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Jak jsem letìl na svatou Rus
Bylo to 21. prosince 1947 a byla to má první
cesta do oné zemì. Zaèal jsem sudovat bohosloví,
jen skonèila válka. Bohosloví mne hned od poèátku zaujalo. Kolegové studenti mne zahrnuli otázkami, jak my, pravoslavní, vìøíme nebo konáme to
èi ono, na co jsem èasto neumìl odpovìdìt a uchyloval jsem se do Resslovy ulice, abych potøebnou
vìdomost získal od knìí v naší katedrále.
Brzy se otevøely cesty na zahranièní vysoké
školy. Z Ameriky se vrátila pøítelkynì mé matky
„teta Julèa“, první èeská ena, která vystudovala
bohosloví. Nabídla mi, e mi zajistí pøijetí na pravoslavný teologický institut svatého Sergije v Paøíi, ale já jsem se tehdy rozhodl pro cestu nejménì
obvyklou a nejménì dostupnou – studium na
pravoslavné duchovní akademii v Moskvì.
V té dobì pøijalipravoslavní v Èeskoslovensku
moskevskou jurisdikci a krátce po velké noci
1946, v „nedìli ochrnutého“, pøiletìl do Prahy
moskevský exarcha, arcibiskup Jelevferij Voroncov, aby se ujal vedení naší osiøelé církve a sjednotil pod svým omoforem všechny pravoslavné naší
vlasti. Pøedstoupil jsem pøed nìho, kdy odslouil
svou první archijerejskou svatou liturgii v naší
praské katedrále. Byl to nevysoký drobný muík
s krásnýma dobrotivýma modrýma oèima, s vrášèitou tvrdou tváøí, která se však èasto usmívala.
Poádal jsem ho o poehnání a pøednesl své pøání

studovat v Moskvì. Ujistil mì srdeènì, e se
mému pøání vyhoví. „Pojedìš v Moskvu!“
Domníval jsem se, e tento slib se splní zaèátkem pøíštího semestru, ale poèkal jsem si ještì pùl
druhého roku. Pùl roku jsem pokraèoval na Karlovì universitì, další pùlrok, letní semestr 1947, na
teologické fakultì university v Bìlehradì a následující zimní semestr opìt v Èechách, ale ne u
v posluchárnách. Do èeského a moravského pohranièí se nastìhovalo pøes tøicet tisíc pravoslavných Èechù z Volynì a vladyka Jelevferij mne poslal do západních Èech, abych, ne se vyøídí mùj
odjezd do Ruska, pomohl karlovarskému faráøi
s vyuèováním náboenství, které tehdy bylo povinné. Jeho farnost se rozkládala v pìti okresech.
Sám otec Alexij si ponechal školy v okrese karlovarském a já jsem objídìl školy v okrese lutice,
Nejdek, Loket a Jáchymov. Èerstvì pøistìhovalí
malí Volyòáèci byly pozorné, vnímavé a poslušné
dìti, které bylo radost uèit. Milý styk s nimi mi
vynahradil úmorné ranní vstávání, mrznutí na
stanicích autobusù.
Zaèátkem prosince mi vladyka Jelevferij vzkázal, e mùj odjezd do Ruska se pøiblíil, abych
hned jel do Prahy a chystal se na cestu. Odlet do
Moskvy pøipadl na nedìli, šest hodin ráno. Vladyka pro mne poslal své auto se šoférem a svým zetìm, otcem Ivanem Èevjagou, kterého jsme všich-
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ni milovali pro jeho bezstarostnou povahu a který
se asi o rok pozdìji zabil v autì a, provázen slzami
celé církve, byl pochován v Praze na Olšanech. Na
letištì mne doprovodila také moje maminka, která, celou dobu èekání na letišti naøíkala, e co si
poène, jestli to letadlo se mnou spadne. Do té doby
se v naší rodinì nelétalo, i pro mne to byl mùj první
let. Øekl jsem jí, e tomu mùe zabránit, kdy se za
mne bude modlit, protoe Pán Jeíš slíbil, e Bùh
bude plnit naše prosby. Je nedìle, v deset hodin se
slouí svatá liturgie, co po návratu z letištì snadno stihne. A se za mne pomodlí a ještì lépe, pùjde-li k svatému pøijímání. Zdá se, e tato vyhlídka
dodala mamince na optimizmu. Maminka po mnì
pøevzala vyuèování náboenství.
