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3 Politika novej vlády a jej vzťah k Ruskej pravoslávnej cirkvi 

 

Bez toho, aby sme spoznali minulosť, nie je možné spoznať budúcnosť. V tejto 

súvislosti treba hľadieť na prílohu, ktorá obsahuje pohľady arcibiskupa Tichona na 

monarchiu, ako aj prot. Sergeja Bulgakova na vzťah medzi Cirkvou a štátom, ktoré 

nám lepšie pomôžu pochopiť v náväznom kontexte ďalší vývoj pravoslávnej Cirkvi 

v Rusku v „nových podmienkach“ rodiaceho sa „nového, lepšieho a spravodlivého“ 

socialistického zriadenia. Prorocká predpoveď Tichona, že pri zmene politického 

systému v Rusku dôjde k veľkému otrasu samotných základov štátnosti, bola 

pravdivá. Zemetrasenie, ktoré pocítila väčšinová pravoslávna cirkev v Rusku, malo 

tragické následky. Kresťanstvo, ktoré sa od r. 988 na Rusi stalo oficiálnym a štátnym 

náboženstvom, bolo vystriedané „novým štátnym náboženstvom“, ktorým sa stal 

podľa názoru S. Bulgakova „vojnový ateizmus komunistickej sekty“. Mnohí 

novodobí historici pomenúvajú rodiaci sa vzťah medzi štátom a Cirkvou vlastne 

„križiackou výpravou proti kresťanstvu – pravosláviu“1. 

 Zo strany boľševikov bol najväčší úder postupne a systematicky zasadzovaný 

štátnymi expertmi proti väčšinovej pravoslávnej Cirkvi, ako najväčšiemu 

a potencionálne najsilnejšiemu „nepriateľovi“ nového štátneho zriadenia. Jeden 

z vodcov Kominterny N. Bucharin sa v kruhu svojich najbližších vyjadril, že cirkevný 

front je jedným z najnebezpečnejších pre sovietsku vládu, a preto na tento front dala 

14 000 skúsených bojovníkov. Bucharin nabádal zniesť z povrchu zemského Cirkev, 

ktorá je prameňom kontrarevolúcie. Na boj proti Cirkvi odporúčal súdruha 

Dzeržinského a aj on sám urputne presadzoval uväznenie patriarchu. Z listu, ktorý 

Dzeržinský adresoval r. 1921 Lacisovi, sa dozvedáme: „Cirkev sa rozpadáva, tomuto 

treba pomôcť, ale nie tak, aby sa znovuzrodila v obnovenej forme. Preto cirkevnú 

                                                 
1 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения. Церков и государство в Советском Союзе, ч. 1. Москва 

1980, s. 45. 
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politiku rozkladu musí viesť VČK a nikto iný... My sme stavili na komunizmus a nie 

na náboženstvo. Likvidovať ju môžu iba čekisti“1. 

 Išlo o prenasledovanie, ktoré mnohí súčasní predstavitelia Ruskej 

pravoslávnej cirkvi a nielen Ruskej zahraničnej cirkvi, medzi nimi aj patriarcha 

Alexej II. prirovnávajú k apokalyptickým víziám konca sveta a boja červenej Šelmy 

proti Christovej Cirkvi, ktorá zlikvidovala milióny nevinných obetí. Preto patriarcha 

Alexej II. konštatoval: „V 20. storočí dalo Rusko svetu viac mučeníkov a vyznávačov, 

ako celá kresťanská Cirkev za svoje predchádzajúce obdobie“2. Metropolita Antonij 

Surožský v úvode knihy, ktorá hovorí o tomto období, poukazuje na to, že „cieľom 

bolo sprístupniť fakty pre množstvo čestných ľudí, ktorí chcú pochopiť hĺbku 

cirkevnej tragédie a zložitú cestu Ruskej pravoslávnej cirkvi“3. 

 Prenasledovanie kresťanov v ZSSR priveľmi pripomínalo prenasledovanie 

kresťanov v prvotnej Cirkvi od 1. storočia do začiatku 4. storočia.  

 V krvavom októbrovom prevrate r. 1917 sa k moci dostali sociálni demokrati – 

bojoví bezbožníci4, ktorí neustále ako modlitbu opakovali aforizmy svojho vodcu 

a ideológa V. Lenina: „Každý, kto spomína meno Boha, je nekrofil“, náboženstvo je 

určitý druh duchovnej závislosti“, každá náboženská idea je ako najhoršia zhubná 

nákaza“. Väčšina ruskej inteligencie sa k otázkam kresťanskej viery správala 

ľahostajne. Ateizmus sa v Rusku propagoval prostredníctvom kníh francúzskeho 

spisovateľa Voltaira a K. Marxa. Ruskí ateisti s obľubou spájali teóriu s praxou. Napr. 

člen tajného spolku „Peklo“, istý Karakozov, sa pokúsil o atentát na cára Alexandra 

II., alebo vrah Nečajev vypracoval program pre akcie teroristov v knihe „Revolučný 

katechizmus“. Neobyčajne veľký priestor sa ateistom poskytol po „Veľkej októbrovej 

socialistickej revolúcii“, keď sa usilovali zničiť tisícročnú ruskú kultúru a „oslobodiť“ 

ľudí od takých pojmov ako svedomie, duchovná láska, milosrdenstvo. Pre 

                                                 
1  Pozri ДАМАСКИН, Й.: Новомученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Право-

славной Церкви 20. столетия. I.-II. Твер 1992- 1996, s. 6. 
2 Pozri prológ k vydaniu knihy jeromonacha Damaskina (Orlovského) Новомученики, исповедники..., 

cit. dielo, s. 3-4. 
3 Pozri ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь...T.1,s. 3. 
4 V rus. origináli – воинствующие безбожники. 
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boľševikov bolo málo zničiť vieru v Boha, chceli viesť vojnu priamo s Bohom. 

Namiesto Christa chceli slúžiť molebny Leninovi a namiesto kríža postaviť na 

chrámových kupolách červenú hviezdu. Namiesto ikon – zobrazovaní svätých, 

maľovali v chrámoch portrét Judáša Iškariotského – patróna revolučných zmien. 

V centre Moskvy namiesto ikony Spasiteľa, ktorá bola umiestnená na budovy Dumy 

nad kupolou Iverskej časovne, na svätyni, ktorú si ctil celý národ, bol umiestnený 

reliéfny nadpis: „Náboženstvo – ópium ľudstva“. Zákony, zakazujúce umiestňovať 

ikony na verejných miestach, sa aplikovali demonštratívne, keď sa na uliciach 

zhromaždilo čo najviac ľudí. Odstraňovanie prebiehalo za sprievodu nezmyselných 

slovných útokov proti náboženstvu a Cirkvi, pričom pred očami publika ikonu 

neúctivo zhodili, poliali benzínom a spálili. Nabrala sa pritom do úvahy starobylosť, 

historická ani umelecká cena ikony, ktorá v „lepšom“ prípade mohla skončiť v blate 

ako materiál potrebný pre chodcov, alebo ako „náhrada za vybité sklo na oknách“1. 

 „V časoch vojnového komunizmu“, spomína Fedor Stepun, „v Moskve nebolo ničoho. 

Tisícky ľudí zomierali od hladu na týfus. Rady na chlieb boli rovnako dlhé ako rady ľudí, ktorí 

chceli získať miesto na cintoríne kvôli pohrebu rodinného prislušníka. Iba jedného bolo 

v Moskve dosť. Ľudských trupov, na ktorých sa učili pitvať medici. Podľa svedectva známeho 

lekára, väčšina z mŕtvych bola strelená do zátylku.“ 2 

 S požehnaním patriarchu Tichona sa v januári r. 1918 v celej krajine 

organizovali cirkevné procesie tzv. крестные ходы. Pohľad na státisícové zástupy 

veriacich vyľakal boľševikov viac než ozbrojený odpor. Národ ukázal, že sa nemieni 

zmieriť s poškvrňovaním a vykrádaním chrámov a strieľaním klerikov a veriacich. 

Išlo od určitej miery o cirkevnú manifestáciu protestu proti tomu, čo sa dialo 

v spoločnosti, ako aj o vyjadrenie proti dekrétu „O oddelení Cirkvi od štátu“. Laici sa 

deň predtým spovedali a v samotný deň ráno prijímali Telo a Krv Spasiteľa na 

liturgiách, aby tak boli pripravení za vieru a Cirkev položiť aj vlastný život a boli čistí 

                                                 
1 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения. Церков и государство в Советском Союзе, ч. 2. Москва 

1980, s. 106-107. Pozri kapitolu „Sprofanovanie a poškvrnenie náboženského citu“. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, cit. dielo, s. 95. Pozri kapitolu „Osemnásty rok“.  
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a pripravení odísť z tohto sveta ako vyznávači a mučeníci1. Len v samotnom 

Peterburgu sa na týchto procesiách zúčastnilo okolo 300 000 laikov a v Moskve až do 

500 000. Socialistická tlač tomu nevenovala veľkú pozornosť a bagatelizovala 

cirkevný protest, hovoriac v médiách o desaťtisícoch sfanatizovaných žien. 

Korešpondenti „Новой жизни“ písali o demonštrácii moskovskej „buržoazie, ktorá 

prišla o rozum“ a tiež o „čiernej reakcii“. Čierna farba odevu – rias pravoslávnych 

klerikov – farba, ktorou bola označkovaná Ruská pravoslávna cirkev. Napr. 

divadelná hra naštudovaná ešte v r. 1906 v Kronštade „Čierne vrany“ bola 

výsmechom, ktorý bol zameraný proti ctihodnému prot. Jánovi Kronštadskému ako 

aj ďalším duchovným cirkevným autoritám, ľuďom, ktorí nosili riasy a podriasniky.  

 Sovietske noviny „Дело народа“ a „День“ v procesiách nevideli nič zvláštne 

okrem „nebezpečenstva židovských pogromov“2. Petrohradská svetská tlač sa vôbec 

nezmieňovala o procesiách, akoby sa vôbec neboli uskutočnili. Tieto cirkevné 

procesie nebolo možné zastaviť, pretože vojaci, ktorí stáli na strane boľševikov, 

odmietli strieľať do národa. Žiaľ, nie všade tomu bolo tak. Po cirkevno-národnom 

proteste nasledoval teror. Uprostred procesie astrachanský biskup Mitrofan 

(Krasnopoľskij), ktorý bol zastrelený 23. júna 1919.  

