
 

 

Open Access   |   Peer-Reviewed Journal   |   ISSN 1337-6411 

 

  

                                        TESTIMONIA THEOLOGICA, XII, 2 (2018): 66-76                                    

FEVTH.UNIBA.SK/VEDA/TESTIMONIA-THEOLOGICA/ 

 

GUEST LECTURE 

 

MARTÝRI? K SITUÁCII KRESŤANOV NA BLÍZKOM VÝCHODE1 
 

Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Martin Tamcke 

__________________________________________________________________________________ 

Abstract:  

Der Beitrag zeigt den persönlichen Zugang des Autors auf und führt in die Lage in 

Syrien ein bis hin zu den Kontroversen zwischen dem syrisch-orthodoxen Patriarchen 

und dem Weltkirchenrat. Zugleich werden alle wichtigen Zahlen geboten, die 

Auskunft geben über die Größe der Kirchen, den Umfang der Asylanträge, die 

Entwicklung der Bevölkerung Syriens. Als Antwort auf die Gewalt orientieren sich die 

orientalischen Christen am Gedanken des Martyriums, der der Sinnlosigkeit des 

Sterbens einen Sinn verleiht auch mit Blick auf künftige Überwindung der Feindschaft. 
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1. Úvod: Osobné prístupy ako povinnosť konať 

Celé roky nás znepokojujú zlé správy o situácii kresťanov na Blízkom východe. Týmto 

nemám na mysli zvláštny prípad Izraela/Palestíny, ktorý je vo svojej genéze značne inak 

ukotvený ako situácia v iných krajinách regiónu, ale myslím na situáciu v krajinách ako 

Turecko, Sýria, Irak, Irán a Egypt. Kto dnes hovorí o pozícii kresťanov, môže – ak je to v 

súčasnosti aspoň trochu seriózne možné – tak robiť pomocou faktov, odkazovať na štatistiky 

(ktoré si často prirodzene zásadne odporujú), môže sa spoliehať na rozsiahly výskum 

                                                           
1 Na tomto mieste by som sa pridŕžal skôr opisného štýlu ako súčasne široko rozšíreného a nie až tak nutného 

pokusu chcieť analyzovať situáciu. 

Hosťovskú prednášku do slovenčiny preložil Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., Inštitút kontextuálnej teológie, 

Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Hosťovská prednáška bola 

organizovaná za účelom popularizácie APVV projektu „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase 

stretu a dialógu kultúr“. Tento preklad bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe Zmluvy č. APVV-16-0330. 
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súčasných migračných hnutí alebo vsadiť svoje pozorovanie do priebehu vojen a politických 

napätí regiónu, aby napokon pomenoval len niektoré možnosti prístupu. Literatúra k tejto 

záležitosti je početná, nevedomosť v Nemecku je samozrejme ešte väčšia. Má to veľa 

spoločného s mediálnym spravodajstvom a oveľa viac s tým, čo je politicky primerané alebo 

nie, v každom prípade to súvisí tiež s rozpakmi, do ktorých dnes azda nevyhnutne spadá 

každá činnosť týkajúca sa situácie orientálnych kresťanov. Pamätajúc na tieto predpoklady 

sa snažím najskôr udržať spôsob oznámenia a predstavenia tým, že sa vyhýbam príliš rýchlej 

a lacnej kritike (početné, najmä politologické analýzy sú všetky utvárané politickým 

stanoviskom analistov – pochopiteľne, ale zároveň sú aj príčinou mnohých nedostatkov), 

ktorá od počiatku znižuje záujem počúvať, a radšej začnem s niektorými skôr osobnými 

predbežnými poznámkami.  

Ako som k tomu prišiel, že som sa zasadil za orientálnych kresťanov?2 V roku 1975 

som najprv cestoval k príbuzným do Izraela. Na ceste z Naharije do Jeruzalema som zostal 

v Tiberiase, pretože som bol pozvaný biskupom ortodoxného kláštora na rokovania a pobyt. 

V jeho kancelárii sa na mňa pozeral kráľ Husajn z Jordánska. Bolo to politickým 

stanoviskom hierarchu, ktoré tiež okamžite a stručne objasnil. Pritiahol inak môj záujem do 

oblasti svojej vášne: bol pisateľom ikon. Nielenže mi ukázal, čo vytvoril, ale tiež vysvetlil, 

čo robil v mojej prítomnosti. To boli moje prvé hodiny písania ikon a ich teológie, a zároveň 

moje prvé intenzívne stretnutie s ortodoxiou. Aj v Jeruzaleme, kde som navštívil svoju 

sesternicu, sa stalo niečo podobné: zúčastnil som sa na vešperách v sýrsko-ortodoxnom 

Kláštore sv. Marka, kde som bol oslovený jedným mníchom už po druhej návšteve (dnes 

žije v sýrsko-ortodoxnom kláštore v Glane v Holandsku). 

