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Anotace
Cílem bakalářské práce je zkoumání vztahu církve a státu v SSSR v různých časových
obdobích.Tato práce obsahuje úvod, hlavní část, která se skládá ze šesti kapitol, závěr a
seznam literatury. Práce poukazuje na to, jak se měnil postoj sovětské vlády k
náboženským skupinám od počátku revoluce v roce 1917 k rozpadnutí SSSR v roce
1991. První kapitola práce pojedná o církvi v období prvních let sovětské vlády. Druhá
kapitola se zaměří na represi třicátých let. Dale prace prozkoumá období druhé světové
války, vládu Chruščova a na konci se bude věnovat období perestrojky. Zvláštní
pozornost bude věnována pravoslaví, patriarchovi Tichonovi a dalším církevním
osobám, ateistické výchově obyvatel a propagandě ateismu v SSSR. Jiná náboženství a
konfesionální skupiny jako například buddhismus a islám budou zmíněny pouze
okrajově. K vypracování práce byly použity ruské zdroje literatury.
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Summary
The aim of this bachelor's thesis is to examine the relationship between church
and state in the USSR at various times. This work contains an introduction, the main
part, which consists of six chapters, a conclusion and a list of literature. The thesis
points out how the attitude of the Soviet government to religious groups changed from
the beginning of the revolution in 1917 to the collapse of the USSR in 1991. The first
chapter of the thesis deals with the Church during the first years of the Soviet
government. The second chapter focuses on the repression of 30 years. Then the thesis
explores the Second World War, the Khrushchev government, and at the end, it reaches
the perestroika period. Special attention is paid to Orthodoxy, Patriarch Tikhon, other
religious persons, atheistic education of the population and propaganda of atheism in the
USSR. Other religions and confessional groups such as Buddhism and Islam are
mentioned only marginally. Russian literary sources were used during this work.
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Úvod
Obecně je známé, že na počátku dvacátého století sehrávala důležitou úlohu v
duchovním životě Ruského impéria pravoslavná církev. Víra provázela příslušníky
všech společenských vrstev na každém kroku. Ačkoliv pravoslavná víra ani zdaleka
netvořila v mnohonárodnostním státě jediné věrovyznání, propojenost podaných, jako
základní společenské vrstvy Ruského impéria, s pravoslavnou církví byla zřetelně
patrná. Když však v říjnu 1917 převzali moc bolševici, pozice církve se dramaticky
změnila.
Pravoslavná církev měla v předrevolučním Ruském impériu dominantní
postavení, tvořila součást státního aparátu a byla vedena Nejsvětějším vládnoucím
synodem (dále v textu Synod). Za vlády Mikuláše II. naprostá většina věřících, žijících
na území Ruské říše, patřila k pravoslavným křesťanům. I když pravoslaví tvořilo
převládající náboženství, v žádném případě nebylo jediným náboženským hnutím.
Ruské impérium bylo tvořeno příslušníky mnoha národů, tento stav vznikl následkem
jeho staleté územní expanze. O jeden stupeň níž než ruská pravoslavná církev se
nacházela takzvaná “uznána a tolerována” věrovyznání, reprezentována významnou
částí populace říše: katolíky, protestanty, muslimy, židy a buddhisty. Za zmínku stojí
skutečnost, že stále byla podporována konverze na pravoslaví.
Historie náboženství v dobách Sovětského svazu je zejména historií
pronásledování věřících, která se v dřívějším Ruském impériu nevyskytovala. Je známo,
že stalinistická represe z 30. minulého století zabila stovky tisíc představitelů
duchovenstva a laiků. Realizovala se masová zatýkání, konalo se pronásledování
duchovenstva a náboženských kazatelů. Až do roku 1939 tvořila politika eliminace
organizovaného náboženského života součást úředního postupu státních orgánů,
zejména NKVD. V té době byla převážná většina kostelů uzavřena, všechny kláštery
byly zrušeny, systém náboženské výchovy zcela rozvrácen, byly zničeny miliony
náboženských knih, atd.
Pronásledování pravoslavných věřících v RSFSR se rozšířilo na celé území
obrovské zemi, která zabírala 1/6 planety; postihlo všechny vzdělávací, ekonomické,
správní, vědecké instituce; všechny sektory společnosti a všechny věkové skupiny. Více

než sto milionů bez výjimky jich bylo podrobeno útlaku a diskriminaci – od šikanování
přes propouštění z práce až po trest smrti zastřelením. Tento stav přetrvával více než 70
let – od roku 1917 až do „Perestrojky“ na konci 80. let. Avšak k úplnému odstranění
organizovaného náboženského života či oficiálnímu zákazu náboženství v RSFSR, ani
v SSSR nikdy nedošlo; v některých obdobích historie země dokonce vedení SSSR
některé z konfesí, ve snaze o prosazování svých politických zájmů, podporovalo.

Cíl diplomové práce
Cílem bakalářské práce je zkoumání vzájemného vztahu církve a státu v SSSR
v různých časových obdobích. Práce poukazuje na to, jak se měnil postoj sovětské vlády
k náboženským skupinám od počátku revoluce v roce 1917 k rozpadnutí SSSR v roce
1991. Snažíme se taktéž objasnit, jakým způsobem se vláda snažila církev zničit a do
jaké míry její činnost byla úspěšná.
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1.Církev v období prvních let sovětské vlády
V únoru 1917 padla monarchie a Ruské impérium zaniklo. K moci se dostala
prozatímní vláda, avšak v říjnu se moc ocitla v rukách bolševiků. Tak se začalo
nejtragičtější období v historii ruské církve. Když se 25. října 1917 k moci dostali
bolševici, nacházela se Ruská pravoslavná církev (dále v textu jen RPC) na vrcholu své
slávy a moci. Deset dní po říjnové revoluci byl v RPC obnoven patriarchát (církevní
správa s patriarchou v čele).
Revoluční události v roku 1917 měly na postavení RPC negativní vliv. Její
spojitost s monarchismem poskytla záminku pro kritiku mezi populací, často se
vyskytovaly agresivní akce vůči představitelům duchovenstva či náboženským
relikviím ze strany vojáků a dělníků, chrámy byly vystaveny ostřelování.
K posílení vzájemného antagonizmu mezi novou vládou a církví došlo po
zasedání Místní rady ruské pravoslavné církve dne 2. prosince 1917, na němž byly
potvrzeny výsady pravoslavné církve vůči ostatním konfesím.1
Boj proti náboženství tvořil součást ideologického programu nové bolševické
vlády. Patologický odpor k náboženství byl charakteristický pro všechny bolševiky, a
zejména pro dva hlavní vůdce revoluce – V. I. Lenina a L. D. Trockého. Ještě v průběhu
první ruské revoluce, v prosinci roku 1905, Lenin uveřejnil článek „Socializmus a
náboženství“, v němž napsal: „Náboženství je jedna z forem duševního útlaku, která
vždy a všude postihuje lidové masy zavalené věčnou prací na jiných, nouzí a
osamělostí2… Náboženství je opium lidstva. Náboženství je duševní dryák, v němž
nevolníci kapitálu roztápějí svou lidskou podobu, svoje potřeby na jaký taký důstojný
lidský život.“3 V tom samém článku Lenin požadoval plnou odluku církve od státu a
školy od církve a proměnu náboženství na soukromou záležitost.

1

DАNILUŠKIN, M. B. Istoriâ Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. Novyj patriaršij period. 1917-1970. T. 1.

Sankt-Peterburg: Voskresenie, 1997. ISBN 5-88335-019-4. s. 119.
2

LENIN, V. I. Polnoe sobranie sočinenij. Tom 12. Moskva: Izdatel'stvo političeskoj literatury, 1968.
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Plnou kontrolu nad společností uskutečňovala strana. Na konci 20. let minulého
století se vnitřní režim strany prudce zostřil, zbytky vnitrostranické demokracie a
veřejné informovanosti se redukovaly. Rozrůstal se byrokratický stranický aparát.
Strana, která se dostala k moci, představovala stranu ateistů. Její vůdci se pyšnili tím, že
nejenže nevěřili v Boha, ale že na základě myšlení získali náležitou představu o třídní
podstatě náboženství, o jeho spojitosti se zájmy vykořisťovatelských tříd. Mělo se za to,
že náboženství, po krátkodobém přechodném období nazývaném diktaturou proletariátu,
ve společnosti musí zaniknout. Když odeznějí následky vyvlastnění a sociální vztahy se
stanou transparentním, náboženství již nebude potřebné. Vybudování nové společnosti
bylo bolševiky chápáno jako vedení procesu zotavení z klamné potřeby náboženské
útěchy. Myslelo se, že nelze chtít světovou revoluci a zároveň být věřícím.
Lenin proto považoval víru v Boha za neslučitelnou s členstvím v revoluční
straně. V každé odchylce od materialistického způsobu řešení byl shledán zárodek
politické nespolehlivosti a ohrožování podstaty revolučního procesu. Boha Lenin
definoval jako soubor představ vytvořených na základě pokory a utlačování člověka
přírodou a třídním útiskem. Po revoluci byl proto boj proti náboženství postaven na
stejnou úroveň jako boj proti negramotnosti a chudobě.