 V Šacke a Tule pri spievaní bohoslužobných piesní zaútočili na procesie 

streľbou z guľometov. Tragickými následkami procesie v Tule z 2. februára, kde sa 

zúčastnilo okolo 20 000 veriacich, bolo 13 mŕtvych, množstvo ranených, medzi nimi 

aj biskup Kornilij. Boľševické noviny „Правда“, v snahe ospravedlniť neprimerané 

použitie strelných zbraní proti modliacej sa cirkevnej procesii, krivo svedčili o snahe 

veriacich zaútočiť na väzenie s cieľom oslobodiť uväznených pravoslávnych 

kresťanov3. V Šacku, v Tombovskej guberniji boli všetci duchovní uväznení. 

 V Omsku bol po skončení procesie okamžite zatknutý biskup. Vo Voroneži 

procesie veriacich vylomili červenoarmejcami zatvorené dvere chrámov a po 

                                                 
1 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения... ч. 2., s. 208-222. 
2 Tamže, s. 215. 
3 Церковные ведомости, Н 5. Москва 1918, s. 208-209. 
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odslúžení slávnostného molebnu za zvuku zvonov a streľby vyšli do mesta. Proti 

veriacim postavili obrnené transportéry a guľomety. Mŕtvych bolo toľko, že ich nikto 

ani nepočítal“1. V boji s veriacim Ruskom boľševici používali známe čapice s veľkým 

šiltom, „aby nemuseli vidieť žiaru svätosti“ vyznávačov a svätých novomučeníkov, 

ktorí morálne oslepovali svojich vrahov. Masový teror, ktorý bol v tom čase 

rozpútaný proti Cirkvi, sa viedol postupne s besnou zúrivosťou tajne v noci2, ale aj 

zjavne cez deň3. Niet divu, že patriarcha Tichon pomenúva boľševikov tvrdými 

osloveniami ako satanisti, ktorým nič nie je sväté – ani chrám, ani bohoslužobné 

predmety, ostatky svätých, ba ani obyčajný ľudský život.  

 Patriarcha Tichon v snahe upokojiť ničivé vášne vytvorené revolúciou, vydal 

11. novembra 1917 prvé oficiálne posolstvo Miestneho snemu Ruskej pravoslávnej 

cirkvi: „Veľké utrpenie zasiahlo našu vlasť, ale čaša Božieho hnevu sa ešte stále 

vylieva na nás a novými hriechmi rozmnožujeme tento spravodlivý hnev. K týmto 

nešťastiam sa pridalo ešte jedno a to občianska vojna, ktorá zasiahla ruskú zem. 

Jedna strana vojska a národa, oklamaná sľubmi rôznych pozemských bláh a skorého 

pokoja, sa postavila proti druhej strane a naša zem sa sfarbila bratskou krvou. Avšak 

vodcom rozbrojov je to ešte stále málo.Výsmech, rúhanie sa a zločin boli spáchané 

proti pravoslávnej viere, nad celým pravoslávnym národom a jeho dejinami. Celé dni 

ruské delá ostreľujú najväčšiu svätyňu Rusi – náš moskovský Kremeľ a jeho staré 

chrámy, ktoré chránia sväté a divotvorné ikony, ostatky svätých a ruské starožitnosti. 

Tí, ktorí to vykonali, žijú teraz medzi nami so znakom Kaina, ktorý zavraždil brata, 

s hriechom hrozného rúhania sa svedomiu. Možno, že sú opojení svojím krvavým 

víťazstvom a nemyslia na to, čo vykonali. No existuje Boží súd a Božia pravda! Bohu 

sa nikto rúhať nebude! Namiesto učiteľmi – luhármi sľúbeného nového 

spoločenského poriadku krvavé nepokoje, namiesto pokoja a bratstva národov 

zmätenie jazykov a krutá nenávisť bratov. Ľudia zabudli na Boha, ako hladní vlci sa 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, cit. dielo, s. 92.  
2 Vraždy a fyzické likvidovanie nepohodlných ľudí, perzekúcie čekistov. 
3 Oficiálne súdne procesy s nepriateľmi národa, monarchistami, kontrarevolucionármi, popravy, 

dlhodobé ťažké tresty v gulagoch. 
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vrhajú jeden na druhého. Dochádza k všeobecnému zatemneniu svedomia a rozumu. 

Už dávno sú do ruskej duše zasievané antichristove semená a srdce národa je 

otrávené učeniami, ktoré odvrhujú vieru v Boha, zasievajú nenávisť, žiadostivosť, 

lúpenie cudzieho. Na tomto základe sľubujú, že vytvoria šťastie na zemi. Kresťania 

sú však varovaní Božím slovom pred týmito falošnými učiteľmi. „Ale Duch výslovne 

hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať 

bludných duchov a učení démonických.“ 1 

 Otvorene sa hlása boj proti Christovej viere, protivenie sa akejkoľvek svätyni 

a vyvyšovanie sa nad všetko, čo sa menuje Boh2... Preto sa ruská mocnosť búra 

a prepadá tejto besniacej sa bezbožnosti. Pred očami všetkých je vykonávaný 

spravodlivý Boží súd nad národom, ktorý premrhal svätyne... 

 Pre tých, ktorí vidia jediný základ svojej moci v násilí jednej triedy nad celým 

národom, neexistuje vlasť a jej svätyne. Stávajú sa zapredancami vlasti, vykonávajú 

neslýchanú vlastizradu Rusi a našich verných spojencov. Avšak na vlastné nešťastie 

sa doteraz ešte nezrodila skutočná národná moc, dôstojná dostať požehnanie 

pravoslávnej Cirkvi.... 

 Posvätná synoda teraz vyzýva celú ruskú Cirkev, aby priniesla modlitebné 

pokánie za veľký hriech tých synov, ktorí sa dali ľstivo oklamať a z neznalosti sa 

dopustili zabíjania vlastných bratov a bohorúhačsky ničili národné svätyne. 

Zanechajte nerozumnú túžbu falošných učiteľov, ktorí nabádajú uskutočniť 

celosvetové zblíženie cestou celosvetových občianskych vojen! Vráťte sa na 

Christovu cestu!3 

 Ako udáva D. Merežovský, anatéma, ktorú vyriekol patriarcha Tichon v tieto 

dni na boľševikov, bola prejavom veľkého hrdinstva a nebojácnosti nielen ako 

biskupa, ale aj ako človeka. Všetci čestní a veriaci ľudia mu majú vzdať úctu a hlboko 

                                                 
1 1Tim 4, 1. 
2 2Tes 2, 4. 
3 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s.103-104. 
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sa pred ním skloniť. Smelé slová patriarchu sa páčili aj bielogvardejskej tlači, že 

v časoch revolučnej svojvôle sa nebál povedať boľševikom priamu a horkú pravdu1. 

 Patriarcha Tichon v kázni v Chráme Christa Spasiteľa v Moskve pri príležitosti 

novoročného molebnu 1.1.1918 poukázal na „novodobých budovateľov našej vlasti, 

ktorí si chcú urobiť meno reformami a dekrétmi. Sľubujú, že z nás urobia boháčov, 

ale v skutočnosti z nás robia nešťastných žobrákov. Budujú nový štát bez Boha 

a z úst politikov meno Božie vôbec nepočuť, spoliehajú sa iba na svoje ľudské sily. 

Zabudli na Boha a utekajú za klamnými tieňmi, priveľmi lipnú na zemi, chlebe 

a peniazoch a opíjajú sa vínom slobody. Cirkev odsudzuje takéto budovanie nového 

štátu“2. 

 Len dva mesiace po svojej intronizácii patriarcha Tichon otvorene vylučuje – 

anatemizuje z Cirkvi boľševikov a zakazuje im pristupovať k sv. prijímaniu a to, čo 

konajú pomenúva satanským dielom. V posolstve, ktoré vydal 19.1.1918 patriarcha 

Tichon a adresoval ho milovaným biskupom, kňazom a všetkým verným deťom 

Ruskej pravoslávne cirkvi, sa hovorí: „Pokorný Tichon, Božou milosťou patriarcha 

moskovský a celej Rusi, milovaným v Bohu arcipastierom, pastierom a všetkým 

verným deťom Ruskej pravoslávnej cirkvi. Nech nás Boh vytrhne z tohto zlého 

veku3. Ťažké obdobie teraz prežíva svätá Pravoslávna Christova Cirkev na Ruskej 

zemi. Prenasledovania postihli Christovu pravdu a zjavní i tajní nepriatelia tejto 

pravdy sa usilujú o to, aby zničili Christovo dielo a namiesto kresťanskej lásky všade 

zasievajú semená zloby, nenávisti a bratovražedného zápasu. Zabudli a pošliapali sa 

Christove prikázania o láske k blížnym. Denno-denne sa dozvedáme o hrozných 

a zverských vraždách nevinných ľudí dokonca takých, ktorí sú nemocní a ležia na 

lôžku. Ich vina spočíva len v tom, že si čestne plnili svoje povinnosti vo vzťahu 

k vlasti a všetky svoje sily obetovali slúženiu pre blaho národa. Všetko toto sa 

odohráva nielen pod rúškom noci, ale verejne za bieleho dňa, s neslýchanou 

                                                 
1 ПЛЯСКИН, П.: Крах церковной контрареволюции 1917 – 1923. Москва 1968, s. 133. 
2 ГУБОНИН, Е.: Акты св. Патриарха Московскаго и всея Росии. Москва 1994, s. 76-77. 
3 Gal 1, 4. 
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drzosťou a nemilosrdnou krutosťou, bez akéhokoľvek súdu. Pošliapané je právo 

a zákon. Odohráva sa to takmer vo všetkých mestách a dedinách našej domoviny, vo 

veľkých i vzdialených mestách – Petrohrade, Moskve, Irkutsku, Sevastopoli a iných. 

Všetko toto naplňuje naše srdce hlbokým a boľavým zármutkom a núti ma, aby som 

sa obrátil k týmto vyvrheľom ľudského rodu s hrozným slovom obvinenia a hrozby – 

zákazu podľa prikázania sv. apoštola Pavla: „Tých však, čo hrešia, karhaj pred 

všetkými, aby sa aj ostatní báli“1. Spamätajte sa, šialenci, a prestaňte s krvavými 

popravami! Veď to, čo robíte, to nie je iba kruté a nemilosrdné! Je to skutočne 

satanské, zasluhujúce si pekelný život, v budúcom záhrobnom živote a hrozné 

prekliatie potomstva v terajšom pozemskom živote. Mocou danou nám od Boha, 

zakazujem vám pristupovať k Christovým tajinám, anatéma2 na vás, hoci nosíte 

kresťanské mená a hoci od narodenia patríte k pravoslávnej Cirkvi. Odlučujem vás, 

všetky verné deti pravoslávnej Christovej Cirkvi, ktoré s takýmito vyvrheľmi 

ľudského rodu vstúpite do akéhokoľvek kontaktu. „Vyvrhnite toho zlostníka 

spomedzi seba“!3. Svätú Christovu Cirkev postihlo kruté prenasledovanie. 

