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Výchovno-vzdelávacie problémy ruských duchovný škôl  

na prelome 19. – 20. storočia 

 

Ruská pravoslávna cirkev je jednou z najväčších miestnych cirkví, 

ktorá v dnešnej dobe predstavuje ohromnú duchovnú silu, formujúcu 

súčasného pravoslávneho ruského človeka. Po páde komunizmu sa pred 

Christovou Cirkvou otvorilo veľké pole pôsobnosti, ktoré je viditeľné na 

každom kroku a to či už pri stavbách – rekonštrukciách chrámov, 

monastierov, alebo pri zakladaní duchovných inštitúcií, cirkevných učilíšť, 

seminárov, akadémií, ktoré boli systematicky likvidované za čias totalitného 

režimu.  

Pravoslávne semináre a akadémie boli vždy základom života Ruskej 

pravoslávnej cirkvi, na ktorom sa budovala teológia a kde sa vychovávali 

a formovali budúci pastieri Cirkvi. Častokrát boli duchovné školy zriaďované 

pri monastieroch, ako napr. Moskovská duchovná akadémia1, ktorá bola 

súčasťou komplexu Sväto-Trojickej Sergejevskej Lavry. Práve MDA si 29. 12. 

1985 pripomínala 300 rokov od svojho založenia2. Rovnako známe sú aj ďalšie 

akadémie a semináre ako Sankt-Peterburgská3, Kazaňská, Odeská, Kyjevská, 

Vladimírska atď. Každá z týchto duchovných inštitúcií má svoju dlhú históriu 

a prispela svojou troškou k vzdelanostnému i duchovnému napredovaniu 

Ruskej pravoslávnej cirkvi, rovnako ako mala svoj špecifický vplyv na ostatné 

miestne pravoslávne cirkvi a ich školy.  

S našou bohosloveckou fakultou sú neoddeliteľne späté práve 

Leningradská a Moskovská duchovná akadémia, kde mala možnosť študovať 

                                                 
1 Ďalej iba MDA. 
2 ОСИПОВ, А.: Три века Московской духовной академии. Н 2. In: Богословский вестник 

1996, s. 4 -18. 
3 Za čias ZSSR Leningradská duchovná akadémia. 
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väčšina teológov, profesorov a odborných asistentov PBF. Po páde totalitného 

režimu sa našim mladším kolegom podarilo nadviazať študijný kontakt na 

pravoslávnych teologických školách v Grécku. 

Okrem množstva pozitív, ktoré prinášalo štúdium na duchovných 

seminároch a akadémiách, zaznievali aj kritické pripomienky a to takých 

vplyvných duchovných pedagógov a cirkevných hierarchov, akými boli napr. 

metropolita Antonij Chrapovickij, metropolita Evlogij Georgijevskij, či 

metroplita Venjamin Fedčenkov. Tieto sebakritické názory a priznanie si 

vlastných chýb vyplývajú zo samotných slov nášho Spasiteľa, keď poukazuje 

na „vyberanie brvna najprv z vlastného oka“. Tieto názory sú o to vzácnejšie, 

že v dnešnej dobe je schopný málokto priznať si chybu. Všeobecne je známe, 

že sa skôr poukazuje na nedostatky iných, ako na svoje vlastné. K tomu, aby 

sme správne pochopili tieto názory, je potrebné zoznámiť sa aspoň krátko so 

životopisom vyššie spomenutých cirkevných autorít.  

