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ROK  1917. JEHO MIESTO A DOPAD NA DEJINY RUSKEJ PRAVOSLÁVNEJ 

CIRKVI 

 

Mgr. Patrik Palasiewicz 

 

Začiatok 20. storočia je úzko spojený s obnovou patriaršestva v Rusku, kde po 

viac ako dvoch storočiach vzniklo chcenie obnoviť tento inštitút a vrátiť mu zašlú 

slávu. Bolo to v roku 1917, kedy bol losom vybratý vtedajší moskovský metropolita 

Tichon Bellavin, novomučeník. Tento rok je v dejinách Ruska ešte spätý aj s druhým 

významný počinom, kedy bolo zmenené štátne zriadenie, kedy odstúpil posledný 

ruský cár Mikuláš II. Vtedy bola uskutočnená tzv. októbrová revolúcia, kedy sa 

k moci dostali bolševici. Tá mala za následok veľké prenasledovanie Pravoslávia. 

V tej dobe bolo zabíjaných množstvo biskupov, kňazov a aj obyčajných laikov – 

začalo sa obdobie „plodné“ na mučeníkov, ktorí strádali za svoju vieru. V roku 1918 

bol zabitý svätý cár Mikuláš s rodinou: manželkou Alexandrou, synom – nástupcom 

trónu Alexejom, dcérami Oľgou, Tatianou, Máriou a Anastáziou. Neďaleko bola 

zabitá aj ich príbuzná kňažná Alžbeta. Tento počin Patriarcha Tichon odsúdil 

a všetkých podieľajúcich sa na tomto čine vylúčil z Cirkvi. Vtedy bol patriarcha 

odsúdený na dlhší pobyt vo väzení a Cirkev bola viac a viac prenasledovaná. 

Zatvárali sa chrámy, monastiere, ničili ikony a iné bohoslužobné predmety. Bol tvrdý 

útlak kňazov. Ničili sa sväté ostatky svätcov. Pálili sa, často tieto veci vykonávali 

samotný duchovní, ktorí boli nasadení vtedajšou mocou alebo získaní z vtedajšieho 

duchovenstva (Алфеев 2010, s. 226 - 227). 

Historici, teológovia, ale aj politológovia sa v poslednom čase veľmi zaujímajú 

počtom veriacich o jednu z najväčších miestnych Pravoslávnych cirkví a to o Ruskú 

pravoslávnu cirkev – Moskovského Patriarchátu, ktorá pôsobila v 20. storočí a zažila 

jednu z najväčších skúšok v dejinách svojej existencie. Nie náhodou Alexander 

Solženicyn nazýva 20. storočie „smutnou dobou“. Iní autori však toto obdobie 
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charakterizujú z cirkevného pohľadu trocha tvrdšie a to ako dobu antichrista, temna, 

bezbožnosti, bohorúhačstva a satanizmu. Novodobí historici rodiaci sa vzťah medzi 

štátom a Cirkvou nazvali „križiackou výpravou proti pravosláviu“ a všetkému 

kresťanskému a tradičnému (Cap 2013, s. 15). 

Postupom času sa kvôli zmene štátneho zriadenia a občianskej vojne v oblasti 

v okolí rieky Volgy a iných regiónoch Ruska začal veľký hlad, hladomor. Začalo sa to 

v roku 1921. V roku 1922 už hladovalo okolo 20 miliónov ľudí a okolo milióna už 

zomrelo. Vymierali celé dediny, deti sa stávali sirotami, ľudia zanechávali hladujúce 

územia, umierali po ceste. Viacerí sa kvôli tomu obracali k patriarchovi s prosbou 

o pomoc a tak vznikla „ Celoruská komisia pre pomoc hladujúcim“ pod vedením 

patriarchu Tichona, ktorý prosil o pomoc všetky ostatné miestne  Pravoslávne Cirkvi. 

