
„By∏o to na prze∏omie lat osiemdziesiàtych 

i dziewi´çdziesiàtych. Fascynowa∏a mnie wów-

czas antropozofia Rudolfa Steinera i wyjecha∏am

nawet do Niemiec, gdzie w Centrum Steinerow-

skim studiowa∏am eurytmi´. Podczas spotkaƒ

wszystkich uczestników kursów, Francuzów,

Niemców, Szwajcarów i innych, dochodzi∏o tam

do tzw. przekazywania energii. Na poczàtku my-

Êla∏am, ˝e odbywaç si´ to b´dzie w zamkni´tym

kr´gu i wszyscy b´dziemy trzymaç si´ za r´ce.

Organizatorzy jednak prosili, ˝eby stanàç do

nich przodem i otworzyç si´ na nich. Prze-

mkn´∏o mi przez myÊl, ˝e wyglàda to tak, jakby

Êciàgali od nas energi´. Po powrocie do Polski

okaza∏o si´, ˝e jestem zupe∏nie wycieƒczona

energetycznie, nie mia∏am w ogóle si∏ do ˝y-

cia, le˝a∏am ca∏ymi dniami w ∏ó˝ku, nie mogàc

nawet pomachaç d∏onià, a do toalety noszono

mnie na r´kach. Straci∏am wol´ ˝ycia, chcia-

∏am umrzeç. Trwa∏o to trzy lata, w ciàgu których

nie mogli mi pomóc ˝adni lekarze, psychiatrzy

i bioenergoterapeuci. Dopiero po modlitwie 

o uwolnienie duchowe w KoÊciele katolickim

dozna∏am ca∏kowitego uzdrowienia. 

Z tego pobytu w centrum antropozoficznym

pami´tam, ˝e ci animatorzy kursów byli coraz

bardziej z uczestników, czyli Niemców,

Szwajcarów czy Francuzów, niezadowoleni.

Nie odpowiada∏ ich oczekiwaniom zw∏aszcza

poziom przekazywania energii. Mówili, ˝e

muszà teraz jechaç na Wschód, bo najlepszy-

mi uczniami sà Rosjanie. Oni majà szerokie

dusze.”. 

O tym, ˝e komunizm próbowa∏ zastàpiç wiar´

i byç Êwieckà religià, napisano ju˝ tomy. Natu-

ra nie znosi jednak pustki, dlatego po upadku

Zwiàzku Radzieckiego duchowà pró˝ni´, jaka

powsta∏a na tym terytorium, zacz´∏y wype∏-

niaç ró˝nego rodzaju propozycje spod znaku

zarówno New Age, jak i Old Age.

Prawd´ mówiàc, entuzjazm religijnego prze-

˝ywania komunizmu wygas∏ ju˝ dawno, ale re-

presyjnoÊç ustroju, która okaza∏a si´ bardziej

˝ywotna od jego ideowoÊci, uniemo˝liwia∏a

pojawienie si´ duchowych alternatyw w skali

spo∏ecznej. By∏o to mo˝liwe jedynie w pew-
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nych enklawach, np. wÊród moskiewskiej czy

leningradzkiej inteligencji. Znana piosenkarka

˚anna Biczewska opowiada∏a mi przed kilku

laty, ˝e ca∏a artystyczna elita Rosji by∏a w latach

osiemdziesiàtych zara˝ona teozofià w wyda-

niu Madame Blavatsky oraz Niko∏aja i Heleny

Roerichów. 

Implozja komunizmu spowodowa∏a, ˝e w∏adza

przesta∏a roÊciç sobie prawo do panowania

nad sumieniami i – mniej wi´cej od 1987 roku,

od szczytu Reagan-Gorbaczow w Reykjaviku –

paƒstwo zacz´∏o respektowaç wolnoÊç religijnà

obywateli. Zaowocowa∏o to wkrótce zetkni´-

ciem si´ dwóch wychodzàcych sobie naprzeciw

tendencji.

Z jednej strony odci´te przez dziesi´ciolecia

od prawdziwych êróde∏ duchowoÊci spo∏e-

czeƒstwo sowieckie odczuwa∏o ogromny g∏ód

transcendencji. Na spotkania z o. Aleksandrem

Mieniem, wybitnym duszpasterzem prawos∏aw-

nym, na stadiony lub do pa∏aców kultury przy-

chodzi∏y wówczas dziesiàtki tysi´cy ludzi

spragnionych przekazu, który trafi do ich

dusz. Wiele osób zacz´∏o wtedy ucz´szczaç

do prawos∏awnych cerkwi.