Blahodatné tajiny, posväcujúce každého človeka, ktorý sa objavuje na svete, alebo 

požehnávajúce manželskú jednotu kresťanskej rodiny, verejne rozhlasujú za 

nepotrebné a zbytočné. Sväté chrámy sú vystavené ničeniu, ostreľovaniu 

smrtonosnými zbraňami sväté chrámy moskovského Kremľa sú vykrádané alebo 

vystavené výsmechu – časovňa Spasiteľa v Petrohrade. Vážené posvätné monastiere, 

ktoré má v úcte veriaci národ ako Alexandro-Nevská a Počajevská lavra sú 

obsadzované bezbožnými vládcami tmy tohto veku, ktorí ich vyhlasujú za akýsi 

národný majetok. Školy na prípravu pastierov Cirkvi a učiteľov viery, financované 

pravoslávnou Cirkvou, sa vyhlasujú za zbytočné a stávajú sa z nich učiliská ateizmu, 

ba dokonca liahne nemorálnosti. Majetok monastierov a pravoslávnych chrámov sa 

konfiškuje pod zámienkou národného majetku, no bez akéhokoľvek práva, ba 

                                                 
1 1Tim 5, 20. 
2 Odlúčenie od Cirkvi. 
3 1Kor 5, 13. 
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dokonca neželajúc sa riadiť zákonnou vôľou samotného národa. A nakoniec vláda, 

sľubujúca nastoliť poriadok na Rusi, právo a pravdu, zabezpečiť slobodu a poriadok, 

všade prejavuje len ničím nespútanú svojvôľu a nepretržité násilie voči všetkým, ba 

aj svätej pravoslávnej Cirkvi.  

 Kde končia hranice výsmechu nad Christovou Cirkvou? Ako, a s použitím 

čoho je možné zastaviť tento útok zúrivých nepriateľov na ňu? Vyzývam všetkých 

vás, veriacich a verné deti Cirkvi! Postavte sa na obranu našej ponižovanej, teraz 

prenasledovanej svätej Matky! Nepriatelia Cirkvi preberajú silou i smrteľnými 

zbraňami nad ňou i jej majetkom moc. Vy sa im postavte silou vašej viery, vášho 

vlastného celonárodného výkriku, ktorý zastaví nerozumných a ukáže im, že nemajú 

právo nazývať sa zástancami národneho blaha, strojcami nového života podľa vôle 

národného rozumu, pretože pôsobia priamo proti národnému svedomiu. Ak bude 

treba trpieť za Christovo dielo, vyzývam vás, milované deti Cirkvi, na toto utrpenie 

spoločne so mnou podľa slov sv. apoštola: „Kto nás odlúči od lásky Christovej? 

Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo 

meč?“1 A vy, bratia arcipastieri a pastieri, nečakajte ani hodinu, svojou duchovnou 

aktivitou, plamennou vierou vyzývajte vaše deti na obranu teraz likvidovaných práv 

pravoslávnej Cirkvi, okamžite vytvárajte duchovné zväzy, a povolajte nie nasilu, ale 

dobrovoľne oddiely duchovných bojovníkov, ktorí sa postavia vonkajšej sile vďaka 

svojej svätej oduševnenosti. My pevne veríme, že nepriatelia Christovej Cirkvi budú 

zahanbení a stratia sa pred silou Christovho kríža, pretože je pravdivé prisľúbenie 

samotného Božieho nositeľa Kríža: „Vystavím svoju Cirkev a brány pekelné ju 

nepremôžu“2.3 

 Násilie, ktoré sa v tom čase páchalo na biskupoch, kňazoch a laikoch, bolo 

veľké. Je známe, že až v r. 1922, teda päť rokov po boľševickej revolúcii, vďaka 

iniciatíve V. Lenina bola vytvorená sovietská prokuratúra. Až v r. 1923 bol prijatý 

                                                 
1 Rim 8, 35. 
2 Mt 16, 18. 
3 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1, s.110-113.Porovnaj ГУБОНИН, 

Е., cit. dielo, s. 82-85. 
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trestno-právny kódex1. Do toho času sa sovietské „súdnictvo“ neopieralo o „zákon“, 

ale o „spravodlivé rozhodnutia revolučných súdov“. Od konca r. 1917 do r. 1919 

v období revolučných súdov väčšina trestov mala najprísnejší charakter a rozsudok 

znel: „Smrť zastrelením“. Až v r. 1919 boli vytvorené a organizované mimoriadne 

komisie v ruštine чрезвычайны комисии2, ktoré dostávali mesačne mzdu 

a vykonávali tieto popravy. Čekisti boli pripodobňovaní k požiarnikom, prípadne 

dirigentom, a preto ich tiež prezývali „svetoví požiarnici“, alebo „svetový orchester“. 

Hasili všade tam, kde sa rozhorel politický požiar. Boli veľmi dobre platení a ich 

charakteristickým oblečením boli kožené bundy. V.I. Lenin vyhlasoval, že hoci sa 

toho 90% ruského národa nedožije, 10% ľudí v Rusku uvidí „požiar svetovej 

revolúcie“, ktorý sa rozhorí po celom svete3. Týmto výrokom vlastne „veľký vodca 

predvídal nespočetné množstvo ľudských obetí, ktoré „museli byť obetované v mene 

revolúcie a ideálov“. Niet divu, že súčasné štatistiky, ktoré poukazujú na 

vyvraždenie obyvateľstvo v Rusku od r. 1917-1988, sa pohybujú až v neuveriteľných 

číselných údajoch od 50 miliónov do 100 miliónov obetí. Z toho 20-30 miliónov 

zomrelo od hladu vďaka hladomoru, ktoré sa vyskytli v neúrodných rokoch, a to 

v období r. 1920-1939. Existujú názory, že tieto neúrodné roky v ZSSR neboli 

náhodné. Podľa tajomníka Komisie pri prezidentovi Ruskej federácie pre 

rehabilitáciu politických represií pána Vladimíra Naumova za roky sovietskej vlády 

bolo prenasledovaných okolo 500 000 služobníkov Cirkvi. Podľa jeho mienky viac 

ako 200 000 z nich bolo fyzicky zlikvidovaných4. 

 Kto sa v tom čase vyhol zastreleniu, nemohol sa vyhnúť zatknutiu. Ktokoľvek 

aj bandita v tom čase, kto mal na rukáve pripnutú červenú stuhu, mohol beztrestne 

zatknúť biskupa alebo kňaza, prípadne vykonať prehliadku - bytu, domu, chrámu, 

monastiera a „socializovať“ – privlastniť si pre svoje osobné potreby akékoľvek 

                                                 
1 ШЕИН, Л.: Записки следователя. Москва 1979, s. 6. 
2 Používali sa tiež skratky - чрезвычайка, чека. 
3 Pozri Pastiersky list patriarchu Tichona z 11. 11. 1917, predposlednú vetu ohľadne celosvetových 

vojen. 
4 КУРАЕВ, А.: Окультизм в православии. Москва 2003, s. 191. 
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cennosti. V období tesne po revolúcii sa vo väzeniach nenachádzalo veľa kňazov 

a biskupov, pretože ich zväčša nezatýkali, ale priamo stavali k stenám na ulici 

a strieľali1. Aj v nasledujúcich rokoch existovalo veľa tých, tajných, ktorí bez rozdielu 

a nehľadiac koho alebo prečo, zatýkali bezdôvodne len preto, aby zatýkali2. 

 Sovietský štát v osobe V. Lenina vydal zákon – dekrét „O oddelení Cirkvi od 

štátu a školy“, ktorý vyšiel pod názvom „Dekrét o slobode svedomia, cirkevných 

a náboženských organizáciach“. Tento zákon bol pripravovaný ateistickým 

právnikom M. Raisnerom hneď po prevrate. Išlo o právny dokument, ktorý vytvoril 

základ na plánovanú, uvedomelú a ničiacu „križiacku“ výpravu boľševikov proti 

Cirkvi. Týmto zákonom sa Cirkev, ako právny subjekt, duchovná inštitúcia, v štáte 

dostala mimo zákon.  

 V Peterburgu boli okamžite zatvorené chrámy, ktoré slúžili pre potreby cára 

a ľudí okolo neho, ako aj všetky zámocké chrámy. Konfiškovaná bola aj Synodálna 

tlačiareň. Týmto spôsobom prišla Cirkev o možnosti vlastniť finančné účty 

a postupne prešli do rúk štátu aj všetky cirkevné tlačiarne. V Petrohrade bol 

skonfiškovaný – vybraný finančný účet Posvätnej synody komisármi Dižbitom 

a Velmarom, kde všetky financie aj cenné papiere boli odvezené v noci nevedno kam. 

Účet mal slúžiť pre potreby kňazov na penzii ako aj pre školské duchovné inštitúcie3. 

Cirkev postupne prišla o možnosť vydávať svoju literatúru, keďže postupne 

prichádzala znova a znova o svoje posledné cirkevné tlačiarne.  

 Ďalším „Dekrétom o zemi“ jej bol skonfiškovaný celý cirkevný majetok – 

chrámy, monastiere, cirkevné školy, semináre a akadémie, sirotince – pôdu a jazerá. 

To všetko teraz patrilo štátu, lepšie povedané „pracujúcemu ľudu“. Vôbec sa pritom 

nebral ohľad na to, že majetok, ktorý vlastnila Ruská pravoslávna cirkev, bol 

historickým dedičstvom, ktoré sa zhromažďovalo viac ako 1000 rokov. Išlo 

o dobrovoľné dary cárov, zámožných kniežat, bojarov, šľachticov i radových laikov, 

                                                 
1 СТЕПАНОВ, Р., cit. dielo, ч. 1., s. 61. 
2 ШЕИН, Л., cit. dielo, s. 301. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, cit. dielo, s. 91. 
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ktoré boli prinesené z lásky k Bohu a ktoré spravovala pozemská - bojujúca 

s hriechom Cirkev. Cirkev sa postavila proti tomuto zákonu, ktorý sa i napriek tomu 

postupne, hrubo a nešetrne zavádzal do života.  

 Ustanovenie Posvätnej synody vydané k Dekrétu o oddelení Cirkvi od štátu 

25.1. 1918: 

„1. Dekrét o oddelení Cirkvi od štátu, vydaný Radou – Sovetom národných 

komisárov pod prikrývkou zákona o slobode svedomia, je zlostné pokúšanie pre celý 

chod života pravoslávnej Cirkvi a je to otvorený akt prenasledovania. 