S prosbou o pomoc sa obrátil k pápežovi a k anglikánskej cirkvi. Všetka táto snaha 

bola zrušená štátnou mocou a táto komisia bola zrušená a namiesto nej vznikla 

„Centrálna komisia pomoci hladujúcim.“  

Patriarcha  bol touto komisiou oslovený, aby cirkevné a bohoslužobné predmety dal 

ako dar na zmiernenie tohto rozširujúceho sa hladomoru. Patriarcha v dobrej vôli 

a snahe pomôcť svojej pastve začal odovzdávať drahocenné bohoslužobné predmety, 

ktoré sa bezprostredné nedotýkajú vykonávania bohoslužieb ako čaše, diskosy 

a pod., lebo tieto predmety používať na iné ako bohoslužobné účely zakazujú 

kanóny. No to bola iba zámienka zo strany vlasti, ktorá sa takto ľahko chcela zbaviť 

Cirkvi a chcela  ju likvidovať zvnútra. Patriarcha Tichon bol odsúdený na domáce 

väzenia a preto nemohol v plnosti vykonávať svoj úrad. Toho využili nižšie 

spomenutí obnovlenci a s pomocou svetských orgánov sa chopili moci. 

Lenin sa snažil tento hlad premeniť na dôvod pre plný rozpad cirkevnej 

organizácie v Rusku. Bolo to v roku 1922. 30. marca na zasadaní senátu bol prijatý 

plán likvidácie Cirkvi. Začalo sa to zrušením synody a jej následným uväznením na 

čele s Patriarchom. Potom nasledovali viaceré súdne procesy s veriacimi, 

duchovenstvom a biskupmi, ktorí boli odsúdení najčastejšie na smrť rozstrieľaním.  



 110 

V roku 1918, keď začal teror na biskupov, niektorí z nich ušli na hranice. Cirkev 

začala napĺňať riešenie miestneho snemu o zvýšení počtu biskupských katedier. 

A tak v roku 1918 boli vysvätení štyria noví biskupi. V roku 1919 to bolo 14 nových 

biskupov, v roku 1920 to bolo zase 30 a v roku 1921 to bolo 39. Týmto bol počet 

biskupov značne zvýšený. (Лавринов 2007, s. 11) 

Toto obdobie malo veľký vplyv na cirkev nielen z pohľadu krutého 

prenasledovania, ale toto obdobie je úzko späté so vznikom nových rozkolných 

skupín, nosiacich meno cirkev. Od toho dáta sa uvádzajú dva nové rozkoly 

vzniknuvšie kvôli prenasledovaniu, a to takzvané obnovlenecký – boli umelo 

vytvorený štátnými orgánmi a karlovacký rozkol – t. j. tzv. Ruská pravoslávna cirkev 

v zahraničí. 

Obnovlenecká cirkev 

Tento rozkol formálne vznikol 12. mája 1922, kedy skupina duchovenstva 

v zostave protojereja Alexandra Vvedenského, kňazov Vladimíra Krasinského, 

Sergeja Kalinovského, Eugena Belkova a čteca (žalmistu) Štefana Stadnika navštívila 

patriarchu Tichona a mala s ním dlhú besedu. Táto skupina obvinila patriarchu 

hlavne z nelojálnosti k novému vedeniu Ruska, kvôli ktorej začal „červený teror“ 

proti Cirkvi a duchovenstvu. Títo osnovatelia rozkolu potrebovali od patriarchu 

Tichona abdikáciu. Rezultátom tejto besedy bolo, že patriarcha Tichon odovzdal moc 

Jaroslavskému metropolitovi Agafangelovi (Preobraženskému), ako jednému zo 

starších biskupov.  

18. mája 1922 vyššie spomenutá skupina sformovala „Vyššiu cirkevnú správu“, 

ktorej predsedal biskup Antonij (Hranovský). Bol to človek duševne rozpoltený so 

sklonom k cynizmu. Zástupcami sa stali protojeri Alexander Vvedenský a Vladimír 

Krasinský. Táto skupina chcela zreformovať Cirkev reformami, ktoré podľa nich boli 

potrebné k vtedajšiemu životu. No táto skupina nebola vždy jednotná. Väčšina 

členov sa zjednotilo v skupine „ Živá Cirkev“, ktorej predsedal Vladimír Krasinský. 

Vypracoval ústav kde hlavným sloganom bolo biele (ženaté) biskupstvo, kňazská 

správa a jediná cirkevná kasa. Od tohto času nasledovateľov patriarchu Tichona 



 111 

začali polooficiálne nazývať tichonovcami alebo starocirkevníkmi, a rozkolníkov – 

obnovlencami alebo živocirkevníkami. 

Obnovlenci sa chytili moci v spolupráci s vtedajšou svetskou správou. Po 

vtedajšom habaní cirkevných potrieb sa svetská vláda začala miešať do Cirkvi 

a započala rozkol (Лавринов 2007, s. 11). 

