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Úvod

Idea napísania tejto knihy bola vo svojej podstate celkom prozaická.
Vydanie knihy „Metropolita Lavr - historické a spoločenské okol-

nosti jeho života a pôsobenia“ (Michal Škurla - 2017) a jej úspech boli 
impulzom pre manželov Krivkových z Prešova, ale rodom z Ladomi-
rovej pre knižné vydanie práce prot. Michala Kernaševiča „Z kroniky 
farnosti Ladomirová“. Táto práca bola na pokračovanie publikovaná 
v časopise Odkaz sv. Cyrila a Metoda v rokoch 1968-1970. Prot. Michal 
Kernaševič v rokoch 1965-1978 bol správcom farnosti v Ladomirovej, 
okr. Svidník a mal identické pramene o činnosti monastiera sv. Jova 
Počajevského v Ladomirovej, ako súčasti farnosti. Ako je známe, ten-
to monastier v medzivojnovom období bol významným strediskom 
pravoslávia na Slovensku. Jeho aktívna a rôznorodá činnosť aj v sú-
časnosti vyvoláva záujem širokej verejnosti, študentov-bohoslovcov 
a cirkevných výskumníkov. 

Manželia Krivkovi vychádzali z hlbokej úcty a vďačnosti ku svojim 
rodičom Margite a Michalovi Kernaševičovým. Totiž Mária Krivková 
je ich dcérou a jej manžel Juraj je vnukom Jána Krivku, ktorý sa anga-
žoval pri vzniku Ladomirovského monastiera sv. Jova Počajevského. 
Ján Krivka bol prvým z pravoslávnych veriacich v Ladomirovej, ktorí 
sa osobne stretli s archimadritom Vitalijom (Maximenkom), zakla-
dateľom spomínaného monastiera. V marci 1923 Ján Krivka privítal 
archimadritu Vitalija na železničnej stanici v Bardejove a na konskom 
záprahu doviezol ho do Svidníka.  Na obťažnom začiatku obnovy pra-
voslávia v obci Ján Krivka bol jedným z tých, ktorý poskytol priestory 
svojho domu pre liturgické obrady.

Charakteristika činnosti Monastiera sv. Jova Počajevského v Lado-
mirovej, napísanej prot. Michalom Kernaševičom pod titulkom „Z kro-
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niky farnosti Ladomirová“ (Činnosť monastiera sv. Jova Počajevské-
ho) tvorí druhú časť tejto knihy. Zároveň je to jej prvá kapitola. Druhá 
kapitola tejto časti charakterizuje „novú etapu života Pravoslávnej 
cirkvi v období  ČSSR“ a zlomové obdobie po obnovení gréckokatolíc-
kej cirkvi na konci XX. storočia. 

Pre poskytnutie čitateľom širšieho a hlbšieho obrazu pravo-
slávnych dejín na území Prjaševščiny, rozhodli sme sa prinavrátiť 
do obdobia ich zrodu. Územie Prjaševščiny na začiatku pravoslávia 
bolo súčasťou širšieho celku - Mukačevskej eparchie. Preto populár-
nou formou podávame krátku charakteristiku jej vývoja na pozadí 
historických a politických okolností. Tento vývoj nebol priamočiary 
a jednoduchý. Naopak, bol veľmi zložitý a niekedy až krutý. Do jeho 
existencie hlboko zasahovali ničivé nájazdy cudzích plemien, cudzie 
vládne a náboženské štátotvorné mocnosti a ich emancipačné záujmy.   
Zlomovým a veľmi bolestivým úderom pre životodarný prameň pra-
voslávia bolo nasadenie Užhorodskej únie v roku 1646. 

Život obyvateľov Mukačevskej eparchie bol po stáročia izolovaný 
a odtrhnutý od materinskej základne, bez ekonomických a politických 
kontaktov s jej štátnym útvarom, v cudzom národnostnom a nábo-
ženskom obkľúčení. Napriek tomu a vďaka silnému životaschopnému 
plamienku tradičného cítenia tu pravoslávny duch nikdy nezhasol. Zá-
sluhou silných osobností prežil urputné tlaky a prenasledovania až do 
XX. storočia.

Vznik spoločenských pomerov v novovzniknutom Československu 
v roku 1918 napomohol, aby tento po stáročia násilne potláčaný pla-
mienok vzbĺkol, postupne naberal na sile a ako lavína sa šíril po úze-
mí Prjaševščiny. Vzkriesila sa historická kontinuita predchádzajúcich 
desiatok pokolení vo forme novovekých pravoslávnych farností. Na-
stalo obdobie obrodenia, „vzkriesenia“ pravoslávia. Je to téma prvej 
kapitoly knihy.

Druhá kapitola tejto časti knihy sa zameriava na niektoré naj-
významnejšie monastiere, v  podstate od svojho zrodu pravoslávne. 
Sú to Mukačevský monastier a Hruševský monastier na území teraj-
šieho Zakarpatska a Bukovský (na Bukovej Hôrke) a Krásnobrodský 
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(v Krásnom Brode) na území Prjaševščiny. Tieto monastiere zohrávali 
dôležitú úlohu v duchovnej a vzdelanostnej oblasti daného regiónu. 
Význam a dôležitosť monastierov bol predurčený ich obyvateľmi, 
t. j. mníchmi. Preto podávame v knihe aj krátke charakteristiky naj-
významnejších z nich. Lebo práve oni boli srdcom a pilierom udržia-
vania (skrytého) ducha pravoslávia v tme rôznorodého násilia. Pova-
žujeme, že ladomirovský bol ich dôstojným pokračovateľom.

Aj v súčasnosti neprajníci a nepriatelia majú strach a obávajú sa 
nového vzplanutia pravoslávneho ducha. A preto svojou činnosťou sa 
snažia všemožne ho potláčať a čím viac vzdialiť sa od neho.

Pri písaní tejto knihy bolo použitých viac než tridsať tlačených pra-
meňov, opublikovaných vo vydavateľstvách Prešova, Mukačeva, Užho-
rodu, Kyjeva, New Yorku, Jordanville, Moskvy, Bratislavy, Ladomirovej 
a v cirkevných kronikách niektorých obcí, v diplomových prácach ab-
solventov PBF PU a boli použité ústne spomienky živých pamätníkov 
alebo ich potomkov. Je tu snaha v skrátenej forme podať objektívny 
a pravdivý obraz o tejto veľmi zložitej problematike. 

Za pomoc pri napísaní a vydaní tejto knihy chcem sa úprimne po-
ďakovať týmto osobám: manželom Márii a Jurajovi Krivkovým z Pre-
šova, prot. Miroslavovi Pirchalovi s manželkou Melániou zo Sukova, 
Vladimírovi Mackovi z Ladomirovej, PaedDr. Jane Kocvárovej z Pre-
šova,  prot. Michalovi Hrustičovi z Medzilaboriec, Jánovi Frickému 
z Prešova, Milanovi Mňahončákovi z Humenného, Miroslavovi Iľjuko-
vi z Prešova, Ivete Kocvárovej z Hanigoviec a iným. Tiež ďakujem pani 
Monike Semanovej z Prešova,  pánom Petrovi Štefancovi z Ladomiro-
vej a Danielovi Podhajeckému zo Stropkova a viacerým iným osobám 
a nadšencom pravoslávia za morálnu inšpiráciu a duchovnú podporu. 

На многая і благая літа!

Michal Škurla 

Poznámka: Pod pojmom Prjaševščina rozumieme geogra icko-etnické územie na 
južných svahoch Karpát pozdĺž slovensko-poľského pohraničia dĺžkou približne 350 
km., osídlené prevažne ruským (po novom ukrajinským) národnostným elementom, 
ktoré sa tiahne od obce Osturňa na západe po súčasnú hranicu Zakarpatskej oblasti 
Ukrajiny na východe.
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Monastier sv. Mikuláša na Černečej Hore pri Mukačeve. Bývalé sídlo 
biskupov Mukačevskej eparchie
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KAPITOLA  I.

Pravoslávna Mukačevská eparchia
v zrkadle dejín
(Krátky prierez)

Začiatky
Územie Mukačevskej eparchie predstavovali južné svahy Kar-

patského pohoria a priliehajúce k ním pásy nížin. Už od začiat-
ku svojho vzniku bola eparchia stavaná na cyrilo-metodských 
tradíciách. Jej územnou zložkou boli tieto stolice, ako štátne ad-
ministratívne jednotky: Užhorodská, Zemplínska, Šarišská, Abuj-
sko-Tornálska, Spišská a časti Gemerskej. Z terajšieho Maďarska 
jej súčasťou boli stolice: Boršogská, Nižnezemplínska, Sabojčská 
a Satmarošská, ktoré už sú zmaďarizované (1, s. 10). Bola to roz-
siahla zemepisná oblasť a jej dejiny sa nedajú oddeliť od sused-
ných národov, ako: Maďarov, Slovákov, Rumunov alebo Srbov. Tak, 
ako sa nedá oddeliť od spojenia s regiónmi bývalej Kyjevskej Rusi, 
najmä Haliče (dnešnej Ukrajiny), Poľska a dokonca Litvy.

V priebehu dlhých stáročí v tejto oblasti sa stretávali rôznoro-
dé vplyvy, počnúc starorímskymi, cez byzantské, kyjevské, poľské 
a pod. Najväčšie zázemie pri šírení kresťanstva tu zanechalo cyri-
lo-metodské, ktoré sa šírilo z Veľkej Moravy a Panónska prostred-
níctvom žiakov sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli vyhnaní z pôvodné-
ho územia.

Určiť presný čas vzniku Mukačevskej eparchie sa nedá. Príči-
nou toho je, že na jej území sa odohrali ničivé útoky najmä ta-
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társkych barbarských kmeňov, ktoré ničili ako materiálne, tak aj 
duchovné hodnoty, pamiatky, dokumenty, písomnosti, ktoré už sa 
nepodarilo obnoviť. Skutočnosť však nasvedčuje, že učenie sv. Cy-
rila a Metoda sa rozšírilo až ďaleko za Karpaty, a to znamená, že 
muselo byť rozšírené aj na Zakarpatsku. (V starej terminológii pre 
označenie tohto územia sa používal pojem Podkarpatská Rus’). Na 
druhej strane táto oblasť historicky a prirodzene inklinovala ku 
Kyjevskej Rusi, ktorá sa sformovala z východných Slovanov. Rus-
ké kyjevské knieža Vladimír roku 988 prijal kresťanstvo.  V jeho 
krajine sa rozšírila byzantská kultúra a štát sa stal členom veľkej 
rodiny európskych civilizovaných národov. 

