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4 Obnovlenci a ich úloha v rozkole Ruskej pravoslávnej cirkvi  

   alebo „Rozdeľ a panuj“ 

 

 Rozkol, ktorý vznikol v Ruskej pravoslávnej cirkvi v čase, keď bol na čele 

patriarcha Tichon v r. 1917-1925, vznikol za značnej podpory vtedajšej štátnej 

politiky, ktorá bola veľmi precízne teoreticky rozpracovaná a následne aj v praxi 

konkrétne realizovaná. Veľmi dobrým nástrojom na vnútorný rozkol v Cirkvi sa 

v rukách štátnych expertov na boj proti pravoslávnej Cirkvi stali práve nespokojní 

obnovlenci, ktorí uvedomelo, aktívne alebo pasívne pracovali na rozklade Cirkvi 

zvnútra. Západný historik U. Fletcher poukazuje na to, že niet ani najmenších 

pochýb, že sovietska moc bola veľmi zaangažovaná v tomto schizmatickom hnutí 

obnovy1. 

 Gerd Štrikker2 poukazuje na modernistickú schizmu obnovlencov, ktorých 

pomoc využili boľševici vo vhodnom čase. Pospelovskij si dáva otázku, prečo sa 

sovieti od r. 1922 – 1923 tak veľmi usilovali urobiť rozkol v Ruskej pravoslávnej 

cirkvi tým, že podporovali obnovlencov? Odpoveďou môže byť fakt, že Ruskú 

pravoslávnu cirkev, ktorá bola v novom ateistickom režime od začiatku považovaná 

za nepriateľa číslo jeden, bolo treba zničiť. I keď v predchádzajúcej kapitole sa už 

spomínalo, aké prostriedky použil štát na boj s väčšinovou Cirkvou, v ZSSR bolo 

nutné tohto „triedneho nepriateľa“ oslabiť zvnútra. Na boj zvnútra bolo vhodné 

použiť v kritickej dobe práve obnovlencov. Keďže však obnovlenci očividne neboli 

morálne a duchovne schopní pritiahnuť k sebe veriaci národ, potreboval pomoc 

niekoho silnejšieho. A tak intenzívna podpora rozvratnému „partizánskému“ hnutiu 

v Cirkvi zo strany štátu i keď trvala iba dva roky, zanechala za sebou hlbokú jazvu 

na Tele Cirkvi. Do začiatku druhej svetovej vojny toto hnutie definitívne a postupne 

zaniklo. 

                                                 
1 ФЛЕЧЕР, У.: Наука выживания, Лондон 1965, s. 19; Церков в Росии 1927 – 1943; pozri: 

ЛИСАЦЕВ, Е.: Критика буржазной фальсификации положения религии в СССР, Изд. 2. Мосва 1975, 

s. 100 -111. 
2 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s. 39-40. 
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 V sovietskom „Ateistickom slovníku“ je obnovlenecké hnutie „úctivo“ 

definované ako: „Opozičné hnutie vnútri ruského pravoslávia, ktoré vzniklo na 

základe nespokojnosti veriacich a časti klerikov s kontrarevolučnou politikou 

patriarchu Tichona“1. 

 Išlo o cirkevnú opozíciu a jej reakciu, ktorá sa objavila na jednej strane preto, 

lebo na miestnom sneme r. 1917-1918 neboli prijaté nové návrhy, ktoré mali pomôcť 

„demokratizácii“ Cirkvi, t.j. odmietnutiu monarchistického princípu, ktorý v Cirkvi 

zosobňoval práve patriarcha. Na druhej strane išlo aj o nezhody, ktoré vznikli medzi 

štátom a Ruskou pravoslávnou cirkvou kvôli „odobratiu cirkevných cenností“ 

v súvislosti s hladom v ZSSR2. 

 Aby sa dala zodpovedať otázka, kto vlastne boli obnovlenci, aké boli ich 

názory, ako sa stavali k politike štátu, aké osobnosti stáli na čele hnutia, aké metódy 

používali, aký bol historický vývoj hnutia, je potrebné vrátiť sa trochu do minulosti. 

Jedným z prameňov vnútorných protikladov a nespokojnosti, ktoré vznikali v Ruskej 

pravoslávnej cirkvi, bolo „akademické – učené mníšstvo“, čosi, čo sa veľmi 

odlišovalo od skutočne pravoslávnej monastierskej tradície pohľadu na Boha, 

modlitby, pustovníctva a svätosti. Učené mníšstvo nemalo nič spoločné 

s monastierskym mníšstvom, a tak medzi nimi vznikali niekedy aj tragické 

konflikty3. Poukazujeme na „mníchov“, ktorí po skončení duchovných akadémií 

prijímali postrih z perspektívy biskupskej kariéry, súc motivovaní veľmi svetskými 

vlastnosťami, túžbou po cti a moci, ale nie túžbou po skutočnej mníšskej askéze. 

Západná a východná Cirkev od 8. storočia ustanovovala na katedry biskupov 

kandidátov z mníšstva – čierneho duchovenstva, alebo kňazov vdovcov, alebo tých, 

ktorí zložili sľub, že sa už neoženia. Táto tradícia predurčila ženaté – biele 

duchovenstvo na to, aby celý život zostávalo v tieni čierneho duchovenstva, ktoré sa 

prejavovalo v každodennom živote v podriaďovaní sa biskupom. Určitá časť 

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 238. 
2 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s. 185. 
3 ФЛОРОВСКИЙ, Г.: Пути русского богословия. Париж 1988, s. 340-341. 
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episkopátu vyslovovala veľmi veľké pochybnosti o kandidátoch, hlavne o ich 

morálnych kvalitách a skutočnej zbožnosti.  

 Antimníšske nálady v cirkevných kruhoch sa objavili pri prvej príležitosti, 

akonáhle sa začali liberálne reformy v r. 1860, ktoré vzbudili nádej aj na reformu 

v Cirkvi, čo bolo príčinou množstva diskusií na túto tému. Mnohí teológovia ako D. 

I. Rostislavov, V. I. Askočenskij, kňaz Belljustin a iní vystupovali v tom čase s veľkou 

všeobecnou kritikou voči mníšstvu a zvlášť voči biskupom z mníšstva. Tu kdesi 

môžeme vidieť prvotný základ protimníšskej opozície, ktorú zaujala aj „Skupina 

tridsiatich dvoch sanktpeterburgských kňazov“ roku 1905, ktorí svojím historickým 

vývojom po revolúcii roku 1917 došli až do obnovleneckého rozkolu. G. Florovský 

charakterizuje túto pozíciu ako „protestantizmus východného obradu“. Veľmi 

podrobnú a obsiahlu monografiu na danú tému vydal diakon Eliáš Solovjev1. 

Začiatok 20. storočia bol charakteristický návratom inteligencie do Cirkvi, ktorá 

prešla skúškami – pokušeniami marxizmu a zostala sklamaná, ale zato sa na ňu 

nalepil aktivizmus a túžba po uskutočňovaní reforiem, teraz však už s kresťansko-

socialistickými tendenciami. G. Florovský skepticky oceňoval úlohu inteligencie, 

ktorá pri návrate do Cirkvi nadmieru očakávala zmeny... Profesor Peterburgskej 

duchovnej akadémie archimandrita M. Semjonov dokonca vystupoval s celým 

programom: „Program ruských kresťanských socialistov“. Do Cirkvi sa v tom čase 

vrátil aj Sergej Bulgakov, známy ekonóm, filozof a spoločenský dejateľ, neskôr 

teológ, kňaz a cirkevný dejateľ. Pôvodne sa zaoberal marxizmom, ale neskôr ho 

zanechal a vrátil sa ku kresťanstvu. Od r. 1906 je profesorom v Moskve. Bol 

poslancom Druhej Dumy. 11. júna bol patriarchom Tichonom vysvätený za kňaza. 

V januári 1923 odcestoval z Krymu do Konštantinopolu. Od r. 1925 bol profesorom 

dogmatiky v novozriadenom teologickom inštitúte v Paríži, kde neskôr pôsobil ako 

dekan. Zomrel 12.júla 1944. Sergej Bulgakov a Nikolaj Berďajev v tom čase 

premýšľali o vytvorení akéhosi „Kresťansko politického zväzu“... 

                                                 
1 СОЛОВЬЕВ, И.: Обновленческий раскол. Москва 2002, s. 
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 Práve vyššie spomenutá skupina peterburgských kňazov r. 1905 adresovala na 

sankt-peterburgského metropolitu Antonija Vadskovského program radikálnych 

cirkevných reforiem. V tom čase mali všetci biskupi v súvislosti s pripravovaným 

snemom Ruskej pravoslávnej cirkvi odovzdať predsnemovej komisii návrhy na 

cirkevné reformy, ktoré boli koncom roka 1905 opublikované pod názvom „Posudky 

eparchiálnych biskupov na otázky týkajúce sa cirkevných reforiem“.  

 „Skupina 32“ žiadala napríklad oddelenie Cirkvi od štátu, demokratizáciu 

cirkevného riadenia, prechod na gregoriánsky kalendár, preklad bohoslužieb 

z cirkevnoslovančiny do ruštiny, skrátenie liturgie, vydelenie dlhšieho času na kázeň. 

Usilovali sa prinavrátiť k pôvodným ideám, aby sa biskupi mohli ženiť. Presadzovali 

tiež možnosť druhého cirkevného sobáša v prípade kňazov, ktorým zomrela 

manželka. Vystupovali proti patriarchálnej forme riadenia Cirkvi, ktorá podľa ich 

mienky narušuje cirkevnú formu „sobornosti“. Nutnosť funkcie patriarchu videli iba 

v súvislosti s miestnym snemom Ruskej pravoslávnej cirkvi, na ktorom mal 

vystupovať ako predseda snemu. Neskôr táto skupina berie na seba celý rad úloh 

kresťansko-socialistického smeru a mení sa na „Zväz cirkevnej obnovy“. Aktivisti 

zväzu považovali za morálnu povinnosť obraňovať pracujúcich pred kapitalistickým 

vykorisťovaním. Obnovlenci boli vlastne akísi „liberálni bojovníci za demokraciu 

v Cirkvi“, ktorí preberali prvky zo svetskej – politickej demokracie a usilovali sa ich 

vniesť do Cirkvi. Veľmi kriticky vystupovali proti monarchii a spoločne s boľševikmi 

opakovali a vymenúvali všetky utrpenia, za ktoré nemohol nikto iný, iba cári.  

