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6 Pravoslávne monastiere a odkrývanie ostatkov svätých 

 

Mníšstvo a monastiere vždy tvorili neodmysliteľnú súčasť RPC. Mníšstvo sa 

definuje ako pľúca v tele Cirkvi, ktoré majú veľmi dôležitú funkciu. Mnohí ľudia 

v Rusku navštevovali monastiere a duchovne sa v nich formovali. Je známe, že 

monastiere navštevovali aj takí významní spisovatelia ako Puškin, Gogoľ, 

Dostojevský či Tolstoj. V čase patriarchu Tichona bolo v Rusku okolo 1200 

pravoslávnych monastierov, ktorých počet sa v priebehu prvých troch rokov vlády 

boľševikov znížil na viac ako polovicu1. Nová vláda sa však na monastiere pozerala 

ako na monarchistický anachronizmus, čosi zastaralé a nepotrebné. Tiež sa na ne 

hľadelo ako na nebezpečné centrá kontrarevolúcie, lebo mnísi boli lojálni 

patriarchovi Tichonovi, ktorý bol štátom kvôli svojim reakciám pomenovaný ako 

kontrarevolucionár. Mnísi z pohľadu novej štátnej ideológie boli tí, ktorým sa nechce 

pracovať a pre spoločnosť neprinášajú žiaden úžitok. Opak však bol pravdou.  

 Fyzická práca pravoslávnych mníchov bola a vždy bude neodmysliteľnou 

súčasťou každodenného monastierskeho života. Mnísi mali byť vo všetkom 

samostatní, či už sa to týka prípravy jedla, alebo pestovania zeleniny, ovocia, 

celkového obhospodarovania monastiera. Modlitba, pôst, pokánie, poslušnosť, 

osobná chudoba, - úplné zasvätenie svojho života Bohu nemalo pre boľševikov 

nijaký význam. Do monastierov prichádzali mnohí ľudia so svojimi problémami, 

častokrát nachádzali veľkú duchovnú útechu najmä pri spovedi, v rozhovoroch so 

starcami alebo mníchmi.  

Bolo bežné, že monastiere vlastnili pozemky, lesy alebo jazerá, o ktoré sa 

starali. V období Dočasnej vlády, kvôli anarchii, ktorá vládla, došlo k obsadzovaniu 

monastierskej pôdy roľníkmi. Tento problém sa riešil aj na Miestnom sneme RPC v r. 

1917-1918. Dekrétom o pôde z 2.10. 1917 sa vlastne celá zem znárodnila a stala sa 

vlastníctvom štátu. Zem podľa dekrétu patrila tomu, kto na nej pracuje, t.j. v prípade 

monastiera mníchom. Tento zákon do určitej miery dovoľoval časť pôdy 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 153. 
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obhospodarovať aj monastierom. Avšak v roku 1918 bol vydaný ďalší zákon „O 

oddelení Cirkvi od štátu a škôl od Cirkvi“. RPC bola obmedzená množstvom 

zákazov, prestala byť právnickou osobou, nemohla byť vlastníkom hnuteľného 

i nehnuteľného majetku. Chrámy a monastiere sa mohli spravovať „bezplatne“ so 

súhlasom miestnych úradov. Za chrámy a monastiere však pravoslávna Cirkev 

musela platiť štátu nájom. V súvislosti s uplatňovaním tohto dekrétu bolo štátom 

okamžite odobraných 6000 chrámov a niektoré monastiere ako zvlášť cenné 

historické pamiatky. 1 

Zároveň monastiere prišli o 84 závodov, 1816 ubytovacích zariadení, 277 

nemocníc, 436 mliečnych fariem, 603 staníc na chov dobytka a koniarní a 311 staníc 