V tomto roku začal boj obnovlencov proti monastierom a mníšstvu. Po získaní 

moci vyhlásili vyhnanie „mníchov, t. j. arcibiskupov z ich domov“ a obsadzovanie 

pravoslávnych chrámov. Svojich odporcov obviňovali z kontrarevolúcie a tak 

dosahovali ich odstraňovanie z eparchií. K jednému najtragickejších procesov z ich 

iniciatívy došlo v Petrohrade, kde sa im spolu s komunistickou mocou podarilo 

vyvolať proces s petrohradským duchovenstvom. V tomto roku boli popravení 

metropolita Benjamín, archimandrita Sergej a profesori Novický a Košvarov (Kryštof 

arcibiskup 2000, s. 66). 

V dôsledku týchto udalosti sa rozhodli niektorí významní cirkevní činitelia uznať 

obnovleneckú Vyššiu cirkevnú správu za „jedinú kanonickú cirkevnú moc“. 

Pohnútky boli rôzne. Strach pred represiami zo strany boľševikov, karierizmus 

a v neposlednej rade aj snaha zabrániť potýčkam vo vnútri Cirkvi. Zástupca 

patriarchu Tichona metropolita Agafangel vydal posolstvo, v ktorom označil vyššiu 

cirkevnú správu za nezákonnú a vyzval eparchiálnych biskupov, aby sa jej 

nepodriaďovali a zatiaľ rozhodovali samostatne podľa svojho svedomia 

a archijerejskej prísahy. Polovica z vtedajších biskupov, duchovných a väčšina 

veriacich zostala verná patriarchovi Tichonovi. Táto skupina sa rozdelila na rôzne 

sekty ako napríklad: Cirkevné obrodenie, Zväz religióznych pracujúcich komunistov, 

Slobodná pracujúca cirkev a podobne. Ale hlavný cieľ, boj proti patriarchu 

Tichonovi, sektárov opäť zjednotil (Pulec 2013, s. 67). 

29. apríla bol zvolaný druhý celoruský miestny snem. Na tomto sneme boli 

účastné všetky frakcie obnovlencov. Čestným predsedom bol vybratý metropolita 

Moskovský Antonij a pomocníkom metropolita sibírsky, Peter. Na tomto sneme bolo 
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opäť zrušené kňazstvo a mníšstvo patriarchu Tichona. A na tomto sneme boli prijaté 

tieto rezolúcie: 

Podľa kartotéky o ženatom biskupstve a druhom sobáši duchovenstva: 

• Voviesť do života biele ženaté biskupstvo. 

• Dovoliť druhý sobáš duchovenstvu. 

• Dovoliť duchovenstvo po sobáši s vdovami a rozvedenými ženami. 

• Dovoliť duchovenskú službu tým, ktorí ho nechali iba kvôli druhému sobášu. 

Podľa kartotéky o monastieroch a mníchoch: 

• Zatvoriť monastiere ako nepotrebné vtedajšej úrovni života. 

• Organizovať zväzy a bratstvá kresťansko-pracovných  skupín, ktoré pracovali na 

princípoch a na základoch monastierov (Лавринов 2007, s. 17 - 18). 

Patriarcha Tichon sa obrátil k vrchnému súdu vtedajšej ruskej vlády, kde sa 

odvolalo anatemizovanie všetkých boľševikov ešte z roku 1918. Sám uznal spojitosť 

medzi Cirkvou a vládou. Dištancoval sa od akejkoľvek politickej činnosti Cirkvi. 25. 

júla 1923 sa mohol vrátiť do úradu. Jeho najbližšími spolupracovníkmi boli 

arcibiskupi tverský Serafim a uralský Tichon, ktorí spolu s verejským biskupom 

Ilarionom vytvorili „provizórnu synodu“. Synod odsúdil rozkolníkov a vyslovil 

lojálnosť sovietskej vláde, čim bola vyrazená obnovlencom ich najväčšia zbraň z rúk. 

(Pulec 2013, s. 68). 

Vtedy sa pod omofor patriarchu Tichona začali vracať zblúdili biskupi. Chrámy 

sa začali znovu napĺňať veriacimi, ktorí vo svojej väčšine ostávali verní patriarchovi. 

Zdravie svätého patriarchu Tichona podlomené stálymi útokmi a intrigami sa 

prudko zhoršovalo. Patriarcha zomrel v roku 1925 na sviatok Blahoviščenija 

(Zvestovania) (Kryštof arcibiskup 2000, s. 66). 