Dobová historická kronika „Povesť vremennych let“ dokumen-
tuje jeho príchod roku 922 za Karpaty (2, s.111). Od toho času 
sa tu udomácňuje názov Rus’, ktorý prejavuje svoju silu a života-
schopnosť v toponymike ako: Prjaševská Rus’, Podkarpatská Rus’, 
Ruská Nová Ves, Ruská Bystrá, Ruská Kajňa, Ruské, ruská cerkva, 
ruské sviatky a pod. A tiež v etnonymike – Rusín, Rusnák, ruskí 
ľudia a pod. Termín „Rusín“, „ruský“ (nie „veľkorusskyj“) označo-
val aj veriaceho kresťana východného, t. j. byzantského obradu. 
Až v období XIX. storočia, zvaného národným obrodením, takíto 
veriaci sa spájajú s príslušnosťou k ruskému národu.

Zakarpatsko a jeho Pravoslávna cirkev boli akoby mostom 
medzi Východom a Západom, a tiež medzi Juhom a Severom. Bol 
to ako rezervoár, kde sa stretávali dva rôzne smery, ale zároveň 
ktorý bol odtrhnutý od svojich súkmeňovcov a spolu veriacich 
Karpatským pohorím a neskôr oddelený štátnymi hranicami. 
Na druhej strane, práve pre svoju izolovanosť si Zakarpatsko za-
chovalo mnohé starodávne zvyky, obyčaje a formy myslenia.

Susedné národy, ktorým sa podarilo politicky a ekonomicky 
podmaniť si Zakarpatsko, mali bezprostredný vplyv na jeho život, 
vnucovali svoje predstavy do života cirkvi. V tomto ranom obdo-
bí dejiny národa sa identi ikovali s dejinami cirkvi. V charakteri-
zovanom priestore aktivita a štátna moc sa nachádzala v rukách 
Maďarov a neskôr Rakúšanov.
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Po príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 896 a sfor-
movaním Uhorského štátu jeho vzťahy s Kyjevskou Rusou boli 
intenzívne a nepriateľské. Zakladateľ Uhorska kráľ Štefan z rodu 
Arpádovcov (1000 – 1038) využil dobyvačné vojny medzi ná-
stupcami kyjevského kniežaťa Vladimíra a poľským kniežatstvom 
a podmanil si oblasť Zakarpatska. Toto územie odovzdal svojmu 
synovi Emerikovi a udelil mu titul „Dux Ruizorium“ - knieža rus-
kých. Územie dostalo názov Ruská krajina alebo Ruská marka 
a po náboženskej stránke sa  stalo základom Mukačevskej epar-
chie (2. s. 125).

Od tohto obdobia menovaný kraj sa dostáva pod nadvládu Ma-
ďarov, ktorá trvala do zániku Rakúsko-Uhorska v roku 1918. Na-
priek tomu vzájomné kontakty obyvateľstva po oboch stranách 
Karpát sa udržiavali s rôznou intenzitou po celé stáročia. Najmä 
na úrovni duchovného, cirkevného života. 

Uhorský kráľ Andrej, vnuk kráľa Štefana, sa oženil s dcérou ky-
jevského kniežaťa Jaroslava Múdreho Anastáziou-Agmundovou, 
vnučkou kniežaťa Vladimíra. Spolu s Anastáziou do Uhorska pri-
šlo aj veľa duchovných (1047 – 1060) a tým sa v celom Uhorsku 
posilnil ruský element a obyčaje ruskej cirkvi. V štáte prevládla 
byzantská liturgia nad latinskou. Zakarpatské územie dostalo po-
menovanie Uhorská Rus’ a v cirkevných vzťahoch bolo podriade-
né Kyjevskej metropolii priamo alebo prostredníctvom Pržemy-
selského biskupstva a neskôr Haličského metropolitu (3, s. 90) .

Kňažná Anastázia podporovala život Cirkvi byzantského cha-
rakteru a budovanie monastierov. Jej zásluhou bol vybudovaný aj 
monastier na Černečej Hore pri Mukačeve, ktorý sa stal hlavným 
strediskom Mukačevskej eparchie a sídlom jej biskupov. 

Po ničivom tatárskom vpáde (1242) územie oslabenej Kyjev-
skej Rusi sa postupne dostáva do područia susedných štátov. Naj-
prv sa spojili s Litovcami v Litovsko-Ruskom kniežatstve na čele 
s litovským kniežacím rodom Jagellovcov. Títo sa neskôr spojili 
s poľským kniežatstvom a tak vzniklo Poľské kráľovstvo (1569) 
s prevahou latinského obradu. Táto historická udalosť mala vplyv 
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na celkový úpadok Pravoslávnej cirkvi. Začína sa jej prenasledo-
vanie, ktoré sa dialo tromi cestami: 1. ničením cirkevno-národ-
nostných hodnôt a tradičných sviatostí, 2. ponižovaním prestí-
že Pravoslávnej cirkvi, 3. vyvolávaním pocitu hanby v spojitosti 
s príslušnosťou k tejto cirkvi. Podobné tendencie sa prejavili aj 
v Uhorsku. 

Roku 1393 na územie Zakarpatska s počet-
nou družinou (niektoré pramene uvádzajú až 
40 000 osôb) prichádza knieža Fedor Korjatovič, 
ktorý vládol na Podolji (bolo súčasťou Litovsko-
-Ruského kniežatstva) na protest proti centra-
lizačným snahám litovského kniežaťa. Uhorský 
kráľ mu pridelil bývalú Ruskú marku s cen-
trom Mukačevo (Orosvigve). Jeho príchodom sa 
značne posilnil v tomto priestore ruský duch. 
F. Korjatovič dal vybudovať zámok a monastier 
na Černečej hore, zrejme zrekonštruoval ten, 
ktorý dala vybudovať kňažná Anastázia. Toto 
stredisko na dlhé stáročia sa stalo duchovným 
centrom pravoslávia, pilierom ruského ducha 
a zjednocovacím prostriedkom ruského ľudu 
v tomto zemepisnom a administratívnom priestranstve. 

Ako prvý mukačevský biskup sa spomína vladyka Ioan, ako 
mukačevský sväto-mikulášsky biskup so sídlom v Mukačevskom 
monastieri (1491). Na jeho rozsiahlom území postupne sa formu-
je cirkevná administratíva po vertikále, nadobúda pevnú organi-
začnú štruktúru. Aj po horizontále, t. j. po šírke. (Tak v roku 1643 
biskup Vasiľ Tarkovič sa tituluje ako biskup 10 žúp: Bereh, Ung, 
Sobolč, Ugoč, Satmar, Maramoroš, Zemplin, Šariš, Abaujvar a Sej-
peš) (3, str. 23). S príchodom Fedora Korjatoviča na toto územie 
sa spája aj vznik druhého veľkého monastiera – Hruševského. 

Na rozvoj a život Mukačevskej eparchie mali veľký vplyv 
vnútroštátna aj medzinárodná situácia a udalosti, ktoré sa často 
vzájomne ovplyvňovali a doplňovali. V každodenných, ale najmä 

Knieža Fedor Korjatovič



14

v zložitých obdobiach a situáciách oporou celého pravoslávneho 
sveta bola Byzantská ríša, ako jeho zdroj a prameň. Svojou vyso-
ko vyvinutou cirkevnou, ale aj svetskou kultúrou bola vzorom 
pre kresťanskú civilizáciu všeobecne. Táto ríša dlhodobo čelila 
sústavným útokom osmanských Turkov, až nakoniec roku 1204 
bola spustošená hanebným vpádom IV. križiackej výpravy, orga-
nizovanej pápežskou kúriou (4, str. 126). Za tento hanebný čin 
voči pravoslávnemu kresťanstvu pápež Ján Pavol II. 4. mája 2001 
sa ospravedlnil patriarchovi Konštantinopolskému Bartolomejo-
vi. (5, str. 21).   

Nakoniec roku 1453 oslabená Byzantská ríša nezvládla nápor 
Turkov a podmanená prestala existovať. Namiesto kresťanského 
štátu na Balkánskom polostrove upevnila svoju moc moslimská 
Parta, ktorá za svoj cieľ považovala likvidáciu kresťanstva vše-
obecne a šírenie islamu krvou a mečom.

Rok 1526 bol tragický aj pre existenciu Uhorska. Po známej 
bitke pri Moháči uhorské vojská boli rozprášené Turkami, ktorí 
si obsadili južnú časť štátu. Východná časť sa dostala pod náručie 
rakúskych Habsburgovcov a tretia časť - Sedmohradsko sa stalo 
vazalom tureckého sultána. Mukačevská eparchia sa stala bojis-
kom stretávania týchto rôznorodých znepriatelených síl.

V tých časoch na východe Európy sa formuje nový slovanský 
štát – Moskovščina (Rusko-Rossija), ktorá po zániku Kyjevskej 
Rusi preberá na seba úlohu Byzancie pre ochranu pravoslávneho 
sveta, vyhlásila sa tretím Rímom. Kyjevský patriarchát bol pre-
miestnený do Moskvy. (V súčasnosti Ukrajina sa snaží tento sta-
tus prinavrátiť). 

Únia ako spôsob podmanenia pravoslávia
Od XVI. storočia na Haliči s centrom vo Ľvove sa upevňuje 

poľský element. Začína sa proces polonizácie a katolizácie pô-
vodného pravoslávneho ruského obyvateľstva. Tento proces bol 
sprevádzaný šírením medzi ľudom lživej propagandy o „vyššej“ 
poľskej kultúre, poľského jazyka, a s nimi spojenej katolíckej vie-



15

ry, a z druhej stránky o „nízkom“, druhoradom ruskom ľudovom 
jazyku a pravoslávnej viere. Pojmy „ľach“, „katolík“ boli protikla-
dom k pojmom „Rusín“, „schizmatik-pravoslávny“. Vo Ľvove Rusí-
ni nemali právo ani bývať na hlavných uliciach. 

Sily pravoslávnych na území katolíckeho Poľského štá-
tu boli nerovné. Okrem politickej prevahy, bola tu prevaha aj 
sociálno-ekonomická. Pod týmto tlakom nakoniec roku 1549 bola 
podpísaná Brestská cirkevná únia. Ale ani táto zmluva nepriniesla 
katolíkom uspokojenie. Okrem dvoch cirkví - katolíckej a pravo-
slávnej, vznikla ešte hybridná tretia – uniatska. Uniati už od sa-
mého začiatku pocítili hlboké sklamanie. Očakávali rešpekt a spo-
luprácu od latinského duchovenstva Poľska, ale v skutočnosti sa 
stretli s otvorenou nenávisťou. Pravoslávni ich nenávideli za zra-
du, a rímsko-katolíci ich nepovažovali za plnohodnotných veria-
cich. Poliaci chceli také „zjednotenie“ cirkvi, pri ktorom by uniati 
úplne sa vzdali svojich dogmatík, historických tradícií, obradov 
a pod. To vyvolalo odpor ľudu, ktorý vyústil do národno-oslobo-
dzovacej vojny za ruskú vieru pod vedením kozáckeho hajtmana 
Bohdana Chmeľnického (pozri str. 69) V tomto priestore nezlom-
nými ostrovčekmi ochrany pravoslávia ostali dve svätyne - Poča-
jevská lavra a Kyjevo-Pečerská lavra (dnešná Ukrajina). Tieto dve 
ohniská pravoslávia sa nepodarilo poľskej šľachte zlomiť. Z ich 
vnútra prenikal duch 
pravoslávia v priebe-
hu dlhých storočí aj za 
Karpaty na územie Mu-
kačevskej eparchie. Bol 
tou silou, ktorá tu živila 
slávne závety sv. Cyrila 
a Metoda. 