1.1 První legislativní ustanovení
Obecně byla náboženská politika důsledně zaměřena na vymýcení náboženství
jako neslučitelného s marxistickou ideologií. Bylo nutné nejprve odstranit RPC, protože
v období vypuknutí revoluce, ona byla vládnoucí náboženskou institucí v zemi. K
dosažení tohoto cíle, ihned po revoluci bolševici přijali několik legislativních
ustanovení, které byly, takým či onakým způsobem zaměřeny na boj proti církvi.
Na jedné straně řada nových zákonů odpovídala modelu sekulárního evropského
státu. Deklarace práv národů Ruska (Декларация прав народов России) tak stanovila
zrušení „bez výjimky všech národních a národně-náboženských výsad a omezení“.4

4

GАJDUKOV, D. А. Istoriâ Sovetskoj Konstitucii. Sbornik dokumentov 1917—1957. Moskva:

Izdatel'stvo akademii nauk SSSR, 1957. s. 19.
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Později bylo toto ustanovení zakotveno v první sovětské ústavě z roku 1918. Byla také
legalizována instituce občanského, tedy ne církevního manželství.
Na druhou stranu, bolševici již od začátku neskrývali svůj nepřátelský postoj k
náboženství obecně a zejména vůči RPC. Takže podle čl. 65 Ústavy z roku 1918, na
základě principu dělení společnosti na „blízké“ a „vzdálené“ třídy, „mniši a duchovní
církví a kultů“5 byli zbaveni hlasovacích práv.
Po rozpuštění Ústavodárného shromáždění sovětská vláda začala rušit dvorské a
vojenské duchovenstvo, ale 20. ledna 1918 byl přijat Dekret o svobodě vyznání v
církevních a náboženských organizacích (lépe známý jako Dekret o odluce církve od
státu a školy od církve, dále v textu Dekret z ledna 1918), podle něhož se církev
oficiálně oddělila od státu. Tento dokument hlásal svobodu vyznání a náboženství pro
všechny občany, ustanovoval světskou povahu státní moci. Od církve se odloučila
škola, výuka náboženských věrouk byla ve všech institucích zakázána. Církevní a
náboženské organizace byly zbaveny práv na statut právnické osoby, teda práva vlastnit
majetek. Veškerý jejich majetek se stal národním vlastnictvím.6 Ve skutečnosti tak byl
zlikvidován Resort pravoslavného vyznání, v souvislosti s tím i systém státněcírkevních vztahů, který byl ustanoven Duchovním reglementem Petra I. Církev byla ve
skutečnosti zakázána protizákonně, protože přijetí tohoto rozhodnutí proběhlo bez její
účasti. Je přirozené, že na toto rozhodnutí církev reagovala negativně a byla nucena
zaujmout pevný postoj vůči sovětské vládě, který bolševici nepřijali.
Podle tohoto dokumentu RPC již nebyla státní institucí a neměla právní moc.
Občané mladé republiky, bez ohledu na věrovyznání získali z hlediska náboženských
práv rovnocennost a navíc získali právo nevěřit vůbec. Vůdce světového proletariátu,
Vladimir Lenin, nazval osvobození od církevních svazků svobodou vyznání a mírně
překroutil Karla Marxe, když prohlásil: „Náboženství je opium lidstva.“ Odluka církve
od státu byla tedy právně formalizována Dekretem z ledna 1918. Významná část
duchovenstva se pro také odloučení vyjadřovala ještě do října roku 1917. Ale v průběhu
uvádění Dekretu Z ledna 1918 do praxe vláda jakýkoliv dialog s církví odmítla.
5
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Zkreslené chápání významu odluky církve od státu vedlo k represím ze strany
představitelů vlády. Až do roku 1922 vláda neměla integrální program boje proti
pravoslaví jako duchovnímu a politickému protivníkovi. Od roku 1922 byl boj proti
církvi veden ve dvou směrech – znatelným způsobem (prostřednictvím nejrůznějších
ateistů a bezvěrců) a neznatelným způsobem (prostřednictvím orgánů politického
sledování).
Církev musela vzdorovat nejen státní moci, ale i nově vzniknutým duchovním
uskupením podporovaným a placeným tou samou státní mocí. Vláda se opakovaně
uchylovala k pokusům o rozdělení církevní jednoty.
V říjnu 1922 se konalo první zasedání Komise pro odloučení církve od státu pod
vedením Ústředního výboru KSR(b), která byla nazvána Protináboženská komise pod
vedením ÚVKSR(b). Tajemníkem komise byl jmenován E. Tučkov. V průběhu
dvacátých let minulého století byla tato komise prakticky výlučně odpovědná Politbyru
ÚV za organizování náboženské politiky, za vedení účinného boje proti náboženským
organizacím a jejich „škodlivé“ ideologii a za koordinaci činností různých stranických a
sovětských orgánů v této oblasti.7
Náboženství, z hlediska bolševiků, s jeho orientováním se na duchovní stránku
života představovalo pro sovětskou vládu ideologického soupeře, a proto bylo
nepohodlné, jako každý odlišný názor. Bolševici v zásadě budovali nový svět. Novým
způsobem, bez předsudků a bez toho, aby člověk nebyl svoboden. Náboženství bylo
prezentováno jako prostředek určený k manipulaci s myšlením občanů. Z hlediska
bolševismu, náboženství představovalo úmyslné klamání pracujících lidí, prostředek
vykořisťování, který využívala buržoazie.V předválečném období se činností všech
konfesí formálně zabývala Komise pro činnost kultů pod vedením Předsednictva
VÚVV - Všeruského ústředního výkonného výboru (rusky ВЦИК, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет), ale rozhodující úlohu v „péči“ (rozuměj
dohled, pozorování) o náboženské ústavy a jejich zřízence sehrávaly orgány státní
bezpečnosti – ČEKA, GPU, NKVD.

7

SАVIN, А. I. Аntireligioznaâ komissiâ pri CK RKP(b) – VKP(b) i evangel'skie cerkvi v 1922 – 1929
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Většina ustanovení Dekretu z ledna 1918 byla popřena usnesením Ruského
ústředního výkonného výboru a Rady lidových komisařů RSFSR ze dne 8. dubna 1929
O náboženských asociacích (О религиозных объединениях), zaměřeným na rozdělení
věřících, na zřízení kontroly vlády nad jakoukoli náboženskou činností. Obsah tohoto
dokumentu výstižně charakterizuje postoj ateistického státu k náboženství a církvi.
Pravoslaví bylo v něm prohlášeno za překroucený náhled na svět a jeho nositelé –
duchovní a věřící za třídní nepřátelé systému.
Rozhodnutí zakazovalo věřícím jakoukoliv mimořádnou činnost (včetně
charitativní a osvětové) a také uložila řadu dalších omezení na život konfesí.

1.2 Věznění a popravy duchovních

Ihned po vítězství revoluce začalo věznění a vraždění duchovních. 31. října 1917
byl zastřelen petrohradský protojerej Joan Kočurov.8 Jeho smrtí se začal psát tragický
seznam nových ruských mučedníků. Desítky tisíc duchovních a mnichů, stovky tisíc
laiků, se stalo oběťmi brutálního pronásledování církve ze strany vlády. 25. ledna 1918
byl zabit metropolita Kyjeva Vladimír Bogojavlenský.9 Tresty smrti zastřelením a
věznění duchovenstva nabylo masového charakteru. Popravy duchovenstva byly
páchány s nebývalou krutostí. Mnoho duchovních bylo před smrtí mučeno. Mnozí byli
popraveni spolu se svými rodinami nebo před očima svých žen a dětí. Kostely a kláštery
byly vystavovány pustošení a plenění, ikony – znesvěcení a spálení.
26. října 1918, na výroční den bolševiků u moci, patriarcha Tichon v dopisu pro
Radu lidových komisařů napsal o pohromách, které postihly zemi, lid a církev: „Vy jste
rozdělili celý národ do nepřátelských táborů a uvrhli ho do nebývale krutého
bratrovražedného boje… Nikdo se necítí bezpečně: každý žije pod neustálým strachem z
8
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prohlídek, oloupení, vysídlení, věznění, trestu smrti zastřelením. Stovky bezmocných
hnijí celé měsíce ve věznicích, jsou popravováni často bez jakéhokoliv vyšetřování nebo
soudu… Biskupové, kněží, mniši a jeptišky, kteří se ničím neprovinili, jsou
popravováni.“10 Krátce po tomto dopise bylo na patriarchu uvaleno domácí vězení.

1.3 Odhalování ostatků svatých

Nejodpornější počin sovětské vlády v souvislosti s jejím vztahem k církvi
představovala Kampaň za odhalení ostatků svatých. Začala na podzim 1918 v Olonecké
gubernii odhalením ostatků sv. Alexandra Svirského. Otevření pozůstatků bylo
doprovázeno výsměchem, stříbrná část archy s pozůstatky ve formě rakve byla
zabavena. V plné síle se kampaň projevila v letech 1919 – 1920, kdy byly odhaleny
ostatky svatého Tichona Zadonského a Mitrofana, a taktéž se uskutečnily odhalení
ostatků ve Vladimirovské a Tvérské provincii, v hrobkách v Novgorodu a Jaroslavli.11
Odhalování pravoslavných svatyň bylo doprovázeno fotografováním a filmováním a
později používáno k protináboženské agitaci.12
Cílem kampaně bylo zdiskreditovat církev a odhalit „magii a šarlatánství“. 13 11.
dubna 1919 byly odhaleny ostatky sv. Sergije Radonežského. V předvečer odhalení se
před branami Trojicko-sergijevské lávry shromáždil dav poutníků. Bohoslužby za
„svatého“ mnicha se konaly celou noc.14 Dne 29. července 1920 vydala Rada lidových
komisařů rozhodnutí o likvidaci ostatků svatých. O měsíc později se Lidový komisariát
10
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spravedlnosti rozhodl umístit je do muzeí. Následně bylo mnoho ostatků transportováno
do Leningradského muzea ateismu a náboženství, které se nacházelo v Kazaňské
katedrále.15

1.4 Hladomor

V letech 1921 – 1922 v důsledku neúrody, velkých materiálních ztrát vzniklých
v průběhu Ruské občanské války a potravinové politiky bolševiků v létech válečného
komunizmu způsobily v Povolží a v několika dalších provinciích hladomor. Nejdřív se,
v rámci dobročinné činnosti, se pokoušela hladovějícímu obyvatelstvu pomoci RPC.
V červenci 1921 se ruská veřejnost, včetně některých představitelů duchovenstva
obrátila na zahraniční křesťany s prosbou, aby pomohli těm, kteří to potřebují. Církev
podnikala dodatečná opatření na zmírnění důsledků nedostatku potravin.16
V květnu 1922 již asi 20 milionů lidí hladovělo. Asi milion lidí zemřelo.
Vymírali celé vesnice. Z dětí se stávaly sirotky. A právě v této chvíli se bolševická
vláda rozhodla zasadit církvi nový úder. 19. března 1922 Vladimír Lenin vypracoval
tajný dopis pro členy Politbyra, v němž navrhoval použít hladomor jako příčinu na
úplnou porážku církevní organizace v RSFSR.
„Za každou cenu musíme zabavit církevní majetek, prostřednictvím něhož si
můžeme zabezpečit fond ve výši několika set milionů zlatých rublů (nelze nevzít v úvahu
gigantické bohatství některých klášterů a klášterů se statutem lávry). Bez tohoto fondu
v podstatě žádná státní práce, žádné budování hospodářství a zejména žádné
obhajování naší pozice v Janově, je absolutně nemožné. Převzít tento fond do svých
rukou, který pozůstává z několika set milionů zlatých rublů (a je možné, že i z několika
miliard) musíme všemi prostředky. Provést to úspěšně můžeme jedině teď. Všechny
15
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okolnosti poukazují na to, že později se nám to uskutečnit nepodaří, protože nijaký jiný
okamžik, než zoufalý hladomor nám neposkytne také rozpoložení širokých rolnických
mas, které by nám zabezpečilo pochopení ze strany této masy, nebo nám alespoň
poskytne možnost neutralizace těchto mas v tom smyslu, že vítězství v boji ohledně
vyvlastnění církevního majetku zůstane bezpodmínečně a zcela na naší straně.“17
30. března 1922, na zasedání Politbyra, byl přijat plán porážky církvi obsahující
uvěznění Synodu i patriarchu, rozvoj nové protináboženské kampaně v tiskovinách,
zabavení církevního majetku v celé zemi. Patriarchu Tichona začali předvolávat na
GPU, podrobovat výslechům. V celé zemi začali soudní procesy proti duchovním a
laikům obviněných z odporu proti vyvlastnění církevního majetku. 26. dubna se
podobný proces, na němž předstoupilo 20 duchovních a 34 laiků, uskutečnil v Moskvě.
Na konci května byl uvězněn petrohradský metropolita Benjamín Kazanský. Jemu a 85
jiným osobnostem bylo předloženo obvinění z podněcování věřících k odporu k vládě.
Metropolita a několik jiných osobností bylo odsouzeno k popravě zastřelením a mnoho
obviněných k vězení na různě dlouhou dobu.18