2. Akákoľvek účasť – podiel pri vydávaní tohto voči Cirkvi nepriateľského 

zákona, ako aj snahy priviesť ho do života, je v rozpore s príslušnosťou 

k pravoslávnej Cirkvi, a toho kto sa týmto spôsobom previní zasiahne trest odlúčenia 

od Cirkvi“1. 

 Výzva Posvätnej synody k pravoslávnemu národu ohľadne dekretov Rady 

národných komisárov o slobode svedomia z 27.1.1918: 

 „Pravoslávni kresťania! Neslýchané veci sa dejú u nás na svätej Rusi, od vekov 

sa nič podobné neudialo. Pre ľudí, ktorí získali moc a dali si názov národní komisári, 

je kresťanstvo cudzie a poniektorí z nich nemajú žiadnu vieru. Keď vydali dekrét, 

ktorý pomenovali dekrétom o slobode svedomia, vo svojej podstate vlastne vykonali 

úplné znásilnenie svedomia veriacich... Dokonca Tatári si viac vážili našu svätú vieru 

než terajší tvorcovia zákona. Doteraz sa Rus nazývala svätou a teraz ju chcú urobiť 

pohanskou. Počuli ste niekedy, aby cirkevné veci mali na starosti ľudia, ktorí sú 

bezbožní, nepravoslávni a nie sú Rusmi? 

 Zhromažďujte sa, pravoslávni, okolo svojich chrámov a pastierov, zjednocujte 

sa všetci, muži i ženy, starí i mladí, organizujte skupiny pre ochranu svätýň... 

Nedopustite, aby sa uskutočnilo toto strašné rúhanie náboženstvu a svätokrádež. Ak 

by sa to uskutočnilo, svätá pravoslávna Rus sa stane zemou antichrista, duchovnou 

pustatinou, kde bude radšej zomrieť, než žiť... Lepšie je preliať svoju krv a dôstojne 

                                                 
1 Pozri 73. pravidlo sv. apoštolov a 13. pravidlo VII. všeobecného snemu, myslí sa tým Druhý nicejský 

snem roku 787. ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1., s. 115.  
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prijať mučenícky veniec, než dopustiť, aby pravoslávna viera bola zneuctená 

a zhanobená. Vzchop sa, svätá Rus, a choď na svoju Golgotu. S tebou je Svätý Kríž, 

zbraň, nad ktorou sa nedá zvíťaziť... A hlavou Cirkvi je Spasiteľ Christos1, ktorý 

každému z nás sľubuje: „Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života“2. 

 Rozhodnutie Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi o protiopatreniach, 

vyplývajúcich z prenasledovania pravoslávnej Cirkvi z 18.4.1918: 

 „1. Ustanoviť pri bohoslužbách v chráme zvláštne modlitebné prosby za 

terajšie prenasledovanie pravoslávnej viery a Cirkvi, za tých, ktorí mučenícky 

zomreli a vyznávačsky položili svoje životy.  

...3. Ustanoviť v celej Rusi raz do roka modlitebné spomínanie na deň 25. 

januára alebo najbližšiu nedeľu večer za všetkých, ktorí zomreli v toto kruté obdobie 

prenasledovania vyznávačov a mučeníkov. 

...9. Uložiť Najvyššiemu cirkevnému úradu zbierať svedectvá a oznamovať ich 

pravoslávnemu národu...všetky prípady prenasledovania Cirkvi a násilia nad 

vyznávačmi pravoslávnej viery. 

...12. Prizývať v mene synody farské, eparchiálne organizácie k obrane 

prenasledovaných a oslobodeniu uväznených za vieru a Cirkev. Prijať opatrenia pre 

navrátenie skonfiškovaného majetku Cirkvi, monastierov a cirkevných organizácii...  

...13. Všetkých pravoslávnych povolať na ochranu pred rozkrádaním 

cirkevného majetku, navrátenie už skonfiškovaného majetku a ochranu 

prenasledovaných: a/ vytvárať pri farských chrámoch a monastieroch zvláštne 

bratstvá z ľudí, ktorí sú oddaní Cirkvi...b/ pod vedením patriarchu zriadiť Celoruskú 

radu z farských spoločenstiev...., ktorá by zjednocovala všetky miestne cirkevné sily 

a plánovite usmerňovala ich aktivitu pri ochrane Cirkvi. 

...17. V mene Posvätnej synody oznámiť zvláštne rozhodnutie, že posvätný 

Snem Ruskej pravoslávnej cirkvi, na čele ktorého je Jeho Svätosť patriarcha 

s vysokopreosvietenými hierarchami, ktorí boli vybraní z celého pravoslávneho 

                                                 
1 Zj 2, 10. 
2 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1., s. 115-116. 
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národa, z pokrstených ľudí, je jediný najvyšší orgán Cirkvi, ktorý rozhoduje 

o cirkevných veciach, ochraňuje Božie chrámy, sväté monastiere a všetok cirkevný 

majetok, ktorý sa celé stáročia zhromažďoval predovšetkým z dobrovoľných darov 

veriacich ľudí a stal sa majetkom – dedičstvom Božím. Nikto okrem Posvätnej 

synody a ňou splnomocnenej cirkevnej moci nemá právo rozhodovať o cirkevných 

veciach a cirkevnom majetku. O to viac nemajú takéto právo ľudia, ktorí 

nevyznávajú dokonca ani kresťanskú vieru, dokonca sa otvorene priznávajú, že 

neveria v Boha1. 

 V celom Rusku, po všetkých mestách prebehli stretnutia s veriacimi rodičmi, 

pedagógmi, rodičovskými a pedagogickými združeniami, kultúrnymi, 

náboženskými i spoločenskými organizáciami, ktoré sa spoločne zaoberali 

problémom, ktorý spôsobil zákon „O oddelení Cirkvi od štátu a škôl od Cirkvi“. 

Týmto zákonom mala pravoslávna Cirkev prísť o možnosť vyučovať deti 

náboženstvo na všetkých druhoch škôl.  

 Vyučovanie pravoslávneho náboženstva, ktoré sa pôvodne nazývalo Boží 

zákon v štáte, kde bola väčšinová pravoslávna Cirkev bolo vždy čosi normálne 

a bežné. Keďže v tom čase bol okrem iných dekrétov vydaný aj dekrét ľudových 

komisárov, ktorý nepripúšťal vyučovanie náboženstva na základných a stredných 

školách, po celom Rusku sa zdvihla vlna odporu. 

 Rada a Centrálny a výkonný výbor v origináli Совет - центральный 

исполнительный комитет, ktoré združovali rodičovské organizácie celého Ruska, 

stála pred neľahkou úlohou vysvetliť zákaz vyučovania toho predmetu, ktorý mnohí 

z rodičov i učiteľov považovali za pohľadu výchovy a morálky za jeden 

z najdôležitejších. Rezolúciu, ktorú v písomnej podobe predložilo celoruské 

rodičovské združenie pri posúdení vyššie spomenutého dekrétu v Moskve 23.1.1918, 

označili ako „zjavné narušenie základného princípu autonómie ruskej školy... ako aj 

popieraním slobody svedomia, ktoré dáva morálny a právny nárok rodičom riešiť 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1., s. 55-67 a 119-120. 
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otázku náboženskej výchovy svojich detí zvlášť v takých zariadeniach, do ktorých 

štát neprispieva finančnými dotáciami“1. 

 Práve prebiehajúci Miestny snem Ruskej pravoslávnej cirkvi sa na svojom 

zasadnutí zaoberal týmto problémom, vytvoril špeciálnu komisiu z členov snemu, 

ktorá mala priniesť snemu závery svojej práce. Následne na to 17.2. organizovala 

v Moskve Komisia celoruského cirkevného snemu zhromaždenie s Celoruským 

zväzom rodičovských organizácii a Zväzom rodičovských združení mesta Moskvy 

a dospela k jednomyseľnému záveru: Priznať vyučovanie náboženstva ako povinný 

predmet pre všetky školské inštitúcie. Všetky snahy prekaziť vyučovanie 

náboženstva na školách považovať za hrubé siahanie na posvätnú vec, ako aj 

vyvíjanie nátlaku na svedomie rodičov a žiakov“2. 

 25.2. sa v Moskve uskutočnilo stretnutie predstaviteľov všetkých cirkevných 

obcí jednotlivých chrámov v Moskve, ktorému predsedal A.D. Samarin. Na tomto 

zasadnutí sa zúčastnilo obrovské množstvo laikov hlavného mesta. Spoločne sa 

posudzovali tri základné otázky, ktoré znepokojovali v tom čase duchovenstvo 

a všetkých veriacich. Prvoradým bol vzťah k zákonu, ktorý nedovoľoval vyučovanie 

náboženstva na školách. K tejto otázke rada zjednotených cirkevných obcí predložila 

obšírne vyjadrenie, v ktorom nepripustila možnosť vylúčenia predmetu náboženstvo 

zo školských osnov. Všetci dúfali, že sa to nestane. Zároveň bol prijatý návrh, ak to 

bude nutné, aby sa vyučovalo náboženstvo v chrámoch alebo súkromných domoch. 

Ale až vtedy, keď budú kňazov a katechétov vyháňať zo škôl bodákmi. 

 V jednej z petrohradských škôl sa náboženstvo v súlade so zákonom prestalo 

vyučovať. Rodičia protestovali pred vedením školy, ktoré zvolalo rodičovské 

združenie, kde sa daný problém mal vysvetliť. Avšak ospravedlniť zákon vedeniu 

školy sa nepodarilo, pretože rodičia vystupovali na obranu viery. Vedenie školy 

nakoniec muselo stretnutie predčasne ukončiť za obviňujúcich výkrikov 

„antichristi“! 

                                                 
1 ТИТЛИНОВ, В.: Церков во время революции. Москва 1924, s. 124. 
2 Церковные ведомости. Москва 1918, Н 7 – 8, s. 321-322. 
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 V niektorých učebných zariadeniach sa do boja proti novému 

a nezmyselnému zákonu postavili aj samotní žiaci. Tí hrozili štrajkom v prípade, že 

im nevrátia ich „báťušku“1. 

