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5 Hlad a konfiškácia cirkevných cenností 

 

 Rok 1921 bol pre Rusko rokom katastrofálnym – nielen z pohľadu 

reformujúceho sa vzťahu medzi novým režimom a pravoslávnou Cirkvou, či 

z pohľadu obetí bratovražednej občianskej vojny, ktorá trvala od r. 1918. Bol to totiž 

aj rok neúrodný. Zvlášť pre oblasť strednej Volgy, kde sa kedysi urodilo obrovské 

množstvo pšenice. Veď práve Povolžie bolo vždy zásobarňou pšenice, v úrodných 

rokoch zásobovalo aj zahraničie, a práve v tejto oblasti nastal teraz hlad. Sucho 

zasiahlo Ural, Kaukaz, Krym, juh Ukrajiny, Sibír, Azerbajdžan a Kirgizsko. Hlad 

zasiahol spolu 34 gubernií – krajov. Príčin neúrody bolo viacej. V rokoch 1920-1921 

málo pršalo a ďalší rok 1922 spadlo opäť na tomto území veľmi málo zrážok. Ďalší 

neúrodný rok napomohol tomu, že od hladu zomrelo okolo 5 miliónov ľudí1. 

 Na udávaný počet hladujúcich ľudí v Rusku sú rôzne názory. Podľa mienky 

sovietského diplomata G. Čičerina – 18 miliónov. Noviny „Izvestija VCIK“ – udávali 

23, 2 milióna ľudí. Existujú však názory, ktoré poukazujú na oveľa vyšší počet. Napr. 

E. Henkin udáva 27-28 miliónov. I . Trifonov – 32 miliónov, H. Rubinštein – 33, 5 

milióna. Predstaviteľ zahraničnej organizácie na pomoc hladujúcim F. Nansena 

tvrdil, že to bolo viac ako 40 miliónov2. 

 Koľko ľudí zomrelo, nie je presne jasné. Počet mŕtvych v dôsledku hladu sa 

pohyboval od 2 do 5 miliónov ľudí. Dva milióny detí po smrti svojich rodičov zostali 

sirotami. Celé dediny a mestá zostali ľudoprázdne. Každý, kto zostal nažive, sa 

poberal za potravou ďalej, kto ako mohol, ale zväčša pešo. Išlo o sťahovanie 

hladujúceho národa za potravou. Utečencov sprevádzal týfus, malária a cholera. 

Stúpol počet samovrážd a žiadne zákony sa nedodržiavali. Veľa rodičov zabilo 

vlastné deti, aby nemuseli hľadieť na ich muky a pomalú smrť. Deti, ktoré utiekli od 

rodičov, alebo tie, čo ostali sirotami, od útleho destva nepoznali nič, iba zlo, 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s. 143. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 174. 
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klamstvo, krádež, rabovanie, vraždenie a množstvo ďalších hriechov, ktoré zapríčinil 

hlad.  

 Vysilení ľudia padali od únavy a hladu a ľudské trupy dláždili cesty 

a chodníky, pretože živí nestačili pochovávať mŕtvych. Niektoré noviny podávali 

informácie o kanibalizme a nešlo len o ojedinelé prípady.1 J. Anenkov poukazoval na 

hrozné scény, ktoré sa bežne odohrávali na uliciach, keď sa napr. množstvo ľudí 

vrhlo na koňa, ktorý padol od únavy na zem a ešte za živa z neho trhali mäso. Bežne 

sa jedlo mäso zo psov, mačiek a potkanov2. V horších prípadoch sa jedla hlina, kôra 

zo stromov, lístie, poľné hraboše, hmyz a pod.  

 Boľševikov veľmi strašili útoky hladných roľníkov, ktorým podľa dekrétu 

o pôde bola skonfiškovaná pôda a prerozdelená iným. Títo ľudia, dohnaní hladom, 

v návaloch prepadávali mestá, sklady potravín i boľševické organizácie. Vraždili 

pritom aj samotných vojakov, ktorí mali za úlohu ochraňovať tieto objekty. Masové 

pochody ľudí boli súčasťou každodenného života. Tí zanechávali rodné príbytky 

a putovali tisícky kilometrov v nádeji, že nájdu zasľúbenú zem, či v meste nejakú 

prácu, aby hocijako zahnali neznesiteľný hlad.  

