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1 Život svätého mučeníka a vyznávača Tichona 

 

Patriarcha Tichon1 sa narodil 19. januára 1865 v Pskovskej gubernii2 rodičom 

Jánovi Timofejičovi a jeho manželke Anne Gavrijilovne3. Išlo o rodinu pravoslávneho 

kňaza, ktorá žila pôvodne v malej dedinke Klin a tesne pred narodením malého 

Vasilija sa presťahovala do mestečka Toropec. Novšie historické pramene udávajú 

ako miesto narodenia Vasilija práve mestečko Toropec4. Podľa všetkého bol Vasilij 

v tomto mestečku pokrstený v chráme Christovho Vzkriesenia. 

 Aj keď po narodení bol jeho otec ako kňaz premiestnený miestnym biskupom 

na novú farnosť, rodičia mu vybrali meno na počesť veľkého učiteľa a biskupa sv. 

Bazila Veľkého zo 4. storočia.  

 Už jeho predkovia, praprapradedo Peter, prapradedo Jozef, pradedo Terentij 

pomáhali v blízkej dedine v chráme Svätej Trojice ako kantori a kostolníci. Až jeho 

dedo Timofej slúžil ako kňaz v dedinke Sopky v chráme Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky. 

 Priezvisko Bellavin bolo veľmi rozšírené v Pskovskej guberniji a zvlášť 

v Toropeckom okrese, kde ľudia najmä v duchovnom povolaní mali dve priezviská: 

Bellavin a Ďakon5. 

 Jeho otec kňaz Ján Bellavin slúžil v dedinke Klin od r. 1848. V roku 1865 dostal 

požehnanie od svojho biskupa na službu v Spaso-Preobraženskom chráme, v meste 

Toropca, známe z letopisov ako mesto, na ktoré často útočili Litovčania a Poliaci. 

Obyvatelia Toropca boli kedysi bohatí kupci obchodujúci s kupcami z Hamburgu, 

Lipska, Keningbergu. 

 Toto malé mestečko malo po príchode rodiny Bellavinových okolo 5000 

obyvateľov. Známe bolo najmä zázračnou ikonou tzv. Korsúnskou Bohorodičkou, 

                                                 
1 Svetským menom Vasilij Ivanovič Bellavin. 
2 V súčasnosti Kalininská oblasť. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон. Москва 1995, s. 7. 
4 Русская православная церковь 988-1988. Москва 1988, s. 15. 
5 Priezvisko patriarchu Tichona vo väčšine sovietskej tlače v r. 1920 píšu bez jedného „l“ ako Belavin – 

pozn.a. 
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ktorú podarovala do miestneho chrámu manželka zbožného sv. kniežaťa Alexandra 

Nevského. 

 Chlapec Vasilij sa odlišoval od ostatných chlapcov tým, že v mestečku 

nenavštevoval časté predstavenia bábkových divadiel a komédii. Zato rád 

navštevoval chrám a veľmi veľa času venoval čítaniu duchovných kníh. Ako 

deväťročný začal navštevovať duchovné učilište, kde sa vzdelával v Svätom Písme, 

v ruskom a cirkevnoslovanskom jazyku, v písaní, v aritmetike, v latinskom 

a gréckom jazyku, učil sa typikon i cirkevný spev. Keďže v triede chlapci dobre 

poznali Vasilija, ktorý sa nezlostil a bol skromný, chceli ho vyskúšať a zasmiať sa. 

Preto si z čohosi vyrobili kadidlo a mávajúc ním pre Vasilijom, nevediac, že raz bude 

patriarchom, spievali: „Вашему святейшеству многая лета!“ Už vtedy pri 

nevinných detských hrách Boh ukázal službu v Cirkvi syna toropeckého kňaza.  

 V roku1878 po skončení duchovného učilišťa, ktoré malo na dnešné pomery 

štatút základnej cirkevnej školy, opustil Vasilij rodičovský dom a pokračoval vo 

svojom stredoškolskom štúdiu na Pskovskom duchovnom seminári, kde študoval až 

do roku 1883. 

 Skromný seminarista vyššej postavy, Vasilij, sa od ostatných odlišoval 

skromnosťou a láskavosťou. Mal veľa priateľov a bol obľúbený. Kolegovia 

seminaristi si ho vážili kvôli zbožnosti, ale aj vedomostiam z jednotlivých 

predmetov, pretože ak bolo treba, rád vysvetlil danú problematiku tým, ktorí ju 

nechápali. Rád žartoval, ale nikdy neprekročil hranicu serióznosti. Pomáhal 

opravovať seminárne práce, ktoré počas štúdia písali a nebolo ich málo. Často sa 

okolo neho zhromažďovali seminaristi a on mnohé veci objasňoval, poúčal, za čo si 

vyslúžil prezývku „biskup“. 

 Úlohou seminára bolo vychovať ľudí skutočne veriacich, vrúcne a rozumne 

oddaných Cirkvi, milujúcich bohoslužby a slobodne, bez donútenia podriaďujúcich 

sa potrebám Cirkvi.  

 Seminaristi si v zime požičiavali od Vasilija jeho teplý kožuch, napríklad 

v čase, keď ho nepotreboval, v čase štúdia, keď nevychádzal na prechádzky. Učitelia 
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si veľmi obľúbili mladého Bellavina, ktorý zvlášť na hodinách dogmatického 

bohoslovia udivoval nezvyčajnou filologickou pamäťou. Ozajstná duchovnosť, jeho 

schopnosti, námaha, usilovnosť a láska mu pomohli ukončiť seminár s vynikajúcim 

prospechom. 

 Roku 1884 ako 19 ročný pokračoval vo svojom vysokoškolskom vzdelaní na 

Sankt-Peterburgskej duchovnej akadémii. Tam študoval dogmatické bohoslovie, 

morálku, patrológiu, cirkevnú archeológiu, liturgiku, všeobecné cirkevné dejiny, 

cirkevné právo, pastierske bohoslovie, homiletiku, pedagogiku, staré i nové jazyky, 

dejiny vzniku západných vierovyznaní, dejiny pravoslávnej Cirkvi... 

 Arcibiskup Manuel poukazuje na prezývku „patriarcha“, ktorú si spokojný, 

láskavý a bohabojný mladý človek „vyslúžil“ od svojich kolegov v akadémii1. Neskôr 

sa skutočne stal prvým patriarchom po 217 ročnej prestávke a mnohí kolegovia 

z akadémie si často spomínali na jeho „prorockú prezývku“. 

 Na akadémii si Vasilija obľúbil inšpektor archimandrita Antonij2, ktorý sa 

neskôr stal biskupom vyborským, následne aj rektorom akadémie a neskôr 

metropolitom sankt-peterburgským a ladožským.  

 Roku 1888 Vasilij ako 23 ročný ukončil štúdium na akadémii kandidátskou 

prácou na tému „Quesnel a jeho vzťah k jansenizmu“3. Po skončení akadémie sa 

vrátil do rodného kraja. Tu prednášal na Pskovskom duchovnom seminári, vyučujúc 

francúzsky jazyk, dogmatické bohoslovie, morálku a základné bohoslovie. 

 Ako 26 ročný v novembri 1891 prijal mníšstvo a tiež nové meno Tichon na 

počesť sv. Tichona Zadonského. Na tomto akte sa zúčastnilo skoro celé mesto, 

pretože v tejto gubernii bolo zriedkavé, aby odchovanec miestného seminára, 

ktorého každý dobre poznal a taktiež učiteľ, prijal mníšstvo. Samotný akt sa 

uskutočnil v seminárnom chráme Troch svätiteľov na druhom poschodí, takže bolo 

nutné dať podpory na spevnenie spodných miestností preto, aby nedošlo k nejakému 

                                                 
1 Каталог русских архиереев за последние 60 лет 1897 – 1957. Чебоксари 1958, s. 206. 
2 Вадковский. 
3 Paschal Kenel (Pasquier Quesnel) bol v r. 1634-1719 vodcom jansenistov. Tento duchovný prúd bol 

oficiálne odsúdený rímskokatolíckou cirkvou.  
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nešťastiu kvôli množstvu veriacich. Mníšsky spôsob života je znakom pokánia, ktorý 

si vyberá skromný a pokorný človek, zasväcujúci život výlučne Cirkvi. 22. decembra 

mních Tichon prijal sv. tajinu kňazstva. Tak sa stal jeromonachom. 

 Roku 1892 bol ustanovený za inšpektora Cholmského duchovného seminára, 

ktorý sa nachádzal vo Varšavskej eparchii1. Obyvateľstvo mesta Cholm bolo 

prevažne poľské a katolícke. Časť ruského obyvateľstva sa hlásila k únii. Veľký vplyv 

v meste mala v tom čase židovská náboženská obec. V seminári vtedy študovalo 115 

študentov. Jeromonach Tichon okrem funkcie inšpektora2 zároveň zastával funkciu 

arcidekana pre monastiere Varšavskej eparchie. Išlo o ženské monastiere3.  

 Pri kontrole istého monastiera neďaleko železničnej stanice Lesnaja Pelesska, 

bola jeho jeho predstavená – igumenia, pôvodom grófka, ktorá svojvoľne narábala 

s financiami monastiera, vyzvaná, že má vycestovať do Peterburgu, aby sa 

zodpovedala pred Posvätnou synodou.  

 Nie je celkom jasné, kde bol Tichon vyznamenaný za archimandritu či sa to 

udialo v Cholme, alebo Kazani. Pravdepodobnejší je názor, že sa to udialo pri 

ustanovení za rektora4 Cholmského duchovného seminára. Koncom roku bol 

ustanovený Posvätnou synodou za rektora Kazanského duchovného seminára. 

Neskôr sa vrátil do mesta Cholm. Dňa 4. októbra 1897 bolo cárom odobrené 

uznesenie Posvätnej synody, v ktorom bol ustanovený za rektora seminára. 4. 

októbra 1897 v Trojickom chráme Alexandro-Nevskej lavry v Sankt-Peterburgu bol 

ako 33-34 ročný vysvätený za biskupa ľublinského, vikára Varšavskej eparchie. Po 

odchode biskupa Gedeona mal obsadiť katedru liblinského biskupa a stať sa vikárom 

Cholmsko-Varšavskej eparchie. Išlo o najmladšieho biskupa v tom čase, ktorý 

pôsobil v radoch hierarchov Ruskej pravoslávnej cirkvi. V Peterburgu sa zúčastnil na 

                                                 
1 V súčasnosti ide o teritorium autokefálnej Poľskej pravoslávnej cirkvi, ktorá bola inštituovaná po 

prvej svetovej vojne. 
2 Funkcia adekvátna dnešného prodekana – pozn.a. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М., cit. dielo, s. 18. 
4 Funkcia adekvátna najvyššiemu predstaviteľovi vysokej školy - dekan - pozn.a. 
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biskupskej chirotónii archimandritu Benjamína (Muratovského), ktorý sa o 30 rokov 

neskôr stal jedným z tých biskupov, ktorí sa pridali k „obnovleneckému rozkolu“. 