1.5 Solovecký tábor zvláštního určení

Solovecký tábor zvláštního určení (Соловецкий лагерь особого назначения,
СЛОН) nebo „Solovky“ představuje největší sovětský pracovní tábor na území
Soloveckých ostrovů, který fungoval v letech 1920 – 1930. Po uzavření kláštera v roce
1920 byl na jeho území zřízen tábor nucených prací. Významnou část vězňů tvořili, tzv.
„političtí“ vězni, včetně duchovenstva. Od konce 60. let se na území Solovského
kláštera nachází historicko-architektonická a přírodní rezervace.19
17
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„Solovky“ nebyl jediný klášter, proměněný v koncentrační tábor. Každý třetí
klášter byl buď koncentračním táborem, nebo psychiatrickou léčebnou, nebo dětskou
kolonií NKVD, jako například v Tolgském klášteře poblíž Jaroslavli.20 Měnit kláštery
na jiné zařízení bylo velmi pohodlné, protože nebylo nutné stavět zdi, v podstatě
okamžitě bylo k dispozici izolované území.
Protože metropolita Kirill a metropolita Agafangel byli v exilu, zástupcem
patriarchálního trůnu po smrti patriarchy Tichona byl zvolen metropolita Peter
Krutitský. 9. dubna poslal zprávu předsedovi Všeruského ústředního výkonného výboru
Michailu Kalininovi: „Při příležitosti mého nástupu do správy RPC, jako občan SSSR,
Vám s úctou předávám přiloženou kopii dokumentu ze dne 7. ledna 1925, který osobně
napsal zemřelý první hierarcha RPC, Patriarcha Tichon, v němž se uvádí, že v případě
jeho smrti, mají být Patriarchální práva a povinnosti přeneseny na mě, jako na zástupce
patriarchálního trůnu. Zástupce patriarchálního trůnu Peter, Metropolita Krutitsky.“21
Pronásledování církve mezitím zesílilo. Peter byl brzy zatčen a zástupcem
patriarchálního trůnu se stal metropolita Nižného Novgorodu Sergij Stragorodský22, ale
aj on byl na konci roku 1926 zatčen a ze správy církve odvolán.23
V té době bylo posláno mnoho archijerejů do táborů a věznic. Více než dvacet
z nich bylo v bývalém Soloveckém klášteře, který byl přeměněn na pracovní tábor a
nazván Solovecký tábor zvláštního určení.24 30. března 1927 byl metropolita Sergij
propuštěn z vězení. Dne 7. května se obrátil na NKVD se žádostí o legalizaci církevní
správy. Jako podmínku pro svolení k legalizaci musel Sergij vyslovit podporu sovětské
moci, odsoudit kontrarevoluci a emigrační duchovenstvo. Dne 29. července metropolita
20
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spolu s Dočasným patriarchálním synodem, který založil, vydali Deklaraci o loajálnosti
církve vůči sovětské vládě, jež obsahovala vyjádření o vděčnosti sovětské vládě za její
pozornost k duchovním potřebám ortodoxní populace. Musel prokázat ne slovy, ale
skutečnými činy loajalitu sovětské vládě a odsoudit anti-sovětské projevy některých
zahraničních archijerejů.25
„Chceme být ortodoxní a zároveň uznáváme Sovětský svaz jako naši občanskou
domovinu, jejíž radosti a úspěchy jsou naše radosti a úspěchy a její neúspěchy našimi
neúspěchy.“26
Mnozí věřící ve slovech metropolity viděli spolupráci s úřady.

1.6 Ničení chrámů, pokračování v pronásledování

Vydání Deklarace o loajálnosti církve vůči sovětské vládě pronásledování církve
nezastavilo. V roce 1931 byl vyhozen do povětří chrám Krista Spasitele.27 Po celé zemi
se strhávaly a rozbíjely zvony, pokračovalo se v ničení ikon a znesvěcování svatyň.
Zatčení a popravy duchovních neskončily. První úder byl adresován odpůrcům
deklaraci metropolity Sergije, pak dalším archijerejům. Boj Sergije za legalizaci církve
a osud zatčených archijerejů měl jen relativní úspěch. Zástupce patriarchálního trůnu
byl stále častěji svědkem nových zatýkání a byl vůči tomu úplně bezmocný.
Do roku 1929 měly být bez výjimky všechny náboženské organizace podrobeny
pronásledování a předměty uctívání, zejména chrámy, měly podlehnout zničení.
Začátkem roku 1929 se objevil zcela tajný oběžník O opatřeních na posílení
25
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protináboženské práce, který přirovnal boj proti náboženství s bojem třídně politickým,
a dal tak najevo novou fázi útoku proti náboženství. Byl přijat dne 8. dubna 1929 na
základě Dekretu Rady lidových komisařů RSFSR ze dne 20. ledna 1918 O odloučení
církve od státu a školy od církve, Rozhodnutí Ruského ústředního výkonného výboru a
Rady lidových komisařů RSFSR O náboženských sdruženích a sloužil jako právní
dokument upravující postavení náboženských společností v SSSR. Zakazoval
náboženským sdružením angažovat se v charitativní činnosti, organizovat pouť pro
věřící na svatá místa atd. Činnost duchovenstva byla omezena a byla závislá od sídla
bydliště členů společnosti, která je najala. Mimo církevní zdi byla práce duchovenstva
omezena na návštěvu nemocných a umírajících, zbytek podléhal zvláštnímu povolení
místního sovětu.28
V květnu 1929, na XIV. všeruském sjezdu sovětů, byla přijata nová verze článku
4 Ústavy RSFSR. Od toho okamžiku se místo „svobody náboženské a protináboženské
propagandy“ uznávala „svoboda náboženských vyznání víry a protináboženská
propaganda“.29 Takto byli věřící zákonodárným způsobem dáni do nerovného
postavení s jinými občany, podle instrukce NKVD z 1. října 1929, O právech a
povinnostech náboženských asociací, duchovní patřili k bezprávným.30
5. prosince 1931 byl v Moskvě vyhozen do povětří chrám Krista Spasitele. Na
jeho místě byla plánována výstavba paláce sovětů – budova o výšce 415 metrů, s obří
sochou Lenina nahoře. Měla být nejvyšší na světě. Velkolepému záměru nebylo

28
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souzeno stát se skutečností. Jak je známo, na místě chrámu se otevřel v roce 1960 bazén
Moskva.31

1.7 Obnovlenci – Živá církev

V roce 1922 se zformovalo obnovlenecké hnutí. K obnovlencům patřili
duchovní, kteří vyjádřili svou plnou podporu novému režimu. V letech 1922 až 1926
tvořili obnovlenci jedinou oficiálně uznávanou náboženskou organizaci ve státě.
Stoupenci obnovleneckého hnutí se postavili proti tehdejšímu patriarchovi Moskvy a
celé Rusi Tichonovi, který v roce 1918 exkomunikoval a postavil pod anathema
všechny ty, kteří se podíleli na prvním vraždění duchovních a věřících.32
Bolševici, kteří se dostali k moci, se rozhodli církevních liberálů využít pro své
vlastní cíle – porazit RPC, v čemž uspěli.
V noci 12. května 1922 duchovní Alexander Vvedenský, Alexander Bojarský a
Jevgenij Belkov přišli v doprovodu členů GPU, na Trojičné hospodářství na Samoteke v
Moskvě, kde byl patriarcha Tichon držen v domácím vězení, a obvinili ho z nebezpečné
a nepromyšlené politiky, která vedla ke konfrontaci církví s vládou. Požádali ho, aby se
po dobu zatčení vzdal své autority. Patriarcha podepsal usnesení o dočasném převedení
církevní autority na metropolitu Agafangela Jaroslavského (Preobraženský).33
A již 14. května se v novinách „Izvestia“ (rusky Известия) objevilo Odvolání
na věřící syny RPC, požadující soud s „pachateli rozkladu církve“ a prohlášení o
ukončení „občanské války církve proti státu“.34
31
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Příští den přijal zástupce obnovlenců předseda Všeruského ústředního
výkonného výboru Michail Kalinin. Tu byl vyhlášen vznik nové Vyšší církevní správy,
která celá byla složena z členů obnovleneckého hnutí.
Koncem roku 1922, se obnovlenci s pomocí úřadů zmocnili dvou třetin z 30 tisíc
chrámů, které v té době fungovaly. Jak úřady očekávaly, kampaň na drancování kostelů
a zneucťování svatyň nezpůsobila masové protesty lidu jednoduše proto, že církev byla
rozdělena zevnitř a jednotlivá centra odporu mohla být snadno zničena prostřednictvím
GPU.35
Smysl samotného obnovleneckého hnutí viděli jeho podněcovatelé v osvobození
duchovenstva „ze smrtícího útlaku řeholnictví“.36Obnovlenci obhajovali zrušení
stoletých tradic, zavedení, aby byl biskup ženatý a řadu dalších inovací. Hlavním cílem
bylo svržení legitimní církevní hierarchie v čele s patriarchou Tichonem. Za tímto
účelem se obnovlenci spojili se státní politickou správou v rámci NKVD a s jeho
pomocí dosáhli vyhoštění patriarchy z vlády.
V období mezi létem 1922 a létem 1923 byla moc v církvi vlastně v rukou
obnovlenců. 2. května uspořádali v chrámě Krista Spasitele koncil, kterého se zúčastnilo
476 delegátů, včetně 62 biskupů. Koncil se rozhodl zbavit patriarchu Tichona hodnosti i
řeholnictva, jakož i zrušit obnovu patriarchátu.37
Patriarcha Tichon samozřejmě rozhodnutí rady obnovlenců nepřijal a samotné
činitele obnovleneckého hnutí postavil pod anathema jako „nezákonné shromáždění“ a „
instituci antikrista “.38
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Aby úřady Tichonu čelily, rozhodly se obnovleneckému hnutí přidělit
důstojnější ráz a podřídit všechny jeho směry jedinému ústřednímu orgánu. – Nejvyšší
církevní rada ruské pravoslavné církve (rusky ВЦС) byla přejmenována na Posvátný
synod a všechny skupiny obnovlenců se měly rozpustit a následně své členy sjednotit do
Obnovlenecké církve.
V červnu 1924 se obnovlenecká Předsněmovní konference obrátila na Radu
lidových komisařů s žádostí udělit duchovním práva členů odborových svazů, umožnit
dětem mladším než 11 let náboženskou výchovu, vrátit ikony a relikvie zabavené církvi,
což bylo samozřejmě odmítnuto.39
Obnovlenectví silně trpělo v důsledku velkého teroru z let 1937 – 1938. Na
podzim 1943 se stát zaměřil na likvidaci obnovleneckých struktur, v důsledku čehož se
obnovlenci začali hromadně stěhovat do legalizovaného moskevského patriarchátu. Za
konec obnovleneckého hnutí se považuje úmrtí Alexandra Vvedenského v roce 1946,
ačkoli poslední neupřímný obnovlenecký hierarcha Filaret (Jacenko) zemřel v roce
1951.40