Dozvedel som sa veľa o histórii a zbožnosti jeho cirkvi pri stále nových pozvaniach na 

čaj. Moju pozornosť upriamoval pritom neprestajne na Tur Abdin („Horu služobníkov“, 

hornatú krajinu v oblasti Midyatu na juhovýchode Turecka), jeho domov, ktorý je s ich 

kláštormi duchovným srdcom sýrskej ortodoxie. Nakoniec som slávil sýrsko-ortodoxnú 

veľkonočnú liturgiu v Bazilike Božieho hrobu, kde som bol tamojšími ľuďmi srdečne 

prijatý. Nakoniec mi dal adresu do Tur Abdin. Zaumienil som si, že tam pôjdem ešte v tom 

istom roku. A išiel som. Tam ma čakali otvorené dvere, pohostinné prijatie najmä v Kláštore 

Mor Gabriel. Odvtedy som si zachoval svoj záujem o históriu cirkví tohto regiónu, naučil sa 

                                                           
2 Por. Martin Tamcke, An der Seite der Christen im Orient (Göttingen: Cuvellier Verlag, 2018). 
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ich jazyk, najprv sýrčinu, a nasmeroval som svoje vedecké ambície najmä do tejto oblasti až 

do dnešných dní.3 Čoskoro sa tento vzťah zmenil. 

Na základe migrácie sýrsko-ortodoxných kresťanov z Tur Abdin do Švédska a 

Nemecka sa predmet môjho výskumu v jeho súčasnej podobe už zrazu nenachádza v 

Oriente, ale tu v Okcidente, a stal sa takpovediac mojím susedom, s ktorým som žil vedľa 

seba a ktorého sa teraz aj tu zastávam.4 Takmer celá kresťanská populácia odtiaľ vyrazila na 

potulky svetom. Dnes žije aspoň desaťkrát viac sýrsko-ortodoxných kresťanov vo Švédsku a 

Nemecku, ale aj v Holandsku, USA, Kanade a Austrálii, ako v juhovýchodnom Turecku. 

Prečo kresťania odtiaľ odchádzali, kde žili svoju kresťanskú existenciu v moslimskom 

prostredí po stáročia? Na začiatku mnohí jednoducho nasledovali verbovačov, ktorí 

získavali tzv. „gastarbajtrov“ z úmyselne ekonomicky slabo udržiavanej východnej časti 

Turecka do Nemecka. Hlbšie sa ale usadili motívy nového začiatku v kontexte bojov medzi 

Kurdmi (PKK) a tureckou ústrednou vládou, ktoré mali za následok nútené presídlenie 

celých dedín, čo priviedlo kresťanov medzi mlynské kamene oboch bojujúcich frakcií, 

pričom sa z nich stala hračka ich vlastných záujmov. 

V Nemecku sa mala xenofóbia potom prekonať: v meste Bebra bola zo strachu z 

cudzincov zakázaná výstavba sýrsko-ortodoxného kostola a verejnosť sme najprv museli 

upovedomiť a informovať, aby danú situáciu na mieste zmenila. Vzniklo živé ekumenické 

spoločenstvo, vtedy začali oficiálne rozhovory EKD s orientálnymi-ortodoxnými cirkvami, 

ktoré boli do značnej miery podporované študentmi a niektorými profesormi, ale zahŕňali 

taktiež významných predstaviteľov orientálnej ortodoxie (Anba Bishoi za koptov, 

metropolita Julius Cicek za sýrsko-ortodoxných).5 Nakoniec bola potrebná pomoc v 

súvislosti s obstaraním priestorov na slávenie liturgie (spočiatku v katolíckych a 

protestantských kostoloch u hostí), s ohľadom na vytvorenie sýrsko-ortodoxného 

vyučovania náboženstva a zapojenie do ekumény v Nemecku ako rovnocenného partnera. 

                                                           
3 Por. Martin Tamcke, Die Christen vom Tur Abdin: Hinführung zur Syrisch-Orthodoxen Kirche (Frankfurt 

am Main: Lembeck, 2009) (rumunský preklad: Sibiu 2015). 
4 Kai Merten, Die syrisch-orthodoxen Christen in der Türkei und in Deutschland: Untersuchungen zu einer 

Wanderungsbewegung, Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 3 (Münster: Lit Verlag, 1997); Por. 

