
229 
 

ZÁVER 

 

 „A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale vystavím si cirkev a brány záhrobia 

ju nepremôžu“ 1. Na pevnej viere v Božieho Syna je založená Christova Cirkev, ktorá 

na Zemi pôsobí viac ako 2000 rokov. Počas tohto odbobia svojej existencie bola 

mnohokrát prenasledovaná zo strany Židov, pohanov, mohamedánov, cisármi, 

kráľmi, či najvyššími vládnymi reprezentantmi rôznych politických režimov. Tieto 

skúšky na Christovu Cirkev dopúšťa Boh, aby sa cez ne očisťovala ako zlato v ohni 

a vďaka tomu sa ešte viacej prejavovala jej svätosť a nepoškvrnenosť. Krv mučeníkov 

je semenom kresťanstva. Dobrovoľná smrť kresťanov, ktorí boli ochotní nasledovať 

podľa vzoru Isusa Christa svojho Spasiteľa až na Golgotu, vyjavila svetu vieru, lásku 

a nádej. Títo ľudia podľa Evanjelia „zobrali svoj kríž“ a nasledovali pokorne Christa. 

Utrpenie z pohľadu Svätého Písma má svoj význam v živote každého človeka. Nie 

náhodou optinskí starci v jednej zo svojich modlitieb prosili Boha: „...Nauč ma modliť 

sa, veriť, trpieť (všetko znášať), odpúšťať a milovať. Amiň“. 

 Dvadsiate storočie je charakteristické prenasledovaním kresťanstva. Jedno 

z najväčších prenasledovaní prežila RPC. Preto aj vyjadrenia jej bývalého najvyššieho 

predstaviteľa patriarchu Alexeja II. poukazujú na to, že Rusko dalo kresťanskému 

svetu v minulom storočí viac mučeníkov ako celá Christova Cirkev od 1. – 19. 

storočia. Aj svetské štatistiky v Rusku poukazujú na 500 000 perzekuovaných 

a 200 000 fyzicky zlikvidovaných kňazov počas celého obdobia totalitného režimu 

v ZSSR. V r. 1918 bolo v Rusku 150 000 pravoslávnych kňazov, ale do r. 1941 z nich 

bolo 130 000 fyzicky zlikvidovaných. Svetskí historici, politológovia, ktorí skúmajú 

dejiny ZSSR v 20. storočí dokumentujú, že tento politický a totalitný systém má na 

rováši 50-100 miliónov ľudských obetí. Väčšina z týchto obetí boli členovia 

pravoslávnej Cirkvi, ktorá bola v Rusku väčšinovou Cirkvou, s ktorou sa chcel tento 

systém vysporiadať ako s prvou. Koľko bolo v skutočnosti novodobých mučeníkov, 

vie iba vševediaci Boh. Veľké politické zmeny a tragické udalosti, akými boli prvá 

                                                 
1 Mt 16, 20. 
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svetová vojna, pád monarchie, dočasná vláda, „VOSR“, vláda sovietov, občianska 

vojna, hladomor, boľševický teror, charakterizovali epochu, v ktorej žili a pôsobil 

svätý mučeník a vyznávač Tichon na začiatku 20. storočia. Krížová cesta patriarchu 

Tichona, ako aj celej RPC v zložitých podmienkach, trvala takmer 8 rokov. Počas 

tohto obdobia sa usiloval patriarcha správne usmerňovať svoju Cirkev ako koráb, 

ktorý plával v rozbúrenom mori sveta a pomáhal zachraňovať topiacich sa ľudí. 

 Celé obdobie pôsobenia patriarchu Tichona bolo neustálym porušovaním 

zákona o slobode viery a náboženskej príslušnosti, ktoré zákon v Ústave na jednej 

strane dovoľoval a na strane druhej bol zo strany štátu v plnosti porušovaný. 