 Do úvahy o tomto strašnom stave treba zahrnúť aj 1. svetovú vojnu, revolúciu 

i občiansku vojnu, ktoré nenapomohli tomu, aby bola zem dostatočne obrobená 

a zúrodnená. Hlad mohol byť prirodzeným následkom spomínaných skutočností, 

keďže nedošlo k vytvoreniu zásob pšenice. Niektoré kritické hlasy novodobých 

historikov však obviňujú novú sovietskú vládu z úmyselného zavinenia hladu, aby 

mohli byť potraviny prideľované iba lojálnym občanom nového socialistického 

zriadenia. Lístkový stravný systém na prídel bol zavedený v niektorých mestách už 

počas revolúcie r. 1917.  

 Paradoxne boľševický vodca Lenin len nedávno z parížskych kaviarní ostro 

kritizoval cársku vládu za hlad, ktorý nastal v oveľa menších rozmeroch a kratšom 

časovom období a nedal sa porovnať s touto katastrofou. V marci 1921 sa veľký 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви, s. 71. 
2 СТЕПАНОВ, Р., cit. dielo, ч. 1, s. 222. 
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vodca vyjadruje, že hlad je „jav plne pochopiteľný. Roľníci musia trochu pohladovať, 

aby robotníci vo fabrikách a ľudia v mestách nehladovali“1. Sovietska vláda sa 

rozhodla využiť túto kritickú situáciu a „zabiť jednou ranou dve muchy“. Nakŕmiť 

hladujúcich, ale zároveň pripraviť pravoslávnu Cirkev o všetky cenné bohoslužobné 

a chrámové predmety. Vzhľadom na to, že ekonomická sila sovietskej republiky bola 

oslabená, bolo nutné v prvom rade zabezpečiť potravinový import, ktorý kvôli slabej 

ekonomickej situácii štát nemohol v plnosti zabezpečiť.  

 Štát stál pred úlohou zabezpečiť potraviny pre milióny ľudí, zabezpečiť 

oziminy a zrno na siatie, obnoviť zničené poľnohospodárstvo a doviesť kone 

a dobytok. Bolo potrebné urobiť opatrenia na zastavenie šíriacej sa epidémie, ktorá 

vznikla následkom nepochovávania mŕtvol. Situácia v štáte bola kritická. Z väzenia 

boli prepúšťaní ľudia, ktorí boli len včera odsúdení ako nepriatelia národa, 

kontrarevolucionári alebo monarchristi. Keďže mali skúsenosti v oblasti organizácie 

pomoci hladujúcim a už skôr pracovali v rozličných občianskych domácich, či 

medzinárodných združeniach a organizáciach v predchádzajúcom režime, ponúkli 

svoje schopnosti i v terajšej zložitej situácii.  

 Ešte v auguste 1921 sa patriarcha Tichon obrátil s listom na predstaviteľov 

rôznych kresťanských Cirkví v zahraničí s výzvou o pomoc hladujúcim. V tom čase 

bol vytvorený „Celoruský cirkevný zväz pomoci hladujúcim“. Patriarcha ešte na 

jeseň r. 1921 vyzval klerikov a laikov okružným listom s prosbou o uskutočnenie 

finančných zbierok na pomoc hladujúcim. V krátkom čase zozbierala pravoslávna 

Cirkev na tieto účely 9 miliónov rubľov2. 

 Boľševici však nechceli, aby Cirkev vystupovala ako tá, ktorej skutočne záleží 

na ľuďoch a keď sú v núdzi, snaží sa im ako milujúca matka pomôcť. Vo všetkých 

chrámoch sa konali zbierky pre hladujúcich. Tento cirkevný orgán bol štátom 

zrušený. Zozbierané financie boli odovzdané štátnej organizácii pre pomoc 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 166. Aká „duchaplná obhajoba“– pozn. a. 
2 ТИТЛИНОВ, В., cit. dielo, s. 183-184. 
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hladujúcim - POMGOL1. Pravoslávna Cirkev sa začala kontaktovať s CK Pomgol. 

Zástupca predsedu tejto organizácie A. Vinokurov informoval Cirkev, že v štatúte 

nebola pojatá účasť pravoslávneho duchovenstva na tejto spolupráci.  