 Okrem toho bol vladyka Tichon predsedom Cholmsko - Varšavskej školskej 

rady – Sväto-Bohorodičského bratstva a tiež cenzorom edičnej rady tohto bratstva. 

 Počas svojho pôsobenia publikoval viaceré články, napr. „Pohľad Cirkvi na 

manželstvo“, kde polemizuje so spisovateľom Ľvom N. Tolstojom o diele 

„Križniková sonáta“ a „Július a Pamfil“, „O askéze“, „Vegetariánstvo a jeho 

odlišnosť od pôstu“1, „Prečo Cirkev pomenúvame našou Matkou?“, „Organ a jeho 

používanie pri bohoslužbách“, „Jeseň – obraz nášho obnovlenia“, „Milosť Božia 

ruskému národu“, „Slovo o duchovnom vzdelávaní“, „K čomu nás učí jeseň?“, „Čo 

znamená pre kresťana chrám“ a iné... 

 Počas desiatich mesiacov svojho biskupstva v Cholmskej Rusi navštívil 

vladyka Tichon 110 monastierov a chrámov, kde slúžil a duchovne posilňoval 

zbožný národ. Rád sa stretával s duchovnými a riešil rôznorodé problémy, ktoré 

každodenný život prinášal. Jedným z mnohých chrámov, ktoré obnovil, bol aj druhý 

seminárny chrám, zasvätený biskupovi Feodosijovi Černigovskému, na ktorý okrem 

iných prispel finančnou sumou ako jeden z prvých aj prot. Ján Kronštadský. Vladyka 

si svojím láskavým prístupom, ale aj duchovnou úrovňou získal nielen Rusov, ale aj 

Litovcov, Poliakov, Bielorusov a Lemkov. To sa prejavilo aj na odchode, keď 

množstvo ľudí vyprevádzalo vladyku Tichona na vlak a do poslednej chvíle ho 

presviedčali, aby zostal a neodchádzal. Až nakoniec všetci dali dole svoje čapice 

a vladyka z odchádzajúceho vlaku im dal svoje požehnanie. 

 V decembri 1898 bol nečakane Posvätnou synodou ustanovený za biskupa 

aleutského i aljašského a Severnej Ameriky. Na tejto katedre pôsobil 8 rokov 

a najdôležitejšie, čím započal svoju službu, bolo upevnenie pravoslávia2. Vladyka 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии, Н 3. Москва 1994, s. 25-31. 
2 Z dejín misie Ruskej pravoslávnej cirkvi vieme, že na Aljaške ako prví hlásali kresťanstvo v r. 1794 

mnísi Balaámskeho monastiera. Po nich ešte ako kňaz v r. 1823 pokračoval v misii Aleutských 

ostrovoch Inocent, ktorý sav r. 1870 stal moskovským metropolitom. Vďaka nemu bola zriadená 

Aleutsko-Aljašská eparchia, pričom biskupská katedra bola v San-Francisku. Vladyka Inocent bol 
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Tichon pricestoval do novej eparchie v sprievode chorého rodného brata, ktorý bol 

ešte chlapcom. Ten na následky svojej choroby i napriek všemožnej starostlivosti 

neskôr zomrel. V Pskovskej gubernii z jeho rodiny ostala nažive už iba matka 

vladyku Tichona.  

 Obrovské územie Severnej Ameriky bolo najväčšou eparchiou, na teritóriu 

ktorej žilo mnoho rôznych národností: Rusi, Srbi, Ukrajinci, Karpatorusi, Haličania, 

Bukovinci, Rumuni, Bulhari, Gréci, Arabi, Kreoli, Indiáni, Aleuti, Kenarci a Eskimáci. 

Niektorí pochádzali z pravoslávnych štátov ako Rusko, Grécko, Srbsko, iní zasa 

pochádzali z krajín Osmanskej ríše alebo Rakúsko-Uhorského impéria. Poniektorí 

domorodí obyvatelia prijali pravoslávnu vieru vďaka misijným aktivitám na Aljaške 

a Aleutských ostrovoch. V tom čase bolo na tomto teritóriu štátom registrovaných 

okolo 300 rôznych vierovyznaní a každý mal podľa zákona rovnaké právo hlásiť sa 

k svojej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pravoslávnych veriacich bolo v tom 

čase okolo 40 000, avšak boli rozmiestnení na tomto obrovskom území. 

 Vo svojej podstate sa eparchia vladyku Tichona historicky, ale aj zemepisne, 

delila na dve časti: Aleutské ostrovy a Aljašku, kde veriaci pochádzali z pôvodného 

obyvateľstva (Indiáni, Aleuti, Eskimáci...) a na východné štáty, ktoré obývali zväčša 

prisťahovalci za prácou zo Starého sveta (Slovania, Gréci, Sýrčania...). Prvá skupina 

veriacich žila, pokiaľ ide o počet obyvateľov v malých dedinkách, druhá časť 

veriacich obývala veľké mestá. Preto aj pôvodný oficiálny názov eparchie z r. 1900 

bol Severno-Americká a Aljašská. 

 Práve pri svojich pastierskych návštevách dospel vladyka k záveru, že je 

nevyhnutné dopracovať sa k reorganizácii eparchiálnej štruktúry. Vladyka Tichon 

kvôli aktivizácii náboženského života so súhlasom Posvätnej synody premiestnil 

biskupskú katedru zo San-Franciska do New Yorku, do kultúrneho, ale aj 

ekonomického centra Severnej Ameriky, kde sa nachádzalo v tom čase veľa 

                                                                                                                                                         
neskôr kanonizovaný Ruskou pravoslávnou cirkvou za svätého. Ďalšou významnou osobou misie 

bol biskup Nikolaj Ziorov, ktorý privítal svojho nástupcu vladyku Tichona, ktorému v San-

Franciskom katedrálnom chráme odovzdal posoch vladyku Inocenta – apoštola Ameriky. 
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presídlencov z Európy a Blízkeho Východu. Medzi týmito presídlencami boli aj 

pravoslávni veriaci, ktorí prišli do Ameriky za prácou. Preto vladyka Tichon 22. mája 

1901 na 97. ulici v New Yorku posväcuje základný kameň a základy Sväto-

Nikolajevského katedrálneho chrámu. Ten je takmer o rok neskôr, 9. novembra 1902, 

už vybudovaný a posvätený. Pri týchto slávnostných udalostiach sa vladyka Tichon 

prihovoril veriacim: „Nezabúdajte, že ste vyvolené pokolenie, ktorého úlohou je 

zvestovať inoslávnym svetlo pravoslávia“.1 

 V tom čase bol vystavený aj chrám v Brookline pre potreby sýrskych 

pravoslávnych veriacich. Takisto necelý rok trvalo vybudovajie chrámu Najsvätejšej 

Trojice v Chicagu, ktoré sa ukončilo v marci r. 1903. Chrám bol postavený 

z finančných prostriedkov, ktoré podaroval na tento účel cár Nikolaj II. a niektorí 

bohatí Američania. Projekt pripravil „otec súčasnej architektúry“ Luis Sallivan.  

 Vďaka úsiliu vladyku Tichona bol v Aljaške vytvorený vikariát a bol tu 

ustanovený vladyka Inokentij2. O pravoslávnych Sýrčanov sa staral prosvietený 

vladyka Rafael Brooklinský, ktorý prijal biskupskú chirotóniu v Chráme sv. Nikolaja 

v Brookline 12. 3. 1904. 

 Za vykonanú námahu, za rozšírenie teritória americkej eparchie, ktorá mala 

jedného biskupa, dvoch vikárnych biskupov, viac ako 100 farností, 113 farských škôl, 

ktorá vydávala 4 cirkevné časopisy v rozličných jazykoch a pritom sa rozrástla na 

viac ako 400 000 veriacich, bol 19. mája r. 1905 vladykovi Tichonovi udelený titul 

arcibiskupa. 

 Vladyka predložil návrh Posvätnej synode Ruskej pravoslávnej cirkvi, aby sa 

jeho eparchia stala exarchátom Ruskej pravoslávnej cirkvi s čo najväčšou 

autonómiou. Už vtedy navrhoval, aby bola posúdená otázka možnosti udelenia 

autokefality.  

 Keďže srbská emigrácia sa postupne zväčšovala, misii tohto etnika sa venoval 

zvlášť archimandrita Sevastijan. Vladyka Tichon má veľkú zásluhu i na vydobytí 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви. Москва 1994, s. 70. 
2 Пустынский. 
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autonómie pre grécke spoločenstvá veriacich. Práve prvé roky vladyka Tichon 

usilovne navštevoval skromné eskimácke chrámy, roztrúsené po ostrovoch, 

v ktorých i napriek tomu, že obyvatelia Kodjaku, Kenau a Unalašku nevedeli po 

rusky, sa veriaci naučili veľmi pekne spievať mnohé bohoslužobné a liturgické 

piesne. Tiež napriek tomu, že iba pred troma desaťročiami sa stali Eskimáci občanmi 

Ameriky, často vyslovovali otázku: „Ako sa má naša Moskva?“ 

 Okrem výstavby chrámov sa vladyka Tichon venoval navštevám jednotlivých 

farností svojej eparchie. V eparchiálnom mesačníku1 neustále informoval o svojich 

návštevách jednotlivých farností na Aljaške, Aleutských ostrovoch, Kanade 

a rôznych častiach USA. Každá návšteva zaberala určitý čas. Tieto služobné cesty, 

najmä do odľahlých končín Aljašky, trvali niekedy celé mesiace a to aj z dôvodu 

komplikovanej dopravy. Pritom vladyka využíval všetky dostupné prostriedky: 

parník, čln, sane, ale častokrát aj vlastné nohy, pričom batožinu niesol na vlastných 

pleciach. Pri vizitáciách musel znášať aj prírodné podmienky chlad, mráz, fujavice, 

zápasiť s komármi alebo spať na zemi. Častokrát sa stávalo, že obyvatelia Aljašky 

vítali svojho „aljutuchu“ – vladyku výstrelmi z pušiek, čím prejavovali radosť, keď 

na kožených člnoch videli na parníku ruskú zástavu.  