Neustále zasahovanie štátu do vnútorných záležitosti RPC bolo v rozpore so 

Zákonom o oddelení Cirkvi od štátu, ktorý sa zo strany boľševikov vôbec 

nerešpektoval.  

 Zvlášť cenné skúsenosti z práce v zahraničí v iných politických podmienkach 

využil patriarcha Tichon v komplikovanej politickej situácii, do ktorej sa RPC dostala 

vďaka októbrovej revolúcii a občianskej vojne, ako aj emigrácie istej časti 

duchovenstva, ktorá opustila Rusko s ustupujúcou bielou armádou. Istý biskup 

opisoval skromnosť a tichý mrav patriarchu Tichona, ktoré vystihovali už aj jeho 

mníšske meno „Tих он“. Ako človek sa vyznačoval veľkou vierou a bohabojnosťou.  

 Išlo o rozhľadeného človeka a organizátora, ktorý dokázal získať na svoju 

stranu ľudí osobným príkladom a zanietením pre dobrú vec. Je zaujímavé, že 

prístupom k inoslávnym si dokázal získať sympatie nielen vysokých predstaviteľov 

anglikánskej a katolíckej cirkvi, ktorí v čase núdze boli ochotní pomôcť podľa svojich 

možností, keď ich o to už ako patriarcha požiadal. Svojím ľudským prístupom si 

získal aj inoslávnych laikov, židov a ľudí, ktorí boli inej národnosti. Počas svojho 12 

ročného pôsobenia ako člen komisie Posvätnej synody prispel veľkou mierou 

v dialógu medzi RPC a anglikánmi či starokatolíkmi.  

 Ako učiteľ, rektor, misionár, filantrop, ale aj ako biskup sa preukázal ako 

láskavý, pozorný, vnímavý a prístupný, keď to bolo potrebné, aj ako prísny 

a nekompromisný otec. Nekompromisne vystupoval vždy, keď išlo o záujem Cirkvi. 
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Staval sa proti zasahovaniu štátnych úradníkov do cirkevných záležitostí a to už za 

čias monarchie. Niet divu, že oveľa nekompromisnejšie vystupoval voči boľševikom, 

ktorí obmedzovali Cirkev na každom kroku. Udelenie anatémy a vylúčenie z Cirkvi 

všetkých kresťanov, ktorí sa pridali na stranu boľševikov v boji proti RPC, bolo 

jasným dôkazom nebojácnosti patriarchu Tichona.  

 Vo funkcii patriarchu bol Tichon vystavený neustálemu psychickému, vo 

väzení aj fyzickému nátlaku zo strany čekistu E. Tučkova, ale aj rôznym 

vydieračským praktikám, ktoré častokrát mali výrazne krajný charakter: „Ak 

neurobíte to, čo vám hovoríme, zastrelíme 30 vašich kolegov – biskupov, ktorí sa 

nachádzajú vo väzení.“ 

 Napriek boľševickému teroru patriarcha Tichon poukazoval na to, že Cirkev 

a kresťania sa majú podriaďovať každej vláde1, pretože každá vláda je dopustená 

Bohom. Keď však vidíme, ako patriarcha Tichon reagoval svojimi výzvami proti 

boľševikom, na prvý pohľad sa zdá, že sám patriarcha si protirečí a akoby vládu 

sovietov nie veľmi uznával, najmä pre ich antikresťanský postoj. Patriarcha Tichon 

bol ochotný rešpektovať aj ateistickú vládu s podmienkou, že nebude obmedzovať 

pravoslávnu Cirkev a nebude sa miešať do jej vnútorných záležitostí. Preto prísne, 

ale pravdivé slová, ktoré adresoval boľševikom a sovietskej vláde, vystihovali to, čo 

sa vtedy v spoločnosti a štáte odohrávalo. Ateistickú vládu považoval za vládu, 

ktorú dopustil Boh „za naše hriechy“. Po viac ako ročnom uväznení patriarcha 

Tichon pristúpil na kompromis s vládou, keď požadoval, aby bol princíp slobody 

svedomia deklarovaný Ústavou ZSSR aplikovaný aj pre pravoslávnu Cirkev, ktorá 

mala podľa zákona právo vykonávať náboženské úkony v súlade s potrebami svojej 

viery, pretože to nenarušovalo poriadok spoločnosti, ani práva iných občanov. Tento 

akt „zmierenia“ RPC a sovietskej vlády bol urobený kvôli tomu, aby patriarcha 

Tichon mohol všetky svoje sily venovať na boj s obnovlenectvom.  

