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„Tí, ktorí majú oči na to, aby videli a uši na to, aby počuli, v týchto dňoch vidia 

a počujú o veľkom zázraku. Je to zázrak, v ktorom sa prejavila nekonečná Božia milosť 

v Ruskej pravoslávnej cirkvi v čase utrpenia a prenasledovania. Zázrak, ktorého meno je 

patriarcha Tichon.“ 

Protojerej Sergej N. Bulgakov 

 

ÚVOD 

 

V poslednom období sa v médiách a tlači v súvislosti s útokom na obchodné 

centrá v USA, kde zahynulo veľa nevinných obetí mnoho hovorilo a písalo 

o terorizme ako negatívnom a radikálnom politickom hnutí, ktoré bolo odsúdené 

väčšinou normálne zmýšľajúcich ľudí. 

Nevinné obete vždy priťahovali pozornosť ľudstva. Už v Starom Zákona po 

páde človeka nevinné a čisté obete boli neustále prinášané Bohu. Podmienkou bolo, 

aby boli prinášané ľuďmi z lásky a pokory k svojmu Stvoriteľovi, vtedy to boli obete 

príjemné Bohu a On v nich našiel zaľúbenie. Išlo o obete nielen zvierat či plodov, ale 

aj o najväčšiu vykupiteľskú obeť Spasiteľa nášho Isusa Christa, ktorý prináša túto 

obeť za spasenie celého ľudského pokolenia. Ďalšie obete podľa vzoru nášho 

Spasiteľa prinášajú apoštoli, ktorí zomreli mučeníckou smrťou, a tiež ďalší kresťania 

a služobníci Cirkvi, ktorí až do dnešných dní prinášajú svoje životy na slávu 

Christovej Cirkvi. 

 Po páde totalitného režimu sme mali možnosť veľa počuť i čítať 

o prenasledovaní rímskokatolickej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku či v iných 

socialistických štátoch, ale o prenasledovaní pravoslávnych veriacich sa takmer 

nikdy veľa nehovorilo. Azda pravoslávna Cirkev nemala svojich mučeníkov v 20. 

storočí? Je možné, aby totalitný režim, ktorý bojoval proti viere a Bohu, podporoval 

práve pravoslávnu Cirkev? Christova Cirkev vo svojich 2000 ročných dejinách žila 

a pôsobila v mnohých politických zriadeniach, počnúc otrokárskym, feudálnym, 

monarchistickým, fašistickým, komunistickým, či demokratickým. Jej hlavnou 
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úlohou nebolo vyjadrovať sa k správnosti či nesprávnosti daného politického 

systému, ale v podmienkach, aké boli, mala pracovať na spasení ľudí. 

 Častokrát v tejto súvislosti, možno z neznalosti alebo úmyselne, bola 

pravoslávna Cirkev označovaná za cirkev komunistickú či boľševickú, ktorá 

spolupracovala s totalitným režimom. Možno bola takto pomenovaná preto, že 

pôsobila na teritóriu, kde oficiálnou a štátnou ideológiou bol socializmus na čele 

s komunistickou stranou ako napr. ZSSR.  

 Samozrejme, že takéto politicky orientované otázky boli a sú zadávané tými, 

ktorým nie je pravoslávna Cirkev príliš sympatická a hľadia na ňu svojskými očami, 

ako na čosi cudzorodé, neznáme, a teda aj nepriateľské. 

 Po nežnej revolúcii, keď som ako kňaz pôsobil na svojej prvej farnosti 

v Bežovciach, ma istý inoslávny veriaci, ktorý dobre vedel, že som pravoslávny, 

pozdravil: „Česť práci!“ Aj tento moment v mojom živote prispel k tomu, že som sa 

začal zaujímať o danú tému, ktorú sa teraz pousilujem aspoň sčasti objasniť. 

 Dodnes sa na Slovensku nevie o prenasledovaní Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

Išlo o boľševický terorizmus v 20. storočí, ktorý mal za následok desiatky miliónov 

obetí. Značná časť týchto obetí boli členovia práve pravoslávnej Cirkvi. Je zaujímavé, 

že o týchto obetiach sa dodnes veľa nehovorí. Fakty pomaly odkrývajú 

dokumentárne filmy, vytiahnuté z uzamknutých trezorov, ale aj diela novodobých 

historikov, politológov a teológov, zaoberajúcich sa dejinami ZSSR a totalitným 

režimom. Mali by nútiť aj nás, aby sme sa nad daným obdobím zamysleli. 