 V roku 1907 sa „Skupina 32 kňazov“ podelila a pracuje už po názvom „Zväz 

progresívneho petrohradského duchovenstva“. Ešte viac ľavicovo zameraný je však 

petrohradský „Všeruský zväz demokratického pravoslávneho duchovenstva“, 

ktorého predsedom bol kňaz A. I. Vvedenskij. Nadväzne na to sa analogicky objavili 

ďalšie kresťansko-socialistické organizácie ako napr. v Kyjeve „Zväz nových 

kresťanov-socialistov“, „Zväz demokratických klerikov a laikov“1.  

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истори..., s. 242. Pozri kapitolu Zrod cirkevného 

radikalizmu. 
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 V Moskve F. Žilkin, ktorý bol zamestnaním tkáč, zaregistroval 8. júna 1917 

„Kresťansko-sociálnu pracovnú stranu“, ktorá sa po víťazstve boľševikov 

premenovala na „Kresťansko-socialistickú robotnícko roľnícku stranu“. Táto strana si 

získala náklonnosť patriarchu Tichona, ktorý jej určil duchovníka – kňaza S. 

Kalininovského. V budúcností bude tento kňaz známym aktivistom hnutia „Živej 

Cirkvi“. Ďalším významným aktivistom tejto strany bol známy profesor cirkevného 

práva N. D. Kuznecov, jeden z najaktívnejších ľudí miestneho snemu r. 1917-1918. 

Popri svojom radikalizme program strany odmietal triedny boj, nabádal 

k sociálnemu pokoju a ukončeniu bratovražednej občianskej vojny, ktorá ako 

prorocky predvídal F. Žilkin, môže pripraviť o život milióny ľudí. Z tejto perspektívy 

bol pozitívny program strany bližšie k solidárnosti a sociálnemu učeniu pápeža Leva 

XIII. než k marxizmu.  

 22. marca 1919 sa vedenie strany - Žilkin, Kuznecov, Kalinovskij a bývalý 

misionár I. Glazunov, obrátilo na patriarchu s prosbou o požehnanie na prácu tejto 

strany v Cirkvi. S tým, že do strany vstúpia klerici a pomôžu šíriť ich literatúru 

v chrámoch. Patriarcha Tichon múdro odmietol a poukázal na to, že „úlohou 

pravoslávnej Cirkvi nie je podporovať politické myšlienky“. K tejto strane Cirkev 

prejavila náklonnosť, pretože jej úlohy sa do určitej miery stotožňovali „s cieľmi, 

ktoré boli na úžitok svätej pravoslávnej Cirkvi“. Je zaujímavé, že táto strana sa 

v osobách Žilkina a Kuznecova pred sovietskou vládou prihovárala za otvorenie 

chrámov v Kremli na bohoslužby aspoň počas troch paschálnych dní r. 1919, čo sa jej 

aj podarilo. Kuznecov v mene strany predkladal jeden protest za druhým, ktoré 

obmedzovali práva veriacich. Ešte v r. 1918 si táto strana dovolila vydať kritické 

memorandum k dekrétu o oddelení Cirkvi od štátu a škôl od Cirkvi, ktorý 

pomenovala „antipedagogickým a protinárodným“. Priama kritika vodcu Lenina 

bola príčinou, že bol odsúdený a uväznený spoločne s oberprokurorom synody 

Samarinom. V septembri 1919 bol v koncentračnom tábore a to až do skončenia 

občianskej vojny, neskôr bola Žilkinovi udelená amnestia. Jeho strana však bola 

zakázaná.  
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 Tieto vyššie uvedené náboženské hnutia nachádzali pochopenie u kánonickej 

Ruskej pravoslávnej cirkvi, na čele ktorej stál patriarcha. Všetky tieto hnutia boli 

vrúcne myslené, hoci nemali najsprávnejší smer. V tom čase bol rozšírený názor, 

ktorý ideu komunizmu a socializmu ako cestu k nemu stotožňoval vo svojej podstate 

s kresťanstvom.  

 Prot. Vladislav Cypin1 definuje toto hnutie ako skupinu cirkevných liberálov, 

ktorí podali návrh cirkevných reforiem v duchu otvorenej kritiky celej cirkevnej 

historickej minulosti, ale aj kritiky vtedajšieho stavu Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

V podstate išlo o demagogické heslá všestranných zmien, ktoré adresovali 

duchovenstvu, aby sa obrátila pozornosť na problémy pozemského života 

a požadovali sa tiež voľby na všetkých stupňoch cirkevného riadenia. D. 

Pospelovskij toto hnutie hodnotí ako cirkevný radikalizmus2. 

 Biskupi návrhy „peterburgských novátorov“ vo svojich Posudkoch 

predsnemovej komisii kategoricky zamietli. Istý kňaz Valentin Svencickij, ktorý sám 

poukazoval na skutočnosť, že je nutné urobiť určité zmeny v cirkevnom riadení, sa 

v r. 1906 vyslovil takto: „Zväz cirkevne obnovených je jeden z mnohých 

profesionálnych zväzov ako žiariaci lúč ženy z apokalypsy, ktorá bola oblečená do 

slnka. Terajšie cirkevné hnutie môžeme nazvať liberálnym kresťanstvom, ktoré 

môžeme definovať iba ako polopravdu. Duša je rozdelená na dve časti – náboženskú 

a svetskú, nemôže sa úplne oddať ani slúženiu Bohu, ani slúženiu svetu. Výsledkom 

toho je horká polopravda, ani teplé, ani nie chladné liberálne kresťanstvo, v ktorom 

niet ľudskej a tiež Božej pravdy. Predstavitelia takéhoto kresťanstva nemajú 

náboženský entuziazmus a niet medzi nimi mučeníkov ani tých, čo poukazujú na 

hriechy“3. Obnovlenci si vo svojom programe dávali za úlohu: „Očistiť kresťanstvo 

od všetkého pohanského, prehodnotiť dogmatiku, morálku a zjednodušiť 

bohoslužby, prehodnotiť všetky cirkevné kánony“4. V chrámoch spievali „mnohaja 

                                                 
1 Православная энциклопедия. Москва 2000, s. 131. 
2 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории..., s. 242. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 239. 
4 ОРЕХОВ, Д.: Русские святые 20. cтолетия. С.- Петербург 2000, s. 61. 
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leta blahovernejšomu Sovnarkomu a tiež veľkému vodcovi Leninovi“. Celú 

pravoslávnu Rus vyzdobili heslami: „Rôznymi cestami ideme k jedinému cieľu: 

vybudovanie Božieho kráľovstva – Komunizmu na zemi“. Obnovlenci si naivne 

predstavovali, že slobodu pre Cirkev je možné vybojovať politickými prostriedkami, 

cestou revolučných zmien, pričom pozabudli, že skutočná kresťanská sloboda sa rodí 

a vychádza z čistej ľudskej duše, očistenej od hriechu a vášní. Na čele tohto hnutia 

stáli ľudia, ktorým boli milé prejavy cudzej úcty a cti, a boli vedení závisťou, pýchou 

a túžbou po zisku. Niekedy z ich prejavov zaznieval skôr ateizmus, ako kresťanstvo. 

Medzi klérom boli len preto, lebo prijali kňazstvo, ale nie z presvedčenia, lež kvôli 

„mrzkému zisku“1. V r. 1911 z 2148 absolventov duchovných seminárov k r. 1913 

bolo rukopoložených iba 574, čo svedčí o určitej duchovnej i duchovenskej kríze, 

ktorá vládla v Cirkvi a aj na duchovných školách2. 

 Je potrebné povedať, že po revolúcii r. 1905-1907 niektorým členom 

peterburgskej „Skupiny 32“ bola úplne zakázaná kňazská služba. Niektorí boli 

pozbavení kňazskej služby v Cirkvi alebo sa sami oficiálne zriekli kňazstva 

a kresťanskej viery.  

 Kresťanský socializmus nestratil v tom čase na svojej aktuálnosti, čo sa skoro 

prejavilo na „8. zjazde pravoslavných misií v r. 1909 v Kyjeve“. Na tomto zasadaní 

mnohí v cirkevných kruhoch známi ľudia vášnivo vystupovali na obhajobu 

kresťansko-socialistického programu. Na druhej strane energicky útočili na 

arcibiskupa Antonija Chrapovického, budúceho hlavného predstaviteľa Ruskej 

zahraničnej cirkvi, ktorej sa stal „blízky pravoradikálny revolucionizmus, ktorý ťahal 

Cirkev na falošnú cestu“3. Samozrejme, že prílišné zapájanie emigrantov Ruskej 

zahraničnej cirkvi do politiky prinieslo určité problémy patriarchovi Tichonovi, ktorý 

bol zodpovedný za Cirkev vo vzťahu k štátu ako hlavný predstaviteľ Ruskej 

pravoslávnej cirkvi nielen doma, ale aj v zahraničí. Jednoznačne treba povedať, že 

                                                 
1 Tit 1, 11. 
2 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке. Москва 1995, s. 62. 
3 АЙВАЗОВ, И.: Обновленцы и староцерковники. Москва 1909, s. 3-4; s. 56-62.  



98 
 

usmernenie k apolitickosti pravoslávnej Cirkvi sa najmä v zahraničí neprijímalo tak, 

ako to patriarcha vyžadoval.  

