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2 Miestny snem Ruskej pravoslávnej cirkvi 1917-1918 

 

Miestny snem, ktorý sa uskutočnil v r. 1917-1918, bol významnou udalosťou 

v živote Cirkvi. Ukončil tzv. Synodálne obdobie v dejinách Ruskej pravoslávnej 

cirkvi, ktoré začalo pri Petrovi Veľkom r. 1700. Od toho času nebolo možné ustanoviť 

nového patriarchu, a preto bol zavedený systém tzv. spoločného riadenia, ktorý trval 

takmer 200 rokov. Pri tomto systéme cirkevného riadenia bola zriadená funkcia 

oberprokurora, ktorý bol na jednej strane všemohúci pri svojom vplyve na vnútro-

cirkevné sféry, avšak na druhej strane dochádzalo k obmedzovaniu Cirkvi, ktorá bez 

jeho súhlasu nemohla prijať ani to najmenšie riešenie.1 Posvätná synoda bola úplne 

podriadená oberprokurorovi, ktorý s cirkevnými potrebami podstupoval pred cára, 

ak bolo potrebné niečo riešiť po cirkevnej línii.  

 Preto bol snem nútený po znovuzavedení patriarchálneho riadenia a po 

zvolení metropolitu Tichona (Bellavina) za patriarchu riešiť štruktúru Cirkvi, 

množstvo cirkevno.-právnych, administratívno-technických otázok, posilnenie 

farností, postavenie laikov v Cirkvi v zmysle sobornosti a mnoho ďalších otázok, 

ktoré priniesol život a nepokojná doba. Bolo potrebné sa vyjadriť k návrhom, ktoré 

boli predložené na Predsnemovom zhromaždení a čiastočne rozpracované 

predsnemovou komisiou r. 1906. Táto komisia odmietla radikálne návrhy liberálov 

na zmeny a obnovu pravoslávnej Cirkvi, o ktorých sa môžeme detailnejšie dozvedieť 

v kapitole o obnovlencoch. I napriek tomu však poukázala a predložila mnoho 

návrhov na zmeny v cirkevnom živote. V r. 1912 došlo k vypracovaniu 

predsnemových návrhov. Samotnému snemu predchádzali mnohé stretnutia 

duchovenstva a tiež predsnemové zasadnutia Posvätnej synody.  

 Na tomto významnom miestnom sneme v ruských dejinách, kde sa mal 

prerokovať obšírny program zmien, bolo zastúpených všetkých 65 eparchií, a to 

eparchiálnymi biskupmi, dvoma kňazmi a troma laikmi, ktorí boli delegovaní na 

svojich eparchiálnych zhromaždeniach. Okrem nich sa na sneme zúčastnilo 10 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1. Москва 1995, s. 101. 
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vikárnych biskupov, 20 predstaviateľov monastierov, 26 delegátov z armádnych 

duchovných a predstaviteľov armády, 22 delegátov z vikariátov, 12 z duchovných 

akadémií, 15 – z akadémie vied a univerzít, 20 zo Štátnej dumy a Štátnej rady1. 

Celkovo sa na sneme zúčastnilo 564 delegátov: 80 biskupov, 149 presbyterov, 9 

diakonov, 15 žalmistov a 299 laikov2. 

 Do snemovej komisie bol vybraný predseda, metropolita Tichon, jeho 

zástupcovia, arcibiskupi novgorodský Arsenij (Stadnickij) a charkovský Antonij 

(Chrapovickij), protopresbyteri N. A. Ľubimov a G. I. Šaveľskij, knieža E. N. 

Trubeckoj a predseda Štátnej dumy M.V. Rodzjanko, ktorého vo februári 1918 

vystriedal A. D. Samarin. Za tajomníka snemu bol vybraný člen Štátnej rady V. P. 

Šein (neskôr archimandrita Sergej).  

 2.3.1917 sa cár Nikolaj II. zriekol trónu. Tento deň je známy zázračným 

zjavením ikony Božej Matky „Deržavnaja“ v dedine Kolomenskoje neďaleko od 

Moskvy. Išlo o prejav veľkej lásky Presvätej Bohorodičky k ruskému národu, ktorý 

mal podstúpiť krížovú cestu skúšok. Božia Matka potešuje, nabáda k modlitebnému 

pokániu, duchovnému napredovaniu a vyznávačskej vernosti Christovi3. 

 Vládna moc prešla do rúk Dočasnej vlády, na čele ktorej stál Kerenský. 20.júna 

1917 bolo vydané nariadenie o odovzdaní farských cirkevných škôl a učiteľských 

seminárov pod Ministerstvo národnej osvety, kde prešlo približne 37 000 škôl. 

Niekoľko tisíc sponzorov cirkevných škôl prestalo finančne podporovať cirkevné 

školstvo. Išlo o prvý vážnejší anticirkevný krok Dočasnej vlády, za ktorým 

nasledovali ďalšie. Farské cirkevné školy boli zo strany Dočasnej vlády považované 

za akési „dieťa“ splodené starým režimom, ktoré nemôže slúžiť v novom štátnom 

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории Руси, России и СССР. Москва 1996, s.218. 
2 Podrobný abecedný zoznam účastnikov snemu – mená a priezviská, duchovné zaradenie (kňaz , 

mních, laik), zamestnanie alebo zvláštne postavenie na sneme, vek, vzdelanie, miesto trvalého 

bydliska podľa eparchie – pozri Деяния священного собора Православной Российской Церкви 1917 – 

1918, Т. 1. Москва 1994, s. 60-143. M. Vostryšev s. 64 udáva celkový počet delegátov 579.  
3 ЦЫПИН, В., cit. dielo, s. 13. 
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útvare1. Štát nebol proti tomu, aby sa otvárali nové cirkevné školy, ktoré mali byť 

financované cirkevnými obcami, bez akejkoľvek štátnej dotácie.  

 Vyššie spomenuté ministerstvo 14.7.1917 vydalo zákon „O slobode 

svedomia“, v ktorom sa mohol každý občan po dosiahntí štrnástich rokov sám sa 

slobodne rozhodnúť o svojom náboženskom smerovaní. Išlo o školopovinné deti, 

ktoré sa mali v tomto veku samostatne rozhodnúť, či budú pokračovať vo svojom 

kresťanskom napredovaní, alebo nie. Od ich rozhodnutia záviselo, či sa náboženstvo 

v škole bude alebo nebude učiť. Týmto zákonom si Dočasná vláda postavila proti 

sebe celú pravoslávnu Cirkev. Posvätná synoda protestovala. Išlo o krok, ktorý jasne 

naznačoval cieľ, aby sa náboženstvo stalo bezvýznamným školským predmetom, 

prípadne sa čoskoro z vyučovacieho procesu úplne vypustilo. Náboženstvo sa tak 

postupne malo stať osobnou vecou každého občana a nie akýmsi štátnym záujmom, 

ako tomu dovtedy bolo v monarchii2. 

 Tento snem vytvoril základy života Cirkvi v nových podmienkách. 5.8.1917 

bol ukončený pracovný pomer s oberoprokurorom V.N. Ľvovom kvôli veľkej 

nespokojnosti s jeho prácou a zriadenú ministerskú funkciu Ministerstvom 

vierovyznania dostal doc. A. V. Kartašev. Práve tento historik sa vyjadril, že „keď 

prišla revolúcia r. 1917, prvoradou nutnosťou bolo zvolanie snemu. Ruská 

pravoslávna cirkev principiálne i technicky vedela, čo a ako musí robiť... Na jednej 

strane radostný pocit, že sa Cirkev oslobodila od 200 ročných pút a konečne nastala 

dlho očakavaná chvíľa, ktorá umožňovala niečo konať. Na druhej strane zrieknutím 

sa trónu imperátora zanikla právna norma, ktorá zjednocovala Cirkev so štátom. 