 25. februára 1922 adresoval patriarcha Tichon list súdruhovi M. Kalininovi, 

v ktorom požadoval súhlas na to, aby pravoslávna Cirkev prostredníctvom klerikov 

a ľudí organizovaných na farnostiach pokračovala v pomoci hladujúcim priamo 

v oblastiach, kde je to nutné. Žiadna odpoveď neprišla! 

 „Americká administratívna pomoc“ – ARA v priebehu roka vyslala 

hladujúcim 25 000 vagónov potravín. Mestská rada mesta Zürrich vydelila 50 000 

frankov. Rímsky pápež podaroval milión lír. Luxembursko zaslalo 100 000 frankov. 

Amsterdamský internacionál – 794 400 holandských guldenov. Do Ruska plávalo 

mnoho lodí s potravinovým nákladom, ktoré vyslali organizácie červeného kríža 

z Anglicka, Holandska, Belgicka, Švédska, Československa, Talianska, Nórska. 

Juhoslávia prichýlila okolo 40 000 hladných utečencov. V Kazani, Samare a Saratove 

Nemci a Švédi zriadili kuchyne a denne stravovali okolo 200 000 ľudí. Belgická vláda 

vydelila pre hladujúce deti 750 000 frankov. Austrália vyslala do Ruska lode s býčim 

mäsom. Mnohé národy sveta ponúkli, že prijmú a postarajú sa o hladné deti... 

 V zahraničí sa však ozývali aj znepokojojúce otázky, či pomoc ozaj prichádza 

k hladujúcim2.  

 Noviny Times podávali správu o tom, že značná časť potravín zo zahraničia 

bola v Petrohrade rozdávaná vojakom Červenej armády. Nemecká rozhlasová 

stanica hovorila o tom, že americká pomoc hladujúcim deťom bola skonfiškovaná 

červenoarmejcami. Švajčiarsky denník „Le devuar“ 11.10.1921 poukazuje, že 

Európania nechcú posielať pomoc Rusom bez toho, aby z ich krajín niekto nebol pri 

prerozdeľovaní potravín hladujúcim. Sovieti kontrolu odmietajú a preto ich ľudia 

i naďalej zomierajú od hladu. Ruský denník „Komunista“ vydávaný v Charkove, 

14.5.1922 opublikoval telegram, ktorý adresoval Chersonský krajský výkonný výbor 

                                                 
1 Skrátka помощ голодающим.  
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 171.Pozri kapitolu : Hlad. 
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všetkým nižšie postaveným orgánom moci: „Častejšie sa objavujú v Chersone 

prípady kanibalizmu. Predtým členovia rodín pojedali svojich príbuzných, ktorí 

zomreli následkom hladu. V poslednom čase viacpočetné a silnejšie rodiny napádajú 

a zabíjajú slabšie rodiny a potom ich jedia“. Sovietski vodcovia sa usilovali hovoriť 

o nižších počtoch hladujúceho národa, podľa možnosti zatajovali hrôzu, ktorú 

prinášal každodenný boj o prežitie v krajine. Nechceli vyzerať pred svetom ako 

nepriatelia národa. Avšak poniektoré fakty predsa len nebolo možné úplne utajiť.  

 Minister financii Veľkej Británie O. Chamberlain prestal podporovať finančné 

zbierky pre hladujúcich v Rusku po tom, čo sovieti zakúpili v Londýne pre potreby 

hlavného štábu na pomoc hladujúcim zámoček v hodnote 260 000 funtov šterlingov. 

L. Krasin tu pôsobil v r. 1920-1926 ako hlavný predstaviteľ sovietov trhu a obchodu. 

V tejto organizácii pracovalo veľké množstvo stenografiek. Za túto finančú sumu sa 

mohol nakúpiť proviant pre 2 milióny ľudí1. 

 23.2.1922 vydal štát prostredníctvom VCIK dekrét o „Výbere muzeálnych 

cenností“ a zároveň ďalší dekrét o „Vyňatí cirkevných cenností“. Tento dekrét 

dovoľoval vo svojej podstate štátu konfiškovať všetky drahocenné cirkevné 

predmety zo zlata, striebra, drahocenných kameňov, ale nemal pritom narušiť 

záujmy samotného kultu. To, aby sa brali iba predmety, ktoré priamo nesúvisia 

s výkonom bohoslužieb, sa však nedodržiavalo.  

