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11 Alexander Solženicyn a jeho pohľad na Ruskú pravoslávnu cirkev v 20. storočí1 

 

Svetoznámy spisovateľ Alexander Solženicyn je našej slovenskej verejnosti 

známy ako autor knihy Súostrovie Gulag2.Opísal v nej hrôzy koncentračných táborov 

v ZSSR, kde boli podľa „zásluh“ potrestaní a likvidovaní „nepriatelia socializmu“ 

a ktoré sám prežil. Táto kniha u nás vyšla až po páde totalitného režimu, ale už 

predtým kolovala medzi vysokoškolskou mládežou v ČSSR ako zakázaná literatúra. 

Tento autor vydal viacero zaujímavých kníh3, ktoré vyšli v Rusku. Avšak dodnes, 

akosi nevedno prečo, neboli preložené do nášho materinského jazyka. Jeden 

z dôvodov môže byť aj ten, že sa Ruska „bojíme“ ako bývalého „veľkého – červeného 

brata“, s ktorým sa už nechceme priateliť, pretože komunizmus padol 

a zdiskreditoval sa, a my chceme rýchlo zabudnúť na totalitný režim, ktorý nás spájal 

na „večné časy“. Na to sa tak rýchlo zabudnúť jednoducho nedá. Okrem toho mnohí 

naši ľudia študujúci v bývalom ZSSR v dobrom spomínajú na obdobie svojej 

mladosti a veľmi pekné spomienky zo štúdia v zahraničí. Veď tie nepekné veci, kedy 

sa porušovala náboženská či osobná sloboda sa pred cudzincami zatajovali. Ak nám 

domáci chceli niečo povedať, hovorili potichu a vtedy, keď sa s nami rozprávali 

osamote a bez svedkov. 

Autor sa vo vyššie spomenutých dielach usiluje objasniť problematiku 

totalitného boľševicko-komunistického režimu v celej jeho „kráse“. Tak ako 

významne preslávil v 19. storočí pravoslávie Fiodor Michajlovič Dostojevský, keď 

ako laik Ruskej pravoslávnej cirkvi sa vo svojich dielach zaoberal neustále aktuálnou 

problematikou, a to dobrom a zlom, ktoré zápasia v človeku, takisto v 20. storočí 
                                                 
1 СОЛЖЕНИЦЫН, А.: Росия в обвале. Москва 2002; pozri článok: Православная церков в это 

смутное время, s. 180 – 187. 
2 SOLŽENICYN, A.: Súostrovie Gulag. Bratislava 1991 - preklad Elena Linzbothová, Dušan Slobodník, 

Igor Slobodník. 
3 СОЛЖЕНИЦЫН, А.: Росия в обвале. Красное кальцо. Москва 2000; Двесте лет в месте I.-II. Москва 

2001. V článku „Červené koleso A. Solženicyna“ nachádzame myšlienky, ktoré Solženicyn povedal 

na Harvarde pre absolventov univerzity: „Kvôli prekrásnym ideám sa začínajú prinášať na obetu ľudia 

a celé národy ako to vidíme v stalinizme a fašizme a kvôli šíreniu demokracie používa vláda USA 

bombardovanie.“ (НИЖНИКОВ, С.: Мораль и политика в контенксте духовных и 

интеллектуальных традиций. Москва 2011, s. 275). 
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a ešte aj na počiatku tretieho tisícročia sa usiluje podať pravdu v čistej podobne a svoj 

skromný teologumenon ďalší pravoslávny autor, Alexander Solženicyn. Christos 

povedal: „Ja som cesta, pravda a život“.1 Možno práve pravda vo svojej čistej 

a nefalšovanej podobe, je vo svojej podstate potrebná k tomu, aby zažiarila a opäť 

oslovila ľudí hľadajúcich správnu cestu. Myslím si, že daný príspevok pomôže 

svojím spôsobom lepšie pochopiť situáciu, ktorá sa odohráva v Pravoslávnej cirkvi 

v českých krajinách a na Slovensku. V blízkej budúcnosti možno napomôže 

objektívne spracovať dejinný vývoj našej miestnej Cirkvi v totalitnom režime. Verím, 

že to budú robiť naši vlastní historici a nie ľudia zo zahraničia2, ktorí sa opierajú 

o archívne materiály, ale duch totalitného režimu, pretože v ňom nežili, im uniká 

pomedzi riadky študovaných materiálov. Taktiež tí, ktorí emigrovali do zahraničia, 

nám nemajú morálne právo hovoriť, čo bolo pre Cirkev dobré, alebo zlé, pretože 

nedokážu celkom dobre pochopiť našu pozíciu, v ktorej sme museli žiť a pracovať.  