 Cirkevní socialisti kritizovali K. Marxa za jeho materializmus a bojujúci 

ateizmus1, ale napr. bývalý profesor Kyjevskej duchovnej akadémie V. Exempľarskij, 

ktorý prišiel o svoje miesto za to, že vystupoval na obhajobu spisovateľa Leva 

Tolstého, ktorý bol z Cirkvi vylúčený, sa demonštratívne naklonil k marxistickej 

sociálnej demokracii. Presadzoval reálnu lásku k človeku, ktorej sa podľa jeho názoru 

v dejinách Cirkvi často ľuďom nedostávalo.  

 Najmä po októbrovej revolúcii 1917 sa hlavní predstavitelia, hlásajúci cirkevnú 

obnovu, mali možnosť verejne a nespočetnekrát prejaviť svojimi horlivými 

vystúpeniami na mítingoch, zhromaždeniach a konferenciách pred davmi. V tom 

čase začali vydávať rôzne brožúry, ako napr. „Boh či príroda“, „Socializmus 

a kresťanstvo“, „Dve cesty k slobode a bratstvu“. 

 Ďalším vývojom hnutia cirkevnej obnovy sa budeme zaoberať neskôr, ako aj 

spôsobom a metódami jeho práce. Je však nevyhnutné, aby sme poukázali na 

„najvýznamnejšie vedúce osobnosti“, ktoré založili a formovali toto hnutie „Skupiny 

32“. Známym dorevolučným radikálom v Cirkvi bol biskup Antonin Granovskij2. Bol 

vynikajúcim študentom, ktorý mal rád prejavy ľudskej úcty a táto ješitná vnútorná 

arogancia, bola pravdepodobne príčinou, prečo prijal mníšstvo. Bol absolventom 

Kyjevskej duchovnej akadémie. Prednášal na mnohých duchovných školách, na 

ktorých všetkých udivoval svojím čudáctvom. Istý čas žil v moskovskom Donskom 

monastieri. V svojej mníšskej cele žil s medveďom3, ktorého brával všade so sebou. 

                                                 
1 Воинсгвующий атеизм . Jeden z prúdov v ateizme, ktorý sa vyznačoval agresívnym, násilným a 

bojovým duchom zvlášť po „VOSR“ v ZSSR.  
2 R. 1865-1927. 
3 Možno sa mu páčil životopis sv. Serafima Sarovského, kde sa píše ako sa tento pustovník spriatelil 

s medveďom. Boh nechce, aby sme napodobňovali životy svätcov. Boh chce, aby sme sami žili sväto. 

Napodobňovanie je hrať sa na niekoho, robiť divadlo a nebyť sám sebou. Boh nepotrebuje aby sme 

pre Neho hrali divadlo. Istý západný svätec pred vstupom do kláštora rozbil svoje husle, na ktorých 

veľmi rád hral, aby ho nepokúšali pri jeho duchovnom napredovaní. Istý chlapec, ktorého rodičia 

nútili chodiť do hudobnej školy a hrať na husle, sa o tomto svätcovom skutku dozvedel a pred 

rodičmi povedal: „Rozbijem svoje husle a budem ako ten svätec“. Obaja pri rozbití huslí mali však 

odlišné vnútorné pohnútky. Jeden lásku a druhý nenávisť. 
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Neskôr bol premiestnený do Tuly a tam ustanovený za inšpektora seminára, kde si 

hneď proti sebe pobúril študentov tým, že ich v noci budil, robil im prehliadky 

a hľadal zakázanú literatúru. Neskôr prednášal v Cholme, kde všetkých udivoval 

krutosťou a duchovným chladom. Začiatkom storočia pôsobil v Peterburgu 

v Cenzúrnej rade. Napísal komentár ku knihe Barucha. Navštevoval teologicko-

filozofické spolky. Alexander Benua ho výstižne charakterizoval takto: 

„Archimandrita Antonij z Alexandro-Nevskej lavra na mňa zapôsobil veľmi silne... 

Bol veľmi vysoký...mal démonickú tvár, prenikavé čierne oči ako uhoľ a nie veľmi 

hustú bradu. Veľmi ma prekvapilo, keď sa tento kňaz otvorene začal nepochopiteľne 

cynicky vyjadrovať... Obľúbenou témou jeho besied boli otázky pohlavného styku1, 

ich hriešnosť. Skoro vôbec nevyzdvihoval asketizmus...“2. V súvislosti s asketizmom 

však neskôr budeme vidieť, že ako jediný predsa len obhajoval potreby mníšstva 

a askézy v hnutí obnovlencov. Kvôli teologickej erudovanosti si získal pozornosť 

peterburgského metropolitu Antonija Vadkovského, ktorý ho r. 1903 rukupoloži na 

narvského biskupa. Počas revolúcie r. 1905 odmietol spomínať na bohoslužbách 

meno imperátora. Ešte r. 1907 sa v jednej zo svojich kázní odvážil nazvať monarchu 

dieťaťom satanáša. V novinách „Новые времена“ publikoval článok, za ktorý bol 

uvoľnený zo služieb Cirkvi.  

 Od r. 1913 bol ustanovený za vladikaukazského biskupa. V čase trvania 

Miestneho snemu r. 1917-1918 žil v Moskve, kde sa túlal v potrhanom podriasniku, 

prespával na lavičkách a pri stretnutí so známymi sa sťažoval, že na neho všetci 

zabudli. Biskup Antonij budil skôr dojem nie celkom duševne zdravého človeka ako 

prispôsobivého karieristu. V r. 1922 bol prvým z biskupov, ktorý sa pridali k hnutiu 

                                                 
1  Raz keď som ešte vyučoval na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove predmet 

Spovedníctvo, dostala sa mi do rúk istá odborná literatúra z Ruska, ktorej autor bol mních. Dodnes 

som si zapamätal jednu jeho „odbornú radu“ ohľadne sexuálnej polohy. „Ak muž hore, na žene, je to 

prirodzené, ak je žena na mužovi je to hriech“. Myslím, že laici by nemali zaťažovať na spovedi 

intímnymi vecami mníchov, ktorí potom vyprodukujú takéto úsmevné „odborné stanoviská“. Pozn. 

a.  
2 БЕНУА, А.: Мои восломинания, T. 4-5. Москва 1990, s. 291.  
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cirkevnej obnovy. Za to bol týmto hnutím povýšený na metropolitu a mal spravovať 

Moskovskú eprachiu.  

 Ďalším biskupom bol Eudokim Meščerskij1, nižegorodský arcibiskup, ktorý 

bol neskôr metropolitom. Predtým pôsobil v Severoamerickej misii Ruskej 

pravoslávnej cirkvi.  

 Ďalším biskupom, ktorý sa dostal do rozkolníckeho hnutia, bol vernenský 

biskup Leonid Skobejev, ktorý so značnými ťažkosťami ukončil duchovnú akadémiu. 

Predtým ukončil lekársku, vojenskú a právnicku fakultu. Ešte ako archimandrita rád 

nosil „posoch“, hoci na to nemal právo. Keď ho na to upozorňovali, protirečil im 

a vravel: „Moji kolegovia z akadémie sa už dávno stali biskupmi“. Neustále pracoval 

na tom, aby sa stal biskupom, a tak bol nakoniec r. 1920 vysvätený na biskupa 

vernenského. Nikdy na svoju biskupskú katedru nedošiel, pretože ostal v Moskve. 

Dúfal, že tu dosiahne lepšiu kariéru. Za to, že sa pridal k hnutiu cirkevnej obnovy, 

bol povýšený na „krutického arcibiskupa“. Avšak už r. 1922 bol kvôli úplnej 

neschopnosti premiestnený do Penzy, potom do Orjola a v marci 1923 ukončil svoje 

pôsobenie ako biskup. Patriarcha Tichon ho za nedôstojný život pomenoval 

„biskupom sodomským a gomorským“2. 

 Jeden z najvýznamnejších krikľúňov – „hovorcov“ bol peterburgský protojerej 

Alexander Vvedenskij. Ako človek bol bezpochyby vzdelaný, pretože ukončil 

univerzitu, ale zato bol veľmi povrchný a neveľmi duchovne orientovaný. Bol 

názorovo a morálne nestály, s cynickým vzťahom k politike, avšak bol vynikajúci 

rečník. Pripomínal niekoho medzi moderným a výrečným právnikom a operetným 

hercom. Týmto vystupovaním si vedel získať dôverčivých a dobrých ľudí. V určitom 

zmysle bol bojovníkom za vieru. Ako kňaz začal pôsobiť od r. 1914. Ako liberálny 

kazateľ po r. 1917 v chráme propaguje myšlienky kresťanského socializmu. Slovo 

„kapitalista“ z pohľadu Nového Zákona dešifroval ako evanjeliového boháča, ktorý 

podľa Isusa Christa nedosiahne večný život. Taktiež slovo „proletariát“ vyložil ako 

                                                 
1 1871-1935. 
2 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви. Москва 1994, s. 81. 
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evanjeliových nájdených Lazarov, ktorých prišiel zachrániť Spasiteľ. Cirkev podľa 

neho musí teraz ísť po ceste, na ktorej má zachraňovať množstvo ležiacich bratov 

z najnižších sociálnych vrstiev. Cirkev musí odsúdiť nepravdu kapitalizmu 

z náboženského a nie politického uhla pohľadu. „Preto naše hnutie obnovy prijíma 

nábožensko-morálny pravdivý odkaz októbrového sociálneho prevratu... My 

všetkým otvorene vravíme: Netreba ísť proti vláde pracujúceho národa“ 1. Mnohí 

pravoslávni veriaci, ktorí neboli pozitívne naklonení A. Vvedenskému, videli v jeho 

automobilovom čísle 999 zamaskované číslo šelmy „ 666“.  