                                                 
1 ЦЫПИН, В., cit. dielo, s. 23. 
2 Vystúpenie protopresbytéra N. A. Ľubimova 21. 8. 1917 na sneme svedčí o snahách, aby sa 

náboženstvo stalo nepovinným predmetom v štáte, v ktorom sa 114 miliónov ľudí hlási 

k pravoslávnej Cirkvi. Preto predniesol názor: „Vyhlásiť nový zákon o slobode svedomia, ktorý 

určuje 14. rok v živote mladého človeka za vek zrelosti s právom samourčenia o náboženskom 

smerovaní, považujem za nevhodný. Ide o človeka, ktorý sa psychicky a fyziologicky vyvíja, je 

v pubertálnom období, a preto Celoruské rodičovské združenie navrhlo: Okamžite sa obrátiť 

k Dočasnej vláde so žiadosťou urýchlene prehodnotiť vyššie spomenutý zákon a vek posunúť 

smerom hore, na vekovú hranicu 17 rokov.“ Деяния священного собора...T.1. cit., dielo, s. 77. 
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Nová vláda už pôsobila „nie milosťou Božou“, ale „vôľou národa“. Je však veľmi 

zaujímavé, že táto vôľa bohabojného národa sa prejavila onedlho tak anticirkevne. 

 Úlohou nového ministerstva bolo kontaktovať sa s pravoslávnou Cirkvou 

a inými náboženskými vierovyznaniami. Keďže Dočasná vláda strácala pomaly 

kontrolu nad situáciou v štáte, ministerstvo nestihlo vo vzťahu k pravoslávnej Cirkvi 

urobiť významnejšie kroky, ktoré sa mali prejaviť vo vzťahu oddelenia Cirkvi od 

štátu, ale aj ďalšej konkrétnej spolupráce medzi Cirkvou a štátom. So súhlasom 

Dočasnej vlády bol zvolaný Miestny snem Ruskej pravoslávnej cirkvi a to 15. augusta 

1917 v Uspenskom chráme moskovského Kremľa, teda v deň chrámového sviatku.  

 14. augusta 1917 o 15.00 hod. za prítomnosti vladykov a kňazov odslúžil 

paraklis vo Veľkom Uspenskom chráme pri príležitosti otvorenia Všeruského 

cirkevného snemu. O 18.00 hod. večer sa začalo slúžiť vsenočné bdenie, ktoré viedol 

moskovský arcibiskup s ďalšími biskupmi a kňazmi. Počas obchádzania chrámu 

s krížom a ikonami sa konala litija a pred čítaním Evanjelia sa slúžil akafist 

k Presvätej Bohorodičke.  

 Nasledujúci deň o 9.00 hod. slúžil sv. liturgiu Vladimír – metropolita 

kyjevský, Platón – metropolita tifliský a exarcha kavkazký a Benjamín – arcibiskup 

petrohradský s protopresbytermi Uspenského chrámu, duchovnými služiacimi 

v armáde, štyrmi protojerejmi – členmi snemu a s ďalšími dvoma členmi, klerikmi, 

delegátmi snemu. Všetci delegáti snemu vstupovali do chrámu na základe 

vstupeniek a mali presne určené miesto. Počas prijímania laikov mali možnosť vzdať 

úctu ostatkom svätých patriarchov Petra, Ermogena, Jony, Filipa. Neslúžiaci klerici 

sa obliekli do bohoslužobných rúch, aby sa po skončení liturgie zúčastnili spoločne 

na sprievode so slúžiacimi v procesii s krížmi, ikonami a zástavami do Čudovho 

monastiera a na Červené námestie. Kyjevský metropolita slávnostne prečítal 

v chráme hramotu Posvätnej synody o začatí Všeruského cirkevného snemu a po 

otvorení vyzval všetkých prítomných, aby zaspievali Symbol viery. Po skončení 

prítomní delegáti snemu biskupi, kňazi, laici, v dvojstupe odišli do Čudovho 

monastiera vzdať úctu sv. ostatkom patriarchu Alexeja. Potom sa zástup pomaly 
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premiestnil na Červené námestie, kde bol slúžený moleben podľa zvláštneho 

poriadku určeného Posvätnou synodou. Celý slávnostný sprievod sa po skončení 

molebna vrátil do Uspenského chrámu.  

 Na týchto bohoslužbách sa zo strany štátu zúčastnili ministerský predseda A. 

T. Kerenský, minister vnútra N. D. Auksentijev, minister vierovyznania A. V. 

Kartašev a tiež tajomník ministra vierovyznania S. A. Kotľjarevský. Treba poukázať 

na to, že Dočasná vláda 11. augusta 1917 vydala Uznesenie o práve na Snem, 

v ktorom umožnila:  

1/ Otvoriť 15. augusta v Moskve Miestny snem všeruskej Cirkvi a vypracovať 

ako aj predložiť na doplnenie Dočasnej vláde zákonný projekt o novom poriadku 

slobodnej samosprávy ruskej Cirkvi.  

2/ Pokiaľ štátna moc neprijme nový poriadok najvyššieho cirkevného riadenia, 

pridržiavať sa doteraz platného vnútorného poriadku Cirkvi podľa uznesení terajšej 

Posvätnej synody a jej usmernení1. 

 Túto veľkú cirkevnú udalosť si spoločne modlitebne pripomínala celá Moskva, 

kde v tridsiatich dvoch chrámoch prebiehali archijerejské liturgie, ktoré začínali 15. 

augusta ráno o 7.30 hod. Slávnostná sv. archijerejská liturgia bola slúžená v týchto 

chrámoch a monastieroch: Uspenský, Čudov monastier, Archangeľský, 

Blahoviščenský, Sobor Spasa na Boru, Dvanástich apoštolov, Kazanský, Pokrovský, 

Vasilija Blaženého, Voznesenský monastier, Christa Spasiteľa, Novospaský 

monastier, Pokrovský monstier, Alexejevský ženský monastier, Skrobjaščenský 

ženský monastier, chrám ctih. Sergeja v Rogožskoj, Bohojavlenský v Elochove, 

Nikitský v Starom Basmannoj, Spasský v Spasskom, Trojický na Kapeľkach, 

Pimenovský v Nových Vorotnikach, Vasilija Kesarijskaho na Tverskej ulici, 

Georgijevský v Gruzinach, Nikolo-Vagaňkovský, Bohojavlenský v Dorogomilove, 

Nikolajevský na Arbate, Neopalimovský v blízkosti Devičjaho poľa, Seďmovselensky 

pri Novodevičom monastieri, Kazanský pri Kalužskej bráne, Voznesenský 

v Kadašach, Paraskyjevský pri Pjatnickej, Trojicko-Vvedenský pri Saltykovom moste.  

                                                 
1 Деяния священного собора...T.1. cit., dielo, s. 53-54. 
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 Po skončení liturgie sa procesie z týchto chrámov na čele s biskupmi 

a duchovenstvom mali dostať na Červené námestie presne podľa plánu tak, aby 

nedošlo k zápcham na ulici a to najneskôr do 11.30 hod. Pred každou procesiou mal 

byť nesený kríž, chrámová ikona a dve zástavy. Ďalšie procesie z menších chrámov 

sa mali pripájať k základným 32. procesiám z väčších chrámov a po celý čas sa mali 

spievať cirkevné piesne. Slávnostné zvonenie zvonmi sa malo konať v chrámoch, 

okolo ktorých prechádzali procesie. Každý pravoslávny chrám v celej Moskve 

zabezpečoval zvonenie najväčším zvonom v priebehu celého dňa, s prestávkou od 

12.00 hod. – 13.00 hod., keď bol slúžený slávnostný moleben na Červenom námestí.  

 Na Červené námestie boli prinesené vo veľkej úcte divotvorné ikony Božej 

Matky Vladimírskej, Kazanskej a Iverskej a tiež veľká ikona sv. Ermogena. Spoločne 

sa na Červenom námestí zhromaždilo 256 procesií z jednotlivých moskovských 

chrámov, čím zaplnili celé námestie. Tým zároveň pravoslávna Cirkev okrem svojej 

radosti z dlho očakávaného snemu a vďakyvzdania Bohu, od ktorého si vyprosovala 

požehnanie do ďalších dní, demonštrovala aj svoju duchovnú moc v politickej 

situácii, v ktorej sa teraz ocitla, a tá ozaj nebola Cirkvi príliš priaznivo naklonená. 

Takto slávnostne a modlitebne sa začal Miestny snem Ruskej pravoslávnej cirkvi 

takmer po 200 rokoch očakávania, keď za tento čas sa nazbieralo mnoho dôležitých 

otázok, ktoré bolo treba riešiť.  

 Predsedom snemu podľa cti bol ustanovený kyjevský metropolita Vladimír 

(Bogojavlenskij). Snemu predsedal Tichon (Belavin) – moskovský metropolita. 