Alexander Solženicyn ako veriaci človek zanecháva odkaz svojej viery pre 

človeka žijúceho na počiatku tretieho tisícročia, a to najmä mladej generácii, ktorá 

nezažila totalitný režim, a ktorej sa jeho odkaz bude zdať nepochopiteľný. Na druhej 

strane im možno bude stačiť vedieť, že to bol politický systém, ktorý bol 

antidemokratický, antikresťanský a z pohľadu sociálnej politiky v ČSSR veľmi 

príťažlivý. Ale keďže naša téma je jasná, venujme sa už iba jej.  

Dvadsiate storočie, ruskými historikmi nazývané „smutným obdobím“, kedy 

v ZSSR vládol totalitný boľševicko-komunistický režim 1917-1987, ktorý vďaka 

prezidentovi Michalovi Gorbačovi padol nástupom „perestrojky a glasnosti“, sa 

zapísal do dejín ako jeden z najkrvavejších režimov všetkých čias. Počet fyzicky 

zlikvidovaných ľudí sa odhaduje približne na 50 až 100 miliónov. 

Cirkev bola od čias boľševikov spútanou väzenkyňou a jej oslobodenie malo 

priniesť, aspoň sa tak na prvý pohľad zdalo, iba radosť. Prvé kroky tomu 

                                                 
1Poznámka autora. 
2 Ako napr. GORAZD, V.: Pravoslávna Cirkev v Československu v rokoch 1945 – 1950. Praha 1995. 
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nasvedčovali a boli ozaj svetlými a radostnými. Postupne sa ukázalo, že pre 

oslobodenú Cirkev a rovnako ako aj pre celé Rusko to nebolo jednoduché.  

Dvadsiate storočie, ktoré bolo vládou bezbožníkov1, nebolo „najlepším“ 

storočím, avšak ani predchádzajúce storočie nebolo oveľa lepším. Celé 19. storočie 

iba s malými výnimkami2 bolo procesom ktorý napomohol Cirkvi vo svojej 

životaschopnosti3 skostnatieť, pričom sprievodným znakom bolo odpadnutie od 

viery a Cirkvi väčšej časti inteligencie z dôvodu svojho vývoja ovplyvneného značne 

ateizmom francúzskych osvietencov. V priebehu 19.-20. storočia ochladla a odpadla 

od viery značná časť prostého národa, čo bolo jedným z rozhodujúcich momentov 

revolučného výbuchu v roku 1917. V rovnakom čase, keď na jednej strane vidíme 

cvičenie sa vo svätosti a dokonalosti v živote na cirkevnej obci, na druhej strane 

nastáva „akési duchovné zadýchavanie“, ktoré jasne videli mnohí hierarchovia, ale aj 

viere oddaní laici4. Nevyhnutne dozrievala reforma cirkevného života a začiatkom 

20. storočia sa pripravoval snem. Všetky počiatočné a prípravné práce boli 

pozastavené monarchom5. 

                                                 
1 Bezbožník – termín ponechaný z ruského originálu, označujúci človeka žijúceho bez Boha a Jeho 

prikázaní, ktorý Ho nepotrebuje, lebo si myslí, že je sebestačný a inokedy predsa len cíti Jeho 

prítomnosť a preto proti Nemu, resp. proti Cirkvi fyzicky bojuje. Воинствующий атеизм – termín 

z ruského originálu, ktorý by sa mohol preložiť ako vojnový, agresívne bojujúci, bojovný ateizmus. 