Kai Merten, „Die Bedeutung des Tur Abdin für die Zukunft der syrischen Christen in der Diaspora,“ in Zu 

Geschichte, Theologie, Liturgie und Gegenwartslage der syrischen Kirchen, Studien zur Orientalischen 

Kirchengeschichte 9, eds. Martin Tamcke a Andreas Heinz (Münster/Hamburg/London: Lit Verlag, 2000), 

425-446. 
5 K teologickej diskusii medzi EKD a orientálnymi-ortodoxnými cirkvami, ktorá sa konala v Berlíne roku 2003, 

por. Martin Tamcke a Dagmar Heller (eds.), Was uns eint und was uns trennt,  
5. theologische Konsultation zwischen der EKD und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen,  

Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 37 (Münster: Lit Verlag, 2005).  Od októbra roku 2017 sa EKD 

nachádza v oficiálnom dialógu s orientálno-ortodoxnými patriarchami, ktorý začal práve na konferencii v 

Berlíne. 
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Prečo takto začínam? Pretože dúfam, že na udalosti v Sýrii a Iraku sa nenazerá výlučne 

z politického hľadiska, ale ani z pohľadu aktuálnej pomoci pri katastrofách. Skutočne 

niekoľko cirkevných organizácií v Nemecku, ktoré sú v regióne etablované, poskytovalo 

intenzívnu pomoc od samotného začiatku, často sotva rešpektované a niekedy dokonca 

ignorované, ak sa to zdalo byť účelné pri dosahovaní politických cieľov.6 Samozrejme, aj 

napriek tomuto pokusu situácia bohužiaľ zostáva taká, že dokonca údajne nepolitické 

perspektívy majú zvyčajne silné politické dôsledky a prostredie v Európe, ako aj v 

zasiahnutých krajinách, ponecháva len málo priestoru pre pozície, ktoré sa nedajú pripísať 

jednej alebo druhej strane, ale sa vedome snažia pozorovať vzájomne sa vylučujúce a 

bojujúce strany a pomáhať nepriateľským skupinám stojacim proti sebe v protiklade. Miesto 

v konflikte, ktoré sotva znášajú strany nachádzajúce sa vo vojne. Keď nemecké organizácie 

okamžite začali s pomocnými opatreniami, pretože ľudia, s ktorými pracujú v Sýrii a Iraku, 

boli zasiahnutí a muselo sa im pomôcť, tak má moje osobné angažovanie svoju zásadnú 

motiváciu v tomu odpovedajúcej osobnej zasiahnutosti. Keď je teraz Mor Gregorios Ibrahim 

unesený už päť rokov a nevieme, či je ešte vôbec nažive, keď sa obávame, že bol brat Paulo 

z Mojžišovho kláštora zastrelený, keď sme museli sledovať doručené videá, ako ľudia, 

ktorých poznáme, boli sťatí za revu zhromaždených, potom sa cesta popierania alebo 

zatláčania stala neschodnou.  

S Mor Gregoriom Yuhanna Ibrahimom som participoval nielen na konferenciách, 

nevidel ho ako len partnera pri rozličných ekumenických podujatiach a inštitúciách, ale s 

ním v jeho dome pil kávu a často viedol zaujímavé rozhovory. Tiež sme mali aj spoločný 

projekt, pre ktorý sme boli schopní získať cirkevných predstaviteľov a zástupcov islamu: 

snažili sme sa s podporou dolnosaského ministra pre vedu a kultúru, Stratmanna, ktorý 

taktiež prišiel k rozhovoru s Mor Gregoriosom Yuhanna Ibrahimom do Aleppa, ale aj k 

rokovaniam do Damasku s arménskym biskupom Armašom Nalbandianom a maronitom 

Jihadom Nassifom (vtedy v Latakii), ministerkou sýrskej vlády a islamských učencov (so 

                                                           
6 Oznámenie správ sa prevažne uskutočňuje prostredníctvom médií (z praktických dôvodov upúšťam od 

príkladov katolíckych a ortodoxných cirkví). Pracovná skupina „Antiochia“ krajinskej cirkvi v Kurhessen-

Waldecku, ktorá sa venuje starostlivosti o partnerstvo s Rum-ortodoxnou cirkvou, využíva zoznamy spolkov 

a komunikačné prostriedky krajinskej cirkvi. Luteránska krajinská cirkev v Bayerne považuje Irak za jeden 

zo svojich pracovných dôrazov, kde spolupracuje s CAPNI („Christian Aid Program Northern Iraq“). 

Evanjelická cirkev v strednom Nemecku má k praktickej výpomoci iniciatívu vedenú farárom Christianom 

Kurzkem, ktorá pracuje okrem CAPNI aj s „National Evangelical Synod of Syria and Lebanon“. Posledná je 

partnerom spolupráce aj krajinskej cirkvi v Hannovri, ktorá iniciovala projekt protestantských škôl v Sýrii.  

Gustav-Adolf-Werk vydal vlastný magazín k svojej rozsiahlej pomoci v Sýrii:  Enno Haaks (ed.), „Hilf mir 
vor meinen Verfolgern!“, An der Seite bedrohter evangelischer Christen in Syrien (Leipzig: GAW, 2018), 

10-13. 
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zodpovednými za školské učebnice vo veci náboženstva a koordinátorom vnútroislamského 

dialógu v krajine), aby zriadili na Univerzite v Damasku Inštitút pre medzináboženský 

dialóg. V konečnom dôsledku projekt zlyhal. Znalosť vyplývajúca z takýchto projektov však 

neumožnila, aby som ja a všetci, ktorých sa to týkalo, mohli jednoducho zostať pasívni. 