Snemovú radu tvoril predseda snemu, jeho zástupcovia – arcibiskupi, novgorodský 

Arsenij (Stadnickij) a charkovský Antonij (Chrapovickij), protopresbyteri N. A. 

Ľubimov, G. I. Šaveľskij, knieža E. N. Trubeckoj a predseda Štátnej dumy M. V. 

Rodzjanko, ktorého vo februári 1918 nahradil A. D. Samarin. Tajomníkom snemu bol 

člen Štátnej rady V. P. Šejin. Posvätná synoda predložila Miestnemu snemu na 

posúdenie zoznam navrhovaných problémov, ako aj ich riešenia, ktoré boli 

pripravené poverenými predsnemovými komisiami podľa nových spoločenských 

podmienok a právnych noriem. Tento zoznam pozostával z týchto bodov:  
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1. Juridické postavenie Pravoslávnej Cirkvi v Rusku. 

2. O najvyššom cirkevnom riadení. 

3. Pravidlá cirkevno-okresného arcidekanského riadenia. 

4. Základné podmienky pre založenie – organizovanie pravoslávnej cirkevnej obce.  

5. Dočasný stav cirkevnej obce. 

6. Návrh osobitného dodatku ku kapitole o Ústave cirkevnej obce. 

7.Všeobecné nariadenie o zriaďovaní cirkevného súdu. 

8. Nariadenia o jednovercoch alebo pravoslávnych staroobrjadcoch. 

9. O anatémach patriarchu Makarija a Moskovských snemoch 1666-1667. 

10. Usmernenie ohľadne cirkevného hospodárenia a majetku. 

11. O monastierských typikonoch. O bratstve študovaných mníchov. O postavení 

monastiera z pohľadu štátneho práva. O kultúrnych úlohách monastierov vo 

vzťahu k obyvateľstvu. Účasť vzdelaného mníšstva na osvieteneckej činnosti 

monastiera. O hlavných základoch, na ktorých má byť vypracovaný bežný 

monastierský štatút pre ruské monastiere. Biskupská kontrola správcov 

monastierov a finančný poriadok príspevkov pre eparchiálneho biskupa.  

12. Štatút miestneho snemu všeruskej pravoslávnej Cirkvi. 

 

Zvlášť boli 10. predsnemovou komisiou vypracované projekty, ktoré boli 

odsúhlasené Posvätnou synodou a hovorili o duchovno-školských zariadeniach:  

1. Základné princípy o type duchovných škôl. 

2. Ustanovenia o bohosloveckom inštitúte. 

3. Učebný plán všeobecnovzdelávacej strednej duchovnej školy. 

4. Štatút autonómie strednej duchovnej školy. 

5. Pravidlá realizácie počiatočnej autonómie v duchovných seminároch a učilištiach 

v školskom roku 1917/1918. 

6. Štatút autonómie ženských eparchiálnych učilíšť. 

7. Učebné plány eparchiálnych učilíšť. 
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8. Pravidlá realizácie počiatočnej autonómie v eparchiálnych učilištiach v školskom 

roku 1917/1918. 

 

Predsnemová komisia pripravila materiály pre Predsnemovú radu, a to:  

1. Usmernenia ohľadne zvolania miestnych snemov. 

2. Návrh eparchiálneho riadenia. 

3. Návrh cirkevno – trestného štatútu. 

4. O bielokrinickej-staroobrjadcovskej a starokatolíckej hierarchii.  

5. O cirkevných bohoslužbách. 

6. O misii.  

7. Všeobecné pravidlá o hospodárení. 

8. O riadení monastierov. 

9. O misionársko-osvieteneckej a filantropickej činnosti monastierov. 

 

Ďalšie závažné otázky predložili snemu Posvätná synoda z titulu aktuálnosti 

života Cirkvi, ktorý potreboval vyjadrenie najvyššej autority, teda snemu:  

1. O ustanovení kňazov v službách Cirkvi, ktorí boli pozbavení alebo sa vzdali 

kňazskej služby. 

2. O atoských mníchoch, ktorí sa nazývajú menobožníci. 

3. O možnosti tretieho manželstva pre žalmistov. 

4. Cirkevno-právne postavenie žalmistov, diakonov v klére a ich vzťah ku 

kňazom. 

5. O gruzínskej autokefálii. 

6. O možnosti vystúpenia pred delegátmi snemu misionárov, zväzu učiteľov 

náboženstva, pravoslávnych laikov z Haliča a ďalších skupín osôb.  

 

16. augusta 1917 sa snem začal liturgiou v Chráme Christa Spasiteľa v Moskve, 

ktorú slúžil metropolita moskovský a kolomenský Tichon a ďalší delegáti. Po 

skončení bohoslužby sa konalo zasadnutie priamo v chráme, ktoré otvoril najstarší 
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člen Posvätnej synody Vladimír, metropolita kyjevský a haličský. Na začiatku bolo 

prečítaných 13 pozdravných listov pri príležitosti zvolania snemu od domácich 

štátnych, cirkevných, vojenských, univerzitných, misijných, nábožensko-

filozofických inštitúcii.  

 Aj ďalší deň, 17. augusta sa pokračovalo v čítaní pozdravných listov 

a telegramov. Napokon predsedajúci metropolita Vladimír otvoril pracovné 

zasadnutie s krátkym príhovorom, v ktorom poukázal na dvanásťročnú prácu 

predsnemových komisií a vyzval prítomných k jednomyseľnosti, pretože už 

predsnemové zasadnutia poukázali na nedostatočnú jednomyseľnosť. Synovia Cirkvi 

musia vedieť podriadiť svoje osobné názory hlasu Cirkvi1.  

 Po tejto výzve protopresbytér N. A. Ľubimov prečítal uznesenie Posvätnej 

synody z 10. augusta 1917 o Štatúte miestneho snemu, ktorého sa budú počas 

všetkých rokovaní pridržiavať. Ďalej sa riešili finančné problémy, súvisiace s chodom 

a realizáciou snemu, ako aj priebežná informovanosť pravoslávnej verejnosti 

o výsledkoch snemu prostredníctvom cirkevnej tlače, pretože svetská tlač sa o sneme 

takmer vôbec nezmieňovala. Zároveň sa snem zaoberal aj situáciou v armáde a na 

fronte, o ktorej informoval najvyšší cirkevný predstaviteľ v armáde protopresbyter 

G. I. Šaveľskij. Snem bol otvorený v čase, keď Dočasná vláda strácala kontrolu nielen 

nad štátom, ale aj nad armádou. Vojaci dezertujúci z frontu vraždili dôstojníkov, 

vytvárali chaos a kradli, pričom ohrozovali mierumilovných občanov. Preto snem 

musel reagovať na to, čo sa deje v štáte, a v auguste sa obrátil k vojakom pôsobiacim 

v armáde s výzvou rozumne sa správať a pokračovať v plnení vojenských 

povinností2. 

                                                 
1 Деяния священного собора...T.1., s. 54-55. 
2 Pozri Vystúpenie protopresbytera G.I. Šaveľského, najvyššieho duchovného v armáde, ktorý 

17.8.1917 informoval prítomných delegátov o situácii v armáde. Veľmi zaujímavé je jeho vyjadrenie: 

Veľmi ťažko sa mi rozpráva o situácii v armáde v súčasnosti, keď si ju pamätám v najväčšej svojej 

sláve. Spomínam si na začiatok vojny. Naša armáda išla do bojov slabo zaodetá a vyzbrojená, bez 

dostatočného množstva pušiek, diel a granátov. Ale armáda bola silná na duchu, plná viery a lásky 

k vlasti, pripravená na akékoľvek hrdinské činy. Vojaci verili v Boha a z tejto viery čerpali 

oduševnenie v boji proti mocnému nepriateľovi. V decembri 1914 som cestoval stovky kilometrov po 

Východnom Prusku, kde som obchádzal naše vojská v predných líniách. Videl som dediny a mestá 
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 Snem musel reagovať na to, čo sa odohrávalo, a preto sa obrátil k vojakom 

pôsobiacim v armáde s výzvou v plnení si svojich vojenských povinností.  