pre chov včiel. Týmto zákonom bol vlastne zničený ekonomický základ 

a samostatnosť monastierov. V monastieroch nemohli byť duchovné školy a mnísi sa 

nemohli ďalej starať ani o cintoríny. „Základný zákon o socializácii zeme“ 

z 19.2.1918, ktorý hovoril o „práve užívať zem bez obmedzenia pohlavia, 

vierovyznania, národnosti alebo poddanstva“, dával možnosť zachrániť 

monastierske hospodárstvo cestou zmien, ktoré monastiere premenovali na zvláštne 

poľnohospodárské komúny alebo družstvá. O tieto zmeny usiloval i samotný 

patriarcha Tichon, ktorý v tom videl jediný spôsob záchrany monastierov 

a mníšskeho spôsobu života v socialistických podmienkach, avšak štát, i keď 

spočiatku pravoslávnej Cirkvi v tomto smere niečo dovolil, neskôr to inými zákonmi 

zrušil. Mnohé monastiere v pracovnej činnosti ešte do revolúcie dosahovali 

vynikajúce hospodárske výsledky, pretože vlastnili a používali vhodnú 

poľnohospodársku techniku. V pravoslávnych monastieroch bolo ukážkové a vzorné 

hospodárstvo. Do r. 1921 zo 400 ešte fungujúcich monastierov v 24 guberniách v 116 

monastieroch boli vytvorené sovchozy alebo pracovné tábory. Pokiaľ ide o prácu, 

mnísi sa podriaďovali „sovietskym pracovníkom“, po duchovnej línii 

pravdepodobne igumenovi. Niektoré pracovné monastierske tábory mali za úlohu 

                                                 
1 Православная энциклопедия. Москва 2000, s. 339-340. Pozri článok: Andronik a kol. : Monastiere 

a mníšstvo 1700-1998. 
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zabezpečovať potraviny a zeleninu školským zariadeniam. Neskoršia inštrukcia 

z Narkozema 30.10.1919 už zakazovala do pracovných komún prijímať mníchov 

a kňazov.  

Paralelne s odoberaním cirkevných cenností dochádzalo aj k zatváraniu 

monastierov. 25.8.1920 bol vydaný právny dokument „o likvidácii ostatkov svätých 

v celom Rusku“. Tento akt je v cirkevnej terminológii charakterizovaný ako akt 

svätokrádeže. Úlohou štátu bolo zozbierať ostatky svätých a umiestniť ich do múzeí. 

Do jesene 1920 sa uskutočnilo 63 verejných poškvrnení svätých ostatkov a následne 

v r. 1922-1923 bolo vystrieľaných 1962 mníchov a 3447 mníšok1. 

Boľševici upriamili svoju pozornosť na ostatky svätých – relikvie, ktoré sa 

v RPC zvlášť ctia a ochraňujú najmä v monastieroch. Telá svätcov boli uložené 

v chrámoch, v špeciálnych strieborných rakvách, ku ktorým mali možnosť veriaci 

pristupovať, vzdať im úctu a tieto relikvie pobozkať. Práve strieborné rakvy, tzv. 

мощевики, v ktorých boli uložené ostatky svätých, mali výnimočnú hodnotu, aj 

preto sa o ne boľševici zaujímali.  

A tak od r. 1920 prichádzali štátne komisie, ktoré verejne odkrývali sv. ostatky, 

vysmievali sa z nich a zúčastneným ľuďom robili vedeckú osvetu. Tieto „vedecké“ 

komisie častokrát mali ako člena okrem ozbrojeného sprievodu čekistov 

oduševneného boľševika, lekára, kňaza obnovlenca, ateistu, ktorí sa snažili 

zhromaždenému ľudu v monastieroch vedeckým spôsobom vysvetliť, že bozkávať 

kosti zomrelých je nehygienické. Samotný Lenin nazýval náboženstvo nekrofíliou, 

pretože nevedel pochopiť vieru človeka, ktorý dáva úctu ľudskému telu svätca – 

Božieho služobníka, v ktorom prebývala Božia milosť aj po jeho telesnej smrti. 

