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Prot. Sergej Bulgakov: Pravoslávie a štát 

 

 Cirkev sa v jednotlivých obdobiach svojej existencie nachádzala v rôznom 

vzťahu k štátu. Prvotná Cirkev zo začiatku zaujala postoj k pohanskému štátu ako 

k šelme, ktorá je zdobená diadémami a zároveň bohorúhačskými menami a heslami. 

Toto kráľovstvo šelmy vedie vojnu so svätými a prenasleduje Cirkev. Vzťah 

k tomuto kráľovstvu ostáva nezmieriteľný a eschatologický. „Stráca sa obraz tohto 

sveta“ a čoskoro bude všetkému koniec. Ale aj tento eschatonizmus 

a nezmieriteľnosť sa zjednocujú a prijímajú štát v historickom pláne, pretože to sú 

dejiny. Tento prechod z eschatologizmu k historizmu1 sa nachádza aj v listoch 

apoštola Pavla, zvlášť v 13. kapitole Listu k Rimanom, kde pred tvárou Nerónovho 

impéria je vyhlásený princíp: „Lebo nieto vrchnosti, ak len nie od Boha“ – tým je 

priznaný pozitívny význam štátu v historických cestách Božieho kráľovstva. Je to 

v súlade so všeobecným ako starozákonným, prorockým, tak aj novozákonným 

pohľadom, že cestu Božieho kráľovstva vedú aj cez osudy pohanského sveta 

a prirodzené sily pôsobia v dejinách a špeciálne aj cez štát. Avšak vzťah Cirkvi 

k štátu zostáva čisto vonkajší do tých čias, pokiaľ je vláda štátu pohanská. Keď sa 

dostáva pod tieň kríža v osobe cisára Konštantína, vzťah sa mení. Cirkev sa oveľa 

viac priblížila k štátu, ktorý prijíma na seba zodpovednosť o jej ďalší osud. Toto 

zblíženie bolo vyjadrené vo vzťahu postavenia cisára v Cirkvi. Keď sa stal 

kresťanským panovníkom, Cirkev na neho vyliala všetky svoje dary a to 

v posvätnom pomazaní na panovanie a obľúbila si svojho pomazaného nielen ako 

hlavu štátu, ale aj ako nositeľa zvláštnej charizmy panovania, ako ženícha Cirkvi, 

ktorý je obrazom samotného Christa. Cisár zaujal osobitné miesto v cirkevnej 

hierarchii. Toto miesto bolo veľmi ťažké presne stanoviť – vymedziť, pretože pojem 

vladár – panovník mal rôzne významy. Z jednej strany bola cisárovi prejavovaná 

úcta ako zvláštnemu charizmatikovi a z druhej strany sa javil ako predstaviteľ 

cirkevného národa laikov - vyvoleného národa kráľovského kňazstva“. Nakoniec bol 

                                                 
1 Vnútorne sa môžu spolu aj zjednotiť. 
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ako človek s najvyššou mocou tiež najvyšším služobníkom Cirkvi a v jeho osobe sa 

štát ozdoboval krížom. Samotný Konštantín Veľký sa považoval za akéhosi biskupa 

pre vonkajšie veci a vracal sa tým k titulu - postaveniu biskupa, ktorý mal pôvodne 

organický význam správcu, majúceho na starosti finančné a administratívne veci 

bratského spoločenstva. Takéto miesto patrilo biskupovi za čias apoštolov. Vplyvom 

cisára v Cirkvi bola fakticky umožňovaná pomoc zo strany štátu, ktorú ako hlava 

impéria mal možnosť poskytovať. Tak mu funkcia „vonkajšieho biskupa“ v Byzancii 

dávala možnosť veľmi vplývať na Cirkev, a dokonca zvolávať a predsedať na 

všeobecných snemoch, proti čomu nikto nevystupoval ani na Východe, ani na 

Západe. Vzťahy medzi Cirkvou a Byzanciou sa principiálne vymedzili na základe 

harmónie, t.j. vzájomného súhlasu a súladu a zároveň nezávislosti každej inštitúcie. 

