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Oazy Ortodoksji 
 

 
Okazuje si�, �e je�li wytrwale si� szuka, to mo�na znale�� skarb w miejscu 

wcale nie tak odleg�ym ani tajemniczym jak wyspa Juliusza Verne`a; �e mo�na 

odkry� w tera�niejszo�ci przesz�o��, niczym �yw! skamielin� historii. Mam na 

my�li, rzecz jasna, skarb S�owa i jego delikatn! struktur�, która potrafi ow! 

skamielin� objawi� wspó�czesnym, o�ywi� j! i zademonstrowa� jako przejaw 

ducha, tak i� nie jest ju� skansenem my�li, lecz pulsuj!c! �yciem tkank! mi-

stycznej materii. Tak! moc posiada S�owo, nie bez kozery pisane du�! liter!� 

Kto� powiedzia�, �e ksi!�ki, bez wzgl�du na temat i tre��, zawsze zabieraj! 

czytelnika w podró�. Ró�ne s! to podró�e, w zale�no�ci od bedekera. Nie zaw-

sze sprawdza si� slogan, �e �wielki mo�e wi�cej�, bo to przecie� �ma�e jest 

pi�kne�, a pi�kno jest kategori! teologaln!. W Pi�knie spotykamy �ywego Bo-

ga: w wymiarze metanoicznym i mistycznym. Pi�kno przemienia cz�owieka  

i unosi go �ku górze�. 

Otó� takim ma�ym Bedekerem bez w!tpienia jest regionalne, kro�nie"skie 

wydawnictwo Arete. Publikuje przewodniki # po okolicy. Jeden z przewodni-

ków zwróci� na siebie szczególn! uwag� �poszukiwacza skarbów�.  

Tytu� ksi!�ki nawi!zuje w rzeczy samej do przewodnika, wszak autor ozna-

cza w nim na mapie podkarpackiego trójk!ta # oazy. Co wi�cej, do ksi!�ki 

do�!czony jest ca�kiem gratis niegdysiejszy guide, który oprowadza turystów 

po miejscach, w których znajduje si�� woda. Ale jest to woda szczególnego 

rodzaju # woda, która swego czasu wprawi�a w konsternacj� kobiet� z Samarii. 

Imi� owego cicerone jest tak�e szczególne. Nieprzypadkowe. Pantarej. Przemi-

janie� �Przemija bowiem posta� tego �wiata� (1Kor 7, 31).  

Ta podró� rzeczywi�cie przemienia. Prowadzi w mistyczny wymiar spotka-

nia �twarz! w twarz� z Pantokratorem.  
Parafrazuj!c sformu"owanie Harasymowicza, Pantarej to mieszkaniec kur-

nika, wszak nie gotyckiego, jak chce poeta, lecz postsecesyjnego. Zrzuca  

z siebie balast architektury i w odleg"ych zak!tkach #emkowszczyzny odnajdu-

je tytu"owe oazy ortodoksji. W potokach widzi, jak �uwija si$ ryba �wiat"a�1
, 

której nie sposób z"apa% r$kami. Podró�uje w poszukiwaniu Boga, który �wy-

bra" sobie najdalsze miejsca /z dala od faryzeuszy wznosz!cych r$ce ku niebu/ 
tam, gdzie pnie zbutwia"e porastaj! mchem i panuje pó"mrok�2

 & ortodoksji� 

                                                 
1 J. Harasymowicz, Gwiazda biegn�ca, w: ten�e, Samotny Jastrz�b, Wyd. #ódzkie, #ód' 1995,  
s. 29. 
2 Ten�e, Tysi�c brzóz, tam�e, s. 44. 



Oazy Ortodoksji 

 

 

168 

Podró� ma dwa etapy. W pierwszym czytelnik-turysta zapoznaje si$ z histo-

ri! prawos"awia na ziemiach Polski, na terenie eparchii przemysko-

nowos!deckiej. Autor obja�nia mi$dzy innymi symbolik$ trójramiennego krzy-

�a, tajemnic$ pisania ikon i znaczenie (wi$tej Liturgii. Wszystko po to, by 
wprowadzony w duchowy nastrój podró�nik móg" zrealizowa% drugi etap dro-

gi: do kolejnych parochii i cerkwi Podkarpacia. Teraz poznaje niepowtarzalne 

historie �wi!ty). Przekonuje si$, �e czas p"ynie tam inaczej. Odnajduje prawd$ 
o sensie �ycia. 

Dwie�cie czterdzie�ci stron. I trzydzie�ci cztery miejsca. Na ujkowickiej gó-
rze i nad rzek! Wiszni!, w starodawnym Przemy�lu i u w"adyki w Sanoku, na 
�wi$tej Górze Jawor i w Krynicy� ortodoksji. Takie to s! peregrynacje pro-

boszcza z �brzozy� i pielgrzymowanie do Pielgrzymki. Nie czas ani miejsce, 
by zdradza% tajemnic$ gry s"ów, które jak jawor, olcha, barwinek *równie� 
brzoza+ s! ikonami cerkwi. 

Oazy ortodoksji ukazuj! rzeczywisto�% chrze�cija)skiego Wschodu niejako 
na dwa sposoby. Raz s! przewodnikiem. Przewodnikiem przede wszystkim 
duchowym. Po wtóre & s! wspó"czesnym modlitewnikiem. Ekumenicznym. 
Nie ma tu miejsca na uprzedzenia ani na b"ysk z"o�ci w oku. Troch$ jak u Iza-

jasza, tutaj z!a nie czyni� ani nie dzia!aj� na zgub" drugiego, po ca!ej #wi"tej 

górze kraj nape!nia znajomo#$ Pana, na kszta!t wód & w oazach� *por. 11, 9+. 
I pomimo, �e jest wiele ko�cio"ów, jeden zda si$ prowadzi% je Pasterz. Jezus 
Chrystus. Ani bizantyjski, ani rzymski. Boski. 

Od �Oaz Ortodoksji� bije ciep"o Ksi$gi, któr! otrzyma" dostojny Teofil, 
kiedy wszyscy trwali �w nauce Aposto"ów i we wspólnocie, w "amaniu chleba i 

w modlitwach�, i �boja') ogarnia"a ka�dego� Wielbili Boga, a ca"y lud odno-

si" si$ do nich �yczliwie� *por. Dz 2, 42-43. 47). Taki obraz powstaje w duszy 

cz"owieka podczas czytania tej ksi!�ki i pozostaje w niej na d"ugo. 
Oazy & moim zdaniem & s! chyba najlepszym podr$cznikiem ekumenizmu 

dla �amatorów�. Nie sposób w nim znale'% sporów o kompetencje, o doktryn$, 
o pojmowanie Tradycji. Wype"niony jest bowiem modlitw!, która przemienia 
serce, rozdzia" po rozdziale. I zachwytem, który pozwala do�wiadczy% pierw-

szych, jeszcze nie�mia"ych, mistycznych uniesie). 
Autor nie jest znany na szersz! skal$, jak owe oazy na Podkarpaciu. Mo�e 

to i lepiej. Czytelnik ma szans$ skupi% si$ na tym, co najwa�niejsze. 0e s! takie 
miejsca�  
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