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10 Boľševický teror v praxi a niektoré brutálne popravy likvidovaných klerikov 

a mníchov Ruskej pravoslávnej cirkvi 

 

Skôr než pristúpime k danej problematike je nutné si pripomenúť obdobie 

prvotnej Cirkvi, kedy prenasledovanie kresťanov zo strany židov a pohanov v 1.-3. 

storočí bolo veľmi veľké. Židia hľadeli na kresťanov ako na sektu. Rím považoval 

kresťanov za židovskú sektu a pohania videli v kresťanoch zo svojho polyteistického 

pohľadu, akýchsi „ateistov“, pretože verili iba v jediného Boha vo Svätej Trojici. 

Apoštol Pavol v liste Židom pripomínal kresťanom zo židovstva prenasledovanie 

Božích prorokov a spravodlivých v Starom Zákone. Preto apoštol Pavol píše: „Iní zase 

okúsili posmech a bičovanie, ba ja putá a väzenie. Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, 

umierali mečom, blúdili v ovčích a kozích kožiach, strádali, trpievali útlakom a ubližovaním“1. 

Prostredníctvom týchto slov chcel apoštol Pavol pravdepodobne pripomenúť 

nasledovníkom Isusa Christa slová Spasiteľa: „Mňa prenasledovali aj vás budú 

prenasledovať“. Kresťania svojím životom hlásali vieru vo vzkrieseného Christa. Ich 

vieru skúšali metódou „cukru a biča“ a to ponúkaním rôznych významných a dobre 

platených služieb v štátnej sfére alebo mučením. Používali sa rôznorodé 

presvedčovacie metódy, ako napr. bičovanie, mučenie vriacim olejom, kameňovanie, 

topenie, ukrižovanie, upaľovanie, hádzanie do cirkusových arén na usmrtenie 

divokým šelmám a zároveň pre pobavenie publika, stínanie mečom. Prenasledovanie 

kresťanov v prvotnej Cirkvi trvalo až do obdobia, keď rímsky – byzantský imperátor 

Konštantín Veľký vydal Milánsky edikt r. 313, vďaka ktorému vyhlásil kresťanstvo 

za rovnoprávne náboženstvo vo vzťahu k všetkým ostatným náboženstvám v ríši.  

Z pôvodne zachovaných policajných oficiálnych záznamov a vypočúvaní sa 

niektoré postupne v Cirkvi prepracovali do podoby životopisov svätých. Tradícia 

uctievania svätcov – Božích spravodlivých, mučeníkov a vyznávačov – sa objavila 

                                                 
1 Hebr 11, 36-37. 
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v prvých storočiach existencie kresťanstva. Prvými svätými boli práve mučeníci a 

vyznávači1.  

Nie som politológ ani historik, ale ako kňaz a teológ Pravoslávnej 

bohosloveckej fakulty PU cítim vnútornú potrebu priblížiť záujemcom problematické 

obdobie od r. 1917, keď v Rusku prebrali moc boľševici. Vzťah, ktorý zaujali k Ruskej 

pravoslávnej cirkvi2 ako aj k ostatným denomináciám bol ozaj zvláštny a značne 

nepriateľský, a preto sa niektorými odborníkmi nazýva tiež dobou „červeného, alebo 

boľševického temna“.  

Kým pristúpime k danej téme, je potrebné urobiť obsiahlejší všeobecný úvod, 

o ktorý sa teraz pokúsim. Pre ľudí žijúcich na Slovensku, najmä staršiu a strednú 

generáciu, je pomerne dosť známy jeden totalitný režim – fašizmus, ktorý sa na konci 

prvej polovice 20. storočia usiloval podrobiť si svet svojou agresívnou a mocenskou 

politikou. Staršia generácia priamo prežila hrôzy druhej svetovej vojny a stredná 

generácia bola prostredníctvom vtedajšej štátnej politiky v ČSSR3 patrične 

informovaná o hrôzach, ktoré sa odohrali v koncentračných vyhladzovacích 

táboroch4. Všetkým nám je dobre známy tzv. Norimberský proces, na ktorom boli 

verejne odsúdení fašistickí vojnoví zločinci. 

Súčasná generácia, ktorá navštevuje základné či stredné školy, vie však o danej 

problematike iba veľmi málo. Niet divu, že sa šíria rôzne extrémistické 

a neonacistické hnutia „holých lebiek“, anarchizmu, ktoré získavajú na svoju stranu 

najmä mladých ľudí, a to aj vďaka tvrdej metalovej hudbe. Smutným svedectvom sú 

aj popísané múry, podchody, či steny na panelákoch. Po nežnej revolúcii v roku 1989 

padol ďalší totalitný režim, a to komunistický. Stará a stredná generácia opätovne 

spomína na tento systém rôznorodo. Systém, v ktorom sme žili, ale o ktorom mladšia 

generácia opäť nič nevie. Predstavy o socialistickej totalite si robia iba z počúvania 

                                                 
1 РОСТОВСКИЙ, Д.: Жития святых 1 – 12. Москва 1998. 
2 Ďalej iba RPC. 
3 Škôl – vyučovacieho procesu, besied s partizánmi, médií – vojnových filmov pre pamätníkov, 

inscenácii, kníh. 
4 Mathausen, Oswiencim. 
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rodičov, prípadne z literatúry vychádzajúcej v bývalej ČSSR. Avšak k tomu, aby sme 

dokázali správne pochopiť politický systém, v ktorom sme žili, treba nazrieť trochu 

ďalej do minulosti, a to priamo do kolísky, kde sa tento totalitný režim zrodil 

a experimentálne „odskúšal“ na jednom z najväčších slovanských národov – Rusov. 