 Ďalším sankt-peterburgským kňazom a známym aktivistom modernistického 

hnutia cirkevnej obnovy so svojou mníšskou minulosťou, ktorý sa pridal 

k boľševikom, bol prot. Vladimír Krasnickij. Ako študent síce na duchovnej akadémii 

napísal prácu „Socializmus od diabla“, ktorý vydal ako brožúru. V r. 1917-1918 

publikoval články v „Petrohradských eparchiálnych vedomostiach“, v ktorých 

vyzýval k zničeniu boľševikov. K hnutiu cirkevnej obnovy sa pridal kvôli tomu, aby 

si „zachránil život“. Bol známy svojím veľkým cynizmom. Práve on sa neskôr stáva 

špecialistom na boj s mníšstvom. 

 S. Kalinovskij absolvoval gymnázium a r. 1905 sa usiloval o štúdium na 

Moskovskej duchovnej akadémii, kde nebol prijatý, pretože sa prijímacích 

pohovoroch sa ukázalo, že vedomosti mu nepostačujú na to, aby bol prijatý do 

prvého ročníka seminára. Preto upustil od duchovnej kariéry. Avšak po začatí 1. 

svetovej vojny, keď bol nedostatok duchovných v armáde, bol napokon vysvätený. 

Na front sa však nikdy nedostal, pretože sa svojvoľne stal pomocným duchovným 

v jednom z moskovských chrámov. Nedoržiaval typikon, vymýšľal neustále akési 

novoty hysterickým členkám cirkevnej obce. Nakoniec mu metropolita Euzebij 

Nikoľskij, ktorý pomáhal patriarchovi v riadení Moskovskej eparchie, zakázal 

činnosť. I napriek zákazu však pokračoval v slúžení. Keď sa metropolita rozhodol 

vyšetriť jeho priestupky a zhromažďoval sa materiál pre cirkevnú súd, nečakane 

došlo zo strany agentov GPU k prehliadke patriarchovej kancelárie, pri ktorej sa 

                                                 
1 ВВЕДЕНСКИЙ, А .: Церков и революция. Москва 1923, s. 20. 
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dokumenty stratili. Následne na to bol uväznený patriarcha. O niekoľko mesiacov sa 

Kalinovskij vyhlásil za ateistu a začal sa zaoberať ateistickou propagandou, pričom 

neustále poukazoval na slabú finančnú zainterosovanosť za jeho odborné prednášky. 

 Aktívnym dejateľom na strane obnovlencov bol aj bývalý oberprokuror 

synody V. N. Ľvov, ktorý voľne navštevoval zaujímavé prednášky na Moskovskej 

duchovnej akadémii. Bol zároveň poslancom Štátnej dumy a považoval sa za znalca 

cirkevných otázok. Sám, ale rád donášal a ohováral, dokonca žiadal popraviť 

patriarchu a urobiť „čistky medzi biskupmi“. K obnovlencom sa pridal aj profesor B. 

Titlinov, jeden z najväčších odporcov úradu patriarchu. Medzi obnovlencami sa však 

nachádzali aj poriadni ľudia, napr. petrohradský kňaz A. Bojarskij, ktorý pri súdnom 

procese s metropolitom Benjamínom svedčil v prospech obvinených duchovných. 

Tým riskoval, že sa ocitne na lavici obžalovaných. 

 I keď sa navonok zdá, že medzi lídrov tohto hnutia patrili biskup Antonij, 

alebo Alexander Vvedenskij, hlavným a skutočným „dirigentom orchestra“ bol 

čekista z OGPU Evgenij Alexandrovič Tučkov. Lídri obnovlencov ho medzi sebou 

nazývali „igumenom“, ale on sám bol rád, ak ho titulovali „sovietskym 

oberprokurorom“1. Štrikker poukazuje na to, že tajnej Antináboženskej komisii pri 

CK RKP, kde sa rozpracovávali všetky plány totálneho zničenia Cirkvi, predsedal 

Emeljan Jaroslavskij2. Jeho zástupcom bol známy vedúci 6. oddelenia ČK E. Tučkov. 

Komisia sa schádzala dvakrát do mesiaca. Niektoré protokoly tejto komisie zverejnil 

roku 1992 A. Nežnyj, a tým poukázal na celý cynizmus antináboženskej politiky 

boľševikov.3 

 Samozrejme, že k tejto reformne orientovanej skupine, ktorú v ruskej literatúre 

pomenovali obnovlencami, patrili aj ďalší biskupi a kňazi. Medzi zakladajúce 

osobnosti progresívne orientovaného duchovenstva jednoznačne patrili vyššie 

spomenutí ľudia. V r. 1921 po krutej občianskej vojne postihlo ruský národ nešťastie. 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви, s. 83. 
2 Pravým menom Minej Izrajilevič Gubeľman. 
3 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время.T 1., s. 39. 
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Nastal hlad, ktorý vyvolalo veľké sucho, pretože v oblastiach Povolžia, na juhu 

Ukrajiny a na Kavkaze bola veľká neúroda. Koncom roka hladovalo okolo 20 

miliónov ľudí. Objavili sa aj prípady kanibalizmu. Preto sa patriarcha Tichon obrátil 

s listom k svojim duchovným ovečkám, ale aj k východným patriarchom, k pápežovi 

i anglikánskemu arcibiskupovi Kanterburskému, v ktorom žiadal urobiť zbierku 

financií a potravín pre vymierajúce obyvateľstvo Povolžia. Bola zriadená „Celoruská 

cirkevná komisia pre pomoc hladujúcim“. Predsedom tejto komisie bol patriarcha 

Tichon. Bola to dostatočne organizovaná skupina ľudí, ktorá mohla efektívne pomôcť 

hladujúcim z vlastných zdrojov pravoslávnej Cirkvi, ako aj zo zdrojov 

medzinárodnej pomoci. Avšak boľševická vláda využila tento moment nie na pomoc 

hladujúcim, ale využila hlad v krajine na rozhodujúci a definitívny útok a likvidáciu 

Ruskej pravoslávnej cirkvi. Politbyro vydalo 23. februára 1922 dekrét VCIK „O 

konfiškácii cirkevných cenností“. Na tento dekrét reagoval patriarcha Tichon listom 

28.2.1922, v ktorom vyzýval kňazov a veriacich obetovať na pomoc hladujúcim 

cirkevné cennosti, avšak nie bohoslužobné predmety, ktoré sú nevyhnutné pre 

výkon bohoslužieb. Nasledovalo rabovanie chrámov zo strany štátu a zásahy polície 

ako aj oddielov červenoarmejcov proti veriacim, ktorí bránili cirkevný majetok, 

pričom sa prelialo aj veľa ľudskej krvi. Lenin žiadal kruté potrestanie mnohých 

kňazov a laikov na súdnom procese v Moskve, ktorý sa uskutočnil 26.4.1922 s veľkou 

skupinou klerikov a laikov. Skončil rozsudkami, medzi ktorými bolo aj veľa 

najvyšších trestov smrti. Zároveň z nabádania k nepokojom bol obvinený aj samotný 

patriarcha. Preto 9. mája 1922 skončil v domácom väzení v Trojickom podvorí 

v Moskve. Podrobnejšie sa konfiškáciou cirkevných cenností budeme zaoberať 

v nasledujúcej kapitole. Jeden z „cirkevných“ prúdov obnovy a reforiem, za ktorým 

pôvodne stála „Skupina 32“, prešiel od r. 1905 do r. 1922 vlastným vývojom, ktorý 

vyvrcholil vnútorným rozkolom a rozdelením. Je nutné zdôrazniť, že tento nezdravý 

prúd reformátorského hnutia vznikol svojvoľne, do značnej miery bol ovplyvnený 

politickým myslením vtedajšieho vládneho systému. Často toto hnutie zaujímalo 

názorovo nesprávne a nekánonické stanoviská, ktoré boli v rozpore so všeobecne 
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rešpektovanými pravidlami snemov, ako aj všeobecným učením pravoslávnej Cirkvi. 

Zároveň v tomto hnutí dochádzalo k odmietaniu cirkevnej tradície, k svojvoľnému 

výkladu kánonických pravidiel.  

 Vnútorný rozkol reformného hnutia obnovy sa prejavil v základnom delení na 

tri skupiny: 1. Živá cirkev1, na definovanie členov tohto hnutia sa používali v ruštine 

termíny ako живoцерковники alebo живци. 2. Zväz bratstiev staroapoštolskej 

cirkvi2. 3. Zväz cirkevného znovuzrodenia3, ktoré navzájom spolupracovali 

a predovšetkým prílišne prejavovali svoju lojálnosť sovietskej vláde. Len samotná 

„Živá Cirkev“ mala v tom čase okolo 25 organizácií, ktoré sa hlásili k tomuto hnutiu4. 

 V programe SODACu sa veľa hovorilo o kresťanskom socializme, o hriechu 

kapitalizmu, o návrate k prvotnému a apoštolskému „prvotnému komunizmu“5. 

Spoločne so živocerkovnikmi nevideli hriech v sobáši vdovcov klerikov, ani vo 

vysviackach ženatých klerikov na biskupov.  

 I napriek tomu, že všemožne aj ekonomicky boli podporovaní vládou, predsa 

sa im nepodarilo popliesť a pritiahnuť k sebe masy veriacich z „patriarchovej 

Cirkvi“. Termín patriarchova alebo Tichonovská Cirkev sa používal vo svetskej 

sovietskej terminológii na definovanie kánonickej Ruskej pravoslávnej cirkvi, na čele 

ktorej stál patriarcha Tichon, s ktorou štát viedol neľútostný ideologický boj ako 

s jedným z najnebezpečnejších triednych nepriateľov.  