2. Dojmy a fakty k situácii 

V žiadnom okamihu diania nebolo ľahké získať prehľad o situácii. Spravodajské služby 

zasielali protichodné správy, kláštory boli hlásené ako zničené, následne vyšlo najavo, že sú 

zachované, počty obetí boli zveličené alebo znížené, skupinový egoizmus zabraňoval činom 

solidarity práve vtedy, keď boli menšiny zasiahnuté násilnosťami. Kto sa považoval a vníma 

ako hlavná obeť represií, má niekedy tendenciu k tomu, že buď prizná iným obetiam len 

menšiu mieru trápenia, alebo ho dokonca celkom postaví do podivného svetla. Je nevyhnuté 

kriticky prijímať najrozličnejšie pohľady a spravodajstvá, a pritom zahrnúť sebareflexívny 

moment, ktorý prehodnotí vlastné stanovisko a urobí ho transparentným. Bol som pozvaný 

na podujatia orientálnych kresťanov v tomto regióne, ktorých hlavným cieľom bolo, aby 

nám na „Západe“ urobili zlé svedomie z našej domnelej nečinnosti. Centrálna výčitka znela: 

pozeráte bokom, ak by sme Vás aj potrebovali. Kde ste vlastne neprestajne udržiavali Vaše 

svedomie v bdelom stave, keď sme zažili genocídu v roku 1915 a masakre, ako aj v roku 

1933 v Iraku? 

Podobné obvinenia nie sú nové. Rudolf Strothmann zhŕňal už vo svojej eseji o 

masakroch z roku 1933 – zároveň podával správy o genocíde z roku 1915, že „vzrušenie“ v 

ekuméne k týmto udalostiam je údajne len dočasné a cirkvi by sa čoskoro vrátili k 

každodennému dianiu, ktorých dlhodobé nasadenie za prenasledovaných by bol predsa 

býval zásadným kľúčovým elementom –, aby bola pamäť udržiavaná bdelou a z nej sa 

vyvodil spôsob správania, ktoré by im vystavilo „účet“.7 Keď IS smeroval ku rieke Chábúr, 

obsadil dediny, ktoré boli obývané ľuďmi, ktorí prežili masaker v Semile z roku 1933. Vyššie 

postavený kňaz sa ma v jednom e-maile spýtal – vediac, že to bola pre mňa rétorická otázka 

– či sme vedeli, kto to bol? Vždy sa tomu bránili, aby svoje dediny a usadlosti skutočne aj 

nazývali dedinami a usadlosťami. Ešte stále hovorili o táboroch, aby zdôraznili to 

predchádzajúce, ich pobyt na týchto miestach v severovýchodnej oblasti Sýrie. Naďalej 

chápali juhovýchodné Turecko ako ich vlastnú domovinu.  

A teraz so vzostupom IS, ktorý z času na čas smeroval cez rieku Chábúr na sever, 

mnohí kresťanskí obyvatelia už nemohli utiecť, alebo boli malé skupiny mladistvých, ktorí 

                                                           
7 Rudolf Strothmann, „Heutiges Orientchristentum und Schicksal der Assyrer,“ Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 55 (1936): 17-82. 
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dúfali, že budú môcť ochrániť dôležité budovy. Všetci upadli do zajatia. IS voviedlo celé 

dediny v južne položených a nimi kontrolovaných horách do rukojemníctva. Nie vždy 

nasleduje odkaz na prenasledovania, pogromy a genocídy minulosti tak explicitne, často sa 

prejavujú historické traumy kresťanských spoločenstiev skôr nevedome. 

A predsa sú dodatočné odkazy na tieto historické priebehy stále prítomné v 

argumentáciách zástupcov kresťanských spoločenstiev. V skutočnosti tento faktor nemožno 

podceňovať pre stratégie správania tých, ktorých tieto udalosti postihli, či už Arménov, 

sýrsko-ortodoxných (Aramejčanov) alebo Asýrčanov. Keď moji študenti diskutovali s 

utečencami z Libanonu, či sa po oslobodení svojej vlasti vrátia, bola ich odpoveď 

jednoznačná: „nie“. A tí, ktorí predsa nikdy neobývali inú domovinu ako tú v 

severovýchodnej Sýrii, poukázali na pogromy a prenasledovania v dejinách svojho ľudu. 