 2.2.1918 pred komisára „Kazanskej republiky“ pre národné vzdelávanie 

predstúpila delegácia 14 000 pracujúcich, ktorí žiadali ponechať vyučovanie 

náboženstvá na školách. Aj tento konkrétny a špecifický problém patriarcha Tichon 

oficiálne predkladá ľudovým komisárom ako protest pravoslávnej Cirkvi a to 

v nižšie uvedených slovách. Výzva Jeho Svätosti patriarchu Tichona k Sovietom 

národných komisárov pri oslave prvých narodenín Veľkej októbrovej socialistickej 

revolúcie z 7.11.1918:  

 „Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú2. Týmto proroctvom Spasiteľa 

obraciam sa k Vám, terajší vykonávatelia osudu našej vlasti, ktorí sa nazývate 

„národnými komisármi“. Už rok máte vo svojich rukách štátnu moc..., ale rieky 

preliatej krvi našich bratov, nemilosrdne zavraždených na Váš príkaz, kričia do neba 

a sme prinútení povedať Vám horké slovo pravdy. Uchvátili ste moc a vyzývali ste 

národ, aby Vám veril. Aké sľuby ste mu dávali a čo ste splnili z týchto sľubov? 

Rozdelili ste celý národ na nepriateľské strany a uvrhli ste ho do nebývalej a krutej 

bratovražednej vojny. Vojna, ktorú ste začali, sa tak skoro neukončí, pretože vy sa 

snažíte rukami ruských pracujúcich a sedliakov dosiahnuť víťazstvo prízraku 

svetovej revolúcie. Rusko nepotrebovalo uzatvoriť hanebný mier s vonkajším 

nepriateľom, tým sa Vám podarilo definitívne zničiť vnútorný mier. Nikto sa necíti 

bezpečne. Všetci žijú v neustálom strachu z domových prehliadok, rabovania, 

vysídlenia, väznenia, zastrelenia. Postačujú stovky bezbranných, ktorí sú celé 

mesiace vo väzeniach a sú trestaní smrťou, často aj bez vyšetrovania a súdov... 

Uväzňujú biskupov, kňazov, mníchov a mníšky, ktorí nie sú vinní, no prosto 

všeobecne obviňovaní z akejsi neustále šíriacej a nepremožiteľnej kontrarevo-

lučnosti... Vám je však málo, že ste pošpinili ruky ruského národa bratskou krvou... 

                                                 
1 Takto sa doslovne nazýval duchovný otec – kňaz. 
2 Mt 26, 52. 
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Vďaka Vášmu nabádaniu boli vyrabované, alebo odoberané zeme – parcely, 

hospodárske budovy, závody, fabriky, domy, dobytok a došlo ku krádežiam peňazí, 

vecí, nábytku, odevov. Spočiatku ste pod rúškom „buržujov“ okrádali ľudí, ktorí boli 

zabezpečení, potom ste začali rabovať aj viac majetných a pracovitých sedliakov. 

Takýmto spôsobom napomáhate k množeniu sa chudobných, hoci si uvedomujete, 

že zlikvidovaním množstva rozličných občanov sa ničí aj národné bohatstvo 

a rozpadáva sa aj samotná krajina. Sľubovali ste slobodu. Kde je sloboda slova 

a tlače? Kde je sloboda cirkevnej kázne? Mnoho smelých cirkevných kazateľov už za 

to zaplatilo svojou mučeníckou krvou. Zvlášť ťažko a kruto ste narušili slobodu 

v otázkach viery. Svoje ruky ste položili na cirkevný majetok. Ničíte odvekú formu 

cirkevnej farnosti, likvidujete bratstvá a iné cirkevno-dobročinné a osvietenecké 

organizácie, rozháňate cirkevné eparchiálne zhromaždenia, miešate sa pravoslávnej 

Cirkvi do jej vnútorného riadenia. Zo škôl vyhadzujete posvätné ikony a obrazy 

a zakazujete učiť v školách naše deti viere, nedovoľujete, aby sa nakŕmili duchovným 

jedlom, ktoré je nevyhnutné pre pravoslávnu výchovu....Vieme, že naše fakty vás 

podnietia k zlobe a nedobrému vzťahu a že v nich budete hľadať iba dôvod, aby ste 

nás mohli obviniť z protivenia sa moci... Avšak nie je našou úlohou súdiť pozemskú 

vládu. Každá vláda je dopustená Bohom a privolala by na seba naše požehnanie, aby 

sa skutočne javila „Božím služobníkom“ na blaho podriadených a bola „strašná nie 

pre tých, čo dobre robia, ale pre tých čo robia zle“1. Teraz naše napomínajúce slová 

k Vám, ktorí používate moc na prenasledovanie blížnych a likvidovanie nevinných. 

Oslávte si ročné výročie svojho vládnutia oslobodením uväznených, ukončením 

krviprelievania, násilia, ničenia, utláčania viery: Obráťte sa od ničenia k nastoleniu 

poriadku a zákonnosti... Tichon, patriarcha moskovský a celej Rusi“2. 

 Vyššie uvedená kritika patriarchu Tichona k uzatvoreniu mieru sa týkala 

dohody o ukončení prvej svetovej vojny, ktorá je v dejinách známa pod názvom 

Brestlitovský mier. Tento mier považovali Rusi za poškvrnenie národného cítenia, 

                                                 
1 Rim 13, 3-4. 
2 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1., s.20-21, 133-135. Pozri: ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 149-151. 
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pretože kapitulácia nebola vecou nevyhnutnosti. Vojaci, ktorí sa vrátili z frontu 

domov, boli okamžite prideľovaní medzi červenoarmejcov na boj proti 

bielogvardejcom. V podstate išlo o kapituláciu Ruska pred Nemeckom, ktorá bola 

podpísaná 3.3. v Brest-Litovsku s nevýhodnými podmienkami. Od Ruska sa odtrhlo 

Poľsko, Fínsko, Baltský kraj, Litva, Argadan a boli pridelené Turecku. Rusko prišlo 

o priemyselné a kultúrne centrá, o mestá, ktoré boli strategicky dôležité pre obranu 

hranic. Rusko malo Nemecku vyplatiť za vojnové straty 6 miliárd nemeckých mariek. 

V okupovaných oblastiach mali Rusi pracovať na Nemcov v špeciálnych pracovných 

družinách. 14.1.1918 patriarcha Tichon poukazuje na výsledky bratovražednej vojny 

a hladu, vďaka čomu Rusko veľmi trpelo. Dôsledkom toho je aj oddelenie sa od 

Ruska – Maloruska, Poľska, Fínska, Litvy, ktorí do toho času tvorili jeden veľký 

celok. Prirovnáva to k evanjeliovej chorobe malomocenstva, keď človeku vďaka tejto 

infekčnej chorobe odpadávali časti tela. Malomocenstvo pripodobňuje k štátu, ktorý 

bol kedysi veľký a teraz od neho odpadávajú časti jeho tela1. 

 Túto dohodu patriarcha považoval za zradu záujmov Ruska. Je zaujímavé, že 

v Leninovom CK v ruskom origináli Центральном комитете spočiatku väčšina 

členov hlasovala proti uzavretiu takéhoto mieru, ktorý bol pre Rusko veľmi 

nevýhodný. Preto bolo možné patriarchu obviniť z protištátnej činnosti a miešaním 

sa Cirkvi do politických záujmov štátu. Tie isté obvinenia boli vznesené proti 

patriarchovi pri zaslaní listu pre národných komisárov pri príležitosti 1. výročia 

VOSR. Patriarcha sa sťažoval pred najvyššími ištitúciami, podobne ako kedysi 

patriarchovia využívali starodávne právo „sťažovať sa pred gosudárom“. 

V patriarchových reakciách bolo treba vidieť principiálnosť a postupnosť, ktorú 

hlavný predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi musel prejaviť z titulu svojej funkcie 

a nie ako reakciu plnú nenávisti a antisovietizmu. Na najvyššie štátne orgány sa 

mohol obracať iba najvyšší cirkevný predstaviteľ, a tým bol v tom čase patriarcha, 

ktorý reprezentoval pravoslávnu Cirkev v celom Rusku.  

                                                 
1 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s.78-79. Церковные ведомости, Н 11-12. Москва 1918, s. 21-22. 
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 Občianska vojna sa začala v máji r. 1918 povstaním Československých légií 

a skomplikovala sa zapojením zahraničných štátov. Vojenský spolok viacerých štátov 

– Antanta podporovala bielu armádu, ktorá bola pripravená v prípade zvrhnutia 

sovietskej moci pokračovať vo vojne proti Nemecku a jeho spojencom. Niektorí 

z bielych generálov, v boji so sovietskou mocou postavili na stranu nemeckých 

okupačných vojsk. Ruská zem sa rozdelila na frontové línie, ktoré smerovali zo 

severu na juh a z východu na západ. Po celej krajine vznikali povstania a nepokoje. 

Okrem základných proti sebe stojacich – bojujúcich síl Červenej a Bielej armády 

vznikali ešte národné separatistické hnutia a tiež vznikalo veľa anarchistických 

banditských organizácií. Ruské dediny a mestá často prechádzali pod kontrolu raz 

jedných, raz druhých. Pravoslávni ľudiaťžili na území, ktoré mali pod kontrolou 

červeni i bieli1. K pravoslávnej Cirkvi patrili veriaci, ktorí bojovali na jednej i druhej 

strane bratovražednej vojny. Patriarcha Tichon, berúc do úvahy tento fakt, usiloval sa 

vyhnúť politickým záujmom, aby pravoslávna Cirkev nebola vťahovaná do týchto 

udalostí. V občianskej vojne hynuli nielen vojaci, ale aj pokojamilovné obyvateľstvo. 

Obeťami boľševikov sa stalo mnoho pravoslávnych klerikov, ako napr. kyjevský 

metropolita Vladimír, ktorá znázorňuje smrť jedného z prvých hierarchov Ruskej 

pravoslávnej cirkvi. Metropolita Vladimír odhodlane vystupoval proti 

anticirkevným, rozkolníckym a nacionalistickým aktivitám.  

 Zadržaný bol v Kyjevo-Pečerskej lavre a za stenami monastiera bol zastrelený. 

Pred smrťou ešte stihol požehnať tých, ktorí na neho strieľali. Ďalšími obeťami boli 

permský biskup Andronik (Nikoľskij), voronežský biskup Tichon (Krečkov), 

toboľský biskup Ermogen (Dolganov), černigovský biskup Vasilij (Bogojavlenskij), 

astrachanský biskup Mitrofan (Krasnopoľskij), orlovský biskup Makarij (Gnevušev), 

enotajevský biskup Leontij (Vimpfen), reveľský biskup Platon (Kuľbuš). Medzi 

prvými obeťami „VOSR“, zversky zavraždený, bol 31. 10. 1917 protojerej Ján 

Kočurov. V ďalších nepokojných rokoch zahynuli prot. Peter Skipetrov, predstavený 

kazanského chrámu v Petrohrade prot. Filozof Ornatskij, predstavený moskovského 

                                                 
1 Православная энциклопедия. Москва 2000, s. 136.  
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Chrámu Vasilija Blaženého prot. Ján Vostorgov, prot. Nikolaj Konjuchov, kňaz Peter 

Ďakonov z Permskej eparchie, jeromonach Nektarij z Voroneža, petrohradský prot. 