Do Moskvy jsem letìl malým Iljušinem asi
s deseti pasaéry, usazenými ve dvou komùrkách.
V té první sedìl u stoleèku herec Èirkov a já, a na
lavièce u protìjší stìny rodina Kuznìcových, zamìstnanci praského velvyslanectví, manelé
a dcera, kteøí se cestou zdokonalovali v angliètinì
ètením anglických kníek. Ve druhé cestovali dva
obchodní zástupci, jeden pro Anglii a druhý pro
Španìlsko, paní Šmeralová, Ruska, vdova po hrdinovi, který zahynul na Slovensku za slovenského národního povstání, a krásná paní Kašpárková, manelka našeho kulturního atašé v Moskvì.
Ona a já jsme byli jediní èeští pasaéøi.
Tého dne jsme doletìli do Lvova, kde jsme
pro nepøízeò poèasí zùstali dva dny a dvì noci.
Vìtšinu dne v letištní hale v nadìji, e se poèasí
umoudøí. Kdy bylo jasné, e se tého dne ji nevzlétne, pøevezli nás do hotelu. Toté se opakovalo
druhý den. Oba dny po setmìní jsem vyuil
monost projít se po Lvovì, shlédnout námìstí
Jura a park Kosušku. Navštívil jsem i lvovského
arcibiskupa Makarije a odevzdal mu dopis od vladyky Jelevferije. V den mého letu se toti v SSSR
uskuteènila mìnová reforma, take jsem cestoval

bez platných ruskýchpenìz a mùj vladykav dopise
lvovského vladyku poádal, aby mi dal nìjaké peníze pro pøípad nesnází. Vladyka Makarij mne velmi hezky pøijal, nakrmil, dal mi obálku s tisícem
nových rublù, co byl ètyønásobek mého pozdìjšího mìsíèního stipendia, a jako dárek obrovský
bochník domácího chleba. Pak mi poehnal a poruèil svému šoférovi, aby mne odvezl do mého hotelu. Byl jsem na rozpacích, co s tím bochníkem
budu dìlat, ale šofér mne se smíchem ujistil, e se
mi bude hodit. Mìl pravdu, byl to výborný chléb,
nekazil se, ještì v únoru jsem jeho zbytky hostil
své spoluáky coby vybranou pochoutkou. Mnì
pøipomnìl chutí domácí chléb, který v mém
dìtství pekla doma maminka.
Následující den jsme vzlétli a k veèeru dolétli
do Moskvy. Na moskevském letišti mne èekalo
auto od patriarchy a mladý mu, který se mi pøedstavil jako bohoslovec, který mne má doprovodit
k patriarchovi. O 53 let pozdìji v Prešovì na intronizaci metropolity Nikolaje v roce 2000 jsem se
setkal s metropolitou Pitirimem, pøedsedou tiskového odboru moskevského patriarchátu,který pøijel na tuto intronizaci jako zástupce moskevského
patriarchy. Pøiznal se mi, e to byl on, kdo mì v roce 1947 èekal na Moskevském letišti ještì coby bohoslovec. Ne odjel z Prešova, daroval mi krásné
biskupské ezlo vykládané lapisem lazuri,
nerostem, který se dnes prý v pøírodì u
nevyskytuje.
Šofér se studentem mne odvezli do patriarchova moskevského obydlí v Èistém „pereulku“
a odevzdali mì Lvu Nikolajevièovi Parijskému,
patriarchovu osobnímu tajemníkovi. Ten mì srdeènì pøivítal a øekl mi, abych si trochu odpoèinul
pøed veèerní bohoslubou, která se bude slouit
pro patriarchu v jeho soukromé kapli a na kterou
jsem zván. Potom budu patriarchovi pøedstaven.