Majú pocit, že v tejto časti sveta nie sú vítaní. Tento pocit je umocňovaný prostredníctvom 

udalostí v Iraku, kde IS násilne vyhnala kresťanov z regiónu okolo Mosulu, nasledovalo 

zotročenie kresťanov a zničenie dôležitých architektonických svedectiev o dejinách 

kresťanov tohto regiónu s cieľom vymazať kultúrnu pamäť, ktorá tieto oblasti stáročia 

charakterizovala ako viacreligiózne, multikultúrne a viacjazyčné. Vskutku všetci 

východosýrski (asýrski) mladiství, s ktorými sme sa vtedy stretli, sa vysťahovali do Austrálie. 

Často sú to historické traumy, ktoré sú dnes zásadnou súčasťou rámca interpretácie, v 

súvislosti s tými, ktorí rozumejú situácii obnovených prechmatov voči kresťanským 

spoločenstvám. Niežeby sa jednotliví predstavitelia kresťanských menšín nevedeli vyjadriť 

úplne za hranicou tradičných vzorcov argumentácie, a potom by sa nepostavili na stranu 

opozície, sú to však skôr výnimky.8 Opätovne sa v sekundárnej literatúre poukazuje na to, 

že orientálni kresťania boli v mnohých ohľadoch obmedzovaní v ich existencii od doby 

ochranných zmlúv zo strany moslimov, ktorí si podmanili ich územia. Zároveň obsahovali 

tieto ochranné zmluvy, predtým ako im bol daný reštriktívny duktus, aj značný potenciál 

tolerancie.9 V skutočnosti mnohí orientálni kresťania zohľadňovali im nastavené hranice a 

pravidlá hry väčšinovej spoločnosti. V každom prípade nie je však správne, aby boli týmto 

určované a spravila sa z toho charakteristika ich existencie.10 Vyhlásenia pápeža Šenudu 

                                                           
8 Najib George Awad, And Freedom Became a Public Square: Political, Sociological and Religious Overviews 

on the Arab Christians and the Arabic Spring, Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 46 (Berlin: Lit 

Verlag, 2012). 
9 K ochranným zmluvám, por. Martin Tamcke, Christen in der islamischen Welt: Von Mohammed bis zur 

Gegenwart (München: C.H.Beck, 2008). Slovenský preklad, Martin Tamcke, Kresťania v islamskom svete: 
Od Mohameda po súčasnosť, prekl. Maroš Nicák (Bratislava, Vydavateľstvo UK, 2017), 24-33. 

10 Mimoriadny spor vzniká najmä tam, kde sa orientálni kresťania vedome vložia do koexistencie s moslimami, 

čo býva značne ideologicky poznačené tým, že sa považujú za kolaborantov:  Bat Ye’or, Der Niedergang des 
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počas demonštrácií na začiatku tzv. „Arabskej jari“ však jasne preukazujú stopy takýchto 

vzorcov správania získaných z minulosti, keď sa príliš dlho držal Mubaraka a snažil sa 

svojich veriacich odhovoriť od toho, aby demonštrovali. Toto odhalilo takmer 

nezmieriteľný rozpor medzi naučenými historickými stratégiami vedenia cirkvi a 

netrpezlivosťou prevažne mladých demonštrantov, ktorí spoločne so svojimi moslimskými 

spoluobčanmi museli bojovať za pravú sekularitu (a tým za zrušenie §2 egyptskej ústavy, 

ktorej je pridelená zvláštna úloha v ustanovení šaríʼe) a slobodu náboženstva (nie je tak 

samozrejmé ani medzi egyptskými kresťanmi) a zažiť, ako sa ich žiadosti stále viac dostávali 

mimo hru a museli ustúpiť požiadavkám Moslimského bratstva.11 

Popritom sa kresťania mimoriadnym spôsobom odnepamäti politicky angažovali za 

myšlienky, ktoré by prekonali náboženské rozdelenie svojich krajín: arabský 

nacionalizmus, komunizmus, socializmus.12 Na cestičkách týchto prevažne intelektuálov sa 

na začiatku nepokojov v Sýrii a Egypte pripojili aj kresťanskí intelektuáli na stranu opozície 

a dodnes sa tu nachádzajú. Ako preklenúť priepasť medzi politickými opciami, je – mierne 

povedané – otvorené. Všetky cirkvi sú masívne zasiahnuté vysťahovalectvom, všetky 

predstavujú nadproporcionálny podiel utečencov, čo znamená, že podiel kresťanských 

utečencov je vyšší ako podiel kresťanského obyvateľstva v krajine pôvodu. 