 V tom čase obnovlenci predstavovali veľké nebezpečenstvo pre RPC, pretože 

okrem toho, že boli ako rozkolníci podporovaní štátom, už r. 1922 mali svojej moci 

                                                 
1 Pozri: Slovo pri príležitosti prvého výročia posvätnej korunovácie, s. 1-2. 
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takmer 2/3 pravoslávnych chrámov v celom Rusku. Názorová nejednotnosť 

obnovlencov, ako aj ich vnútorné delenie na rôzne skupiny dopomohlo patriarchovi 

Tichonovi prekonať tento vážny problém. Práve obnovlenci boli kvôli takmer 

neobmedzenej oddanosti štátu v tom čase pomenovávaní „červenými popmi“. 

Vďaka nekompromisnému postoju patriarchu Tichona sa postupne obnovlenci 

s pokáním prinavrátili do lona RPC.  

 To, čo sa nepodarilo urobiť v Rusku cez obnovlencov t.j. zaviesť gregoriánsky 

kalendár v Cirkvi, sa podarilo zaviesť istým spôsobom do života pravoslávnej Cirkvi 

v ČSSR. Tým sa podarilo urobiť vnútorný duchovný rozkol v našej autokefálnej 

Cirkvi, ktorý dodnes pretrváva. Ide najmä o problém sviatkovania Paschy podľa 

východnej Paschálie, ktoré rešpektujú všetky miestne a autokefálne pravoslávne 

Cirkvi po celom svete s výnimkou Fínskej pravoslávnej autonómnej cirkvi.  

 Miestny snem RPC v r. 1917-1918 bol veľkým prínosom pre toto obdobie 

najmä tým, že bol do čela Cirkvi zvolený patriarcha Tichon. Preto patriarcha ako 

najvyšší predstaviteľ RPC mohol a musel v mene celej Cirkvi vystupovať vo vzťahu 

k vláde a brániť cirkevné záujmy. Na sneme sa spoločne posúdili viaceré problémy 

a zaujali stanoviská k otázkam, ktoré bolo treba nevyhnutne riešiť. Kvôli uväzneniu 

mnohých členov Posvätnej synody, ako aj kvôli nútenej izolácii pred verejnosťou, 

musel patriarcha Tichon sám rozhodovať a riešiť otázky, ktoré doba aj politický 

systém prinášali. Vernosť patriarchovi Tichonovi v zložitej situácii, ktorú prejavovali 

kňazi modlitebným spomínaním na bohoslužbách, i keď im hrozila smrť, pomohla 

vyriešiť zložitú situáciu rozkolu vnútri RPC.  

 Podľa všetkého umelo vyvolaný hladomor bol adekvátnym spôsobom využitý 

vládou na konfiškáciu cirkevných cenností, ktoré mali byť odpredané do zahraničia. 

Zisk mal poslúžiť štátu na nákup potravín pre hladujúce obyvateľstvo. Špecialisti na 

boj s Cirkvou zneužili aj túto udalosť na diskreditáciu RPC. Mnoho chrámov po tejto 

štátnej akcii zostalo úplne nefunkčných na to, aby sa v nich mohli vykonávať 

bohoslužby. Táto akcia mala za úlohu obrať Cirkev o posledné finančné prostriedky, 

ktoré mala z pohľadu boľševikov uložené v chrámoch. Poloprázdne chrámy, 
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v ktorých sa nemohli vykonávať bohoslužby, neskôr využili ako budovy pre ďalšie 

potreby štátu.  