Metropolita Antonij sa narodil r. 1863 v rodine šľachtica. Po skončení 

gymnázia a nasledovne aj Sankt-Peterburskej duchovnej akadémie, prijal 

mníšstvo a stal sa učiteľom. V r. 1889 sa stal archimandritom a rektorom 

Sankt-Peterburgského duchovného seminára. O niekoľko mesiacov bol 

menovaný za rektora Moskovskej duchovnej akadémie, na čele ktorej stál 5 

rokov. V roku 1895 sa stal rektorom Kazanskej duchovnej akadémie. Vladyka 

Antonij najviac pripomienkoval to, že duchovné školy kládli prílišný dôraz na 

vonkajšiu stránku života školy a častokrát sa zabúdalo na to najhlavnejšie – na 

vnútornú, duchovnú výchovu budúcich pastierov1, ktorí nemali srdcia 

dostatočne zapálené a oduševnené kresťanskou pravdou. Duchovná škola žila 

svoj život, ktorý sa rátal počtom študentov a učiteľov, odprednášaných hodín, 

                                                 
1 ХРАПОВИЦКИЙ, А.: Полное собрание сочинений. Т .3. С.- Петербург 1911, s. 421- 422. 
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rôznych predmetov, ale reálny každodenný cirkevný život bol trocha odlišný. 

Preto duchovné školy síce produkovali množstvo absolventov, ale častokrát to 

neboli ľudia, ktorí by horeli a horlili za pravdu, ale skôr išlo o akýchsi 

prázdnych, nezáživných teoretikov, ktorých viera akoby bola mŕtva. Učitelia, 

pretože si držali odstup od študentov, ako udáva vladyka Antonij, nevedeli 

pochopiť duševný stav študentov a tým ani správne usmerniť ich vnútorný 

a s tým spätý aj vonkajší život. Celý učebný i výchovný proces privádzal 

veľakrát k tomu, že študent žil dvojtvárnym životom. Jeden bol prirodzený, 

rodinný, ktorého súčasťou bola aj modlitba a bohoslužba a druhý – to bol život 

oficiálny, obsahujúci mechanické plnenie školských povinností a dodržiavanie 

predpísanej disciplíny, učebnicové doslovné odpovede, a nie odpovede, ktoré 

vyjadrujú aj vnútorne prežitý vlastný názor. Taktiež štvorhodinové dlhé 

večerné bohoslužby tzv. всеночное бдение, ktoré museli byť povinne 

absolvované, neprinášali niekedy kvôli svoje dĺžke a duchovnej nezrelosti 

mladučkých študentov patričné pozitívne plody. Liturgické bohoslovie tým, 

že nevysvetľovalo zmysel bohoslužieb, ale zaoberalo sa predovšetkým 

typikonom, nenapomáhalo k uvedomelému vnútornému osvojovaniu si 

cirkevných bohoslužieb. Odtrhnutie liturgie od liturgiky bolo jedným 

z aspektov, ktorý vnášal rozkol medzi bohoslovie a zbožnosť. Tento nesúlad 

bolo cítiť aj medzi teologickou učenosťou a modlitebným „rozjímaním 

o Bohu“ a tým vlastne aj medzi bohosloveckou školou a cirkevným životom. 

Vladyka Eulogij sa narodil v rodine dedinského kňaza r. 1868. 

Základné vzdelanie získal v Belevskom duchovnom učilišti, stredné vzdelanie 

absolvoval v Tulskom duchovnom seminári a vyššie vzdelanie v Moskovskej 

duchovnej akadémii. V r. 1895 prijal mníšske postrihnutie a stal sa 

inšpektorom Vladimírskeho duchovného seminára. V r. 1897 bol rektorom 
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Cholmského seminára. Vo svojich spomienkach na Vladimírsky a Tulský 

seminár obracia pozornosť na chórové spevy, ktoré boli prednášané nie so 

zbožnosťou, ale so zlosťou. Išlo pravdepodobne o ďalšiu povinnosť, ktorej 

význam študenti patrične nepochopili. Videl v študentoch úplnú stratu 

bohabojnosti vo vzťahu k chrámu, bohoslužbám, všimol si neúctu k cirkevnej 

literatúre. 