Zjawisko to mia∏o jednak charakter tymczasowy

i nie przybra∏o rozmiarów trwa∏ego odrodzenia.

Z ró˝nych wzgl´dów bowiem Rosyjska Cerkiew

Prawos∏awna nie by∏a na taki fenomen przygo-

towana. Przez wiele lat nadzór nad nià spra-

wowa∏ KGB, który nie dopuszcza∏, by duchow-

nymi zostawa∏y osobowoÊci mocne i wyrazi-

ste. Na egzaminach do seminariów obowiàzy-

wa∏a selekcja negatywna: najlepszych oblewano.

WyÊwi´ceni kap∏ani nie mogli natomiast zaj-

mowaç si´ ewangelizacjà, katechezà czy dusz-

pasterstwem, zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y.

Mogli tylko udzielaç sakramentów i celebrowaç

obrz´dy. Ten wymuszony przez KGB bierny mo-

del sprawowania pos∏ugi spowodowa∏, ˝e kiedy

na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´ç-

dziesiàtych w cerkwiach pojawi∏y si´ t∏umy

ciekawych, lecz zdezorientowanych ludzi, nie

mia∏ ich kto wprowadziç w prawdy wiary. Tacy

duszpasterze jak wspomniany ju˝ o. Mieƒ, za-

mordowany w 1990 roku przez „nieznanych

sprawców”, nale˝eli do wyjàtków.

Trzeba w tym miejscu przypomnieç, ˝e gdy

przeci´tny niewierzàcy Rosjanin po raz pierw-

szy znajdzie si´ w cerkwi, ma wi´cej proble-

mów ze zrozumieniem tego, co si´ wokó∏ niego

dzieje, ni˝ przeci´tny niewierzàcy Polak, któ-

r y po raz pierwszy zajrza∏ do koÊcio∏a katolic-

kiego. U nas msze odprawiane sà po polsku,

natomiast liturgie prawos∏awne sà celebrowane

w j´zyku cerkiewnos∏owiaƒskim, który dla wi´k-

szoÊci Rosjan jest po prostu niezrozumia∏y. 

Jeden z moskiewskich ksi´˝y, o. Aleksander

Borisow opowiada∏, ˝e kiedy przeczyta∏ swoim

wiernym fragment „Listu do Hebrajczyków”

po cerkiewnos∏owiaƒsku, okaza∏o si´, ˝e wi´k-

szoÊç s∏uchajàcych zrozumia∏a tylko jedno

s∏owo: „bracia”. Poza tym pe∏na symboliki 

liturgia bizantyjska przysparza osobom niewta-

jemniczonym w chrzeÊcijaƒskie misteria du˝ych

trudnoÊci w odbiorze. 

Nic wi´c dziwnego, ˝e w Rosji funkcjonuje

wyraz zupe∏nie nieobecny w polskim s∏owniku

– „ucerkowiç si´”, który mo˝na przet∏umaczyç

jako „ukoÊcielniç si´”. Oznacza on zrozumienie

wszystkiego, co si´ dzieje w Êwiàtyni w war-

stwie zewn´trznej – sensu Carskich Wrót,

znaczenia ikonostasu, istoty ikon, roli kadzid∏a,

symboliki Êwiec itd. Dopiero to zrozumienie

zewn´trzne – jak podkreÊla wielu prawos∏aw-

nych mistrzów ˝ycia duchowego – mo˝e staç si´

podstawà zrozumienia (i prze˝ycia) wewn´trz-

nego. Tymczasem kilkanaÊcie lat temu nie mia∏

kto „ucerkowiç” owych t∏umów, które po raz

pierwszy w ˝yciu znalaz∏y si´ w chrzeÊcijaƒ-

skiej Êwiàtyni, i cz´sto wszystko wokó∏ nich

by∏o tak dziwne i nieznane, jak dla nas, gdy

po raz pierwszy znajdziemy si´ w egipskich

piramidach i oglàdamy tajemnicze hieroglify 

i zagadkowe posàgi. Wielu, nie znajdujàc wy-

jaÊnienia, rozczarowa∏o si´ wówczas do Cerkwi,

widzàc w niej jedynie relikt zamierzch∏ej prze-

sz∏oÊci. Postanowili wi´c szukaç gdzie indziej.