Alexej Stavrovskij. Zversky boli zavraždené ďalšie tisícky pravoslávnych klerikov, 

mníchov a mníšok.  

 Veľmi ťažko je určiť jednoznačne presný počet obetí. Niektorí1 udávajú, že v r. 

1918-1920 bolo zabitých 28 biskupov, tisícky kňazov bolo uväznených alebo 

zavraždených. Počet laikov, ktorí zaplatili životom za ochranu záujmov Cirkvi a za 

vieru, bol podľa zachovaných údajov okolo 12000. G. Stricker hovorí, že do r. 1922 

bolo na základe súdov zastrelených 1691 z ženatého duchovenstva, 1962 mníchov, 

3447 mníšok a poslušníc2.3 Bez súdu bolo zastrelených okolo 15 000 ľudí4. 

 Boľševici, poznajúc názory patriarchu Tichona na monarchiu v čase, keď ešte 

pôsobil ako biskup v Amerike, videli v Ruskej pravoslávnej cirkvi akýsi pozostatok, 

anachronizmus cárskeho systému, ktorý často spájali s bielgvardejským hnutím 

a s úsilím bielej armády vojensky, za pomoci západných kontrarevolučných vojsk, 

zvíťaziť na boľševikmi – červenogvardejcami – červenou armádou a opätovne 

nastoliť monarchiu. Patriarcha, vidiac hroziace nebezpečenstvo bratovražednej vojny 

a jej dôsledkov, snažil sa zaujať apolitický postoj pravoslávnej Cirkvi, ktorý sa 

spočiatku kvôli kritike, ktorú patriarcha adresoval boľševikom, vôbec nechápal ako 

postoj skutočne apolitický, ale skôr naopak, ako miešanie sa Cirkvi do politických 

záležitostí štátu. Boli prípady, keď bielogvardejské vojská boli v dedinách či mestách 

vítané kňazmi za sprievodu cirkevných zvonov a slúženia blahodarstvennych – 

ďakovných molebnov. Patriarcha Tichon kategoricky zakázal takéto bohoslužobné 

prejavy a poukazoval na to, že Cirkev nemôže žehnať bratovražednej občianskej 

vojne, ani deliť svoje ovečky na biele alebo červené. Aj to bol dôvod, prečo patriarcha 

Tichon odmietol dať tajné požehnanie vodcom bieleho hnutia5 na ich ďalšiu činnosť, 

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Тоталитаризм и вероисповедание, s. 54. 
2 Noviciek. 
3 Русская православная церковь и комунистическое..., s. 69. 
4 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.2.,s.69. 
5 Generálom A. I. Denikinovi, Vrangelovi a admiralovi Kolčakovi. 
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ktorým bol boj s boľševikmi. Požehnanie od patriarchu Tichona osobne, ako 

sprostredkovateľ, prosil knieža Grigorij Trubeckoj1. 

 Treba poukázať aj na svojvoľný výklad patriarchových poslaní alebo kázní, 

ktoré si bielogvardejska tlač publikovala so svojimi poznámkami a vo svojej 

politickej verzii, čo využívala pre posilnenie bojového ducha bielej armády. 

Neuvedomovala si, že Rusku pravoslávnu cirkev na čele s patriarchom Tichonom 

vlastne privádzajú do podozrenia z napomáhania a náklonnosti k bielogvardejcom – 

protištátnym živlom, teda zároveň ku kontrarevolúcii. Patriarcha vyzýval, aby sa 

duchovenstvo i veriaci duchovne postavili na obranu práv Cirkvi, ktoré boľševici 

nerešpektovali.  

 Cirkev ako bohoľudská ustanovizeň, ktorá je tu kvôli spaseniu človeka, je 

apolitická a neprikláňa sa ani k jednej, ani k druhej strane politického systému. 

A preto 8.10.1919 vydala Posvätná Synoda na čele s patriarchom pastiersky list, 

v ktorom vyhlásila novej vláde občiansku - kresťanskú lojálnosť. Túto lojálnosť však 

patriarcha Tichon očakával aj zo strany štátu voči Cirkvi. Zároveň pritom nabádal 

duchovenstvo, aby sa nedalo vtiahnuť do občianskej vojny a nemiešalo sa do 

politického boja:  

 „Božou milosťou pokorný Tichon, patriarcha moskovský a celej Rusi, 

milovaným v Christu arcipastierom a pastierom Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

„Naliehavo Vás prosím, bratia, dajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje 

i pohoršenia v rozpore s učením, ktorému ste sa naučili“2. Častokrát sme sa 

z cirkevnej katedry obracali k veriacim so slovom pastierskeho poučenia, aby prestali 

konflikty a rozpory, ktoré sú príčinou vzniku občianskej vojny na Rusi... Tieto hrozné 

veci neobchádzajú ani služobníkov Christovej Cirkvi a už veľa biskupov a kňazov, 

jednoducho klerikov, sa stalo obeťami krvavého politického boja. A to všetko z väčšej 

časti, až na niektoré výnimky, sa stalo iba preto, že služobníci a hlásatelia Christovej 

pravdy boli podozrievaní predstaviteľmi súčasnej moci zo skrytej kontrarevolúcie, 

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории Руси..., s. 226. 
2 Rim 16, 17. 
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ktorá je upriamená na zvrhnutie sovietskeho, ešte len budujúceho sa systému. Avšak 

my rozhodne tvrdíme, že takéto podozrenia sú nespravodlivé. Ustanovenie takej 

alebo onakej formy vlády nie je dielom Cirkvi, ale samotného národa. Cirkev sa 

nespája s nijakým konkrétnym vzorom vládnutia, pretože takýto vzťah má pre ňu iba 

historický význam. 

 Vravia, že Cirkev, je pripravená požehnať cudzincom miešať sa do nášho 

zničenia – do našej bratovražednej pohromy... Pusté sa nepodložené obvinenia. Sme 

presvedčení, že žiadna cudzia intervencia, ani nikto nespasí Rusko pred nesúladom, 

neporiadkom a pohromami, pokiaľ spravodlivý Boh nezamení hnev 

milosrdenstvom, a pokiaľ sa samotný národ neočistí v kúpeli pokánia zo svojich 

dlhoročných jaziev. Skrze to sa môže znovuzrodiť v duchovne nového človeka, 

stvoreného podľa Boha v spravodlivej a pravej svätosti1. 

 Argumentujú tým, že inokedy pri zmene vlády služobníci Cirkvi vítajú túto 

zmenu zvonením zvonov, slávnostnými bohoslužbami a rôznymi slávnostnými 

úkonmi. Ak sa to niekedy stáva, je to preto, že to vyžaduje nová vláda alebo preto, že 

si to prajú národné masy, ale nikdy to nezávisí od služobníkov Cirkvi, ktoré 

zakazujú svojim služoníkom miešať sa do politického života vlasti a patriť 

k akejkoľvek politickej strane, a tým viac robiť bohoslužobné obrady a posvätné 

úkony nástrojom politických demonštrácií. 

 Pamätajte, otcovia a bratia, na kánonické pravidlá a odkaz sv. apoštola: „Dajte 

si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje i pohoršenia,“ vyhýbajte sa účasti 

v politických stranách a vystúpeniach. „Poslúchajte každé ľudské zriadenie“2 

v svetských zaležitostiach, nedávajte žiaden dôvod k opodstatnenému 

podozrievaniu sovietskej moci, podriaďujte sa jej zákonom, keď neprotirečia viere 

a zbožnosti alebo Bohu, tak ako hovoria apoštoli3: Boha poslúchať je treba viac ako 

ľudí4. U iného autora tohto istého dokumentu však nachádzame ešte tento dodatok: 

                                                 
1 Ef 4, 24. 
2 1Pt 2, 13. 
3 Sk 4, 19, Gal 1, 10. 
4 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1, s. 136-137. 
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Zasväťte všetky svoje sily hlásaniu Božieho slova, Christovej pravdy, zvlášť v tieto 

dni, keď ateizmus a bezbožnosť drzo vstupujú proti Christovej Cirkvi a „Boh lásky 

a pokoja nech bude s Vami všetkými1. Amiň2. 

 List Jeho Svätosti patriarchu Tichona na začiatku Uspenského pôstu z 8.8.1918: 

„Pokorný Tichon, Božou milosťou patriarcha moskovský a celého Ruska, všetkým 

verným deťom Ruskej pravoslávnej cirkvi. Milovaní v Christu bratia a deti! 

Povinnosť arcipastierskej lásky, ktorá objíma všetky choroby a utrpenia celého 

ruského pravoslávneho národa, nám prikazuje opäť sa na Vás obrátiť s naším 

otcovským slovom. Spoločne s Vami trpí naše srdce pri pohľade na neprestávajúce 

utrpenia v našej vlasti. Spoločne s Vami sa modlíme k Bohu, aby zmiernil svoj hnev, 

ktorý doteraz pojedá našu zem. Na Rusi pokračuje hrozná a mučivá noc a nie je 

vidno, žeby čoskoro nastal radostný úsvit. Naša domovina je vysilená od hrozných 

múk a niet lekára, ktorý by ju vyliečil. Kde je príčina tejto dlho pretrvávajúcej 

choroby, ktorá napáda jedných skleslosťou na duchu a iných zúfalstvom? Spýtajte sa 

na to Vášho pravoslávneho svedomia a v ňom nájdete odpoveď na túto mučivú 

otázku. Hriech Vás ťaží, odpovie svedomie - to je skrytý koreň Vašej nemoci 

a prameň všetkého nášho utrpenia a všetkého zlého, čo sa nám prihodí. Hriech 

rozložil našu zem, oslabil duchovnú i telesnú moc ruských ľudí. Hriech zatemnil náš 

národný rozum, a preto sa teraz riadime hmatom, pretože chodíme v tme, bez svetla, 

a tackáme sa ako opití3. Z toho prameňa jedu a hriechu vystúpila veľká zvodnosť 

k zmyslovým pozemským blahám, ktorými sa náš národ dal oklamať a zabudol na 

to, čo je najviac potrebné. 

 My sme neodvrhli toto pokušenie, ako to urobil Spasiteľ na púšti. My sme 

chceli vytvoriť raj na zemi, ale bez Boha a jeho svätých prikázaní... A teraz sme 

hladní a smädní, nahí chodíme po zemi, požehnanej bohatými darmi prírody. Znak 

prekliatia spočinul sa samotnej národnej práci a na všetkých aktivitách našich rúk. 