 Patriarcha Tichon dal súhlas na to, aby farnosti obetovali cennosti na pomoc 

hladujúcim. Išlo predovšetkým o dobrovoľné zbierky a vzácne cirkevné predmety, 

ktoré nesmeli pochádzať z oltára a žertvennika. Avšak už 28.2.1922 oficiálnym listom 

vláde patriarcha Tichon energicky protestoval proti zbieraniu bohoslužobných 

predmetov, ktoré sú potrebné pri slúžení sv. liturgie. Takéto počínanie bolo 

z pohľadu Cirkvi považované za akt svätokrádeže. Za tento hriech svätokrádeže – 

podľa 73. apoštolského pravidla a 10. pravidla Prvodruhého snemu – sa laik 

vylučoval z Cirkvi, kňaz bol pozbavený kňazskej hodnosti. S listom patriarchu boli 

oboznámení biskupi a laici na jednotlivých farnostiach a boli vyzvaní na obranu 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 175. 
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chrámov a cenností, pretože ako bohabojní veriaci nemohli dopustiť rabovanie 

chrámov.  

 „Z pohľadu Cirkvi sa podobný akt považuje za svätokrádež a mojou 

posvätnou povinnosťou je objasniť ho a informovať o ňom naše veriace duchovné 

deti. Kvôli nezvyčajne kritickej situácii sme dovolili obetovať neposvätené cirkevné 

predmety, ktoré sa prakticky nepoužívajú pri bohoslužbách. Aj teraz vyzývame 

veriace deti Cirkvi k takýmto obetiam – darom. Želáme si len jedno, aby sa tieto dary 

dávali s milujúcim srdcom kvôli núdzi blížneho, aby preukázali ozajstnú pomoc 

našim trpiacim bratom. Nemôžeme však dovoliť vziať z chrámov posvätné 

predmety, hoci aj dobrovoľne darované, ktoré sú potrebné na bohoslužobné cieľe 

napr. čaša, diskos, evanjelium, kadidlo, atď., nevyhnutne potrebné pre slúženie sv. 

liturgie. Kánony všeobecnej Cirkvi to zakazujú a považujú za svätokrádež, ktorá má 

za následok vylúčenie laikov z Cirkvi. Diakoni, kňazi a biskupi sa zbavujú svojho 

svätenia – hodnosti“ 1. 

 Na základe výzvy patriarchu sa pri jednotlivých chrámoch organizovali 

skupiny ľudí, ktorí sa usilovali zabrániť totálnemu vykrádaniu chrámov, v ktorých sa 

nedalo slúžiť, pretože žiadne bohoslužobné predmety v nich častokrát nezostávali. Je 

viac ako pravdepodobné, že štát nechcel, aby národ cítil a vedel, že Cirkev 

dobrovoľne obetovala čosi pre hladujúcich, pretože v takomto prípade nemohli 

pokračovať v kampani diskreditácie pravoslávnej Cirkvi v Rusku. Podľa tajných 

inštrukcií, ktoré dostávali realizátorov v kožených bundách pri konfiškácii cenných 

cirkevných predmetov, mali brať podľa možnosti z chrámu čo najviac cenných 

bohoslužobných predmetov. Preto boli zaberané okrem zlatých a strieborných 

obkladov ikon a kadidiel aj vzácne drahokamy, ktorými boli ozdobené Evanjelia, 

mitry, kríže... Keď veriaci videli takéto počínanie poverených štátnych úradníkov, 

ktorých častokrát sprevádzali obnovlenci, ale aj ozbrojené oddiely červenoarmejcov, 

                                                 
1 Apoštolské pravidlo 73.10. pravidlo konštantinopolského snemu zvaného dvojnásobný – 

Konštantinopol 859-861. Je známy tiež ako Prvodruhý, preože dva snemy z r. 859 a 861 boli uznané 

za jeden snem. ВВЕДЕНСКИЙ, А .: Церков и государство. Москва 1926, s. 5. 
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začali sa proti takémuto počínaniu brániť a protiviť. Vo viacerých mestách Moskva, 

Smolensk, Šuja... sa ľudia fyzicky postavili štátnym komisárom a tieto demonštrácie 

boli brutálne potlačené. 