W ten sposób zetkn´li si´ z drugim zjawiskiem,

o którym wspomnia∏em ju˝ na poczàtku, mia-
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nowicie z inwazjà na teren postsowiecki

wszelkiego rodzaju sekt, zborów, ruchów religij-

nych, magów, proroków, cudotwórców, kahu-

nów, psychotroników, ezoteryków, ekstrasen-

sów, uzdrowicieli, bioenergoterapeutów itd.

Inwazja ta trafi∏a na dobry grunt, poniewa˝

podglebie kulturowe chrzeÊcijaƒstwa wschod-

niego – o czym pisa∏ ju˝ przed wojnà w swym

wnikliwym studium Bogumi∏ Jasinowski – bar-

dziej ni˝ na Zachodzie sprzyja ruchom gno-

stycko-manichejskim i fideistycznym. 

Owi przybysze z zagrani-

cy bardzo cz´sto dyspo-

nowali argumentami, któ-

re w spauperyzowanym

spo∏eczeƒstwie postso-

wieckim szczególnie prze-

mawia∏y do wyobraêni

zdemoralizowanych apa-

ratczyków dawnej komu-

nistycznej administracji

– czyli zielonymi bankno-

tami z podobiznami ame-

rykaƒskich prezydentów.

Moc perswazji ukr yta 

w tych argumentach po-

zwala∏a owym przyby-

szom dostawaç za bezcen

atrakcyjne lokale w cen-

trach miast, czas anteno-

wy w ró˝nego rodzaju

stacjach telewizyjnych czy

radiowych rozg∏oÊniach,

a nawet mo˝liwoÊç wpro-

wadzania swoich kursów

do szkó∏. Skazany niedaw-

no w Japonii na kar´ Êmierci przywódca sekty

Aum Najwy˝sza Prawda – Shoko Asahara mia∏

rozleg∏e kontakty w moskiewskich elitach

w∏adzy, a w kr´gu jego znajomych znajdowa∏

si´ jeden z najbardziej zaufanych ludzi Borysa

Jelcyna – Oleg ¸obow. Z kolei sekta Moona,

dzi´ki dobrym stosunkom z prezydentem Ka∏-

mucji Kirsamem Ilum˝ynowem, za∏atwi∏a sobie

prowadzenie zaj´ç pt. „Mój Êwiat i ja” w tam-

tejszych szko∏ach, gdzie werbowani byli adepci

nauk koreaƒskiego guru.

„Mechanizmy ‘pomocy’ totalitarnym kultom,

uruchomione na najwy˝szych szczeblach w∏a-

dzy, mogà przybraç najbardziej rozmaite for-

my – twierdzi pu∏kownik Andriej Chwylia-

-Olinter, g∏ówny ekspert w rosyjskim MSW

ds. toksycznych sekt. – Tak wi´c np. dla sku-

tecznego wprowadzenia do naszego kraju jed-

nej z najbardziej totalitarnych sekt i w jej 

interesach przeprowadzono odpowiednià obra-

botk´ oraz ‘operacj´ przeciàgni´cia na swojà

stron´’ grona pedagogicznego w wielu szko-

∏ach i zak∏adach naukowych. Nauczycielom

obowiàzkowo – w ramach

polecenia s∏u˝bowego,

zgodnie z instrukcjami 

‘z góry’ – polecano, by

brali udzia∏ w organizowa-

nych przez sekt´ semina-

riach poÊwi´conych naj-

nowszym sposobom wy-

k∏adania i podr´cznikom,

z równoczesnym studio-

waniem pseudomistycz-

nego Êwiatopoglàdu du-

chowego oraz podstaw

j´zyka koreaƒskiego. Cel

tych dzia∏aƒ by∏ zupe∏nie

jasny: poprzez ‘przenik-

ni´tych’ nauczaniem sek-

ty wyk∏adowców rozpo-

wszechniç owo naucza-

nie wÊród uczàcej si´

m∏odzie˝y, tak aby przy-

ciàgnàç jak najwi´kszà

liczb´ sympatyków i adep-

tów. Rozmach tej akcji –

a istnia∏ jeszcze wówczas

ZSRR – by∏ ogólnopaƒstwowy”.

