
elemei - példa erre az "istenépítők" mozgalma, amelynek vezetőiközött találjuk Gorkijt
és Lunacsarszkijt is.

Azoktóberi forradalom ellentmondásos helyzetbe hozza az orosz ortodoxiát. Azegyház
elveszti privilégiumait, anyagi javait, az ortodoxia megszúnik államvallás lenni s olyan
környezetbe kerül, ahol materialista világnézet foglalja el az irányító szerepet. Ezzel a
helyzettel az egyház nehezen békül meg és nem fogadja el a forradalmat. Az egyház és a
szovjet állam között különösen a 10-es évekvégén és a 20-as évek folyamán súlyos harcok
folynak. Ezek során kolostorokat számolnak föl (köztük a híres optyinai remeteséget),
templomokat zárnak be, papokat, főpapokat tartóztatnak le, sokan közülük emigrálnak,
vagy átmenetileg a katolicizmus felé igyekeznek orientálódni. Az ateista propaganda
összehasonlíthatatlanul több eszközzel és lehetőséggel rendelkezik, mint a vallásos
nevelés.

Másfelől az egyház megszúnt egy elnyomó államhatalom kiszolgálója lenni. Ez nagy
mértékben megnöveli erkölcsi tekintélyét és lehetőséget teremt a már korábban
megindított reformok folytatásához. A patriarchátust már 1917-ben visszaállítják, a
későbbiek folyamán az egyházvezetést egyre inkább a homjakovi-szolovjovi értelemben
vett "közösségi" alapokra helyezik, növekszik a termékeny viták létjogosultsága és
intenzitása, hajlékonyabbá válnak egyes, korábban megfellebbezhetetlennek tartott
dogmák is. Több évtizedes súlyos belső harcok után lényegében helyreáll az egyház
egysége s lassan rendeződnek a kapcsolatok a szovjet állammal is.

A Szovjetunióban az egyház nem játszhat olyan szellemi irányító szerepet, mint
amilyenre korábban igényt tartott, de az emberek vallásos igénye továbbra is eleven, s a
vallásos gondolkodás hatása felfedezhetőszarnos szovjet írónál és múvésznél: }eszenyin
nél, Platonovnál, Cvetajevánál, Bulgakovnál és Paszternaknál éppúgy, mint Thrkovszkij
filmjeiben. Mintha újraéledne annak belátása, hogy a vallás törvényei, a Tízparancsolat
előírásai összhangban vannak minden emberséges, becsületes, demokratikus és ésszerű

társadalmi berendezkedéssel, vagyannak "átépítésével". Erre utal a már többször idézett
Lihacsovakadémikus, aki, nem pusztán a saját véleményének adva hangot, élesen elítéli a
durva eszközökkel folytatott ateista propagandát, a hívők és az egyházi személyek
irányában gyakran megnyilvánuló lekezelő, lenéző magatartást, egyes hivatalos szervek
nek az egyházzal és a vallásgyakorlással szembeni visszaéléseit, és kifejti azt a felfogását,
hogy a hit nem a tudatlanság jele, mint sokan tartják, hanem éppen a hívőkhöz való
ellenséges viszony ered tudatlanságból. Úgy tűnik, az orosz ortodox egyház, ezeréves
tapasztalatát, megpróbáltatásait, kudarcait és diadalait számba véve kiállta a próbát,
bebizonyította, hogy ma is része van az orosz ember szellemi arculatának formálásában, és
bátran nézhet szembe a jövő feladataival, nehézségeivel is.
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