 Zatváranie pravoslávnych monastierov bola iba ďalšia forma boja totalitného 

režimu s mníšstvom, ktoré na začiatku 20. storočia tvorilo veľkú duchovnú silu RPC. 

Známy ruský spisovateľ Alexander Solženicyn v románe „Súostrovie Gulag“ opisuje 

život v koncentračnom tábore Solovky, ktorý bol vytvorený v areáli Soloveckého 

mužského monastiera kvôli tvrdým klimatickým podmienkam. Monastiere boli 

duchovné i ekonomicko – hospodárske samostatné útvary, ktoré neboli závislé od 

štátu, a preto boli zo strany boľševikov považované za najnebezpečnejšie centrá 

kontrarevolúcie. Niet divu, že mnohí pravoslávni mnísi z Ruska emigrovali, keď to 

bolo ešte možné. Aj na našom území r. 1923 v obci Ladomirová, vo Svidníckom 

arcidekanáte založili mužský monastier sv. Jóba Počajevského. Tesne pred koncom 

druhej svetovej vojny títo mnísi, ktorí veľmi dobre poznali podstatu a praktiky 

socialistického systému a jeho vzťah k pravoslávnej Cirkvi v ZSSR, radšej opustili 

naše územie a emigrovali na Západ. Tam vytvorili Sväto-Trojický mužský monastier 

v Jordanville – USA, ktorý bol duchovným centrom RPC v zahraničí. Pozitívum, 

ktoré vyplynulo z emigrácie pravoslávnych biskupov, kňazov, mníchov a laikov, 

ktorí nedokázali mučenícky zomrieť za Christa v ZSSR je to, že sa na Západe – 

Francúzsko, Nemecko, USA, Austrália, Kanada rozšírilo sväté pravoslávie.  

 Uctievanie ostatkov svätých je tradícia, ktorá sa zachovala v pravoslávnej 

Cirkvi z čias prvotnej Cirkvi 1.-4. storočia, keď bolo najviac mučeníkov a vyznávačov 

v dôsledku prenasledovania kresťanov zo strany Židov a pohanov. Táto úcta sa 

dodnes prejavuje zvlášť v Ruskej, Gréckej a Srbskej pravoslávnej cirkvi. Odhaľovanie 

sv. ostatkov bolo hrubou urážkou náboženského cítenia ruského národa, ktoré 

boľševici zneužili na diskreditáciu RPC a to nepravdivým a zavádzajúcim 

vyjadreniami „vedeckých“ komisií, ktorí používali na „boj s tmárstvom“. Z pohľadu 

pravoslávnej Cirkvi išlo o hriech proti Svätému Duchu“, ktorého sa dopúšťali štátni 

zamestnanci, spochybňujúci zjavné prejavy Božej blahodate, prejavujúcej sa cez 

neporušené ostatky svätých, ktoré v mnohých prípadoch vydávali nádhernú vôňu 
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a olej. Niet divu, že samotný patriarcha pomenúva boľševikov „titulmi“ ako 

satanisti, bezbožníci a antichristi“. Metódy boja totalitného režimu s RPC v ZSSR boli 

následne s určitými úpravami použité na boj s registrovanými cirkvami aj v ČSSR. 

Podobnosť je možné vidieť aj pri likvidácii mužských a ženských katolíckych rádov 

u nás v období po druhej svetovej vojne, ako aj súdne procesy a obvinenia 

z vlastizrady, prípade protištátnej činnosti kléru. Toto napätie nevzniklo náhodne. 

Išlo o dobre premyslené dielo štátnych špecialistov na boj s registrovanými cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami v čase socializmu, ktorí sa riadili podľa hesla 

„Rozdeľ a panuj“. Vyostrenie vzťahov medzi pravoslávnou a gréckokatolíckou 

cirkvou riešila vláda Slovenskej republiky Zákonným opatrením SNR č. 211/1990. 