Vďaka tomu, že nejestvovala zdravá komunikácia medzi profesormi 

a študentmi, že sa prehliadali mnohé otázky, vyplývajúce z vtedajšej doby, že 

veci sa neobjasňovali ale striktne zakazovali, sa začala na seminároch medzi 

študentmi šíriť liberálna a zakázaná literatúra, vyzdvihujúca ateizmus 

a revolučné idey, ktoré žiaľ a je to paradox, mnohí študenti prijali za svoje 

a vystatovali sa nimi. Takto podvedome protestovali proti názorovému 

násiliu, uzavretosti, izolácii, obmedzenosti a duchovnej uniformite osobnosti, 

ktorá je dodnes typická pre niektoré vierovyznania.1 Vyskytovali sa aj prípady 

fyzického napadania učiteľov. Napr. roku 1895 rektor seminára, archimandrita 

Nikon, známy svojou prísnou disciplínou, bol napadnutý 17 ročným 

študentom, ktorý mu sekerou spôsobil vážne zranenie2.  

Metropolita Venjamin sa narodil r. 1880 v rodine roľníka. Učil sa na 

Tambovskom duchovnom učilišti, neskôr v Tambovskom seminári, ktorý 

ukončil r. 1903. Po skončení Sankt-Peterburgskej duchovnej akadémie r. 1907 

sa stal profesorským štipendistom na katedre biblických dejín. V rokoch 1911-

1914 bol inšpektorom Tverského seminára a v r. 1917-1919 pôsobil ako rektor 

Tavričeského seminára. V rokoch 1925-1931 učil na Sväto-Sergejevskom 

bohosloveckom inštitúte v Paríži. Na svoje študentské roky v duchovnom 

učilišti a seminári spomína v dobrom. „Školy“ ako udáva, „nám poskytovali 

                                                 
1 ЕВЛОГИЙ, М.: Путь моей жизни. Париж 1947, s. 27, 84. 
2 ЕВЛОГИЙ, М., cit. dielo, s. 73. 
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pomerne veľa vedomosti“1. Túžba po učení bola taká silná, že počas mnohých 

rokov si nevšímal negatívne stránky seminárneho života, akým bolo napr. 

množstvo predmetov, ktorých poznatky si študenti osvojovali povrchne, 

bifľovaním, zázemie si vytvárali špicľovaním, donášaním vrchnosti, 

prejavovala sa nemilosrdnosť niektorých učiteľov, fajčenie, pitie a iné morálne 

poklesky.  

Bolo potrebné zmeniť výchovnovzdelávací proces vo svojej podstate, 

ktorý by bol postavený na to, aby si vážil osobnosť študenta, veril mu, rozvíjal 

jeho tvorivú iniciatívu a priviedol ho k uvedomelému vzťahu k učeniu, 

teológii a cirkevnej službe. O tejto reforme sa veľa rozprávalo v prípravách na 

miestny snem r. 1917-1918, avšak revolúcia zmietla zo stola všetko, čo sa 

urobilo v oblasti reorganizácie duchovného vzdelávania a problémov, ktoré sa 

nahromadili za predchádzajúceho storočia.  

Treba poukázať na to, že výchovno-vzdelávací proces na ruských 

akadémiách a seminároch bol realizovaný podľa vzoru známej kyjevskej 

akadémie Petra Mohylu, ktorá mnohé veci prebrala zo západných – 

jezuitských kolégií. Je potrebné zdôrazniť, že zakladateľ vyššie uvedenej 

duchovnej školy v Kyjeve bol nedávno kanonizovaný za svätého. Tento 

západný scholastický duch postupne ovládol na tri storočia ruské duchovné 

školy, čoho výsledkom boli vyššie uvedené kritické pripomienky.  

„A tu prišla revolúcia. V Moskve bol otvorený miestny cirkevný snem. Medzi 

iným tu zazneli názory o zatvorení seminárov a vytvorení špeciálnych pastierskych 

učilíšť. Snem urobil kompromis, ponechal semináre a dovolil budovať nové typy 

pastierskych učilíšť. Avšak revolúcia nedovolila zrealizovať ani jedno, ani druhé. 