 „Ľudia, ktorí zabudli na Boha, ako hladní vlci útočia jeden na druhého. V celej 

spoločnosti dochádza k zatemneniu svedomia a rozumu... Už dávno prenikajú do 

ruskej duše a srdca antichristove jedovaté učenia, ktoré odvrhujú vieru v Boha, 

podporujú závisť, hlad, túžbu po cudzom... Ruské delá triafajú do kremeľských 

svätýň – chrámov a poranili srdce národa, ktoré horí pravoslávnou vierou. Žiadne 

pozemské kráľovstvo nemôže mať postavený základ na bezbožnosti, pretože hynie 

                                                                                                                                                         
zničené našimi i nepriateľskými delostreleckými granátmi, spustošené a opustené domy, ale kostoly 

zostali všade nedotknuté, ako aj ich inventár. Pozoroval som, ako sa naši vojaci starajú o trpiace 

obyvateľstvo. V tom čase už zverskí Nemci vtrhli na naše územia. Za tým nasledovalo znesvätenie 

chrámov, násilia nad obyvateľstvom, znásilňovanie žien, fyzické napádanie starcov a detí. 

 Pýtal som sa našich vojakov. „Znesväcovali ste nemecké chrámy?“ – Kričali: „Nikdy!“. 

„Nevysmievali ste sa pokojnému obyvateľstvu?“ „Nie!“ „Neznásilňovali ste ženy a neurážali starcov 

a deti?“ „Bože zavaruj“ – odpovedali. Musím ešte raz zopakovať, že naša armáda v r. 1914 

vstupovala do bojov s bázňou pred Bohom, nie preto, aby kradla a drancovala cudzie krajiny. Robila 

to iba preto, aby obránila pred hrozným nepriateľom svoju rodnú zem. Prišlo však leto r. 1915. 

V Haliči začali naše vojská ustupovať. Prišiel som na divíziu. Veliteľ divízie mi povedal: „Ľudí ešte 

mám, ale zbraní a munície niet. Čo mám robiť? Vyzbrojujem ich drevenými obuškami a ideme do 

útoku!“ A naši bohatieri s obuškami, kyjmi, kameňmi odrážalí nepriateľa, ktorý bol ozbrojený od 

hlavy po päty....Čo sa stalo teraz s našou hrdinskou, mocnou a slávnou armádou? 

 Počuli ste o podrobnostiach Tarnopoľskej porážky. Počuli ste o zverstvách a vyčíňaniach našich 

vojsk nad pokojným a bezbranným obyvateľstvom? Nechcem rozprávať o podrobnostiach, poviem 

iba jedno: Viac ako dva roky sme seriózne zhromažďovali svedectvá o nemeckých zverstvách 

a nazbierali sme množstvo dokumentov. Ale teraz to všetko treba spáliť, pretože všetky nemecké 

zverstvá sú v porovnaní s tým, čo napáchali naši vojaci, milujúci Christa, detským vyčíňaním... 

 Čo bolo príčinou takej veľkej zmeny, ktorá sa odohrala v dušiach vojakov? Príčina je jedna: strach 

o život. Našim dôverčivým a unaveným vojakom ponúkli nebeské kráľovstvo na zemi, ponúkli im 

celú zem...a zároveň ich obrali o pocit vojenskej zodpovednosti. To bola odmena za ich zbabelosť 

a zradu. Našim vojakom nasľubovali raj na zemi a vďaka tejto novej disciplíne ľudia sa začali 

strachovať o to najcennejšie, o vlastný život. Nemôže byť v srdciach ľudí odvaha, chrabrosť, keď 

hľadajú pozemské blahá, trasú sa o svoj život, pretože sa obávajú, že spoločne s ním stratia všetko... 

 Ja som však nevyliečiteľný optimista a verím v možnosť znovuzrodenia armády. Teraz je stav 

v armáde následovný. Isté percento je takých, ktorí sa pomiatli, a tí sa nedajú napraviť. 

 Oveľa viac je tých, ktorí sa nevedia nájsť, a tí zrejme nevedia, ku komu sa majú pridať, pretože sa 

obávajú ukázať svoju pravú tvár. Isté percento je takých, ktorí veľmi prežívajú tento nepriaznivý stav 

v armáde. My ich nazývame Nikodémami, pretože k nám kňazom prichádzajú po radu a útechu 

skôr v noci ako cez deň. Myslím, si že je nevyhnutné, aby sa miestny snem obrátil rozhodnou 

a vrúcnou výzvou k armáde. Iba svetlo Božej pravdy môže osvietiť zatemnených a vystrašených 

ľudí. Považujem za nevyhnutné, aby snem priebežne informoval armádu o riešeniach, ktoré prijal. 

Poslať duchovných zo snemu, aby kázali moskovskému obyvateľstvu, čo sa deje na sneme, pretože 

nálada obyvateľstva hlavného mesta sa prejavuje na nálade celej spoločnosti. Považujem za 

neodkladné vyhlásiť celonárodné modlitby za záchranu štátu a osvietenie poblúdených na 26. 

augusta, v deň Vladimírskej ikony Božej Matky.“ (Деяния священного собора..T.1., cit. dielo, s. 59-61). 
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vďaka vnútorným protikladom a straníckym rozporom. Preto sa dusí Ruské 

impérium vďaka besniacej sa bezbožnosti. Pred našimi očami sa odohráva 

spravodlivý Boží súd nad národom, ktorý zničil a odvrhol to, čo je sväté – svätyňu“1. 

 18. augusta sa začalo o 10. 00 hod. zasadnutie snemu v Soborných Palatach, 

kde bol metropolita Tichon s najväčším počtom hlasov 356 zvolený za predsedu 

snemu, za čo sa poďakoval a zároveň za čestného predsedu bol zvolený kyjevský 

metropolita Vladimír, ktorý zastupoval vladyku Tichona, keď bol nútený opustiť 

snem a riešiť neodkladné záležitosti v eparchii. Zároveň boli zvolené dve zvláštne 

komisie. Prvá mala posúdiť a zostaviť osobitné modlitby za záchranu vlasti a Cirkvi 

a druhá mala zostaviť posolstvo v mene Miestneho snemu adresované 

pravoslávnemu národu, armáde a námorníctvu.  

 19. augusta začalo zasadnutie snemu o 12.00 hod. za predsedania 

novgorodského Arsenija, kde najvážnejším bodom bolo prečítanie a zaslanie 

telegramu podľa uznesenia z predchádzajúceho dňa. 

 21. augusta sa snem zaoberal: 1.Určením dňa, kedy sa uskutočnia spoločné 

modlitby za víťazstvo ruskej armády a dosiahnutie pokoja v našej vlasti. 2. 

Vypracovaním dvoch snemových posolstiev pre obyvateľstvo a armádu, ktoré mali 

byť prečítané vo všetkých chrámoch v deň vyššie spomenutých spoločných 

modlitieb. 3. Zvolením zvláštnej komisie pre vypracovanie týchto snemových 

posolstiev. 4. Vzdaním úcty delegátmi snemu sv. ostatkom ctihodného Sergeja 

Radonežského. 5. Zvolením osobnej komisie pre rozpracovanie spôsobov 

priebežných aktuálnych informácií pre obyvateľstvo o práci snemu.  

 Na meno predsedu snemu metropolitu Tichona bol adresovaný podpísaný 

tridsiatimi dvoma členmi snemu, v ktorom žiadali prednostne sa zaoberať 

aktuálnym problémom s približujúcim sa začiatkom nového školského roku. 

Obsahom listu bolo poukázanie na to, že z vyučovacieho procesu vďaka zákonu 

O oddelení Cirkvi od štátu sa začalo odstraňovať vyučovanie náboženstva – Božieho 

                                                 
1 Деяния священного собора Православной Российской Церкви 1917 – 1918, Т. 3. Москва 1994, s. 186 – 

porovnaj ЦЫПИН, В., cit. dielo, s. 30. 
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zákona z vyučovacích programov. Štát, kde sa 114 miliónov obyvateľov hlási 

k pravoslávnej Cirkvi nemá právo riešiť samostatne túto otázku bez spolupráce 

s Cirkvou a je nutné upozorniť na to aj Dočasnú vládu. Tento návrh bol podporený 

listom Rady celoruského rodičovského zväzu stredných škôl v Moskve, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 7.-10. augusta 1917, ktorý poukázal aj na vek štrnásť rokov, kde 

zákon dovoľuje podľa svedomia rozhodnúť sa pre náboženské, alebo nenáboženské 

smerovanie. Rodičovský zväz zdôrazňoval, že tento vek nezodpovedá tomu, aby sa 

daný človek mohol psychicky a fyzicky správne, podľa svojho svedomia, rozhodnúť 

a navrhuje zvýšiť hranicu veku na sedemnásť rokov. Z toho dôvodu bola vytvorená 

komisia snemu pre vyučovanie náboženstva, kde sa daný problém riešil. 