Podľa ľudovej povesti 
Počajevská lavra vznik-
la po tatárskom vpáde 
(1240) pre útechu ľudu. Sväto-Uspenská Počajevská Lavra
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Tak na Počajevskej hore sa zjavila Matka Božia v ohnivej žiare a za-
nechala tam svoju stopu, spod ktorej vytekala uzdravujúca voda. 
Odvtedy na tomto mieste sa schádza množstvo pútnikov. V staro-
dávnej ľudovej piesni sú slová: 

Pasly pastyre ovcy na hori,
Zobačyly Božu Matir na skali,
Na toj skali stopu znaty,
De stojala Boža Maty.
Tam vodu beruť, 
Vsim virnym dajut.

Na tomto mieste prepodobný Jov založil monastier, ktorý po dlhé 
roky sa stal pilierom ochrany pravoslávia pred latinizáciou a polo-
nizáciou. Prepodobný Jov trpel urážky, výmysly, bitky, odsúdenia, 
ale zo všetkých síl chránil pravoslávnu vieru a ľud. Vlastnými ruka-
mi s bratmi založil monastier, v ktorom prepisoval knihy, písal po-
učenia o kresťanskej viere. Neskôr tu vznikla tlačiareň, knihy ktorej 
sa šírili aj do Mukačevskej eparchie, to znamená aj na Prjaševščinu. 

V monastieri sa nachádza ikona Božej Matky, ktorá je známa 
uzdravujúcimi vlastnosťami. Táto ikona sa stala hybnou silou po-
zemských dejín. Už vyše 400 rokov je Počajevský monastier hlavným 
strediskom modlitebného života, svojou duchovnou silou priťahuje 
pútnikov zo širokého okolia, medzi nimi aj z Prjaševščiny. 

Dejiny Počajevskej lavry sú späté s dejinami Ladomirovej, najmä 
s Ladomirovským monastierom, ktorý bol zasvätený sv. Jovu Poča-
jevskému, zakladateľovi Počajevskej lavry. Zakladateľom Ladomi-
rovského monastiera bol archimadrita Vitalij (Maximenko), ktorý 
do núteného odchodu bol Božím služobníkom Počajevskej lavry. 
Duchovným symbolom Ladomirovskej monastierskej tlačiarne sa 
stala ikona sv. Jova Počajevského. O nej archimadrita Vitalij napí-
sal: „Keď sa v Počajevskej lavre dozvedeli, že v Ladomirovej bola 
otvorená cirkevná tlačiareň, poslali do Ladomirovej ikonu svojho 
nebeského patróna s čiastočkou jeho netlených mošči (relikvií). 
Táto ikona bola pre mňa a pre celé bratstvo radosťou a povzbude-
ním od Alma Mater. Počajevská lavra odovzdala nám právo a po-
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žehnanie pokračovať v Ladomirovej vo veľkom poslaní slúžiť Cerkvi 
a ruskému národu tlačeným písmom. Na ikone je znázornený sv. Jov 
Počajevský pri tlačiarenskej práci uprostred rukopisov a ručných 
tlačiarenských písmen“ (6, s. 119). 

Táto ikona sa teraz nachádza v tlačiarni Jordanvillskeho monastiera v USA. 
A dovezené relikvie (mošči) prepodobného Jova Počajevského spolu s inými 
vzácnymi relikviami sa nachádzajú v Ladomirovskom chráme sv. archanjela Mi-
chala. 

V XVII. storočí územie západnej Európy bolo poznačené 30 - 
ročnou vojnou medzi katolíckou ríšou, vedenou Habsburským 
viedenským dvorom a protestantským Francúzskom so spojenca-
mi o politickú a ekonomickú hegemóniu (1618 – 1648), ktorá sa 
ukončila Vestfaltským mierom. Jeho podstatou, okrem iného bol 
aj postulát, ktorý sa vzťahoval na náboženstvo, na základe hesla 
„Cuius regio, eius religio“ - „Čia zem, toho viera“. To sa stalo zákla-
dom unionistického hnutia na území Rakúskej monarchie.

Samotné slovo „únia“ je latinského pôvodu a znamená spojenie, zjednotenie. 
Za týmto pojmom sa skryla úmyselná snaha podmaniť si pravoslávne obyva-
teľstvo so staroslovanským obradom vládnucemu latinskému obradu na čele 
s rímskym pápežom vo Vatikáne.

Protestantizmus ako náboženské hnutie vzniklo v Nemecku. Na jeho čele 
stál Martin Luther (1483 -1547). Pochádzal z drobného meštianstva, študoval 
právo na univerzite v Erfurte, potom vstúpil do augustiánskeho kláštora. Ako 
doktor teológie sa stal profesorom na univerzite vo Wittenbergu. Jeho roztržku 
s rímskou cirkvou vyvolal spor o odpustky. Pápež Lev X. sa rozhodol platiť stav-
bu Baziliky sv. Petra zyýšením predaja odpustkov, ktorý sa ponášal na ozajstný 
obchod.

Katolícka cirkev, ktorej v Nemecku patrila tretina pôdy, nemilosrdne vyko-
risťovala roľníkov na svojich statkoch. Nútila ich platiť desiatky za cirkevné úko-
ny (krsty, sobáše, pohreby, omše), za odpustky hriechov a pod. Táto chamtivosť 
vyvolávala pobúrenie, keďže ľudia videli prepychový pápežský dvor a roztopaš-
ný život cirkevných hodnostárov.

Martin Luther sa postavil na čelo hnutia za nápravu, čiže reformu cirkvi (od-
ťal názov reformácia, luteránstvo). Dňa 31. októbra 1517 vyvesil M. Luther na 
chrámové dvere vo Wittenbergu 95 článkov, v ktorých vyslovil svoj kritický ná-
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zor na katolícku cirkev. Za tento čin ho pápež exkomunikoval z cirkvi. Napriek 
tomu jeho učenie sa rýchlo rozšírilo najmä v štátoch severozápadnej Európy (se-
verné Nemecko, severné Francúzsko, štáty Beneluxu a Škandinávie).

Druhou vetvou protestantizmu je kalvinizmus. Je to radikálne reformo-
vaný protestantizmus. Jeho zakladateľom bol Francúz Ján Kalvín (1509 – 1564). 
Táto cirkev sa riadi podľa zásad: pastora ustanovujú veriaci a hierarchia je od-
stránená. Kalvinizmus sa rozšíril vo Švajčiarsku, Anglicku, Francúzsku, Uhorsku 
a zasiahol aj Česko. Centrom kalvinizmu je Ženeva (4, str. 235).

Pre realizáciu tohto rekatolizačného cieľa mocnosti používali 
rôzne metódy a prostriedky – zastrašovanie, podplácanie, diskri-
mináciu v spoločenskom živote, štátnu moc, násilné odoberanie 
cirkevného majetku a pod. 

Tento proces, ako už bolo čiastočne uvedené, výrazným spôso-
bom zasiahol aj územie Uhorska a najmä jej severovýchodnú časť 
– územie Mukačevskej eparchie. Na území ovládanom Habsbur-
govcami sa začal proces rekatolizácie protestantov a zároveň hl-
bokou ranou zasiahol aj pravoslávie. Veľkú časť pravoslávnej Mu-
kačevskej eparchie vlastnil katolícky rod Drughetovcov.

Rod Drughetovcov svoj pôvod má v Taliansku, ktorý tam sa prisťahoval 
z Francúzska. Boli to protestanti, ktorí konvertovali na katolicizmus. Od rakúskej 
vlády obdŕžali pôdu kon iškovanú protestantom v okolí Humenného a Užho-
rodu. Už ako katolíci sa rozhodli z vďaky uskutočniť rekatolizáciu na svojom 
panstve. V Humennom poskytli privilégia jezuitskému rádu a všemožne pod-
porovali jeho činnosť. Založili jezuitské kolégium, ktoré neskôr premiestnili do 
Užhorodu.

Pre dosiahnutie svojich rekatolizačných cieľov svoju pozor-
nosť Drughetovci sústredili na baštu pravoslávia na tomto úze-
mí - Krásnobrodský monastier, ktorý sa nachádzal v blízkosti ich 
sídla v Humennom. Nápomocným v tomto farizejskom čine im bol 
Rád jezuitov.

Zakladateľ Rádu jezuitov bol španielsky šľachtic Ignatij Lojola. So šiestimi 
kamarátmi sa rozhodol založiť Rád Ježiša pod záštitou pápeža. Stanovili si cieľ: 
šíriť a upevňovať rímsky katolicizmus. Rád bol organizovaný podľa prísneho vo-
jenského vzoru. Jeho činnosť bola povolená 27. septembra 1546. Aktivity rádu 
sa prejavili najmä v období antireformácie, t. j. v období prinavrátenia protes-
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tantov naspäť do rímskokatolíckej cirkvi. Jeho „aktivity“ sa prejavili aj vo vzťahu 
k pravoslávnym veriacim (4, str. 239).

V splnení farizejského cieľa príkladom pre Drughetovcom po-
slúžilo Poľsko a konkrétne vsugerovaná Brestská únia. Z tohto dô-
vodu na svoje panstvo pozvali zo susedného Pržemyslu uniatské-
ho biskupa Atanásia Krupeckého, ktorý bol horlivým nositeľom 
a šíriteľom únie v Haliči.

Atanasij Krupeckyj pochádzal z Litvy, rodičia boli latinského obradu. Neja-
ký čas bol dozorcom výchovy poľského kráľa Vladislava. Na Pržemyselsku bis-
kupskú katedru bol menovaný kráľom aj napriek tomu, že v celej para ii nebolo 
ani jedného uniata. Tento biskup začal zasahovať do života pravoslávnych aj na 
Prjaševščine.

 
Prvý pokus zavedenia únie v Krásnobrodskom monastieri 

v roku 1614 sa skončil úplným iaskom. Pravoslávni veriaci s han-
bou vyhnali tohto balamuta zo svojej farnosti (pozri str. 72). 