Úlohou týchto komisií bola patričná osveta pre „zaostalých veriacich“. Pritom však 

veľa záležalo od členov komisie, či sa verejne rúhali a urážali svedomie veriacich 

ľudí a názory pravoslávnej Cirkvi, čo častokrát demonštratívne predvádzali 

pľuvaním na ostatky svätých, alebo či z obavy o svoju bezpečnosť iba konfiškovali 

ostatky svätých a odvážali ich na výskum, prípadne priamo do najbližšieho múzea. 

                                                 
1 Православная энциклопедия. Москва 2000, s. 340.  
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Vedecký výskum sa robil pri neporušených ostatkoch svätých, keď si boľševici 

nevedeli vysvetliť, prečo sa telo mŕtveho človeka nerozpadne ani po 5-6 storočiach. 

Klamlivo vo svojich vedeckých posudkoch, ktoré boli oficiálne zverejňované, 

obviňovali Cirkev z podvodu, zavádzania ľudí, ako aj balzamovania tiel ľudí, ktoré 

sa potom vyhlasovali za svätých. Samozrejme, že išlo o logické argumenty 

vedeckých pracovníkov, ktoré nemali opodstatnenie, boli tendenčné a mali za úlohu 

diskreditovať pravoslávnu Cirkev.  

Mnohé z týchto tiel svätcov, ktoré boli odkrývané, boli neporušené. Ich telá 

i napriek tomu, že zotrvali v zemi niekoľko storočí - v niektorých prípadoch nejavili 

známky rozkladu. Keďže v pravoslávnej Cirkvi sa balzamovanie nepraktizuje, 

obviňovanie zo strany „vedeckých štátnych komisii“ bolo nemiestne. Ako neveriaci 

ľudia nevedeli pochopiť fakt, že vďaka spravodlivému a svätému životu 

bohabojných ľudí môže v telách svätých prebývať Svätý duch a Božia milosť aj po 

smrti. Takto sa začalo so zatváraním monastierov. I napriek protestom zo strany ľudí 

i patriarchu Tichona sa monastiere postupne zatvárali. Masový charakter zatvárania 

monastierov trval v 1919-1921. 

Odoberaním historických pamiatok – starobylých monastierov do správy štátu 

sa necitlivými a represívnymi metódami obsadzovali cirkevné objekty, o ktoré sa 

chcel starať štát. Výsledkom štátnej starostlivosti bolo to, že monastiere prerábali 

a slúžili na iné účely. V monastieroch bolo zriadených 48 sanatórií a rekreačných 

domov, 168 detských domovov, 97 škôl, 287 „sovietskych napravnovýchovných 

zariadení“, 188 vojenských zariadení, 349 nemocníc a lazaretov. Vostryšev1 dopĺňa 

zoznam zariadení o koncentračné tábory, garáže a ateistické múzea. Súčasnej 

generácii je pravdepodobne najznámejší Solovecký monastier tzv. Solovky, o ktorom 

píše Alexander Solženicyn v svojom románe Súostrovie Gulag, kde sa 

prevýchovávali nepriatelia národa.  

Je potrebné ešte dodatočne spomenúť, že v r. 1918 bolo pre zavádzanie dekrétu 

do života zriadené špeciálne Likvidačné oddelenie – VIII. Na čele tohto oddelenia bol 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 153. 
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Leninom ustanovený P. Krasikov, ktorý bol známy svojím nepriateľským postojom 

voči kresťanstvu a Cirkvi. Jeho pomocníci I. Špicberg, M. Galkin, M. Gorev boli 

v tomto smere rovnako energickí ľudia ako ich nadriadení. Začiatkom septembra 

1918 dostali mnísi Novospaského monastiera v Moskve a tiež ďalšie moskovské 

monastiere – Čudov a Voznesenský, od miestnych úradov – SOVDEP nariadenie 

uvoľniť priestory monastiera. Pri uvoľňovaní priestorov boli mnísi zastrašovaní 

a osobné veci im boli odoberané členmi likvidačnej komisie. V podstate išlo o násilné 

deložácie mníchov a mníšok pomocou psychického či fyzického nátlaku. Aj preto sa 

r. 1918-1920 považujú v dejinách Ruska za obdobie temna a nevídanej sekularizácie1. 