1.8 Patriarcha Tichon

Světec Tichon byl zvolen k vedení patriarchálního stolce 10 dnů poté, co
bolševici přišli k moci. Budoucí světec Tichon se narodil v roce 1865 v provincii Pskov
do rodiny duchovního. Vystudoval náboženskou školu, poté s vyznamenáním Pskovský
teologický seminář a Petrohradskou teologickou akademii. V roce 1900 byl mladý
biskup Tichon poslán do Ameriky. Tam na něho čekala obrovská eparchie, která
zahrnovala Spojené státy, Kanadu a Aljašku. V Americe otvíral náboženské školy,
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stavěl kostely a farnosti. Po návratu z Ameriky se stal arcibiskupem Jaroslavle a
Moskvy.41
25. října 1917, po ukončení převratu, bolševici převzali moc. Po dvou měsících
v katedrále Krista Spasitele uvedl Jeho Svatost patriarcha Tichon novoroční projev:
„Minulý rok byl rokem výstavby ruské velmoci. Ale bohužel! Nepřipomíná nám
to smutnou zkušenost z babylonské stavby? … Pokud dům nestaví Hospodin, lidé, kteří
ho stavěli, marně vstávají brzo, ke stolu se usázejí pozdě. Tohle se v minulosti
uskutečnilo v případě babylonských stavitelů. A můžeme to na vlastní oči pozorovat i
dnes. I naši stavitelé si chtějí vytvořit jméno a prostřednictvím svých reforem a dekretů
udělat hodně dobře nejen nešťastnému ruskému lidu, ale i celému světu, a dokonce i
lidem, kteří jsou mnohem kultivovanější než my. Avšak i tento domýšlivý nápad
postihuje stejný osud, jako plány Babyloňanů – místo blahobytu přichází zklamání.
Chtějí, abychom zbohatli a netrpěli bídou, ve skutečnosti nás přeměňují v nešťastné,
žalostné, bídné a nahé. Tak místo ještě nedávno obrovského a mocného, pro nepřátele
děsivého a silného Ruska, vytvořili z něj jedno žalostné jméno, prázdné místo, tím, že ho
rozdělili na části, z nichž jedna pohlcuje druhou v nepřátelské válce.“42
V roce 1922 byl patriarcha uvržen do domácího vězení a počátkem roku 1923
byl převezen do věznice na Lubjanke. Tam byl podrobován pravidelným výslechům.
16. června se odvolal k Nejvyššímu soudu s prohlášením, v němž svou protisovětskou
činnost olitoval. 27. června byl propuštěn.
9. prosince 1924 byl zastřelen Jacov Polozov, kelejník patriarchy. Podle jedné
z verzí se jednalo o pokus o atentát na patriarchu Tichona. V důsledku toho, že Jacov
stál mezi bandity a patriarchou, byl zabit. Poté se začalo zhoršovat zdraví patriarchy.43
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Patriarcha Tichon byl pod přísnou kontrolou úřadů. Byl vystaven všemožným
tlakům, včetně věznění. Jeho písemná sdělení v té době byla smířlivá. Nevyjádřil
žádnou zvláštní loajalitu k sovětské moci, ale samozřejmě odmítl jakýkoliv názor o
konfrontaci, boji a dokonce nabídl jakousi omluvu za to, že v minulosti přinesl některá
tvrdá prohlášení vůči novému režimu.
Člen GPU Tučkov, který měl na starosti kontakty s církví, požadoval, aby
patriarcha podepsal poselství vyjadřující loajalitu vůči sovětské vládě a odsuzující
emigrační duchovenstvo. Existuje verze, podle níž text poselství byl sestaven, ale
patriarcha ho odmítl podepsat. 7. dubna 1925 patriarcha zemřel. Den po jeho smrti, text
zprávy, údajně podepsaný patriarchou, vyšel v novinách Izvestia (rusky Известия).
Otázka pravosti takzvaného Poselství o závěrech stále vyvolává kontroverze
mezi vědci. Nicméně, většina moderních historiků se přiklání k verzi, patriarcha
poselství podepsal. Otázka pravosti poselství byla nesmírně důležitá, protože jeho
záměrem bylo určit politiku církve ve vztahu k státu v blízké budoucnosti.44
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2. Stalinova náboženská politika
Represe 30. let minulého století zasáhli každého. Tak jak se budovala
socialistická společnost, boj proti náboženství a církvi zesiloval a oficiální tisk si troufal
psát stále více a více urážlivě.
Po desátém sjezdu Komunistické strany Ruska (bolševiků) aparát získal
prakticky neomezené pravomoci k boji proti herezím. Kontrola nad sférou myšlenek ve
třicátých letech se dostala do rukou politické policie, která jakoukoli neortodoxní
myšlenku pronásledovala jako hrozbu pro národní bezpečnost. Ve výsledku,
ideologické zločiny začaly být policií vyráběny v masivním měřítku.
Vrchol pronásledování představuje samozřejmě doba velkého teroru: léta 1937 –
1938. Masové represe a pronásledování zástupců duchovenstva, stejně tak jako
aktivních věřících všech náboženství. V těch dobách byla naprosto všechna náboženství,
včetně islámu, pronásledována. Přirozeně, v době velkého teroru, všichni, kdo věděli
dobře číst Korán, vystavovali se zahubení. Toto období končí v roce 1941. Během války
se aktivní pronásledování ukončilo.
Na počátku 30. let byla přijata řada dalších rozhodnutí týkajících se
náboženských organizací. Rozhodnutí přijato dne 15. února 1930 O boji proti protirevolučním prvkům ve vedoucích orgánech náboženských sdružení obsahovalo výzvu k
větší kontrole nad vůdci náboženských komunit a k vyloučení aktiva „nepřátelského
vůči sovětskému systému.“ Ústřední komise pro činnost kultů, vzhledem ke „konsolidaci
kontrarevolučního aktiva v náboženských organizacích“, přiznala, že rozhodnutí z 8.
dubna 1929 „podléhá revizi směrem ke zjednodušení procesu zavírání modlitebních
budov.“
V březnu 1930 bylo přijato usnesení Ústředního výboru KSR(b) O boji proti
odbočení stranické linie v hnutí kolektivního hospodářství, zejména proto, že organizace
stran musely „zastavit praxi uzavírání církví administrativně“.45
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V letech 1930 – 1931 byly přijaty tajné oběžníky a rozhodnutí vlády a lidového
komisariátu financí o zefektivnění zdanění náboženských sdružení a kléru, o
zaměstnávání osob, které se vzdaly svých církevních hodností. Zdanění duchovních
vzrostlo. V případě nezaplacení daní by jejich majetek měl být zabaven a oni sami měli
být vyhoštěni do jiných oblastí SSSR.46
XVII. stranická konference přijala směrnice pro sestavení druhého pětiletého
plánu. Hlavní politický úkol druhého pětiletého plánu, který byl na konferenci vyhlášen,
spočíval v konečné likvidaci kapitalistických prvků a tříd, přeměně celého pracujícího
obyvatelstva země na vědomé a aktivní budovatele beztřídní socialistické společnosti.
Došlo k nárůstu protináboženských aktivit. V listopadu 1931 bylo v řadách tzv. Svazu
militantních ateistů více než 5 milionů členů, prudce vzrostl oběh protináboženské
literatury. Ateisté z Anti-náboženské komise usilovali o úplné zničení náboženství v
SSSR do roku 1937.
V roce 1932 na základě rozhodnutí VÚVV a Rady lidových komisařů RSFSR
z pravomoci NKVD funkce všeobecného dohledu pro činnost náboženských organizací,
jejich registraci, vydávání povolení na svolávání sjezdů a jiné záležitosti byly předány
Ústřední komise pro činnost kultů při Prezídiu (VÚVV) a při místních výkonných
výborech. Duchovní však byli registrováni v NKVD. Ústřední komise při Prezídiu
VÚVV realizovala obecné řízení a dohled nad správným uplatňováním zákonů o
kultech na celém území RSFSR, vypracovávání legislativních aktů, obecných záznamů
náboženských sdružení, posuzování stížností věřících. Od roku 1934 Komise konala
pod Prezídiem ústředního výkonného výboru SSSR a začala projednávat různorodé
stížnosti na uzavření náboženských institucí, na pracovních místech začala
zaznamenávat růst „velkého množství hrubého porušení sovětských právních předpisů o
kultech.” Po zrušení komise v dubnu 1938 se náboženské otázky dostaly výlučně pod
pravomoc NKVD.
V roce 1937 se počet náboženských budov (postavených speciálně pro
bohoslužby a různé náboženské obřady) snížil o 58% ve srovnání s jejich počtem před
revolucí. Nová Ústava SSSR, přijatá 5. prosince 1936, prohlašovala rovnost všech
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občanů, včetně duchovních, ale občanům byla také přiznána svoboda protináboženské
propagandy.
V důsledku nebývalého pronásledování v 30. letech minulého století byla církev
v SSSR téměř úplně zničena. V roce 1939 zůstalo v celé zemi pouze asi sto fungujících
chrámů. Ani jediný klášter, ani jediná církevní škola, a jen 4 činní archijereji. Několik
dalších archijerejů sloužilo ve funkci představený chrámů. 47
Postoj obyvatelů k totalitnímu režimu nebyl jednoznačný. Drtivá většina
dělníků, nová inteligence, chudí rolníci podporovali slogany rychlého budování
socialistické společnosti, věřili v jasnou budoucnost a snažili se ji přiblížit.
Současně se silně projevovaly opoziční nálady mezi velkou masou rolníků,
jedinci původem ze šlechty, z buržoazie, starou inteligencí, duchovními, ale jejich odpor
vůči sovětskému režimu měl pasivní povahu.