 Fakt, že sa Cirkev stavia proti nariadeniu štátu sa „vhodným spôsobom“ 

v médiach propagovalo na diskreditáciu Cirkvi. Sovietske média obviňovali RPC 

vďaka reakcii patriarchu Tichona z „odmietnutia pomoci tisícom ľudí, umierajúcim 

v Povolží od hladu“. Cirkev bola obviňovaná zo skúposti, túžbe po bohatstve a zlate, 

neľudskosti, pretože neberie ohľad na hladujúci národ. Opak bol však pravdou, 

pretože v chrámoch sa vykonávali zbierky pre hladujúcich.  

 Častokrát boli ľudia do chrámov zvolávaní narýchlo, zvonením zvonov, 

pretože štátne komisie prepadávali chrámy v ľubovoľnom čase. Štátni komisári boli 

vítaní pokrikmi ľudí. Neraz tieto stretnutia skončili krviprelievaním. 

 Jeromonach Damaskin Orlovský poukazuje na tajnú inštrukciu Molotova, 

ktorá poukazje na obnovlencov, ktorí boli za odovzdávanie cenných cirkevných vecí, 

pretože z ich chrámov tieto cennosti pravdepodobne brané neboli. Išlo prevažne 

o chrámy, ktoré spravovali „tichonovci“, t.j. duchovenstvo lojálne patriarchovi. Išlo 

o telegram UV, ktorý bol prísne tajný: „Je potrebné uskutočniť rozkol medzi popmi, 

resp. vyostriť už existujúci rozkol... Povedieme agitáciu vychádzajúc zo základného 

faktu, že sa s popmi vysporiadame ako so skupinou občanov, ktorej boli za určitých 

podmienok štátom zverené cennosti. Túto skupinu rozdelíme na dve časti, neberúc 

ohľad na ich náboženské predsudky. Jedna časť bude zastávať názor, že je 

nevyhnutné odovzdať cennosti kvôli záchrane hladujúcich. Druhá časť, „kňazi – 

kniežatá Cirkvi“, budú zvrátení, zistkuchtiví, nenásytní, idúci proti národu, aby 

pochopili, že štát nedovolí vrchnosti terorizovať spodinu, pretože chceme splniť 

a zrealizovať dekréty robotnícko-roľníckej vlády. Ešte raz: Politická úloha spočíva 

v tom, aby sa cirkevná vrchnosť izolovala a skompromitovala na konkrétnom 

prípade pomoci hladujúcim. Potom im ukážeme surovú ruku robotníckeho štátu, 
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ktorý trestá tých, ktorí sa proti nemu osmelili vystupovať“. Sekretár CI RKP 

Molotov1. 

 Podľa oficiálnej tlače v súvislosti s odoberaním cirkevných cenností došlo 

v Rusku v r. 1922 k 1414 krvavým incidentom. Väčšina z nich sa odohrala v marci. 

Výsledkom násilnej konfiškácie cirkevného majetku zo strany štátu boli desaťtisíce 

obetí zväčša z radov bohabojných ľudí, ktorí sa postavili ľuďom, páchajúcim 

svätokrádež pod rúškom zákona. Sovietska prokuratúra následne na to odsúdila 

množstvo laikov, kňazov a biskupov, ktorí boli postupne obviňovaní z vyvolávania 

verejných nepokojov, protivenia sa sovietskym zákonom a podporovania 

kontrarevolúcie. V tejto súvislosti bol obviňovaný sa samotný iniciátor protivenia sa 

štátnym komisárom, patriarcha Tichon. Lenin, Trocký, Stalin, Kamenev, Zinovjej, 

Rykov, Molotov, Kalinin a Frunze rozhodli okamžite súdiť patriarchu Tichona za 

nepokoje, ktoré vznikli.2  

 Už v predchádzajúcej kapitole sme vraveli o domácom väzení patriarchu, ale 

aj o súdnom procese, ktorý nakoniec dopadol prekvapujúco – prepustením 

patriarchu. V prísne tajnom liste, ktorý adresoval Lenin členom Politbyra z 19. 3. 1922 

a Molotovovi, sa píše:  

„Prísne tajné. Prosba, v žiadnom prípade nerobiť kópiu, ale nech si každý člen 

Politbyra aj súdruh Kalinin robí poznámky na tekto dokument. Lenin.  