 Na Aljaške k šíreniu pravoslávia napomohol vladyka Tichon práve cez 

zakladanie útulkov a tiež farských cirkevných škôl. To bolo nutné i kvôli tomu, že 

toto územie Rusko predalo Spojeným štátom, a tak sem prišlo množstvo inoslávnych 

misionárov, kvôli čomu bolo potrebné posilniť pravoslávia rôznymi spôsobmi. Veď 

často sa stávalo, že dokonca pravoslávni kňazi dávali svoje deti na výchovu do 

jezuitských internátov.  

 Veľmi citlivý otcovský prístup prejavil vladyka Tichon pri ochote vrátiť sa 

z únie do pravoslávnej Cirkvi 40 000 Karpatorusov, presídlencov z Haliča 

a Zakarpatskej ukrajiny2, ktorí boli organizovaní 32 spoločenstvách. Ich prechod 

                                                 
1 Вестник. 
2 Náš rodák od Giraltoviech - z východného Slovenska pôvodne gréckokatolícky kňaz Alexij Toth po 

odchode do USA ponúkol svoje služby rímskokatolíckemu biskupovi. Bolo mu navrhnuté, aby jeho 

manželka prijala mníšstvo a vstúpila do kláštora a on ako kňaz v celibáte by mohol slúžiť na nejakej 
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psychologicky uľahčil tým, že im ponechal ich pôvodný názov, na ktorý si zvykli. 

Preto oficiálny názov bol Ruská pravoslávna gréckokatolícka cirkev v Amerike. 

Neskôr sa tento názov zmenil na Karpatoruskú pravoslávnu gréckokatolícku cirkev, 

ktorá v súčasnosti patrí pod Konštantinopolský patriarchát. 

 V Mineapolise (štát Mineesota) bola r. 1905-1906 pretransformovaná prvá 

misionárska škola, založená pôvodne r. 1891 na duchovný seminár, kde dochádzalo 

k formovaniu vlastných kádrov a záujemcov o budúcich pastierov Cirkvi. Pôvodným 

hlavným cieľom tejto školy bolo priviesť obrátených z únie k pravosláviu. Tento 

seminár bol neskôr premiestnený r. 1913 do mesta Tanalfi (štát New Jerzy). Seminár 

vychoval dve pokolenia kňazov pre Cirkev v Amerike. Takmer každý rok tu končilo 

okolo 30-40 absolventov. Neskôr r. 1938 bola táto škola premenovaná na „Sväto-

Vladimírsky seminár, ktorý je v súčasnosti známy ako Pravoslávny, vyššia duchovná 

škola nachádzajúca sa v New Yorku.  

 Keďže pravoslávie nie je mysliteľné bez mníšstva, bol r. 1905 v meste Skranton 

štát Pensylvánia v blízskosti South Kanaan v Pensylvánskych lesoch zakúpený 

pozemok, kde sa započalo s výstavbou chrámu a mníšskych ciel Sväto-

Tichonovského monastiera. Požehnanie na založenie monastiera, ako aj potrebnú 

výstavbu dostal od vladyku jeromonach Arsenij1. V r. 1906 bol tento monastier 

posvätený vladykom Tichonom a stal sa základom mníšskeho života v Novom svete. 

Na začiatku tu pracovalo na svojom duchovnom sebazdokonaľovaní 8 mníchov, 

ktorí okrem toho obrábali aj svoje polia, kde si dopestovali všetko potrebné pred svoj 

každodenný život Zároveň sa v monastieri starali o 15 sirôt – deti vo veku od 1 do 14 

rokov. Miestni Američania veľmi radi navštevovali monastierské bohoslužby každú 

nedeľu, hoci s prijatím pravoslávia sa veľmi neponáhľali. Zvlášť blízky bol monastier 

                                                                                                                                                         
farnosti. Takýto návrh bol pre neho neprijateľný. Preto oslovil pravoslávneho biskupa, dobrovoľne 

prijal pravoslávnu vieru spoločne s 30 000 svojimi veriacimi. Tak vlastne vznikla Karpatoruská 

pravoslávna – gréckokatolická cirkev v USA. Americká pravoslávna cirkev ho za bohabojný život 

a veľkú misionársku aktivitu vyhlásila pred niekoľkými rokmi za svätého.  
1 Чавзов. 
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ruským emigrantom, ktorí sa v ňom usilovali nájsť duchovný pokoj pred dočasným 

každodenným zhonom a zároveň im pripomínali domovinu.  

 Za osem rokov spravovania eparchie vďaka vladykovi Tichonovi prijali tisícky 

uniatov pravoslávie. Pravoslávie prijímali aj ľudia z iných konfesií. Dokonca bol 

prípad, keď pravoslávie prijal istý anglikánsky kňaz, ktorý prijal kňazskú chirotóniu 

v pravoslávnom chráme v New Yorku. Išlo o Ingrema N. W. Irvinga, ktorý prijal 

chirotoniu z rúk vladyku Tichona 5. novembra 1905.1 

 Rusko sa v tom období začalo príliš zaujímať o myšlienky ekonomického 

progresu, ale aj o voľnomyšlienkárstvo. Prejavilo sa to aj na študentoch duchovných 

seminárov, ktorí túžili po zmenách. Poniektorí seminaristi obľubovali čítanie Karla 

Marxa, Pola de Koka. Na duchovnú krízu v Rusku koncom 19. storočia, ako aj na 

problémy vo výchovno-vzdelávacom procese duchovných škôl poukazujú aj niektorí 

terajší známi teológovia Ruskej pravoslávnej cirkvi, napr. jeromonach Ilarion 

Alfejev2, teraz už metropolita Ilarion. 

 V roku 1906 sa uskutočnila agrárna reforma, ktorá priniesla celý rád 

ekonomických zmien. Zákon bol sprísnený voči tým, ktorí vykonávajú teroristické 

útoky, alebo na ne nabádajú. Ako sa vyjadril v druhej štátnej dume predseda zväzu 

ministrov P. A. Stolypin, „protivníci štátu si vybrali cestu radikálnych zmien, cestu 

oslobodenia sa od historickej minulosti Ruska a kultúrnych tradícií. K tomu sú 

potrebné veľké zmeny.“ 

 Ešte v roku 1905 cár Nikolaj II. s Posvätnou synodou, na čele ktorej stál 

oberprokuror K. P. Pobedonoscev, sa zaoberali možnosťou zvolania miestneho 

snemu Ruskej pravoslávnej cirkvi s cieľom riešiť voľbu patriarchu, ako aj posúdiť 
                                                 
1 Situácia v Rusku po ôsmich rokoch bola iná. Krajina žila dvoma vážnymi udalosťami: ukončenou 

vojnou s Japonskom 1904-1905 a politickými nepokojmi 1905-1906: teroristickými atentátmi, 

bohorúhačstvom, klamstvom v tlači a v médiách, alkoholizmom, krádežami. Cár Nikolaj II. v snahe 

upokojiť spoločnosť pristúpil k veľkým zmenám. Žiaľ, tieto zmeny nie vždy privádzali k dobru. Prvá 

Štátna duma bola čoskoro rozpustená, a vyhlásenie o slobode svedomia, tlače, zhromažďovania 

napomáhali len „k priblíženiu sa revolúcie“. Revolučné tendencie sa prejavovali aj v Cirkvi, keď 

došlo napr. k „celoruskému zjazdu seminaristov“, ktorý vyzýval k neposlušnosti a dokonca 

k vraždám predstaviteľov duchovných škôl. (Pozri kapitolu Výchovno-vzdelávacie problémy 

ruských duchovných škôl na prelome 19.-20. storočia). 
2 АЛФЕЕВ, И.: Православное богословие на рубеже столетий. Москва 1999, s. 122-128. 
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a uskutočniť zmeny v štruktúre a organizácii Cirkvi. Imperátor dal súhlas na 

predsnemové zasadnutie komisie i napriek zložitej politickej situácii v impériu. 

Posvätná synoda na základe uznesenia zo dňa 27.7.1905 vyzvala eparchiálnych 

biskupov, aby sa vyjadrili a navrhli, čo je potrebné riešiť v Cirkvi. Na základe 

zaslaných návrhov bol koncom r. 1905 vydaný dokument „Názor biskupov na 

cirkevnú reformu“. Väčšina biskupov sa jednoznačne vyjadrila za zvolanie snemu. 

Rôznorodé názory boli na to, kto sa má zúčastniť na sneme, či to budú iba biskupi, 

alebo to budú aj klerici a laici. Na posudzovaní očakávaných cirkevných zmien sa 

zúčastňovalo aj ženaté duchovenstvo. Na meno metropolitu Antonija1 prišiel návrh 

v mene peterburgských klerikov tzv. „skupiny 32“ (zväz cirkevnej obnovy). Išlo 

o cirkevný prúd duchovných v duchu voľného cirkevného liberalizmu, ktorí 

kritizovali minulý, ale aj súčasný stav ruskej Cirkvi. Táto skupina vystupovala 

s demagogickými heslami všestranného obnovenia a vyzývala duchovných sústrediť 

svoju pozornosť na problémy pozemského života. Zároveň žiadali, aby sa v Cirkvi 

uskutočnili voľby na všetkých úrovniach. Táto skupina sa vyjadrovala proti tomu, 

aby bola moc sústredená v jedinej osobe patriarchu, ktorého boli ochotní akceptovať 

iba ako predsedu miestneho snemu. Biskupi zväčša vo svojich vyjadreniach odmietli 

jednoznačné a kategorické požiadavky cirkevných liberálov2. 