 Pozícia Ruskej pravoslávnej cirkvi vo vzťahu k boľševikom bola v tom čase 

jednoznačne odmeraná a dokonca v určitom zmysle aj reakčná, pretože na každý 

tvrdší stret štátu a Cirkvi reagovala svojím stanoviskom, čím sa jasne dištancovala 

svojím postojom k danému problému od stanoviska štátu. Obnovlenci ponúkli 

sovietskej vláde spoluprácu, čo bolo štátom ochotne prijaté a to s cieľom oslabenia 

alebo, ak by sa to podarilo, aj úplného zničenia ruského patriarchátu 

                                                 
1 Живая церков. 
2 Союз общин древлеапостольской церкви , v skrátke СОДАЦ. 
3 Союз церковнаго возрождения. 
4 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 239. 
5 Skutky apoštolské 2, 42-47. Niektorí teológovia napr. A. Schmeman nazývajú tieto miesta „prvotným 

socializmom“.  
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prostredníctvom rozkolu. Obnovlenci najmä preto, že nedokázali svojím prístupom 

získať národ, čoraz viac apelovali na vládu a žiadali o pomoc, pričom častokrát 

pristupovali k rôznym intrigám.  

 Obnovlenecký časopis „Živá cirkev“ z 5. mája 1922 píše: „Samozrejme, že veľa 

utrpenia v sovietskom Rusku zapríčinila Ruská pravoslávna cirkev a jej 

duchovenstvo... Zaujala Cirkev správny vzťah k národnej sovietskej vláde?... 

Nepochybne veľkú zodpovednosť za tento vzťah má hierarchia pravoslávnej cirkvi... 

Najvyšší cirkevní predstavitelia sa ešte na sneme spojili so statkármi a kapitalistami 

a využili autoritu patriarchu, aby vyvíjali aktivitu proti politike sovietskej vlády, 

a tým podporovali a obraňovali triednych nepriateľov robotnícko-roľníckej vlády“1. 

Patriarcha Tichon chcel v r. 1922 zvolať ďalší, v poradí druhý, miestny snem Ruskej 

pravoslávnej cirkvi, ale súhlas od štátu na to nedostal. Je zaujímavé, že keď sa s tou 

istou požiadavkou o niečo neskôr obrátili na sovietsku vládu obnovlenci, súhlas na 

to dostali. 

 Po tom, čo sa patriarcha 6.5.1922 ocitol v domácom väzení, bol to vlastne dlho 

očakávaný moment, obnovlenci vystúpili so svojimi aktivitami i na verejnosti. 

Patriarcha bol obvinený zo vzbury laikov pri odoberaní cirkevných cenností pre 

hladujúcich, pričom zamienkou bolo to, že vydal okružný list. Úlohou obnovlencov 

bolo rozšíriť medzi veriacimi mienku o nesúcitnom patriarchovom egoizme 

a egoizme ďalších cirkevných ľudí, ktorí ho obklopovali. V sovietskej tlači 

i v periodikách obnovlencov bol patriarcha Tichon posudzovaný z rozličných 

aspektov. Predovšetkým sa hľadali, rozpitvávali a zdôrazňovali negatívne vlastnosti, 

reakcie a názory patriarchu Tichona. Aby sa noviny lepšie predávali titulky ako 

„Tichonovština“, „Krvavý Tichon“ alebo „Nezáujem Cirkvi od hladujúcich“, „Cirkev 

nechce prísť o svoje bohatstvo, aby nakŕmila hladujúcich“ urobili dostatočne 

negatívnu reklamu pravoslávnej Cirkvi. 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. T 1., s. 40; 192-193.Článok 

v novinách Живая церков N 1. 1922, s. 1-2 publikoval kňaz V. Krasnickij.  
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 Za uväzneným patriarchom sa bez problémov za sprievodu ochranky GPU 

dostali A. Vvedenskij, Krasnickij a Kalinovskij. Vyvíjali nátlak na patriarchu Tichona, 

poukazujúc na jeho izoláciu, ktorá sa dôsledkom uväznenia predlžuje na neurčitý 

čas, pretože nemôže riadiť Cirkev. Od patriarchu traja vyššie menovaní odišli so 

súhlasom dočasne obsadiť a riadiť jeho kanceláriu, pokiaľ sa do patriarchovho úradu 

nedostaví ním poverený zástupca jarovslavský metropolita Agafangel, ktorý mal 

počas patriarchovej neprítomnosti – uväznenia riadiť Cirkev. Lenže následne na to 

dostal metropolita Agafangel z GPU zákaz opustiť mesto Jaroslavľ. A zároveň bol na 

podnet obnovlencov zadržaný, odsúdený, poslaný do vyhnanstva Narumského 

kraja1. Preto nikdy nemohol dôjsť do Moskvy, zastupovať patriarchu a riešiť 

neodkladné cirkevné záležitosti.  

 Po obsadení patriarchálneho podvoria obnovlenci potrebovali podporu 

klerikov i laikov. Založili cirkevný orgán, ktorý dostal názov Najvyšší cirkevný 

úrad2. Metropolita Agafangel Preobraženskij však tento „najvyšší orgán v Cirkvi“ 

verejne nazval nekánonickým a do ustanovenia kánonického a zákonnéh najvyššieho 

cirkevného orgánu vydal nariadenie, aby eparchie riešili svoje problémy samostatne. 

Všetkým nariadil, aby VCU v žiadnom prípade neuznávali. Ako odvetu VCU 

okamžite pozbavilo biskupstva 80 vladykov, ktorí boli známi svojou lojálnosťou 

patriarchovi3. 56 splnomocnencov poverených VCU vycestovalo po všetkých 

eparchiách s úlohou vyhnať biskupov z katedrálnych chrámov a z biskupských 

rezidencií.  

 27. mája po nedeľnajšej liturgii vo všetkých peterburgských pravoslávnych 

chrámoch bol prečítaný list metropolitu Benjamína Kazanského laikom, v ktorom 

kňazov A. Vvedenského a Eugenie Belkova, ktorí sa svojvoľne vybrali do Moskvy 

a zriadili VCU, vylučuje z Cirkvi až do času, pokiaľ neučinia pokánie. Nasledujúci 

deň bol metropolita uväznený a A. Vvedenskij obsadil jeho kanceláriu.  

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 241. 
2 Вышшее церковное управление - ВЦУ. 
3 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке., s. 70. 
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 10. júna 1922 sa v Petrohrade začal v histórii známy súdny proces s 86 

obvinenými v súvislosti s konfiškovaním cirkevných cenností. Na trest smrti odsúdil 

súd metropolitu Benjamína Plotnikova, archimadritu Sergeja Šejina, prot. N. Čukova, 

prot. L. Bogojavlenského, prof. Juraja Novického, Jána Kovšarova, prof. N. Ogneva, I. 

Elačiča. Neskôr boli štyria z nich omilostení a väznení. Ostatní boli odsúdení na 

rôzne dlhé tresty odňatia slobody. Je nutné poznamenať, že metropolita Benjamín bol 

veľmi dobrým a prístupným človekom. Bol určite najviac apolitickým biskupom 

medzi všetkými ruskými biskupmi. To, že bol vybraný ako ďalšia obeť červeného 

teroru, málo za úlohu vystrašiť ďalších biskupov. Ak už mal byť taký biskup ako 

metropolita Benjamín zastrelený ako kontrarevolucionár, čo mohli očakávať ďalší 

biskupi, ktorá neskrývali svoje antipatie k novému režimu?! V noci z 12. na 13. 

augusta metropolita Benjamín, archimandrita Sergej, Jurij Novickij a Ivan Kovšarov 

boli oholení, oblečení do väzenských mundúrov a zastrelení1. Ešte keď bol vladyka 

Benjamín vo väzení, prot. A. Vvedenskij, ktorý vďačil za svoju kariéru práve tomuto 

dobroprajnému metropolitovi, sa snažil získať na svoju stranu petrohradských 

klerikov a laikov na sídlisku, kde žili prevažne robotníci. Z tribúny však musel kvôli 

výkrikom poslucháčov, ktorí nesúhlasili s jeho kritickými názormi na metropolitu 

Benjamína, za pokrikovania rozhorčeného davu ujsť. Nepmohli mu ani dobré 

herecké schopnosti a výborná filologická pamäť... 

 V dobrej nálade A. Vvedenskij neraz rozprával o svojej kuriózno-teatrálnej 

pastierskej službe, keď sa na poslucháčov chcel obrátiť so slovami: „Predstavte si, a ja 

som vo vašom záujme vaše hlúpe hlavy zachraňoval. A vtedy sa na mňa všetci vrhli 

ako zvery a zachránil ma iba môj starý priateľ Bojarský, ktorý zdvihol ruky 

a zakričal: „Nechajte človeka!“ Predstavte si situáciu: kňaz v bielom podriasniku beží 

po ulici a za ním kopa kričiacich ľudí, ktorí revú: Chyť ho, bi ho!“ Až som nakoniec 

vyskočil na električku a tak som im utiekol“2. 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви, s. 89. 
2 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 246. 
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 V tom čase neustáleho teroru takmer polovica biskupov, ktorí boli verní 

patriarchovi Tichonovi, uznala obnovlenecké VCU za jedinú kánonickú cirkevnú 

moc. Len do júna 1922 sa v celom ZSSR uskutočnilo 231 súdnych procesov, ktoré 

prebiehali ako na páse v súvislosti s cirkevnými cennosťami. Na lavici obžalovaných 

sa ocitlo 732 ľudí, z ktorých boli mnohí odsúdení na trest smrti. Neodmysliteľnou 

súčasťou týchto súdnych procesov bolo aj vystupovanie obnovlencov častokrát 

s falošnými, vymyslenými a nehodnovernými obvineniami.  

 Kňazi vystupovali v riasach, s krížom na prsiach, aby tak viac zaujali 

prítomných aby to, čo tvrdili, aby málo váhu. Súdy sa častokrát odohrávali 

v obrovských auditoriách, kde sa pomestilo niekoľko tisíc záujemcov. Veľká časť 

prítomných v súdnej sieni boli komunistickí a komsomoľskí aktivisti, ktorí mali za 

úlohu vytvoriť správnu verejnú klímu pohoršenej spoločnosti v súdnej sieni proti 

tým, ktorých bolo treba odsúdiť. 