Celkový počet sýrskych utečencov podľa najnovších štatistík OSN pozostáva z 

5.306.503. Skutočné číslo by mohlo byť výrazne vyššie. K tomu treba pripočítať značné 

prúdy utečencov v rámci samotnej Sýrie. Z toho v Turecku sa nachádza: 3.251.997, v 

Libanone: 1.001.051, v Jordánsku: 654.582, v (severnom) Iraku: 244.235, v Egypte: 124.534, 

v Severnej Afrike: 30.104. Počet žiadostí o azyl zo Sýrie v Európe sa pohyboval medzi 

aprílom 2011 a júlom 2017 okolo 970.316, z toho 64% pripadá na Nemecko, 21% na 

Maďarsko, Rakúsko, Holandsko, Dánsko a Bulharsko, ďalších 15% na ostatné krajiny.13  

Sýria zažila pred vojnou výbušný nárast počtu obyvateľov (1922: 1.510.319; 1932: 

2.132.732; 1960: 4.565.321; 1970: 6.304.685; 1981: 9.171.622; 2004: 17.793.000).14 Z 19,4 

milióna obyvateľov v roku 2008 bolo 14,6 miliónov sunnitov, 2,4 milióna bolo alavitov a 

                                                           
orientalischen Christentums unter dem Islam, 7.-20. Jahrhundert: Zwischen Dschihad und Dhimmitude, 

mit einer Einführung von Heribert Busse (Gräfelfing: Resch, 2005). 
11 K účinným mechanizmom v cirkvi, ktoré skutočnej náboženskej slobode stavajú do cesty prekážky, por. 

Johanna Pink, Neue Religionsgemeinschaften in Ägypten. Minderheiten im Spannungsfeld von 
Glaubensfreiheit, öffentlicher Ordnung und Islam (Würzburg: Ergon 2003). 

12 V krátkosti: Tamcke, Christen, (poznámka 9). 
13 Martin Tamcke, „Die christlichen Kirchen in Syrien,“ in „Hilf mir vor meinen Verfolgern!“, An der Seite 

bedrohter evangelischer Christen in Syrien, ed. Enno Haaks (Leipzig: GAW, 2018), 13. 
14 Číselné údaje sú len čiastočne spoľahlivé. Tu boli využité najnovšie údaje OSN, por. Martin Tamcke, „Die 

Aufteilung im Nahen Osten nach dem 1. Weltkrieg,“ in „Hilf mir vor meinen Verfolgern!“, An der Seite 
bedrohter evangelischer Christen in Syrien, ed. Enno Haaks (Leipzig: GAW, 2018), 15-19. 
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šiitov, 0,5 milióna bolo drúzov a 1,9 milióna kresťanov.15 K rum-ortodoxnému patriarchátu 

v Antiochii patrilo pred vojnou 1.000.000 veriacich v Sýrii (v porovnaní so 450.000 v roku 

1970). Teologická fakulta na rum-ortodoxnej Univerzite v Balamande sa ale nachádza v 

Libanone. Sídlom patriarchátu (oficiálne antiochijského) je dnes Damask. Od roku 1899 

vedú cirkev Arabi. Dovtedy zastával vedenie cirkvi grécky klérus. Po celom svete patrí do 

tejto cirkvi 2,7 milióna veriacich. Dôležitými pútnickými centrami sú mariánsky Kláštor 

Saydnaya (zo 6. stor., ukrýva množstvo rukopisov) a Kláštor sv. Thekly z Ma’luly (pri 

Damasku). Prostredníctvom prisťahovalectva tých, ktorí prežili genocídu, bolo arménske 

cirkevné spoločenstvo pred vojnou tretím najväčším v krajine (200.000, od roku 1970 sa 

zdvojnásobilo). Taktiež značný rast je v Sýrskej ortodoxnej cirkvi (1999: 150.000; 1995: 

89.400; 1970: 80.000). V dôsledku rozsiahleho vyhladzovania Sýrskej ortodoxnej cirkvi sa 

mnohí tí, ktorí prežili, presťahovali z juhovýchodného Turecka po roku 1915 do Sýrie. V 

roku 1923 sa patriarchálne sídlo nachádzajúce sa v Mardine presťahovalo najprv do Homsu 

a v roku 1959 sa premiestnilo do Damasku. V roku 1996 bol ako nové centrum založený 

Kláštor Saydnaya severne od Damasku. K Asýrskej apoštolskej cirkvi Východu tu dnes patrí 

odhadom 15.000 veriacich. Ku katolíckej cirkevnej rodine patria melkiti (s Rímom 

unionovaní rum-ortodoxní, 2008: 284.000; 1970: 100.000), maroniti (2008: 49.000; 1970: 

25.000) a syriáni (s Rímom unionovaní sýrsko-ortodoxní 2008: 62.00; 1970: 20.000). 

Arménska katolícka cirkev (2008: 21.500; 1970: 22.000) a chaldejci (2007: 15.000; 1970: 

6.000) a latinskí kresťania (ca. 15.000) sú v krajine zastúpení len v malých komunitách. 

Počet protestantov sa dá zmieniť čiastočne v súvislosti s etablovanými veľkými 

cirkvami (Arménsko-evanjelická únia, Asýrsko-evanjelická cirkev, Národná evanjelická 

synoda) a má korene v misijnej práci amerických presbyteriánov. Ich počet by sa mohol 

pohybovať okolo 25.000. Charizmatické a letničné zbory sa neevidujú. Domáce zbory 

protestantov boli v Sýrii bezprostredne zakázané pred vypuknutím nepokojov. Od polovice 

70. rokov sú zakázaní aj adventisti, ktorých prvý zbor bol založený v roku 1893 v Aleppe. 