W samych tylko moskiewskich podstawów-

kach wymyÊlone i prowadzone przez rozmaite

sekty i organizacje zaj´cia dla uczniów mia∏y

np. Cerkiew Âwiadka Li, Centrum Psychofi-

zycznego Doskonalenia „Zjednoczenie”, Fun-

dacja „Uduchowienie”, Centrum Duchowo-

-Twórcze „Satori”, Stowarzyszenie Astrologicz-

ne „Famalgaut Plus”, KoÊció∏ Moona, Instytut

Uniwersalnej Wiedzy Duchowej „Tetrada”,
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Âwiatowy Uniwersytet Duchowy „Brahma Ku-

maris” i wiele innych. Z ich podr´czników

dzieci musia∏y uczyç si´ o „kosmicznych lar-

wach”, „astralnych mahatmach” czy tym po-

dobnych „problemach”. Dyrektorowi szko∏y

podstawowej nr 1226 w po∏udniowo-wschod-

nim okr´gu Moskwy tak bardzo spodoba∏y si´

te zaj´cia, ˝e otworzy∏ drzwi swojej placówki

a˝ dla czterech sekt od razu, co szybko przy-

p∏aci∏ utratà stanowiska. 

Oprócz sekt przyby∏ych z zagranicy zacz´∏o

pojawiaç si´ równie wiele rodzimych ruchów

religijnych. W du˝ej liczbie szkó∏, zw∏aszcza

w Rosji i na Ukrainie, prowadzone te˝ by∏y

kursy pod nazwà „˚ywa etyka” lub „Agni-joga”,

organizowane przez tzw. roerichowców. Ta

rosyjska odmiana teozofii – o której wspomi-

na∏a ju˝ ˚anna Biczewska – po upadku komu-

nizmu rozprzestrzeni∏a si´ ze Êrodowisk inte-

ligenckich na inne grupy spo∏eczne. W ramach

„˝ywej etyki” wyk∏ada si´ w szko∏ach podstawy

teozofii, m.in. teori´ reinkarnacji. Teozofia

Niko∏aja i Heleny Roerichów sta∏a si´ tak po-

pularna, ˝e diakon Andriej Kurajew, najbardziej

dziÊ wp∏ywowy wspó∏czesny teolog prawo-

s∏awny, poÊwi´ci∏ jej ponad 1000-stronicowe

dzie∏o zatytu∏owane „Satanizm dla inteligencji”.

O tym, ˝e na „gnostyckie ukàszenie” szcze-

gólnie wra˝liwa jest rosyjska inteligencja,

przekonuje przyk∏ad tzw. KoÊcio∏a Ostatniego

Testamentu, sekty za∏o˝onej przez 43-letniego

dziÊ proroka Wissariona. Na jego wezwanie 

w syberyjskiej wiosce Pietropaw∏owka osiedli∏o

si´ 4500 osób, z czego zdecydowanà wi´kszoÊç

stanowià naukowcy, artyÊci, lekarze i nauczy-

ciele, g∏ównie z Moskwy i Petersburga.

Du˝à aktywnoÊç na terytorium postsowieckim

przejawiajà te˝ grupy satanistyczne, choç stano-

wià one margines wszystkich sekt. Warto o nich

jednak wspomnieç ze wzgl´du na pewne asocja-

cje literackie. W ciàgu niemal roku (1993-94)

sataniÊci zamordowali trzech kleryków i jed-

nego pielgrzyma w Pustelni Optiƒskiej – miej-

scu, które ponad sto lat temu odwiedzi∏ Fiodor

Dostojewski i opisa∏ je nast´pnie w „Braciach

Karamazow”. Ulubionym miejscem spotkaƒ

moskiewskich satanistów (w piàtkowe wie-

czory) jest z kolei – opisana w „Mistrzu i Ma∏-

gorzacie” Micha∏a Bu∏hakowa – kwatera dia-

b∏a Wolanda przy ulicy Sadowoje Kolco. Wspo-

mniany ju˝ pu∏kownik Andriej Chwylia-Olin-

ter, znawca totalitarnych kultów w rosyjskim

MSW, zastanawiajàc si´ nad tym, co przyciàga

ludzi do satanizmu, ani s∏owem nie wspomina

o twórczoÊci takich heavy metalowych kapel,

jak np. Black Sabath czy Judas Priest, pisze

zaÊ o tym, ˝e „wiele szkód przynosi poetyzacja

demonizmu i z∏a jako takiego, obecna nawet

w naszej ojczystej literaturze, np. u takich pi-

sarzy jak S∏uczajewski, So∏ogub, Briusow, Bal-

mont, Mere˝kowski, Andriejew, Bu∏hakow,

Or∏ow i inni”. To kolejne wskazanie na inteli-

gencki w wi´kszoÊci rodowód adeptów sekt

(w tym wypadku satanistów), poniewa˝ o zna-

jomoÊç twórczoÊci wymienionych wy˝ej pisa-

rzy trudno podejrzewaç osoby niewykszta∏co-

ne i nieoczytane. 