Prečo to bolo práve Rusko, kde sa dokázal uchytiť tento nebezpečný režim? Na túto 

otázku je veľmi ťažké odpovedať. Snáď preto, že ruský národ bol veľmi idealisticky 

orientovaný a až priveľmi skoro uveril „ideálnym“ – utopistickým klamstvám, ktoré 

boli prekrásne podávané marxistickými propagátormi. 

Zločiny komunizmu1, ktoré vyšli u nás, odkrývajú zverstvá, ktoré boli páchané 

v 50.-60. rokoch 20. storočia na ľuďoch vrátane kňazov, umelcov a vedcov v bývalej 

ČSSR, ktorí nesúhlasili s vtedajšími politickými názormi. Až priveľmi pripomínajú 

vykonštruované procesy 20.-30. rokov 20. storočia v ZSSR, kde bola likvidovaná 

duchovná, umelecká a vedecká elita národa. Na to, aby sme dobre pochopili dianie 

u nás, je potrebné sa zoznámiť s totalitným režimom a jeho prejavmi v ZSSR. Scenár 

napísaný v ZSSR a v praxi odskúšaný na úbohom ruskom národe sa v oveľa 

„jemnejšej, humánnejšej a sociálnejšej“ miere kopíroval a realizoval aj u nás. Treba 

povedať, že socializmus, ktorý bol pestovaný u nás a taktiež v bývalej Nemeckej 

demokratickej republike, bol krásnou reklamou pre ľudí žijúcich na Západe 

v kapitalizme. Ak by sme teraz život v bývalej ČSSR definovali z pohľadu 

socialistického, ako život v „pionierskom tábore“2, tak život v ZSSR by sme 

z pohľadu demokracie a sociálnych podmienok určite museli nazvať „životom 

v koncentračnom tábore“. 

V záujme spravodlivosti, ak odsudzujeme fundamentalistický mohamedánsky 

terorizmus, ktorý pripravil o život niekoľko tisíc nevinných ľudí pracujúcich v dvoch 

veľkých mrakodrapoch v USA, nemôže ostať bez povšimnutia ani boľševický teror, 

                                                 
1 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, č. 1. Prešov 2001, s. 66-336; pozri kapitolu Prenasledovanie 

kresťanov na Slovensku. 
2 Pretože sociálne podmienky školstvo, zdravotníctvo sa po určitom čase dostalo na pomerne vysokú 

svetovú úroveň. 
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ktorý pripravil o život niekoľko desiatok miliónov ľudí1 len v samotnom ZSSR. 

Niektorí autori, ako napr. kardinál Ján Chryzostom Korec2 hovorí iba o počte 20 

miliónov obetí v ZSSR a skôr vyzdvihuje 65 miliónov v Číne, i keď v definitívnom 

súčte všetkých obetí v komunistických štátoch sa objavuje počet 100 miliónov obetí 

odvolávajúc sa pritom na preklad Stephane Courtois a kolektívu autorov3. 

V súčasnosti nie je veľmi módne písať pozitívne o Rusoch, pretože sme orientovaní 

na západ. Zároveň nie je správne naďalej hľadieť na obyvateľov uvedeného štátu ako 

na komunistov, a to iba preto, že tam vznikol a uchytil sa tento nebezpečný systém, 

ktorý bol po druhej svetovej vojne exportovaný nielen k nám a do ďalších štátov 

východnej Európy, ale aj na západ, Kuba atď. Je zaujímavé, že žiadny ďalší 

Norimberský proces, na ktorom by sa odsúdili komunistické zločiny, sa neudial. Asi 

to svet nepotrebuje, ale očití svedkovia ako napr. Alexander Solženicyn, Šalamov, 

prot. Dimitrij Dutko, prot. Michal Poľskij a ďalší svedčia o tejto dobe vo svojich 

knihách, ktoré sa nám žijúcim na Slovensku čítajú tak veľmi ťažko. Pochopiť dobu, 

morálny rozklad spoločnosti, ateistickú agresivitu voči všetkému kresťanskému, 

duchovný úpadok a zmýšľanie boľševických teroristov je ozaj veľmi ťažké. 

Publicistické relácie, ktoré sa snažia na televíznom programe Discovery priblížiť 

terajšiemu divákovi dávne politicko-ideologické problémy, ktoré sú uchované 

v televíznych archívoch, opisujú tieto udalosti takým spôsobom, že sa západný svet 

ocitol v hystericky - panickom strachu zo socializmu. Samozrejme, keď bol 

informovaný „z pravej ruky“, a to vďaka množstvu emigrantov, ktorí sa 

všemožnými spôsobmi snažili dostať na západ, kde vypovedali o rôznych 

zverstvách, ktoré videli vo svojich krajinách. Okolo 4 milióny ruských emigrantov, 

ktorí sa po r. 1920 ocitli v zahraničí, jasne svedčili o spôsoboch boľševickej 

hrôzovlády, ktorú zažili.  