Bola to jedna zo straníckych skupín, ktorá sa špeciálne zaoberala ateistickou propagandou 

a s pomocou agresívnych chuligánov útočila, podobne ako dnes satanisti, na chrámy, posvätné 

ikony, ostatky svätých a pravoslávne duchovenstvo – pozn. prekl. 
2 Autor má podľa všetkého na mysli prácu misionársky dušpastiersku s individuálnym prístupom 

veľkého starca z bieleho – ženatého duchovenstva Jána Kronštadského, ktorý bol v tomto období 

filantropicky veľmi aktívnym, preto ho poniektorí začali obviňovať zo sektárstva. Kanonizovaný za 

svätého bol miestnou Cirkvou v r. 1988. 
3 Neviem, či je možné tak jednoznačne a veľmi kriticky ocharakterizovať 19. storočie v živote Ruskej 

pravoslávnej cirkvi. Avšak je pravda, že mnohé cirkevné a teologické autority, ako napr. o. Georgij 

Florovskij poukazujú vo svojich dielach aj na negatíva, ktoré priniesol život v „priveľkej symfónii so 

štátom – monarchiou“. Ide napríklad o to, že duchovenstvo, keďže Cirkev bola materiálne 

podporovaná štátom, bolo skôr považované za štátnych zamestnancov a nie za služobníkov Cirkvi. 

Kňazi a ich rodiny ovládali latinský, grécky či francúzsky jazyk a vytvorili v spoločnosti zvláštnu 

triedu – kastu ľudí a priveľmi sa vzdialili od prostého národa, s ktorým sa „pracovalo“ iba 

v chrámoch. Individuálne práca s laikmi v teréne sa žiaľ, vtedy považovala za istý druh sektárstva. 

Názorným príkladom obvinenia kvôli závisti poslúžil vyššie spomenutý otec Ján Kronštadský. 
4 V origináli соборяне Лескова.  
5 Treba objasniť, že cár Nikolaj II. Romanov – kanonizovaný spolu s celou svojou rodinou za 

novomučeníkov – v ruskom origináli страстотерпцев Ruskou pravoslávnou cirkvou v r. 2000, 
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Ako privítala Ruská pravoslávna cirkev veľkú ruskú katastrófu, ktorá sa 

odohrala vo februári 1917, ktorej dávajú prívlastok nerozumná a bláznivá revolúcia? 

V podstate išlo o štátny prevrat, ktorý sa uskutočnil v čase trvania prvej svetovej 

vojny. Posvätná synoda sa obrátila k národu s výzvou priznať chaotickú revolučnú 

vládu ako “vládu danú Bohom”. Cirkev k nej nezaujala formálny odstup a “úctivo” 

ju privítala a uznala ju za Bohom požehnanú, čo svojimi podpismi vyjadrili 

metropolitan Sergej Stragorodskij, patriarcha Tichon Bellavin a biskup Antonij 

Chrapovickij1. 

Všetky tri cirkevné prúdy sa v budúcnosti dotkli tohto hriešneho prameňa, 

ktorý zapríčinil naše nasledujúce utrpenia. Aj Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí 

tzv. Zarubežná pýšiaca sa tým, že je čistá2, keď posiela do rodnej vlasti trpiacej Cirkvi 

obvinenia plné hnevu v neodpustiteľnom “Sergejanstve” a ešte išla ďalej a pokračuje 

                                                                                                                                                         
nechcel uponáhľať zvolanie snemu. Avšak prípravné práce odborných predsnemových komisií 

začali svoju činnosť od r. 1905, takže pracovali 12 rokov, aby sa v r. 1917-1918 mohol uskutočniť 

Všeruský snem pravoslávnej cirkvi, ktorého zasadnutie s výnimkou krátkych prestávok (paschálne 

a roždestvenské sviatky) trvalo skoro rok. 
1 Každá vláda je daná – dopustená Bohom. Poniektorí autori považovali boľševikov svojim spôsobom 

za „Boží bič“, ktorý pocítil národ za to, že odstúpil od Boha. (Pozri РАДИОНОВ, С.: Люди и демоны. 

Киев 2004, s. 277). Mnoho autorov, najmä v dielach vydaných s požehnaním Ruskej zarubežnej 

cirkvi, označovalo vládu boľševikov za bohoboreckú, alebo antichristovu. Nie div, veď tento systém 

likvidoval Cirkev. Dokonca aj priezviská veľkých vodcov Stalin - Lenin sa v tlačenej azbuke veľkými 

písmenami dajú poskladať z rovnakého počtu zápaliek ako aj číslo Antichrista z Apokalypsy sv. 