Tento neúspech neodradil Drughetovcov od svojho zámeru. 
Zosilnili svoj sociálny tlak. Zintenzívnili svoju aktivitu prostred-
níctvom agitačno-propagačnej činnosti jezuitov, ktorí sa vysmie-
vali z pravoslávnej cirkvi, prirovnávali ju k synagógam a pod. V dô-
sledku toho o 32 rokov neskôr, 24. apríla roku 1646 sa podarilo 
uskutočniť druhý pokus o zavedenie únie. Organizátorom tohto 
aktu bola barónka Katarína Drughetová, sestra latinského Jáger-
ského biskupa Juraja Jakušiča, ktorá vtedy vládla na Humenskom 
a Užhorodskom panstve. Bolo to pri príležitosti rodinnej oslavy 
menín jej syna - 13 ročného Juraja IV. Podarilo sa jej do Užhoro-
du sústrediť 63 pravoslávnych kňazov z celkového počtu viac ako 
600 duchovných Mukačevskej pravoslávnej eparchie, ktorí ani 
dobre nevedeli, kvôli čomu. Navyše bez biskupa. Takto za ochra-
nou vysokých múrov Užhorodského zámku bola „uzavretá“ Užho-
rodská únia. Tento akt hlboko zasiahol do duchovného a kultúr-
neho života Rusínov (Ukrajincov) Mukačevskej eparchie. Navyše 
jeho dôsledky sa negatívne prejavujú aj v súčasnosti. Podstata 
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únie pozostávala v troch bodoch: 1. obrady ostávajú pôvodné, t. j. 
byzantskej cirkvi: 2. biskupov volí duchovenstvo, ale potvrdzuje 
pápež: 3. uniatske duchovenstvo privilégiami sa zrovnoprávňuje 
s rímskokatolíckym. Týmto spôsobom pravoslávna cirkev sa do-
stala do náručia katolíckej a bola vytvorená nová – hybridná gréc-
ko-katolícka cirkev. (O iciálna listina tejto zmluvy bola „nájdená“ 
až po 370 rokoch v Prešovskom štátnom archíve a prezentovaná 
predstaviteľmi Prešovského biskupstva Gréckokatolíckej cirkvi 
10. júna 2016 na tlačovej konferencii). (7). Takáto relatívne malá 
skupinka duchovných rozhodla o tak závažnej veci, ktorá hlboko 
zasiahla citlivý duchovný organizmus celej Mukačevskej epar-
chie, tisícov pravoslávnych veriacich! Je samozrejmé, že bez pod-
pory štátnych štruktúr, politickej, sociálno-ekonomickej a cirkev-
nej moci by sa im to nikdy nepodarilo uskutočniť. V súčasnosti sa 
stretávame s tvrdením niektorých bádateľov dejín Gréckokatolíc-
kej cirkvi, že na území Zakarpatska a Prjaševšiny pravoslávnych 
veriacich v skutočnosti ani nebolo. Z tohto hľadiska je namieste 
otázka: Prečo bola prijímaná únia, najprv v Breste (1594) a ne-
skôr v Užhorode (1646)?

Tento proces nebol jednoduchý a priamočiary. Ešte po 150 
rokoch po podpísaní únie v desiatkach pravoslávnych farností 
veriaci sa s ňou nestotožnili. Vznikali časté kon likty o chrámy 
a cirkevné budovy, ktoré sa ťahajú do súčasnosti. Veľa cirkevných 
stavieb bolo postavených v čase, keď celá dedina bola pravosláv-
na, ale z pozície moci tieto boli pridelené uniatom. Tak je to naprí-
klad aj v Ladomirovej. Drevený chrám zasvätený sv. archanielovi 
Michailu bol postavený v roku 1714 spoločne, keď celá dedina 
bola pravoslávna, a teraz je majetkom uniatov, presnejšie rímskej 
pápežskej stolice. Podobných príkladov je viacej. V obci Nižné Re-
paše chrám bol postavený v roku 1325 a v Oľšavici na Spiši v roku 
1306, keď o únii ešte nikto ani nechyroval (11, str. 140). 

Prijatie únie vo svojich začiatkoch prakticky nemalo žiadny 
vplyv na život veriacich. V chrámoch počas liturgie veriaci aj na-
ďalej počúvali požehnanie duchovného: „Vsich vas pravoslávnych 
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christijan da pomjanet Hospoď Boh vo carstviji svojem!“. Aj spo-
ločenské postavenie uniatskych duchovných bolo takmer totožné 
ako bolo v susednom Poľsku. 

Zo širšieho hľadiska prijatie únie treba chápať z jej religióz-
no-kresťanskej podstaty, ktorá vychádzala z antireformačných 
stimulov. Sociálne zrovnoprávnenie pravoslávnych duchovných 
(dovtedy väčšina z nich bola iba v stave poddanstva a zemepáno-
vi boli nútení odovzdávať dane) s katolíckymi bol iba prostriedok 
na dosiahnutie cieľa – posilnenie svojho vplyvu. V skutočnosti 
Gréckokatolícka cirkev až do XX. storočia sa považovala za cirkev 
„popov a chlopov“, kňazov a poddaných (8, str.11).

Ešte 150 rokov po zavedení únie uniatske tendencie v praxi 
sa presadzovali pomaly aj medzi jej najvyššími predstaviteľmi. 
Skutočnosť aj naďalej ostávala bez viditeľných zmien. Medzi du-
chovnými obidvoch konfesií po celé XVIII. storočie boli viditeľné 
rozdiely. Líšili sa rozsahom farských majetkov, kvalitou farských 
budov, akceptáciou zo strany miestnej a stoličnej šľachty a celko-
vým spôsobom života. Rozdielna bola aj výška kongruy, doplatku 
do štátom garantovaného ročného príjmu, ktorý bol u rímskoka-
tolíckych farárov dvakrát vyšší.

Už dávno neexistovala Byzantská ríša ako pilier pravoslávneho 
sveta. Napriek tomu pravoslávie ako nositeľ byzantského obra-
du prežilo urputné útoky z rôznych strán. Trvalo viac ako stopäť-
desiat rokov po podpísaní únie, kým sa s ňou stotožnili veriaci 
a väčšina duchovných. Základná duchovná pomoc na naše územie 
prichádzala iba spoza Karpát a bola vo svojej podstate cirkevno-
-osvieteneckého charakteru. Máme na mysli vzťahy, ktoré sa stále 
menili podľa spoločensko-politickej situácie na oboch stranách. 
Bola to predovšetkým cirkevná literatúra, produkovaná vo vy-
davateľstvách  Kyjeva, Ľvova, Počajeva, Ostrogu, neskôr Moskvy. 
Prostredníctvom nej sa udržiavali duchovné kontakty s pravo-
slávnym svetom, udržiavanie vedomia spoločnej viery a tiež ná-
rodnostného cítenia, ktoré sa postupne začínalo formovať. 
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Ako dokumentuje mukačevský biskup Emanuel Oľšavský, 
v roku 1757 v obciach Makovice spomedzi 680 kníh viac ako 
600 boli pôvodom spoza Karpát. Knihy privážali obchodníci na 
vozoch. V roku 1759 doviezli 9 vozov kníh liturgického a boho-
služobného charakteru a v ďalšom roku doviezli 907 kníh, z toho 
170 šlabikárov. (7, č. 19,) Značná časť tejto literatúry sa zacho-
vala v chrámoch do súčasnosti, niektoré sa nachádzajú v múze-
ách, časť bola zničená aj zámerne. Ako názorný príklad môžeme 
uviesť Liturgion z roku 1725 vydaný vo Ľvove a zakúpený pre 
chrám v Krajnom Čiernom pri Svidníku. Na okraji knihy je uve-
dený zápis cyrilikou: „Roku Božija 1746 sija kniha, rekomaja Slu-
žebnik, kuplena dľa sela Čornoho k chramu Obrezanija, za hroši 
cerkovnyje, za kotru dano 3 zlatych uhorskych, poldesjata. Kto 
koľvek by chotil siju knyhu, narekomuju Služebnik, o(t)dalyty o(t) 
Čorňanskoj (cerkvi) sudyty ho Boh bude“. (Táto kniha v súčasnos-
ti sa nachádza v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku).

Dôležité miesto v tomto procese zohrávala Ostrožská škola a jej 
tlačiareň. Jej zakladateľom bol Konštantín Ostrožský, významný 
vojenský činiteľ z obdobia Litovsko-Ruského kniežatstva, ktorý 
štedro podporoval výstavbu pravoslávnych chrámov, zriaďoval 
pri nich školy pre deti a tým spôsobom prispieval šíreniu ruskej 
osvety. Tlačiareň bola ako maják, ktorý osvetľoval cirkevnú cestu 
na Zakarpatsku (škola vznikla okolo roku 1758 a bola prototypom 
Kyjevského duchovného seminára). Tam sa tlačili okrem cirkev-
ných kníh aj knihy svetské, napríklad známa Gramatika Meletija 
Smotrického, ktorá bola veľmi rozšírená v Mukačevskej eparchii. 
Veľmi populárnou tu bola aj Ostrožská Biblia. (3, str. 183). 

Podobnú pomocnú snahu môžeme pozorovať aj pri výstav-
be a výzdobe interiérov chrámov. Historička Katarína Kurilcová 
v článku Ikony a ich výskyt na Hornom Šariši – ikony zo  17. sto-
ročia píše: „Často môžeme vidieť v ikonopiseckej tvorbe na Šari-
ši mnohé podobnosti s ikonogra iou na Ukrajine. Staršie tradície 
maľby môžeme vidieť v ikone sv. Paraskevy, ktorá pochádza zo 
XVII. storočia v Dobroslave“ (10, str. 133).
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Dôsledky únie
Spoločensko-politická charakteristika obdobia. V XVII. storočí sa vyos-

trili mocenské spory medzi  katolíckym Rakúskom a protestantským Francúz-
skom. Jeho spojencami bola aj uhorská šľachta, ktorá v priebehu tohto storočia 
niekoľkokrát pozdvihla zbraň proti viedenskému dvoru (Gabriel Bethlen, Juraj 
Rákoczi, Imrich Tököly). Hlavným strediskom povstalcov bolo protestantské 
Sedmohradsko, susediace so Zakarpatskom. Preto aj boje často sa odohrávali 
na jeho území. Tieto povstania boli súčasťou 30 ročnej vojny, ktorá sa ukončila 
v roku 1648 Vestfálskym mierom. Jeho podstatou bola dohoda, ktorá mala riešiť 
náboženskú príslušnosť podľa pravidla „Cuius regio, eius religia“ – Čia zem, toho 
viera. V celej Európe totiž začalo platiť pravidlo, že poddaní museli vyznávať ná-
boženstvo svojho vládcu. Myšlienka, že by štát mohol tolerovať inú formu kres-
ťanstva, alebo dokonca iné náboženstvo, neprichádzalo do úvahy. 