                                                 
1 50-100 miliónov. 
2 Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, č. 1, s. 1  
3 COURTOIS, S. a kol.: Čierna kniha komunizmu, zločiny, teror, represálie. Agora 1999.  
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Išlo o novú formu vlády, tzv. diktatúru proletariátu, ktorej nič nebolo 

dostatočne sväté, ani Boh, ani Cirkev, ani kresťanstvo, dokonca ani samotní svätci 

a ich telesné ostatky, ktoré si dodnes tak veľmi ctia veriaci v Rusku. V ZSSR sa rýchlo 

snažili zabudnúť z „jedného dňa na druhý“ na takmer tisícročnú kresťanskú históriu 

a vytvoriť čosi nové, „novú vieru v neexistujúceho Boha“, ktorá sa vraj opierala o 

„vedu“ a nazývala sa tzv. „vedeckým ateizmom“. 

Avšak ani hlásenie sa k ateizmu nedávalo právo ľuďom na to, aby pestovali 

takú svojvôľu, akej sa vo svojom vládnutí dopustili. To, že títo ľudia sa raz za svoje 

vládnutie budú zodpovedať pred Bohom alebo aspoň vlastným národom, prípadne 

dejinami, si vôbec neuvedomovali a takto vyzeralo aj ich „vládnutie“. Zo svetského 

uhla pohľadu išlo o obdobie, kedy sa striedali na čele štátu hrozní politickí diktátori 

a tyrani, na príkazy ktorých bolo tisíckami hektolitrov ľudskej krvi „posvätené“ celé 

Rusko – žaláre, pracovné a koncentračné tábory tzv. Gulagy, gigantické stavby, bane, 

tunely, šachty, riečne kanály ako napr. Belomorský, mučiarne, väzenia, jabloňové 

sady a cintoríny, kde žilo, trpelo a posledné minúty svojho života strávilo mnoho 

miliónov ľudí. Na druhej strane toto obdobie bolo storočím veľkého vedecko-

technického rozvoja, keď sa do vesmíru vznášali prvé kozmické rakety a realizovali 

sa odvážne budovateľské plány ako napr. elektrifikácia Ruska tzv. NEP a iné... 

Nie náhodou niektorí cirkevní autori, ako napr. prot. Sergej Bulgakov 

zaoberajúci sa touto problematikou, sa vyjadrujú o Rusku ako o svätej zemi, po ktorej 

by sme z úcty k Bohu, ale aj z úcty k novomučeníkom a vyznávačom mali chodiť 

bosí, podobne ako Mojžiš, keď sa mu zjavil Boh v podobne horiaceho kra a začul 

hlas: „Zobuj sa, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá“1. V Starom Zákone máme množstvo 

prípadov, kedy kňazi posväcovali krvou z obetovaných zvierat rohy obetného oltára 

ako aj všetko ostatné, čo bolo treba posvätiť. O čo viac sa má ceniť ľudská krv, ktorú 

z lásky k Bohu a ľuďom obetovali najvýznamnejšie duchovné osobnosti RPC, aké 

v 20. storočí táto miestna Cirkev mala! 

                                                 
1 2Mjž 3, 5. 
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Je veľmi zaujímavé, že krutosť metód, ktoré sa používali v 1.-3. storočí pri 

prenasledovaní kresťanov, sa pomerne dosť zhodovala s metódami užívanými v 20. 

storočí. V poslednom období sa začali v Rusku objavovať životy novomučeníkov 20. 

storočia1. Plánované likvidácie významných osobností kultúrneho, politického či 

cirkevného života prebiehali v Rusku už od r. 1905, a to vďaka podzemnému 

anarchistickému hnutiu. Ako udáva Platonov,2 osobitným rituálom uskutočňovali 

revoluční démoni vraždy ruských kňazov. V Jalte r. 1905 za kritiku, ktorú si dovolil 

duchovný Vladimír Trojepoľskij, pravdepodobne v chráme počas kázne. Keď 

v meste medzi obyvateľstvom vládli revolučné nálady, bol vo svojom dome pred 

očami manželky a troch maloletých detí ubodaný na smrť dýkou. Posledné slová 

zomierajúceho vrahom boli: „Nech vám Boh odpustí“. V dedine Gorodišci 

v Caricynskej oblasti 30. novembra 1906 bol v svojom dome zavraždený duchovný 

Konštantín Chitrov a celá jeho rodina – manželka, päťročný syn Sergej a malý 

Nikolaj, ktorých smrť nastala po fraktúre lebiek.  

V r. 1907 boli zavraždení štyria funkcionári významných duchovných škôl – 

rektor Penzenského seminára, rektor Tambovského seminára, inšpektor Tifliského 

seminára, inšpektor Voronežského seminára. Na rektora Vladimirského seminára 

archimandritu Nikona zaútočil študent a udrel ho sekerou do hlavy. Bol to zázrak, že 

archimandrita nezomrel, a dokonca zľahčoval vinu útočníka a išiel prosiť, aby 

uväzneného seminaristu prepustili. Neskôr, keď sa stal vladimirským biskupom, 

zamestnal daného študenta ako žalmistu.  

V roku 1907 bol útok nasmerovaný na Počajevskú Lávru, kde chceli útočníci 

vyhodiť do vzduchu celý monastier. Dvoch útočníkov sa podarilo zadržať a pri 

prehliadke bolo objavených sedem veľmi nebezpečných výbušnín, ktoré podľa 

špecialistov mohli zničiť celý monastier. V tom istom roku, pod vplyvom 

                                                 
1 ПОЛЬСКИЙ, М.: Новые мученики Росийские. Джорданвил 1957. ОРЕХОВ, Д.: Русские святые 20. 