 Niet divu, keď taký významný komunistický spisovať ako Maxim Gorkij tesne 

pred svojou smrťou (bol otrávený r. 1936) na otázku istého známeho, „Ako by si 

charakterizoval posledné obdobie svojho života v Sovietskom zväze?“, odvetil: 

„Mаксимально горько“ – v preklade maximálne horké. Keď sa takto vyjadril človek, 

ktorý mal v tejto spoločnosti určité postavenie, ako sa potom majú o tomto období 

vyjadrovať ľudia, ktorí boli trpení a považovaní za nepriateľov národa? 

 Veľmi veľa ľudí v strednom alebo staršom veku, ktorí mali možnosť zažiť 

totalitný režim, v súčasnosti spomínajú na tento politický systém buď v dobrom 



6 
 

(získali vzdelanie, majetok), alebo v zlom (zoštátnenie majetku, perzekúcie). Mnohí, 

vidiac súčasnú neutešenú sociálnu, zdravotnú, ekonomickú situáciu v našom štáte, 

spomínajú na toto politické zriadenie ako na jedno z najlepších, ktoré dávalo veľké 

sociálne istoty či výborné pracovné príležitosti. Z pohľadu sociálnych istôt možno 

národu nebolo zle. Avšak ako tento totalitný systém pristupoval k Cirkvi, jej 

služobníkom, majetku, veriacim, kánonickým pravidlám, viere, ostatkom svätých, 

chrámom, bohoslužobným predmetom v krajine, ktorá ako prvá okúsila plody 

„Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“? 

 Veľa sa nevie o tom, ako bolo toto zriadenie „naklonené“ Ruskej pravoslávnej 

cirkvi, ktorá ako prvá mala možnosť na vlastnej koži pocítiť všetky vymoženosti 

„nového, lepšieho a spravodlivejšieho zriadenia“. Toto totalitné zriadenie hneď od 

začiatku značne obmedzovalo pravoslávnu Cirkev v jej pôsobení ako v riadiacej, 

misijnej aj bežnej dušpastierskej činnosti. 

 Úlohou predloženej publikácie je poukázať aspoň na najdôležitejšie problémy 

doby r. 1917-1925, keď na čele Ruskej pravoslávnej cirkvi stál jeden 

z najvýznamnejších osobností tej doby, patriarcha Tichon (Bellavin). Z pohľadu tejto 

osobnosti 20. storočia sa budeme usilovať nazrieť do čias, kedy pôsobil, riadil 

a usmerňoval život Cirkvi v zložitom a ťažkom období.  

Pravoslávnu vieru a cirkev niektorí „odborníci na Slovensku považujú“ za 

sovietsky export, ktorý sa vďaka politike ZSSR dostal aj do Čiech a na Slovensko. 

Tento názor je však veľmi zavádzajúci a samozrejme mylný. Pravoslávna cirkev vo 

všetkých slovanských štátoch sa považuje za priamu pokračovateľku kresťanskej 

viery a tradície vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.  

Pravoslávna Cirkev v českých krajinách a na Slovensku je samostatnou 

a autokefálnou Cirkvou od r. 1951. Ruská pravoslávna cirkev je autokefálnou 

Cirkvou a svoje počiatky datuje od r. 988, keď kresťanskú vieru prijali vďaka sv. 

panovníkom Vladimírovi a Oľge. V 20. storočí táto najväčšia miestna Pravoslávna 

cirkev na svete zažila veľké zemetrasenie a boli na ňu Bohom dopustené obrovské 

skúšky. Pokúsim sa poukázať aspoň na tie najväčšie problémy, ktoré vyvstali, zo 
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zastaraného pedagogického systému duchovných škôl, ako aj príchodu októbrovej 

revolúcie r. 1917, ale aj bratovražednej občianskej vojny r. 1918-1922. Pokúsim sa 

objasniť „prvý“ cirkevný rozkol, ktorý vznikol po občianskej vojne, keď s ústupom 

bielej armády sa do zahraničia dostalo aj mnoho biskupov a kňazov. V ďalších 

kapitolách sa pokúsim poukázať na boľševické besnenie a teror proti duchovenstvu 

Pravoslávnej cirkvi, ako aj názor na Pravoslávnu cirkev v ZSSR významného 

spisovateľa Alexandra Solženicyna. V predposlednej kapitole sa pokúsim poukázať 

na problémy, ktoré vznikli vďaka prílišne horlivým veriacim, ktorí chcú, aby bol 

kanonizovaný Grigorij Rasputin. V poslednej kapitole sa budem usilovať poukázať 

na to, že vedecký ateizmus v ZSSR nebol iba ideológiou, ale svojim spôsobom novým 

náboženstvom, ktorý na počiatku svojho zrodu mal veľmi jasné a evidentné črty 

satanizmu.  

 

 

 

 

 