 Po patriarchovej smrti začínajú obnovlenci s pokusom o narušenie stability Cirkvi. 

Ich pôsobenie zašlo až k zatknutiu správcu patriarchie, metropolitu Petra. Na čelo 

Cirkvi sa dostal ako zástupca patriarchu nižnonovhorodský metropolita Sergej. Jeho 

prvoradou starosťou bolo normalizovať vzťahy medzi štátom a Cirkvou. 
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Niektorí členovia cirkevnej hierarchie aj veriaci boli posielaní do vyhnanstva, iní 

zase boli úveznení. V roku 1926 bolo uväznených 24 biskupov. Títo biskupi sa snažili 

„pamätným zápisom“ zo dňa 7. júla 1926 vysvetliť sovietskej vláde svoju apolitickosť 

a lojalitu. Vyslovili nádej že vzťahy štátu a Pravoslávnej Cirkvi sa budú normalizovať 

(Pulec 2013, s. 69). 

18. mája 1927 vytvorili dočasnú synodu, ktorá čoskoro dostala registráciu na NKVD. 

Dva mesiace na to bola vydaná deklarácia metropolitu Sergeja a synody, v ktorej boli 

veriaci nútení uznávať sovietsku vládu. Ďalej sa odsúdilo emigrujúce duchovenstvo. 

Synoda vydala príkazy spomínať aj svetskú vládu na bohoslužbách. Vrátiaci sa 

biskupi z vyhnanstva alebo z väzenia mali byť posielaní na dôchodok a tí, ktorých si 

želala synoda, boli posielaní do vzdialenejších eparchií, lebo biskupom sa 

nedovoľovalo vracať sa do svojich eparchií. S týmto riešením nesúhlasilo 

duchovenstvo a ani veriaci, no toto všetko bolo potrebné k legalizácii Pravoslávnej 

Cirkvi. Po uznaní synody dostal metropolita Sergej požehnanie od východných 

patriarchov. Najprv od Jeruzalemského Damiána potom od Antijochijského Gregora, 

ktorí spolu s ním požehnali aj jeho synode a uznali ho ako hlavu Patriarchálnej 

cirkvi. Táto synoda dostala rovnaké práva a postavenie ako obnovlenci. 

Po legalizácii dočasného patriarchálneho synodu pri metropolitovi Sergejovi 

v roku 1927 to šlo s obnovlenectvom dole vodou. Poslednou ranou pre obnovlencov 

bola podpora svetskou vládou ZSSR pre patriarchálnu cirkev v septembri 1943 počas 

veľkej vlasteneckej vojny. Počas jesene 1944 nastal masový prechod z obnovlenectva 

ku kanonickej Pravoslávnej, či už zo strany duchovenstva alebo zo strany veriacich. 

Na konci vojny z obnovlenectva zostala iba jedna farnosť a to farnosť svätého Pimena 

Veľkého v Nových Vorotinkách (nový Pimen) v meste Moskva. So smrťou 

„metropolitu“ Alexandra Vvedenského v roku 1946 zanikol aj obnovlencký rozkol  

(Dostupné z: http://www.anti-raskol.ru/pages/1133). 

Tento rozkol sa rozšíril do celého Sovietskeho zväzu a v Ukrajine v roku 1923 

dosiahol vytvorenie „prvej autokefálie“. 
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Paralelne s touto cirkvou začala vznikať aj tzv. Katakombná cirkev. Bolo to tiež 

kvôli prenasledovaniu zo strany sovietskej vlády. To znamená, že určité skupiny sa 

začali v tajnosti niekde stretávať, podľa vzoru prvotných kresťanov pri 

prenasledovaní a tak vykonávali bohoslužby. 

Karlovacký rozkol 

V roku 1917 vznikla aj druhá kontroverzná skupina oddelivších sa biskupov 

a duchovenstva z Ruskej pravoslávnej cirkvi. Boli to takzvaný ruský zahraničný 

biskupi a duchovní. No táto skupina mala aj blahý vplyv na vznik, fungovanie 

a udržiavanie Pravoslávnej cirkvi v Západnej Európe a Amerike, kedy títo 

zahraničný ruský hierarchovia vytvárali nové farnosti, monastiere a pod.  S touto 

skupinou je úzko spojené aj fungovanie pravoslávnej Cirkvi u nás, kedy v Prahe 

pracoval Ruský zahraničný biskup Sergej. Aj na Ladomírovskú misiu kladne 

pôsobila táto skupina, kedy vo väčšine prípadov vysvätenie duchovných a mníchov 

boli zainteresovaný biskupi ruskej zahraničnej hierarchie, najmä Antonij 

Chrapovický. Tento rozkol vznikol ako opozitum voči novo vzniknuvšej štátnej 

správe a ako opozitum voči obnovleneckému rozkolu, ktorý vznikol vďaka 

pričineniu sa vtedajšej štátnej moci, t.j. bolševikov.  