 Keďže už v predsnemovom období sa rozprávalo o patriarchálnom systéme 

v Cirkvi, existuje jeden zaujímavý návrh samotného cára Nikolaja II., ktorý predložil 

Posvätnej synode. Išlo o návrh, že po dohode s cárovnou sa vzdá trónu, prijme 

                                                 
1 Svetským priezviskom – Вадковский. 
2 16.1.1906 imperátor potvrdil zoznam Predsnemovej prípravnej komisie, na čele ktorej stál 

metropolita Sankt-Peterburgský Antonij (Vadkovský). Od 8. marca do 15. decembra 1906 zasadala 

predsnemová komisia, ktorá sa jednoznačne vyjadrila za obnovenie úradu patriarchu a zároveň 

chcela, aby bola Cirkev oslobodená od funkcie oberprokurora. Okrem toho sa posudzovali otázky 

zlepšovania práce na farnostiach, stave duchovných škôl. Vo funkcii oberprokurora, ktorý bol 

vlastne akýmsi prostredníkom medzi cárom a Cirkvou, dochádzalo k častým zmenám aj napätiu. Po 

odstúpení K. Pobedonosceva (1905) sú ďalšími na tejto funkcii A. D. Obolenský (1905-1906), knieža 

A. A. Širinskij-Šichmatov (1911-1916), V.N.Ľvov (1917). Na žiadosť imperátora bolo 28.2.1912 zvolané 

Predsnemové zasadnutie, za predsedu ktorého bol vymenovaný fínsky arcibiskup Sergej 

(Stragorodskij). Po zrušení synodálno-prokurorskej funkcie r. 1917 bolo zriadené nové Ministerstvo 

vierovyznaní – náboženstiev, pričom funkciu ministra zastával doc. Teológie A. V. Kartašev 

(neskorší profesor Cirkevných dejín v Inštitúte sv. Sergeja v Paríži).  
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mníšske postrihnutie, aby sa mohol stať patriarchom, ak o to bude pravoslávna 

Cirkev stáť.1 

 Počet farností vzrástol z 15 na 75. Vzniklo tiež niekoľko nových farností 

v Kanade, ktoré v r. 1909 združovali v samostatnom vikariáte. Došlo tiež k založeniu 

Bratstva pri New Yorskom chráme ako aj Kresto-vozdviženský spolok (zväz) sestier 

milosrdenstva. Výstavba nových chrámov, internátov, preklady a vydávanie 

bohoslužobných kníh v anglickom jazyku, slúženie svätej liturgie v anglickom, 

cirkevnoslovanskom či gréckom jazyku – to všetko napomáhalo v misijnej činnosti. 

Vladyka pravidelne zvolával stretnutia kňazov, čím sa odvolával, „že je nevyhnutné 

nielen spoločné posúdenie určitých problémov, ale dôležité je aj dopracovať sa 

k spoločnému riešeniu“. Prvé takéto spoločné stretnutie bolo zrealizované 2. júna 

1905 na tzv. konferencii duchovných v Clevelande (štát Ohio), a zaoberalo sa 

problémami života misie.  

 V januári 1907 bolo vo „Vestníku“ zverejnené, že sa má uskutočniť snem 

s tým, že arcibiskup Tichon zvoláva predsnemové zasadnutie komisie. Snem bol 

otvorený 5. marca, kde vladyka privítal všetkých prítomných biskupov, kňazov 

a tiež delegátov z laikov. Hlavná téma, ktorou sa snem zaoberal, bola: „Možnosti 

rozšírenia misie“. Na tomto sneme bolo treba riešiť tri najzákladnejšie otázky pre 

najbližšie obdobie: 1. Ako šíriť misiu? 2. Akými spôsobmi dôjsť k samostatnosti? 3. 

Kde hľadať prostriedky na otváranie nových škôl a farnosti? 

 Jedno z uznesení snemu bolo aj začatie práce nad Cirkevnou Ústavou, ktorá 

by obstála pred zákonom a tiež mala byť autoritou pre mestských úradníkov. Na 

sneme sa riešili tiež problémy bohoslužobných otázok, najmä odlišností. Tieto 

problémy boli úplne prirodzené, pretože jednotlivé cirkevné spoločenstvá si so sebou 

priviezli aj svoje miestne a národné odlišnosti. Úlohou kňazov bolo objasňovať 

veriacim to, čo je hlavné a čo druhoradé. Ak odlišnosti nenarušovali podstatu viery, 

boli dovolené.  

                                                 
1 АЛФЕЕВ, Е.: Император Николай II. как человек сильной воли. Jordanville 1983, s. 88-92. Biskupi boli 

prekvapení a nevyjadrili sa jednoznačne k tomuto návrhu.  



20 
 

 Vladyka Tichon, ktorý predsedal snemu, bol nečakane uznesením Posvätnej 

synody ustanovený na starobylú Jaroslavsko-Rostovskú katedru, a preto vyššie 

prediskutované otázky na sneme mal do cirkevného života uvádzať až jeho 

nástupca.  

 Vladyka Tichon si vedel získať ľudí, ktorí mu boli oddaní. Veriaci a kňazi mali 

veľmi radi svojho vladyku a veľmi si ho vážili. Američania si arcibiskupa Tichona 

vybrali a odmenili ako váženého občana Spojených štátov. Vladyka bol aktívny aj 

v kontaktoch s predstaviteľmi Episkopálnej tzv. Anglikánskej cirkvi v USA. 

S veriacimi sa rozlúčil na začiatku Veľkého pôstu r. 1907 v Katedrálnom chráme 

Svätého Nikolaja v New Yorku. Vladyka odplával naspäť k brehom Starého sveta na 

lodi Kron – princ Vilhelm. 

 Z príbuzných ho doma nečakal už nikto, pretože ako posledná zomrela jeho 

matka Anna Gavrilovna 29. apríla 1904. 11. apríla 1907 bol nový miestny biskup 

privítaný na železničnom nástupišti Jaroslav. Spolu so sprievodom ihneď navštívil 

katedrálny chrám, v ktorom sa prihovoril veriacim.  

 Vladyka často navštevoval chrámy bez akejkoľvek pompéznosti a chodil pešo, 

čo bolo vtedy dosť nezvyčajné pre ruských vladykov. Pri návšteve farností boli často 

kňazi prekvapení prostým vystupovaním vladyku, nepovýšeneckým tónom alebo 

dokonca tým, že vladyka si išiel obhliadnuť zvonicu, pričom sa detailne zaujímal 

o problémy farnosti. Jedno z prvých jeho nariadení vo vzťahu k duchovným bol 

kategorický zákaz robiť zemný poklon pri osobnom stretnutí s vladykom. Vladyka 

rád učil a to nielen z kníh, ale aj z rozhovorov s kňazmi, laikmi, prostredníctvom 

listov s priateľmi, biskupmi alebo predstavenými monastierov.  

 V roku 1908 vladyka navštívil tesne pred smrťou chorého otca Jána 

Kronštadtského. Tento veľký starec, ktorý sedel pri vladykovi blízko a rozprával sa 

s ním, zrazu vstal a povedal : „Teraz si sadnite, vladyka, na moje miesto a ja si trochu 

odpočiniem“, a odišiel do inej miestnosti. Vladyka sa neodvážil sadnúť na miesto, 

kde sedel tento veľký starec. O niekoľko mesiacov neskôr, v januári 1909, vladyka 

slúžil 40 dňovú službu za zomrelým starcom Joanom Iljičom Sergejevom 
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Kronštadtským, zakladateľom Uspenského ženského skýtu. Vladyka často spomínal 

na prorocké slová prozorlivého starca, ktorých zmysel vtedy ešte nechápal. Veď 

predsa nemohol on, eparchiálny biskupu, nahradiť starca, pred ktorým sa skláňalo 

celé Rusko.  

 A.V. Vedernikov charakterizuje biskupskú službu Tichona v Jaroslavli takto: 

„Je všeobecne známe, že preosvietený vladyka Tichon nazeral na eparchiu nie ako na 

objekt biskuskej administrácie, ale ako na svoju duchovnú rodinu, o ktorú sa má 

otcovsky starať. S týmto cieľom často cestoval a prichádzal na nespočetné farnosti 

Jaroslavskej eparchie. A počas 7 rokov ich navštívil osobne všetky a poniektoré 

i viackrát. Pri svojich obchôdzkach sa osobne zoznamoval s duchovnými a ich 

činnosťou, správaním, spoznával rodinnú a materiálnu situáciu, spoznával 

podrobnosti zo života a cez to sa snažil pochopiť náklonnosť každého kňaza 

a služobníka Cirkvi. Všetky nariadenia, ktoré mali výchovný charakter, uskutočňoval 

s nezvyčajným taktom a nikdy rozhodne nenapádal ani tých, ktorí boli vinní. Takýto 

vzťah nebol vyjadrením prílišnej mäkkosti. Ak bolo potrebné, vladyka bol prísny 

a nekompromisne spravodlivý. Svoju prísnosť však realizoval s otcovskou 

zhovievavosťou, s trpezlivosťou k podriadeným, ktorí ho milovali ako otca. Veľká 

láska vladyku Tichona sa prejavovala aj vo veľkej dostupnosti duchovných a laikov, 

ktorých často prijímal. Snažil sa splniť každú vrúcnu prosbu o pomoc, pretože jeho 

srdce bolo plné dobroty a úcty k iným. Bol až tak pozorný k podriadeným, že si 

zapisoval dátum ich menín (deň anjela), aby ich mohol aj písomne pozdraviť.“1 

 V r. 1911 bol vladyka ustanovený ako predseda komisie Posvätnej synody pre 

prácu s anglikánmi a starokatolíkmi. Predtým túto komisiu viedli takí významní 

hierarchovia a teológovia, ako metropoliti Antonij (Vadkovskij) a Sergej 

(Stragorodskij), ich tajomníkmi boli významní cirkevní vedci V.V. Bolotov a A. I. 

Briliantov. Za 12 – ročné obdobie existencie komisia priniesla značný vklad do 

rozvinutia pravoslávnej ekleziológie a objasnenia množstva historicko-dogmatických 

                                                 
1 ВЕДЕРНИКОВ, А.: Ревнитель церковнаго единства. Журнал Московской Патриархии, Н 5. 

Москва 1950, s. 55. 
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otázok. To, že bol vladyka ustanovený za predsedu takejto komisie, svedčilo 

o priznaní jeho zásluh v dialógu s nepravoslávnymi a jeho svedectve o pravoslávnej 

pravde.  

 Ustanovením Posvätnej synody 22. 12. 1913 bol vladyka premiestnený na 

litovskú katedru. Príčinou toho bol konflikt s jaroslavlským gubernátorom, keď 

vladyka podporil cirkevné prúdy, ktoré bojovali za pravdu a cirkevnú slobodu. 

Obyvatelia mesta Jaroslavl vyjadrili svoju podporu vladykovi, ktorému udelili titul 

„čestný občan mesta“. 

 Na tejto novej katedre pôsobil tri a pol roka. 24. januára 1914 vladyka 

pricestoval do Vilniusu a navštívil monastier Svätého Ducha, ktorý bol centrom 

pravoslávneho života Litovskej eparchie. Vo Vilniuse čakala vladyku úloha zosúladiť 

vzťahy medzi oficiálnymi predstaviteľmi mesta a pravoslávnymi veriacimi. Pre 

prostého vladyku, ktorý nepodporoval tých, čo usilovali a vyžadovali vonkajší lesk, 

bolo snáď najťažšie udržiavať vonkajšiu prestíž duchovného reprezentanta 

a predstaviteľa väčšinovej Cirkvi. 49 – ročný vladyka mal dostatočné skúsenosti na 

slúženie medzi inoslávnymi. Od nového biskupa sa vyžadovalo veľa taktu, pretože si 

bolo treba získať miestnych úradníkov a zároveň upokojovať pravoslávnych, ktorí 

boli veľmi nepriateľsky naladení voči Poliakom, aby nedráždili katolíkov. Zároveň, 

ak chcel získať inteligenciu, sčasti popoľštenú, sčasti skatolizovanú, musel brať 

v duchvnom živote do úvahy tieto osobnosti.  