 Protopresbyter N. A. Ľubimov predniesol snemu list podpísaný 184 členmi 

snemu, v ktorom vyzýva snem, aby vstúpil do kontaktu s Dočasnou vládou a aby 

následne došlo k vráteniu viacerých synodálnych a monastierských tlačiarní, ktoré 

boli skonfiškované vojenskými radami, pracujúcimi poslancami a ďalšími triednymi 

a revolučnými organizáciami, používajúcimi tlačiarne na tlačenie nezodpovedajúce 

ich poslaniu. Vytvorená komisia mala vypracovať a adresovať list ministrovi 

náboženstva s udaním a zdokumentovaním všetkých konfiškácii1. 

 Médiá v tlači, ako konštatoval arcibiskup Cyril Tombovský na zaadnutí 

snemu (22. augusta), sa snažili nabúrať jednotu snemu tým, že začali deliť delegátov 

snemu na „čiernych“ – mníchov a iných. „Žiadne strany – ani červené, ani čierne – 

som na sneme nevidel a ani k žiadnej z nich sa nehlásim“2. Išlo o noviny nepriateľsky 

naladené voči snemu, ktoré sa usilovali členov rozdeliť na nepriateľské tábory, na čo 

poukázal aj gróf D. A. Olsujev3. 

 24. augusta protoprebyter G.I. Šaveľský na sneme prečítal „Výzvu k armáde a 

námorníctvu4 a knieža E.N. Trubeckoj „Výzvu k národu“5. Tieto výzvy Snemu 

                                                 
1 Деяния священного собора ...T.3., cit. dielo, s. 82. 
2 Tamže s. 88.  
3 Tamže s. 90. 
4 Tamže s. 99-101. 
5 Tamže s. 102-103. 
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k armáde a národu s tirážou 500 000 ks mali posilniť ducha ruského národa v danej 

kritickej dobe, kde panovala zrada, dezercia, bohorúhačstvo, vraždenie, svätokrádež, 

nezamestnanosť, hlad a strach. Boli návrhy, aby každý člen snemu mohol pracovať 

najviac v troch snemových komisiách, aby práca snemu rýchlejšie napredovala. 

Organizačne však bolo treba zabezpečiť vhodný čas pracovných rokovaní tak, aby sa 

jednotlivé komisie neprekrývali. Priebežne snem riešil aj všetky ďalšie problémy, 

týkajúce sa práce a organizácie snemových komisií, ktoré pripravovali snemu 

základné dokumenty.  

 25. augusta, okrem ďalších bodov rokovania, informoval delegátov snemu 

tifliský metropolita Platon o oddelení gruzínskej Cirkvi od Ruskej pravoslávnej 

cirkvi a o jej „autokefalii“. Snem požiadal Dočasnú vládu, aby pomohla riešiť 

problémy s tým súvisiace ako obsadenie domu eparchu, fyzické útoky, blokovanie 

finančných účtov, atď. Kvôli tomu bola ustanovená špeciálna komisia, ktorá mala 

pokračovať v riešení tohto problému. Snem vyjadril protest proti fyzickým útokom 

Gruzíncov na ruské duchovenstvo. 

 Jedným z najvážnejších bodov rokovania 1. septembra bola výzva Miestneho 

snemu Dočasnej vláde, ktorá bola odsúhlasená a zaslaná. 

„Sme hlboko znepokojení zvesťami o tom, že našej vlasti hrozí občianska 

vojna. Všeruský miestny snem pravoslávnej Cirkvi v tom vidí novú skúšku a nové 

napomínania, ako aj veľkú zodpovednosť za celý ruský národ pred Bohom, ale aj 

pred vlasťou. Oddávna bolo veľké ruské impérium ochraňované vojskom, ktoré 

milovalo Christa, ale táto obrana bola pevne spätá s vnútornou jednotou, ale aj 

s vonkajšou disciplínou. Sila ruského vojaka spočívala vo svätom oduševnení 

a k nemu ho nabádala viera a modlitba. Všetko bolo podriadené vojenskej moci a to 

kvôli záchrane vlasti. Teraz, keď je viera ruského vojaka oslabená a skúšaná rôznymi 

pohoršujúcimi a nekresťanskými učeniami a narušená je aj autorita ruského 

dôstojníka, ruskí vojaci sa pred očami vonkajšieho nepriateľa delia na dva 

nepriateľské tábory. Tieto vnútorné nepokoje však nenastali iba v minulých dňoch. 

Za posledné mesiace rukami bratov – vojakov zahynul veľký počet našich 
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dôstojníkov, ktorí si plnili vojenské povinnosti. Pravoslávna Cirkev, ktorá je verná 

svojim posvätným prikázaniam, sa nezúčastňuje v boji o politickú moc jednotlivých 

strán. Avšak ako v časoch patriarchu Jermogena sa nemôže len tak prizerať, keď 

nastáva rozklad a vlasť hynie. Snem pozoruje to, že nastáva úpadok vojenského 

ducha ruskej armády. Duch armády sa môže upevniť iba vierou v Christa, ktorý 

nabáda k hrdinským činom bez nároku na zisk a nie vďaka falošným ideám 

hmotného zabezpečenia. Iba tak, že sa upevní disciplína ducha, sa môže následne 

upevniť aj vonkajšia disciplína.  

 Je nevyhnutné obnoviť postavenie dôstojníkov v celej svojej plnosti tak, ako to 

už neraz pred celým Ruskom svedčili vodcovia ruskej armády. Snem uvažuje tak, že 

ak sa tieto pripomienky nebudú akceptovať, bude to príčinou veľkého 

nebezpečenstva, ktoré privedie spoločnosť k zúfalstvu a dôjde k stretnutiu medzi 

láskou k vlasti a povinnosťou rešpektovať nadriadených.  

 Vnútorné nepokoje musia prestať a bratovražedný boj sa musí ukončiť. 

Znepriatelené strany sa musia čo najrýchlejšie a definitívne zmieriť. Krvavá pomsta 

nemá mať miesta, pretože ide o nedôstojný prejav. Snem, ktorý pamätá na svoju 

povinnosť slúžiť dielu pokoja v Christu poukazuje na to, že na dosiahnutie tejto 

podmienky je nevyhnutné zabudnúť na svoje jednostranné pohľady, názory 

triednych vrstiev a politických strán. Vláda nemá byť straníckou, ale národnou. 

A národne ruskou môže byť iba vláda, osvietená Christovou vierou. Pevne veríme, 

že na záchranu vlasti je potrebná Božia pomoc a sebaobetajúca láska jej synov. Snem 

očakáva od ruskej štátnej moci prejavy, konkrétne činy takejto lásky, tak sa vláda 

stane dôstojnou Božieho požehnania“1. 7. septembra ustanovil snem deň 

celonárodného pôstu a modlitieb a to na 14. september (pre Moskovskú 

a Peterburgskú eparchiu) a pre ostatné vzdialenejšie eparchie 1. október). Ďalej sa 

snem zaoberal na základe návrhov povolať na snem ďalších nových členov pre prácu 

v komisiách. Snem sa v nasledujúcich dňoch zaoberal správnosťou volieb kandidátov 

                                                 
1 Деяния священного собора ...T.3., cit. dielo, s. 82. 160-161. 



51 
 

snemu, správnosťou kánonických kritérií ako aj vyučovaním náboženstva na 

školách1. 

 Svetská tlač sa danou otázkou ustanovenia patriarchu na Rusi zaoberala oveľa 

skôr, ešte v čase, keď bol na tróne imperátor Nikolaj II. Svetský pohľad na danú vec 

bol rôznorodý. Ľavicovo orientované denníky komentovali danú skutočnosť 

kontroverznými vyjadreniami: V Cirkvi nastúpi nebývalá diktatúra a vtedy spoločné 

riešenia nebudú mať v Cirkvi miesto. Národ bude žiadať, aby patriarcha adekvátne 

svojmu postaveniu reprezentoval Cirkev. Ak bude za patriarchu vybraný človek 

pokorný – bude to hlúpe, ale ak bude túžiaci po moci, bude to hrozné. 