Takáto bola cesta Božej prozreteľnosti. Bolo treba zmeniť prípravu pastierov... Cirkev 

                                                 
1 ФЕДЧЕНКОВ, В.: На рубеже двух эпох. Москва 1994, s. 89. 
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v tom čase chcela vytvoriť školy, ktoré sa budú opierať o odlišné princípy a tiež budú 

iného ducha. Na to čakáme. Staré školy nás nevedeli vychovávať.“1 

Neustály dozor a kontroly účasti na bohoslužbách a správania sa 

v chráme nenapomáhalo k zvyšovaniu kresťanskej zbožnosti. Nútenie 

študentov k spovedi a prijímaniu privádzalo študentov k strate zbožnosti - 

bohabojnosti pred týmito svätými tajinami, čo sa síce prejavovalo navonok 

formálnou zbožnosťou, ale zároveň vnútorným, skrytým cynizmom 

študentov, ochabnutím svedomia a pokrivením viery.  

Celý systém výchovy spôsoboval študentom psychické zaťaženie 

a v mnohých prípadoch prekračoval hranice duchovnej i morálnej únosnosti - 

znášanlivosti. V niektorých prípadoch to znamenalo zanechanie štúdia, 

odchod z Cirkvi, stratu viery a v ojedinelých prípadoch aj siahnutie na život.2 

Jeden z problémov, na ktoré poukazuje D. Pospelovský3 bol i ten, že na 

semináre prichádzali študovať aj ľudia neveriaci, ktorí nemali možnosť výberu 

svojho študijného zamerania, buď pod vplyvom želania rodičov, alebo z iných 

dôvodov. V celej spoločnosti panovala veľká duchovná kríza, ktorá zasiahla aj 

duchovné školy, kde sa aj vďaka neveriacim objavil ateizmus a nihilizmus. 

Z celkového počtu 2148 absolventov seminárov v r. 1911-1913 prijalo kňazskú 

chirotóniu iba 574. Celkový historický prierez vývoja ruského teologického 

i filozofického myslenia, duchovného vzdelávania podáva veľmi zaujímavým 

spôsobom prot. Georgij Florovskij4, ktorý okrem iného poukazuje na západný 

– scholastický vplyv, ktorý dlhodobo negatívne zasiahol pravoslávne 

duchovné semináre i akadémie v Rusku. 

                                                 
1 ФЕДЧЕНКОВ, В., cit. dielo, s. 94. 
2 АЛФЕЕВ, И.: Православное богословие на рубеже столетий. Москва 1999, s. 191. 
3 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке. Москва 1995, s. 62. 
4 ФЛОРОВСКИЙ, Г.: Пути русского богословия. Париж 1988, s. 88. 
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Preto sa v súčasnosti ozývajú hlasy o nevyhnutnosti radikálnej reformy 

ruských pravoslávnych duchovných škôl, čoho výsledkom do určitej miery je 

aj zakladanie nových pravoslávnych inštitútov, ktoré sú štátnymi školami. 

Tradícia pravoslávneho teologického vzdelávania po revolúcii r. 1917 

pokračovala v samotnom Rusku aj vďaka emigrácii významných teológov na 

Západ. Práve tam sú známi takí pravoslávni teológovia, ako napr. prot. Sergej 

Bulgakov, Georgij Florovskij, Alexander Schmemann, John Meyendorff, 

archimandrita Kyprian Kern, prof. A. V. Kartašev. V. N. Losský a mnohí ďalší. 