 Dá 16. júna 1922 sa v tlači objavilo zverejnené vyhlásenie troch hierarchov 

„tzv. memorandum troch“, v ktorom vladimirský metropolita Sergej Stragorodskij, 

nižegorodský arcibiskup Evdokim ako aj kostromský arcibiskup Serafim uznali VCU 

za „jediný kánonický zákonný cirkevný úrad“. Tento dokument bol publikovaný ako 

výzva hierarchov a adresovaná bola všetkým veriacim Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

Neskôr sa všetci vyššie spomenutí hierarchovia vyjadrili, že po zatknutí patriarchu 

očakávali jeho popravu. Do VCU vstúpili kvôli tomu, lebo „chceli VCU usmerniť na 

kánonickú bázu a usilovali sa zachrániť situáciu v Cirkvi, a na začiatku ju zbaviť 

anarchie“. Tento zverejnený dokument zmiatol, ale aj pohoršil mnoho cirkevných 

ľudí.  

 Metropolita Sergej Stragorodskij, hoci priznal VCU za najvyšší orgán Ruskej 

pravoslávnej cirkvi, od začiatku zaujal vyčkávaciu taktiku, dlhý čas sa zdržiaval 

v meste Vladimír a necestoval do Moskvy. Predsa v auguste r. 1922 vystúpil 

s rozhodným protestom proti rozhodnutiu „Živej Cirkvi“ zvolať ďalší miestny snem, 

na ktorom chceli obnovlenci zrušiť rozhodnutie Posvätnej synody o vylúčení z Cirkvi 

spisovateľa Leva Tolstého, plánovali umožniť druhý sobáš kňazom a tiež chceli 
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presadiť sobáš biskupov. Podľa nariadenia metropolitu Sergeja boli v jeho eparchiách 

kňazi, ktorí sa druhýkrát sobášili, pozbavovaní služby v Cirkvi, a neuznával ani 

ženatých biskupov.  

 Každý deň sa objavovali nové a nové cirkevné zväzky s nezvyčajnými 

názvami. V novembri 1922 bola v Penze vytvorená „Slobodná pracujúca cirkev“, na 

čele ktorej stál obnovlenecký biskup Joanikij. Cieľom tejto sekty bolo zjednotenie 

všetkých náboženstiev do jedného spojenia náboženstva a vedy na zničenie zla 

s cieľom dosiahnuť nesmrteľnosť na „báze vedy“. Považovali za nevyhnutné bojovať 

proti kastám klerikov a proti predsudkom. Splnomocnený obnovlenec VCU Koblov 

zaregistroval v Saratove „Puritánsku stranu revolučných klerikov a laikov“ ako ľavú 

frakciu Živej cirkvi, ktorá bola otvorená pre všetkých, dokonca aj pre tých, ktorí 

neuznávajú Isusa Christa za Boha1. 

 Ku koncu r. 1922 mali obnovlenci vo svojich rukách takmer dve tretiny 

všetkých pravoslávnych chrámov v Sovietskom zväze a Strednej Ázii a to okolo 

20 000. V týchto počtoch neboli započítané chrámy v Bielorusku a Ukrajine, kde bola 

situácia kvôli národným rozkolom viac komplikovaná2. 

 V roku 1923 bola väčšina hierarchov nútená prijať vedenie obnovlencov. V ich 

rukách sa ocitla väčšina chrámov, ale veriaci národ i naďalej cítil, kde je pravda. 

V tom čase sa napr. v Moskve v rukách „tichonovcov“ nachádzali iba štyri chrámy, 

ktoré boli preplnené modliacimi sa. V týchto chrámoch sa počas bohoslužieb neustále 

spomínali mená patriarchu Tichona a prenasledovaných biskupov. Obnovlenci mali 

viac než 400 chrámov, ale ľudia tieto chrámy navštevovali málo.  

 Reformné hnutie obnovlencov, ktoré v tom čase malo v plnosti smerovanie 

cirkvi vo svojich rukách, sa však vnútorne štiepilo a v ich radoch nebolo jednoty. Na 

zasadnutí obnovlencov3, ktoré sa uskutočnilo v Moskve pod názvom „Celoruský 

zjazd bieleho duchovenstva“ v auguste 1922, sa usilovali vyriešiť problém 

                                                 
1 ЦЫПИН, В.: История Русской православной церкви, s. 94. 
2 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке., s.74. 
3 190 členov. 
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nejednotnosti, a preto ustanovili Antonína Granovského za metropolitu 

moskovského a celej Rusi. V programe bola aj príprava na zvolanie ďalšieho 

„miestneho snemu“. Zjazd vyžadoval od klerikov úplné podriadenie sa VCU, mali 

prestať spomínať meno patriarchu Tichona na bohoslužbách. Predsnemovej komisii 

navrhovali pripraviť snem dokumenty na zatvorenie monastierov v celej Cirkvi 

ustanoviť ženatých biskupov a dovoliť klerikom druhýkrát sa ženiť. Proti týmto 

radikálnym zmenám ostro protestoval najvyšší predstaviteľ obnovlencov 

metropolita Antonin Granovský so svojimi prívržencami, ktorí boli zo zasadania 

vykázaní. Už v októbrovom čísle časopisu „Živá cirkev“ sa objavil článok s názvom 

„Antoninovščina“. Metropolita Antonin bol opísaný ako nepriateľ bieleho 

duchovenstva, ktorý bol v spojení s cirkevnou reakciou a pred celou spoločnosťou sa 

pretvaroval ako farizej. Okrem toho bol nazvaný reakcionárom, tmárom a ako 

mnícha ho tiež titulovali slovom „mrakobes“, čo znamenalo asi ako tmavý démon.  

 Metropolita Antonij Chrapovický charakterizuje Antonina ako zvrhlíka, 

alkoholika a nihilistu, ktorý bol pred 20 rokmi pacientom psychiatrie. Metropolita 

Antonin však obnovlencom neostal nič dlžný a „Živú cirkev“ nazval popovským 

profsojuzom, ktorý odmieta kánony a „odvrhuje asketický ideál Cirkvi, a požaduje 

iba ženy, cirkevné odmeny a peniaze“1. Stúpenci metropolitu Antonina vo svojom 

programe okrem iného pôvodne požadovali odstránenie chrámových ikonostasov 

a umiestnenie oltára doprostred chrámu. Živocerkovníci odmietali krajnosti 

bohoslužobných novôt, pretože ich táto otázka vôbec nezaujímala.  

 Dňa 20. augusta vznikla nová skupina obnovlencov, ktorá sa organizovala 

pod názvom „Cirkevná obroda“2, do ktorej prešli všetci aktívni petrohradskí 

dejatelia Živej cirkvi – Vvedenský, Bojarský a Belkov. Historik B. Titlinov, ktorý bol 

tomuto hnutiu naklonený, neúspech konsolidácie pripisoval triednym záujmom 

jednotlivých skupín t.j. antibiskupských a antimníšskych nálad ženatého 

duchovenstva, ktoré prevažovali nad potrebami Cirkvi... Obnovlenci sa v boji za 

                                                 
1 Труды первого сьезда, или собора „ Союза церковнаго возрождения“. Москва 1925, s. 11. 
2 Церковное возрождение. 
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reformy priveľmi spoliehali na silu. Jednou z najväčších chýb, ktorých sa dopustili, 

bol priveľký odstup od cirkevných más“1. 

 V roku 1923 mali vo svojich rukách obnovlenci už 70% pravoslávnych 

chrámov v celej krajine. Dňa 29.4.1923 sa v moskovskom Chráme Christa Spasiteľa, 

ktorý sa v tom čase nachádzal v rukách obnovlencov, uskutočnilo zhromaždenie, 

ktoré nazvali „Miestnym snemom“. Tento sa snažil poukázať na svoju plnú oddanosť 

sovietskej vláde, „ktorá, ako udáva G. Štrikker, „jediná chce uskutočniť ideál 

kráľovstva Božieho na zemi a to pomocou štátnych prostriedkov“, Dokument 64.2. 

 Na tomto pseudosneme sa zúčastnilo 478 delegátov, ktorí zastupovali svoje 

hnutia. Za Živú cirkev tu bolo prítomných 200 delegátov, 116 delegátov mal SODAC, 

10 delegátov mala Cirkevná obroda. Ďalší členovia snemu boli obnovlenci, ktorí 

nepatrili k žiadnej skupine či strane a ostatných nazývali „umiernenými 

tichonovcami“. Išlo o biskupov, kňazov a laikov, ktorí sa zo strachu, ale nie 

z vnútorného presvedčenia podriaďovali VCU. Na sneme sa zúčastnilo aj niekoľko 

žien a jeden zahraničný hosť, metodista Black. Pred otvorením snemu dostali všetci 

prítomní delegáti anketu, aby písomne vyjadrili svoj vzťah k sovietskej vláde 

a patriarchovi Tichonovi. Je jasné, že ak by sa niekto k týmto otázkam vyjadril 

v rozpore s názorom obnovlencov, pravdepodobne by bol okamžite vyškrtnutý 

z delegačnej listiny snemu, ako zarytý nepriateľ sovietskej moci a určite by bol 

uväznený. Biskup Antonin, ktorý sa neskôr vyjadril k predsnemovej atmosfére r. 

1923“, poukázal na to, že „všetci podvodníci a alkoholici sa dostali do cirkevného 

riadenia a každý získal nejatý titul alebo mitru. Celá Sibír má množstvo 

arcibiskupov, ktorí na biskupské katedry vyskočili z funkcie opitých žalmistov“3. 