Definitívne vysporiadanie majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou 

a pravoslávnou Cirkvou a Slovenskou republikou sa uskutočnilo 20.12.2000. 

 Svätá Rus sa oddávna nazývala svätou kvôli tomu, že sa v nej mnoho ľudí 

usilovalo o kresťanské zdokonaľovanie a svätosť. Mnohým z nich sa to podarilo, 

a preto boli RPC kanonizovaní za svätých. Veríme, že táto práca pomôže vytvoriť si 

konkrétny názor na totalitný režim v ZSSR, ako aj ťažkú úlohu RPC v tomto 

politickom zriadení. I v takýchto ťažkých politických podmienkach mnohí cirkevní 

hierarchovia, kňazi i laici dokázali pracovať. Jednoznačne jedným z nich je aj svätý 

mučeník a vyznávač patriarcha Tichon.  

 Táto práca je skromným teologumenonom obdobia r. 1917-1925, keď bol na 

čele RPC patriarcha Tichon. Úlohou práce nie je odsudzovať ani kritizovať totalitný 

režim v ZSSR, ale na príklade RPC poukázať na to, čím bol vo svojej podstate a ako 

sa k Cirkvi prejavoval. Hodnotiaci súd totalitného režimu, ale aj ľudí, ktorí pre tento 

politický systém pracovali, aby bol úplne 100% objektívny ponecháme Bohu a Jeho 

spravodlivému poslednému súdu.  

 Veríme, že na Rusko, ktoré zažilo v 20. storočí jedno z najväčších kresťanských 

prenasledovaní všetkých čias, budeme všetci hľadieť s úctou a obdivom, a nebudeme 

na tento štát hľadieť neobjektívne a jednostranne iba z pohľadu vzniku 

nebezpečného totalitného režimu. 
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 Skúšky, ktoré dopustil Boh na Ruskú pravoslávnu cirkev v 20. storočí mali istý 

zmysel, ktoré človek nie vždy celkom chápe. Bolo potrebné úplne prebudovať 

zastaraný a nedokonalý výchovno-vzdelávací proces na teologických a cirkevných 

školách. Cirkev bola nútená prežiť a misijne pôsobiť v nepriateľskom ateistickom 

prostredí, ktoré bolo odteraz podporované štátom. Cirkevný rozkol, ktorý vznikol do 

istej miery kvôli tomu, že sa Cirkev učila prežiť v nových historicko-politických 

podmienkach bol pred niekoľkými rokmi vďaka Bohu, vyriešený zjednotením Ruskej 

pravoslávnej cirkvi v zahraničí s Moskovským Patriarchátom. Preliata krv cárskej 

rodiny, ale aj všetkých novomučeníkov ruských je novým semenom, ktoré bolo 

zasiate v Rusku k obnove a očisteniu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Pred Ruskou 

pravoslávnou cirkvou stoja nové výzvy, ktoré bude musieť riešiť v treťom tisícročí. 

Cirkev musí dôkladne preskúmať život človeka než ho kanonizuje za svätého. Preto 

nie vždy platí, že „hlas ľudu, je hlas Boží“ aspoň nie v prípade Grigorija Rasputina. 

Satanistické besnenie boľševikov bolo dopustené na istý čas a platí, že ľudia už na 

zemi môžu urobiť peklo, alebo opačne raj. Známa veta, že „Boh ak by existoval, už 

dávno by všetko strestal“, pretože je na zemi veľa zla, nespravodlivosti a utrpenia 

svedčí o slabej biblickej erudovanosti človeka, ktorý ju vymyslel. Boh totiž obdaroval 

človeka slobodnou vôľou, a ak ju človek chce zneužívať na konanie zla a hriechu, 

všemohúci Boh toto slobodné ľudské rozhodnutie môže iba rešpektovať.  

 