Столетия. С.- Петербург 2000. ДАМАСКИН, Й.: Новомученики, исповедники и подвижники 

благочестия Руссикой Православной Церкви 20. Столетия. I.-II. Твер 1992 - 1996. СТРЕМСКИЙ, Н.: 

Мученики и исповедники оренбурской эпархии 20. Века. Саракта 1998. 
2 ПЛАТОНОВ, О.: Терновый венец России. T 1. Москва 1997, s. 203. 
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anonymných výhražných listov, v ktorých hrozili atentátmi a podpaľačstvom, získali 

teroristi od mníchov Glinskej pustovne okolo 100 000 rubľov. Až múdra rada otca 

Izaiáša zriadiť z poslušníkov v monastieri samoobranu – „rotu kozákov“ – pomohla. 

Keď sa pomedzi ľudí rozšírilo, že v monastieri je veľké množstvo kozákov, výhražné 

anonymy prestali prichádzať do monastiera.  

5. septembra 1911 bol počas divadelného predstavenia v Kyjeve zavraždený 

jeden z popredných ministrov Peter Arkadijevič Stolypin, ktorý mal za úlohu 

uskutočniť celý rad agrárnych reforiem, ktoré napomohli Rusku ešte pred 1. 

svetovou vojnou stáť sa veľkou agrárnou veľmocou, ktorá vyvážala do sveta takmer 

1/3 pšenice. Hospodárstvo na dedinách sa stalo pevným základom ruského 

hospodárstva. Rusko v čase veľkého ekonomického napredovania malo najväčšie 

zásoby zlata. Počas prvej svetovej vojny ako jediný štát na svete nezaviedol lístkový 

potravinový prídel pre obyvateľstvo. Vyššie spomenutý minister vypracoval 

program na dvadsať rokov dopredu, v ktorom riešil reformami problematiku trhu 

práce, sociálneho zabezpečenia a zdravia občanov, decentralizácie súkromného 

vlastníctva, pôdy... Ako uvádza jeho syn, podľa názoru otca, ktorý publikoval 

v jednej zo svojich kníh, ak by Rusku dopriali „10 rokov pokojnej existencie“ 

a neprišla by revolúcia, mohlo i bez krviprelievania dosiahnuť v r. 1930-1935 úplný 

ekonomický a sociálny rozvoj. Namiesto toho však prišli krvavé represie, vraždenie 

a úplná likvidácia roľníckeho hospodárenia1. 

Inteligencia v čase predrevolučného teroru, ako udáva otec Benjamín,2 zaujala 

zvláštnu pozíciu. Na zasadnutí Štátnej dumy boli podávané návrhy, aby boli 

prepustení všetci politickí väzni. Týmto návrhom chceli dosiahnuť to, aby cár dovolil 

teroristom prejsť z ilegálnej k otvorenej „legálnej“ činnosti. Ešte v r. 1910 zazneli 

nebojácne slová astrachánskeho arcibiskupa Mitrofana, ktorý adresoval svoje slová 

členom Štátnej dumy: „Čo by ste urobili s Cirkvou, keď vaším ideálom je Francúzska 

                                                 
1 Православная Русь N 19, октябр. Джорданвил 2001, s. 11-13. 
2 Православная Русь N 14, июль. Джорданвил 2002, s. 5. 
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revolúcia s jej ateizmom? Čo by ste urobili, ak by ste sa niekedy ocitli pri moci? 

Predovšetkým by ste zmenili názov oberprokurór na minister a Cirkev by ste mu 

úplne podriadili. A podľa všetkého by začali Cirkev a jej služobníkov 

prenasledovať“. Tieto prorocké slová, žiaľ, nenašli ohlas vo vzdelanej vrstve 

obyvateľstva. Prevažne prevládal názor, že duchovenstvo patrí medzi triedu 

vykorisťovateľov, s ktorými netreba súcitiť, ani si ich vážiť, ale skôr opovrhovať, 

alebo v krajných prípadoch likvidovať. Zaujímavé je, že práve tie krajné prípady sa 

stali onedlho bežným pravidlom. 

Diktatúra, ktorú zaviedla Leninova politická strana, označovala neohraničenú 

a neobmedzenú moc, ktorá sa neopierala o žiadne zákony, ale iba o násilie1. „Táto 

diktatúra, ako sa vyjadroval Lenin 27. mája 1919, sa prejaví v nemilosrdnom, 

surovom, rýchlom násilí, ktoré sa použije na potlačenie protivníka – 

vykorisťovateľov, kapitalistov, statkárov... Kto nepochopil, ten nie je revolucionár 

a takéhoto človeka treba zbaviť postu vodcu alebo radcu proletariátu“. „Teror – ako 

poukazoval Lev Trockij – ako demonštratívna sila a vôľa pracujúcej triedy dostal 

svoje historické opodstatnenie v tom, že proletariát dokázal zlomiť politickú vôľu 

inteligencie“. „My, ako vravel Felix Ž. Dzeržinski, predstavujeme organizovaný 

teror. To musí byť všetkým úplne jasné“. Už v prvých mesiacoch boľševickej 

revolúcie jej vodcovia plánovali likvidáciu približne 10 miliónov ruských ľudí. „My, 

ako deklarovali na siedmej petrohradskej boľševickej konferencii v septembri 1918, 

vravel G. E. Zinovjev, musíme privliecť k sebe 90 miliónov z celkového počtu 100 

miliónov obyvateľov Ruska. S ostatnými, s ktorými sa nedá rozprávať, tých treba 

zlikvidovať“. Prítomní oduševnení straníci prijali jeho slová s veľkým aplauzom. 

Zinovjev bol v deklarovaní teroru nie iba teoretikom, ale aj každodenným praktikom. 

