mnichów mogłaby być szansą na przyjrzenie się roli
mnichów w kształtowaniu wzajemnych stosunków między wschodnim i zachodnim
chrześcijaństwem. Ich posługa ma przecież bardzo ważny charakter: odchodząc od świata,
żyjąc poza miastem, stają oni na straży jego murów. Metropolita Kallistos (Ware) uważał,
że miastem jest Kościół15. Można również przyjąć szersze rozumienie – mnich, będąc
ukierunkowany eschatologicznie

na ostateczne przeznaczenie

całego

stworzenia

i przyniesienie go w modlitwie Bogu, strzeże całego świata, całej kultury tworzonej przez
człowieka.
Olivier Clément pisał: Trzeba mi było poznać chrześcijański Wschód (lecz teraz
wiem, że i Zachód, w klasztorach przede wszystkim, ma swoje sekretne wschody), żeby
12

Sergiusz Bułgakow, pisząc o apokaliptyce, zwracał uwagę na jej podwójny charakter w kulturze rosyjskiej:
mroczny i świetlisty, na kulturę staroobrzędowców, a także na jej ożywienie w XIX w. w kręgach inteligencji
kościelnej. Patrz: S. Bułgakow, Prawosławie, tłum. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992, s. 194.
13

Paisjusz Hagioryta, Słowa, t. 2, Przebudzenie duchowe, tłum. A. Bień, Hajnówka 2008, s. 167.

14

A. Mainardi, Holy Mount Athos – a Unique Spiritual and Cultural Heritage of the Modern World,
niepublikowany referat z konferencji “A dialogue on spiritual life” (Weimar, 23-26 czerwca 2012).
15

K. Ware, Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje…, red. i tłum. K. Leśniewski, W. Misijuk, Lublin 2011,
s. 200.
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znowu spotkać, tym razem ze świadomością zmartwychwstania, tych świetlistych starców,
których prosta, zwyczajna obecność pomaga żyć, umierać, przemieniać siebie przez
śmierć16. Słowa te można odnieść również do starca Paisjusza, by zrozumieć, dlaczego
w dalszym ciągu w jego pouczeniach chrześcijanie próbują odnaleźć odpowiedzi na
nurtujące ich pytania.

16

O. Clement, Inne słońce. Duchowa autobiografia, tłum. M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 55-56.
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