 Usiloval sa tiež odstraňovať určité nedostatky, napr. zakázal zvyk robiť zemné 

poklony klerikom pred biskupom, ktorý podľa jeho názoru ponižoval duchovnú 

hodnosť kňaza, hoci sa takýto starodávny zvyk zachovával v mnohých ruských 

eparchiách (Sk 10, 25-26). Biskup taktiež prosil o to, aby mu nikto neposielal 

anonymné listy a v osobných listoch, aby neboli menované všetky jeho tituly. 

Vladyka bol prístupný klerikom a laikom a ako človek bol veľmi pozorný a srdečný.  

 Na zjazde eparchiálneho duchovenstva zaviedol vyučovanie litovského jazyka 

vo Viľniuskom duchovnom seminári, bez znalosti ktorého nemohla Cirkev riešiť 

misionárske úlohy. Veľké skúsenosti z praxe mal vladyka z misijnej činnosti v Poľsku 
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a Amerike. Taktiež bol pri založení ženského duchovného učilska pre 275 dievčat. 

Na zjazde duchovenstva sa riešila otázka farskej filantropie ako aj problém 

náklonnosti k alkoholu v národe. Aktuálna bola aj otázka zriaďovania zdravotných 

ambulancií v odľahlých dedinkách pod patronátom pravoslávnych farských úradov.  

 Vladyka sa rád zúčastňoval na tzv. „domácich večeroch“, kde sa pri 

hudobných programoch stretávali miestni duchovní vo Viľniuse spoločne so 

seminaristami, ich príbuznými, s priateľmi, ako aj dievčatami študujúcimi 

v duchovných školách. Seminár sa nachádzal v priestoroch monastiera Svätej Trojice 

vo Viľniuse. Často sa zúčastňoval na rôznych dobročinných koncertoch, z ktorých 

financie išli na stavbu Michalo-Konštantinovského chrámu, ktorý sa staval pri 

príležitosti jubilea 300 rokov panovania cárov z rodu Romanových.  

 V r. 1914 navštívil vo Viľniuse detský útulok „Jasle“, kde podaroval 200 

rubľov. V tom čase išlo o veľkú sumu. Sám osobne pomáhal mnohým chudobným 

monatierom, vdovám, študujúcim v duchovných učilištiach a nemocným. Tieto 

prejavy milosrdenstva považoval za vnútornú potrebu pre uspokojenie duše.  

 Pri návšteve Antalepského ženského monastiera, ktorý bol vo vzornom 

poriadku, vladyka navštívil aj cirkevnú dievčenskú školu, na ktorej študovalo 118 

dievčat. Pri návštevách farností poukazoval vladyka na príklad katolíkov, ktorí sa 

príkladne starali svojimi dobrovoľnými finančnými darmi o svoje kostoly. 

Zdôrazňoval posvätnosť zbierok pre chrám a nevyhnutnú starostlivosť o dom Boží 

kládol na srdce kňazov i laikom. V arcidekanátoch zdôrazňoval nevyhnutnosť 

zriaďovania knižníc s duchovnou literatúrou, vyučovania laikov základným 

modlitbám a v chrámoch zavádzal spoločné – nechórové spievanie. Vladyka zriadil 

pri Posvätnej synode Pedagogickú komisiu, ktorá zriadila vo Vilniuse Pravoslávnu 

Duchovnú Akadémiu.1 

                                                 
1 Ruská pravoslávna cirkev v roku 1914 podľa základných štatistických údajov mala 98 miliónov 

363 874 veriacich. Poniektorí, napr. Dmitrij Pospelovskij uvádza až 117 miliónov veriacich. (Pozri 

Православная Церков в истории Руси, России и СССР. Москва 1996, s. 214). Počet chrámov 54 923. 

Celkový počet ženatého duchovenstva – 117 915. Počet farností – 31 597, počet monastierov – 953, 

počet mníchov (spolu muži, ženy, poslušníci) – 94 629. Pozri článok prot. V. Cypin: Ruská 
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 Vladyka, tak ako v predchádzajúcich eparchiách, aj teraz pokračuje vo svojom 

slúžení. Navštevuje chrámy, slúži bohoslužby, žehná národ, rozdáva krížiky, 

kontroluje monastierske hospodárstvo, známkuje žiakov v škole a káže. Stávalo sa, 

keď cestoval na prostej drožke do svojej rezidencie v meste Ternopoľ, že ho po ceste 

pozdravovali Rusi, Poliaci a Židia a to úklonom hlavy smerom k pocestnému. 

Stávalo sa, že mu úctu prejavovali aj katolíci, ktorí videli vladyku na prechádzke 

v podriasniku pri Kalvárii. Neprešlo ani pol roka od príchodu vladyku do Litovskej 

eparchie, keď došlo k vyhláseniu prvej svetovej vojny.1 

 15. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. 16. júla bol 

zbombardovaný Belehrad. Za tým nasledovala všeobecná mobilizácia ruskej armády 

a námorníctva. 19. júla Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku a následne na to, 24 júla, to 

urobilo aj Rakúsko – Uhorsko. 22. júla 1914 bol vo všetkých chrámoch Ruskej 

pravoslávnej cirkvi prečítaný manifest, ktorý oznamoval národu, že Nemecko 

vyhlásilo vojnu Rusku.  

 „Božou milosťou My, Nikolaj II., Imperátor celého Ruska, kráľ poľský, knieža 

fínsky... oznamujeme všetkým verným našim poddaným: Nasledujúc historický 

odkaz a zmluvu. Rusko, jediné po viere a krvi so slovanskými národmi, nikdy 

nehľadelo na osud týchto národov ľahkovážne. V terajšie dní sa jednomyseľne a so 

zvláštnou silou prebudili bratské city ruského národa k Slovanom, keď Rakúsko-

Uhorsko vyjadrilo zámerne neprijateľné požiadavky voči srbskému štátu. 

Nepozerajúc na ústupčivú a mierumilovnú odpoveď srbskej vlády, ktorá odmietla 

dobrovoľne navrhnuté prostredníctvo Ruska v tejto záležitosti. Rakúsko však 

                                                                                                                                                         
pravoslávna cirkev v synodalnom období 1700-1917, s. 132. In: Православная энциклопедия. Москва 

2000. Cirkev mala 67 eparchií, 130 biskupov, 35 000 základných škôl, 58 seminárov, 4 duchovné 

akadémie.  
1 Rusko na začiatku vojny predstavovalo impérium, ktoré malo 175 miliónov obyvateľov 

a každoročný nárast populácie predstavoval 3 700 000 narodených detí. Rýchle tempo ekonomického 

rozvoja privádzal k obavám mnohých Európanov. Francúzsky ekonomický pozorovateľ Edmont 

Tery varoval v januári 1914: „Ak u väčšiny európskych národov pôjde všetko tak, ako to bolo 

doteraz (od r. 1900 až do r. 1912), tak v polovici tohto storočia bude Rusko dominovať v politickej 

ako aj ekonomickej a finančnej oblasti.“ Takéto vyjadrenia zvlášť znepokojovali ekonomicky 

mocnejšie štáty, ako napr. vyzbrojujúce sa Nemecko, ktoré však zaostávalo za Ruskom v tempe 

rozvoja.  
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uponáhľane prešlo do vojenského napadnutia a zároveň bombardovania 

bezbranného Belehradu. Na základe týchto udalostí sme boli nútení prijať 

nevyhnutné opatrenia pohotovosti. Priviedli sme armádu a námorníctvo do stavu 

vojenskej pohotovosti, ale keďže je nám drahá krv našich poddaných, všemožne sa 

usilujeme dospieť k pokojnému výsledku našich vyjednávaní. Priateľské vzťahy 

a zmluva medzi Rakúskom a Nemeckom, že odmietli naše ubezpečenia, že zaujatie 

našej pozície nemá nepriateľský charakter. Oni žiadali, aby sme ich zrušili a keď sme 

odmietli ich požiadavku, nečakane vyhlásili vojnu Rusku.  

 Teraz nám zostáva nie iba zastať sa nášho impéria, ktoré bolo nespravodlivo 

obvinené, ale aj obhájiť česť, dôstojnosť a celosť Ruska, ako aj obranu Ruskej zeme 

spoločne povstanú všetci naši verní poddaní. V túto hroznú dobu skúšky nech sa 

zabudne na všetky vnútorné nepokoje, aby Rusko ako jeden človek, odrazilo krutý 

útok nepriateľa. S hlbokou vierou v správnosť nášho počínania a pokornou nádejou 

na Božiu Prozreteľnosť sa modlíme a prosíme o Božie požehnanie pre Svätú Rus a jej 

hrdinské vojská.  

 Sankt-Peterburg 12. júla 1914. rok od narodenia Christa a 20. rok nášho 

panovania.“ 26. júla vyzval cár Nikolaj II. celé Rusko k „obrane vlasti so zbraňou 

v ruke a s láskou – krížom v srdci“. Biskupi a kňazi Ruskej pravoslávnej cirkvi 

dostali neľahkú úlohu v ťažkých časoch skúšky posilňovať veriacich v pravoslávnej 

viere, chrániť pred pohoršením, usmerňovať k životu podľa Božích prikázaní 

a nabádať národ k láske k Cirkvi a vlasti. 

 Vojna je pre každého kresťana zlom, ktoré prináša knieža tmy (Lk 22, 53). 

Zmysel útočných vojen s cieľom obsadiť určité nové územia znamená vlastne 

zrieknuť sa Christa a pokloniť sa satanášovi (Lk 4, 5-7). Na druhej strane však 

v Evanjeliu nachádzame prikázanie položiť život za svojho blížneho, čo je 

charakterizované za najväčší prejav lásky vo vzťahu k svojmu blížnemu. Stalo sa 

v živote národov, že silnejší napadol slabšieho a za toho sa postavil jeho silnejší 

bratský národ.  