Návštevníkov, ktorých prijímal vo svojej kancelárii, nechal často popraviť. Istý očitý 

svedok, ktorý sa nachádzal v Smoľnom paláci, videl ako Zinovjev prijal v kabinete 

delegáciu troch námorníkov. Onedlho vybehol vonku a prikázal ozbrojenej stráži: 

„Vyveďte týchto dotieravcov na dvor, postavte ich k stene a zastreľte! Sú to 

                                                 
1 ПЛАТОНОВ, О.:Терновый венец России. T 1, cit. dielo, s. 603. 
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kontrarevolucionári...“ Rozkaz bol aj bez súdu okamžite splnený1. Istý námorník 

priezviskom Železnjakov na zjazde Sovietov 11. 1. 1918, kde sa zúčastnili poslanci 

robotníkov a polície, otvorene vyhlásil, že boľševici sú pripravení vystrieľať nielen 

10 000, ale aj milión obyvateľov národa, aby zničili akúkoľvek opozíciu. Známy 

Stalinov výrok o tom, že „smrť jedného človeka je tragédia, ale smrť miliónov je iba 

štatistika“ je jasným dôkazom toho, ako si nové zriadenie cenilo životy občanov 

žijúcich v štáte. 

Koncom r. 1917 do prvej polovice 1918 boli represívne prenasledované 

desiatky tisíc ruských ľudí, a to predovšetkým predstavitelia armády a štátneho 

aparátu. Vladimír Stepanov – Rusak2 poukazuje, že anticirkevný teror bol zvlášť 

zosilnený po 30. auguste 1918, a to po neúspešnom atentáte, ktorý spáchal na Lenina 

D. Kaplan. Boľševický teror v 20. rokoch bol charakteristický tým, že sa strieľalo na 

mieste do zátylku, a to zväčša na ulici z malej vzdialenosti, aby nevyšiel nazmar ani 

jediný náboj. Častokrát sa tieto scény odohrávali bez súdov alebo so súhlasom 

vojnových sudcov, priamo cez deň na verejnosti, v lepšom prípade zákerne 

a brutálne v noci. S pochovávaním popravených nebolo v r. 1921-1926 veľa 

problémov, pretože sa pochovávali v samotnom centre Moskvy na teritóriu Jauzskej 

nemocnice, r. 1926-1935 na Vagankovskom a ďalších cintorínoch Kalitnikovskom, 

Rogožskom, Goľjanovskom alebo na moskovských monastierských pozemkoch. Od 

r. 1934 do r. 1950 časť zastrelených spopolňovali v Moskovskom donskom 

krematóriu. Keď boli realizované masové popravy, bolo praktické ich uskutočňovať 

na zvláštnych miestach, kde sa telá okamžite zahrabávali do spoločných hrobov.  

Každá oblasť v ZSSR mala takéto „špeciálne zóny“ – vyhladzovacie tábory, 

kde boli likvidovaní najvýznamnejší odborníci z vedeckého, kultúrneho, 

umeleckého, ekonomického či duchovného života. Samozrejme, išlo o prísne tajné 

miesta, ktoré sa až s odstupom času – po páde totalitného režimu – podarilo odhaliť. 

                                                 
1 СОЛОМОН, Г.: Среди красных вождей. Москва 1995, s. 312. 
2 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения. Церков и государство в Советском Союзе, ч. 1. Москва 

1980, s. 68. 



173 
 

Tu boli zvlášť rýchlo fyzicky likvidovaní „špióni, kontrarevolučné živly, nepriatelia 

národa a podvratné živly socialistického zriadenia“. V súčasnosti sú najviac známe 

tzv. „poligóny“ – odľahlé pustatiny, kde sa uskutočňovali masové popravy – 

Levašovská pustatina pri Peterburgu, Bykovňa pri Kyjeve, Kuropaty pri Minsku, 

Katyň pri Smolensku, Mednoje pri meste Tver, Kolpaševskij raj pri Tomskej oblasti, 

Sandormoch v Kareliji, Komunarka a Butovský poligón pri Moskve1. 

 Jedno z najznámejších miest je Butovo, kde po odchode vlastníka tamojších 

pozemkov kupca I.I. Zimina do zahraničia bola zriadená „cvičná tajná strelnica“ 

NKVD. V priebehu rokov 1937-1938 bolo na tejto „strelnici“ zastrelených 20 763 

veriacich ľudí, medzi ktorými boli zväčša pravoslávni kňazi, mnísi, žalmisti, 

predsedovia kurátorských zborov tzv. cirkevní starostovia, 15 ročná veriaca mládež, 

ale aj 70-80 roční ľudia2. 

Tieto údaje sú však iba čiastočné, nakoľko sa podarilo preskúmať a sprístupniť 

archívy NKVD. V r. 1992 udával predpokladaný počet usmrtených a pochovaných 

v jabloňovom sade podplukovník N. V. Gratoveľ na 90 000. Dokonca aj stavebné 

povolenie, v tomto regióne dostávali iba „spoľahliví ľudia“ na „ľahké“ chatky, ktoré 

nepotrebovali hlboké základy, aby sa „náhodou neobjavili tajomstvá pochované 

v zemi“. V r. 1995 časť nájdených spoločných hrobov, kde boli za pomoci buldozérov 

ľudské telá vo veľkom „pochovávané“, bola odovzdaná do správy Moskovskému 

patriarchátu. Na mieste bol postavený drevený chrám zasvätený svätým ruským 

novomučeníkom a vyznávačom. Nepredbiehajme však a vráťme sa k počiatku 

„ruskej Golgoty“.  