2.1 Butovská střelnice

Děsivou památku na děsivou dobu představuje Butovská střelnice, kde v 30.
letech minulého století byly zastřeleny desítky tisíc lidí v důsledku obvinění ze
špionáže, protisovětských a kontrarevolučních aktivit. Spolu s jedinci zralého a velmi
pokročilého věku tu byli zastřeleni studenti a dokonce i žáci. Nejmladší z nich měli 15
let. Chlapce dopravovali spolu se staršími v krytých nákladních automobilech, které
pojaly až padesát lidí. Odsouzení byli odvezeni do provizorní budovy, poté byla
kontrolována jejich identita podle fotografií a u nich dostupných dokumentů. Kontrola
prezenci mohla trvat několik hodin. Za úsvitu byli odsouzení umístěni na okraj
hlubokého příkopu, zastřeleni zblízka z pistole do záhlaví. Těla mrtvých byla shozena
do příkopu a buldozérem přikryta zeminou.
Značnou součást popravených tvořili duchovní: biskupové, kněží, mniši, jeptišky
a laici, obviněni z příslušnosti církevně-monarchické organizace. Většina popravených
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patřila k představitelům a vyznavačům RPC. Továrna na smrt v Butově pracovala
nepřetržitě. Zpravidla zde bylo během dne zastřeleno nejméně 100 lidí, někdy 300 – 500
i více lidí. Do dnešního dne leží jejich kosti v hromadných hrobech na butovské
střelnici, pokryté tenkou vrstvou zeminy.48
Patriarcha moskevský a celého Ruska Alexej II. pojmenoval Butovské střelnici
„Ruská Golgota.“ K zachráněným na střelnici patří asi 1000 představitelů duchovenstva
– jednak RPC a jednak i jiných konfesí.49
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3. Léta druhé světové války
Během Velké vlastenecké války se vliv RPC ve společnosti na určitý čas
navýšil. Spolu s oficiální ideologickou propagandou církev pomáhá mobilizovat
věřících do boje s nepřítelem, a to i poskytováním přiměřené materiální pomoci frontě a
obyvatelstvu okupovaných a neobsazených území. Její mezinárodní aktivity pomáhají
obyvatelům země poskytovat morální a materiální podporu ze strany náboženských
organizací v zahraničí.
V počátečním období války, skrze partyzánské podzemní jednotky, kněží dostali
sdělení od biskupa Sergeje „Věrným dětem ruské pravoslavné církve“, v němž byla
slíbena pomoc partyzánům. Kromě toho církev poskytovala materiální pomoc armádě
prostřednictvím sbírek předmětů pro potřeby fronty, peněz a drahokamů.50
V únoru 1943 si předseda Rady ministrů SSSR I. V. Stalin a zástupce
patriarchálního trůnu Sergij vyměnili sdělení, v nichž bylo plánováno získat finanční
prostředky na zřízení tankové kolony Dmitrija Donského.
V této situaci vláda potřebovala dialog s církví a uvědomila si potřebu změny s
ohledem na věřící a církev. Koncem roku 1943 byly navíc připraveny první osobní
setkání představitelů zemí protihitlerovské koalice v Teheránu. Stalin plánoval na této
schůzce dohodnout se na otevření druhé fronty. Vedení anglikánské církve, která se
chystala navštívit Sovětský svaz, postavilo sovětské vedení před potřebu vyhladit
vztahy s ruskou pravoslavnou církví. Přijetí vrcholového vedení ruské pravoslavné
církve vedené patriarchou v delegaci by mohlo upustit od obvinění ze strany
Sovětského svazu za jeho politiku vůči církvi.
Postavení církve se začalo měnit během druhé světové války. Po podpisu paktu
Ribbentrop-Molotov k SSSR byly připojeny západní Ukrajina, západníh Bělorusko,
Bessarabia, severní Bukovina a pobaltské státy. V důsledku toho se počet farností ruské
pravoslavné církve prudce zvýšil. Když začala Velká vlastenecká válka, metropolita
50
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Sergij byl jedním z prvních, kdo apeloval na lidi v rádiu s výzvou postavit se za obranu
vlasti. Na finanční prostředky získané prostřednictvím církvi se vytvořila tanková
kolona pojmenovaná po Dmitrijovi Donskom. Takové vlastenecké postavení nezůstalo
bez povšimnutí a již v roce 1942 bylo pronásledování církve výrazně oslabeno.51
Otevřené pronásledování bylo dočasně zastaveno. Mnoho pravoslavných
farností pokračovalo v jejich aktivitách v územích obsazených Němci a poté, co Rudá
armáda odtud vyhnala Němce, tyto farnosti už nebyly uzavřeny. Znovu byly otevřeny
stovky tisíc chrámů. Říct, že postoj se změnil na shovívavý, je samozřejmě nemožné.

3.1 Stalinova schůzka s hierarchy

Přelomovým okamžikem se stalo osobní setkání Stalina s předními hierarchy
pravoslavné církve Sergijem Stragorodským, Aleksimem Simanským a Nikolajem
Jaruševičem. To se uskutečnilo 4. září 1943 z iniciativy diktátora.
Pozdě večer metropolitové dorazili do Kremlu, kde je ve své kanceláři přijal
Stalin. Stalin na setkání se zástupci RPC vyjádřil svůj vděk církvi za její vlasteneckou
činnost, zajímal se o její problémy, a taktéž o vytvoření Místní rady. Stalin navrhl
vytvořit sněm archijerejů a s ohledem na stanné právo vyjádřil také ochotu poskytovat
finanční pomoc, dopravu a ubytování účastníkům sněmu. Pozornost byla věnována
důležitosti vzniku továren v eparchiích na výrobu církevního nářadí, továren na výrobu
svíček a udělení práva kněžím podílet se na rozdělování finančních prostředků
církevních farností. V průběhu rozhovoru se vynořily také „nepříjemné“ otázky: o
osudu hierarchů odsouzených v různých časových obdobích nacházejících se ve
vyhnanství, v pracovních táborech a věznicích; o odstranění omezení při registraci a
výběru místa bydliště pro duchovenstvo, kteří si odpykali trest. Ani v této otázce Stalin
nevznesl námitky, slíbil, že se bude zabývat každým jednotlivým případem. 52
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Podporu obdržela i žádost metropolity Sergije o přidělení prostorů pro patriarchu
a Patriarchát. Moskevskému patriarchátu byla přidělena vila v čisté postranní ulici, kde
se nachází dodnes.

3.2 Duchovní vedení Střední Asie a Kazachstánu

Na podzim 1943 sovětská vláda dala souhlas ke zřízení duchovního vedení
Střední Asie a Kazachstánu (САДУМ - Духовное управление мусульман Средней
Азии и Казахстана) v Taškentu. Tak byla otevřena nová stránka v historii islámu v
SSSR, která určovala vývoj ummy v postsovětském prostoru. Když vrcholila Velká
vlastenecká válka, generální tajemník Ústředního výboru Všesvazové komunistické
strany, předseda Rady lidových komisařů SSSR Josef Stalin, umožnil věřícím všech
náboženství částečně obnovit svůj duchovní život. Sovětský stát, který byl na konci
roku 1942 v obtížné situaci, povolil otevření náboženských center ve městech SSSR.53
Bylo dovoleno otevřít Duchovní správu muslimů a mešit, ale to vše se
uskutečňovalo pod přísnou kontrolou státu. Absolutní pronásledování za víru v zemi
bylo oslabeno.

3.3 Vědecký ateismus

V roku 1954 vstoupil do všedního života termín vědecký ateismus. Jednoduše
řečeno

vědecký

skepticismus,

který

z

materialistického

hlediska

vysvětluje

nepodloženost náboženství. Základy vědeckého ateismu byly do programu sovětských
univerzit zavedeny od roku 1959. V roce 1964 byl otevřen institut vědeckého ateismu.
V institutu se uskutečňoval komplexní výzkum problematiky vědeckého ateismu a dějin
53
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náboženství, vykonávala aspirantura (soustavná příprava absolventů vysokých škol pro
vědeckou práci). Zaměstnanci institutu publikovali své práce v časopisech Otázky
filozofie (Вопросы философии), Věda a náboženstv (Наука и религия). Institut navíc
publikoval vlastní sborník Otázky vědeckého ateismu (Вопросы научного атеизма).
K publikování v tomto sborníku byli lákáni sovětští a zahraniční vědci, straničtí
pracovníci, propagandisté ateismu. Institut v důsledku rozpadu SSSR v roce 1991 byl
uzavřen.54
V každém významném sovětském městě se určitě nachází muzeum ateismu
nezřídka umístěno v bývalém kostele. Tato muzea musela prezentovat negativní úlohu
náboženství v lidské historii, spojitost náboženství s vykořisťovatelskými třídami a
demonstrovat nevědomost, původcem které náboženství bylo.

54

ZUEV, Û. P. Institut naučnogo ateizma (1964-1991gg.) [online], [cit. 2019-05-03]. Dostupné z:

.https://web.archive.org/web/20150416081908/http://www.rusoir.ru/2009.php?action=view&id=486

26

4. Období vlády Chruščova
Po relativně klidném desetiletí, v důsledku příchodu Nikity Chruščova k moci,
bylo roztočeno nové kolo agrese proti náboženství. Nová vlna pronásledování církve
začala v roce 1958. Byla uzavřena více než polovina existujících chrámů, většina
klášterů a náboženských vzdělávacích institucí. Zachovaly se jen pravoslavné akademie
v Moskvě a v Leningradu. Vypadá to paradoxně, vždyť právě za vlády Chruščova byl
odhalen kult Stalinovy osobnosti.

