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9 Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí v čase patriarchu Tichona  

- Karlovacký rozkol 

 

Mojím cieľom je pokúsiť sa poukázať na stručný historický prierez 

najdôležitejších problémov, pozadie ako aj politickú situáciu, ktoré zapríčinili 

v Ruskej pravoslávnej cirkvi jeden z rozkolov, ktorý sa pred niekoľkými rokmi 

podarilo s Božou pomocou vyriešiť.  

V dejinách Ruskej pravoslávnej cirkvi je novodobými cirkevnými historikmi 

definovaný ako „Karlovacký rozkol“. Pomenovanie dostal podľa názvu mesta 

Sremski Karlovci v Srbsku, kde vďaka emigrácii časti hierarchie, duchovenstva 

a laikov Ruskej pravoslávnej cirkvi, zároveň s odchodom ustupujúcej bielej armády 

došlo k zriadeniu centra „Dočasného najvyššieho cirkevného riadenia“ Ruskej 

pravoslávnej cirkvi v zahraničí ako aj k zvolaniu cirkevného snemu. Aby sme 

pristúpili k bližšiemu objasneniu vzniku vyššie spomenutých cirkevných orgánov, je 

nutné aspoň v krátkosti poukázať na politickú situáciu, ktorá nastala v Rusku po 

„Veľkej októbrovej socialistickej revolúcií“ a uchvátení moci boľševikmi. Boľševický 

teror bol rozpútaný voči Ruskej pravoslávnej cirkvi od začiatku boľševickej vlády. 

V rokoch 1917-1925 stála na čele tejto miestnej autokefálnej Pravoslávnej cirkvi 

významná duchovná osobnosť – patriarcha Tichon, občianskym menom Bellavin. Bol 

kormidelníkom, ktorý usiloval udržať koráb Ruskej pravoslávnej cirkvi nad hladinou 

rozbúrených vôd plných nástrah a politických nepokojov.  

O tom, že boľševický útok bol nasmerovaný na likvidáciu Ruskej pravoslávnej 

cirkvi, jasne svedčia zákony, ktoré boli vydávané a zavádzané do života a mali za 

cieľ úplne paralyzovať činnosť väčšinovej Cirkvi v Rusku. Prijatie zákona o pôde z 2. 

októbra 1917, oddelení Cirkvi od štátu a škôl od Cirkvi z 25. januára 1918 spôsobili 

konfiškáciu cirkevnej pôdy a postavili Ruskú pravoslávnu cirkev mimo zákon. 

Navonok sa uvedený zákon interpretoval spôsobom, že veriaci v novom štáte budú 

mať možnosť uspokojovať svoje duchovné potreby v Cirkvi. Cirkev sa však dostala 

na pokraj spoločenského záujmu, pretože štát sa pri výchove nového občana opieral 
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o „vedecký ateizmus“. Nariadenia Národného komisariátu justície zo 14. februára 

1919, ktoré sa týkalo organizovaného odkrývania ostatkov svätých a likvidácie sv. 

ostatkov z 5. augusta 1920, či Dekrét o konfiškácii cirkevného majetku, ktorý bol 

v marci 1922 vydaný v súvislosti s hladomorom, zapríčinili vykrádanie, rabovanie 

pravoslávnych chrámov a monastierov, ich zatváranie alebo ničenie. Fyzická 

likvidácia a perzekvovanie pravoslávnych hierarchov, duchovenstva a mníšstva, ale 

aj bohabojných laikov, jasne svedčili o tom, že pre kresťanstvo v novom 

socialistickom zriadení niet miesta a bude iba trpené do určitého času. Hladomor, 

množstvo podvyživených ľudí zomierajúcich od hladu, ale aj objavujúci sa 

kanibalizmus jasne zvýrazňoval tento čas temna.  

Obdobie od roku 1918 do roku 1922 je v Rusku smutne známe ešte aj 

občianskou vojnou, v ktorej proti sebe bojovali dve armády – červená a biela, 

stúpenci boľševikov proti pozostatkom cárskej armády bojujúcej za opätovné 

nastolenie monarchie v Rusku.  

