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Príloha 

Slovo pri príležitosti prvého výročia posvätnej korunovácie 

 

 Milovaní krajania dnes si spoločne spomíname na posvätnú korunováciu 

nášho panovníka – cára Nikolaja II. V tento deň považujem za vhodné, aby sme sa 

spoločne zamysleli nad vládou samoderžavia, ktorá je vlastná ruským cárom. My, 

ktorí žijeme ďaleko od vlasti, v cudzej krajine medzi ľuďmi, čo takmer vôbec 

nepoznajú našu vlasť a zákony, môžeme často počuť výčitky, odsudzovanie 

a výsmech. Vysmievajú sa našim rodným inštitúciám. Takýmto útokom je vystavená 

monarchia, ktorá tvorí jeden zo základov vládnutia v Rusku. Pre mnohých je však 

akýmsi strašiakom, východný despotizmus, tyrania, aziatizmus a pripisujú im všetky 

neúspechy, chyby a neporiadky v ruskej zemi. Rus bude vždy kolosom na hlinených 

nohách, pokiaľ neberie od západu ústavu pravného poriadku a inštitucionálnych 

zhromaždení. Vďaka takým kritikom a krikľúňom doma vyrastajúcim pri rodičoch, 

v dome odchovaným samorastom – politikom sa začali v poslednom období ozývať 

v Rusku hlasy, ba krik: „Zvrhnúť monarchiu!“ 

 Nemôžem presvedčiť všetkých tých, ktorí chcú sami seba oklamať, ktorí majú 

oči a nevidia, a majú uši a nepočujú. Avšak my, ktorí žijeme ďaleko za hranicami 

našej milovanej vlasti, máme zvláštnu zodpovednosť oboznámiť tunajších čestných 

a správne uvažujúcich a premýšľajúcich ľudí s tým, čo vlastne vo svojej podstate 

znamená monarchia pre Rus. Dokonca nášmu významnému kazateľovi 

preosvietenému Ambrozijovi Charkovskému vyčítali, že my duchovní, dnes 

chválime monarchiu a keď dôjde k zmene režimu, budeme ospevovať aj ďalšieho 

ústavného panovníka rovnako ako teraz panovníka monarchie1. Nie je to pravda! 

Učíme a budeme v tom aj pokračovať, že sa máme podriaďovať každej vláde – 

dokonca aj republikánskej a národnej, pretože vláda je od Boha. Nie je to 

dvojzmyselné učenie, ale sme presvedčení, že monarchia najviac zodpovedá idei 

                                                 
1 Вера и разум. New York 1901, s. 461. 
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najvyššej moci a organizácie a riadenia ruského štátu, pretože je spojená s 

duchovnými, historickými, rodovými, geografickými a inými podmienkami.  

 Autokratická moc – monarchistická, samovládna, neobmedzená, 

absolutistická znamená, že jej vládnutie nezávisí od inej ľudskej vládnucej skupiny, 

od ktorej ani nečerpá, ani sa ňou neohraničuje, pretože sama v sebe má prameň svojej 

existencie a sily. Takouto má byť cárska moc. Pretože, prečo vlastne ako taká 

existuje? Židia prosili kráľa od proroka Samuela, aby ich súdil a ochraňoval1. 

A žalmista Dávid sa modlil za svojho syna Šalamúna2.To znamená, že cárska moc 

musí strážiť právo a spravodlivosť a ochraňovať pred násilím poddaných a zvlášť 

siroty a chudobných, ktorým nemôže nikto pomôcť ani ich ochrániť. Preto musí byť 

neobmedzená a neohraničená a nezávislá od silných a bohatých. V inom prípade by 

nebola schopná plniť svoju úlohu, ktorá jej patrí. Mala by totiž obavy, či nebude 

zvrhnutá, ak nebude po vôli bohatým, silným a vplyvným a mala by slúžiť pravde 

takej, akú ju vidia posledne menovaní, konať ľudské súdy a nie Božie súdy.  