 Pravicovo orientované denníky komentovali túto skutočnosť následovnými 

vyjadreniami: Patriarcha sa stane súperom cára. Keď u nás konečne nastáva sloboda 

tlače, útoky na patriarchu budú na škodu Cirkvi. Patriarcha na Rusi zapríčinil neraz 

rozkol v Cirkvi2. 10. októbra 1917 predseda snemového Oddelenia najvyššieho 

cirkevného riadenia vystúpil na sneme astrachanský biskup Mitrofan 

(Krasnopoľskij), ktorý na plenárnom zasadnutí vystúpil s dokladom 

o znovuobnovení patriaršieho riadenia Cirkvi. Na sneme začali dlhé rozpravy na 

túto tému, so svojimi príspevkami vystúpilo okolo 100 delegátov snemu. Značná časť 

delegátov, ktorí vystupovali proti znovuobnoveniu patriarchálneho cirkevného 

riadenia, po určitom čase a dlhých emotívnych rozpravách jednotlivých delegátov, 

poukazujúcich na pozitíva a negatíva tohto cirkevného systému, nakoniec ustúpila 

zo svojich pôvodných pozícií. Väčšina delegátov snemu dospela k záveru, že je 

nevyhnutné ustanoviť patriarchu na čelo Cirkvi. K tomu, aby snem správne 

napredoval, bolo treba veľa múdrosti a taktu, zmierovať a upokojovať, a tiež správne 

usmerňovať delegátov. Snem si zadal ako hlavnú úlohu obnoviť život ruskej Cirkvi 

na prísne kánonických základoch. Prvá základná otázka, na ktorú snem mal dať 

odpoveď, bola otázka patriarchu. 10. októbra 1917 predseda snemovej rady 

                                                 
1 Деяния священного собора ...T.2., cit. dielo, s. 3-70. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М., cit. dielo, s. 59. 
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najvyššieho cirkevného riadenia1 astrachánsky biskup Mitrofan (Krasnopoľskij) 

vystúpil na plenárnom zasadnutí s referátom o obnovení funkcie patriarchu. Kladné 

rozhodnutie bolo prijaté až po dlhých a ostrých diskusiách, v ktorých sa vyjadrilo 

okolo sto prihlásených. Kyjevský metropolita Vladimír, ktorý poukázal na 

rôznorodosť názorov vyzval „synov Cirkvi, aby svoje osobné názory podriadili hlasu 

Cirkvi“2. Veľmi pekne sa v prospech funkcie patriarchu vyjadril archimandrita, 

neskôr biskup Ilarion: „Prečo je nevyhnutné obnoviť funkciu patriarchu? Preto, že 

funkcia patriarchu je základnou najvyššou formou riadenia každej miestnej Cirkvi“. 

Cirkevné zákony, vyjadrené najmä prostredníctvom apoštolských pravidiel jasne 

vyžadujú: „Biskupi každého národa, a teda aj ruskí, majú poznať svojho prvého 

z nich a uznávať ho ako hlavného predstaviteľa. Celá všeobecná Christova Cirkev do 

r. 1721 nepoznala ani v jednej miestnej Cirkvi spoločné riadenie bez svojho hlavného 

predstaviteľa3. 

 Keď snem dospel k tomu, že je potrebné zvolenie patriarchu, delegáti sa 

spoločne dohodli na postupe výberu kandidátov. Každý delegát snemu mal možnosť 

dať písomný návrh s menom jedného kandidáta. Výsledky prvej etapy volieb z 30. 

októbra 1917 boli následovné: charkovský arcibiskup Antonij – 101 hlasov, 

tambovský arcibiskup Cyril – 27 hlasov, moskovský metropolita Tichon - 23, tifliský 

metropolita Platón – 22, novgorodský arcibiskup Arsenij – 14, kyjevský metropolita 

Vladimír, kišinevský arcibiskup Anastasij, protopresbyter Georgij Šaveľský – po 13 

hlasov, vladimirský arcibiskup Sergej – 5, kazanský arcibiskup Jakub (Pjatnický), 

archimandrita Ilarion a laik A. D. Samarin, bývalý oberprokuror synody – po 3 hlasy, 

ďalší po dva alebo jeden hlas. Nasledujúci deň, keď bolo vysvetlené, že laik nemôže 

byť vybraný za patriarchu, bolo uskutočnené nové kolo hlasovania, v ktorom 

podával každý kandidát snemu návrh s troma navrhnutými kandidátmi z vyššie 

uvedenej skupiny. Na zasadnutí bolo prítomných 309 delegátov snemu. 

                                                 
1 Отдел вышшего церковнаго управления. 
2 Деяния священного собора ...T.2., cit. dielo, s. 155-156. 
3 Первоиерарха. 
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Kandidátom, ktorý získal najviac hlasov, počtom 199, bol novgorodský arcibiskup 

Arsenij (Stadnickij). 162 hlasov získal moskovský metropolita Tichon (Bellavin) a 159 

získal arcibiskup Antonij (Chrapovickij). Výber jedného z nich ponechali kandidáti 

na Boha, a to formou losu. Tento spôsob dôvery v Božiu vôľu bol známy už pri 

doplnení počtu apoštolov1. 

 28. októbra prot. P. I. Lachostskij v mene 60 členov snemu navrhol hlasovanie. 

V tento deň snem prijal historické uznesenie, ktoré bolo zverejnené 4. 11. 1917.  

 Ustanovenie najvyššieho riadenia Ruskej pravoslávnej cirkvi bolo nasledovné:  

1. V Ruskej pravoslávnej cirkvi najvyššia moc – zákonodarná, administratívna, 

súdna a kontrolná patrí Miestnemu snemu, ktorý je periodický zvolávaný 

a pozostáva z biskupov, klerikov a laikov.  

2. Obnovuje sa patriarchálny systém cirkevného riadenia, na čele ktorého stojí 

patriarcha. 

3. Patriarcha je prvý medzi rovnými jemu biskupmi. 

4. Patriarcha spolu s cirkevnými orgánmi sa zodpovedajú snemu2. 

 5. novembra 1917 v Chráme Christa Spasiteľa po svätej liturgii a po slúžení 

akafistu pred divotvornou ikonou Vladimírskej Bohorodičky, realizovalo losovanie 

90 – ročný schijeromonach Zosimovej Pustovne Alexej. Po troch zemných poklonoch 

pred ikonou a prežehnaním sa vytiahol pred očami všetkých los s menom kandidáta, 

ktorý podal metropolitovi Vladimírovi. Tento nahlas prečítal meno kandidáta: 

„Tichon, metropolita moskovský“. Zároveň po prečítaní mena zaznelo: „Axios, axios, 

axios“3. 

 Vyššie uvedení traja kandidáti v tom čase slúžili sv. liturgiu v Trojickom 

podvorí na Sucharevskej ulici v chráme zasvätenom sv. Krížu, kde v pokore 

očakávali Božiu vôľu. Výsledok losovania im oznámila delegácia na čele 

s metropolitmi Vladimírom, Benjamínom a Platónom. 

                                                 
1 Sk 1, 26. 
2 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь... T 1., s. 105. 
3 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории.., s. 219. 
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 Čas pred slávnostnou intronizáciou na patriarchu samotný kandidát prežíval 

v Trojicko-Sergejevskej Lavre, kde sa na daný akt duchovne pripravoval. Slávnostná 

intronizácia sa uskutočnila v Uspenskom chráme 21. novembra 1917, kde sa 

zúčastnilo množstvo národa. Procesie všetkých moskovských chrámov zaplnili 

nielen Kremeľ, ale aj Červené námestie.  

 Na tento akt bolo zapožičané oblečenie ruských patriarchov, žezlo metropolitu 

Petra, mantia a biely patriarší klobúk patriarchu Nikona. Počas liturgie dvaja 

najstarší metropoliti pri spievaní trikrát „axios“ posadili Bohom vyvoleného 

kandidáta na patriarší trón a obliekli ho do patričného oblečenia. Potom sa patriarcha 

prihovoril prítomným v chráme. Po skončení liturgie sa podľa starej tradície 

obchádzal a posväcoval svätenou vodou Kremeľ. V mene všetkých biskupov sa na 

konci k patriarchovi prihovoril charkovský arcibiskup Antonij: „Vaše vylosovanie 

treba nazvať dielom Božej prozreteľnosti, pretože ešte v mladosti to Vaši priatelia 

z Akadémie nevedomky predpovedali. Možno vtedy v Novgorode sa priateľsky 

tešili zo zbožnosti Timofeja Sokolova, a preto vás okurovali vyrobenými kadidlami. 