Po potlačení celého radu povstaní a vytlačení Turkov z Uhorska, Habsbur-
govci vyhlásili dedičnosť uhorskej koruny a podstatne oklieštili náboženskú 
slobodu. Cisár sa kruto pomstil svojim odporcom. Výrazným príkladom môžu 
poslúžiť tzv. „Prešovské jatky“. Roku 1687 rakúsky generál Caraffa v Prešove 
dal popraviť 24 mešťanov sťatím. V krajine zavládol absolutizmus. Takýto stav 
vyvolal nové povstanie pod vedením Františka Rákocziho. Na jeho strane bo-
jovali aj zakarpatskí Rusíni, za čo boli po potlačení povstania tvrdo potrestaní. 
Rakúsky cisársky dvor si uhájil uhorskú korunu.

Prvým naozajstným gréckokatolíckym biskupom Mukačevskej 
eparchie bol Josif de-Kamelis (1690-1706). Pochádzal z gréc-
keho ostrova Chios, v Ríme vykonával funkciu skriptora vo Va-
tikánskej knižnici. Za mukačevského biskupa ho menoval pápež 
a cisár Leopold I. v roku 1690 ho schválil v tejto funkcii. Zároveň 
ho ustanovil do funkcie tajného radcu. De-Kamelis uskutočňoval 
zavádzanie únie rázne a dôsledne. V sprievode vojska išiel z dedi-
ny do dediny, vyháňal nespoľahlivých duchovných a nútil veria-
cich prechádzať do únie (11, str. 37). Napriek jeho horlivosti, na 
zásah maďarských jágerských biskupov Mukačevské biskupstvo 
v jeho pôvodnej forme nebolo uznané. Považovali ho iba za sú-
časť rímskokatolíckej jágerskej diecézy. Jágerský biskup považo-
val de-Kamelisa za svojho vikára a žiadal od neho skladanie prí-
sahy vierovyznania a rímskokatolícki plebani (kňazi) považovali 
pričlenených gréckokatolíckych duchovných za svojich kaplánov. 
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To bol začiatok ostrých dlhotrvajúcich sporov medzi biskupmi, 
riadiacimi Mukačevské biskupstvo a jágerskými biskupmi. 

De-Kamelis sa snažil spišské obce (Torysky, Hundermark, Foľ-
vark, Veľký Lipník, Osturňu, Závadku, Poráč a Helcmanovce), kto-
ré boli pod jurisdikciou latinského spišského kaplána, vrátiť späť 
pod jurisdikciu Mukačevského biskupstva. V očiach pravosláv-
nych bol katolíkom, lebo prišiel z Ríma, a v očiach rímskokatolí-
kov bol Grékom, lebo bol organickým prívržencom východného 
obradu. De Kamelis chápal úniu ako zjednotenie, a nie latinizáciu. 
Práve preto nikdy nebol v láske jezuitov a jeho vzťahy s jágerský-
mi biskupmi boli vždy napäté. 

De-Kamelis sa snažil zlepšiť sociálne postavenie svojho du-
chovenstva. Prijatím únie zrovnoprávnenie s právami rímskoka-
tolíckeho kléru sa však neuskutočnilo ani v sociálnej oblasti, čo 
vyvolávalo v ich radoch nespokojnosť a rozpory. V dôsledku jeho 
žiadosti cisár Leopold I. vydal dekrét, v súlade s ktorým uniatske 
duchovenstvo bolo oslobodené od nevoľníctva a bola im pridele-
ná pôda a poskytnuté určité práva :

„Zemepáni jednali s kňazstvom katolíkov gréckeho obradu tak 
nedôstojne a nespravodlivo, že ich nielen vyháňali na každodennú 
robotu ako obyčajných sedliakov, ale ich aj chytali a podrobovali 
palicovaniu a nútili ich znášať i mnohé iné veci otvorene a priamo 
v rozpore s cirkevnou imunitou. Z tohto otrockého jarma ich ráči 
oslobodiť Leopold I., ako najláskavejší cisár, a to listinou, z ktorej 
vyberáme: „My, Leopold, z milosti Božej rímsky cisár a kráľ Nemec-
ka, Uhorska, Česka (ďalej sa uvádzajú iné tituly – M.Š). Znením tejto 
listiny dávame na známosť a oznamujeme všetkým, ktorých sa to 
týka, že cirkevná imunita, z ktorej sa tešia cirkvi, cirkevné osoby 
v tomto našom kráľovstve bola zabezpečená a ochraňovaná naším 
cisársko-kráľovským majestátom... O tom sme boli láskavo infor-
movaní, že rusínsky národ, ktorý pred 300 rokmi presídlil z Ruska 
a osídlil sa v hraničných častiach Uhorska, ponajviac však v Já-
gerskej diecéze a podobne ich príchod otriasol gréckou schizmou 
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v tomto kráľovstve, tak že s Božou pomocou asi pred 30 nedávno 
prešlými... začali sa vracať k únii, do lona Svätej rímskej cirkvi...

Doteraz s nimi nakladajú ako s otrokmi a poddanými, chcú ich 
pokladať za jobagiónov až natoľko, že... páni úradníci vyháňajú 
skutočných Božích kňazov, podľa zákona vysvätených a ustanove-
ných, nielen na každodenné pánske práce rovnako ako iných sedlia-
kov, ale ich aj zlapajú, palicujú, pokutujú a odsudzujú na iné tresty...

S ohľadom na to... prísne a pevne nariaďujeme – pod trestom 
našej ťažkej kráľovskej urážky – aby od terajšieho dolu uvedeného 
vyhlásenia nijaký stav, autorita, hodnosť, nikto s výhodou a mocou 
sa neodváži protiviť proti cirkevnej imunite celého hore uvedené-
ho duchovenstva zjednotených gréckeho obradu, či otvorene, ale-
bo tajne. A to pod žiadnou zámienkou, alebo že je to doterajší zvyk 
z obdobia pred zjednotením... Takí podliehajú trestom ako cirkev-
ných, tak aj svetských súdov.

Dané v našom rakúskom meste Viedni 23. augusta 1692. Leo-
pold“ (12, str. 118-120).

Obyčajný veriaci národ ani zvlášť nevnímal kanonické detai-
ly, také ako to, že v chrámoch prestali spomínať mukačevských 
biskupov. Ale vyššie duchovenstvo to chápalo ako hrubé zasaho-
vanie a poníženie. Duchovenstvo otvorene alebo skryto sa nachá-
dzalo v opozícii v priebehu celého XVIII. storočia. To ho samo-
zrejme zbližovalo s národom, veriacimi, ktorí v takom stave cítili 
dozvuky pravoslávia. 

Medzi biskupmi Mukačevskej eparchie a rímskokatolíckou 
hierarchiou, ktorá si ju de initívne chcela podmaniť, sústavne 
vznikali spory, roztržky a napätie. Napríklad v spore s Košickým 
biskupstvom o veriacich Mukačevské biskupstvo tvrdilo, že kto je 
gréckokatolík, ten je ruský a má patriť do jej eparchie. (Tento spor 
o veriacich sa zopakoval aj v XX. storočí z podnetu Prešovského 
gréckokatolíckeho biskupstva). Ďalší spor vznikol, keď Mukačev-
skú eparchiu podriaďovali maďarskej Jágerskej eparchii, ktorá 
bola územím a počtom veriacich 10 krát menšia.
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V tomto období systematicky pokračovalo vmiešavanie sa Já-
gerského biskupstva do veci Mukačevského biskupstva. Naprí-
klad gréckokatolíckym duchovným zakázali nosiť bradu, ako bolo 
zaužívané u pravoslávnych, gréckokatolícki absolventi Trnavskej 
bohosloveckej fakulty pred vysvätením museli povinne prisahať 
vernosť a poslušnosť Jágerskému biskupovi a pod. 

(Po vzniku Košického gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (1997) 
vladyka Milan Chautur sám začal nosiť bradu a následne začali nosiť bradu aj 
väčšina jemu podriadených duchovných. A v roku 2003 nosenie brady duchov-
ným na území Prešovskej eparchie povolil prešovský gréckokatolícky episkop 
Ján Babjak (33, str. 270).

Vysvätenie nových duchovných sa mohlo konať iba s jeho po-
volením a za prítomnosti jágerského zástupcu a pod. Takých po-
nižujúcich nariadení bolo viacej. To vyvolávalo u gréckokatolíckej 
hierarchie nespokojnosť a odpor.

V skutočnosti treba považovať, že až v období vládnutia cisá-
rovnej Márie Terézie sociálny a právny stav gréckokatolíckeho 
duchovenstva sa zlepšil.

Spoločensko-politická charakteristika obdobia XVIII. storočia: Situácia 
v Rakúskej monarchii v období XVIII. storočia sa konsolidovala. Turci boli vy-
hnaní z územia Uhorska, vnútorné povstania tiež boli zlikvidované. Zároveň sa 
upevňuje katolicizmus, a tým sa posilňujú unionistické tendencie.

Cisárovná Mária Terézia (1740 – 1780) 
za svojej vlády uskutočnila niekoľko užitoč-
ných reforiem, ktoré zároveň upevnili jej po-
stavenie. Bol prijatý Urbariálny patent, ktorý 
určoval vzťahy medzi poddanými a šľachtou 
podľa veľkosti majetku. Pod vplyvom osvie-
tenstva dôležitou reformou bola školská pod 
názvom Ratio educationis (1777). Vychádza-
lo sa zo zásad, že vzdelanie je potrebné pre 
všetky spoločenské vrstvy. Pri každej fare 
sa mala založiť pre roľnícky ľud škola s tro-
mi vyučujúcimi predmetmi: čítanie, písanie 
a počítanie. V krajských školách, určených 
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pre prípravu učiteľov, sa malo vyučovať v reči príslušnej národnosti. Zákon 
uvádzal v Uhorsku sedem národností, ktoré „vlastnou a veľmi odlišnou rečou 
hovoria“. V štáte sa za jej vlády posilnila latinizácia. Treba zdôrazniť, že až za jej 
vládnutia sa zlepšil sociálny, materiálny a právny stav gréckokatolíckeho ducho-
venstva. 

Nástupcom Márie Terézie sa stal jej syn Jozef II. (1780 – 1790). Za jeho vlády 
bol prijatý Tolerančný patent (1781), ktorý priznával náboženskú slobodu pro-
testantskému (luteránom a kalvínom) a pravoslávnemu vierovyznaniu, a tiež 
gréckokatolíckemu. Tým sa umožnilo ich stúpencom širšie uplatnenie v kultúr-
nom a hospodárskom  živote. 

Zároveň svojím nariadením cisár Jozef II. zrušil okolo 400 kláštorov, ktoré sa 
nezaoberali verejno-prospešnou prácou a ich majetok bol použitý na budovanie 
svetskej cirkevnej správy alebo sociálne účely. V snahe posilniť centralisticky 
budovaný štát, zavádza nemčinu ako jediný úradný jazyk.