 Takáto samovládna moc je v našej vlasti. K nej sme dospeli cestou mnohých 

utrpení vďaka vnútorným sporom medzi kniežatmi a tiež vďaka neznesiteľnému 

otroctvu pod tlakom inoverných nepriateľov. Cár v Rusi vládne silou a slobodnými 

rozhodnutiami v takej miere, aká je len možná človeku. Nikto a nič ho neobmedzuje, 

ani tlak politických strán, ani výhody jednej alebo akejkoľvek druhej triedy rôzneho 

sociálneho postavenia. Nerobí nič na úkor iných. Stojí oveľa vyššie než najvyššie 

spoločenské skupiny, ktoré majú najlepšie tituly a dosiahli najvyšší stav. Je 

bezvášnivý, nestranný, pretože nehľadí na osobu, nevyhľadáva pochlebovačov 

z dôvodu ziskuchtivosti, pretože v ničom nemá nedostatku. Pretože stojí na takej 

výške, že ho nikto nemôže dosiahnuť a k jeho veľkoleposti nemôže nikto pridať, ani 

z nej ubrať. „Z rúk svojich poddaných neočakáva výhody, ale sám im dáva dary. 

Nestará sa o svoje záujmy, ale o blaho národa, aby „všetko mohol zariadiť pre úžitok 

jemu zverených ľudí na slávu Božiu“. Cár si rovnako cení práva a záujmy všetkých 

                                                 
1 1Kr 8, 5-20. 
2 Ž 72, 1-2; 4, 12. 
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svojich poddaných a každý z nich má v osobe panovníka svojho ochráncu a patróna. 

Cár je pre národ „báťuška“, ako ho jemne oslovuje národ. Monarchia je založená na 

cite otcovskej lásky k národu a táto láska odstraňuje akýkoľvek despotizmus, 

zotročovanie, ziskuchtivú manipuláciu, to, z čoho obviňujú poniektorí ruskú 

monarchiu. Nie je hanbou hovoriť o despotizme cárskej moci, ktorej nositelia sú 

napr. nám známi panovníci – osloboditeľ Alexander II., múdry a spravodlivý 

Alexander III. a skromný a dobrý Nikolaj II. Títo panovníci sú predmetom obdivu 

a uchvacujú dobre zmýšľajúcich ľudí dokonca i mimo Rusi! Je nevhodné rozprávať 

o tyranii cárskej moci, keď s „mliekom matky“, ktoré prijíma ruský človek, prijíma 

do seba zároveň aj lásku k svojmu cárovi, ktorý potom túto lásku pestuje až do 

nadšeného pohľadu. Následne na to svojmu cárovi prejavujú plnú poslušnosť 

a oddanosť, a to aj v čase nepokojov, keď je falošne obviňovaný, akoby bol sám 

príčinou organizovania vzbúr. A ľudia sú ochotní, za cára vždy pripravení aj 

zomrieť. Despotov a tyranov sa ľudia boja a trasú sa pred nimi, a ich nemilujú.  

 Avšak, ako v poslednom čase veľmi často poniektorí zdôrazňujú, že cárska 

moc v Rusku je iba ako idea neobmedzená, ale v praktickom živote sú jej orgány 

absolutistické – úradníci, byrokrati, ktorí všetkým vládnu a panujú zle, pretože 

vytvárajú múr medzi cárom a národom. Hlas a potreby národa nedochádzajú 

k cárovi. „K Bohu je vysoko a k cárovi ďaleko“. Národ lepšie pozná svoje potreby, 

než úradníci a cár, lepšie chápe, čo je pre neho dobré a užitočné, preto samotnému 

národu, ktorý toto všetko vie, treba vládnuť tak, ako to je aj v ostatných štátoch.  

 Samozrejme, že každá cárska vláda má svoje inštitúcie a v nich pracujú ľudia, 

ktorí nie sú bez chýb a nedostatkov, sú nedokonalí, a preto sa proti nim z času na čas 

vznáša aj spravodlivá kritika. Ale pýtame sa, ktorá vlada nemá podobné problémy? 