Postupne boli odkryté mnohé ostatky svätých, napr. ctihodných Alexandra 

Svirského, Artemija Verkoľského, Tichona Zadonského, Mitrofana Voronežského, 

Nila Stolbenského, Makária a Savu Storoževnského, Prokopija Usťjanského 

a mnohých ďalších.  

Samozrejme, že potupenie neminulo ani jedno z najvýznamnejších 

duchovných centier – Trojicko-Sergejevskú lavru a ostatky ctihodného Sergeja 

Radonežského. 14.2.1920 sa patriarcha písomne obrátil na predsedu Sovietu 

národných komisárov V. Uljanova: „Dozvedel som sa nedobré správy, že sa v tieto 

dni pripravuje ďalšie poškvrnenie náboženského citu veriaceho ruského národa- 

vyvezenie svätých ostatkov ctihodného Sergeja zo Sergejovho Posadu“. Za 

totalitného režimu neskôr bolo mesto premenované na Zagorsk, aby ani názov mesta 

nepripomínal udalosť, že sa tu kedysi usadil ctihodný Sergej. Po páde totality bolo 

mesto opätovne premenované na Sergijev Posad. Po predchádzajúcich odhaleniach 

svätých ostatkov iných svätých Božích služobníkov, ktorých si národ ctí ako 

duchovných buditeľov, došlo už v marci minulého roku k odhaleniu ostatkov 

ctihodného Sergeja Radonežského. Podľa vyjadrenia tlače sa netrpezlivo očakávalo, 

že v priebehu troch dní dôjde k tomu, že národ prestane uctievať Sergeja 

a prehodnotí svoj vzťah k svätým, k Cirkvi a k Bohu. 11.4.1919 boli ostatky prvýkrát 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии, Н 4. Москва 1993, s. 27-28. Pozri: KOZLOV, V.: Z dejin 

monastierov. Ruské monastiere v prvých rokoch po revolúcii.  
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otvorené. Komisia bola presvedčená, že neporušené ostatky tam nenájdu a to bude 

hlavný dôvod, prečo ostatní ľudia nebudú chcieť viacej prichádzať na spomínané 

miesto. Avšak opak bol pravdou. Odvtedy k hrobu svätého Sergeja prichádzalo 

oveľa viac ľudí a nad jeho hrobom sa slúžilo ešte viacej molebnov1. „Napriek 

výsmechu z náboženského cítenia úcta k ctihodnému Sergejovi aj k ostatným Božím 

služobníkom sa posilnila. Na príkaz vlády trpeli kresťanské duše, pretože ich veľmi 

znepokojovali a urážali. Kresťanom siahajú na právo veriť, v tomto roku 1919 bolo 

realizované bohorúhačské odhalenie ostatkov svätého Sergeja Radonežského, ktoré 

boli umiestnené do múzea. Námestnikom lavry bol v tom čase archimandrita Kronid. 

Roku 1920 boli mnísi z Trojicko-Sergejovej lavry vyhnaní a monastier bol zatvorený.  

Keď som sa obracal kvôli Trojicko-Sergejovej lavre a odhaleniu ostatkov, 

z najvyšších miest prišla odpoveď, že je to akcia, za ktorú nesú zodpovednosť 

miestne úrady, aby sa takéto akcie nekonali, dostali odpoveď, že iniciatíva vychádza 

z centra... Prečo sa pripravuje nové ponižovanie národnej kresťanskej viery 

v ctihodného Sergeja tým, že chcú odviezť jeho sväté ostatky? Myslíte si, že 

odhalením svätých ostatkov poukážete na odhalenie náboženského klamstva i vtedy 

naozaj, keď sa ostatky ukázali, že sú také, aké si ich váži a ctí pravoslávny človek t.j., 

že si aj po smrti váži svätého ako toho, ktorý sa prihovára pred všemohúcim Bohom 

za národ?“2. 