Na konci storočia (1792) maďarskej šľachte sa podarilo zabezpečiť výnimoč-
né postavenie maďarčiny, povýšiť ju na povinný školský jazyk a znalosť „jazyka 
vlasti“ na podmienku prijatia do úradu. Týmto zákonom sa v mnohonárodnost-
nom Uhorsku začalo posilňovať postavenie maďarčiny na ujmu nemaďarských 
národov a popri mocensko-politických rozporoch vznikajú aj národnostné a ná-
boženské. Osamostatňujúce snahy Uhorska sa ešte viac zintenzívnili v nasledu-
júcom období (34, str. 122-124). 

V takom neprajnom a útočnom prostredí duchovné idey pred-
kov mohli obstáť iba vďaka silným osobnostiam a ich snahe hájiť 
historické tradície. Uvádzame niektoré z nich:

Biskup Michail Manuil Oľšavský 
(1700, obec Oľšavica okr. Levoča - 5. no-
vember 1767, Mukačevo), (Arcipastieri 
používali dve mená – prvé bolo svetské 
a druhé mníšske). Vzdelanie získaval v Le-
voči a bohoslovecké v Trnave. Na rozdiel 
od svojich predchodcov nezložil prísahu 
vernosti jágerským biskupom. Bol cisár-
skym tajným radcom, čo sa im nepáčilo. 
Nakoľko privilégia, udelené cisárom Leo-
poldom v praxi neboli realizované, preto 
opätovne o to žiada cisárovnú Máriu Te-
réziu. Z pozície funkcie biskupa na vlastné 
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riziko otvoril vo svojej  Mukačevskej rezidencii duchovný semi-
nár, ktorý nadväzoval na základnú školu. Aktívne vystupoval za 
osamostatnenie Mukačevskej eparchie od Jágerského biskupstva, 
ktorému vypovedal svoju poslušnosť. V Počajevskom monastieri 
roku 1769 vyšla tlačou jeho práca „Slovo o svjatom meždu Vostoč-
noju a Zapadnoju Cerkvoju Sojedineniji“ (13, str. 18-19). 

Na konci XVIII. storočia v Satmárskej župe (južnej časti Mu-
kačevskej eparchie) sa začali šíriť idey proti únii,  odchod od 
katolicizmu a za obnovenie „starej viery“, t, j. pravoslávia. V tak 
napätom sociálnom a náboženskom ovzduší sa tieto myšlienky 
rýchlo šírili medzi ľudom. Idey pravoslávia boli stále živé a spájali 
sa s možnosťou oslobodenia od útlaku katolíckych feudálnych pá-
nov (14, str. 77-78).

Zo strany mukačevských biskupov vo vzťahu ku jágerským 
biskupom sa prejavovala stála pasívna opozícia. Aj keď ich nespo-
kojnosť a protesty sa obyčajne končili tým, že skladali následnú 
prísahu vernosti a vyjadrovali súhlas spravovať svoju eparchiu 
iba s vedomím jágerských biskupov. Ale po príchode domov 
v Mukačeve biskupi sa snažili spravovať svoju eparchiu po sta-
rom (3, str. 326). 

Prísaha biskupa Manuila Oľšavského znela takto: „Nižepodpi-
savšijsja, kljanus, čto budu virnyj papi Venediktu XIV., kak prejem-
nik Christa, uhorskomu primasu, ostrihomskomu archijepiskopu, 
jagerskomu jepiskopu Františku Barkovczi i ich naslidnikam, kak 
i zakonam kongregaciji o rasprostraneniji viry... Obeščajus vsej 
dušoj byti zaščitnikom uniji i jagerskomu jepiskopu poklonnikom“ 
(15, str. 251.).

Oslobodenie od sústavnej kontroly a zasahovania jágerských 
biskupov do záležitostí Mukačevského biskupstva sa udialo až 
núteným zásahom cisárovnej Márie Terézie. V liberalizačných re-
formách svojej matky pokračoval jej syn František II. čo už bolo 
uvedené (prijatie Tolerančného patentu). 
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Ďalším významným biskupom Mukačev-
skej eparchie bol Ioan Bradáč (14. február 
1732, Torysky, okr. Levoča – 5. júla 1772. Mu-
kačevo). Študoval v obci Kamienka, v Levoči 
a duchovné vzdelanie získal v Trnave. Už od 
samého začiatku jeho úradovania vo funk-
cii mukačevského biskupa, Ioan mal neprí-
jemnosti s jágerskými biskupmi. Časť jemu 
podriadeného kléru nebola spokojná s tým, 
že sa porušovali tradičné normy, napríklad 
pri voľbe biskupa a pod. Jeho snahou bolo ka-
nonizovať Mukačevskú eparchiu a oslobodiť 
sa od vplyvu jágerských biskupov. Tento akt 
za podpory cisárovnej Márie Terézie s veľkou nevôľou uskutočnil 
pápež Klement XIV. svojou bulou 13. októbra 1771. Mukačevskú 
eparchiu  podriadili ostrihomskému arcibiskupovi, ale situácia 
sa nezlepšila. Cisárovná sa tým snažila získať sympatie ruského 
obyvateľstva Haliče, lebo sa blížilo delenie Poľska medzi Prusko, 
Rusko a Rakúsko (prvé delenie bolo v roku 1772).

Biskup Ioan Bradáč sa venoval vzdelaniu ľudu, pre ktorých 
vydal „Bukvar ili rukovodije choťaščim oučitisja pismeny rusko-
-slovenskymi kníh“ (Viedeň, 1770), a pre duchovenstvo „Sborník 
cirkevnoslovanským písmom“. Ale osud týchto kníh bol žalostný. 
Nakoľko tam boli uvedené mená ruských svätcov (Michaila, Petra, 
Alexija, Filipa a iných), čo odporovalo katolíckemu učeniu, biskup 
bol nútený tieto knihy zničiť a bol prinútený nanovo skladať sľub 
vernosti. Tieto starosti a nanútená činnosť podlomili zdravie bis-
kupa. V mladom veku ochorel a rok po získaní kanonizácie Muka-
čevského biskupstva zomrel v Mukačeve (3, str. 326. - 16, str. 53. 
a 17, str. 17).

Bolo to obdobie, keď protestantské povstania v Sedmohrad-
sku boli potlačené viedenským dvorom. Jeho pozícia sa upevňuje. 
V dôsledku toho Mukačevské biskupstvo sa stáva nie iba nábo-
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ženským centrom, ale aj  národnostným reprezentantom a v  ur-
čitej miere aj politickým.

V epoche vládnutia cisárovnej Márie Terézie Rakúsko bolo 
spojencom Ruska. Z tohto dôvodu sa cisárovná priateľsky správa-
la ku svojim veriacim pravoslávneho vyznania v Srbsku a Rumun-
sku. Finančne podporovala aj Mukačevskú eparchiu, umožňovala 
upevňovať postavenie biskupov. 

Po smrti Ioana Bradáča na post muka-
čevského biskupa bol ustanovený priamo 
Máriou Teréziou Andrej Bačinský (14. no-
vember 1732, Beňatina, okr. Sobrance - 
19. december 1809, Užhorod). Študoval 
v Užhorode a v Trnavskom duchovnom 
seminári. Bol to jeden z najvýznamnejších 
dejateľov zakarpatskej kultúry XVIII. sto-
ročia, predchodca osvieteneckého pohybu 
v Uhorsku. Na post mukačevského biskupa 
bol menovaný 25. januára 1773. Biskup-
stvo aj naďalej bolo rozsiahle. Pozostávalo 
z troch vikariátov: Košického, Maramoroš-
ského a Satmarského. V Rakúskej monar-

chii sa začal proces upevňovania latinskej a nemeckej kultúry. Ale 
to sa nevzťahovalo na Mukačevskú eparchiu, čo umožnilo výrazne 
oživiť slovanské idey a vzťah k ruskej knihe a kultúre. Vo svojich 
pastierskych listoch Andrej Bačinský sústavne napomínal, že li-
turgickým jazykom má byť cirkevnoslovanský jazyk. 

Veľkú pozornosť venoval výchove svojich budúcich duchov-
ných v duchu vernosti historickým tradíciám. Po založení Užho-
rodského seminára stanovil ako podmienku prijatia na štúdium 
znalosť „ruského“ jazyka, ktorý sa snažil šíriť vydávaním literatú-
ry pre rôzne vekové kategórie. Kritizoval duchovných, absolven-
tov latinských škôl, ktorí nevedeli písať a čítať cirkevnoslovan-
ské texty, spievať bohoslužobné piesne a dokonca nevedeli slúžiť 
podľa byzantského slovanského obradu.
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Bačinský sa staral o činnosť monastierov. Dvoch mníchov zo 
svojho biskupstva poslal do Kyjevo-Pečerskej lavry pre náuku 
obradov a ich  použitia v Mukačevskom a iných monastieroch. 
Vo svojej rezidencii vybudoval veľkú knižnicu, v ktorej bolo oko-
lo 9 000 knižničných jednotiek. V nej bolo sústredené množstvo 
cenných rukopisov a prvotlače. Biskup sa staral o vzdelanie nie-
len duchovných, ale aj o ľudové masy. Zriadil okolo 150 ľudových 
škôl.

Biskup Andrej Bačinský sa prejavil aj ako prezieravý politik. 
Po delení Poľska a pripojení Haliče k Rakúsku ako jeden z prvých 
cirkevných činiteľov vyšiel s návrhom spojenia územia Zakarpat-
ska, t. j. svojej Mukačevskej eparchie s Haličou do jednej adminis-
tratívnej provincie a vytvorenia jednotnej Haličskej metropolie. 
Zároveň on bol najreálnejším kandidátom na post metropolitu. 
(Túto ideu v XIX. storočí na základe historického práva rozvi-
nul a obhajoval civilný politický činiteľ Adolf Dobrjanský (pozri 
str. 37) Biskupstvo podľa vzoru Haliče sa stáva aj nositeľom ná-
rodnostného prebudenia a povedomia Rusínov Zakarpatska. 

Za jeho čias v eparchii sa začala registrácia chrámov, cirkevné-
ho majetku, pridelenie pôdy duchovným a určenie veriacim po-
vinnosti - rokoviny a kobliny a pod. To všetko zmenilo a upevnilo 
postavenie eparchie. Na jej ďalší chod vplývala aj medzinárodná 
situácia. Epocha priaznivej činnosti A. Bačinského bola podmie-
nená spojenectvom Rakúska s Ruskom v dôsledku Francúzskej 
revolúcie (1789). 