4.1 Chruščovova anticírkevní kampaň

První tajemník Ústředního výboru KSSS Chruščov odmítl mnoho stalinistických
idejí, zejména myšlenku navázání kompromisu s církví. Slíbil vybudovat komunismus
za 20 let a v roce 1980 „předvést v televizi posledního kněze“.55 Protináboženská
propaganda se značnou měrou navýšila. V SSSR byl kurz nasměrován na bezkrevnou
destrukci církve. Vlada usilovala o vyvíjení silného ideologického tlaku na církev,
ničily ji zevnitř a diskreditovaly v očích veřejnosti. Orgány státní bezpečnosti nabídly
duchovním, aby se vzdali Boha a vydali se na cestu propagandy vědeckého ateismu. K
tomu obvykle využívali duchovních, kteří se dopustili porušení kánonu nebo byli v
hledáčku úřadů a měli strach z represí.
Dne 7. července 1954 přijal Ústřední výbor KSSS rozhodnutí O hlavních
nedostatcích ve vědecké a ateistické propagandě a opatřeních na její zlepšení (О
крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения),
které naléhavě žádalo, aby Ministerstvo školství, stranické a komsomolské organizace a
odborové svazy prováděly protináboženskou práci „systematicky, se vší vytrvalostí,
prostřednictvím přesvědčování, trpělivého vysvětlování a individuálního přístup k
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věřícím.“56 Realizace tohoto rozhodnutí se zpomalila kvůli neshodám ve vedení, v
důsledku čehož, 10. listopadu 1954, bylo přijato nové rozhodnutí Ústředního výboru
KSSS O pochybeních ve vedení vědecké a ateistické propagandy mezi populace (Об
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения)
odsuzující metodu pomluv, urážek, administrativní zásahy do aktivit náboženských
organizací, „místo nasazení systematické snaživé práce na podporu přírodovědných
znalostí a ideologického boje s náboženstvím.“57
Zvýšená aktivita v protináboženském boji začala po XX. sjezdu, v rámci kterého
byl Chruščov schopný definitivně utvrdit svou moc v zemi. Státní instituce byly
povinny realizovat opatření správní povahy, jejichž cílem bylo zpřísnění podmínek
existence náboženských komunit. 16. října 1958 přijala Rada ministrů SSSR rozhodnutí
O klášterech v SSSR (О монастырях в СССР) a O zvýšení daní z příjmů eparchiálních
podniků a klášterů (О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и
монастырей), podle kterých bylo bývalé daňové zvýhodnění pro náboženské
organizace zrušeno. Kampaň byla doprovázena heslem obnovy leninské legitimity a
bojem proti stalinismu.58
V listopadu 1958 přijal Ústřední výbor KSSS rozhodnutí O nařízení o ukončení
uskutečňování poutí na svatá místa (О мерах по прекращению паломничества к
святым местам). Od roku 1959 se začaly uzavírat chrámy vykonávající činnost. V
lednu 1960 přijal Ústřední výbor KSSS uzavřené rozhodnutí O opatřeních pro
odstranění přestoupení sovětských zákonů o kultech ze strany duchovních (О мерах по
ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах).
Od března 1961 z rozhodnutí Rady ministrů SSSR otevírání a zavírání církví zcela
přešlo pod kompetenci regionálních výkonných výborů, které mohly omezovat zvonění
zvonů. Kromě toho byly zakázány společné bohoslužby kněží ze sousedních sborů
během svátků, účast dětí a dospívajících na sborovém zpěvu a bohoslužbách, a taktéž

56

АNUFRIEV, L. Religiâ i žizn': včera i segodnâ. Odessa: Maâk, 1978. s. 502-507

57

Tamtéž, s.516-520

58

ZАJCEV, А. Istoriâ Cerkvi. Vtoraâ stupen'. Istoriâ. Moskva: Izdatel'skij dom Nikeâ, 2016. ISBN

978-5-91761-556-1. s. 220

28

výstavba domů pro kněze na úkor komunity, určeno omezení náboženských procesí,
byla zakázána charita.
21. dubna 1960 nový předseda Výboru pro záležitosti RPC V. A. Kurojedov ve
zprávě pro Všesvazové jednání Rady pověřených zástupců popsal práci předchozího
vedení následujícím způsobem: hlavní chybu Výboru pro záležitosti RPC viděl v tom,
že linie strany a státu, z hlediska postoje k církvi, byla provedena nesoudržným
způsobem a omezovala se pouze na postavení služby církevních organizací. Rovněž
přijetím pozice ochrany pro vztah k církvi Výbor nevedl linii boje s přestoupeními
sovětských zákonů o kultech ze strany duchovních, ale chránil zájmy církve.
Tajné Rozhodnutí ze dne 16. března 1961 O posílení kontroly nad vykonáváním
zákona o kultech zavazovalo místní sovětské úřady k zajištění přísné kontroly nad jeho
dodržováním a k pohotovému zavádění opatření k odstranění porušování těchto
právních předpisů ze strany duchovních a náboženských sdružení. Všechna usnesení ze
čtyřicátých let minulého století se stala neplatnými.
Tajný pokyn o přizpůsobení legislativě o kultech z března 1961 zdůrazňoval, že
duchovenstvo by nemělo zasahovat do správních, finančních a ekonomických záležitostí
náboženských komunit. Pokyn poprvé poukázal na neregistrované náboženské sekty,
jejichž dogmata a povaha činnosti má za následek šíření protistátní a nábožensky
fanatickoé orientace. V první řadě se to týkalo Svědků Jehovových, Letniční hnutí a
církvi adventistů-reformistů. 59

4.2 Samizdat

V 60. letech minulého století v SSSR vznikl samizdat (samo-vydáváno,
самиздат). V noci se spolu s cenzurovanou literaturou přetiskovaly i posvátné texty.
Koneckonců na regálech knihkupectví nebyly k dostání žádné náboženské knihy.
Samozřejmě se jednalo o nezákonnou činnost, ale již nebyly za ni tak přísně tresty jako
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ve třicátých letech minulého století. Tehdy by člověka za podobnou činnost skutečně
uvěznili a v tom nejhorším případě zastřelili.
K jednomu ze zakladatelů křesťanského samizdatu 60. let minulého století patří
pravoslavný kněz Alexander Meň – kazatel a osvícenec. Otec Alexander představuje
duchovního rádce a často kmotra mnoha těm, kteří v SSSR byli nazýváni disidenty.
Otevřenost tohoto kněze vůči jiným náboženským vyznáním, stejně jako jeho
přehled ve vědě a světské kultuře přitahovaly k němu různé lidi, většinou intelektuály.
V rozhovorech v kuchyni spolu mluvili o víře, o právech jednotlivce, o smyslu života.
V roce 1990 byl Otec Alexander Meň na cestě k výkonu bohoslužby zabit.
V poslední fázi existence SSSR sice již přišly pro náboženství zdařilé časy, ale vražda
zůstala stejně nevyřešena.60