Jána, a to 666. Nám ľuďom je ťažko pochopiť, prečo Boh dopúšťa, alebo lepšie povedané dopustil 

také kruté režimy, akými boli boľševicko-komunistické a fašistické. Akt priznania boľševickej vlády 

bol vynútený, takto sa v súčasnosti vysvetľuje historikmi priznanie vlády boľševikov v r. 1925 

v toľko prehodnocovanom dokumente tzv. testamente patriarcha Tichona, ktorý pripravil čekista E. 

Tučkov. Rovnako sa nazerá aj na metropolitu Sergeja, ktorý sa pokúsil nájsť akési miesto pre Cirkev 

v štáte, ktorý bol jednoznačne antikresťanský. Ak sa Pravoslávna cirkev modlila za vládu chcela, aby 

vláda spravodlivo a čestne vládla, a to neznamená, že súhlasila s terorom a brutálnymi zločinmi 

proti ľudskosti, ktorých sa táto krutovláda dopustila. Cirkev svojimi modlitbami nemôže urobiť 

niekoho lepším. Kto je neveriaci a bráni sa pôsobeniu Božej milosti, nemôže sa stáť lepším, 

dokonalejším a uvedomelejším. To práve chceli ateisti. Chceli vychovať človeka nového, lepšieho, 

tzv. „sovietskeho – komunistického“ veriaceho v najvyššie ideály vedy a techniky, veriaceho 

v pokrok, ktorý prijíma iba to, čo mu z „hora“ prikážu. Išlo o podobný pokus, keď pokušiteľ v raji 

oklamal prarodičov a naviedol ich na to, aby jedli plody zo stromu poznania dobra a zla. Kde použil 

úskok, že práve onen plod pomôže človeku všetko vedieť a bude ako Boh. Človek sa môže stať 

bohom vďaka milosti Božej, ale ide o postupné a namáhavé celoživotné snaženie sa. Žiaden rýchly 

spôsob dosiahnutia dokonalosti neexistuje. Slobodná vôľa človeka je jedným z atribútov obrazu 

Božieho, ktorý človek dostal od svojho Stvoriteľa. Prikázania, ktoré dostali ľudia od Boha, môže 

človek plniť iba slobodne a nenásilne.  
2 Nespolupracovala s boľševikmi.  
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v podrývačskej práci miestnej Pravoslávnej cirkvi tým, že otvára farnosti - a na to 

treba pamätať. 

Potom prišlo veľmi nádejné obdobie, keď bol zvolaný snem v r. 1917, na 

ktorom sa mnohé veci premysleli. Snem musel byť predčasne ukončený, pretože 

Kremeľ1 ostreľovali boľševici. Našu Cirkev potom čakalo 50 ročné ukrutné 

prenasledovanie dôsledkom čoho bolo vyvraždených desiatky tisíc pravoslávnych 

kňazov a biskupov. Na toto všetko sa v súčasnosti zabúda. Prenasledovanie 

kresťanov v Rusku v 20. storočí sa dá prirovnať k prenasledovaniu Christovej Cirkvi 

v dobe antiky. Tisíce umučených prejavili oddanú vieru a uvedomele si vybrali smrť 

kvôli Christovi. Avšak ani ich obete a osobné hrdinstvo nedokázalo ochrániť ostatný 

pravoslávny národ a ani Cirkev. Tá mala od r. 1943 dovolené akési pololegálne 

existovanie a ešte aj v tomto období bola vystavená šialenému Chruščovovskému 

prenasledovaniu.  

Dnes treba súcitne pamätať a chápať z akého krachu a poníženia, z prakticky 

úplného zničenia a okradnutia sa stáva Cirkev na vlastné nohy, a to z vlastných 

materiálnych zbierok. Mnohí si prajú a očakávajú, že Pravoslávna cirkev zosilnie a 

stane sa úplne samostatnou a bude autoritou a duchovnou silou v štáte. Každá 

podpora zo strany štátu oslabuje Ducha Cirkvi. Cirkev sa nemá účastniť na 

demonštratívnom televíznom priťahovaní politikov do chrámu tzv. воцерковления 

властей, ktoré je tak nedôstojné a nejasné. Cirkev by mala jej prirodzeným 

a presvedčivým hlasom usvedčovať v zaslepenosti, alebo poukazovať na to, že ktosi 

nabáda mocipánov k tomu, aby uskutočňovali zločinecké akcie. Je potrebné, aby hlas 

Cirkvi mocne a silne zaznel, keď potrebujeme pomoc v našom každodennom 

blúdení. 