Väčšinová RPC sa tak stala v novom socialistickom zriadení, ktoré sa hlásilo k 

„vedeckému“ ateizmu a dialektickému materializmu, nadbytočnou inštitúciou, ktorá 

svojou organizačnou štruktúrou priveľmi pripomínala monarchistickú organizáciu, 

na čele ktorej stál patriarcha Tichon, podobne ako kedysi na čele Ruského impéria 

                                                 
1 Книга памяти политических репресий. Москва 1999, вып. 3. s. 5. 
2 Православная жизнь, N 8., aвгуст. Джорданвил 2000, s. 2. 
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stál cár Nikolaj II. Nechcel by som sa opätovne vracať k problémom, ktoré priniesli 

dekréty pre Ruskú pravoslávnu cirkev, a to oddelenie Cirkvi od štátu a škôl od 

Cirkvi, Dekrét o pôde, odoberanie bohoslužobných predmetov a cenností, zatváranie 

chrámov, monastierov a ďalšie zákony a nariadenia, ktoré na každom kroku 

obmedzovali činnosť biskupov a kňazov pri ich každodennej pastoračnej a misijnej 

činnosti. Keďže na tieto problematické veci sme sčasti už poukázali v monografii1, 

nebudeme sa viacej touto problematikou zaoberať.  

„Ani jeden kňaz, biskup nebol a nebude uväznený iba zato, že je duchovná 

osoba“2 vyhlasovali boľševici pred ruskou, ale aj medzinárodnou verejnosťou. Ako 

sme už viackrát poukazovali, nebola to pravda. Pravdou bolo, že po „VOSR“ nebolo 

vo väzení veľa kresťanov a duchovných, pretože tí sa zväčša nezatýkali, ale okamžite 

na mieste popravovali.  

Istý očitý svedok, ktorý bol celý rok 1918 uväznený v Moskovskej Butyrskej 

väznici, svedčil o tom, že väzni pravidelne pochovávali popravených do hlbokých 

spoločných hrobov. Telá popravených sa s policajným sprievodom vyvážali na 

nákladných autách na Chodynské pole, Vagaňkovo a do oblasti Petrovského parku. 

Do spoločného hrobu pochovávali približne 30 mŕtvol. Na tomto mieste sa podľa 

svedectvá I. Platonova3 uskutočnila aj „významná poprava“ popov a ministrov. Išlo 

o biskupa Efréma, protojereja Jána Vostorgova, ministra vnútra N. Maklakova, 

predstaviteľa štátnej rady I. Ťčeglovitova, bývalého ministra vnútra A. Chvostova, 

senárota S. Beleckija a ďalších. Pred smrťou na prosbu prot. Jána Vostorgova im 

popravšia čata dovolila sa poslednýkrát na kolenách pomodliť a navzájom sa 

rozlúčiť. Všetci odsúdení požiadali biskupa Efréma a prot. Jána o požehnanie. Ako 

prvý pristúpil k spoločnému hrobu prot. Ján Vostorgov, ktorý ich predtým 

niekoľkými slovami posilnil vo viere v Božie milosrdenstvo a v skoré znovuzrodenie 

vlasti ako aj prinesenie tejto poslednej vykupiteľskej obete prítomných. Keď bol 

                                                 
1 CAP, A.: Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha Tichon, cit. dielo, s. 
2 Pozri Известия Н 18 (382). Москва 11 июлья 1918. 
3 ПЛАТОНОВ,О.:Терновый венец России. Москва 1997. Т1, s. 605. 
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pripravený, nebojácne pristúpil k nemu. Vojak ho chytil za ruku, ktorú mal za 

chrbtom a výstrelom do zátylku posunul obeť tak, aby spadla do hrobu. Podobným 

spôsobom zastrelili aj ostatných. Vojaci sa veľmi čudovali nebojácnosti, s ktorou 

pristúpili odsúdení k poprave. 

Sadistická poprava sa uskutočnila v Perme nad arcibiskupom Andronikom, 

ktorému vyklali oči, dlho ho vodili po uliciach mesta, až ho napokon zaživa 

pochovali1. 

Prvým mučeníkom z duchovenstva tesne po revolúcii v roku 1917 bol 

protojerej z Cárskeho Sela Jána Kocurov. 8. novembra 1917 sa ešte v chráme modlil 

moleben za zmierenie národa. Večer ho v byte navštívili revolúciou nadchnutí 

námorníci. Keď ho zbili, polo živého ho vláčili po železničnej trati, pokiaľ neskonal. 

Prvým novomučeníkom z biskupov bol kyjevský metropolita Vladimír, ktorého 

zastrelili a ubodali bodákmi rozhorčení námorníci. Tesne pred smrťou požehnal 

vrahov a povedal: „Boh nech vám odpustí vaše hriechy“. 

Na príkaz Trockého bol v meste Svijatesk usmrtený serapuľský biskup 

Ambrozij Gudko a to takým spôsobom, že bol priviazaný k chvostu strečkujúceho 

koňa. V Belgorode bol mučený biskup Nikodém a to takým spôsobom, že ho bili po 

hlave železnou tyčou. Po usmrtení jeho telo vyhodili na hnojisko a nedovolili ho 

pochovať. Až keď mesto obsadili bielogvardejci, boli rozložené ostatky pochované. 