Ich vnuci už okurovali skutočne pred neporušenými ostatkami Vášho nebeského 

ochráncu – Tichona Zadonského. Vaši priatelia z Akadémie Vás nazvali patriarchom, 

keď ste ešte boli laikom, a ani oni, ani Vy ste si ani len nepomysleli na to, že by sa to 

mohlo stať skutočnosťou. A túto prezývku „patriarcha“ Vám v mladosti dali za Váš 

morálny a zbožný život.“ 

 Patriarcha Tichon, ktorý sa takto dostal na čelo Cirkvi, sa čoskoro musel ako 

jej hlavný predstaviteľ oficiálne postaviť na jej obranu pred bohoboreckou vládou. 

Išlo o konkrétnu osobu, ktorá v mene celej Ruskej pravoslávnej cirkvi bola nútená 

obhajovať cirkevné záujmy vo vzťahu k novému zriadeniu, ktoré na každom kroku 

spôsobovalo Cirkvi traumu. Samozrejme, aj preto boli zo strany boľševikov vyvinuté 

patričné opatrenia a psychický a fyzický nátlak práve na patriarchu Tichona, ale aj na 

ďalších pracovníkov Cirkvi. Do určitej miery prorocká predpoveď E. Trubeckého sa 

naplnila, keď ešte v čase rozpravy o patriarchálnom systéme riadenia predpovedal, 

že bude ochrancom a obrancom Cirkvi.  
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 Keďže sa delegáti v priebehu zasadnutia dozvedeli, že došlo k delostreleckej 

paľbe na Kremeľ, v obave o osud chrámov ako prvý odišiel len, čo to bolo trochu 

možné, po utíšení paľby, predseda snemu metropolita Tichon v sprievode malej 

skupiny delegátov snemu, ktorí prezreli všetko, čo bolo treba. Pri Nikoľskej bráne 

delegáciu zastavili boľševické ozbrojené hliadky: „Prečo sem idete?“ Vysvetľovali, že 

chcú vykonať obhliadku kremeľských chrámov po delostreleckom útoku. „Keď príde 

čas urobíte obhliadku“. Istý vojak navrhol: „Pustíme ich a potom postrieľame!“... 

Stav chrámov bol nasledovný: V Chráme Vasilija Blaženého rozbité okná, v kupole 

Uspenského chrámu veľká diera. Najviac poškodený bol chrám 12 apoštolov, pri 

ktorom bola obrovská kaluž krvi. Delostrelecký granát prestrelil ikonu 

svjščenomučenika Germogena, iný zasa odtrhol ruky ukrižovanému Spasiteľovi. 

Delostrelecký granát dopadol aj do izieb metropolitov v Čudovom monastieri. Pred 

očami delegácie vojaci lynčovali plukovníka, ktorého následne zastrelili 

v prítomnosti biskupa Nestora.  

 Všetci prítomní členovia snemu boli informovaní o stave poškodených 

chrámov.1 

                                                 
1 Poznámka: „Ešte počas zasadnutia snemu z Petrohradu došiel minister vierovyznania S. A. 

Kotľjarevský so správou, že Dočasná vláda bola uväznená a moc prebrala Revolučná rada. Bolo len 

otázkou času, kedy príde na rad Moskva.  

28. októbra revolučné udalosti zastihli aj hlavné mesto. Dôstojníci, kozáci a narýchlo mobilizovaní 

študenti vojenských akadémií – junkeri, ktorí zostali verní Dočasnej vláde, bránili Kremeľ. Takmer 

celé mesto už bolo v rukách červených revolučných plukov. Na uliciach ležalo množstvo mŕtvych, 

ranených a všade bolo množstvo ozbrojených vojakov, hliadok. Strieľalo sa všade v dvoroch, 

domoch, na uliciach. V tieto strašné dni mnohí členovia snemu chodili po meste, poskytovali pomoc 

raneným, medzi nimi aj biskupi, napr. tavrický Dimitrij (Abašidze) a kamčatský Nestor (Anisimov). 

Snem chcel zastaviť bratovražedný boj, a preto vyslal delegáciu na čele s metropolitom Platónom na 

vyjednávanie s Armádno-revolučnou radou a vedením Kremľa. Išlo o pokus parlamentárstva, aby 

uspokojili dva proti sebe stojace vojenské skupiny. Cirkevná delegácia smerovala k domu generál 

gubernátora na Tverskej ulici, kde sa usídlil štáb červených. Ľudia, stretávajúci procesiu, ktorú viedli 

biskupi, dávali dole čapice, žehnali sa a niektorí sa k nim pridávali. Pred štábom delegáciu privítalo 

množstvo vojakov a červenogvardejcov s puškami. Jedni dávali dole námornícke čapice, iní sa 

žehnali, ďalší hrozili a zlostne nadávali. Mierumilovaní delegáti snemu trpezlivo a pokorne 

rozprávali s vojakmi, ich velitelia, ale na nich kričali. Vojaci si to však veľmi nevšímali a nepočúvali 

veliteľov, a tak si ich členovia snemu postupne získali. Mnohí z nich prosili o požehnanie. Do štábu 

pustili iba metropolitu Platóna. Komisár Solovjej si poprosil o požehnanie a ponúkol vladykovi 

stoličku. Metropolita si pred komisára kľakol a prosil ho, aby ukončili obliehanie Kremľa. Komisár 

zdvihol vladyku a povedal: „Neskoro, neskoro! My sme nenarušili prímerie. Povedzte junkerom, aby 
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 Zo škôl bolo dekrétom Oddelenia Cirkvi od štátu a škôl od Cirkvi odstránené 

vyučovanie náboženstva. Cirkvi a náboženské spoločenstva však mali právo pre 

tento účel a veriacim sa dovoľovalo učiť sa náboženstvo, alebo učiť svoje deti 

osobne.1 

 Druhé zasadnutie bolo otvorené 21.1.1918, v čase keď prebiehal anticirkevný 

teror. 25.1.1918 bol v Kyjeve zavraždený metropolita Vladimír. Keď sa túto smutnú 

správu dozvedeli delegáti snemu, bolo prijaté uznesenie: „Zaviesť v chrámoch pri 

bohoslužbách zvláštne prosby za teraz prenasledovanú pravoslávnu vieru a Cirkev, 

ako aj tých, ktorí skončili svoj život ako vyznávači a mučeníci. Zaviesť po celom 

Rusku každoročné modlitebné spomínanie vyznávačov a mučeníkov na deň 25. 

januára alebo za týmto dátumom nasledujúcu nedeľu2. 

 5.4.1918 tesne pred vyhlásením paschálnych prázdnin snem prijal uznesenie 

o pričíslení k svätým mučeníkom Josifa Astrachánskeho, biskupa Sofronija 

Irkutského. Na tomto zasadnutí snem prijal ešte mnoho dôležitých uznesení ohľadne 

právomocí a organizovaní najvyšších, eparchiálnych a farských orgánov cirkevného 

riadenia.  

 29. mája snem udelil autonómny štatút ukrajinskej Cirkvi s podmienkou 

právnej a kánonickej spätosti s materskou ruskou Cirkvou.  

 Keď sa zvesť o zavraždení cára Nikolaja II. doniesla na zasadnutie snemu, 

patriarcha slúžil panychídu a na druhý deň aj liturgiu za usopšim, pri ktorej 

                                                                                                                                                         
sa vzdali!“ Delegácia sa teda rozhodla navštíviť aj obliehaných, avšak červené oddiely ich do Kremľa 

nevpustili... 