Lenin na žiadosť patriarchu, ba ani na listy či prosby pri osobných stretnutiach 

nikdy neodpovedal. Patriarcha sa 27.4.1920 prostredníctvom Sovnarkomu V. Bonč-

Brujeviča opätovne obracia na Lenina: „V mene celého veriaceho národa kvôli 

objasneniu diania v Trojicko-Sergejovej lavre vyhlasujem, že tento monastier je 

objekt, ktorý nielenže bol vybudovaný vďaka finančným prostriedkom veriaceho 

národa ako všetky ostatné stavby pre hospodárske a kultúrne potreby krajiny, ale je 

aj cenným architektonickým, umeleckým a historickým pamätníkom – svätyňou, 

miestom veľkého asketického života. Národ i po smrti tohto svätého človeka 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии, Н 4. Москва 1933, s. 29. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 154. Pozri kapitolu: Útok na Trojicko-Sergejevskú Lavru. 
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prichádzal pešo, aby si vylieval svoje trápenie i prejavil radosť z modlitby takmer 

viac ako 500 rokov. Nábožensky orientovaný národ očakáva od vlády ústretovosť 

v tom, aby umožnil veriacim slobodne prejavovať úctu k ostatkom svätého Sergeja 

na mieste, kde v blaženosti zomrel. Zapečatený chrám s ostatkami svätého 

a nemožnosť pomodliť sa na mieste, kde sa kedysi pravoslávni veriaci 

zhromažďovali pri bitke s Poliakmi, je ťažkým ponížením pravoslávnej viery. Prečo 

sa potom viackrát aj v posledných dňoch zo strany vlády ozývajú hlasy, že existuje 

sloboda vierovyznania, ktorú si národ sám vyberá, a tiež sa hovorí o slobode 

a potrebách náboženského vyžitia? 

Nie iba Poľsko, ale aj latinstvo vo vojne využíva oslabenie ruského 

pravoslávneho národa a usiluje sa dosiahnuť väčší vplyv nad pravoslávím?“1 Preto 

Vás úpenlivo prosím, pán predseda, vráťte veriacim slobodu, aby mohli uctievať 

ostatky svätého Sergeja. Jeho monastier je predovšetkým miestom náboženského 

života, ktorý považujeme za svätyňu pravoslávia“2. Ani na ďalšie listy, ktoré zaslal 

patriarcha či veriaci národ Leninovi, nikto neodpovedal. Jediná inštrukcia, ktorú 

dostal Sovnarkom3 bola zo 14.8.1920: „Protesty občana Bellavina ponechať bez 

následkov... Ukončiť likvidáciu ostatkov Sergeja Radonežského“. Kópia tejto správy 

bola zaslaná aj patriarchovi Tichonovi. V decembri 1920 boľševici opojení ateistickou 

slobodou, uskutočnili otvorenie ostatkov jedného z najvýznamnejších svätých RPC 

ctihohodného Serafíma Sarovského! Tento svätec bol kanonizovaný roku 1903 

a v novinách bola publikovaná presná správa o stave jeho telesných ostatkov. 

V správe z roku 1920 však o pôvodnom posudku ostatkov nezaznelo vôbec nič. Pri 

samotnom odhalení ostatkov sa zúčastnili aj duchovní, ktorí boli členmi komisie 

                                                 
1 Je zaujímavé, že ničenie pravoslávnych chrámov a monastierov v Rusku boľševikmi po 1. svetovej 

vojne r. 1918 sa v takej istej podobe realizuje aj v kresťanskom Poľsku, kde množstvo pravoslávnych 

chrámov (asi 200) bolo s pomocou výbušnín znesených zo zemského povrchu. Okolo 300 

pravoslávnych chrámov skonfiškovala Rímskokatolícka cirkev v Poľsku. Podobné čosi a odohralo 

v Kosove nedávno, keď mohamedania Albánci zničili okolo 110 starobylých pravoslávnych chrámov 

a monastierov. Pozn. a.  
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 154-155. 
3 Skrátka – Soviet narodných komisárov – úradný orgán sovietskej vlády.  
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zastrašovaní uväznením alebo konfiškáciou ostatkov svätého Serafíma1. Toto 

nehanebné dianie a vyčíňanie ateistov hrubo zasahovalo do vnútorných zaležitostí 

Cirkvi, ktorá bola v tom čase oddelená od štátu. Bolo to porušovanie zákona, ktorý 

štát vydal, ale nerešpektoval, pretože si to z pozície sily mohol a chcel dovoliť. 