Impérium ako štátny celok sa vnútorne riadil podľa cirkevných zákonov a Cirkev 

považovala za povinnosť podriaďovať sa impériu. Nebol to cézaropapizmus, ktorý 

by cisárovi zabezpečoval prvenstvo v Cirkvi. Cézaropapizmus sa vždy javil iba 

zneužitím moci a nikdy nemal pre svoju existenciu dogmatické alebo kánonické 

opodstatnenie. Avšak „symfonické“ vzťahy medzi Cirkvou a impériom dovoľovali 

cisárovi usmerňovať všetky odvetvia života, ovplyvňovať pravidlá a cirkevný život 

dokonca za hranicami svojej ríše. Keď sa táto harmónia narušila disharmóniou 

a cisári sa pokúšali dogmaticky viesť Cirkev, nanucovali jej svoje dogmatické herézy 

– ariánstvo, ikonoborectvo, vtedy bola Cirkev prenasledovaná a ukázala svoj 

skutočný vzťah k štátu, ktorý nikdy nebol dogmatickým cézaropapizmom. Cirkev sa 

i napriek tomu neustále usilovala o jednotu so štátom, pretože štát predsa len slúžil 

Cirkvi. A zvlášť panovníka celého pravoslávneho sveta, pravoslávneho cisára, si ctila 

ako existujúci atribút Cirkvi. Panovník bol symbolom víťazstva kríža nad svetom 

a budovateľom Božieho kráľovstva na zemi. Keď padla Byzancia, pravoslávnemu 

imperátorovi bol v osobe ruského cára pripravený nástupca, ktorý bol korunovaný 

byzantskou korunou a ten bol považovaný za priameho pokračovateľa jedinej 

pravoslávnej ríše. Na ruskom základe, v čase novších dejín, učenie o cisárovi-cárovi 

nebolo už také prosté vo svojej postupnosti ako bolo kedysi na Východe. Tu sa toto 
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učenie, počnúc Petrom Veľkým, z cirkevného aspektu skomplikovalo a to elementmi 

protestantského učenia o prvenstve monarchu v Cirkvi. Tento nesprávny 

a neprijateľný princíp prenikol s určitými obmedzeniami až do základných štátnych 

zákonov, hoci nikdy nebol vyhlásený za cirkevný zákon. Preto známe elementy 

cézaropapizmu sa tu javili iba ako zneužitie a tým došlo fakticky k pretvoreniu 

Cirkvi, ktorá sa stala jedným zo štátnych odborov ako „odbor pravoslávneho 

vierovyznania“. Nepozerajúc na tieto zneužívania, idea pravoslávneho cára a jeho 

miesto v Cirkvi na Rusi ostávala vo svojej podstate nemennou a nemala nič spoločné 

s papizmom-pápežstvom v osobe imperátora, t.j. cézaropapizmom. Pravoslávna 

Cirkev chcela vždy maximálne vplývať na štátnu moc, a to zvnútra a nie zvonku. 

Pápežská teória dvoch mečov, vďaka ktorej pápež ustanovuje monarchov cez 

korunovanie a odstraňuje ich odlúčením, sa javí ako najvyšší suverén, ktorý je nad 

štátnou mocou – takéto čosi nikdy nemalo v pravoslaví miesto. 

 Keď sa štát v osobe imperátora Konštantína prihlásil ku kresťanstvu, za čo ho 

Cirkev oslávila cirkevným titulom ako „rovného apoštolom“, zdalo sa, že otázka 

vzťahu medzi Cirkvou a štátom je vyriešená a ríša prestane byť „zverom“ stráca 

svoju naturálno-pohanskú prirodzenosť a vchádza do oblasti Božieho kráľovstva. 