Avšak pamätajme a nezabúdajme na telesnú slabosť našej Cirkvi, ktorá je 

preriedená a neupevnená počtom a kvalitou služobníkov oltára a na nápravu 

potrebuje celé roky až desaťročia. Nie je namieste, aby sme dnes kritizovali Cirkev. 

                                                 
1 V blízkosti Kremľa zasadal cirkevný snem, pričom účastníci snemu každodenným príchodom na 

zasadnutie vystavovali svoje životy smrti – pozn. autora.  
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Žasneme však nad vlastnou slabosťou a ničotnosťou, ako my veriaci dopúšťame, že 

sa deje okolo nás to, čo sa deje. Tí, ktorým je jedno, aký bude osud vlasti, sú 

nemohúci v tom, aby ju vyslobodili z problémov.  

Ťažkosti, ktoré má dnes Cirkev, nie sú iba materiálneho charakteru. Jeden 

druh problémov je úloha Cirkvi a jej služba spoločnosti v každodennom živote. Hoci 

je podľa zákona oddelená od štátu, nemôže si nevšímať potreby, ktoré spoločnosť 

má. Niekoľko storočná tradícia sociálnej služby pravoslávia je dnes len horkou 

spomienkou a pravdou pre ruský národ a štát, ktorý je vo veľkej kríze. V tejto 

narušenej dobe ľudia potrebujú niečiu silnú duchovnú podporu pre zložitú 

existenciu v spoločnosti. Dnes už máme niektorých kňazov a niektoré cirkevné obce, 

ktoré mnoho pracujú mimo stien chrámu. Môžeme túto aktivitu pripísať celej Cirkvi 

ako vedomé smerovanie? Katolíctvo, protestantstvo, alebo islam, všetci sú sociálne 

činní a v tom sa prirodzene prejavuje ich spätosť národa s náboženstvom. 

Pravoslávna cirkev musí zaujať dôstojné miesto v spoločenskom živote v Rusku, 

nájsť svoje miesto v armáde, a to v dôstojnej miere, aby nenastala profanácia obradov 

ako posvätno-márnivých pôžitkov. Nesmie byť v konflikte s inými tradičnými 

náboženstvami v Rusku. Význam úlohy Cirkvi a sila vplyvu nesmie prekročiť určitú 

hranicu, za ktorou by mohlo nastať trieštenie štátu ako celku kvôli rôznym 

náboženstvám a rôznorodosti národnostného etnika.  

Inú kapitolu tvoria vnútorné problémy Cirkvi. Mnoho nových duchovných 

učilíšť ešte nie je na patričnej úrovni, aby nasýtili po celej krajine potreby vzdelaných 

kňazov. Po spustošujúcich desaťročiach vlády boľševikov, v porovnaní s bujnením 

nových neopohanských náboženstiev, je ťažké nájsť správnu formu, ako sa 

prihovoriť a upevniť vieru dnešného človeka. Ako postaviť koncepciu vyučovania 

deti? Ako poúčať ľudí, ktorí prišli do Cirkvi ako dospelí? V Cirkvi sa vedú spory 

o možnosti čiastočného prechodu z cirkevnoslovančiny na ruštinu. Protirečenia 

reformátorského a zastaraného ortodoxného prúdu sú tieto: „Nič nemeniť 

a nerozvíjať, ale vo všeobecnosti a podľa možnosti znovuzrodiť predrevolučný duch 
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a štruktúru Cirkvi“1. Pohyb – smerovanie a hľadanie v Cirkvi sú nevyhnutné, pričom 

je nutné udržať si vernosť tradícii. Každoročné biskupské snemy usilovne pracujú 

nad týmito problémami, ale treba veľa hrdinstva na to, aby sme si ich uvedomili 

a otvorene povedali, aké budú dôsledky ak ich začneme zavádzať do života. Kedy 

dôjdeme a skutočne sa zmierime s našimi odštiepencami – staroobrjadcami? Nemali 

by sme ich poprosiť o „prepáčenie“, pretože oni neučinia pokánie, pretože boli 

v minulosti kruto prenasledovaní. Či azda dnes, keď je celé Rusko v rozvalinách 

a nevieme či budeme existovať ešte zajtra, v tomto období ruskej biedy, sme schopní 

pri našej namyslenosti priznať chyby, ktoré nás ťažia? 