Boľševici zjednotili svoj boj o moc a zničenie starého režimu s bojom proti 

Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá pre stúpencov dialektického a historického 

materializmu bola ideologickým protivníkom, ktorého bolo treba v prvom rade 

zlikvidovať. Bolo to preto, že po revolúcii sa istá časť hierarchov a kňazov rozhodla 

obraňovať starý režim – monarchiu. V podstate sa táto obrana prejavovala 

v antirevolučných a protiboľševických aktivitách pravoslávnych predstaviteľov 

v oblastiach, ktoré kontrolovala biela armáda a neskôr aj v emigrácii1.  

Je nutné objasniť, že v bielej armáde duchovne pôsobili biskupi a kňazi, 

ktorých úlohou bolo uspokojovať duchovné potreby veriacich vojakov. Práve 

v tomto období občianskej vojny, keď patriarcha Tichon nemohol kontrolovať, riadiť 

a usmerňovať biskupov a ani biskupi sa nemohli so svojimi problémami obracať na 

patriarchu, bolo na Stavropoľskom cirkevnom sneme roku 1919 vytvorené tzv. 

„Dočasné najvyššie cirkevné riadenie2. Na tomto cirkevnom sneme sa zúčastnilo 

                                                 
1 ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское время. Москва 1995, s. 37.  
2 Ďalej iba DNCR – ruskom origináli Временное Высшее Церковное Управление - ВВЦУ. 
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mnoho delegátov, ktorí boli prítomní aj na poslednom celocirkevnom sneme Ruskej 

pravoslávnej cirkvi v Moskve v rokoch 1917-1918. Išlo o vytvorenie dočasného 

cirkevného orgánu – centra, kde bol miestny biskup a ďalší cirkevní hierarchovia, 

ktorí riešili všetky problémy cirkevného života. Dočasné najvyššie cirkevné riadenie 

vzniklo na teritóriu, ktoré bolo obsadené bielogvardejskými vojskami generála 

Denikina. Patriarcha Tichon súhlasil s organizovaním takýchto cirkevných správ 

s podmienkou, že sa budú zodpovedať priamo jemu1. Išlo o udelenie akejsi formy 

„dočasnej autokefality“ udelenej kvôli občianskej vojne nariadením patriarchu 

Tichona z 20. novembra 1920. Išlo o územia odtrhnuté od patriarchátu v dôsledku 

občianskej vojny, na ktorých boli vytvorené frontové línie kontrolované buď 

červenými, alebo bielymi. Jurisdikčne však všetky územia patrili pod správu Ruskej 

pravoslávnej cirkvi.  

Tieto dočasné cirkevné správy – dočasné autokefality zanikli na území Ruska 

s odchodom ustupujúcich bielogvardejských vojsk, ktoré hľadali útočisko za 

hranicami svojho štátu. Dimitrij Pospelovskij uvádza2, že patriarcha Tichon nemohol 

dať požehnanie na organizovanie dočasných autokefalít na kánonickom teritóriu 

iných miestnych Pravoslávnych cirkví – konštantínopolskej, bulharskej, či srbskej.  

Prezieravý patriarcha Tichon v tom čase už pracoval na hľadaní zlatej strednej 

cesty. Hierarchov i duchovných, ako najvyšších predstaviteľov Ruskej pravoslávnej 

cirkvi nabádal k apolitickému postoju. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo na jeseň 1918 

zamietol žiadosť kniežaťa E. Trubeckého o požehnanie bieleho hnutia. Ešte 19. 

januára 1918 vo svojom oficiálnom liste, v snahe upokojiť bratovražednú vojnu, 

udelil patriarcha Tichon anatému na všetkých, ktorí prelievajú nevinnú krv. Väčšina 

zahraničných autorov hlásiacich sa k Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí sa snaží 

                                                 
1 Pozri Prot. Vladislav Cypin a jeho príspevok Ruská pravoslávna cirkev za patriarchu Tichona 1917-

1925, s. 136. In: Православная энциклопедия. Москва 2000. 
2 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории Руси, России и СССР. Москва 1996, s. 231. 
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zdôrazniť, že anatéma bola uvrhnutá na boľševikov. Avšak objavujú sa aj názory1, že 

anatéma bola uvrhnutá na bielogvardejcov. 