26 
 

 Ruská pravoslávna cirkev sa od prvých dní vojny aktívne zúčastnila pri 

poskytovaní pomoci chorým, raneným, zajatým vojakom a aj pri organizovaní 

a zriaďovaní lazaretov, nemocníc. Posvätná synoda požehnala ruskú armádu na boj 

proti nepriateľom a za hlavného predstaviteľa v armáde a v námorníctve ustanovila 

protopresbytéra Georgija Šavelského. Mnohí jeromonasi sa dobrovoľne prihlásili za 

vojenských duchovných. Tisícky mníšok riskovali svoje životy ako sestry 

milosrdenstva. V preplnených chrámoch neustále po svätej liturgii zaznievali 

molebny za víťazstvo, ale aj panychídy za padlých a zomrelých, „за православных 

воинов, за веру, царя и Отечество на брани убиенных“. 

 Viľniuské duchovenstvo sa obrátilo s výzvou ku všetkým pravoslávnym 

duchovným v celej eparchii, aby 4% zo svojho platu darovali pre potreby ranených. 

Pri chrámoch sa zbieralo teplé šatstvo pre armádu.  

 Aj litovský národ sa ako jeden z prvých vyjadril k tomuto nešťastiu. 

V Deklarácii spoločenských organizácií litovské noviny 21. augusta 1914 písali: 

„...Nastal rozhodný čas. Znovu plece pri pleci vstupujeme s ruským národom do 

ťažkého boja s teutonskými dedičmi – všetko požierajúcim germanizmom, ktorý 

podobne ako pred 500 rokmi dostal zdrvujúci úder, teraz opäť zdvíha svoju hlavu 

a znovu ohrozuje Slovanov... Veríme, že naši zahraniční bratia v krvi budú 

oslobodení od germánskeho jarma a spojení s nami, pretože historickou misiou 

Ruska je byť osloboditeľkou národov...“ 

 Vladyka Tichon bol pri zriaďovaní ženskej organizácie Červeného kríža 

spoločne s archimandritom Lavrentijom – rektorom Duchovného seminára a Vierou 

– predstavenou ženského monastiera sv. Márie. Spoločné utrpenie zjednotilo 

všetkých a pri zakladaní tejto organizácie boli dokonca aj predstavitelia poľských 

a židovských združení. Bolo rozhodnuté zriadiť lazaret s 200 lôžkami. Mnohí lekári 

boli pripravení pracovať bezplatne. S požehnaním vladyku bol zriadený útulok pre 

deti z najbiednejších rodín farností. Medzi nimi boli aj deti inoslávnych, napr. 

katolíci, staroobrjadci atď. 
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 V tomto období mnoho vynaliezavých špekulantov našlo spôsob, ako sa 

obohatiť a ťažiť zo situácie. Neraz rozšírili falošné správy o vojenskom konfiškovaní 

dobytka a krmiva, ktoré potom sami veľmi lacno odkúpili od vystrašených gazdov. 

Takto vznikla aj panika z nedostatku potravín a mnohí ľudia začali predčasne 

odchádzať na polia, aby zožali hoc aj nedozreté obilie. Neľahkou úlohou 

pravoslávnych kňazov bolo vynaložiť všetko úsilie, aby v chrámoch ľudí upokojili 

a nabádali, aby v pokoji pomáhali pri žatve, keď nastane vhodný čas.  

 25.9.1914 o 15. 40 hod. pricestoval vlakom do Viľniusu imperátor Nikolaj II. so 

sprievodom. Bol privítaný vojenským i občianskym pravoslávnym duchovenstvom. 

Cár navštívil monastier Svätého Ducha, kde bol privítaný vladykom Tichonom 

prorockými slovami: „Skutočne Rus je silná kvôli cárovi, preto sa spoločne nebojíme 

nepriateľov! Ak bude Rusko brániť cára, cár bude ochraňovať Rus!“ Po krátkom 

molebne cár zostúpil do spodného chrámu v jaskyni, kde prejavil úctu svätým 

ostatkom – relikviam1, a nakoniec ho vladyka požehnal ikonou sv. mučeníkov. Mnísi 

tohto monastiera ukázali imperátorovi staré pergameny z r. 1588, ktoré boli udelené 

monastieru poľskými kráľmi. Cár bol vyznamenaný Zlatou hviezdou prvého stupňa. 

Monastierske bratstvo bolo nadchnuté návštevou cára a po jeho odchode sa 

rozhodlo, že jednou z hlavných úloh, ktorú považoval aj imperátor Nikolaj II., bude 

„boj s národným zlom – alkoholizmom“. Imperátor bol rozhodnutý úplne zakázať 

výrobu a predaj alkoholu v Rusku.  

 Šírili sa však aj zlé správy z Varšavy o poškvrnení pravoslávnych chrámov po 

obsadení nemeckými vojskami. V chrámoch boli zriaďované stajne pre kone, sklady 

alebo toalety. Luteránske chrámy a židovské synagógy Nemci neničili. Keď sa ruskí 

vojaci po víťaznom boji v mestečku Podubis rozhodli pomodliť v chráme, s plačom 

zistili, že svätým na ikonách boli vypichnuté oči. Ikonostasy a cárske dvere boli na 

zemi pokryté slamou, na ktorej odpočívali kone. Na vyčíňanie nemeckých vojsk 

poukázal vladyka Tichon na bohoslužbách (máj 1915) v chráme zasvätenom 

Vzkrieseniu v meste Ošmjan: „Dnes som mal možnosť prečítať si hroznú správu, že 

                                                 
1 V pravoslávnej terminológii – moščam – мощам. 
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Nemci dobyli istú železničnú stanicu, kde v lazarete povraždili všetkých ranených, 

poliali ich petrolejom a spálili. Nemecké sestry milosrdenstva na inom mieste vyklali 

oči zajatým ruským dôstojníkom, alebo odťali ľahko ranenému kozákovi v zajatí 

ruky a nohy. Hľa preslávená nemecká kultúra a osvietenstvo. Nech nás Boh ochráni 

pred takým „osvietenstvom“...1 

 19.1.1915 prišiel do litovského hlavného mesta vlak, v ktorom bol 

oberprokuror Posvätnej synody V. K. Sabler. Vladyka Tichon s ním dlho rozoberal 

možnosti ochrany litovských chrámov ako aj možnosti ich nepoškvrnenia, a tiež 

prípadné nevyhnutné situácie, napr. evakuáciu pravoslávneho duchovenstva 

a laikov. Vladyka po liturgiách rozdával sv. Evanjelia, láskavo sa rozprával so 

všetkými, upokojoval, povzbudzoval a utešoval ranených. Vladyka Tichon skúšal 20 

študentov zo znalosti Svätého Písma a cirkevného spevu. Išlo o absolventov, ktorí od 

neho na konci štúdia dostávali strieborné krížiky. Napr. v mestečku Borunov 

prebiehalo vyučovanie, kde sa účastnil aj vladyka. Iba necelých 30 km odtiaľ však 

prebiehali boje. Vladyka sa tu zaoberal problémom nedostatku vyučujúcich, ktorí 

boli nútení újsť alebo nastúpili do armády.  

  

 V tom čase rozdával vladyka Tichon všetky svoje sily pomoci nešťastným 

obyvateľom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, pretože front, ktorý prešiel cez jeho 

eparchiu, nakoniec odtrhol časť eparchie od Ruska. Z dôvodu bojov musel vladyka 

opustiť Vilnius a uchýliť sa na určitý čas do Moskvy. So sebou pritom zobral ostatky 

svätých viľniuských mučeníkov Antonija, Jána a Eustafija. Niektoré pramene 

uvádzajú, že Posvätná synoda prikázala vladykovi pricestovať do Petrohradu, kde 

žil na Jaroslavskom podvorí do začiatku r. 1915. Bolo to v dôsledku okupácie Litvy 

nemeckými vojskami. Posledné bohoslužby vo Viľniuse slúžil vladyka koncom leta 

1915 v chráme Svätého Ducha. Bola to panychída za zomrelých vojakov počas 

bombardovania nemeckého letectva. 4. septembra Tichon odcestoval z Viľniusu 

posledným vlakom. 15. septembra bol Viľnius obsadený Nemcami. Pravoslávna 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии, Н 6. Москва 1997, s. 64-80. 
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Moskva pomohla bratom a sestrám z Litvy. Celý Viľniuský seminár našiel nové 

priestory v Gavrilskom útulku. Posvätná synoda určila finančnú pomoc duchovným 

Litovskej eparchie 20 000 rubľov. Takto sa mohli zabezpečiť aspoň na tri-štyri 

mesiace tým najnutnejším „chlebom“ – pretože nebolo čo jesť.  

 Neskôr sa vrátil do mestečka Disna. Ide o neveľké mestečko na území 

terajšieho Bieloruska – 150 km od Viľniusu. Nachádzalo sa na okraji jeho eparchie, 

odkiaľ bolo možné spravovať svoju eparchiu v podmienkach, aké boli. Vladyka sa 

usiloval byť nápomocný všetkým organizáciám, ktoré rôznymi spôsobmi pomáhali 

tým, ktorí trpeli vo vojne, usiloval sa uspokojovať duchovné potreby vojakov, 

navštevoval ranených a trpiacich, uspokojoval utečencov, povzbudzoval skleslých, 

kŕmil hladných, posväcoval lazarety. Dokonca, keď bolo potrebné, bol v prvej línii, 

150 krokov od Nemcov, kde bol vystavený nepriateľskej paľbe a leteckému 

bombardovaiu, za čo bol neskôr r. 1916 vyznamenaný imperátorom Nikolajom II. 

právom nosenia briliantového kríža na biskupskom klobúku.  

 V r. 1916 boli zaznamenané veľké nepokoje v armáde, pochybovačné názory 

inteligencie, neschopnosť vlády kontrolovať situáciu. Ťažobu vojny pocítilo celé 

Rusko a už na jeseň 1916, keď štatistika hovorila: 1, 5 milióna zabitých, 4 milióny 

zajatých, od armády povolaných 12 miliónov novobrancom. Existovali aj radostné 

správy, ktoré vyjadrovali nádej na rýchly koniec: konečne sa podarilo zabezpečiť 

normálne zásobovanie armády, priemysel sa definitívne pretransformoval 

a uspokojil „nedostatky základnej vojenskej výzbroje“. Spojenci priznali nárok Ruska 

na Konštantinopol a prielivy Bospor a Dardanely, ktoré im mali pripadnúť po 

skončení vojny. V marci 1917 mal nastať rozhodujúci nástup, ktorý sa mal zakončiť 

víťazným útokom na Berlín. Čoskoro začal r. 1917.1 

                                                 
1 Michail Vostryšev s. 52-53 opisuje r. 1917 takto: „Asi ťažko sa inokedy obyvatelia Moskvy tak opojne 

vyjadrovali o politike, ako v roku 1917... Najprv sa do Moskvy doniesla zvesť z Petrohradu, že len čo 

sa skončí zima, na všetkých frontoch pôjdu naši do protiútoku. Takže najneskôr na jeseň treba Rusov 

očakávať v Berlíne. Čoskoro prišla iná zvesť. A to, že v Petrohrade niet chleba, že je tam revolúcia 

a všetkých ministrov uväznili. No dobre, ak uväznili, to asi za to, že páni ozaj kradli... Ale čo najviac 

otriaslo obyvateľmi Moskvy, ktorí si zvykli na korunovanie cárov, že sa cár Nikolaj II. vzdal trónu. 