 ...Udalosti v Šuje3 musíme dať do súvislosti s informáciami, ktoré ROSTA 

nedávno odoslala do novín, nie však na uverejnenie, a v ktorých informovala 

o príprave čiernych4 v Piteri, ktorí sa protivia dekrétu o odoberaní cirkevných 

cenností. Zatiaľ vieme o nelegálnej výzve patriarchu Tichona, z ktorej je zjavné, že 

                                                 
1 ДАМАСКИН, Й.: Новомученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной 

Церкви 20. столетия. T. II. Твер 1996, s.7. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 191-216. Pozri k kapitolu Výsluch patriarchu. Táto kapitola 

detailne hovorí o výsluchu, ktorý sa v plnosti zachoval.  
3 Prvé mesto, kde sa začalo s nepokojmi v súvislosti s odoberaním cirkevných cenností – bolo 

potlačené červenoarmejcami. Pozn. a. 
4 Pravdepodobne mníchov alebo kňazov – pozn. a. 
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čierne duchovenstvo na čele so svojím vodcom dokonale premyslelo plán, ako na nás 

zaútočiť a zvlášť v tomto momente. 

 ...Myslím si, že náš protivník robí veľkú chybu, keď sa nás snaží vtiahnuť do 

rozhodujúceho boja vtedy, keď je jeho pozícia nevýhodná a stav beznádejný. 

 Naopak, pre nás je tento moment...jediným momentov, keď máme 99% šancu 

úplne zničiť nepriateľa a zabezpečiť si nevyhnutné pozície na mnoho ďalších 

desaťročí. Práve preto teraz, keď v hladujúcih mestách jedia ľudí a na cestách sa 

povaľujú stovky, ba tisícky trupov, môžeme a preto musíme zrealizovať konfiškáciu 

cirkevných cenností a to zbesilo a nemilosrdne, a nemusíme sa zastavovať pred 

prejavmi akéhokoľvek odporu. Za každú cenu je potrebné uskutočniť konfiškáciu 

cirkevných cenností najrýchlejším a najrozhodnejším spôsobom, čím si môžeme 

vytvoriť fond až niekoľko sto miliónov zlatých rubľov1. Bez tohto nie je vo 

všeobecnosti možná práca v štáte, žiadna hospodárska stavba. Vzdať sa pozície 

z Genuje je nemysliteľné. Tento fond, niekoľko sto miliónov zlatých rubľov2, musíme 

získať za každú cenu do svojich rúk. Práve teraz je najvhodnejší okamih vykonať to, 

pretože zúfalý hlad nám pomôže nakloniť si široké roľnícke masy... 

 ...Preto som dospel k záveru, že práve teraz musíme zasadiť nemilosrdný úder 

čiernemu duchovenstvu a kruto potlačiť ich odpor, aby na to aspoň niekoľko 

desaťročí nezabudli... Pokiaľ ide o patriarchu, zatiaľ postačí, ak dáme tajné direktívy 

Gospolutrukovi, aby čo najdetailnejšie zaznamenal spojenia tohto aktivistu, ktorý 

nepochybne stojí na čele nepokojov otrokárov. Čím väčší počet predstaviateľov 

reakčnej buržoázie a reakčného duchovenstva sa nám z tohto dôvodu podarí 

vystrieľať, tým lepšie“ 3. Je nutné poznamenať, že Lenin prehnane a príliš zveličil 

bohatstvo Cirkvi, ktoré bolo takmer tisíc rokov tvorené z dobrovoľných darov 

                                                 
1 Treba si pripomenúť ohromné bohatstvo niektorých monastierov. Pozri: Русская православная 

церковь и комунистическое государство 1917 – 1941. Москва 1996, s. 89. 
2 A možno aj niekoľko miliárd. 
3 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s.39. Porovnaj: Русская 

православная церковь и комунистическое государство 1917 – 1941. Москва 1996, s. 89-91. 
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veriaceho národa. Z jednej miliardy zlatých rubľov bola reálna suma desaťkrát 

nižšia1. 