Pastiersky list patriarchu Tichona z 8. októbra 1919 adresovaný 

pravoslávnemu kléru a laikom vyzýva, aby sa nemiešali do politického zápasu.2 

Najdôležitejšou úlohou predstaviteľov Ruskej pravoslávnej cirkvi, a to nielen 

patriarchu Tichona, ale aj členov Posvätnej synody, spočívala totiž v tom, že sa 

usilovali o vytvorenie takých podmienok, aby veriaci mohli vyznávať svoju vieru 

v danom štáte, a to nezávisle od ideológie štátu. Výklad apolitického postoja Ruskej 

pravoslávnej cirkvi, ktorý presadzoval patriarcha Tichon, sa však v emigrácii 

objasňoval ako diplomaticko-taktický ústupok, ktorý bol vynútený tlakom 

boľševikov. „V skutočnosti je patriarcha na našej strane, len to oficiálne nemôže 

priznať...“ – to boli slová, ktoré často zaznievali v zahraničí medzi emigrantmi.3 

Prenasledovanie kresťanstva zo strany boľševikov ako aj občianska vojna, 

ktorá pomaly končila víťazstvom červenoarmejcov, mali za následok, že z Ruska 

emigrovali približne štyri milióny ľudí.4 V novembri 19205 opustilo Krym posledných 

130 krížnikov a lodí, na ktoré sa nalodilo okolo 150 000 vojakov a civilistov 

opúšťajúcich Rusko. V zahraničí sa takýmto spôsobom ocitli viacerí významní 

hierarchovia Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorí zohrali významnú úlohu pri 

formovaní Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, ako aj v kontaktoch s moskovským 

patriarchátom. Najvýznamnejší z nich boli napríklad arcibiskup Antonij 

Chrapovickij, odeský metropolita Platón Roždestvenskij, poltavský arcibiskup 

Teofan, arcibiskup Evlogij Georgijevskij a biskup Benjamín Fedčenko. Cirkevní 

hierarchovia, ktorí sa ocitli v zahraničí, písomne požiadali konštantinopolského 
                                                 
1 Napr. Dimitrij Pospelovskij, profesor Ruských a novodobých európskych dejín, prednášajúci na 

Univerzite v západnom Ontáriu, ale aj na Biblickom-Teologickom inštitúte sv. ap. Andreja v Moskve, 

Smolenskej duchovnej seminárii a ďalších vysokých školách v Rusku.  
2 CAP, A.: Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha Tichon (Bellavin). Prešov 2002, s. 85-86. 
3 Pozri názor prot. Michaila Poľskaho, známeho zahraničného autora a jeho dielo Новые мученики 

Росийские. Джорданвил 1957, In: ТРОИЦКИЙ, С.: О неправде карловацкого раскола. Разбор книги 

прот. М. Польскаго, Каноническое положение Высшей церковной власти в СССР и заграницей. 

Париж 1960, s. 13. 
4 KRYŠTOF, A.: Pravoslávny svet. Prešov 2000, s. 83. 
5 Pozri 80 лет исхода из Крима. Православная Русь 12. Джорданвил 2000, s. 1. 
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patriarchu o súhlas zriadiť DNCR. V decembri 1920 dostali od zástupcu KP 

metropolitu Doroteja, kladnú odpoveď s podmienkou, že DNCR bude podriadená 

konštantinopolskému patriarchovi. O tri roky neskôr však patriarcha Tichon 

poukázal na to, že zahraničná DNCR síce bola vytvorená s požehnaním 

konštantinopolského patriarchátu, ale bez vedomia a súhlasu moskovského 

patriarchátu.  