 Na sneme sa diskutovalo o mnohých veciach, až nakoniec boli prijaté 

uznesenia, ktoré dovoľovali vdovcom klerikom sa druhýkrát ženiť, od 12.6.1923 

prejsť na gregoriánsky kalendár, vylúčiť z Cirkvi všetkých klerikov, ktorí emigrovali. 

                                                 
1 Новая церков. Москва 1923, s. 20. 
2 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время.T 1., s.187. 
3 Tamže, s. 97.  
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Jednou z najdôležitejších úloh snemu, ktorú si zadal Tučkov, bolo v čo najväčšej 

miere diskreditovať patriarchu a vyznávača Tichona a bolo nevyhnutné, aby na 

svetskom súde, ktorý sa mal onedlho uskutočniť, nesedel hlavný predstaviteľ Cirkvi, 

ale iba radový občan. Hneď na začiatku snemu vystúpil A. Vvedenský s prednáškou 

„O vzťahu Cirkvi k sociálnej revolúcii“, kde útočil na Ruskú pravoslávnu cirkev 

a tiež na patriarchu Tichona ako hlavného vodcu protištátnych vystúpení, 

zodpovedného za obete krvavých cirkevných demonštrácii. Na porade biskupov, 

tesne pred hlasovaním, na snem Vvedenský a Krasnický žiadali podpísať 

„vyhlásenie biskupov snemu“, v ktorom hierarchovia navrhujú snemu pozbaviť 

patriarchu Tichona funkcie. Keďže nie všetci s tým súhlasili, Krasnický prítomným 

pohrozil: „Kto teraz nepodpíše, z tejto miestnosti síce výjde, ale iba do väzenia!“. 

Vystrašení biskupi vopred nainscenovali návrh a jednomyseľne ho prijali v takomto 

znení: „Patriarcha Tichon je plne zodpovedný pred svedomím veriaceho národa. Je 

pozbavený funkcie a titulu patriarcha, pretože všetky svoje sily morálnej i cirkevnej 

autority usmernil na zvrhnutie existujúceho spoločenského a občianského systému 

a tým priviedol Cirkev pred hrozbu jej ďalšej existencie.1 

 Najdôležitejšie uznesenie snemu bolo odhlasované a prijaté. Patriarcha Tichon 

bol pozbavený nielen titulu a funkcie patriarchu, ale aj mníšstva z dôvodu, aký 

zaznel v snemovom uznesení: „Preto, lebo namiesto slúženia Christu, slúžil 

kontrarevolúcii, preto snem považuje Tichona za človeka, ktorý sa spreneveril 

Christovým prikázaniam a zradil Cirkev. Na základe cirkevných kánonov týmto 

vyhlasujeme, že je pozbavený biskupstva i mníšstva a prestáva byť klerikom. 

Odteraz je patriarcha Tichon laikom Vasilijom Belavinom“. Snem aj samotné 

znovuzavedenie funkcie patriarchu na miestno sneme RPC r. 1917-1918 zobral ako 

akt čisto politický a kontrarevolučný...2. 

                                                 
1 Вестник Священного Синода, Н 7. Москва 1927.  
2 Поместный Собор Русской Православной Церкви, 1923 бюлетин, s. 11 – 12. 
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 Pospelovskij1 kriticky poukazuje, že snem, na ktorom sa zišli iba isté navzájom 

sympatizujúce prúdy cirkevných reformistov – obnovlencov, nemožno považovať za 

miestny snem celej Cirkvi. Väčšina stúpencov patriarchu Tichona na snem neprišla, 

pretože snem ako taký ignorovali. Niektorým ľuďom nebolo umožnené dostaviť sa 

na snem. Mnohým delegátom, ktorí boli orientovaní tichonovsky, nebolo dovolené 

na snemovom zasadnutí vystúpiť na jeho obranu. Z tridsiatich hlásiacich sa o slovo 

možnosť vystúpiť dostali iba dva-traja. Samotný historik a teológ prof. Titlinov2, 

ktorý bol naklonený obnovlencom, sám poukázal na to, že nie je možné snem nazvať 

„celoruským“ , t.j. miestnym, pretože „cirkevné vedomie veriacich ho neprijalo“. 

Taktiež značná časť laikov neprijala uznesenia snemu. 

 4.mája zvláštna komisia na čele s lžimetropolitom „celej Sibíri“ Petrom 

Blinovym odovzdala uznesenie snemu uväznenému patriarchovi, ktorý odmietol 

prijať uznesenia snemu za kánonické. Takmer polovicu podpísaných biskupov vôbec 

nepoznal. Prítomní viackrát požiadali patriarchu, aby zobliekol zo seba podriasnik, 

argumentujúc, že je iba laikom a nepatrí sa, aby nosil odev kňaza. To však patriarcha 

Tichon odmietol splniť.  

 Za zvláštne zásluhy v otázkach cirkevných premien bol A. Vvedenský 

odmenený a „ustanovený“ za krutického arcibiskupa. Krasnickému ponúkali, aby sa 

stal petrohradským arcibiskupom, ale ten odmietol a prijal iba menovanie za 

protopresbytera ruskej Cirkvi. Onedlho po sneme sa Antonin zriekol titulu, ktorý 

dostal od rozkolníkov a to „metropolita moskovský a celého Ruska“. Zároveň sa 

verejne vyjadril, že tri štvrtiny všetkých myšlienok, ktoré zazneli na sneme, sú pre 

jeho hnutie obrody3 neprijateľné. Sám charakterizoval snem, že išlo „iba 

o požiadavky a zjavný popovský materializmus, ktorý bol a vždy bude mrzký“.  

 Keď sa metropolita Antonij Chrapovický dozvedel o uzneseniach 

pseudosnemu, reagoval na ne a zdôrazňoval, že takýto snem nemal právomoc 

                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке., s. 72. 
2 Християнин, Н 1. Москва 1924, s. 5 -8. 
3 Prezývali ich возрожднецы. 
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vyjadrovať sa k takým dôležitým otázkam. Lžebiskupi „odobrujú počínanie 

bezbožníkov a Židov, ktorí sa nazývajú ruskou vládou...Vážnosť tohto snemu 

prirovnáva k dôležitosti, ktorá vyplýva aj zo stretnutia troch-štyroch starých 

klebetných žien, ktoré sa zišli na trhu“1. S uzneseniami v poradí „ďalšieho miestneho 

snemu z r. 1923“ okamžite oboznámili obnovlenci aj východných patriarchov. 

Upovedomili ich o tom, že Tichon už nie je patriarchom a žiadali o „obnovenie 

bratských vzťahov s ruskou Cirkvou“. Niektorí patriarchovia, ktorých cirkevná 

pozícia v štáte, kde pôsobili, nebola najlepšia, pod vplyvom politických okolnosti 

uznali snem obnovlencov ako aj ich VCU. Spoliehali sa totiž na vojenskú pomoc 

silného Sovietskeho zväzu, ktorú môžu raz v prípade núdze potrebovať. Išlo však iba 

o akúsi prvotnú sympatiu k obnovlencom, ktorí sa zahraničným pravoslávnym 

cirkvám javili kánonickými pokračovateľmi zákonnej Ruskej pravoslávnej cirkvi. 

Konštantinopolský patriarchát dezinformovaný obnovlencami požiadal patriarchu 

Tichona, aby sa vzdal svojej funkcie patriarchu a odovzdal vedenie Cirkvi 

obnovlencom2. 

 I napriek veľkej politickej podpore štátu patriarcha Tichon nestratil svoju 

prestíž a popularitu. Národ neprijal novú „komunistickú cirkev obnovlencov“3. 

Napr. vo Vladivostoku boli všetky chrámy v rukách obnovlencov, ale skutočne 

pravoslávni, verní patriarchovi sa modlili v preplnených garážach. Významný 

arcidiakon Rozov, ktorého mohutný zvonivý hlas poznali všetci Moskovčania, 

nepozerajúc na materiálne výhody, ktoré mu ponúkali obnovlenci, zostal verný 

patriarchovi Tichonovi až do konca. Tesne pred smrťou v r. 1923 prosil, aby ho 

nepochovávali „červení popi“. Oveľa neskôr, keď už čekista Tučkov nepracoval 

aktívne na likvidácii pravoslávnej Cirkvi, často v dobrom spomínal na stúpencov 

patriarchu Tichona na ich čestnosť a principiálnosť, ale o obnovlencoch rozprával 

s neskrývaným opovrhnutím. 

                                                 
1 РКЛИЦКИЙ, Н., cit. dielo, s. 118-119. 
2 СТРАТОНОВ, И., cit. dielo, s. 162-164. 
3 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 253. 
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 Obnovlenci nemuseli platiť dane a na to, aby obsadili chrámy a odstránili 

kňazov a laikov naklonených patriarchovi Tichonovi, im boli štátom predeľované 

oddiely milicionárov. GPU, výkonný orgán čekistov – boľševické ŠTB, pozorne 

načúvalo obnovlencom, ktorí poukazovali na pravoslávnych kňazov a biskupov, 

proti ktorým bolo treba vykonávať represívne opatrenia. Prot. Michal Poľskij – autor 

knihy Novyje mučeniky Rosijskije, Jordanville 1957 pri výsluchu poukazoval na to, 

že obnovlenci sami napomáhali čekistom.  

 Antináboženská komisia mala detailne rozpracovanú realizáciu 

prenasledovania patriarchu Tichona, až po jeho smrť. Pôvodný plán na odsúdenie 

patriarchu v súdnom procese na trest smrti zastrelením zmenili. Hlavnou príčinou 

bolo to, že Tichon ako mučený v spomienkach veriacich ľudí bol pre boľševikov 

oveľa nebezpečnejší. Preto ho radšej prinútili učiniť „verejné pokánie“. Je to jeden 

z názorov, s ktorým sa v literatúre stretávame. V tom čase bol vyvinutý veľký tlak zo 

strany zahraničných západných mocností, ako aj v rôznych štátnych, spoločenských 

i cirkevných inštitúcií a vierovyznaní, ktorý sa prejavil 25. júna 1923 prepustením 

patriarchu Tichona na slobodu. O niekoľko dní neskôr, 28. júna sa patriarcha Tichon 

obrátil k vlastnej Cirkvi s listom, v ktorom objasnil svoju politickú pozíciu: „Nerobil 

som zo seba takého stúpenca sovietskej vlády, ako zo seba robia cirkevní obnovlenci, 

ale zato som nebol až taký nepriateľ, akého zo mňa urobili“1. 