Tento rozkol má svoje počiatky v štátnom prevrate v Rusku v roku 1917, kedy 

bola zrušená dlhoročná monarchia a bol nastolený boľševizmus. Toto nové štátne 

zriadenie nebolo priaznivé pre vtedajšiu Ruskú Cirkev. Vtedy začalo veľké 

prenasledovanie ešte zachránivšej sa cárskej rodiny a prenasledovanie cirkevných 

hierarchov, ktorí pod tlakom prenasledovania boli nútení opustiť svoju rodnú zem. 

Medzi významnejších hierarchov, ktorí odišli za hranice boli napríklad Kyjevský 

metropolita Antonij Chrapovický a volyňský metropolita Evlogij, ktorí sa na začiatku 

zavreli v monastieroch na Athose a v Srbsku. Ešte pred odchodom do emigrácie 15. 

októbra 1920 najvyššie  duchovné riadenie na juhu Ruska v Simferopole poverilo 

arcibiskupa Eulogija riadením Cirkvi v západnej Európe. Prvé zasadanie tejto 

novovznikajúcej vetvy Ruskej Cirkvi bolo 19. 11. 1920 na parníku veľkokniežaťa 

Alexandra Michajloviča za prítomnosti kyjevského metropolitu Antonija, 
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chersoneského a odeského Platóna, poltavského arcibiskupa Feofana 

a sevastopoľského biskupa Benjamína. Na zasadnutí bolo vydané rozhodnutie 

o pokračovaní činnosti najvyššieho cirkevného riadenia. Potvrdilo sa aj poverenie 

arcibiskupa Evlogija riadením západoeurópskych ruských irkví vrátane farností 

v Bulharsku a Rumunsku (Kryštof arcibiskup 2000, s. 84). 

 V roku 1920 v Konštantínopole bol zvolaný zahraničný snem, ktorý zvolala 

skupina biskupov, evakuovaných spolu s vojenským a civilným obyvateľstvom 

z Ruska. Na tomto sneme bola vytvorená organizácia „Vyššia cirkevná správa 

v zahraničí.“ Hlavou tejto skupiny bol zvolený metropolita Antonij Chrapovický. 

V roku 1921 sa správa presťahovala do Juhoslávie do mesta Sremské Karlovce, kde 

bol zvolaný prvý celozahraničný snem. Na tomto sneme sa zúčastnilo 163 členov, 

z toho 11 biskupov (dvaja srbskí), 22 predstaviteľov mníchov a bieleho (ženatého) 

duchovenstva. 67 delegátov boli politici a vojaci. Snem vyzýval všetky národy sveta 

do boja proti boľševizmu. Bolo jasné že to bude mať neblahé následky pre Ruskú 

Cirkev (Kryštof arcibiskup 2000, s. 84.). V druhej časti posolstva sa hovorí o návrate 

cára na trón. Mnohí proti tomuto protestovali. Arcibiskup Evlogij vyzýval 

k rozumnému uváženiu a hovoril: „Chráňte Cirkev a patriarchu... takýmto 

prehlásením ničoho nedosiahneme.“ Skoro po zasadaní snemu poslal patriarcha 

Tichon srbskému patriarchovi Dimitrijovi listinu s poďakovaním za to, že umožnil 

ruským vyhnancom pracovať za hranicami vlasti. Mnoho ruských duchovných tieto 

slová považovalo za uznanie karlovackého snemu. 