3. novembra bol Kremeľ dobytý. Začalo sa zatýkanie, vojenské súdy a okamžité popravy....Červení 

pochovávali svojich mŕtvych pri stenách Kremľa bez slúženia panychíd a parastasov za zomrelými, 

ale pri pohreboch spievali revolučné piesne. Istá príbuzná mŕtvého vojaka prosila, aby jej bolo 

vydané telo s tým, že bude cirkevne pochovaný. Telo jej odmietli vydať, ale ktosi sa predsa len 

dovtípil a niesol ikonu pred vojenským sprievodom. (Pozri: ЦЫПИН, В.: История Русской 

православной церкви 1917-1997. Москва 1997, s. 27-28). Cirkev nezabudla ani na tých, ktorí nie 

z vlastnej viny nemohli mať cirkevný pohreb. V Chráme Christa Spasiteľa slúžili spoločnú 

panychídu za všetkých padlých v tieto dni bratovražednej vojny.  
1 Высказания классиков марксизма ленинизма, документы КПСС и Советского государства. Москва 

1981, s. 112-116. 
2 Собрание определений и постановлений священного собора Православной Российской Церкви 1917 – 

1918, Вып. 3. Москва 1994, s. 55-56. 
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predniesol hroznú obviňujúcu reč – kázeň, v ktorej nechcel posudzovať politiku cára, 

ale poukázal na jeho zavraždenie po tom, čo sa zriekol trónu a nerobil nič preto, aby 

sa opätovne vrátil k moci, čo treba považovať za neospravedlniteľný priestupok. 

„Treba na to pamätať“ dodal patriarcha, „ale netreba sa báť o tom vravieť, hoci by 

nám za to hrozilo neviem aké prenasledovanie (1, s. 17). „V týchto dňoch sa stalo čosi 

hrozné – bol zastrelený náš bývalý imperátor Nikolaj Alexandrovič a naša vláda 

a výkonný výbor to všetko odobrili a uznali to za správny postup. Avšak naše 

kresťanské svedomie, ktoré sa riadi Božím slovom, s tým nemôže súhlasiť. Ak sa 

podľa neho riadime, musíme odsúdiť takéto počínanie. Pretože krv zastreleného sa 

vylieva nielen na tých, ktorí to vykonali, ale aj na nás. Nech nás za to nazývajú 

kontrarevolucionármi, nech nás zatvárajú do väzení, nech nás strieľajú. Sme 

pripravení všetko vytrpieť v nádeji, že sa aj na nás vzťahujú slová nášho Spasiteľa: 

„Blahoslovení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho1“2. Kázeň povedal patriarcha 

v chráme bez prípravy a zapísal ju prot. P. N. Lachostskij – člen snemu so súhlasom 

patriarchu a prečítal ju aj členom snemu na najbližšom zasadaní3. 

                                                 
1 Lk 11, 28. 
2 ПОЛЬСКИЙ, М.: Новые мученики Росийские. Джорданвил 1957, T. 1. s. 282-283. Porovnaj Журнал 

Московской Патриархии, Н 10. Москва1996, s. 71-72. 
3 Počiatočné krátke správy o zavraždení imperátora v Jekaterinburgu, ktoré sa neskôr objavilo v tlači 

neboli pravdivé. Ostatní členovia cárskej rodiny, ako sa udávalo pre verejnosť, boli vraj „prevezení 

na bezpečné miesto“. Rozhodnutie o vyvraždení cárskej rodiny neboli prijaté Leninom 

a Sverdlovom, s ktorými sa stotožnili všetci členovia boľševického vedenia. Iba J. V. Stalin sa podľa 

niektorých svedectiev nestotožňoval s takýmto rozhodnutím. Ako píše S. Berija, ktorý sa odvolával 

na výpovede svojho otca: „Spomínam si, že sa rozprávalo toto: Samotnéhoho cára v danej situácii bolo treba 

zastreliť, ale ostatných, vrátane detí, nie. Nebolo absolútne žiadnej príčiny, aby museli byť usmrtení. V každom 

prípade to bol názor Stalina, ale Lenin trval na zastrelení všetkých...“ (БЕРИЯ, С.: Мой отец Лаврентий 

Берия. Москва 1996, s. 314). Poniektorí autori zaoberajúci sa detailnejšie témou vraždy cárskej rodiny 

prichádzajú k záverom, že ich odstránenie malo rituálny podtón a bolo dielom slobodomurárov. 

(ПАНАГУЦЦИ, P.: Правда об убийстве Царской Семьи. Джорданвил 1981, s. 64-68; ПЛАТОНОВ, 

О.: Терновый венец России. Москва 1997. Т 1., s. 583-547). 

 4.júla v Jekaterinburgu v pivnici domu pána Ipatijeva boľševici zavraždili cára Nikolaja II. a s ním aj 

celú jeho rodinu: cárovnú Alexandru, následníka trónu Alexeja a dcéry – Oľgu, Tatianu, Máriu 

a Anastáziu. (Pozri ikonu cárskej rodiny.)Ruská pravoslávna cirkev na svojom miestnom sneme 

a jubilejnom sneme 2000 rokov od narodenia Christa kanonizovala celú cársku rodinu za mučeníkov. 

Slávnostná bohoslužba pri tejto príležitosti, ako aj kanonizácia ďalších novomučeníkov a vyznávačov 

20. storočia, sa uskutočnila v Moskve a to v novovybudovanom chráme Christa Spasiteľa, ktorý bol 

z povrchu zeme znesený r. 1936 na príkaz Beriju.(Pozri ikonu novomučeníkov ruských). 
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 Posledné, tretie, zasadnutie snemu trvalo dvadsať dní, od 1. až do 20. augusta 

1918. Boli prijaté uznesenie o „monastieroch a mníchoch“. Ďalšie uznesenia 

zakazovali druhýkrát vstupovať do manželského zväzku kňazom vdovcom, alebo 

rozvedeným. Snem ustanovil sviatkovanie všetkých svätých „в земли Русской 

просиявших“ na druhú nedeľu po Päťdesiatnici. Na zasadnutí sa preberala otázka 

najbližšieho miestneho snemu, ktorý bol navrhnutý na jeseň r. 1921. Snem i napriek 

tomu, že trval viac ako rok, neprerokoval všetky body podľa svojho programu 

a musel byť ukončený z dôvodov konfiškácie – zoštátnenia cirkevných budov, kde 

rokovania prebiehali. Mnohé uznesenia snemu nebolo možné uskutočniť kvôli 

spoločensko-politickej situácii, ktorá sa v štáte vytvorila. Najdôležitejšie však bolo, že 

na čele Cirkvi stál opäť patriarcha, službu ktorého mnohí považujú za krížovú cestu, 

pretože byť predstaviteľom Cirkvi v zložitom období nového štátu, kde Cirkev 

hľadala svoje miesto, keď skončila 1. svetová vojna, začala občianska vojna a na 

Cirkev sa hľadelo ako na pozostatok monarchizmu, bolo krížom, ktorý znamená 

utrpenie.  

 Ďalšie otázky, ktoré bolo taktiež potrebné riešiť, sa nakoniec kvôli 

októbrovému prevratu, a to najmä „nevyhovujúcim podmienkam“ pre prácu 

v Sneme, vôbec neprebrali. Išlo predovšetkým o prerokovanie dvadsiatich troch 

vopred pripravených dokumentov. Uprostred roku 1918 sa účastníci snemu museli 

rozísť a zanechať prácu v sneme.  

 Od tej chvíle mali vzťahy medzi štátom a Cirkvou budovať na „nových“ 

základoch. Ruská pravoslávna cirkev stratila postavenie vládnucej Cirkvi 

v sovietskom štáte a dostala sa na rovnakú úroveň s ostatnými vierovyznaniami 

a náboženstvami. Odteraz nedostávala žiadnu materiálnu podporu zo strany štátu 

a jej majetok sa stal „majetkom celého národa“. Náboženstvo s stalo osobnou 

záležitosťou každého občana, náboženská prísaha sa prestala používať v službách 

štátu, cirkevný sobáš stratil právnu silu. Zo škôl bolo odstránené vyučovanie 

náboženstva.  
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 Po sneme musel patriarcha Tichon v ťažkom období, v akom sa ocitla Ruská 

pravoslávna cirkev, riešiť tri vážne problémy: 

1. Hľadať možnosti a nájsť „normálne“ vzájomne sa rešpektujúce vzťahy 

medzi Cirkvou a Sovietskym štátom.  

2. Pracovať na organizácii ruskej pravoslávnej diaspory, ktorá vznikla 

počas občianskej vojny 1918-1922. 

3. Usilovať o cirkevnú jednotu a čistotu kánonického uvedomenia 

v spojitosti s objavením rozkolov v Ruskej pravoslávnej cirkvi.  

 