Čo teraz bude? - s hrôzou sa spytujú jeden druhého. Veď vždy boli cári... Ale mnohí sa tešili a boli 
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 Napätie v národe bolo veľké. Čoraz viac sa prejavovala kríza: v spoločnosti 

narastal vzájomný nesúlad a nepriateľstvo. Zo strany liberálnych kruhov, a to nie iba 

v tlači, ale aj v Dume, sa ozývali obvinenia na adresu najvyššej moci o jej zrade 

a tajnej zmluve s Nemeckom. Blížil sa krach Ruského impéria a revolučné nepokoje 

ohrozovali Cirkev i národ.  

 2. marca 1917 cár Nikolaj II. odstúpil a vzdal sa trónu. Moc uchvátila dočasná 

vláda. Metropolita Sergej Stragorodskij sa o patriarchovi Tichonovi vyjadril takto: 

„Vždy rovnako veril – v škole, v pastierskej i arcipastierskej službe, a tiež keď 

zasadol na patriarší trón. Od iných sa odlišoval obrovskou dobroprajnosťou, nemal 

nikdy zlosť a na nikoho sa nehneval, a bol dobrý, mal zvlášť široký rozhľad a bol 

schopný pochopiť každého a všetko odpustiť.“1 

 Tieto jeho vlastnosti hovoria o duchovnom stave vladyku, ktoré bolo často 

spojené s rozhodnou prísnosťou a principiálnosťou v otázkach viery, alebo 

vnútorného života Cirkvi. V každej etape svojho biskupského slúženia v synodálnom 

                                                                                                                                                         
opití slobodou. Všade povievali červené zástavy. Skrývali sa cárske portréty a proti nemu a jeho 

rodine pospevovali neslušné piesne. Jeden spieva „Marsejézu (francúzsku revolučnú pieseň). Druhý, 

nepozerajúc na pôst, kričí: „Christos Voskrese!“. Tretí spieva mnoholetije Dočasnej vláde. Iba 

protodiakon v chráme plače a číta národu posledný cársky manifest. Oficier z rozpustenými rukávmi 

vraví: „Čo sa stalo? Veď sme mali dve svätyne – Boha i cára. Ale posledného už niet. „Asi začnem 

piť.“ Celá Moskva vyšla do ulíc, akoby bolo Svetlé Vzkriesenie. Skupiny ozbrojených pracujúcich 

a študentov rozkrádali Dumu. Na Andrejevskom, Rogožskom a Taganskom námestí boli 

každodenne zvolávané mítingy, ktoré končili pochodom ku Kremľu so spievaním „Internacionály“. 

Dokonca sa zlodeji zhromaždili na jednom mítingu v cirkuse Nikitina a žiadali od novej spoločnosti, 

aby preukázala podporu trestanému človeku, aby sa mohol zapojiť do slobodného a radostného 

života... Orátori vysvetľovali obyvateľom Moskvy, ktorí ešte včera boli patriarchálne orientovaní, že 

ľudia sa nedelia na mužov a ženy, ale z pohľadu revolúcie na „ľavých“ a „pravých“, „socialistov“ a 

„černosotencov“ (termín poukazujúci na klerikov nosiacich čierne reverendy), „liberálov“ a 

„konverzatívcov“. Rusi – svätý národ! – kričí a radostne máva zväzkom novín profesor Moskovskej 

univerzity. V Rusku je veľký prevrat, ale nebola preliata ani kvapka krvi! To je veru nevídaný jav!“ 

 „Súdruh, nabok!“ – kročí pohonič. „Súdruh, všetko je dovolené!“ – žiari tvár pracujúceho. „Súdruh! 

Rusko voskrese!“ – odpovedá na paschálny pozdrav dezertujúci vojak. „Súdruh! Kradni 

nakradnuté!“ – ako modlitbu opakuje jedno a to isté opitý mužík.  

 Nastalo leto r. 1917. Radosť bola zamenená znepokojením o budúcnosť a zlobou, pretože niet chleba, 

vládne strach pred okradnutím, násilím, prichádza chaos kráľovstva antichrista. Vojaci v tyle 

prepadávali obchody s alkoholom a z frontu dezertovali vojaci priamo do Moskvy. V meste nastali 

nekonečné rady na chlieb a mlieko. Zemiaky, mrkva, cvikla boli rozdeľované na príde domovými 

komitétmi... 
1 СЕРГИЙ, C.: Письмо митрополиту Ярославскому Агафангелу 17/30 апреля 1926 г. САХАРОВ, 

А.: Послания патриарха Тихона и документы по истории Русской Церкви после кончины патриарха 

Тихона, машынопис МДА. Загорск 1958. 
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období obhajoval nedotknutosť kánonov Cirkvi a veľmi rozhodne sa staval proti 

akýmkoľvek zásahom zo strany svetskej administrácie, ktorá sa chcela miešať do 

otázok cirkevného života. To malo samozrejme dopad zo strany vlády, respektíve 

štátnych úradníkov na vzťahy k vladykovi a celej Cirkvi.  

 Preto po februárovej revolúcii bol arcibiskup Tichon spolu s ostatnými 

biskupmi uvoľnený z členstva v Posvätnej synode oberprokurorom V. N. Ľvovým. 

Pri organizovaní novej Posvätnej synody bol však opätovne zaradený a vybraný ako 

jeden z členov aj arcibiskup Tichon.1 

 21. júna 1917 si Moskovský eprachiálny zjazd duchovných a laikov vybral za 

biskupa ako horlivého, všetkým známeho aj za hranicami ruského impéria za 

metropolitu moskovského a kolomenského vladyku Tichona. Bogoslovský vestník 

Moskovskej Duchovnej Akadémie vtedy o tom napísal: „Európe známy arcibiskup 

Tichon vďaka svojmu biskupskému služeniu, v ktorom sa prejavil ako čestný, 

nekompromisný a energický, ale aj taktný, srdečný, prostý, dostupný v práci 

i v osobnom živote. Pri výbere tohto kandidáta nemohol nikto poukázať ani na 

najmenší tieň diskreditácie osobnosti arcibiskupa Tichona.“ 2 

                                                 
1 Dočasná vláda na čele s A. F. Kerenským poverila 4.3. 1917 svojho oberprokurora V. N. Ľvova, aby sa 

stretol s Posvätnou synodou s cieľom oznámiť úplnú slobodu Cirkvi v jej riadení. 7. marca však 

oberprokuror, ktorého v tom čase už niektorí cirkevní činitelia prezývali „obermilicioner“, vyhlásil, 

že je poverený Dočasnou vládou „bez súhlasu Posvätnej synody“ vypracovať projekt cirkevných 

zmien, pretože zvolanie miestneho snemu, na ktorom sa všetko toto malo riešiť, kvôli vtedajšej 

politickej situácii, bol v nedohľadne. Z toho dôvodu všetci členovia Posvätnej synody 8. marca 1917 

podali písomnú abdikáciu a to v Sv. Trojickej Alexandro-Nevskej lavre v Petrohrade. Abdikáciu 

podpísali Sergej – arcibiskup fínsky, Tichon – arcibiskup litovský, Arsenij – arcibiskup novgorodský. 

Urazený oberprokuror V. Ľvov sám zostavil „novú „ Posvätnú synodu a ako odplatu viac ako 20 

„konzervatívnych“ biskupov pozbavil biskupských katedier. Práve v Moskve sa usiloval nájsť 

podporu na „boj proti starým členom Posvätnej synody“. N. Ľvov sa usiloval buď zničiť, alebo aspoň 

sa vysmiať z pravoslávia. Jeho dieťa – noviny „Moskovský cirkevný hlas“ ústami prot. A. I. 

Vvedenského radili prechádzať pri bohoslužbách z cirkevnoslovankého na ruský jazyk. Ústami 

beľského biskupa Serafima sa divili, prečo si moskovské duchovenstvo nevšimlo slávnostnými 

a sviatočnými bohoslužbami „sviatok slobody“ – 1. máj podľa nového štýlu. Ústami kňaza M. 

Smirnova prikazovali „zhodiť zo seba riasy“. „Či sa vám nezdá, že práve vďaka nešťastným 

„riasam“ sme vytvorili akúsi uzatvorenú vyššiu kastu? Nie je riasa na prekážku? Či sa nás aj svetskí 

ľudia nestránia kvôli nášmu zovňajšku? A všetkému tomu je na príčine nešťastná riasa. Dajte ju dole, 

oblečte sa ako ostatní a spoločnosť vás prijme za svojho. Nebudete už nikomu na posmech, budete 

už vážený „kňaz – občan“... 
2 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК. Московская духовная академия, июнь 1917, s. 20. 
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 Onedlho sa naplnilo proroctvo sv. Jána Kronštadského, keď bol Tichon 

vybraný na najvyššie slúženie ako patriarcha a to miestnym snemom Ruskej 

pravoslávnej cirkvi r. 1917. Mnohí historici pomenúvajú túto funkciu, ktorú bol 

ochotný patriarcha Tichon vykonávať v „nových podmienkach“, ako hrdinský čin, 

alebo ju nazývajú krížovou cestou. Dokonca jeden z kandidátov, metropolita Arsenij, 

keď sa dozvedel, že nebol vybratý za patriarchu, srdečne a úprimne ďakoval Bohu, 

pretože vedel v akej situácii sa ocitol patriarcha, ktorý musel brániť záujmy 

pravoslávnej Cirkvi vo vzťahu k novej sovietskej vláde, ktorá Cirkvi nebola ani 

trochu naklonená. Samotný patriarcha Tichon chápal zvolenie za predstaviteľa 

Ruskej pravoslávnej cirkvi ako svoj kríž, ktorý treba niesť na Golgotu a ktorým ho 

obdaroval Boh.  