 Obnovlenci týmto nečakaným ťahom boľševikov boli veľmi nemilo 

prekvapení. Patriarcha verejne vyjadril svoju občiansku lojálnosť a ospravedlnil sa za 

svoju pôvodnú antisovietsku pozíciu. Ako svedectvo nového smerovania RPC zaznel 

aj principiálny nesúhlas patriarchovho vyjadrenia s politickými rezolúciami 

Karlovackej synody2, ktorá ako cirkevná organizácia mala byť rozpustená.  

 Vnútorný rozkol obnovlencov a názorový nesúlad pokračoval ich štiepením 

i naďalej. Niektorí obnovlenci sa v tom čase už začali prinavracať s pokáním do lona 

matky Ruskej pravoslávnej cirkvi. Tučkov začal usmerňovať vedenie obnovlencov na 

                                                 
1 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 283. 
2 Ruskej zahraničnej cirkvi v Srbsku – Sremské Karlovce. 
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zblíženie sa s tradičným pravoslávím. Preto bol v júli 1923 zvolaný eparchiálny zjazd 

obnovlencov, kde sa začalo hovoriť o tomto zjednotení. Vedenie obnovlencov sa 

spočiatku týmto krokom bránilo, avšak poniektorí nakoniec súhlasili. Narýchlo 

zvolaný zjazd obnovlencov v auguste r. 1923 premenoval svoju organizáciu na 

„Ruskú pravoslávnu cirkev“, ktorá si pre svoju potrebu zriadila aj tradičný orgán, 

Posvätnú synodu.  

 V septembri 1923 začal Tučkov od patriarchu Tichona vyžadovať, aby RPC 

zaviedla gregoriánsky kalendár. V Rusku bol gregoriánsky kalendár zavedený 

dekrétom Sovietskej vlády 1.2.1918, a preto sa v národe prijímal ako „sovietsky“ 

kalendár. Išlo o užívanie gregoriánskeho kalendára v štátnej sfére, podobne ako sa 

užíva aj v súčasnosti u nás na Slovensku. RPC na čele s patriarchom Tichonom 

odmietla uskutočniť reformu cirkevného kalendára. Na túto otázku si patriarcha 

Tichon ešte v júni r. 1923 vyžiadal stanovisko jednotlivých pravoslávnych 

patriarchátov, ktoré v istom zmysle kategoricky nezavrhoval takúto možnosť. 

Vhodný časom na zavedenie bol 2. október, aby nebol skrátený roždestvenský pôst. 

Pokiaľ v oficiálnych cirkevných kruhoch sa táto otázka zavedenia alebo nezavedenie 

ešte len rozdiskutovala, Tučkov unáhlene vydal v novinách vyhláseniu s titulkami: 

„Tichonovská Cirkev zavádza nový kalendár.“ Reakcia veriacich ľudí pomohla 

patriarchovi Tichonovi k tomu, že zavedenie gregoriánskeho kalendára jednoznačne 

odmietol. Vieme, že tlak GPU na patriarchu Tichona ohľadne zavedenia nového 

cirkevného kalendára bol dosť veľký. Jediný cieľ, ktorý tým sledovali, bolo vytvoriť 

nepokoje medzi veriacimi“1. 

 Obnovlenci sa vo svojich chrámoch riadili podľa gregoriánskeho kalendára 

a boli známe prípady, keď laici fyzicky nútili kňazov, aby sa vrátil k dodržiavaniu 

juliánskeho kalendára, najmä významné sviatky, ako Páscha a ďalšie. Vieme, že 

obnovlenci po svojich neúspešných pokusoch boli napokon nútení vrátiť sa 

v cirkevnom živote k juliánskemu kalendáru.  

                                                 
1 ВОСТРЫШЕВ, М.: Патриарх Тихон, s. 280. 



117 
 

 Svoju hlavnú úlohu patriarcha Tichon, ktorý sa ocitol na slobode, videl v boji 

s obnovleneckým rozkolom. Verejne odsúdili rozkolníkov, ktorí sa oddelili od 

jedného tela všeobecnej Cirkvi a zbavili sa tak Božej milosti - blahodate, ktorá 

prebýva iba v Christovej Cirkvi. Preto všetky usmernenia obnovlencov, ktorí nemajú 

kánonickú postupnosť a sú nezákonnou mocou, ktorú uchvátili počas jeho 

neprítomnosti, sa rušia. Všetko, čo rozhodli, je nesprávne a neplatné. Všetky 

sviatosti, ktoré vykonali tí, čo odpadli od Cirkvi, biskupi i kňazi sú bez blahodate. 

Laici, ktorí sa účastnia na ich modlitbách či sviatostiach, nielenže nezískavajú 

posvätenie, ale získavajú odsúdenie, pretože sa účastnia na ich hriechoch... 

 15. apríla 1924 vydal patriarcha Tichon usmernenie o zákaze slúžiť 

a cirkevnom súde lžemetropolitov Eudokima Meščerského a Antonina Granovského. 

Obnovlenecké chrámy po pokání kňazov, ktorí v nich slúžili a prinavrátili sa ku 

kánonickej RPC, sa nanovo posväcovali.  

 Začiatkom augusta 1924 v Moskve dvanásť biskupov obnovlencov, tvoriacich 

synodu, znepokojených odchodom svojich členov do pravoslávnej Cirkvi alebo 

k sektám, oficiálne zrušilo Živú cirkev, Cirkevnú obrodu a SODAC.  

 27. augusta 1924 učinil verejné pokánie pred patriarchom Tichonom počas 

bohoslužieb najvýznamnejší hierarcha a veľký teológ, ktorého mnohí považujú za 

jedného zo stĺpov ruskej Cirkvi, metropolita Sergej Stragorodský. Po zjednotení sa 

s Cirkvou mu bola daná nižegorodská biskupská katedra. Pokánie ďalších 

obnovleneckých biskupov prijímal patriarcha osobne a tak im udeľoval odpustenie. 

 S RPC sa zjednotili ďalší biskupi, ktorí boli vysvätení na vladykov, keď boli 

v obnovleneckom hnutí: Filip Stavický, Sebastian Vesti, Alexej Orlov, Dimitrij 

Halický, Sofronij Arefjev, Serafim Siličev, Nikon Purlevský. Ďalší, činiaci pokánie, 

boli Antonij Pankejev, Joanikij Kungurský a Peter Saveljev. 11. októbra 1924 

v Chráme Ján Krstiteľa v Moskve pri slúžení patriarchu Tichona prinášal verejné 

pokánie jeden zo zakladateľov obnovlenectva a to „metropolita celého Bieloruska“ 

Serafim Meščerjakov, ktorý v pravoslávnej Cirkvi slúžil ako arcibiskup kostromský.  
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 Práve aktívna spolupráca stúpencov obnovy s režimom poškodila hnutiu 

najviac. Veriaci národ túto spoluprácu videl na každom kroku. Pokiaľ ide o oficiálny 

názor obnovlencov na Lenina, jasne ho vidíme pri smrti „veľkého vodcu“. 

Obnovlenci, na rozdiel od Tichovnej Cirkvi, slúžili panychídy a oplakávali 

zomrelého „ako kresťana podľa svojej prirodzenosti“, človeka a politka obdareného 

najväčšími cnosťami.1. Patriarcha Tichon v mene RPC v súvislosti s úmrtím Lenina 

zaslal sovietskej vláde stručný sústrastný telegram. Koncom roku 1924 mali 

obnovlenci okolo 10 000 chrámov v Rusku, Sibíri a Strednej Ázií a ďalších 3000 

chrámov na Ukrajine, 500 v Bielorusku a 400 na Ďalekom Východe2. Obnovlenci sa 

postupne prinavrácali do lona RPC. Po smrti patriarchu Tichona r. 1926 mali 

obnovlenci ešte 6345 farnosti a 10815 kňazov. 30 000 kňazov mala RPC3. Nástupca 

patriarchu Tichona metropolita Peter Poľanský pokračoval v tvrdej pozícii vo vzťahu 

k obnovlencom, ktorí proti pravoslávnej Cirkvi používali už osvedčené metódy boja, 

politické obvinenia, klebety a intrigy4.  

 

                                                 
1 Християнин, cit. dielo. Pozri článok Správa o smrti Lenina.  
2 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20 веке., s. 74. 
3 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории..., s. 255. Pozri kapitolu Jednotiaca cirkevná 

politika moci a obnovlenecký snem. 
4 Názor, ktorý sa v bývalom ČSSR prezentoval Rímskokatolíckou a Gréckokatolíckou cirkvou a to, že 

pravoslávie je komunistické náboženstvo, akýsi sovietský export. Pravdepodobne mali na mysli 

klerikov, ktorí spolupracovali s čekistami, NKVD či KGB možno u nás s ŠTB. Hovoriť takto 

všeobecne o všetkých klerikoch najmä tých, ktorí nespolupracovali v Rusku, v Čechách a na 

Slovensku je urážajúce a nedôstojné. Jednoznačne však obnovlenci takýmito spolupracovníkmi boli. 

V bývalej ČSSR bolo tzv. hnutie Pace in teris, v ktorom bolo organizovaných veľa rímskokatolíckych 

a pravdepodobne aj gréckokatolíckych klerikov. A bolo tiež podporované totalitným režimom... 

Pozn. a.  