4.3 Metropolita Nikodim Rotov

V letech Chruščova významnou úlohu ve věci záchrany církve sehrál
metropolita Leningradu a Novgorodu Nikodim Rotov. Ve věku 28 let mu byly obřadně
ustříhnuty vlasy a stal se mnichem a již ve třiatřiceti letech stanul v čele jedné z
největších eparchií – Leningradské. Stal se stálým členem Synodu a předsedou vnějších
církevních záležitostí v patriarchátu stařičkého patriarchy Alexeja I. Nikodim v mnoha
směrech určoval politiku církve. Začátkem 60. let minulého století v biskupství nastalo
vyměňování generací. Někteří z archijerejů odcházeli do jiného světa, jiní byli povinni
je na jejich místě vyměnit. Úřady však mařily vysvěcování do církevní hodnosti biskupa
mladých vzdělaných duchovních. Metropolita Nikodim dokázal změnit situaci a získat
povolení s odůvodněním, že biskupové jsou nezbytní pro mezinárodní mírotvornou a
ekumenickou činnost církve.61
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Aby nedošlo k uzavření Leningradské teologické akademie metropolita Nikodim
v ní zřídil fakultu pro zahraniční studenty, a aby zabránil znevažování velikonoční
křížové procesí, která byla v té době běžným jevem, začal na Velikonoce zvát oficiální
zahraniční delegace. V rozšiřování mezinárodních a ekumenických aktivit ruské církve
viděl metropolita jeden z prostředků, jak ji ochránit před pronásledováním úřadů.
Z téhož důvodu byl metropolita při svém vyjadřování nesmírně loajální vůči úřadům a
ve svých četných mediálních rozhovorech popíral pronásledování církve. Byla to daň za
příležitost pracovat na postupném omlazování církevního duchovenstva.62
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5. Změna v církevní politice v období perestrojky
Po odstoupení Chruščova a nástupu Leonida Brežněva k moci se postavení
církve změnilo jen málo. Vyvrhelem společnosti církev zůstala až do konce 80. let
minulého století. Nebylo možné otevřeně vyznávat křesťanství a zároveň zaujímat
alespoň trochu významné postavení ve společnosti. Počet chrámů, duchovních, studentů
teologických škol a mnichů byl přísně regulován. Misionářská, osvětová a charitativní
činnost byla zakázána. Církev, tak jako předtím, se nacházela pod přísnou kontrolou.
Éra perestrojky přinesla změny i do života církve. Obnovila se činnost chrámů,
malé náboženské skupiny se svobodně začaly hlásit ke své činnosti, otevřely se
teologické vzdělávací instituce, věřící se již nebáli, že budou uvězněni nebo propuštěni
z práce. Narůstala duchovní stránka života. V časech Gorbačova se duchovní začali
objevovat na televizních obrazovkách, stala se dostupnou duchovní literatura i hudba.
Změny v životě RPC nastaly v roce 1985, kdy se k moci v SSSR dostal Michail
Gorbačov. Perestrojka a politika glasnosti vedly k tomu, že církev mohla vycházet z
nucené izolace a její vůdci se mohli objevovat na veřejných tribunách.
Od roku 1985 byly učiněny pokusy o navázání dialogu s RPC, což se
vysvětlovalo změnou sociálně-politických a ekonomických podmínek v zemi. Orientace
nového prezidenta M. S. Gorbačova na perestrojku neplánovala odmítnutí hlavních
principů socialismu, což se týkalo taktéž náboženství. Obecně řečeno, náboženská
politika pokračovala v trendech nastíněných bývalými stranickými vůdci a stále se
zaměřovala na úplnou kontrolu činnosti náboženských institucí ze strany státního a
stranického aparátu. Navzdory tomu došlo, v rámci postojů k náboženství, k určitým
posunům směrem k liberalizaci. Vláda se při hledání nové ideologické podpory začala
obracet k tradičním duchovním hodnotám. Po dubnovém plenárním zasedání
Ústředního výboru KSSS byl urychlen mechanismus registrace náboženských sdružení
a náboženská společenství získala právo stavět a nakupovat budovy a některá další
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práva. Kromě toho byla zrušena povinná registrace osobních údajů při křtu, pohřbu a
církevním sňatku.63
Předseda Rady pro náboženské záležitosti, K. M. Charčev svůj úkol viděl v
realizaci nové státní politiky (z hlediska vztahu vůči církvi), a sice v „oživení
demokratických principů ve všech sférách, včetně oblasti církevních a státních vztahů“.
V únoru 1987 napsal poznámku O některých otázkách provádění politiky strany v
oblasti náboženství a církve v současné fázi (О некоторых вопросах реализации
политики партии в отношении религии и церкви на современном этапе), ve které
psal o nutnosti schvalovani své jednání v souvislosti s přáním věřících, aktuálnosti
demokratizace náboženské legislativy a o tom, že nutné upustit od militantního postoje
vůči konfesím.64
V roce 1986 připravila Rada pro náboženské záležitosti při Radě ministrů SSSR
spolu s Ústavem vědeckého ateismu Akademie sociálních věd při Ústředním výboru
KSSS zprávu pro realizovanou valnou hromadu Moderní trendy v ideologii a činnosti
RPC. Problematika sledování dodržování zákona o kultech“65, která obsahovala
objektivní analýzu postavení RPC, odhalila nové aspekty ve vývoji náboženských
pravoslavných sdružení, jakož i prognózu vývoje situace. Bylo prohlášeno, že sociálněpolitická aktivita RPC se bude navyšovat.
V roce 1986 připravila Rada pro náboženské záležitosti ve spolupráci s
federálními ministerstvy a rezorty Výnos Nejvyššího sovětu SSSR O náboženských
organizacích v SSSR,66 který svědčí o tom, že úřady pochopily potřebu usmíření, avšak
chybělo pochopení podstaty tohoto procesu, což naznačovalo přítomnost nepřátelských
sil ve vládě.
Na XXVII sjezdu KSSS byla přijata nová verze programu komunistické strany,
která zdůraznila potřebu a význam šíření vědecko-materialistického chápání, překonání
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náboženských předsudků. V roce 1988 byl připraven Dlouhodobý program vědeckoateistického vzdělávaní pro obyvatelstvo SSSR, podle něhož výuka disciplíny vědeckého
komunismu pokračovala ve vysokoškolských institucích, zatímco ateistické vzdělávání
zůstalo jednou z hlavních oblastí pedagogické práce.67
Dne 28. ledna 1988 přijala Rada pro náboženské záležitosti rozhodnutí O
skutečnostech porušování zavedeného postupu pro vyřizování žádostí pro zápis
náboženských sdružení a v dubnu 1988 bylo vypracováno první znění návrhu zákona O
svobodě věrovyznání a náboženských organizacích v SSSR a návrh Stanovy o správě
RPC, ve kterém došlo k řadě změn, byla zrušená administrativní a finanční izolace
kněze od farnosti. Nicméně návrat návrhu zákona na přepracování svědčí o tom, že
strana novou politiku vůči církvi nepochopila.
V roce 1988 bylo přijato rozhodnutí O uvedení rezortních normativních aktů
ministerstva do souladu s platnou legislativou (О приведении в соответствие с
действующим законодательством ведомственных нормативных актов) a uznalo
neplatnými některé z dříve přijatých normativních aktů, například, že náboženský
majetek je majetkem státu. Vláda tak začala uvědomovat potřebu podniknout rozhodné
kroky ke sblížení se s církví. V březnu 1988 předseda Rady pro náboženské záležitosti
prohlásil, že „v současné době neexistuje tendence k poklesu religiozity v Sovětském
svazu“. Lze říci, že sovětské vedení se začalo odklánět od třídního rámce socialistických
hodnot a uvědomilo si univerzální lidské hodnoty.68
Zanedlouho byla působnost RPC postavěna pod právní kontrolu. Vláda
očekávala, že tento směr bude podporován ze strany RPC i věřících, za tímto účelem
vydala taktéž povolení k registraci náboženských komunit. Je třeba poznamenat, že
oslava tisíciletí křtu Ruska v roce 1988 byla hodnocena jako důlezitá veřejnoprávní
událost, která byla široce podporována obyvatelstvem země.
29. dubna 1988 se uskutečnilo setkání M. S. Gorbačova s patriarchou
moskevským a veškeré Rusi a členy Synodu RPC, na které byl vyhlášen nový koncept
vztahů mezi státem a církví. Tento koncept obsahoval tezi, že postoje k církvi by měly
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být určeny zájmy posílení jednoty všech pracujících lidí a vyjádřil potřebu realisticky
posoudit situaci.69
Již 28. června 1988 proběhlo oficiální upevnění nového směru strany k
náboženství. V listopadu 1988 uspořádala Akademie sociálních věd jednání na téma
Problematika svobody vyznání v podmínkách demokratizace sovětské společnosti, jehož
cílem bylo „praktické uskutečnění myšlenky širokého veřejného dialogu, a to i se
zástupci náboženských organizací“.70 Byla zdůrazněna úzká legislativní základna
náboženství, a rovněž bylo navrženo uznat status veřejných sdružení občanů SSSR pro
náboženská sdružení s poskytnutím všech příslušných práv. Směrnice k tomuto počinu
však připravena nebyla.
Obecně řečeno, státní politika týkající se církve nebyla příliš specifická.
Neshody ohledně směrování náboženské politiky ve vládě a konzervatismus řešení
problémů vzájemného vztahu mezi státem a církví omezovaly. Stojí však za povšimnutí,
že vztah mezi věřícími, duchovními a místními stranickými svazovými orgány se stal
snadnějším. Zákon o kultech se naplňoval, řešit otázky týkající se registrace nových
náboženských sdružení a předávání bývalých náboženských budov věřícím bylo
snadnější.
Na zářijovém plenárním zasedání Ústředního výboru KSSS v roce 1989
Gorbačov prohlásil, že „církve mají možnost vykonávat svou činnost v normálních
sociálních podmínkách v plném souladu s ústavními principy“.71 Vláda uznala potřebu
brát v úvahu zájmy náboženských vyznání. V roce 1989 ministr vnitra SSSR V. V.
Bakatin podepsal rozkaz O schválení doporučení o vztahu nápravných pracovních
institucí s náboženskými organizacemi a duchovními. Podle tohoto dokumentu získal
každý občan právo na svobodné věrovyznání náboženství a uctívání, a to i v místech
odnětí svobody. 72
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Brzy, z hlediska náboženské otázky, mezi svazovými a ruskými sověty vznikly
neshody. 24. srpna 1990 Rada pro náboženské záležitosti při Radě ministrů RSFSR byla
zrušena a zmocnění ohledně vzájemného vztahu mezi konfesemi bylo přeneseno na
Ministerstvo spravedlnosti RSFSR. Od roku 1990 se problematikou náboženské politiky
zabýval Výbor pro otázky svobody vyznání, náboženství, milosrdenství a charity. 73
Potřeba přijetí nového zákona se stala naléhavou do té míry, do jaké míry
náboženská praxe a očekávání věřících v podmínkách demokratizace společnosti již
předčily regulační rámec. Navíc hrozilo nebezpečí, že extremistické Národní kruhy
budou využívat náboženské atmosféry pro své vlastní zájmy.
V období perestrojky tak byly v oblasti konfesní politiky státu formulovány nové
prioritní cíle, které počítaly s podporou směrování církve a věřících na „perestrojku“.
Zároveň věřící vnímali první vládní opatření v tomto směru s nedůvěrou, nicméně na
konci 80. let minulého století se rozpory mezi státem a církví začaly řešit v jejich
prospěch.74
V roce 1988 se konala oslava tisíciletí křtu Ruska. Akce, původně koncipovaná
jako vnitrocírkevní vyústila v celostátní oslavu. Bylo zřejmé, že pravoslavná církev
prokázala svou životaschopnost. Pronásledování ji nezničilo a zůstala vysokou autoritou
i v očích národa. Od tohoto výročí začal druhý masový křest Ruska. Koncem 80. a
počátkem 90. let minulého století dospěly k pravoslavné víře miliony lidí v celém
bývalém Sovětském svazu. Denně byly ve velkých chrámech pokřtěny desítky a
dokonce stovky lidí. Během následujících 20 let se počet farností v Rusku zvýšil pětkrát
a počet klášterů více než 40krát.75 Bezprecedentní kvantitativní růst byl doprovázen
dramatickými změnami v sociálním a politickém postavení pravoslavné církve. Po 70
letech pronásledování se církev opět stala nedílnou součástí společnosti.
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6. Protináboženská propaganda
Leninovy odkazy byly aktivně realizovány i po jeho smrti. V dvacátých letech
minulého století v SSSR vydávalo mnoho ateistických časopisů: Bezbožnik
(Безбожник), Vesnický bezbožnik (Деревенский безбожник), Revoluce a církev
(Революция и церковь), Mladí bezbožniсi (Юные безбожники) atp.. V roce 1932 se
v SSSR vydávalo 10 protináboženských novin a 23 protináboženských časopisů.76
Bolševický ateismus okamžitě nabyl konkrétní podoby. Několik měsíců po
uchvácení moci byl sestaven plán „monumentální propagandy“. 77
Lidovému komisariátu pro vzdělávání bylo nařízeno „na různých viditelných
místech, na vhodných zdech nebo na speciálních budovách rozptýlit krátké, ale výrazné
nápisy obsahující nejtrvalejší základní principy a slogany marxismu, taktéž existence
silných vzorců, které hodnotí jednu nebo druhou velkou historickou událost … Ještě
důležitější měly být nápisy, busty nebo celé postavy, basreliéfy či skupiny.“78
Otevření každé památky mělo být „propagandou a malým svátkem“.Bylo
naplanovano zničení památníků králů a jejich sluhů, stejně jako přejmenování měst a
ulic pojmenovaných po utlačovatelích. Monumentální propaganda brzy získala
protináboženský charakter a zahrnovala omezení činnosti církví, přeměnu budov v její
vlastnictví na světské instituce, stodoly, sklady atd.
V roce 1929 karnevalový průvod na Rudém náměstí a Tverské ulici dostal název
Pohřeb náboženských slavností. V ulicích Moskvy dělníci nesli rakve se jmény hlavních
pravoslavných svátků a postavy kněží obklopených kapitalisty a carskými služebníky.
Svátek práce roku 1930 byl také věnován boji proti náboženství. Zvláště pozoruhodná
byla dekorativní instalace Náboženství a kapitál v Centrálním parku kultury a oddychu
76
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v Moskvě; mezi hlavněmi kanónů vyrůstajících z kapitalistického obézního těla se
rýsovala socha kněze.79
V letech 1929 – 1931 byla protináboženská propaganda záměrným způsobem
posílena. Začíná kolektivizace, doprovázená militantním ateismem.Kolektivizace jako
celek znamenala pro bolševiky posílení protináboženského boje. Začátkem roku 1929
byl rozeslán přísně tajný oběžník na téma Opatření na posílení protináboženské práce.
Boj s náboženstvím byl postaven na roveň s bojem třídně politickým. To představovalo
novou etapu útoku proti náboženství.
Dopisy rolníků z té doby oplývaly detaily boje proti náboženství. „Mnoho
ruských kostelů se změnilo ve sklady… Křesťanství je náboženstvím vzájemné lásky mezi
lidmi, upřímným přátelstvím. Socialismus je náboženstvím nenávisti, závisti,
nepřátelství mezi lidmi. „Bolševičtí ateisté uvalili na pravoslavnou církev nadměrné
daně… proměnili je ve divadla, kluby, sklady a odnesli církevní nářadí. Z mnoha
kostelů shodili kopule… Farníci se bránili proti násilí komunistů, ale ti je zastrašovali
střelnými zbraněmi.“80
Pětiletka, která začínala v pozdních dvacátých létech minulého století, byla
nazvána pětiletým plánem bezbožnosti, během něhož byl proti existujícím chrámům
provozován otevřený útok. Uskutečňovaly se masové kampaně vyzývající k odmítnutí
náboženských svátků, vyžadujících odstranění zvonů a uzavření církví. Podle údajů
uložených ve Státním archivu Ruské federace bylo v letech do revoluce na území
RSFSR 39 530 modlitebních budov. Od roku 1917 až 1936 z tohoto počtu bylo 20 318
uzavřeno a 5 122 neuzavřených, nefungovalo.81 Nejpřísnější opatření byla aplikována
na kláštery („bašty zpátečnictví“ podle terminologie toho času). Dokonce ani nejstarší a
nejznámější klášter ruské pravoslavné církve, Kyjevskopečerská lávra, se nedokázala
vyhnout uzavření. V tomto období byly zničeny historické památky (např. Katedrála
Krista Spasitele, Čudovský klášter a Klášter Nanebevstoupení). Současně došlo k
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nárůstu počtu věřících v církvi, což se vysvětlovalo nespokojeností obyvatelstva s
určitými státními aktivitami.