Spolu s tým sa riešila aj cirkevnohierarchická otázka, a to uvedením osobnosti cára 

do kategórie cirkevnej hierarchie v hodnote charizmatika. Zdalo sa, že vzťah medzi 

cisárom a episkopátom i samotné miesto cisára v Cirkvi predstavuje samo osebe 

večnú oporu, pilier, čo nemôže nik zmeniť. Žiaľ, ďalšie události ukázali na 

nesprávnosť takých záverov. Pravoslávna Cirkev prišla dvakrát o pravoslavného 

cisára. Najprv pri páde Byzancie, a teraz v čase pádu ruského cárstva. V tom zmysle 

Cirkev zaujala postavenie, v ktorom sa ocitla už v období predkonštantinovskej 

epochy. (Pravoslávni cári balkánskych štátov nemôžu byť porovnávaní s vodcami 

pravoslávnych kráľovstiev, akými boli Byzancia a jej nástupkyňa Rus.) Cirkev 

existuje teraz bez cisára a jej charizmatické postavenie, ako aj plnosť darov sa vďaka 

tomu nezmenilo. Čo sa vlastne stalo? 
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 Prerod pohanského štátu na kresťanský nebol vôbec takou ľahkou 

a jednoduchou vecou, ako sa to môže navonok zdať. Bolo ľahké Milánskym ediktom 

zmeniť prenasledované náboženstvo trpené, a neskôr štátne, ba dokonca ho obliecť 

do štátneho brnenia. Ale samotný štát vo svojom živote zhora dolu zostal 

pohanským, odchovaným rímskou štátnosťou a východným despotizmom. Byzancia 

v osobe svojich imperátorov vyvíjala veľké úsilie na to, aby zblížila zákony štátne 

a cirkevné, ale aj to bol iba počiatok dlhého historického vývoja, ktorý skončil 

katastrofou. Čosi podobné sa odohralo aj v Rusku. Stará Rus mala veľa prekrásnych 

a nezabudnuteľných čŕt patriarchálneho blahobytu, ale samozrejme, bola tu hlboká 

vrstva naturálneho pohanstva a v ruskej štátnosti veľa z pruského a tiež ázijského 

despotizmu, preto aj tu bolo predčasné vravieť o kresťanskej štátnosti. Bol to údel 

celého kresťanského sveta na Východe i Západe, ktorý vychádzal ku kresťanstvu 

z prvobytného – počiatočného barbarstva a pohanskej kultúry. Pravoslávne 

kráľovstvo byzantsko-ruské sa ocitlo v rovnakom stave ako posvätná Rímska ríša. 

Bola to iba predzvesť, symbolický význam nie toho, čo už je, ale toho, čo by malo byť. 

Zdalo sa, že ide o veľké poblúdenie, symbol alebo túžbu, ktorá sa prirovnáva 

k reálnej skutočnosti. O to viac bolo nevyhnutné, aby tento nesúlad bol obvinený 

a odhalený dejinami. Symboly urobili v dejinách svoje reálne dielo. Kresťanskí cisári 

privádzali k Christovi svoje národy pokiaľ to len bolo možné. Toto obdobie však 

pominulo, pretože samotný život odhalil realitu predstaviteľa cirkevného národa, 

ktorú predstavovala osoba cisára, o čo sa opierala aj jeho moc v Cirkvi. Bez takéhoto 

predstaviteľa sa stala fikciou, ktorá vliekla za sebou samotnú najťažšiu formu 

cirkevnej tyranie, uskutočňujúc- realizujúc útlak cézaropapizmu. Národ začal žiť 

prirodzene a ocitol sa mimo takéhoto vonkajšieho predstaviteľstva a štát sa možno 

pocirkevňoval, ale tentoraz nie zvonku, ale zvnútra, nie zvrchu, ale odspodu. To nás 

privádza k novým otázkam o vzťahu Cirkvi a štátu, v ktorom nás zastihlo nové 

obdobie.  

 Ide o dve otázky: 1. Vzťah pravoslávia k cisárskej moci 2. Pravoslávie vo 

vzťahu k štátu všeobecne. Existuje nejaké dogmatické ustanovenie medzi 
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pravoslávím a cárskou mocou – samoderžavím, ktoré je analogické ako existujúca 

spätosť medzi katolíctvom a pápežstvom, alebo ide iba o spojenie historické, ktoré 

v priebehu dejín môže aj zaniknúť? Počas mnohých storočí existencie pravoslávneho 

impéria vznikol a bol veľmi rozšírený názor, že historicky vzniknutý poriadok sa 

považoval za nemenný. Samozrejme, že toto presvedčenie sa nikdy nestalo a ani sa 

nemohlo stať cirkevnou dogmou, lebo v kresťanstve nemáme pre takýto názor 

žiadne opodstatnenie. Pravoslávie nikdy nebolo vyzdvihnuté ako svojrázna paralela 