Ich komunitné centrum v Damasku bolo zatvorené, mnoho pastorov a členov zboru bolo 

zatknutých. Obvinenie znelo, že ide o organizáciu priateľsky naklonenú Izraelu. Odhady 

vychádzajú z toho, že polovica kresťanskej populácie opustila krajinu. V Iraku sú čísla ešte 

dramatickejšie.16 Tu viac ako polovica veriacich kresťanských cirkevných spoločenstiev 

                                                           
15 Martin Tamcke, „Religion in Syrien,“ in Handbuch der Religionen der Welt, Band 4. eds. Markus Porsche-

Ludwig a Jürgen Bellers (Nordhausen: Verlag Bautz, 2012), 1269-1274. 
16 Martin Tamcke, „Religion im Irak,“ in Handbuch der Religionen der Welt, Band 4. eds. Markus Porsche-

Ludwig a Jürgen Bellers (Nordhausen: Verlag Bautz, 2012), 1071-1074. 
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opustila krajinu. Vskutku nikdy predtým nebola existencia spoločenstiev kresťanskej viery 

na Blízkom východe tak ohrozená, ako je dnes. 

 

3. Prístupy k riešeniu súčasnej situácie 

Bez početných zborov v diaspóre, ktoré majú značnú prevahu ako tie v pôvodných 

krajinách, by cirkvi v Sýrii, Iraku, Libanone, Turecku, Iráne, Jordánsku a Palestíne sotva 

prežili. Tomu zodpovedá veľkosť vplyvu diaspóry, rovnako veľké sú však tiež možné 

napätia. Keď sa vyvíja tlak na arménskeho patriarchu v Istanbule zo strany diaspóry, aby sa 

politicky jednoznačnejšie vyjadril k otázke genocídy, – ktorý to však po dohode s miestnymi 

orgánmi odmietne s argumentom, pričom tvrdí, že pravidlá vyjednávania sa orientujú na 

základe miestnych pomerov, stáva sa takáto nezhoda rýchlo politickou otázkou a vzniká 

reálne nebezpečenstvo zníženia finančných príspevkov pre cirkev v regióne pôvodu zo 

strany veriacich v diaspóre. 

Malo by sa povzbudzovať k migrácii, pretože sa zdá, že len Západ ponúka záruku pre 

ďalšie pokračovanie existencie kresťansko-orientálnych zborov? Toto obhajoval pri prvej 

veľkej vlne utečencov sýrsko-ortodoxných kresťanov z Tur Abdin metropolita Európy, Mor 

Yulius Cicek. Alebo by sa cirkev mala intenzívnejšie zasadiť za vytrvanie v regióne? Toto 

riešenie uprednostňoval v tom istom prípade metropolita oblasti Tur Abdin, Mor Timoteos. 

V súčasnosti sa všetky cirkvi snažia veriacich podnietiť k tomu, aby zostali vo svojich 

krajinách pôvodu alebo aspoň v ich blízkosti. Vzbudzuje pozornosť, že si takmer všetky 

cirkvi získali nových hierarchov v priebehu nepokojných rokov z čias americkej intervencie 

v Iraku. Takmer všetci, ktorí prišli do úradu, zastávali predtým funkciu na Západe. Nový 

patriarcha Asýrskej apoštolskej cirkvi Východu naznačuje alternatívu. Jeho predchodca bol 

nútený premiestniť sídlo patriarchátu z Teheránu do USA. Táto voľba teraz ponúkla 

príležitosť priviesť patriarchát naspäť do Iraku, kde bola zriadená až do masakrov v Semile 

v roku 1933. Týmto teda cirkev ukazuje, že sa chápe ako orientálna, a práve v časoch 

masívneho utláčania jej pôvodu. Či to môže povzbudiť utečencov, aby sa vrátili do Iraku, 

prinajmenšom na relatívne bezpečný sever, ešte nie je popravde dohodnuté.  

Mnohí kresťania nakoniec definitívne opustili Irak po násilných činoch IS, ktoré boli 

proti nim namierené a smerovali k migrácii. Sotva sa vrátia. Tí, ktorí ešte vyčkávali v 

táboroch, sú kvôli obnoveným bojom medzi Kurdmi a irackou ústrednou vládou (pod 

šiitskou dominanciou) zneistení a zdráhajú sa vrátiť. Porovnateľne málo migrantov sa už 

teraz odhodlalo k opätovnej obnove. Cirkvi posilňujú školský program, vytvárajú vlastné 

sociálne a charitatívne štruktúry (alebo také, ktoré sú im blízke). Politicky sa patriarcha 

Sýrskej ortodoxnej cirkvi vyjadruje neustále podporujúc prezidenta Assada a jeho zotrvanie 
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pri moci. Vo svojich vyhláseniach nezohrávajú málo početní kresťania, ktorí stoja na strane 

opozície, vnímateľnú úlohu. Obvinil Svetovú radu cirkví z jednostrannosti, kde odsudzuje 

utrpenie civilného obyvateľstva v často veľmi násilnom postupe vládnych jednotiek. Občas 

dochádza ku obvineniam Západu.  