Táto situácia dávala možnosť biskupovi Andrejovi Bačinské-
mu lavírovať. Navonok prevádzal uniatsku líniu, čo ho spájalo 
s Viedňou, na  druhej strane sa snažil o čistotu byzantského ob-
radu a šírenie ruskej gramotnosti, čo ho zbližovalo s národom. 
V tom sa orientoval na východ, na Rusko ako spojenca rakúskej 
vlády. V takej politickej konštelácii lavírovanie bolo možné len 
do obdobia, keď sa Rakúsko dostalo do kon liktu s Ruskom kvôli 
Krymskej vojne (1753). Takéto postoje sa potom vyhlasovali za 
„vlastizradu“, stali sa protištátnou, slovano ilskou a ruso ilskou 
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nepriateľskou činnosťou. Tieto politické tendencie pokračovali aj 
po rakúsko-uhorskom vyrovnaní ešte v reakčnejšej podobe. 

Andrej Bačinský zomrel 19. decembra 1809 a bol pochovaný 
v Užhorodskom katedrálnom chráme (18, str. 12 -13 a 13, str. 20-
22).

V XIX. storočí sa formovali moderné národy. Zakarpatským 
Rusínom však osud neprial. Naopak, maďarský národ sa kultúr-
ne a politicky rozvíjal a jeho predstavitelia sa snažili ostatné ne-
uhorské etniká pomaďarčiť. Rusínska inteligencia  sa neprihlásila 
k svojmu podielu na tvorbe uhorských dejín a pri riešení národ-
ných problémov očakávala viac pomoci od viedenskej vlády, resp. 
Ruska. 

Založenie Prešovskej eparchie
Spoločensko-politická charakteristika obdobia: XIX. storočie vošlo do 

dejín ako obdobie formovania novovekých národov. Táto národnostná otázka 
zvlášť ostro vypukla v mnohonárodnostnej Rakúskej monarchii. Jej jednotlivé 
národy začínali požadovať svoje práva. Medzi nimi aj Slováci, ktorí vypracovali 
svoj program v Memorande národa slovenského (1861). Jeho hlavnou požiadav-
kou bolo dosiahnuť zákonné uznanie osobitosti slovenského národa s vyznače-
ním územia (okolia). Nastalo národné oživenie a aktivizácia aj Rusínov v Haliči 
a Zakarpatsku. Politický program v Haliči vypracovala Ruská národná rada a na 
Zakarpatsku Adolf Dobrjanský (pozri s. 37). 

V polovici XIX. storočia dochádza k radikalizácii maďarského hnutia, ktoré 
vyvrcholilo revolúciou v roku 1848. Ozbrojené povstanie uhorskej šľachty bolo 
potlačené aj za pomoci ruských vojsk pri Világoši. Napriek tomu maďarský na-
cionalizmus sa ďalej rozvíjal, až kým Maďari nedosiahli politické vyrovnanie 
a vznik nového štátneho útvaru – Rakúsko-Uhorska (1867).

Podľa prijatého národnostného zákona (1868) všetci obyvatelia Uhorska 
tvorili jednotný nedeliteľný politický „uhorský národ“ (maďarský). Štátnym ja-
zykom tohto národa sa stala maďarčina a inorečové národy dostali iba drobné 
jazykové ústupky, aj tieto ostali iba na papieri. Začal sa sústavný a bezohľadný 
nápor na najzákladnejšie práva nemaďarských národov. 

Územie Prešovskej eparchie bolo vyčlenené z rozsiahlej Mu-
kačevskej eparchie a kanonizované pápežom Piom VII. 22. sep-
tembra 1818 a  bolo podriadené Esterházyovskému biskupstvu. 
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To samozrejme výrazne oslabilo Mukačevskú eparchiu ako celok. 
Z jej 742 farností pre Prešovskú eparchiu bolo vyčlenených 194 
s celkovým počtom 161 261 osôb. (3 str. 360). Eparchia sa roz-
prestierala v šiestich župách: Gemer, Spiš, Abuj-Tornádo, Borša 
a čiastočne Zemplín.

Za prvého biskupa novovzniknutej Prešovskej eparchie bol 
menovaný Grigorij Tarkovič (8. november 1754, Pasika, okr. Sva-
ľava, Zakarpatsko - 16. január 1841, Prešov). Študoval  v Užhoro-
de a Veľkom Varadíne. Chirotonizovaný bol v Krásnobrodskom 
monastieri v roku 1821. Zomrel a je pochovaný v Prešove v gréc-
kokatolíckom  katedrálnom chráme.

Pri vyčlenení územia eparchie sa bral do úvahy etnický princíp 
– ruský (rusínsky). Keď v stredoveku pojem národnosť nezohrá-
val zvláštny význam, tak v XVIII. a najmä v XIX. storočí sa začínajú 
prebúdzať a formovať národnostné pocity. Bolo to obdobie zvané 
„jar národov“.

Medzi Prešovskou a Mukačevskou eparchiou stále sa udržia-
vali tesné kontakty. Do tohto času, kým v Prešove nebol otvorený 
duchovný seminár, žiaci sa učili v Užhorode. Klerici jednej epar-
chie prechádzali na službu do druhej. Je to pochopiteľné. Bol tu 
spoločný začiatok a storočné tradície, spoločné vedenie, totožná 
staroslovanská liturgia a jazyk, spoločné prekonávanie problé-
mov, čo ústilo do uvedomenia si spoločnej národnostnej prísluš-
nosti. Prešovské samostatné biskupstvo sa považovalo za rodnú 
sestru Mukačevského biskupstva. 

Pod vplyvom francúzskeho osvietenstva celková politická 
a spoločenská atmosféra v monarchii umožňovala oživenie du-
chovného a kultúrneho života národov. V Mukačevskej eparchii sa 
posilňuje národnostný patriotizmus. Požiadavky Rusínov vo Vied-
ni sa stretávajú s pochopením. Tak Rusíni v Uhorsku boli priznaní 
za samostatnú politickú národnosť, administratívne jednotky boli 
zriadené podľa etnogra ických hraníc, v ktorých mali pracovať 
ruskí úradníci, ruskí dôstojníci, ruská pošta a pod. Boli zriadené 
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ruské školy, v ktorých sa vyučoval aj cirkevný spev. Ruské školy 
boli podriadené ruským inšpektorom. V Prešove vznikla Literár-
na spoločnosť a pod. Všetko to posilnilo v eparchii patriotizmus 
a entuziazmus obyvateľstva. Lenže obdobie rozvoja trvalo veľmi 
krátko. Trvalo len do Krymskej vojny Ruska s Tureckom, v ktorej 
Rakúsko sa postavilo na stranu Turecka (1853 -1856). Taký po-
stoj bol zaujatý až do Prvej svetovej vojny. 

Početná skupina vzdelancov z Prjaševščiny a Podkarpat-
skej Rusi (Zakarpatska) odišla do Ruska a osud vlastného náro-
da nechala na milosť cudzincov. Tak sa stal Michal Baluďanský 
(7. október 1769, Vyšná Oľšava pri Stropkove – 15. apríl 1847, 
Peterburg) prvým rektorom Peterburgskej univerzity, Peter Jodij 
(4. máj 1764, Zboj, okr. Snina – 10. júna 1829, Peterburg) sa stal 
prvým rektorom Právnickej fakulty tejto univerzity, J. Venelin-
-Huca (22. apríl 1802, Veľká Tibava, okr. Svaľava – 7. apríl 1839, 
Moskva) sa venoval dejinám Bulharov a pod. Nakoľko tu meštian-
stvo a inteligencia boli zriedkavým javom, úloha národnostného 
predvoja ostala aj naďalej na bedrách duchovenstva. 

 
Roku 1867 sa politická situácia v Rakúskej monarchii rapídne 

mení. Dochádza k politickému rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. 
Začína sa proces dlho trvajúceho obdobia maďarizácie, potláča-
nia práv národov v Uhorsku. 

Do tohto obdobia sa vzťahuje činnosť 
významného duchovného a kultúrneho 
činiteľa Rusínov Alexandra Duchnoviča 
(24. apríl 1803, Topoľa, okr. Snina - 30. ma-
rec 1865, Prešov). Študoval na gymnáziu 
a duchovnom seminári v Užhorode. Bol 
duchovným v obciach Chmeľová a Belove-
ža, okr. Bardejov. Pracoval na biskupskom 
úrade  Mukačevskej a Prešovskej eparchie. 
Zbieral ľudové piesne, ktoré boli vydané 
v Moskve v zborníku „Narodnyje pesni Ha-
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lickoj i Uhorskoj Rusi“. Navštevoval haličský Ľvov, kde sa zblížil 
s národnostno-kultúrnymi činiteľmi obrodenia. Bol oboznámený 
s politickým programom Slovákov. V dôsledku toho podporoval 
ideu A. Dobrjanského o spojení Haliče a Zakarpatska do jednotnej 
autonómnej oblasti. Zdôvodňoval to historickým právom, zákla-
dom ktorého bolo to, že Rusíni v minulosti žili v jednotnom celku 
s Rusinami za Karpatami. A tento zväzok majú právo obnoviť. 

Na protiváhu nacionalistickej maďarskej piesni „Magyar vagy-
ok, Magyar szulletem...“ (Maďar som, Maďarom som sa narodil...) 
A. Duchnovič napísal verš „Ja Rusyn byv, jesm i budu...“, v ktorom 
zdôrazňuje príslušnosť ku všetkému ruskému: vzduchu, chlebu, 
rodine. Tento verš sa stal hymnou karpatských Rusínov.

Svoje náboženské pohľady A. Duchnovič vyjadril v literárnej 
práci „Liturgický katechizmus“ (Budapešť, 1851), za čo ho niek-
torí uniatski kanonici kritizovali, že odchádza od katolíckej viery. 
Na vysvetlenie A. Duchnovič napísal nunciovi: „...nech latinskí ka-
nonici veria ako chcú, ja, Duchnovič, tak verím a ispoviduju a nija-
ko neodstupím od závetov sv. Otcov a učenia východnej cirkvi, tak 
ako verí a ispovíduje celá Uhorská Rus’“. 

Už samotný názov jeho   modlitebníka „Chlib duši ili nabožnyja 
molitvy i pisni dlja vostočnyja cerkvi pravoslavnych chrystijan“, 
ktorý požíval veľkú popularitu, hovorí sám za seba. V ňom mô-
žeme prečítať аj také slová: „Taže viruju v to vse, što Boh oznajmil 
i  sv. Pravoslavnaja vira i Maty cerkov naučajet i prikazujet virovati. 
V sej pravoslavnej viri mojej žizni i umerati choču. Sije že vse proto 
viruju, ibo Ty sam Hospodi Bože moj tak oznajmil i prikazal jesi 
Vičnaja Pravdo i Nekonečna Mudroste. Utverdi mja Hospodi v Pra-
voslavnoj sej viri. Amiň“. („Chlib duši“, 1851).

Alexander Duchnovič bol jeden zo zakladateľov literárnej Spo-
ločnosti sv. Jána Krstiteľa, autorom viacerých cenných prác z ob-
lasti jazyka, zemepisu, histórie a pedagogiky.  