Vatikánskeho koncilu vo vzťahu ku kráľovskej moci. Ako už bolo povedané, cár-

cisár ako pomazaný Boží vyvolenec, charizmatik moci, charizmatický predstaviteľ 

laikov mal vymedzené miesto v Cirkvi. Nie je tak nevyhnutný pre samotnú 

existenciu Cirkvi ako hierarchická apoštolská postupnosť, kňazi, biskupi, bez ktorých 

sa Cirkev nemôže zaobísť. Na druhej strane laici, „národ Boží, kráľovské kňazstvo“, 

predstavuje tak nevyhnutný element Cirkvi ako aj hierarchia, pretože pastieri 

nemôžu existovať bez stáda. Význam veriacich laikov v Cirkvi, ale nemôže byť spätý 

s reprezantantom - predstaviteľom v osobe cára a všeobecne by to nemal byť 

problém ako reprezentujúcej osobnosti, pretože takej osoby nebolo ani v prvotnej 

Cirkvi. Je pravda, že predstava cára, ktorý je obrazom Christa, je v Cirkvi vlastná. 

Nie je to politická idea, ktorá je spätá s tou či onou organizáciou moci, ale ide 

o religiózny pohľad. Táto myšlienka môže byť realizovaná napr. v najväčšej 

demokracii, ale uskutočniť sa môže nie v osobe politického samovládcu, ale pri 

zvolenom predstaviteľovi moci, prezidentovi. Toto je všeobecná myšlienka posvätnej 

moci v osobe jej najvyššieho predstaviteľa, ideál svätého kráľa, ktorý bol 

predpovedaný v Starom Zákone, žalmoch a prorockých knihách obrazom 

„skromného kráľa“, ktorý kráľovsky vstúpil do kráľovského mesta. Táto myšlienka 

má súvis s prisľúbením „kraľovania svätých s Christom v prvú nedeľu“, o ktorej 

hovorí Apokalypsa1.  

 Kráľovská moc v histórii predstavovala uskutočnenie tejto idey, ale zároveň aj 

zvrátenosť a jej temnú stránku. Snáď bol zánik takejto formy panovania výsledkom 

                                                 
1 Zj 20. Kapitola. 
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vnútorného nesúladu s touto ideou. Táto apokalypsa moci je takpovediac, utópiou 

pravoslávia, ktorá má svoj základ v biblických proroctvách. V ruskom národe sa 

zrodila táto idea „bieleho cára“, svätého panovníka, ktorý uskutočňuje Božie 

kráľovstvo na zemi. Je to premenenie moci, ktorá už nie je mocou meča, ale mocou 

lásky.  

 No táto ideológia osobného posvätenia moci nemá nič spoločné s prijatím 

patričného politického režimu, konkrétne policajno - byrokratickej monarchie. Takéto 

vábenie, lákanie robili (prípadne dodnes robia) stúpenci patričnej politickej strany 

(„camelots du roi“), pre ktorých náboženstvo bolo iba vedomým alebo nevedomým 

prostriedkom na dosiahnutie politických cieľov. Všeobecne spútavať pravoslávie, 

ktoré je náboženstvom slobody, s reakčnými politickými alebo triednymi prúdmi, 

predstavuje samo o sebe kričiacu protirečivosť, ktorá pre seba nachádza vysvetlenie 

v dejinách, ale nie v pravoslávnej dogmatike. Chápeme, že počas mnohých storočí 

bolo pravoslávie späté s monarchiou, ktorá preukazovala nezameniteľné služby 

Cirkvi a zároveň jej spôsobovala aj ťažké rany. „Kresťanská“ príslušnosť k štátu 

zabezpečujúca „vladnuce“ postavenie pravoslávnej Cirkvi, bola pre ňu aj okovami, 

ktoré bránili slobodnému vývinu. Veľa v historickej tragédii pravoslávia, a to či už 