                                                 
1 2Kor 13, 11. 
2 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 164. 
3 Jób 12, 25. 
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Ťažký hriech, hriech z ktorého sa nečiní pokánie, vyzval sanatáša z priepasti, ktorý 

teraz vyrevuje rúhanie na Isusa Christa a vyzdvihuje zjavné prenasledovanie Cirkvi. 

A kto dá našim očiam prameň sĺz, aby sme oplakali všetky utrpenia, ktoré vznikli 

vďaka našim celonárodným hriechom a neprávostiam, zatemnenie slávy a krásy 

našej domoviny, ochudobnenie zeme, zoslabnutie ducha, zničenie miest a dedín, 

znesvätenie chrámov a svätýň, všetko zemetrasenie samozničujúce veľký národ, 

ktoré ho urobilo strašným na pohľad celému svetu... Plačte, drahí bratia a deti, ktorí 

ste zostali verní Cirkvi a vlasti, plačte kvôli veľkým hriechom našej domoviny, pokiaľ 

ešte definitívne nezhynula... Keď začujete smutný hlas chrámových zvonov, vedzte, 

že nastalo obdobie pokánia... Ľudomilný Bože! Prijmi obeť očistenia a pokánia pred 

Tebou od Tvojich ľudí, odním od nás ducha malomyseľnosti a skleslosti ducha 

a vládnucim duchom, duchom sily a pevnosti nás utvrď... Tichon, patriarcha 

moskovský a celej Rusi“1. 

 V dňoch 24. – 25. novembra sa patriarcha Tichon podľa nariadenia VČK ocitol 

v domácom väzení bez udania obvinenia. V decembri 1919 bol patriarcha 

predvolaný na Ľjubjanku2 na výsluch, ktorý viedol M. I. Lacis. Na otázku, či je 

patriarcha monarchistom, odvetil: „Predtým som bol monarchista, ako aj všetci 

ostatní, pretože sme žili v monarchii. Aké zastávam politické názory v súčastnosti, 

nie je dôležité. To prejavím pri národných voľbách. Ako patriarcha však nebudem 

agitovať za tú alebo onú formu vlády na Rusi. Verím, že táto vláda nebude 

znásilňovať a vyvíjať tlak na ľudské svedomie pri voľbách“. Patriarcha sa opätovne 

ocitol v domácom väzení a každý, kto ho navštívil, sa dostal na zoznam ČK. 

Prechádzať sa po záhrade a slúžiť bohoslužby doma, to mohol, avšak viesť cirkevné 

zasadnutia bez súhlasu ČK – nie.  

 Patriarcha Tichon bol v priebehu rokov 1920-1923 viackrát vypočúvaný. Ešte v 

r. 1923 bol z Donského monastiera v Moskve prevezený do väzenia – GPU na 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г., cit. dielo, č.1, s.127-128; porovnaj ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 145-147, ktorý udáva 

fotokópiu prvej stránky originálu pastierského listu. 
2 Moskovská oblasť prísne strážená a známa sídlom organizácie ČK, neskôr NKVD a KGB. 
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Ľubjanku, kde bol regulárne vypočúvaný Tučkovom a J. Agranovom. Bol úplne 

izolovaný od veriacich ako aj od každodenných problémov Cirkvi. Agranov sa 

usilovať presvedčiť patriarchu, že vláda môže zmeniť vzťah Cirkvi, ako on ako 

hlavný predstaviteľ pristúpi na určité ústupky. Po tridsiatich ôsmich dňoch väzenia 

bol opätovne prepustený do domáceho väzenia – Donského monastiera. Sovietská 

tlač uväznenie patriarchu komentovala titulkami ako „Krvavý Tichon“, „Zastánca 

cárskeho samoderžavia a záujmov boháčov a kapitalistov“, „Občan Belavin – 

najväčší nepriateľ povolžských roľníkov“. 

 16.3.1923 predložil Agranov patriarchovi dokument, v ktorom bol Tichon ako 

hlavný predstaviteľ Cirkvi obvinený podľa štyroch odstavcov Trestného práva a to: 

Za nabádanie na zvrhnutie sovietskej vlády a poburovanie más na protivenie sa 

zákonným opatreniam. Patriarcha Tichon uznal svoju vinu a 16. júna sa písomne 

obrátil na Najvyšší súd s takýmto vyhlásením: „Bol som vychovaný 

v monarchistickej spoločnosti a do samotného uväznenia som bol pod vplyvom osôb, 

ktoré boli antisovietsky naladené. Pasívne nepriateľstvo prerastalo do aktívnych 

aktov, ako napr. vyjadrenie ohľadne Brestlitovského mieru v r. 1918, v tom istom 

roku aj anatéma na tú istú vládu. Napokon aj vyhlásenie o odpore a nerešpektovaní 

dekrétu odoberania cirkevných cenností v r. 1922. Všetky moje antisovietske aktivity 

s určitými nepresnosťami sú zhrnuté v obvineniach a v záverečnom rozhodnutí 

Najvyššieho súdu. Priznávam správnosť rozhodnutia súdu, ktorý ma činí 

zodpovedným podľa trestného práva a obviňuje z antisovietskej činnosti. Veľmi 

ľutujem a činím pokánie z týchto svojich výrokov proti štátnemu zriadeniu a žiadam 

Najvyšší súd, aby som bol oslobodený a prepustený z väzenia. Pritom vyhlasujem 

Najvyššiemu súdu, že odteraz už nie som nepriateľom sovietskej vlády. Rozhodne 

a definitívne sa dištancujem od zahraničnej ako aj domácej – vnútornej 

monarchisticky-bielogvardejskej kontrarevolúcie“1. 

 Tento dokument je pre historikov novodobých dejín známy pod názvom 

„Pokánie patriarchu“. Je zaujímavé, že následne po zverejnení tohto vyhlásenia bol 

                                                 
1 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 280-281. 



85 
 

patriarcha 25. júna okamžite prepustený. Je potrebné povedať, že na prepustení 

z väzenia patriachu Tichona mali veľkú zásluhu protesty svetovej verejnosti ako aj 

zahraničných vlád a Cirkvi. Je potrebné v krátkosti spomenúť aspoň niektoré.  

 V roku 1922, keď bol patriarcha uväznený prvýkrát, vydala konštantinopolská 

Cirkev memorandum na obranu prenasledovaných kresťanov v Ázii a Rusku. O rok 

neskôr konštantinopolský patriarcha Meletij IV. odmietol prísť na súd do Moskvy 

a neodporučil sa na tomto akte zúčastniť sa ani ruským biskupom. Pretože všetci 

pravoslávni hľadeli na patriarchu Tichona ako na vyznávača1. Proti uväzneniu 

patriarchu viackrát protestovali aj kanterberský arcibiskup Tomáš a tiež hlavný 

predstaviteľ anglikánskej Cirkvi v USA biskup Charles Brand. Kardináli Enriko 

Haspari a Despre Mersije zaslali patriarchovi telegram: „Prijmite našu úctu a vrúcne 

sympatie. Spolu s Vami sa modlíme za spasenie Ruska“2. Britská vláda ako jedna 

z prvých predložila protestnú nótu a hrozila prerušením diplomatických stykov so 

ZSSR v prípade, že neprestane so zabíjaním pravoslávnych klerikov. Tento 

dokument je známy pod názvom „Kerzonovo ultimátum“, ktoré je pomenované 

podľa markíza Kerzona, ktorý v tom čase pôsobil vo funkcii ministra zahraničia.  

 Vyššie uvedené pokánie patriarchu ako aj jeho prepustenie na slobodu, ktoré 

bolo okrem toho ešte aj patrične medializované v sovietskej tlači, vyvolalo veľa 

domnienok, pochybností a znepokojení medzi emigrantmi. Mnoho ľudí premýšľalo, 

prečo vláda pristúpila na kompromis s Cirkvou, keď už dávno chcela uväzniť 

patriarchu a teraz k tomu mala najlepšiu príležitosť. Mnohí v tom videli kladný 

vplyv Západu a možno aj pripravovanú a nevyhnutnú vojnu zo strany európskych 

štátov so ZSSR ako pomstu za patriarchu. V reakcii patriarchu možno vidieť 

jednoznačnú odpoveď a prosté obavy z nepredvídaných udalostí vo 

vnútrospoločenskom vývoji vo vnútri sovietskeho štátu. Zároveň v reakcii patriarchu 

možno vidieť do určitej miery aj bolesť a hnev pravoslávnych ľudí, ktorí v r. 1923 

                                                 
1 РКЛИЦКИЙ, Н.: Жизнеописание блаж. Антония, митрополита Киевскаго и Галицкого, T.6. New 

York 1961, s. 139. 
2 РЕГЕЛЬСОН, Л.: Трагедия русской церкви. Москва 1996, s. 323. 
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tvorili jednoznačne väčšinu obyvateľstva Ruska. Okrem protestov zahraničných vlád 

a svetových organizácii tu boli ešte obavy, aby sa v ZSSR neodohralo niečo oveľa 

hroznejšie a nebezpečnejšie. Asi o mesiac neskôr na bohoslužbách v Donskom 

monastieri patriarcha vysvetlil, prečo pristúpil na kompromis s vládou. Išlo tu 

predovšetkým o odstránenie rozkolu, ktorý v Cirkvi spôsobili obnovlenci. Bližšie sa 

problému obnovlencov v Ruskej pravoslávnej cirkvi, ako aj rozkolu, ktorý sa im 

s pomocou štátu podarilo urobiť a dezorientovať množstvo klerikov a laikov, 

budeme venovať v jednej z následujúcich kapitol.  

 Samotný patriarcha Tichon pri rozhovore s anglikánskym biskupom Biurim, 

keď vysvetľoval svoje aktivity, si spomenul na slová apoštola Pavla: „Tiahne ma to 

z oboch strán: túžim už zomrieť a byť s Christom, a to by bolo omnoho lepšie, ale pre 

vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele“1. Patriarcha k tomu dodal, že by s radosťou 

prijal mučenícku smrť, ale budúcnosť pravoslávnej Cirkvi leží na jeho 

zodpovednosti“2. 

 Po oslobodení z väzenia sa patriarcha v plnej sile pustil do ďalšej práce, nikým 

neobmedzovaný. Cestovať mohol kamkoľvek i bez dovolenia a rovnako nikto 

nekontroloval, či prijal laika alebo klerika. Veriaci v Moskve s veľkou radosťou 

privítali patriarchu na slobode. Všade, kde sa objavil, zahádzali cestu kvetmi, pýtali 

si požehnanie a od radosti plakali. Ešte počas väzenia, keď bol patriarcha 

diskreditovaný rôznymi humornými kresbami, ktoré boli povylepované na uliciach 

s patričným štipľavým komentárom, sa veriaci zastavovali a žehnali. V duchu či 

pošepky sa modlili: „Bože, daj síl nášmu vyznávačovi“.  