Wielu ze szczególnie gorliwych wyznawców

„nowych wiar” by∏o wczeÊniej mocno zaanga-

˝owanych w komunizm. Dotyczy to np. Wiel-

kiego Bia∏ego Bractwa – sekty, która w 1993

roku w centrum Kijowa og∏osi∏a „koniec Êwia-

ta”. Na jej czele stali: by∏a funkcjonariuszka

Komsomo∏u Maryna Cwigun oraz doktor Jurij

Kriwonogow, który w czasach sowieckich pra-

cowa∏ w kijowskim Instytucie Cybernetyki,

gdzie uczestniczy∏ m.in. w przeprowadzanych

na potrzeby wojska tajnych badaniach nad pró-

bami korekty ÊwiadomoÊci ludzkiej – na maso-

wà skal´ – za pomocà Êrodków psychotronicz-

nych. JeÊli chodzi o cz∏onków sekty, „korekta”

ta uda∏a si´ w stu procentach – jeszcze wiele lat

po rozbiciu Bia∏ego Bractwa jego byli cz∏onkowie

zachowywali si´ jak zombi, a bezradni psychia-

trzy nie byli w stanie przywróciç ich do nor-

malnego funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie. 

Wiele pisa∏o si´ te˝ o zwiàzkach KGB i g∏o-

Ênego hipnotyzera Anatolija Kaszpirowskiego.

Kijowski metropolita Filaret (Denysenko) ujaw-

ni∏ niedawno, ˝e gdy Kaszpirowskiemu zapro-

ponowano chrzest, ten zdecydowanie odmó-

wi∏, gdy˝ – jak uzasadnia∏ – straci∏by wówczas
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swojà moc uzdrawiania. I pomyÊleç, ˝e w Polsce

ten „cudotwórca”, zwiàzany notabene z partià

˚yrinowskiego, zaczyna∏ swà karier´ od wy-

st´pów w katolickich koÊcio∏ach.

Ogromnà popularnoÊç zawdzi´cza∏ Kaszpi-

rowski g∏ównie telewizji. Jak wspomina Wa-

lentyn Szczerbanow, jeden z telewizyjnych

realizatorów jego seansów: „Kaszpirowskiego

stymulowa∏a idea Êwiatowego panowania.

Wcale nie ˝artuj´. Po prostu zaw∏adn´∏a nim

mania telewizji: paƒstwowej, satelitarnej, kablo-

wej, ka˝dej. Widaç to by∏o od samego poczàtku

w jego zachowaniu i pragnieniu ciàg∏ego po-

wi´kszania swego audytorium... W pewnym

momencie odkry∏em, ˝e w ogóle unika on tra-

dycyjnej praktyki: w cztery oczy z pacjentem.

Praktykujàc przez dziesi´ç lat wÊród narkoma-

nów, alkoholików i psychopatów, zaczà∏ po pro-

stu czuç obrzydzenie do wszystkich pacjen-

tów. Móg∏ ich znosiç tylko za poÊrednictwem

monitora”.

Apogeum popularnoÊci ma dziÊ Kaszpirowski

ju˝ za sobà, ale wielu przywódców sekt posz∏o

utorowanà przez niego drogà, na którà sk∏ada-

∏a si´ jego sta∏a obecnoÊç w mediach oraz

˝yczliwoÊç wp∏ywowych protektorów (w wy-

padku hipnotyzera z Winnicy takim „opieku-

nem” by∏ Jegor Ligaczow, uznawany w KC

KPZR za lidera partyjnego „betonu”).