V roku 1921 sa arcibiskup Antonij Chrapovickij, ako aj celá DNCR 

presťahovala s množstvom ruských utečencov bez súhlasu KP do Srbska. Tento 

presun sa uskutočnil na základe pozvania predstaviteľov srbského patriarchátu, na 

ktorý sa s prosbou o pomoc obrátil arcibiskup Evlogij. Srbi ich s láskou prijali a dali 

DNCR plnú slobodu a nezávislosť. Keď patriarcha Tichon poďakoval srbskému 

patriarchovi Dimitriovi za prichýlenie ruských emigrantov, poniektorí hierarchovia 

v zahraničí si to vysvetlili po svojom a považovali to za „tiché požehnanie“ pre svoje 

ďalšie pôsobenie.  

Dňa 26. marca 1921 kvôli nezrovnalostiam ohľadne administrátora, ktorému sa 

majú podriaďovať všetky ruské farnosti v západnej Európe, vydal patriarcha Tichon 

takéto nariadenie: „Vzhľadom na uznesenie zahraničnej DNCR všetky ruské pravoslávne 

cirkevné obce v západnej Európe, ktoré sa tam dočasne nachádzajú, až do obnovenia riadnych 

a normálnych kontaktov s Petrohradom, sa budú riadiť inštrukciami preosvieteného vladyku 

volynského Evlogija, meno ktorého sa bude spomínať na bohoslužbách.“1 

I napriek inštrukciám od samotného patriarchu Tichona, ktorého si v zahraničí 

veľmi ctili a vážili, bolo predsa len menovanie vladyku Evlogija za najvyššieho 

predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí dosť veľkým prekvapením, 

pretože veľkú autoritu medzi duchovenstvom i veriacimi mal arcibiskup Antonij 

                                                 
1 H 424. Указ святейшего Патриарха Тихона и Священнаго Синода о подчинении всех русских 

церквей в Западной Европе канонической юрисдикции арх. бывшего Волыньского Евлогия 

Георгиевскаго. (Pozri ГУБОНИН, Е.: Акты св. Патриарха Московскаго и всея Росии. Москва 1994, 

s. 65). 
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Chrapovickij. Menovaný arcibiskup ešte v roku 1909 bol kritizovaný za 

„pravoradikálny revolucionizmus, ktorý zvádzal cirkev na falošnú cestu“.1 

Išlo o človeka, ktorý bol vnútorne oddaný monarchii. Práve tento arcibiskup 

Antonij začal vyvíjať aktivitu, ktorá smerovala k zvolaniu prvého cirkevného snemu 

duchovných a laikov v zahraničí, ktorý trval od 21. novembra do 2. decembra 1921 

a uskutočnil sa v Sremských Karlovciach. Arcibiskup Antonij ešte pred začatím 

snemu zdôrazňoval lojálnosť a podriadenosť patriarchovi Tichonovi, pričom 

navrhoval, aby uznesenia snemu boli odovzdané patriarchovi na potvrdenie. Je 

zaujímavé, že politické predsnemové taktizovanie viedlo k tomu, že sa na tento snem 

takmer nedostavil práve najvyšší predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí 

metropolita Evlogij. Na sneme sa zúčastnilo 13 biskupov, 23 kňazov a 67 laikov. 

Práve prevaha laikov na sneme zohrala dôležitú úlohu pri hlasovaní. Laici boli ľudia, 

ktorí boli angažovaní v monarchistických spolkoch, menej v aktívnom cirkevnom 

živote. Práve preto dostal snem značný politický nádych, čo sa negatívne odzrkadlilo 

aj na samotných uzneseniach snemu.  

Na sneme vystúpilo mnoho duchovných s antiboľševickými prejavmi. 