 Počas svojho pôsobenia na čele Cirkvi sa pokúšal patriarcha so svojimi 

spolupracovníkmi nájsť miesto Cirkvi v novom štáte, ktorý nepodporoval Cirkev iba 

ju trpel. Leninovým dekrétom „ O oddelení Cirkvi od štátu“ sa Cirkev dostala de 

facto mimo zákona, pretože navonok síce mohla existovať, ale v skutočnosti prišla 

o právnu subjektivitu a tiež o všetky majetky aj o bankové finančné účty. Chrámy, 

monastiere, cirkevné školy, učiliská a sirotince sa stali majetkom štátu a Cirkev za ich 

užívanie musela platiť nemalý nájom. Za svoje nebojácne vystúpenie proti 

konfiškácii bohoslužobných predmetov zo strany štátu bol patriarcha Tichon 

obvinený z protištátnej činnosti, vyvolávania verejných nepokojov, spolupráce 

s kontrarevolúciou, kvôli nepriateľskému vystupovaniu voči novému socialistickému 

zriadeniu bol súdený na viacerých súdnych procesoch a nakoniec uväznený 

v „domácom väzení“ v Donskom monastieri r. 1923. Neskôr bol prepustený a ako 

predstavený Cirkvi urobil veľa preto, aby bol ostránený vnútorný rozkol v Cirkvi, 

ktorý zapríčinili obnovlenci s veľkou pomocou štátu. 

 9.12.1924 bol zavraždený patriarchov kelejnik Jakob Sergejevič Polozov, ktorý 

bol najbližším človekom patriarchu Tichona. V novinách Izvestija sa objavil iba fejtón 

o „Krádeži patriarchovho kožucha“. Zdravotný stav patriarchu Tichona sa od toho 

času značne zhoršil. Patriarcha sa v tom čase vyjadroval takto: „Lepšie je sedieť vo 
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väzení. Som síce na slobode, ale nič urobiť nemôžem. Keď posielam biskupa na juh, 

dostáva sa na sever a keď ho posielam na západ, privádzajú ho na východ“. Túto 

vetu patriarchu treba chápať v zmysle chaosu, ktorý v tom čase vládol, keď mnohé 

eparchie neboli obsadené biskupmi preto, že buď biskupi neboli dopustení na 

biskupskú katedru obnovlencami, alebo boli biskupi odsúdení štátnymi súdmi 

a skončili v koncentračných táboroch na Sibíri, prípadne boli fyzicky zlikvidovaní. 

Obsadzovanie prázdnych katedier bolo nevyhnutné kvôli „normálnemu životu“ 

Cirkvi, pretože kde je biskup, tam je aj Cirkev. Ibaže túžba po biskupstve, podľa slov 

apoštola Pavla, bola v tom čase iba, ako aj v prvotných dobách Cirkvi, pri 

prenasledovaní zo strany Židov a pohanov, podobne túžbou po mučeníctve a to si 

vysväcovaní biskupi veľmi dobre uvedomovali.  

 13. januára 1925 sa zdravotný stav patriarchu skomplikoval, preto bol 

prevezený do súkromnej Bakuninovej kliniky. Patriarcha mal chronické choroby 

a stenokardiu. 10. marca 1925 bol na tejto klinike operovaný na stomatochirurgii 

kvôli zápalu ďasien. Tri dni pred svojou smrťou, 5.apríla, sa ešte zúčastnil na 

chirotonii biskupa Sergeja (Nikoľského). Do posledných chvíľ čekista Tučkov, ktorý 

bol od začiatku špeciálne nasadený vládou pre prácu s patriarchom, žiadal Posvätnú 

synodu, aby patriarcha Tichon bezdpodmienečne uznal „sovietsku vládu“, 

dištancoval sa od duchovenstva v emigrácii a vyzval k tomu aj všetkých veriacich. Po 

každej návšteve Tučkova sa patriarcha cítil viac unavený. Posledný z cirkevných 

hierarchov, ktorý navštívil patriarchu Tichona, bol metropolita Peter (Poľanskij), jeho 

nástupca, ktorého Tichon určil ako svojho zástupcu v prípade, že by nemohol 

vykonávať funkciu patriarchu. Metropolita Peter bol v poradí druhým zástupcom po 

metropolitovi Agafangelovi, ktorý bol toho času vo väzení.  

 Po rozhovore veľmi chorého patriarchu s metropolitom Petrom okolo 22.00 

hod, keď sa chcel patriarcha umyť, rukou ukázal na bolesť v oblasti srdca. Svojmu 

kelejníkovi Konštantínovi Paškevičovi povedal prísnym a vážnym tónom: „Teraz 

zaspím,...tuho a nadlho. Noc bude dlhá, temná a temná“. O 23.45 hod. otvoril oči, 

začal sa žehnať a povedal: „Sláva Tebi Hospodi“. Pri prežehnaní sa tretíkrát mu ruka 
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bezvládne klesla. Patriarcha zomrel na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke na 

klinike, keď mal 61 rokov.  

 Jeho život sa charakterizuje ako spravodlivý a mučenícky. Dodnes sa presne 

nevie, či patriarcha zomrel prirodzenou smrťou. Niektoré zahraničné pramene 

poukazujú na mučenie elektrickým prúdom počas väzenia, alebo bol otrávený 

injekčnou striekačkou. 

 Ihneď na to bolo telo prevezené do Donského monastiera, kde obrovské 

množstvo laikov prišlo vzdať úctu tomuto vyznávačovi. Pred monastierom sa 

vytvoril asi 4 km dlhý zástup, v ktorom stali 8-10 hodín, pokiaľ sa dostali na rad 

vzdať úctu a rozlúčiť sa s milovaným patriarchom. V priebehu 24 hodín sa 

s patriarchom rozlúčilo približne 100 000 veriacich. Táto rozlúčka trvala od stredy do 

nedele. Na Kvetnú nedeľu sa Ruská pravoslávna cirkev v osobe 56 biskupov, okolo 

500 kňazov a 300 000 laikov modlitebne rozlúčila a pochovala telo patriarchu. 

Niektoré pramene udávajú, že sa na pohrebe zúčastnilo až okolo 1 milióna ľudí, 

takéto množstvo sa mohlo zmestiť na teritórium Donského monastiera o rozlohe 

okolo 200 000 metrov štvorcových.1 Metropolita Peter sa v kázní vyjadril: „Ťažký bol 

jeho život. Padol na neho ťažký los2, aby usmerňoval ruskú Cirkev v nepokojných 

časoch. Teraz už odišiel k Bohu. Prestal sa namáhať... Pre mladších bol otcom, pre 

starších bol múdrym radcom a pre všetkých priateľom...“Vičnaja pamjať“ Tebe, 

zachádzajúce slnko ruskej Cirkvi“.3 

 Hoci sa na pohrebe zúčastnilo veľké množstvo veriacich, do krypty v malom 

chráme Donského monastiera uložilo telo patriarchu iba niekoľko biskupov. O dva 

roky neskôr bol tento Donský monastier v Moskve zatvorený. Bolo to v čase 

aktívneho boja s náboženstvom, keď po celom Rusku zatvárali monastiere a ničili 

krypty s telami svätých. Boľševici sa usilovali zničiť ostatky patriarchu Tichona, 

ktorého meno v národe vyslovovali s posvätnou úctou. Dokonca aj mŕtve telo 

                                                 
1 ОРЕХОВ, Д.: Русские святые 20. cтолетия. С.- Петербург 2000, s. 46. 
2 Patriarcha bol zvolený losovaním. Pozri kapitolu Snem r. 1917-1918. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М.: Божий избранник. Москва 1990, s. 372. 
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patriarchu bolo pre bohoborcov nebezpečné. Neskôr sa začali šíriť zvesti, že telo 

patriarchu bolo vyvezené z monastiera a spálené. Stalo sa tak r. 1932, keď obnovlenec 

Vvedenský slúžil liturgiu v archijereskom oblečení. Mnohí spoznali oblečenie, 

v ktorom bol patriarcha Tichon uložený do hrobu... 

 Patriarcha stál na čele Ruskej pravoslávnej cirkvi 7 rokov, 4 mesiace a 4 dni. 

Nad jeho hrobom v moskovskom mužskom, bývalom stavropigiálnom, Donskom 

monastieri vyslovil metropolita Sergej (Stragoroskij) tieto slová: „...Posledné roky 

niesol sám na sebe celú ťažobu Cirkvi. A my žijeme, pohybujeme sa a existujeme ako 

pravoslávni ľudia... On jediný šiel nebojácne priamou cestou slúženia Christu ...“. 

 15. apríla 1925 bol v novinách Izvestija opublikovaný „Posledný závet 

Tichona“, ktorý bol podpísaný Tichonom v deň smrti. Išlo o dokument, ktorý hovoril 

o vzťahoch medzi Cirkvou a štátom. Tento dokument bude rozobraný detailnejšie 

v jednej zo záverečných kapitol.  

 Patriarcha Tichon bol kanonizovaný Snemom Ruskej pravoslávnej cirkvi  

9. októbra 1989 pri príležitosti jubilejných osláv 400 rokov od ustanovenia 

patriarchalného systému na Rusi.  

 Na jar r. 1991 s požehnaním patriarchu Alexeja II. po obnovení Donského 

monastiera bol slúžený moleben sv. mučeníkovi patriarchovi Tichonovi. Tu sa začalo 

hľadanie ostatkov, ktoré bolo značne skomplikované, pretože telo patriarchu bolo 

pôvodne uschované mníchmi monastiera z obavy pred čekistami, ktorí sa usilovali 

nájsť mŕtve telo patriarchu. 19.2.1991 boli ostatky sv. patriarchu Tichona s Božou 

pomocou nájdené. I napriek 100% vlhkosti miesta, kde boli nájdené ostatky, ktoré 

boli v zemi 67 rokov, sa telo zachovalo takmer celé1. Úplne a bez porušenia sa 

zachovala pravá ruka, väčšia časť trupu, časti nôh, vlasy, brada a všetky kosti. Je 

zaujímavé, že panagia z kosti, ktorú mal na sebe, sa v hrobe rozpadla na prach 

a zachovalo sa iba strieborné obloženie.  

 V sobotu prvého týždňa Veľkého pôstu v malom chráme Donského 

monastiera sa začal moleben pred ostatkami patriarchu Tichona. V tento deň sa 

                                                 
1 ОРЕХОВ, Д., cit. dielo, s. 65-66. 
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sviatkovalo 75 rokov zjavenia Deržavnej ikony Božej Matky, ktorej akafist napísal 

patriarcha Tichon1. 

  

                                                 
1 РОГОЗЯНСКИЙ, А.: Страсти по мощам. Из истории гонений на останки святых в советское 

время. С.- Петербург 2000, s. 77. 