pri páde Byzancie, alebo aj súčasnej Rusi, je vysvetľované práve týmto narušením 

rovnováhy vo vzťahu Cirkvi a štátu. Nie je tiež dobré a správne celé tieto dejiny so 

všetkými svetlými a temnejšími stránkami vysvetľovať apokalypticky a vidieť 

v stratenej minulosti raj a kráľovstvo Božie na zemi. Revolúcia za cenu hrozných 

a nevyčísliteľných obetí navždy (treba si to želať a dúfať) vyslobodila pravoslávie od 

nadmerného spojenia s monarchistickým impériom. Táto jednota nikdy nebola 

výlučne určujúcou. Pravoslávna Cirkev existovala v rôznych štátoch a pri rôznych 

politických režimoch, rovnako pri Novgorodských a Pskovských republikách, ako aj 

za despotickej vlády Ivana Hrozného, ale aj pri nepravoslávnych vládach, a pritom 

nikdy nestratila zo svojej plnosti a sily. Tak aj v terajšom čase Cirkev existuje aj pod 

jarmom komunizmu, aj v exile, po celom svete pri rôznych politických podmienkach. 

Neexistuje žiadne vnútorné a nezrušiteľné spojenie medzi pravoslavím a tým alebo 
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iným politickým zriadením. Preto môžu pravoslávni sympatizovať s kýmkoľvek 

a mať rôzne politické pohľady. Je to vec ich politického svedomia a nazerania. 

Samozrejme, že pri určitých podmienkach vzniká jednota a politická naladenosť 

v davoch nábožensky rovnako zmýšľajúcich. Tomu predovšetkým napomáha láska 

v Cirkvi, ale opakujem, niet žiadneho dogmatického prepojenia medzi pravoslavím 

a určitou politickou formou. Pravoslávie je slobodné a nemá sa stávať slúžkou 

žiadnemu politickému režimu. Pravoslávie má náboženský a nie politický ideál 

posvätenia moci. Duchovná moc Cirkvi, ktorú aplikuje v živote, to nie je ideál 

ovládania dvoma mečami alebo cirkevného štátu typu pápežskej monarchie, ktorej 

sa katolicizmus nechce vzdať, ani pápežocarizmus ani cézaropapizmus.  

 Historické vzťahy štátu a Cirkvi zostanú menlivé. Do poslednej revolučnej 

epochy privádzali k rozličným formám „kresťanských štátov“, ktoré sa nachádzali 

v jednote s Cirkvou. V najnovšom štáte (ZSSR) sú národy súčasťou rôznych 

vierovyznaní a náboženstiev. Konfesionálne rôznorodý štát už dávno nezodpovedá 

stavu veci. V terajšom období je viditeľné, že sa to stáva úplne nemožným. Došlo 

k odlúčeniu Cirkvi od štátu a je to vzájomná výhoda pre obidve strany. Namiesto 

predchádzajúcej jednoty došlo k odlúčeniu Cirkvi od štátu a to na rozličných 

úrovniach. 

Oddelenie Cirkvi od štátu bolo na začiatku vynútené a v terajšom období ho 

pravoslávna Cirkev prijala ako – zodpovedajúce jej dôstojnosti a povolaniu. Je 

pravda, že existujú ešte krajiny, kde sa takéto oddelenie v plnosti ešte neuskutočnilo, 

avšak v týchto štátoch je postavenie pravoslávnej Cirkvi úplne iné než 

v konfesionálne rôznorodom štáte. Pravoslávie prestalo byť štátnou Cirkvou. Toto 

postavenie bolo späté s rôznymi výhodami, ale aj s ťažkými bremenami (ako je to 

viditeľné napr. established church of England). Oddelenie Cirkvi od štátu môže mať 

fakticky rôzny obsah od zjavného prenasledovania viery ako sa teraz deje v Rusku1 

do úplnej slobody vierovyznania ako napr. v USA.  