 Zo strany už trestaných ľudí, za pomoci korupcie a podplácania dochádzalo 

k tomu, že mnoho vzácnych starožitných cirkevných cenností skončilo na čiernom 

trhu. Svedčia o tom súdne procesy, napr. proces Pavlického, kontrolóra Gochranu pri 

odobratí cirkevných cenností v Rogožsko-Semenovskom kraji2. 

Nie všetci autori, poukazujúci na finančné prostriedky, o ktoré obrali boľševici 

pravoslávnu Cirkev, sa stotožňujú s vyššie uvedeným názorom. V. Stepanov 

poukazuje na to, že ešte v r. 1920 prišla RPC vďaka boľševikom o 7 150 000 000 

rubľov. V r. 1922 im „operácia“ odňatia cirkevných cenností priniesla astronomickú 

8 000 000 000 000 rubľov3. Americká dobročinná organizácia rozdala v r. 1922 

potraviny a ďalšiu pomoc v hodnote 66 miliónov dolárov. Rímsko-katolíci okolo 2 

miliónov dolárov.  

Rímsky pápež r. 1921 ponúkol, že odkúpi od sovietskej vlády bohoslužobné 

predmety. Odpoveď, ktorá prišla zo strany súdruha Čičerina, bola nepochopiteľná: 

„Nie je to možné, pretože nikomu nie je známe, kde sa tieto predmety nachádzajú“. 

G. Štele poukazuje na skutočnosť, že tieto predmety sa stali obeťami fanatických 

sovietskych ikonoborcov a tiež kšeftárov, ktorí odpredali drahocenné a vzácne 

sakrálne predmety na čiernom trhu4. Len malá časť z vyzbieraných finančných 

prostriedkov sa pravdepodobne použila na nákup potravín pre hladujúci národ. 

Značná časť financií bola poukázaná na nákup zbraní a ostatného potrebného 

materiálu pre červenoarmejcov, ktorí v tom čase viedli boj s bielogvardejcami. 

Zozbierané finančné prostriedky, aj zahraničná pomoc boli dostatočné na to, aby sa 

podarilo vyriešiť problém hladu v Sovietskom zväze. Hlavná úloha, ktorú zadal 

Lenin, sa mohla pomaly napĺňať a overovať v praxi. Podstata myšienky, ktorú hlásal 

                                                 
1 ПОКРОВСКИЙ, Н. – ПЕТРОВ, Г.: Архивы Кремля, Политбюро и церков 1922 -1925. Москва 1997, s. 

18. 
2 СТЕПАНОВ, Р., cit. dielo, ч. 1., s. 225-226. 
3 СТЕПАНОВ, Р., cit. dielo, ч. 1., s. 228. 
4 Восточная политика Ватикана в г. 1917- 1975. Мünchen – Zürrich 1975, s. 20. 
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spočívala v tom, že „ak Cirkev pripravíme o ekonomický základ, prirodzeným 

spôsobom zanikne“. RPC týmto „zákonným“ spôsobom vlastne prišla o všetky 

cennosti vo svojich chrámoch, takže v mnohých sa bohoslužby vôbec nemohli 

vykonávať. Bol to ďalší vhodný okamih, ktorý neskôr využil štát na zatváranie 

sakrálnych objektov, ktoré neplnili svoj účel. Išlo o ďalšiu etapu boja s Cirkvou, ktorá 

sa v Rusku postupne ralizovalo po smrti patriarchu a to v celej histórii Sovietskeho 

zväzu. Následne na to tieto objekty rekonštruovali a využívali pre potreby 

spoločnosti – kluby, kiná, vojenské komandatúry, chemické laboratória1, elektrárne, 

sýpky, sklady uhlia2a prípadne múzea ateizmu.  