 Rok 1923 bol poznačený zatváraním mnohých pravoslávnych chrámov, ktoré 

boli prebudované na kinosály, kluby, alebo zábavné spoločenské miestnosti. 

Výsmech pravosláviu nabral zvláštne formy. Veľmi sa rozšírili a boli módne v tom 

čase tzv. komsomolské „paschy“, a „roždestva“. Išlo o masové pochody mladých 

ľudí, oblečených do bohoslužobných rúch s bohorúhačskými heslami, kresbami 

                                                 
1 Flp 1, 23-24.  
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Божий избранник, s. 126. 
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a plagátmi s výsmešnými obrovskými kostýmami. Išlo o akési maškarné sprievody, 

ktoré mali čisto anticirkevný charakter. Na boj s kresťanskou vierou a „vedeckú“ 

prevýchovu ľudí bol vydávaný nový časopis „Bezbožnik“. Boli prípady, keď po 

novom vychovaná mládež v boji so zastaralou cirkevnou tradíciou tzv. paschálnymi 

obchádzaniami okolo chrámov, konala malú potrebu zo zvoníc chrámov na 

vlastných otcov a matky.  

Centrálnym miestom vyhnanstva sa stal koncentračný tábor – gulag na 

Soloveckých ostrovoch. V decembri 1923 tam bolo uväznených viac ako 2000 väzňov, 

medzi ktorými bolo veľa biskupov, kňazov i laikov. Najhorším miestom na 

Solovkách bol Golgotsko-Raspjatský skýt na ostrove Anzer. Tam zomieralo veľa ľudí 

následkom chladu, hladu, fyzického týrania, trestaneckej práce a mučenia. Ešte pred 

200 rokmi do vytvorenia tohto koncentračného tábora a to 18.júna 1718 sa 

soloveckému jeromonachovi Jóbovi na Golgotsko-Raspjatskej hore zjavila 

Bohorodička a povedala: „Táto hora bude odteraz nazvaná Golgotou a na nej bude 

postavený chrám a Raspjatský skýt. Hora bude belšia, stane sa svetlejšia vďaka 

nevyčísliteľným utrpeniam“.  

 V druhej polovici dvadsiateho storočia pri chráme na hore Golgote vyrástla 

breza v podobe kríža. Objasňuje sa to tak, že Boh tým sám postavil kríž anzermským 

mučeníkom, vidiac nerozhodnosť ľudí.  

 Koncom r. 1924 bolo vo vyhnanstve okolo 66 biskupov, takmer polovica 

z celkového počtu biskupov Ruskej pravoslávnej cirkvi. Patriarcha, ktorý sa 

dištancoval od akéhokoľvek politického vplyvu v štáte, predsa len vystupoval na 

obranu Cirkvi, a to v čase, keď tlak bol doslova neznesiteľný. 30.9.1924 zaslal 

patriarcha list na VCIK: „Cirkev v terajšom období pociťuje neprimerané vonkajšie 

otrasy. Cirkev prišla o všetky materiálne prostriedky, ktoré sú potrebné na jej 

existenciu. Žijeme v atmosfére podozrievania a nepriateľstva. Desiatky biskupov, 

kňazov a laikov sú bez súdov, prípadne bez udania akýchkoľvek dôvodov uväznení, 

poslaní do vyhnanstva do najvzdialenejších oblastí našej republiky a často sú 

premiestňovaní z miesta na miesto. Pravoslávni biskupi, ktorých som ustanovil na 
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určité katedry, vôbec nemôžu obsadiť konkrétne eparchie, pretože ich tam 

nedopúšťajú, alebo ich vyháňajú, len čo sa tam objavia, prípadne ich uväznia. 

Centrálne riadenie pravoslávnej Cirkvi je dezorganizované, pretože cirkevné orgány, 

vytvorené pri patriarchovi, nie sú zaregistrované, ba dokonca kancelária a archív je 

zapečatený, teda nedostupný. Chrámy sa zatvárajú, menia sa na kluby, kiná, 

odoberajú sa množstvu pravoslávnych veriacich a prideľujú ich málopočetnej 

skupine obnovlencov. Od duchovenstva sa vyžaduje neznesiteľné platenie daní 

a spolu so svojimi rodinami s musia všemožne uskromňovať v bývaní a musia trpieť, 

keď ich deti prepúšťajú z práce a školských zariadení iba preto, že ich otcovia slúžia 

Cirkvi“1. 

 Jedným z posledných dokumentov, ktorý sa spája s patriarchom Tichonom, je 

tzv. „Tichonov posledný závet“2. Vyšiel v novinách Izvestija týždeň po smrti 

patriarchu a to 15. 4. 1925. V cirkevných kruhoch tento dokument nastolil celý rad 

pochybností. Existuje názor, že autorom tohto dokumentu bol čekista Tučkov, spolu 

so svojimi pomocníkmi, ktorý v posledných mesiacoch, dňoch a hodinách často 

navštevoval patriarchu. Niektorí cirkevní publicisti a historici až do súčasnej doby 

nepripisujú autorstvo tohto dokumentu patriarchovi Tichonovi. Pripúšťajú možnosť, 

že sa na takomto dokumente pracovalo a Tučkov ho doplnil svojimi dodatkami, 

o ktorých metropolita Peter Poľanskij vedel. Patriarchovi pritom zostávalo iba 

niekoľko hodín života. Patriarcha Tichon však tento dokument nepodpísal. Tučkov 

i napriek tomu dal príkaz dokument opublikovať, proti čomu neprotestoval 

metropolita Peter, dobre si uvedomujúc, že by bol okamžite zastrelený a Ruská 

pravoslávna cirkev by nemala po smrti patriarchu žiadneho nástupcu. Každý dobre 

vedel, čo obsahovali patriarchove verejné výzvy a listy. Autori odmietajúci uznať 

autentickosť dokumentu argumentujú ešte tým, že s týmto dokumentom neboli 

zoznámení biskupi, ktorí sa zúčastnili na pohrebe patriarchu Tichona, hneď 

v samotný deň pohrebu.  

                                                 
1 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 337. 
2 Предсмертное завещание Тихона. 
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 Zverejnenie dokumentu malo jediný cieľ – zlepšiť podmienky existencie 

Ruskej pravoslávnej cirkvi v Sovietskom zväze, ktoré snáď videl aj samotný Tučkov, 

a preto tomu chcel napomôcť. Patriarcha Tichon však nechcel, ani nemohol 

spolupracovať s tými, ktorí zastávali nepriateľský postoj voči Cirkvi a v tejto línii jej 

„napomáhali“ takmer k zániku1. Tento dokument poukazuje na cirkevno-štátne 

vzťahy. „V rokoch veľkých občianskych nepokojov“ – píše sa v ňom „z vôle Božej, 

bez ktorej sa nič na svete nestane, sa do popredia ruského štátu dostala sovietska 

moc, ktorá zobrala na seba ťažkú zodpovednosť – odstrániť následky krviprelievania 

a strašného hladu. Predstavitelia sovietskej moci, ktorí začali riadiť ruský štát, ešte 

v januári 1918 vydali dekrét o plnej slobode občanov veriť v čokoľvek a žiť podľa 

tejto viery. Takýmto spôsobom princíp slobody svedomia bol deklarovaný 

Konštitúciou ZSSR, a tým zabezpečoval každému náboženskému spoločenstvu, 

a teda aj našej pravoslávnej Cirkvi, právo a možnosť žiť a vykonávať náboženské 

úkony v súlade s potrebami svojej viery, pretože to nenarušuje poriadok spoločnosti 

ako aj práva iných občanov. A preto sme v určitom čase v obežníkoch a poslaniach 

k biskupom, kňazom a laikom, aby celonárodne uznávali nový poriadok – 

robotnícko – roľnícku moc... 

 Je čas, aby veriaci pochopili, že osud národa je v Božích rukách a všetko, čo sa 

stalo, treba prijať ako vyjadrenie Božej vôle... Vyzývame všetky cirkevné obce a ich 

spoločenstvá, a zvlášť ich výkonné orgány, aby nedopustili k žiadnym vystúpeniam 

ľudí, ktorí nemajú dobré úmysly a vystupujú aktívne proti vláde. Netreba 

vzbudzovať nádej, že sa vráti monarchia, a treba sa presvedčiť o tom, že sovietska 

moc je skutočne národná a robotnícko-roľnícka... Aktivita pravoslávnych bratstiev 

nemá byť usmernená do politiky, ktorá je úplne cudzia Božej Cirkvi, ale na 

posilnenie pravoslávnej viery, pretože nepriatelia svätého pravoslávia – sektanti, 

katolíci, protestanti, obnovlenci, bezbožníci a im podobní sa usilujú využiť každý 

moment v živote pravoslávnej Cirkvi, aby jej poškodili... Cirkvi i národu nepriniesol 

blaho ani Karlovacký snem, ktorý odsudzujeme. Považujeme za potrebné dôrazne 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви, s. 125. 
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musieť negovať prijatím radikálnych opatrení. Ak bude treba, udelím im aj zákaz 

slúženia a odovzdám ich snemovému cirkevnému súdu. Aby sme nemuseli prijímať 

takéto opatrania, vyzývam všetkých biskupov a kňazov, aby prestali s politickou 

činnosťou a nespolupracovali s nepriateľmi nášho národa. Nech majú odvahu vrátiť 

sa do rodnej vlasti a povedať pravdu o sebe a o Božej Cirkvi... Vyhlasujeme za 

klamstvo a pohoršenie všetky vymyslené informácie o našej neslobode, pretože niet 

na zemi takej moci, ktorá by mohla spútať naše patriarše svedomie a slovo... 

Privolávam na všetkých biskupov, kňazov a verné deti Božie požehnanie a prosím 

Vás so spokojným svedomím, bez strachu, že zhreším proti svätej viere, podriaďovať 

sa sovietskej vláde, nie zo strachu, ale kvôli svedomiu, pamätajúc na slová apoštola 

Pavla: „Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, 

ak len nie od Boha; a tie, čo sú, Bohom zriadené sú. Lebo vladári nie sú na postrach 

tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Nechceš sa báť vrchnosti? Čiň dobre 

a budeš mať chválu od nej“1. Preto chceme čisté vrúcne vzťahy s našou vládou. 

Zároveň od nej s plnou dôverou očakávame, že umožní vyučovať naše deti 

náboženstvu, spravovať teologické školy na prípravu kňazov, vydávať na obranu 

pravoslávnej viery knihy a časopisy.“2 

 

 

 

                                                 
1 Rim 13, 1-3. 
2 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 361-363. 