                                                 
1 Sovietsky štát, hoci vyhlásil de jure oddelenie, avšak de facto je na celom svete jediným 

konfesionálnym štátom, v ktorom vládnucim náboženstvom je vojnový ateizmus komunistických 
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Posledné spomenuté oddelenie Cirkvi od štátu v USA je v súčasnosti 

najlepším a najnormálnejším režimom pre Cirkev, ktorý oslobodzuje pred 

pokušením klerikalizmu, ale zabezpečuje možnosť rozvoja bez prekážok. 

Samozrejme, že toto postavenie Cirkvi má silu iba kvôli historicky ucelenému obrazu 

– pohľadu na Cirkev. Cirkev však prijíma juridické oddelenie od cisára – od štátu ako 

svoje oslobodenie, pričom sa nebráni úlohe vplývať na všetky úseky 

celospoločenského života v štáte. Ideál kresťanského pretvárania spoločnosti-

štátnosti prostredníctvom cirkevnej moci zostáva v celej svojej sile bez akýkoľvek 

ohraničení aj v období oddelenia Cirkvi od štátu, ktorý sa stal „právnym“, pretože 

toto oddelenie zostáva iba vonkajším, nie vnútorným. Cesty vplyvu Cirkvi sa pritom 

menia a prichádzajú nie zhora, ale zvnútra – z národa a cez národ. Predstaviteľov, 

ktorý mal národ v kresťanskom štáte a vo vládach, keď boli tieto štáty kresťanské, už 

niet. Národ bez štátnych predstaviteľov, zväčša v hodnosti laikov, je v Cirkvi, ktorá 

prostredníctvom ľudí realizuje svoj vplyv na vládu – štát prostredníctvom moci 

národa. Ide o duchovnú moc národa. Na tejto ceste vznikajú vlastné nebezpečenstvá 

a ťažkosti, analogické s tými, ktoré existovali pri spojení Cirkvi so štátom: vovlečenie 

Cirkvi na cestu politickej stranníckosti, ktorá sa následne môže odkloniť od svojej 

vlastnej cesty. Zostáva tu jedna základná prevaha: Vplyv Cirkvi na duše sa 

uskutočňuje prostredníctvom slobody, ktorá je jedinečne adekvátna dôstojnosti 

kresťanstva a nie nútením zhora, keď niekedy možno dosahuje skoršie výsledky, 

vďaka ktorým sme aj v dejinách trestaní, ako to dostatočne dosvedčujú najnovšie 

dejiny Východu a Západu. Netreba si zakrývať oči pred oddelením Cirkvi od štátu 

v našom storočí pri zväčšujúcom sa nepovšimnutí si osobnej slobody, a tým sa stávať 

priamym alebo dotknutým znásilňovaním Cirkvi, alebo dokonca prenasledovaním. 

Treba veriť, že cesty Prozreteľnosti cez skúšky vedú Cirkev k oslobodeniu od tých 

historických nánosov, ktoré sa vytvorili stáročiami a cez to k zosilneniu vplyvu na 

život a do určitej miery aj na štát1. 

                                                                                                                                                         
siekt. Iné náboženstvá sú spočiatku iba trpené, neskôr sa stávajú netrpenými. 

1 БУЛГАКОВ, С.: Православие. Париж 1985, s. 331- 344. 
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 Je potrebné si uvedomiť, že Sergej Bulgakov píše tieto svoje názory 

v emigrácii, s odstupom času, keď už vedel o realizácii dekrétu „Oddelenie cirkvi od 

štátu“ v praxi a poznal jeho podstatu. Ešte ako delegát snemu r. 1917-1918 vystúpil 

s príspevkom o stave Cirkvi v štáte. Nenavrhoval oddelenie Cirkvi od štátu, ale skôr 

to, aby sa zväčšili a zvýraznili rozdiely1 medzi Cirkvou a štátom, pretože úzka 

spätosť Cirkvi so štátom, ktorá robila „pravoslávnu Cirkev“ doslova štátnym 

cirkevným odborom – tak ako to bolo za čias monarchie, niekedy neprinášali 

najlepšie plody. Snem jednomyseľne prijal tézy jeho príspevku, podľa ktorého 

pravoslávna Cirkev v Rusku sa nemá oddeľovať od štátu s podmienkou, že pôjde 

vlastnou cestou slobodného a vnútorného napredovania“.  

 

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке, s. 56. 