Jak pisze ukraiƒska publicystka Oksana Bajun:

„Najnowsi guru nie pope∏niajà ju˝ takich pomy-

∏ek jak obecny wi´zieƒ Kriwonogow (z Wiel-

kiego Bia∏ego Bractwa), i doskonale wiedzà, 

z jakich osób formowaç swojà trzod´. Najmà-

drzejsi zbierajà pod skrzyd∏a swych koÊcio∏ów

znanych biznesmenów, polityków, artystów 

i przedstawicieli struktur si∏owych. Trzoda

ch´tnie godzi osobiste publicity z publicity 

guru i pomaga sekcie torowaç szlak na szczy-

ty. Rozwija si´ zw∏aszcza ich ekspansja w tele-

wizji, przypominajàc coÊ pomi´dzy TV-sho-

pem a reklamà podziemnego burdelu”.

Tego rodzaju dzia∏alnoÊç prowadzi∏ najbar-

dziej znany na terytorium WNP astrolog – Pa-

we∏ Globa, za∏o˝yciel grupy „Awiesta”. Jej

cz∏onkowie nie byli w stanie normalnie ˝yç

bez horoskopów stawianych im przez guru.

Globa – jedna z gwiazd postsowieckiej kultu-

r y masowej – na jednego ze swych zast´pców

wytypowa∏ popularnego niegdyÊ boksera Olega

Dawidowa. A˝ dziw bierze, ˝e ten ostatni,

majàcy k∏opoty ze z∏o˝eniem w proste zdanie

pojedynczych s∏ów, by∏ w stanie przekonywaç

t∏umy, zw∏aszcza inteligentów, ˝e jest ich ko-

smicznym przewodnikiem i nauczycielem. 

Przyglàdajàc si´ doktrynom sekt dzia∏ajàcych

na terenie by∏ego ZSRR, mo˝na stwierdziç, ˝e

ich g∏ównà cechà jest synkretyzm, ∏àczàcy

chrzeÊcijaƒstwo z religiami Wschodu, g∏ównie

hinduizmem i buddyzmem, a tak˝e z elementa-

mi gnozy i ezoteryzmu. Zdarzajà si´ te˝ ruchy

religijne, próbujàce wnieÊç do swego naucza-

nia doÊwiadczenie komunizmu; np. KoÊció∏

Matki Bo˝ej Paƒstwowej z patriarchà Joannem

na czele g∏osi, ˝e Golgota zosta∏a zastàpiona

przez So∏owki, a to znaczy, ˝e nowà doskona-

∏à ofiarà przeb∏agalnà za grzechy nie jest ju˝

ofiara Chrystusa, lecz m´ka i Êmierç milionów

ofiar systemu sowieckiego. 

W Rosji ˝ywa pozostaje te˝ do dziÊ tradycja

roz∏amu – rasko∏u, która w minionych wie-

kach doprowadzi∏a do kolejnych schizm we-

wnàtrz prawos∏awia i do powstania ró˝nych

odmian staroobrz´dowców – raskolników.

Obecnie stanowià one coraz bardziej znaczàcà

konkurencj´ dla Patriarchatu Moskiewskiego,

który zdaniem licznych starowierców zaprze-

da∏ dusz´ diab∏u. Wiele ruchów religijnych

krystalizuje si´ równie˝ wokó∏ innej tradycyj-

nej „instytucji” rosyjskiego ˝ycia duchowego,

czyli tzw. jurodiwych – owych „szaleƒców Bo-

˝ych”, którzy – natchnieni duchem proroczym

– sà w stanie nawet najbardziej niewygodne

prawdy rzucaç w twarz rzàdzàcym. 

Na niezwyk∏à pstrokacizn´ wspó∏czesnego ˝y-

cia duchowego w Rosji sk∏ada si´ te˝ istnienie

oko∏o 300 tysi´cy ludowych uzdrawiaczy, zna-

chorów, wró˝bitów, jasnowidzów, astrologów

itp. To za ich sprawà sale koncertowe i pi∏kar-
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skie stadiony zape∏niajà si´ t∏umami spragnio-

nymi ujrzeç lub doÊwiadczyç na sobie dzia∏a-

nia nadprzyrodzonych mocy. W 1995 roku 

w Pa∏acu Kultury w Dniepropietrowsku przez

niedopatrzenie zorganizowano w odst´pie zale-

dwie godziny koncert muzyki Mozarta z udzia-

∏em zaproszonego z USA dyrygenta oraz wy-

st´p Stalli, miejscowej uzdrowicielki i wró˝ki.