Avšak diela, vďaka ktorým Západ spoznal pravoslávie, sa na domácej 

cirkevnej pôde často krát prijímajú s nedôverou, pričom sa pozornosť obracia 

na duchovnú tradíciu krajiny, v ktorej autor pôsobil a nie na jeho pravoslávnu 

podstatu, názory. Treba zdôrazniť to, že hoci duchovné školy boli postupne 

systematicky likvidované, najmä v r. 1917-1945 a zredukované kvôli 

boľševikom na nevyhnutné minimum, predsa boli pre potreby Ruskej 

pravoslávnej cirkvi ponechané aspoň tri duchovné inštitúcie: Moskovská, 

Leningradská a Odeská. Kyjevské, Minské, Lucké, Saratovské a Stavropoľské 

semináre boli na začiatku 60-tych rokov zatvorené vďaka Chruščovovi. Tento 

zminimalizovaný počet duchovných škôl zo strany štátu pre tak veľkú Ruskú 

pravoslávnu cirkev mal za následok nedostatok duchovenstva. Napr. v dvoch 

kurzoch t.j. prvom a druhom ročníku Moskovskej duchovnej akadémie v r. 

1946 študovalo iba 14 študentov1. Je známe, že kvôli nedostatku kňazov napr. 

vo Volynsko - Rovenskej eparchii okolo 100 chrámov pustlo a neslúžilo sa 

v nich a preto eparchiálny biskup bol nútený vysvätiť za kňazov všetkých 

čtecov a hypodiakonov, hoci nemali patričné duchovné vzdelanie2. 

                                                 
1 Журнал Московской Патриархии. Н 9. Москва 1946, s. 9. 
2 СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения. Церков и государство в Советском Союзе. Ч 2. 

Москва 1980, s.153. 
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Práve vyššie spomenuté existujúce duchovné školy boli trpené 

a z ideologického hľadiska totalitného systému boli pred svetom zároveň 

alibistickou zárukou a tiež socialistickou reklamou pre západné zahraničné 

delegácie, ktorou sa predstieralo, že v Sovietskom zväze nejestvuje žiadne 

náboženské prenasledovanie ani útlak Cirkvi.  

I napriek ťažkej situácii týchto duchovných škôl, ako aj celej Ruskej 

pravoslávnej cirkvi v ZSSR, mohol každý študent načerpať z týchto 

duchovných pravoslávnych prameňov veľmi veľa, najmä v knižniciach, kde sa 

nachádzalo obrovské množstvo cirkevnej literatúry.  

Po páde totalitného režimu v ZSSR je evidentný veľký duchovný 

rozkvet Ruskej pravoslávnej cirkvi, o ktorom svedčí okrem iného aj 

nespočetné množstvo vydanej cirkevnej pravoslávnej literatúry, 

svätootcovských diel, teologických štúdií a skrípt, ktoré sú voľne prístupné 

každému.  

Nové moskovské teologické pravoslávne školy, ako napr. Biblický 

teologický inštitút sv. apoštola Andreja, Sväto-Tichonovský teologický inštitút 

a ďalšie nespočetné množstvo duchovných učilíšť, seminárov, akadémií 

a inštitútov, ktoré sa objavili po páde totalitného režimu po celom Rusku i 

v novovzniknutých samostatných štátoch, svedčia o tom, že sa postupne 

vyššie spomenuté problémy riešia. Je možnosť študovať rôzne odbory, ako 

napr. katechetický, cirkevnoumelecký, teologicko-kňazský, cirkevnohudobný, 

teologicko-filozofický, biblicko-patristický atď. Na Moskovskej štátnej 

univerzite na fakulte žurnalistiky je možné študovať špecializáciu pravoslávna 

žurnalistika. Využívanie najnovších pedagogických, psychologických, 

psychiatrických, lekárskych poznatkov iba napomôže k širšiemu rozhľadu 
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teológov, duchovných, katechétov, sociálnych pracovníkov, ktoré pomôžu 

lepšie vplývať na bohoslovcov, mládež, deti i celú spoločnosť.  

Na odstránení nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese 

ruských duchovných škôl je potrebný čas. Ale už dnes môžeme jednoznačne 

povedať, že tento postupný prerod, ktorý sa začal, napreduje a prináša plody.  

 

 

 

 

 