Zároveň sa hlasovalo za opätovné uznanie cárskeho rodu Romanovcov. I napriek 

tomu, že metropolita Evlogij varoval pred prijímaním uznesení s politickým 

podtónom a nabádal k rozumnému uvažovaniu a ochrane Ruskej pravoslávnej cirkvi 

a patriarchu Tichona, predsa väčšina delegátov odsúhlasila tieto uznesenia. Snem 

vyzval všetkých ruských emigrantov, aby sa modlili sa obnovenie inštitútu 

„zákonného pravoslávneho cára“ z rodu Romanových v Rusku. Taktiež list 

kancelárie Karlovackého cirkevného snemu, ktorý nabádal ku križiackej výprave 

celého sveta proti boľševikom, bol z cirkevného uhla pohľadu priveľmi provokačný: 

„Národy Európy a národy sveta! Zľutuje sa nad dobrým ruským národom, ktorý sa 

dostal do rúk svetových zlodejov! Nepodporujte ich a nenapomáhajte im proti Vašim 

deťom a vnukom! Radšej pomôžte čestným občanom Ruska. Dajte im do rúk zbrane, 

                                                 
1  АЙВАЗОВ, И.: Обновленцы и староцерковники. Москва 1909, s. 3- 4, s. 56 – 62; porovnaj 

ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Русская православная церков в 20. веке. Москва1995,s. 65. 
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pomôžte im svojimi dobrovoľníkmi a pomôžte vyhnať boľševizmus – tento vraždiaci, 

kradnúci a bohorúhačský kult z Ruska a celého sveta. Zľutujte sa nad ruskými 

utečencami, ktorí zato, že sú patrioti, sú odsúdení na hlad, zimu a na tie 

najpodradnejšie práce...Takmer dobrá polovica našich dôstojníkov a vojakov je 

pripravená zaútočiť na Rusko, aby oslobodili národ z okov hanebného otroctva 

lotrov. Pomôžte nám uskutočniť našu patriotickú povinnosť a nedovoľte zahynúť 

Vášmu vernému spojencovi – Rusku, ktoré nikdy nezabúdalo na svojich priateľov 

a z celej duše odpúšťalo tým, ktorí sa stali dočasnými nepriateľmi. Ak pomôžete 

obnoviť historickú Rus, skoro zmiznú doposiaľ neriešené politické a ekonomické 

ťažkosti, ktoré celému svetu veľmi sťažili životné podmienky. Až potom nastane na 

zemi pre všetkých ľudí toľko želaný pokoj1.“2  

Patriarcha Tichon v rezolúcii v decembri 1921 okamžite reagoval nariadením: 

„Snem ukončiť a uzneseniam prijatým na Karlovackom sneme, neprikládať žiadny kánonický 

význam a to z dôvodu, že zašli do politickej oblasti, čo sa nepatrí cirkevnému snemu. 

Vyžiadať materiály od zahraničného snemu a posúdiť stupeň previnenia účastníkov snemu.“3  

Existujú názory4, ktoré poukazujú na fakt, že Karlovacký snem neprijal 

uznesenie o zaslaní listu nabádajúceho na oslobodenie Ruska od boľševizmu, ktorý 

mal byť odoslaný na Ženevskú konferenciu. Nie je jasné, či citovaný list bol 

svojvoľnou aktivitou monarchistov, ktorí ho zrealizovali bez vedomia snemu, alebo 

skutočným záverom Karlovackého snemu.5 Podľa všetkého Najvyššia 

monarchistická rada6 mala v tom čase úplne pod kontrolou kanceláriu Karlovackej 

posvätnej synody. Reakciou štátu na tieto cirkevné aktivity v zahraničí bolo 

nariadenie z 15. decembra 1921, kde sa v Rusku zruší občianstvo všetkým 

                                                 
1 Ef 6, 15. 
2 РКЛИЦКИЙ, Н.: Жизнеолисание блаж. Антония, митлрополита Киевскаго и Галицкаго. New York 

1961, s. 23-24.  
3 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 183. 
4 ТРОИЦКИЙ, С., cit. dielo, s. 14. 
5 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Православная Церков в истории Руси..., cit. dielo, s. 237. 
6 Высший монархический совет. 
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emigrantom, ktorí si do 1. júna 1922 neprevezmú nové občianske preukazy1.2 Okrem 

emigrantov boli v Rusku aj isté skupiny mníchov, ktoré pod vplyvom 

apokalyptických vízií konca sveta a príchodu antichrista odmietali prijať nové 

občianske preukazy, pretože ho videli práve v boľševicko – politickom 

anticirkevnom systéme, ktorý likvidoval v prvom rade všetko pravoslávne 

dedičstvo.  