Koncert musiano przerwaç w po∏owie, gdy˝

wielbiciele wró˝ki wdarli si´ do sali, zacz´li

krzyczeç, gwizdaç i tupaç, domagajàc si´ zejÊcia

ze sceny muzyków oraz pojawienia si´ cudo-

twórczyni.

W moskiewskim metrze rozdawana jest gazeta

z og∏oszeniami, w której kilka kolumn zajmujà

anonsy ekstrasensów. Jedni z nich oferujà

rzucanie z∏ych uroków i klàtw (lata praktyki,

du˝a skutecznoÊç, okres gwarancyjny), inni 

z kolei zachwalajà siebie jako niedoÊcignionych

w odczynianiu uroków i zdejmowaniu prze-

kleƒstw. Etnografowie i religioznawcy sygnali-

zujà, ˝e na ukraiƒskim Wo∏yniu i bia∏oruskim

Polesiu odrodzi∏ si´ fenomen wiejskich cza-

rownic – przewa˝nie w rodzinach, w których

przed wielu laty istnia∏y tego typu tradycje. 

Ostatnio g∏oÊno by∏o o ekstrasensach z powodu

mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej,

które w czerwcu 2004 r. odby∏y si´ w Kijowie.

W fina∏owym turnieju Ukrainki niespodziewa-

nie uleg∏y Rosjankom. Albina Deriugina, prze-

wodniczàca Federacji Gimnastyki Artystycznej

Ukrainy, oskar˝y∏a zwyci´skà ekip´ o nieuczci-

wà konkurencj´: „Na sali, gdzie odbywa∏y si´

zawody, siedzia∏ Alan Czumak (jeden z najs∏yn-

niejszych rosyjskich hipnotyzerów i bioener-

goterapeutów – przyp. red.), a wraz z nim

pi´tnastu ekstrasensów, którzy parali˝owali

nasze gimnastyczki... Z ràk naszych zawodni-

czek wypada∏y przedmioty, gimnastyczki êle si´

czu∏y. To pierwsza oznaka ingerencji ekstra-

sensów. Jestem przekonana, ˝e to w∏aÊnie oni

sparali˝owali zupe∏nie Bezsonowà”.

Psychotronicy przybyli do Kijowa z oficjalnà

delegacjà rosyjskà i zaj´li miejsca zarezerwowa-

ne dla oficjalnych goÊci. Na pytanie dziennika-

rza, jak mo˝na przeciwdzia∏aç negatywnemu

wp∏ywowi wywieranemu na ukraiƒskich spor-

towców przez z∏e moce obcych, Albina Deriugi-

na ˝achn´∏a si´: „O jakiej ochronie mo˝e byç

mowa, skoro nie staç nas nawet na zwrot bi-

letów dla naszego ekstrasensa, który móg∏by

zniwelowaç wp∏yw rosyjskich znachorów?”.

Warto dodaç, ˝e nie by∏ to pierwszy wypadek

si´gni´cia po tego rodzaju Êrodki przy okazji

zmagaƒ sportowych. Swego czasu wiele mówio-

no o hipnotyzerach i psychotronikach towa-

rzyszàcych szachowemu meczowi o mistrzostwo

Êwiata mi´dzy Anatolijem Karpowem i Garrim

Kasparowem. Mieli oni staç po stronie ulu-

bieƒca partii komunistycznej – Karpowa, i de-

koncentrowaç oraz rozpraszaç uchodzàcego

za dysydenta Kasparowa.

Wspomniane 300 tysi´cy samozwaƒczych

uzdrawiaczy i jasnowidzów to liczba ogromna

(oznacza, ˝e na 350 mieszkaƒców przypada 

1 ekstrasens). Przekracza ona nawet liczebnoÊç

wszystkich sekt w Rosji – w po∏owie lat dzie-

wi´çdziesiàtych szacowano, ˝e nale˝y do nich

od 200 do 250 tysi´cy osób.