V malé, ale vkusnì upravené domácí kaplièce
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bìlovousý knìz s bìlovousým diákonem odslouili „všenoèní bdìní“, doprovázeni zpìvem
Lva Nikolajevièe a patriarchy Alexije I. Trvalo to
pùl druhé hodiny, ale uplynulo to jako okamik
pro krásný a kultivovaný pøednes. Všichni ètyøi
byli lidé s výborným hudebním sluchem, zjevnì
milující zpìv a milující modlitbu, kterou s poitkem proívali. Potom jsem se vrátil do haly, kde
jsem u pøedtím èekal. Za chvíli za mnou patriarcha pøišel, poehnal mi a zeptal se mì, zda jsem
pøijel dobrovolnì, nebo mì „nakomandovali“.
Svìøil jsem se mu, jak moc jsem si studovat v Rusku pøál a co jsem se naèekal. Nato se patriarcha
obrátil k ostatním kolem: „Hleïme, vdy mluví
slušnì rusky!“ Potom mi øekl, e budu studovat
v Leningradu a e mne tam Lev Nikolajeviè doprovodí ještì dnes, jen co se trochu posilním. Ještì mi
poehnal na cestu a odešel, ponechav mne péèi
svých spolupracovníkù. Pamatuji na svou první
moskevskou veèeøi: „vinigred“, co je èervenì
zbarvený bramborový salát, ve kterém dominuje
èervená øepa, a k tomu silný ruský èaj.
Do Leningradu jsem cestoval vlakem.
Lùkový rychlíkje nejobvyklejší a je nejpohodlnìjší spojení mezi Moskvou a Leningradem. Trvá
osm hodin a nemá zákruty. Tra se stavìla za energického cara Alexandra III. Kdy mu pøedloili
návrhy, jak by mìla tra mezi obìma mìsty vést,
prý vzal pravítko a udìlal na mapì mezi obìma
mìsty rovnou èáru: Tra musí vést absolutnì rovnì. ádné uhýbání, ádné zákruty. Stavba se tím
zdraila, ale výsledek se ukázal jako velmi
prospìšný.
Cestovali jsme v kupé vybaveném dvìma pohodlnými lùky, take do tmavého leningradského rána jsem se vzbudil svìí a odpoèatý. Leningrad se nachází na zemìpisné šíøce, kde slunce
v létì pár týdnù nezapadá a zato tuté dobu v zimì
nevychází. Moskevské nádraí, na které jsme pøi-
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jeli, je v centru mìsta, na konci Nìvského prospektu. K cíli naší cesty zbýval u jen kousek – po
Starém nìvském prospektu k areálu velké lávry
svatého Alexandra Nìvského. V budovì bývalého
carského duchovního semináøe jsou dnes umístìny dvì duchovní školy: ètyøletá støední odborná
pro pøípravu knìí „Duchovnaja seminarija“ a vysoká teologická škola „Duchovnaja akademia“,
rovnì ètyøletá, na úrovni fakulty, která pøedpokládá znalosti té støední a na nich staví svou další
výuku. Tam mne Lev Nikolajeviè odevzdal do rukou otce rektoraa rozlouèilse. Musím dodat, e po
tøech letech se do Leningradu vrátil jako inspektor
obou duchovních škol a profesor patrologie.
Definitivnì jsme se se Lvem Nikolajevièem rozlouèili, kdy jsem zakonèil Duchovní akademii a z
Leningradu odjídìl.
Na studiích v Leningradì jsem strávil s pøestávkami šest rokù. Otec rektor si peèlivì prohlédl
mùj praský index a zaøadil mne do tøetího roèníku seminárie, sestávající vìtšinou z hochù mého
stáøí.. Usoudil, e jsem sice vysokoškolák, ale e
ten rok a pùl v semináøi mi dá èas nauèit se spolehlivì vyuèovací jazyk a získat teologické vìdomosti
pøedpokládané akademickým programem. Pøijal
jsem jeho rozhodnutí a dnes mu dávámza pravdu.
Na tìch šest let studia v Leningradì vzpomínám jako ona duše na píseò andìla ve známé básni Lermontova „Andìl“. Pøednášky,bohosluby
a styk se vzácnými lidmi mì byl tím, co andìlova
píseò duši, kterou nesl na zem, aby v strádání
proila svùj ivot. Nauèil jsem se tam, kromì jiného, Boha nejen ctít, ale i milovat a spoléhat na
nìho, modlit se i postit, milovat bliní a odpouštìt
jim a dìkovat za dobré i zlé.
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