Len pre porovnanie: V krízovom období hladomoru v Rusku zastávali 

patriarcha Tichon a členovia zahraničnej DNCR rozdielne názory na pomoc 

hladujúcim. Kým patriarcha uznal za vhodné väčšinu bohoslužobných predmetov 

podarovať na pomoc hladujúcim, zahraničné DNCR sa obrátilo na Ženevskú 

konferenciu konajúcu sa 1. marca 1922 s návrhom, aby sa zo zahraničia nepomáhalo 

hladujúcim v Rusku, ale aby sa hladomor využil na zvrhnutie boľševického režimu. 

Patriarcha Tichon, ktorý i napriek ponukám zo strany boľševikov neemigroval, na 

spoločnom zasadnutí Posvätnej synody ako aj Najvyššej cirkevnej rady v apríli 1922 

neuznal Karlovacký cirkevný snem a jeho pokus o znovunastolenie monarchie. Od 

hierarchie a duchovných očakával, že učinia pokánie a prestanú s ďalšími 

politickými aktivitami. Politické uznesenia cirkevného snemu v zahraničí poslúžili 

pre boľševikov ako dobrá zámienka na boj proti Pravoslávnej cirkvi v Rusku, pričom 

priamo obviňovali patriarchu Tichona z podnecovania politických nepokojov. Niet 

divu, že patriarcha neodpovedal na žiadosť o uznanie zahraničného DNCR, ale 5. 

mája 1922 vyzval tento cirkevný orgán, aby ukončil svoju činnosť a odovzdal moc 

nad ruskými farnosťami v západnej Európe najvyššiemu predstaviteľovi 

metropolitovi Evlogijovi3. V liste o ukončení činnosti DNCR patriarcha zdôraznil, že 

uznesenia Karlovackého snemu podpísané metropolitom Antonijom Chrapovickým 

majú politický charakter. Nie sú oficiálnym hlasom Ruskej pravoslávnej cirkvi, 

a preto nemajú ani cirkevnokánonický význam.4 

                                                 
1 V ruštine – паспорты. 
2 НАЗАРОВ, М.: Миcсия русской эмиграции. Москва 1994, s. 28. 
3 ЕВЛОГИЙ, М.: Путь моей жизни. Париж 1947, s. 386. 
4 ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 193. 
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Metropolita Antonij Chrapovickij po zákaze činnosti DNCR rešpektoval 

nariadenie patriarchu Tichona a požiadal konštantinopolský patriarchát o možnosť 

zotrvať na Svätej hore Athos ako prostý mních. Žiadosti však nebolo vyhovené. 

Politické uznesenia Karlovackého snemu boli uverejnené v moskovských novinách 

„Nový čas“1, spoločne s nariadením o zákaze činnosti Karlovackého DNCR 

s poznámkou istého zahraničného „korektora“, ktorý zdôrazňoval, že zákaz je 

výsledkom tlaku boľševikov na patriarchu a že Tichon stojí tajne na strane 

Karlovackej synody, hoci to nemôže verejne priznať.2 

Tieto predstavy niektorých ľudí v zahraničí značne skomplikovali postavenie 

patriarchu Tichona v Rusku, pretože ho boľševici podozrievali z „nečistej dvojtvárnej 

hry“. Jednu hru, kvázi apolitickú, hral s boľševikmi v Rusku a druhú agresívne 

monarchistickú v zahraničí. Samozrejme, že patriarcha Tichon, ako sme už na 

začiatku spomínali, sa veľmi usiloval o to, aby Cirkev bola apolitická. Jedným 

z cieľov, prečo to robil, bolo aj to, aby sa biskupi a duchovní Pravoslávnej cirkvi vyhli 

obviňovaniu zo strany boľševikov a bol zabezpečený aspoň bohoslužobný život. 