Otázka martýrov hrá medzičasom zo spirituálneho hľadiska centrálnu úlohu 

mnohých cirkví.17 Mnohí, ako Rum-ortodoxná cirkev, to považujú za ťažké, aby sa v tomto 

okamihu kanonizovali neomartýri.18 Politická situácia to neumožňuje. Poukazujú na prípad, 

ktorý sa stal známym ďaleko za hranicami Sýrie, keď sa kňaz postavil pred demonštrantov, 

aby ich chránil, zatiaľ čo armáda proti nim postupovala s nabitými zbraňami a tankami. 

Vláda odmieta, že bol zabitý vládnymi vojakmi, naproti čomu sa demonštranti a veriaci k 

tomu vyjadrujú obviňujúc vládne jednotky. Zdá sa, že to znemožňuje riadny proces 

kanonizácie, ktorý nenasleduje politické sympatie, ale duchovné potreby. Celkom iná 

situácia je v Koptskej ortodoxnej cirkvi. V jednom interview biskup Tomáš jasne uvádza, 

prečo je poňatie mučeníctva pre nich tak zásadne dôležité: „Ten, kto sa nebojí, môže 

milovať, odpúšťať a ukázať silu.“19 Biskup je dobre informovaný o traumatických 

skúsenostiach, ktoré človeka robia neschopného slova. Predsa: Svedkovia martýrstva sú 

však vyzvaní, aby „sa angažovali so všetkou svojou silou a vytvorili tak spravodlivosť.“ Preto 

sa cirkev angažuje za ľudské práva. „A napokon sa snažíme obnoviť lásku medzi ľuďmi. 

Všetci ľudia sú zapojení do cyklu lásky a odpustenia vrátane vrahov.“ Odpoveď na 

martýrstvo nemôže byť nespravodlivosť. 

Taktiež Chaldejská cirkev sa teraz v posledných rokoch snaží o blahorečenie jedného 

z ich najvýznamnejších martýrov. Do akej miery má koncept martýrstva skutočne potenciál 

prispieť k zmiereniu v spoločnostiach, musí zostať otvorené. Je však nepopierateľné, že 

existuje zmysel zdanlivo bezvýznamného umierania kvôli viere, ktorá je poslednou formou 

odporu, kde sa odpor navonok likviduje. Myšlienka martýrstva ako pokus o zvládnutie 

situácie je jedným z prvkov, ktorá rozumie násilným činom alebo privádza k zmyslu, ktorý 

môže byť schopný prekonať vzniknuté skutočnosti. 

                                                           
17 Martin Tamcke, „Die Märtyrer der orientalischen Orthodoxie,“ in Jahrbuch Verfolgung und 

Diskriminierung von Christen 2017, eds. Thomas Schirrmacher a Max Klingberg v spolupráci s Martinom 

Warneckem (Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2017), 84-91. 
18 Martin Tamcke, „Der Völkermord an den Armeniern und anderen Christen und die Folgen in Syrien,“ in 

„Hilf mir vor meinen Verfolgern!“, An der Seite bedrohter evangelischer Christen in Syrien, ed. Enno Haaks 

(Leipzig: GAW, 2018), 20-23, 27. 
19 Katja Buck, „Das Kreuz ohne Furcht tragen“, in Ökumenischer Rat der Kirchen (12./20. apríl 2017); 

https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/carrying-the-cross-without-fea-1 



 

 

MARTIN TAMCKE 

 76 

Iné, spiritualitou nesené činy, stoja opodiaľ, ako napr. pomoc moslimom a kresťanom 

zo strany mnohých kresťanských humanitárnych organizácií. Taktiež pokusy o stanovenie 

znakov náboženskej alebo konfesionálnej súdržnosti nad rámec náboženstva alebo 

konfesionalizmu proti teroru, sú (tiež) spirituálne prvky, ktoré by mohli byť nápomocné 

znovuobnoveniu v zmysle koexistencie. Je však ešte príliš skoro premýšľať o nositeľskej 

schopnosti alebo o nedostatočnosti spirituálnych a teologických odpovedí. Zreteľné je len, 

že násilie tých, ktorí sa mu postavili spirituálne motivovaní, poskytlo hlbší ľudský profil, 

ktorého význam sa dúfajúc raz ukáže v budúcnosti v povojnovom období. 
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