Veriaci násilné vyvážanie ostatkov svätých považovali za svätokrádež, vandalizmus 

a neprijímali to s radosťou ako ateisti. Boli prípady, keď prevezené ostatky napr. 

Feodosija z Vologdu, ktoré boli umiestnené v múzeu, boli príčinou toho, že ľudia 

prichádzali do múzea a náboženskú úctu týmto svätým ostatkom prejavovali vo 

verejných a štátnych zariadeniach. Častokrát boli najmä neporušené ostatky svätých 

ukryté pod sklom s nápisom: „Mumifikovaný človek“. Ale ani sklenená vitrína 

nedokázala zabrániť príjemnej vôni2, ktorá sa šírila z tela svätého v priestoroch, ktoré 

boli otvorené verejnosti. Veď z tiel a kostí svätých neraz vytekal voňavý olej3. Takto 

sa múzeá stali pre boľševikov nedostatočne vhodnými zariadeniami na ukrytie 

ostatkov svätých, preto sa usilovali ostatky likvidovať. RPC nikdy nevnucovala 

prejavy úcty svätým ostatkom ľuďom neveriacim, ktorí verili v iné ideály a iné 

vzory, a rešpektovala ich vieru v to, že Boh neexistuje. No ateistická vláda 

boľševikov nerešpektovala pravoslávnu vieru ruského národa, ktorý oficiálne prijal 

kresťanstvo v r. 988 v čase panovania kniežat Vladimíra a Oľgy.  

Mnoho veriacich ľudí, ktorí videli vandalizmus a bohoborectvo, ktoré 

aplikoval štát vo vzťahu k pravoslávnej Cirkvi v Rusku, považovali sucho, 

nedostatok vlahy a nedostatočnú úrodu za Boží trest. Je zaujímavé, že boľševici, ktorí 

sa takým satanským spôsobom rúhali a vysmievali ostatkom svätých, sa po smrti 

svojho vodcu Lenina usilujú o jeho mumifikáciu. Chcú zneužiť ruský národ a jeho 

náboženské cítenie, ktorým prejavoval úctu k ostatkom svätých na to, aby začali 

uctievať iných a to „politických svätcov a spasiteľov“. A práve boľševický idol 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии, Н 4. Москва 1993, s. 30. 
2 V ruštine keď vydáva príjemnú vôňu telo svätca sa používa termín благоуханиe. 
3 миро 
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LENIN bol a je dodnes1 vystavovaný pre širokú verejnosť v mauzóleu na Červenom 

námestí v Moskve. Je zaujímavé, že pri vstupe do mauzólea v totalitnom režime 

vyžadovali, aby si muži z hlavy dávali dole klobúky, čiapky, baranice, a tým 

adekvátnym spôsobom, podobne ako sa to praktizuje v chráme, si uctili pamiatku 

„veľkého vodcu revolúcie“.  

Je známe, že v r. 1918 nad bránou do Savo-Storoževského monastiera bol 

namiesto ikony umiestnený portrét Lenina. V Simonovom monastieri pri príležitosti 

1. výročia smrti Lenina vyhodili do povetria starodávny Uspenský chrám a na jeho 

mieste bol postavený „nový chrám“ – dom kultúry2. 

 

 

 

                                                 
1 Dnes iba niektorý deň v týždni. Pozn. a. V terajšom demokratickom Rusku bolo veľa názorov na to, 

že takýto človek mal byť pochovaný. Proti tomu sú komunisti. Média taktiež poukazovali aké 

obrovské sumy sú potrebné na chod mauzolea – svetlo, klímatizácia,... 
2 Журнал Московской Патриархии, Н 4. Москва 1993, s. 33. 