Dňa 2. septembra 1922 na zhromaždení v Sremských Karlovciach bolo zrušené 

zahraničné DNCR, avšak okamžite bola vytvorená Posvätná synoda, ktorej 

predsedal metropolita Antonij. Metropolita Evlogij sa názorovo nezhodol s väčšinou 

biskupov, odcestoval do Paríža a založil Západoeurópsku autonómnu metropoliu, 

kde našiel pochopenie takých významných teológov, akými boli prot. Sergej 

Bulgakov, docent A. V. Kartašev, G. Florovskij, V.V. Zenkovskij, metropolita Platón, 

ktorý stál na čele severoamerickej eparchie, a ďalšie významné osobnosti stáli aj pri 

založení Sväto-Sergejevského teologického inštitútu v Paríži.  

Ešte 31. mája 1923 na zasadnutí Posvätnej synody v Karlovciach, na ktorom sa 

zúčastnilo 32 biskupov, bolo vyhlásené, že sú neoddeliteľnou súčasťou moskovského 

patriarchátu.  

                                                 
1 Новое время. 
2 ИНГУЛЕВ, С.: Черносотенно - церковнический заговор. In: Правда 4. – 7. Май. Москва 1922. 
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Život ukázal, že mnohé rozhodnutia patriarchu Tichona neboli schopní prijať 

bez svojich komentárov a politických vysvetlení. Keď po svojom prepustení 

z väzenia v júni 1923 vydal vyjadrenie o lojálnosti sovietskej moci, zrušil vyslovenú 

anatému a v chrámoch sa začalo modliť aj za „правительство и воинство страны 

йея“. Zahraničné komentáre Karlovčanov k patriarchovmu vyjadreniu boli 

vysvetľované ako jeho osobné hriechy a politické kompromisy. Kroky Tichonovej 

lojálnosti viedli k ochrane kánonického vedenie Cirkvi1. 

Dňa 16. októbra 1924 bola na Karlovackej synode otvorená otázka 

západoeurópskej metropolie. Metropolita Evlogij neuznal uznesenie tohto 

cirkevného orgánu, a preto bola hlasovaním zrušená. Karlovacká synoda čakala od 

patriarchu Tichona potvrdenie správnosti svojho rozhodnutia, ale toho sa nikdy 

nedočkala, pretože v tom čase patriarcha venoval všetok svoj čas zápasu 

s obnovlencami, ktorí zvnútra rozkladali Ruskú pravoslávnu cirkev. 

Väčšina hierarchov, tzv. Karlovčanov, odmietla priznať tzv. „Testament 

patriarchu Tichona“, ktorý bol zverejnený po jeho smrti v roku 1925 ako autentický. 

Na rozdiel od 59 hierarchov, ktorí neemigrovali a podpísali tento dôležitý cirkevný 

dokument smerovania Ruskej pravoslávnej cirkvi, vnímala ho ako falzifikát 

vyrobený čekistom E. Tučkovom. V odborných teologických a historických kruhoch 

sa ohľadne pravosti a autentickosti uvedeného testamentu vedú rozsiahle diskusie. 

I napriek tomu, že sa Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí hlási k odkazu svätého 

novomučeníka patriarchu Tichona2, mnohé jeho nariadenia a usmernenia vydané 

počas života, nedokázala s pokorou a poslušnosťou prijať bez svojich komentárov 

a politických výkladov.  

I. Stratonov3 konštatuje, že nevidí podstatný rozdiel medzi obnovlencami 

a Karlovčanmi. Aj jedni, aj druhí podriadili Cirkev svojim spoločensko-politickým 

a ideologickým cieľom, pričom narušili jednotu Cirkvi. Navonok sa zdá, že toto 

                                                 
1 НАЗАРОВ, М.: Миcсия русской эмиграции, cit. dielo, s. 187. 
2 Тихоновская церков I.-II. Православная жизнь окт. - ноя. Джорданвил 2002, s. 3. 
3 СТРАТОНОВ, И.: Русская церковная смута 1921- 1931. Берлин 1932, s. 60. 
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hodnotenie je príliš nekompromisné a veľmi tvrdé, avšak v podstate vystihuje 

charakteristiku oboch rozkolníckych prúdov, ktoré narušili jednotu Ruskej 

pravoslávnej cirkvi približne v rovnakom čase.  

 