Identifikovali ich medzi ostatnými vďaka mníšskemu odevu, ktorý sa ešte nestihol 

rozpadnúť. V Samarskej guberniji bol usmrtený pomalou smrťou michajlovský 

biskup Izidor Kolokov a to tým, že bol napichnutý na kôl. Reveľského biskupa 

Platóna, podobne ako otca Kocurova, oblievali v zime vodou dovtedy, kým z nich 

neboli ľadové „sochy“. 

V r. 1918 usmrtili aj solikamského biskupa Feofana Iljinskija, ktorého pred 

očami ľudí zobliekli donaha a privliekli na zamrznutú rieku Kamu. Tu vyrúbali 

prielubu a cez dlhé vlasy spletené do vrkočov pretiahli palicu. Zviazaného biskupa 

                                                 
1 ПЛАТОНОВ, О., cit. dielo, s. 634-635. ОРЕХОВ, Д., cit. dielo, s. 37-38. 
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ponárali až dovtedy, pokiaľ celé jeho telo nebolo pokryté 2 cm vrstvou ľadu. Kňaza 

Joakima Frolova upálili zaživa v stohu slamy za dedinou. 

Začiatkom roka 1918 vykonal tavrický arcibiskup Dimitrij pod hrozbou smrti 

kňazský pohreb. Pochoval usmrteného duchovného otca Michala Cefranova. Tento 

kňaz bol zastrelený námorníkmi iba preto, že vyspovedal a dal sväté dary človeku 

odsúdenému na smrť1. Začiatkom toho istého roka vo svojom dome bol v dedine 

Jankulovki v Černigovskej eparchii napadnutý trojicou útočníkov duchovný 

Nearonov a jeho rodina. Výsledok bol – polomŕtvy kňaz dosekaný šabľami, 

odseknutá ruka manželky a bodákom usmrtený syn pred očami rodičov.  

Asi 20 km od Simferopoľu vtrhli do chrámu vojaci a posmešne sa pýtali 

správcu farnosti o. Jána, prečo je na lampáde zelená stužka a nie červená. Z tohto 

dôvodu ho vyviedli von z chrámu a zastrelili.  

V Kalininskej – Tverskej eparchii v apríli 1918 bol zverský zabitý veriaci Peter 

Ľukov, pretože veľmi aktívne vystupoval proti červenoarmejcom, ktorí si v dedine 

Gnezdova privlastňovali cirkevný majetok. Po uväznení, podľa svedectva jeho ženy, 

bola celá jeho hlava pokrytá ranami a na rukách mal zlomené všetky prsty. Vyrezali 

mu jazyk a napokon zastrelili. Spolu s ním usmrtili ďalších 10 veriacich2. 

Astrachánskeho arcibiskupa Mitrofana zhodili z vysokej budovy. Vo Voroneži 

r. 1919 bolo zavraždených 160 kňazov spolu s arcibiskupom Tichonom občianskym 

menom Nikanorovom, ktorého obesili na cárskych vrátach v monastierskom chráme 

zasvätenom svätému Mitrofanovi Voronežskému. V tomto monastieri bolo 

v rovnakom roku zaživa uvarených v kotloch s vriacou smolou sedem mníšok. 

V Charkove od decembra 1918 do júna 1919 bolo zabitých 70 kňazov. 90-ročného 

duchovného penzistu o. Zolotovského červenoarmejci obliekli do ženských šiat a na 

námestí žiadali, aby tancoval pred ľuďmi. Keď odmietol, okamžite ho obesili. 

                                                 
1 Церковные ведомости, Н 23 – 24. Москва 1918, s. 683-685. 
2 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения. Церков и государство в Советском Союзе, ч. 1-2. Москва 

1980, s. 61-69. 
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Strašné zverstvá boli páchané na mníchoch a mníškach, ktorí nechceli opustiť 

monastiere. V meste Bogoduchove všetky mníšky, ktoré nechceli opustiť monastier, 

priviedli na cintorín pred obrovskú jamu, kde im odrezali prsníky, a tak ich sácali 

ešte živé do spoločného hrobu. Nakoniec tam hodili aj ledva dýchajúceho starého 

mnícha, a keď ich zasypávali zeminou, výsmešne kričali, že ide o „mníšsku svadbu“.  

22. februára 1922 bol usmrtený na Usťľabinskej železničnej stanici kňaz Michal 

Lisicyn, ktorého počas troch dní vodili po dedine so slučkou na krku, ponižovali 

a lynčovali, až pokiaľ neprestal dýchať. Samotné telo novomučeníka, ktoré 

červenoarmejci nechceli pochovať, vykúpili ľudia za 610 rubľov.  

Prot. Michal Poľskij1 poukazuje na smrť 60 pravoslávnych kňazov v r. 1933 

v meste Kačuga pri rieke Lene 200 km od mesta Irkutsk. Tu sa nachádzali Kačugské 

pracovné tábory, kde panovala v tom čase neslýchaná svojvôľa pracovníkov 

ochranky tábora. Odsúdených ľudí popravovali, palicovali, rozpárali nožmi, 

prípadne mali plné právo sa nad nimi vysmievať a ponižovať, alebo celý týždeň 

ponechať pracovné čaty na prácach pod otvoreným nebom. Ľudia zomierali od 

prechladnutia a z nedostatku potravy. Istá expedičná skupina, ktorá mala za úlohu 

preskúmať Sibír, blúdila a ocitla sa neočakávane v blízkosti koncentračného tábora. 