6.1 Obřady a svátosti

V zemi se nevyskytuje tolik hluboce věřících, koneckonců roky ateismu
zformovaly jiné myšlení. Náboženské cítění většiny obyvatel je omezeno na touhu
pokřtít dítě, vyprovodit zesnulého, někteří lidé si přejí církevní sňatek. Obřady a svátosti
se snaží udržovat v tajnosti.
Formální zákaz křtu nikdy nenastal. Děti křtili mnozí lidé. Kněží často
nezadávali údaje o křtinách a svatbách do speciálních knih, i když tato činnost byla
trestná. Prováděli to z důvodu možného ověření ze strany příslušných orgánů.Člověk
mohl být propuštěn z práce, kdyby se zjistilo, že chodí do kostela, že v kostele pokřtil
dítě nebo se oženil. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století nedošlo k
žádnému krutému pronásledování, ale stát vždy dával jasně najevo, že křesťanství a
obecně každé náboženství je pro něj stěží tolerovatelným zlem.

6.2 Liga militantních bezbožníků

V roce 1922 začaly v Moskvě vycházet ateistické noviny Bezbožnik
(Безбожник). V roce 1924 byla vytvořena dobrovolná organizace ODGB (ОДГБ,
Общество друзей газеты Безбожник) – společnost přátel novin bezbožník. 82
V dubnu 1925 se konal sjezd, na němž bylo rozhodnuto vytvořit jednotnou
všesvazovou protináboženskou společnost – ligu bezbožníků (союз безбожников). Na
druhém sjezdu v roce 1929 byla organizace přejmenována na ligu militantních
82
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bezbožníků (союз воинствующих безбожников). Pro děti byla vytvořena organizace
mladý militantní bezbožník (юный воинствующий безбожник). Cíl byl ten samý – boj
proti náboženství ve všech jeho formách.83
Vyvrcholením činnosti ligy militantních bezbožníků SSSR byl jejich II sjezd,
který se konal v červnu 1929. Účastnilo se ho 1 200 delegátů zastupujících zhruba půl
milionu ideologických bojovníků proti „náboženskému jedu“. Vůdce, E. M.
Jaroslavský, považoval za nezbytné organizovat systematickou protináboženskou
propagandu, která se snaží vystříhat před nepromyšlenými činy lidí stejného smýšlení
neznajících míru horlivosti. Ale tváří v tvář narůstajícímu boji s náboženstvím zůstaly
všechny odvolání pouze odvoláním. Cíl byl dobře definován: kříž musel být kladen na
náboženství. Nebylo náhodou, že i otázka kalendáře byla vznesena na II. Sjezdu
bezbožníků. Předseda navrhl zavést do vědomí široké masy pochopení, že ve světě
začala nová komunistická éra. Národní uvědomění se nepodřídilo. Nový kalendář zůstal
nevyžádaný. Nicméně, v určování letopočtu se „od narození Krista“ ve vědecké
literatuře nahrazovalo „naší éry“.84

6.3 Zřeknutí se náboženství

V nedělním vydání deníku Pravda ze dne 6. prosince 1959 si sovětský čtenář
mohl přečíst obrovský název článku: Odmítnutí náboženství je jedinou správnou cestou.
A podtitul: „Dopis editoru. Alexander Osipov.“ K odmítnutí náboženství ze strany
Osipova, zdálo se, došlo náhle a nečekaně. Z dopisu vyplynulo, že bývalý protojerej a
magister teologie, profesor na leningradských teologických školách, se vzdal
náboženství.
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Existuje teorie, že mnoho let Osipov informoval KGB o činnosti svých kolegů –
duchovních. Jeho zřeknutí se představovalo dlouhou a pečlivě připravovanou aktivitu
příslušníků státní bezpečnosti. Osipov se stal žalobcem náboženských předsudků.85

6.4 Muzeum ateismu a náboženství

Iniciátorem vzniku muzea a jeho prvním ředitelem byl významný ruský historik
náboženství, etnograf a antropolog V. G. Bogoraz-Tan. Expozice nového muzea byla
složena z exponátů ze sbírek Muzea antropologie a etnografie Petra Velikého
(Kunstkamera), Státního muzea Ermitáž, Knihovny Akademie věd a Státního ruského
muzea, které se používaly v protináboženské expozici umístěné v Akademii věd v
sálech Zimního paláce v Leningradu v roce 1930.86
15. listopadu 1932 bylo Muzeum slavnostně otevřeno v budově Kazaňské
katedrály.87
Na rozdíl od takzvaných protináboženských muzeí, jež v té době existovaly v
různých městech, bylo v rámci Akademie věd vytvořeno Muzeum dějin náboženství
jako výzkumná a vzdělávací instituce, úlohou které je komplexně studovat náboženství
jako složený sociálně-historický fenomén, včetně vývoje náboženských idejí a kultů,
místa náboženství v duchovní kultuře různých období, psychologický aspekt
náboženské víry, náboženských a sociálních hnutí, náboženského umění atd.
Zaměstnanci muzea po desetiletí vytvářeli expozice a výstavy a nejenže uschovávali
(často zachránili před zničením) mnoho památek náboženské kultury, ale také zkoumali
je.
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Závěr
V období po revoluci vztah mezi církví a státem nabyl krutého charakteru. Navíc
byl negativní vztah pozorován na obou stranách. Ze strany státu bylo přijato mnoho
rozhodnutí a výnosů, které předpokládali přísné zacházení s jakýmikoli projevy
religiozity, duchovními, věřícími a taktéž došlo ke konfiskaci veškerého majetku církve
ze strany státu. Stát navíc nakonec získal světský charakter. Samozřejmě se to projevilo
ve vztahu mezi církví a státem
Na legislativní úrovni byla podporována protináboženská propaganda, objevilo
se obrovské množství ateistů, kteří bojovali proti církvi.
Po nejkrutějším proticírkevním pronásledování ve 30. letech minulého století,
během druhé světové války v SSSR, došlo k výraznému zmírnění státní náboženské
politiky.
Začátkem druhé světové války, sovětské úřady byly schopné vytvořit iluzorní
představu státu bezvěrců. Sčítání lidu v roce 1937 však ukázalo, že více než polovina
populace patřila k věřícím. Současně se začátkem Velké vlastenecké války se vztahy
mezi církví a státem začaly vyhlazovat. Stalo se tak na pozadí společného boje proti
nepříteli. Církev mimo jiné poskytovala občanům materiální a morální pomoc,
motivovala je k obraně své vlasti.
Po nástupu období tání za vlády N. S. Chruščova stát opět začal provádět
protináboženskou propagandu. Jednalo se nejen o úřady, ale také o Ministerstvo
školství, stranické a komsomolské organizace. Jako náhrada náboženství byl navržen
vědecký ateismus.
Krátce před perestrojkou si úřady uvědomily potřebu usmíření s církví. A už v
letech 1988 – 1990 bylo vydáno několik rozhodnutí, které významně rozšířily práva
náboženských organizací. Nakonec situace vedla k přijetí Zákona o svobodě vyznání.
To vše umožnilo získat podporu církve v průběhu perestrojky.
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Seznam použitých zkratek
SSSR – Svaz sovětských socialistických republic, rusky СССР - Союз Советских
Социалистических Республик
RSFSR - Ruská sovětská federativní socialistická republika, rusky РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
VÚVV - Všeruský ústřední výkonný výbor, rusky ВЦИК - Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет
ÚV - Ústřední výbor, rusky ЦК - Центральный комитет
GPU - Státní politická správa, rusky ГПУ -Государственное Политическое
Управление
NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennich děl, rusky НКВД - Народный
комиссариат внутренних дел СССР
Čeka - Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží, rusky ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем
KGB - Výbor státní bezpečnosti, rusky КГБ - Комитет государственной
безопасности
RPC - Ruská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu či jen Ruská pravoslavná
církev, rusky РПЦ - Русская Православная Церковь Московского Патриархата
KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu, rusky КПСС - Коммунистическая
партия Советского союза
KSR(b) - Komunistická strana Ruska (bolševiků), rusky РКП(б) - Российская
коммунистическая партия (болшевиков)
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