V našom neopohanskom období, keď počuť rozhorčené hlasy namierené proti 

„zoslabnutiu – vyčerpanému“ kresťanstvu, je Cirkev obviňovaná z toho, že „akoby“ 

ničilo národné dejiny2. Ozývajúce sa hlasy nabádajúce k patriotizmu, ktoré sú na 

škodu pravosláviu. Samozrejme, že sa ku kresťanskej viere pokojne obraciame ako 

k niečomu nášmu – osobnému a blízkemu, ale aj národnému. Avšak ďalej v chode 

nášho religiózneho vývoja, ak sa nám to podarí, dosiahneme obrovských výšin, ktoré 

majú širšie dimenzie a nie iba národné. Naše národné rozptýlenie, ktoré sa odohralo 

v 20. storočí, sa uskutočnilo v čase, keď nastal úpadok viery, a to preto, že sme sa 

začali topiť v novom krutom pohanstve. Pri zrieknutí sa pravoslávia patriotizmus 

získava pohanské črty. Teraz sa na území Ruska vedie aktívna „misionárska“, alebo 

lepšie povedané „propagandistická“ aktivita inoslávnych, inoverných a sektárskych 

kazateľov, ktorá má k dispozícii obrovské finančné prostriedky, ktoré sú 

neporovnateľné s našimi prostriedkami. Všetci títo kazatelia, dokonca aj organizátori 

vzdelávania a výchovy našej mládeže hovoria, že na to majú právo podľa zákona. 

Povedzme, že áno. Avšak právny stupeň poznania a posudzovania nie je veľmi 

vysoký. Juridizmus bol vynájdený ako minimálny – maličký stupienok morálnych 

                                                 
1 Avšak nič v Rusku sa nemôže vrátiť k predrevolučnému existovaniu a ani Pravoslávna cirkev sa tam 

nemôže vrátiť. (Pozn. autora).  
2 Aj pohania sa totiž hlásia v Rusku k tradičným náboženstvám, pričom poukazujú na svoje tisícročné 

korene až do prijatia kresťanstva v r. 988 kniežaťom sv. Vladimírom a sv. Oľgou. Pravdepodobne 

pohanské náboženské spoločnosti majú problémy pri zákonom stanovenom zaregistrovaní svojich 

organizácii, so splnením podmienok, ktoré zákon o registrácii v Rusku stanovuje.  
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povinností, bez ktorého alebo pod ním sa ľudstvo znižuje – dostáva na úroveň 

zvierat1.  

Ani z duchovného, ani z historického, ani z kultúrneho, ani zo svetového či 

z existenciálneho uhla pohľadu tieto predpokladané návrhy nemôžu zameniť 

a nahradiť pravoslávie. Je historickým faktom, že náš národ žil tisíc rokov 

z pravoslávia. Bolo by nesprávne a nevhodné, aby sme sa ho teraz začali strániť, ale, 

naopak, mali by sme sa k nemu viac primknúť a dôverovať jeho dobrému rozumu 

a čistote. V 21. storočí sme vystavení ďalším novým pokušeniam.  

V súčasnosti, hoci nie najdokonalejšie, avšak veľmi skromné opatrenia štátu, 

ktoré sú urobené kvôli ochrane tradičných náboženstiev v Rusku, vyzvali hnev 

médií, radostne podporovaných rozhlasovou stanicou Sloboda, avšak nie proti 

ostatným náboženstvám, ani nie proti ateizmu, ale iba proti pravosláviu. Hrozí nám 

totiž podľa nich „pravoslavizácia celého štátu a väzenské pravoslávie“. Patriarcha 

ako aj pracovníci patriarchie sú neustále stotožňovaní s MVD2. 