V noci pri ohni počas niekoľkých dní začuli členovia expedície podivné výkriky 

z tajgy. Až jedného dňa uvideli spoza kríkov čudný konvoj asi 60 ľudí, ktorí boli 

podvyživení a vysilení, a to podľa všetkého od fyzickej práce. Každý z nich mal cez 

plece prehodený povraz a v mesiaci júli ťahali sane! Na saniach sa nachádzal sud 

s ľudskými výkalmi. Sprevádzajúci na nich pokrikovali: „Ťahaj, nevrť sa, pohni sa!“ 

Keď vojaci spozorovali expedíciu, okamžite ich s namierenými zbraňami obkľúčili, 

pretože si mysleli, že ide o bandu bielogvardejcov. Po preverení dokladov vysvetlili, 

že ide o skupinu ľudí, ktorí boli odsúdení na smrť ako element nepriateľský 

sovietskej moci. Politruk vyzval členov expedície, aby sa vrátili do stanov. Ale aj 

v stanoch bolo počuť slová kňazov, ktorých sa pýtali: „Máš pred sebou posledné 

minúty života, hovor existuje Boh, alebo nie?! Odpovede svätých mučeníkov boli 

                                                 
1 ПОЛЬСКИЙ, М., cit. dielo, s. 214 -216. 
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pevné a presvedčivé: „Áno, Boh existuje!“ Tak sa ozval prvý výstrel. Rovnaké otázky 

zadávali rad za radom a kňazi rovnako odpovedali: „Samozrejme, že Boh existuje“. 

Kňazi pritom stáli pred vykopanou jamou a postupne sa ozvalo 59 výstrelov, ktoré 

ukončili ich vyznanie viery. 

Keď sa dozvedáme o takýchto utrpeniach novomučeníkov, mnoho ľudí si 

môže v pochybnostiach zadať otázku, či môže človek niečo takéto zniesť? Prostý 

človek nie, ale kresťan áno. Siluán Atoský píše: „Človek, ktorý je obdarovaný blahodaťou 

Božou, telo spoločne s dušou sa tešia aj vtedy, keď ich mučia za milovaného Boha. Kto pocítil 

túto blahodať, ten vie, o čom rozprávam..."1 

Ďalšie udivujúce slová, ktoré objasňujú podivuhodnú nebojácnosť 

novomučeníkov, zanechal niekoľko dní pred zastrelením petrohradský a gdovský 

metropolita Benjamín: „Je namáhavé a ťažké trpieť, ale podľa miery utrpenia dáva Boh 

adekvátnu mieru útechy. Je ťažké dostať sa za túto hranicu a úplne sa oddať do vôle Božej. 

Keď to človek dokáže, je nadmieru pokojný a nepociťuje tie najťažšie utrpenia, pretože je 

naplnený utrpením, ale zároveň aj vnútorným pokojom. Aj druhých čaká k utrpeniu, aby aj 

oni okúsili tento stav, v akom sa nachádzame šťastne trpiaci. O tom som už skôr vravel iným, 

avšak moje utrpenia nedosahovali tú najvyššiu mieru. Avšak teraz, ako sa zdá, som prežil 

skoro všetko: väzenie, súd, spoločenské zavrhnutie, odsúdenie na smrť. Akoby národný aplauz 

ľudskej nevďačnosti, predajnosti, nestálosti a tomu podobné. Nespokojnosť a zodpovednosť za 

osudy iných a dokonca aj za samotnú Cirkev. Utrpenie dosiahlo svojho zavŕšenia, ale zväčšila 

sa aj útecha. Som veľmi radostný a spokojný ako vždy. Christos je náš život, svetlo a pokoj. 

S Ním je vždy a všade dobre.“2  

Patriarcha Tichon Bellavin vo svojom liste z 15. 5. 1918, ktorý adresoval 

konštantinopolskému patriarchovi Germanovi V., kde informuje o prenasledovaní 

Božej Cirkvi v Rusku, okrem iného píše: „Zlodejské ruky sa nezastavili ani pred 

vraždením ďalších Božích kňazov za rôznych okolností... Nie iba životy kňazov a veriacich sa 

ocitli v nebezpečenstve pred nepriateľmi našej svätej viery. Ľudia, ktorí sú pri moci v našom 

                                                 
1 ГУБОНИН, Е.: Акты св. Патриарха Московскаго и всея Росии. Москва 1994, s. 130. 
2Tamže, s. 132. 
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štáte, ktorým je cudzie kresťanstvo, niektorí z nich nemajú žiadnu vieru a rozhodli sa 

odstrániť Pravoslávnu cirkev, aby nemala vplyv na život národa. V bohatstve duchovných 

darov a kontaktov s katedrou sv. Jána Zlatoústeho, odkiaľ načerpal bohabojný ruský národ 

morálne sily k naplneniu ťažkých skúšok v tomto historickom období...Podľa Božieho plánu, 

ktorý nedokážeme chápať, opäť nastal čas, keď máme trpieť,...preto prosíme o modlitby, aby 

sme vydržali „skúšku ohňom“, ktorá bola na nás zoslaná preto, aby sme sa očistili, a to nielen 

kňazi, ale aj veriaci a zbavili sa tak hriechu lenivosti, nevedomosti...Nech bude láska matky 

Cirkvi a jej sestry Cirkvi olejom radosti pre trpiacu Ruskú cirkev a veríme, že modlitby dôjdu 

pred oltár Boží, ktorý nás môže ochrániť pred hriechom, poškvrnením a postaví nás pred 

Božou slávou radostných a nepoškvrnených.“1 

 

 

                                                 
1 ГУБОНИН, Е.: cit. dielo, s. 130-133. 