Avšak pravoslávni laici si v tejto dobre veľmi dobre uvedomovali, že bez 

biskupov, kňazov nie je možné, aby sa v chrámoch, alebo nahradných priestoroch 

vykonávali bohoslužby a udeľovali sv. Tajiny, a preto podľa svojich možností 

podporovalo duchovenstvo, ktoré sa snažilo duchovne viesť veriacich aj v tejto 

zložitej dobe a uspokojovať ich duchovné potreby. V praxi sa teória Lenina 

o materiálnom zabezpečení Cirkvi nesplnila a RPC pokračovala vo svojom pôsobení 

v podmienkach, ktoré umožňovali jej činnosť i bez finančných prostriedkov. „A ja ti 

hovorím: Ty si Peter, a na tej skale vystavím si cirkev a brány záhrobia ju 

nepremôžu“3. Cirkev je založená na viere v Syna Božieho, a preto ani ten 

najateistickejší štátny systém4 ju nemohol zničiť. Nedokázal to ani totalitný režim 

                                                 
1 Podobne ako Chrám sv. Nikolaja v Koteľnikách – Moskva – kde sa v súčasnosti nachádza Podvorie 

Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a Slovenska. Otec Michal Žukov, ruský kňaz, prevzal 

zo štátu chrám, ktorý bol prerobený na chemické laboratórium. Pozn. a., ktorý začínal svoju službu 

na našom cirkevnom podvorí v Moskve.  
2 Počas svojho štúdia v Moskovskej duchovnej akadémii v r. 1986-1988 som v Trojicko Sergejevskej 

lavre, vtedy ešte v Zagorsku navštívil tajne s mníchom Sergejov (Čekurašvilim, teraz metropolita 

pôsobiaci v službách Gruzínskej pravoslávnej cirkvi) tzv. Getsemanský skyt. Išlo o rieky a jazerá 

a lesy, ktoré patrili pôvodne monastieru, ale štát ich skonfiškoval. V čase Gorbačovovej perestrojky 

som videl na vlastné oči chrám, na ktorom bol nápis kultúrna pamiatka a zároveň bol naplnený 

uhlím. Bol to pre mňa obrovský šok. Otec Sergej len vzdychol a povedal: „No čo chceš, nevieš 

v akom systéme žijeme“? Pozn. a.  
3 Mt 16, 20. 
4 Paradoxne v súčasnosti je tento systém demokratický a Česká republika sa podľa sčítania ľudu stala 

najateistickejšou republikov v Európe alebo na svete. K ateizmu sa hlási až 60% občanov tejto 

republiky. Podľa vyjadrenia najznámejšieho psychiatra Cyrila Höschla je ateista definovaný „ako 
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v ZSSR, ktorý viedol neľútostný boj s RPC. Sedem rokov po smrti patriarchu 

Tichona, r. 1932 bola Stalinom vyhlásená „Bezbožná päťročnica“, vďaka ktorej chceli 

do r. 19361 zatvoriť posledný pravoslávny chrám a tiež chceli dosiahnuť, aby sa 

v tejto uvedomelej socialistickej spoločnosti prestalo používať slovo Boh.  

Pravoslávna cirkev v ZSSR však pokračovala vo svojom poslaní i naďalej, 

i keď podmienky pre pastoračnú, kánonickú, misijnú a bohoslužobnú činnosť Cirkvi 

boli veľmi zložité a ťažké.  

  

                                                                                                                                                         
veriaci človek. Pretože verí, že Boh neexistuje“. Takže neviem či tým nechcel tento psychiater 

poukázať na jednu z nových psychiatrických diagnóz. Pozn. a. 
1 Po druhej svetovej vojne s podobnými mediálnymi výzvami prichádzal N. Chruščov, ktorý sľuboval, 

že v 50. – ich rokoch 20. storočia ukáže v televízii tvár posledného pravoslávneho kňaza. Ani tieto 

prognózy sa však nenaplnili. V rámci bývalého Sovietského zväzu bol plán urobiť z Bieloruska prvú 

ateistickú republiku, ktorú sa usilovali takým spôsobom, že všetkých vyslúžilcov z armády, ktorí 

boli zároveň členovia komunistickej strany odchádzali na penziu do Bieloruska. Ani tento zámer sa 

im nepodaril. Jedným z prvých ateistických štátov bolo vyhlásené Albánsko v 20. storočí podľa 

vyjadrenia ich prezidenta E. Hodžu. Cirkev tam zažila tiež jedno z krutých prenasledovaní, keď bol 

kňaz popravený zastrelením, len za to, že pokrstil dieťa. Pozn. a. 