Taktiež zaznievajú slová: „Táto cirkev prijala totalitarizmus do seba ako 

materinské mlieko“. Ona – Cirkev je jedna z organizácii, ktorá je prameňom 

spoločenského vedomia a predpovedajú sa „škandálne odhalenia“, nevylučujúc 

„spoluprácu Cirkvi s kriminálnymi štruktúrami“. Ale čo ste! V duchu nespútanej 

otvorenosti, ktorá sa považuje za vyšší štýl súčasných médií, je darované 

„patriarchovi právo prvej noci“ dnes nám vládne nie Jelcin, ale Alexej II“.3 

Tí, ktorých nezasiahlo červené kopyto v období, keď nebolo možné nič 

hovoriť, teraz v Rusku, kde je glasnosť, sa vysmievajú nad pravoslávím a nad 

sebanedokonalejším prejavom viery. Nestretávame sa u nich s pocitom úcty 

k desiatkam tisícov mučeníkov podupaných a rozmliaždených týmito červenými 

kopytami. Smutný obraz pádu tisícročia kresťanstva na Rusi. O tom v zložitejšej 

                                                 
1 O degradácii človeka hovoria aj svätí otcovia Pravoslávnej cirkvi ako o stave veľkého duchovného 

úpadku, keď sa človek neusiluje podobať na svojho Stvoriteľa, ale berie si príklad zo stvorenstva – 

zvierat, ktoré boli pôvodne stvorené pre človeka, nad ktorými mal rozumne panovať. 
2 Министерство внутренних дел – skrátka Ministerstva vnútra v Rusku. 
3 Общая газета, 31 .12. 1997, s. 10. 
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situácii normálne uvažujú – logicky premýšľajú a hľadajú biskupi a kňazi. Cirkevné 

reformy nemôžu kostnatieť ešte v ďalšom tisícročí a samotné reformy si prosia 

a žiadajú rozvinutie a zdokonalenie v našej búrlivej epoche. A cirkevné prúdy, ktoré 

zostali v úplnej nehybnosti a pracujú po starom, „učia pokore“ a útočia na nich. A čo 

robiť? Jasný spor zjednodušene dostáva označenie „duchovnej vzbury 

neposlušnosti“ a vnáša do Cirkvi duch rozkolu. Rozkol je veľmi neužitočný v tomto 

vonkajšom a nemilosrdnom útoku. Aké je znepokojujúce, keď má ťaživo duší 

možnosť, že sa Cirkev sama zatvorí pred spoločnosťou, alebo nastane opätovné 

spútanie Cirkvi1. 

V súčasnom znivočenom, poníženom a zdevastovanom Rusku je stále 

jasnejšie, že bez duchovnej podpory pravoslávia sa na nohy nepostavíme. Ak nie sme 

nerozumné stádo, prídeme na to, že potrebujeme dôstojný základ našej jednoty. 

Oddane a nástojčivo sa nám i Rusom treba pridržiavať duchovného daru 

pravoslávia. A to je už len jeden z posledných duchovných darov, ktoré sme ešte 

nepremrhali. Zvlášť pravoslávie a nie imperátorská monarchia vytvorila ruský 

kultúrny typ človeka. Pravoslávie ochraňované v našich srdciach, v obyčaji aj v 

skutkoch posilní onen duchovný zmysel, ktorý zjednocuje Rusov viac ako pokrvné 

príbuzenstvo. Ak v ďalších desaťročiach budeme ešte kvôli demografickej krivke 

znižovať počet obyvateľstva a tiež zmenšovať svoje teritórium, alebo ponižovať 

vlastnú štátnosť – to jediné, čo ostalo v nás neporušené a vznešené, je pravoslávna 

viera, pretože z nej vyviera veľký zmysel k celému svetu.  

 

                                                 
1 Osobnými hriechmi jej členov. Cirkev je svätá a slobodná. Hriešnosť členov Cirkvi ju tejto svätosti 

nezbavuje, pretože hriešnici prichádzajú do nej ako do duchovnej nemocnice, kde sa snažia liečiť 

svoje choroby prostredníctvom tajin – sviatosti, cez ktoré Christos sám lieči. 