Cechà charakterystycznà tych ostatnich grup

jest du˝y udzia∏ inteligencji, podatnej nie tylko

na m´tny pseudomistycyzm, lecz i na najbar-

dziej nawet irracjonalne teorie. Sprawdza si´

na nich doskonale trafnoÊç s∏ów Chestertona,

˝e to nieprawda, i˝ cz∏owiek, który przestaje

wierzyç w Boga, nie wierzy w nic – on wierzy

we wszystko. W odró˝nieniu od nich ludzie 

z ni˝szym wykszta∏ceniem sà bardziej zabo-

bonni w tradycyjnym tego s∏owa znaczeniu –

sà np. przekonani, ˝e jak coÊ w domu zginie,

to stoi za tym domowoj, czyli z∏oÊliwy skrzat

domowy; albo ˝e gdy krowa przesta∏a dawaç

mleko, to dlatego, ˝e ktoÊ na nià spojrza∏ z∏ym

okiem itd. Oni najcz´Êciej nie wst´pujà jed-

nak do sekt, ch´tnie za to dajà wiar´ rozma-

itym ludowym uzdrawiaczom, jasnowidzom,

bioenergoterapeutom itd.

Rosyjski duchowny Jakow Krotow zauwa˝a, ˝e

najpopularniejszà religià w Rosji jest dziÊ
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„apofatyczne pogaƒstwo”. Wi´kszoÊç ludzi ˝yje

bowiem jak poganie, przyjmujàc wszelkie zabo-

bony – i nie zdajàc sobie z tego sprawy. Zara-

zem dziesi´ciolecia komunizmu przyzwyczai∏y

ich do ˝ycia poza wspólnotà koÊcielnà. Dlatego

w skali masowej dominuje oboj´tnoÊç i religij-

ny indeferentyzm; przystàpienie do Cerkwi

lub do sekty jest drogà dla najbardziej rozbu-

dzonych duchowo.

Coraz bardziej zdecydowanie z tymi wszystki-

mi zagro˝eniami w sferze duchowej zaczyna

walczyç Rosyjska Cerkiew Prawos∏awna. Przez

ostatnich kilkanaÊcie lat zdo∏a∏a okrzepnàç, 

w du˝ej mierze dzi´ki pomocy paƒstwa. Oka-

za∏o si´, ˝e obydwie strony podobnie definiujà

zagro˝enia. SpecjaliÊci z Centrum Informacji

Kryminalnej rosyjskiego MSW, którzy dostrzegli

opisywanà powy˝ej inwazj´ zagranicznych

sekt i kultów, uznali, ˝e nie mia∏a ona charak-

teru samorzutnego, lecz by∏a ÊciÊle zaplano-

wana. Ich zdaniem „agresja duchowa” jest

jednym z elementów wojny psychologicznej 

z Rosjà, majàcej na celu destabilizowanie paƒ-

stwa. Wskazujà przy tym na zwiàzki wielu

sekt z obcymi s∏u˝bami specjalnymi. Tajemnicà

poliszynela sà np. powiàzania mi´dzy sektà Mo-

ona a wywiadem po∏udniowokoreaƒskim.

Nic wi´c dziwnego, ˝e w zatwierdzonej w 1997

roku przez prezydenta Jelcyna doktrynie bez-

pieczeƒstwa narodowego znalaz∏o si´ sformu-

∏owanie o koniecznoÊci zachowania niepodziel-

noÊci „duchowej przestrzeni” Rosji. W doku-

mencie podkreÊlono, ˝e „najwa˝niejszà rol´ 

w ochronie tradycyjnych wartoÊci duchowych

odgrywa dzia∏alnoÊç Rosyjskiej Cerkwi Prawo-

s∏awnej i koÊcio∏ów innych wyznaƒ”. Jako za-

gro˝enie dla bezpieczeƒstwa narodowego wy-

mieniono natomiast dzia∏alnoÊç sekt.

Wydaje si´, ˝e po raz kolejny w swojej historii

prawos∏awna Cerkiew ucieka si´ pod ochron´

rosyjskiego paƒstwa. Jest to zrozumia∏e, gdy˝

po dziesi´cioleciach panowania zbrodniczego

systemu ateistycznego KoÊció∏ ten jest bardzo

os∏abiony. Jednak˝e na d∏u˝szà met´, aby

przyciàgaç ludzi i zatrzymaç ekspansj´ sekt,

Cerkiew musi si´ wewn´trznie odrodziç i po-

stawiç na ewangelizacj´. Inaczej duchowa pust-

ka po upadku komunizmu zostanie zape∏niona

przez kogoÊ innego.

Grzegorz Górny

redaktor naczelny miesi´cznika 

Fronda. Autor wielu artyku∏ów 

na temat KoÊcio∏a i chrzeÊcijaƒstwa.
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