No aj v samotnej synode to začalo škrípať a metropolita Evlogij sa názorovo 

rozišiel s väčšinou členov synody. Biskupská synoda stretnúc sa 31. 5. 1924 vyhlásila, 

že hoci sú biskupmi v zahraničí, stále sa považujú za členov autokefálnej cirkvi 

Moskovského patriarchátu. V roku 1924 bolo prerokovávané postavenie 

západoeurópskej eparchie, ktorej správca metropolita Evlogij sa nepodriaďuje tejto 

synode. Padol návrh na jej zrušenie a čakalo sa iba na súhlas patriarchu. Napätie vo 

vnútri karlovackého snemu sa stupňovalo. Na synode v roku 1926 metropolita 

Evlogij žiadal, aby v prvom rade bola riešená otázka riadenia Ruskej Pravoslávnej 



 116 

Cirkvi v zahraničí. biskupi na synode odmietli neustále meniť rokovanie 

a metropolita Evlogij na protest odišiel. To isté spravil aj metropolita Platón, ktorý 

bol obvinený z autokefálnych tendencií severoamerickej eparchie (Kryštof arcibiskup 

2000, s. 85 - 86). 

V roku 1927 bol zahraničnej cirkvi doručený list, v ktorom dočasná synoda 

v Rusku žiadala zahraničných biskupov o vyjadrenie lojálnosti sovietskej vláde. 

Metropolita Antonij ako odpoveď na túto požiadavku vydal prehlásenie, v ktorom 

napáda tých, ktorí sa stavajú lojálne k nepriateľom Christa a svätej Cirkvi, k 

boľševikom. 

V roku 1934 bol vydaný zákaz výkonu biskupských práv karlovackým biskupom, no 

títo sa tomu odmietli podriadiť. 

Na prelome 20. a 30. rokov sa zahraničná Ruská Cirkev rozdelila na tri frakcie, 

ktoré medzi sebou bojovali a navzájom sa neuznávali: 

1. Prvú Skupinu tvorili biskupi zorganizovaní okolo metropolitu Antonija 

Chrapovického, ktorý sa s Ruskou cirkvou rozišiel ešte za čias patriarchu Tichona 

a začali sa nazývať „Ruskou Pravoslávnou Cirkvou za hranicami“. Od svojich 

oponentov dostali názov „karlovacký rozkol“ podľa miesta prebývania jeho 

synody a to v srbskom meste Sremske Karlovce. 

2. Druhá skupina sa zorganizovala okolo metropolitu Evlogija. Tá sa oddelila od 

karlovackej synody a vstúpila do Jurisdikcie Konštantínopolského patriarchu. 

3. Tretiu skupinu tvorili biskupi, ktorí ostali verní patriarchovi. Táto skupina bola 

v začiatkoch veľmi malá, ale po druhej svetovej vojne sa začala rozrastať. 

Najtvrdšie proti kanonickej Ruskej cirkvi vystupovala prvá skupina, ktorá 

odsudzovala lojálnosť svetskej vláde. Druhá skupina hoci bola „kanonickou“,  

prerušila eucharistické spoločenstvo s Moskvou (Алфеев 2010, s. 243). 

V roku 2004 začala Ruská Pravoslávna Cirkev intenzívne nadväzovať kontakty so 

Zahraničnou ruskou cirkvou. Postupom času nachádzali spolu k sebe cestu. V roku 

2006 bola vytvorená Ruskou pravoslávnou cirkvou a Ruskou pravoslávnou cirkvou 

v zahraničí špeciálna komisia, ktorá odobrila dokument „Akt o kánonickom 
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stretávaní“. V tomto akte sa rozhodlo, že zahraničnej Cirkvi ostane štatút 

autonómnej cirkvi, kde jej ostane synoda, vzdelávacie inštitúcie, hlava bude 

vyberaná z jej biskupov a pod. Samotný akt bol podpísaný 17. 5. 2007 svätejším 

patriarchom Alexejom II. a metropolitom Lavrom (rodák zo Slovenska, z dediny 

Ladomírova, svetským menom Vasiľ Škurla). V ten istý deň bola v chráme Christa 

Spasiteľa slúžená Božská liturgia, ktorú slúžili biskupi z Ruskej pravoslávnej cirkvi 

a Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí. Týmto činom bol porazený rozkol, ktorý 

viac ako 80 rokov rozdeľoval ruské duchovenstvo. Tomuto spojeniu sa ale 

nepodriadili všetci biskupi z vtedajšej synody spolu s duchovenstvom a tak tento 

rozkol trvá v zlomku ešte dodnes. Veľmi zaujímavým faktom je že Ruskú Cirkev 

spojili rodom nie Rusi. Patriarcha Alexej II. bol Estónec a metropolita Lavr bol Rusín 

zo Slovenska. Samotný ruskí ľudia asi na to nemali dosť sily (Алфеев 2010, s. 256 - 

259). 
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