Nech nám ukážu takýto blažený štát?! Nežijeme v štáte, kde národ vládne sám 

a ľudia si nevyberajú úradníkov. Nie vždy sú títo ľudia na patričnej úrovni. A či 

svoje postavenie niekedy aj veľmi nezneužívajú? Hovorí sa, že v cárskom systéme 

vládnutia má byrokracia široké pole pôsobností a často zneužíva svoje postavenie, 

pretože má vo svojich rukách všetky formy riadenia. Zvlášť teraz sa útočí proti 
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byrokracii, hoci historické skúsenosti poukazujú, že tí, ktorí obviňujú niekoho 

z byrokracie, len čo získajú moc, stávajú sa oveľa horšími byrokratmi ako tí poslední. 

Ale byrokracia vo svojej podstate nie je súčasťou monarchistického panovania a cár aj 

bez nej vstupuje „bezprostredne“ do kontaktu s národom, počúva hlas národa „v 

otázkach štátneho zriadenia“, prijíma delegácie aj tých, ktorí štrajkujú, čo sa nie vždy 

stáva v iných republikách. Neustále sa stará o dobro národa, aby sa vlasť stala 

lepšou. „Získava si najdôstojnejších, ktorým národ dôveruje a ktorých si vybral ľud, 

aby pracoval sa na posudzovaní návrhov národa. Predpokladá sa, že celý národ si 

v národných zhromaždeniach vypracúva zákony a vyberá patričné osoby, ale je to 

iba teoreticky. Možné by to bolo iba v takom malom štáte, ktorý by bol veľký asi ako 

jedno neveľké mesto. Avšak v skutočnosti tomu tak nie je. Národné masy, ktoré sa 

musia starať o prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujú na prežitie, nepoznajú 

najvyššie štátne ciele a nevyužívajú svoju „samovládu“, svoje práva dávajú 

niekoľkým zvoleným ľuďom. Len čo sa uskutočnia voľby, a vieme, aké sa pritom 

praktizujú spôsoby, aby sa človek mohol dostať medzi počet zvolených. Netreba 

o tom hovoriť, sami sme mali možnosť to vidieť. A tak národ nevládne, ale vládnu tí, 

ktorí boli vybraní. A vybraní neboli celým národom, ale iba jeho väčšou časťou, 

politickou stranou, tá riadi a voliči vyjadrujú nie vôľu národa, ale iba vôľu jednej 

strany. Inokedy dokonca čisto svoje záujmy, pretože zabúdajú na sľub, ktorý dali 

predtým než boli zvolení. A tak sa starajú o záujmy svojej strany a k inej sa správajú 

despoticky, všelijako ju utláčajú a oberajú ju o moc.  

 A takýto nedokonalý mechanizmus si niektorí prajú zaviesť v našej vlasti a to 

iba preto, že funguje u ostatných národov, ktoré sú oveľa vzdelanejšie než náš. 

Zabúdajú na to, že každý národ má svoje osobitosti a svoje dejiny. To, čo je užitočné 

pre jedného, nemusí byť vhodné pre druhého. Trvalé a vplyvné sú iba tie inštitúcie, 

ktorých korene siahajú do minulosti, sú známe národu a vystihli vlastnosti 

národného ducha. Právny poriadok – ústava, parlament, má svoj pôvod v niektorých 

západných národoch. U nás v Rusku však z vnútra národného ducha vznikla 

monarchia, ktorá je mu najbližšia a zároveň je národu priaznivo naklonená. To musí 
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nevyhnutne brať na vedomie každý, kto by chcel skúšať meniť štátny organizmus, 

s čím nie sú žarty. Pretože sa môžu zakývať samotné základy štátnosti a namiesto 

pomoci danej veci môžeme dôjsť k nesprávnemu výsledku. Kto má uši na počúvanie, 

nech počúva! 

 My, bratia sa budeme modliť k Bohu, aby ochraňoval v Rusku cára, aby mu 

daroval rozum a silu a súdil ľudí spravodlivo, v pokoji, aby bez zármutku 

ochraňoval našu monarchiu.1 

  

 

                                                 
1 Arcibiskup Tichon Aleutský a Severo-Americký predniesol túto kázeň v New Yorkskom chráme 

14.5.1905. Pozri: Американский православный вестник, Н10. New York 1905. Православная 

жизнь, H 7. Джорданвил 2001, s. 8-12.  