Dejiny a fakty nasvedčujú, že žiadnym nariadením, ani per-
zekúciami sa nepodarilo umlčať a potlačiť pravoslávneho ducha 
v národe. Násilne a ľstivo zavedená únia nebola toho schopná. Ná-
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rod pod tlakom ju rešpektoval, ale vo svojom srdci nosil iskierku 
lásky k viere svojich mám a otcov – svätému Pravosláviu. 

Maďarskí predstavení „ohodnotili“ činnosť A. Duchnoviča tým, 
že ho peši za vozom viedli z Prešova do Košíc na súdne pojed-
návanie. Iba za pomoci priateľov a vďaka jeho duchovného stavu 
ho obišlo osudné pokarhanie, ktoré sa mohlo skončiť aj trestom 
smrti (17 str. 49-61 - 19; 20, str. 43-45; 21).

V Mukačevskej eparchii hlavným znal-
com a vyznávačom východného obradu 
bol kňaz Ioan Rakovský (5. marec 1815, 
Stavne pri Užhorode – 3. december 1885, 
Iza). Študoval v Užhorode a Košiciach. Bol 
duchovným v obci Vyšná Rybnica,  vicerek-
torom duchovného seminára v Užhorode, 
úradným prekladateľom z ruského jazy-
ka v Budapešti. Bol zástancom ruso ilskej 
orientácie, presadzoval ruský spisovný ja-
zyk. V knižnici I. Rakovského sa zachovala 
kniha Kyjevského metropolitu Petra Mohy-
lu „Pravoslavnyj ispovednik“. 

Nakoľko zmyslom Rakovského bola ochrana východného ob-
radu, jeho vedomie začína prenikať aj do prostredia duchoven-
stva. Keď v XVIII. storočí na prvom mieste bol boj s Jágerským 
katolíckym biskupstvom, tak teraz do popredia sa dostáva boj za 
cieľavedomú formu zbližovania s pravoslávnou cirkvou. 

Roku 1859 I. Rakovský bol menovaný za duchovného do 
obce Iza, v ktorej slúžil 25 rokov. Preto nie div, že práve tu sa 
začal pohyb do pravoslávia (pozri str. 39) Rakúske úrady v čin-
nosti Ioana Rakovského videli znaky panslavizmu a schizmy 
(17, str. 129-144).
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Z najvýznamnejších svetských intelek-
tuálov tohto segmentu bol Adolf Dobrjan-
ský (6. december 1817, Rudľov, okr. Vra-
nov nad Topľou - 6. marec 1901, Innsbruck, 
Rakúsko). Študoval v Levoči, Rožňave 
a Miškolci. Získal kvali ikáciu baníckeho 
a lesného inžiniera. Pracoval v Česku, kde 
sa oboznámil s predstaviteľmi českého ob-
rodenia. Pod ich vplyvom sa uňho formuje 
slovano ilský a ruso ilský svetonázor. Bol 
zástancom východoslovanských obradov 
a pravoslávia. Bol poslancom Uhorského 
snemu, v ktorom hájil národnostné záuj-
my Rusínov, Slovákov, Srbov, za čo sa do-
stal do ostrých kon liktov s predstaviteľmi 
maďarských nacionalistov. Bol spoluzakla-
dateľom Matice slovenskej. Svoju politickú činnosť nadviazal na 
ideu biskupa Andreja Bačinského (pozri str. 30) a spolupracoval 
s haličskou Ruskou národnou radou vo Ľvove. Vypracoval politic-
ký program, ktorého základnými požiadavkami boli:

• na základe historického práva vytvoriť jednotný adminis-
tratívny celok spojením Rusínov Haliče, Zakarpatska a Bu-
koviny,

• vo Ľvove zriadiť univerzitu s prístupnosťou mládeže zo Za-
karpatska,

• poskytnúť pre ruských učiteľov také práva a materiálne 
zabezpečenie, aké sú v iných oblastiach krajiny a pod. 

V riešení svojich požiadaviek A. Dobrjanský sa orientoval na 
Viedeň, ale nakoľko tam nezískal podporu a pochopenie, pre-
orientoval sa na Rusko. Za jeho politické názory boli spáchané 
naňho dva atentáty. Bol súdený za vlastizradu a ruso ilstvo. Je 
pochovaný v Čertižnom, kde bolo jeho panstvo, ktoré odkú-
pil od maďarského grófa a  lacno ho rozpredal roľníkom obce 
(16, str. 116-117 a 17, str. 145-233). 
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Mnohonárodnostná Rakúska monarchia v ekonomickej a hos-
podárskej oblasti značne zaostávala za štátmi západnej Európy. 
Následne jej východná časť – Uhorsko zaostávalo za jej západnou 
časťou – Rakúskom a Českom. V jeho rámci Prjaševščina a  Pod-
karpatská Rus’ aj naďalej ostávali najmenej vyvinutým regiónom 
celej monarchie (to sa pociťuje aj v súčasnosti). Po Rakúsko-Uhor-
skom vyrovnaní sa postavenie tohto regiónu v kultúrno-duchov-
nej sfére ešte viac zhoršilo. Maďari začali vyvíjať nadmerný tlak 
na porobené nemaďarské národy. Pod vplyvom silnejúcej sa ma-
ďarizačnej politiky „ruský duch“ postupne začína slabnúť a vytrá-
cať sa. Veľká časť duchovenstva, ale aj málopočetná svetská ruská 
inteligencia cítila, že „ruskosť“ im neprinesie žiadne výhody, za-
čala zanechávať „svoje“ a pridávať sa ku maďarskej aristokracii, 
preberať ich maniere, kultúru a jazyk. Čím viac sa zlepšoval ich 
sociálny status, tým viac sa hanbili používať „reč roľníctva“ a tým 
viac sa vzďaľovali od svojich veriacich, ktorým mali slúžiť. Dochá-
dzalo to až tak ďaleko, že odveký „Otčenáš“ sa modlili po maďar-
sky (paradoxne v súčasnosti po slovenský). A boli medzi nimi aj 
vrcholní predstavitelia cirkvi. Ako jeden z najmarkantnejších prí-
kladov môžeme uviesť prešovského biskupa Dr. Štefana Novaka. 

Vyvrcholením maďarizácie bolo prijatie školského zákona mi-
nistra Aponiho roku 1907, keď maďarčina sa stala povinným vy-
učovacím jazykom vo všetkých typoch škôl a vyučovanie v jazyku 
iných národov bolo zakázané. Každé dieťa nemaďarskej národ-
nosti po skončení ľudovej školy bolo povinné ovládať maďarský 
jazyk slovom a písmom tak, aby slobodne mohlo vyjadrovať svoje 
myšlienky. Tiež boli zakázané cirkevné sviatky podľa juliánskeho 
kalendára. Vládlo katastrofálne ekonomické a sociálne postave-
nie rusínskeho ľudu. V tejto hrozivej atmosfére značná časť Pre-
šovského gréckokatolíckeho biskupstva sa stala hlavným nástro-
jom denacionalizačnej politiky maďarských vládnucich kruhov. 
Zvlášť aktívne v tomto procese sa prejavil biskup Dr. Štefan No-
vák (1914 – 1920).
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Nezáujem o ťažké sociálne postavenie ľudu vyvolalo a urých-
lilo proces oživenia návratu do pravoslávia. V snahe, aby tento 
proces bol v zárodku zlikvidovaný, biskup Štefan Novák robil vše-
možné opatrenia. Ale pravoslavizačné hnutie napriek rôznym re-
presívnym opatreniam a postihom sa už nedalo zastaviť. Udalosti 
v obciach Iza a Velyky Lúčky na Zakarpatsku (svoju úlohu zohrali 
duchovný otec Alexej a jeho predchodca otec Ioan Rakovský, pozri 
str. 36) vyústili do monster procesu v Marmorošskej Sihote, ktorý 
prebiehal od 29. decembra 1913 do 3. marca 1914. V ňom bolo 
obžalovaných 94 osôb. Obžaloba bola postavená na obvinení, že 
súdení zasnovali protištátne hnutie a že chceli previesť rusínsku 
stolicu pod Ruskú (moskovskú) cirkev a politickú správu. Ale to 
sa samozrejme v priebehu  procesu nedokázalo. V priebehu súdu 
obžalovaná Mária Sočka na otázku predsedajúceho, „ako kriticky 
sa vyjadrovala o uniatskych duchovných“, odpovedala: „Hvaryla, 
ale što je pravda, že našy popi len tancjuvaty a veselytysja znajut, 
ljubjat fajno žyty a pro viru ne starjutsja, svojich ditej ani pere-
krestytysja neučať“. Napriek tomu bolo odsúdených 31 osôb na 
rôzne tresty. Maďarská vláda sa zľakla tohto hnutia ako nebezpeč-
ného pre štát.

Tento proces vyvolal búrlivú reakciu v európskych demokra-
tických kruhoch, ktoré ostro odsúdili počínanie uhorskej justície. 
Tiež mal široký ohlas aj medzi slovenskými kultúrnymi dejateľ-
mi. Napríklad známy slovenský spisovateľ Jozef Gregor Tajovský 
v Národných novinách vo svojich reportážach písal: „... že ruský 
otrok už zdvíha hlavu a že ruská národnostná otázka v Uhorsku 
vystúpila z hrobu“. K otázke, prečo Rusíni prestupujú do pravo-
slávnej cirkvi uviedol, že preto „...lebo grécko-katolícka cirkev nie 
je verná a že neslúži Bohu, ale svetskej politike a renegátskym 
kňazom“. A ďalej uvádza, že „...vlastenectvo Rusínov je všeobecne 
známe, že je to národ, ktorý nemá inteligenciu, lebo kňazi a uči-
telia sa hlásia za Maďarov. Preto rusínsky ľud nemá v Uhorsku 
ochrancov, nemá vodcov a že povstali medzi ľudom proroci, ktorí 
ho prevádzali na ruskú cirkev“ (22, str. 53-54). 
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Marmorošsko-sihotskému procesu predchádzali udalosti, 
ktoré sa odohrali v obci Becherov okr. Bardejov, v ktorej sa za-
čal návrat na pravoslávnu vieru. Iniciátormi týchto tendencií boli 
americkí vysťahovalci-navrátilci Vasiľ Zbihlej a Ladislav Tutko, 
ktorí priniesli so sebou nie iba náboženské presvedčenie, ale aj 
americko-rusínsku tlač, náboženské knihy a pod. Ich náboženské 
aktivity boli prezradené, na čo maďarské orgány zasiahli a oboch 
uväznili.  Boli obvinení, že sú členmi ruského spolku, ktorý je no-
siteľom  pravoslávneho ducha a vyznania s tým, že rusínska ob-
lasť Uhorska má byť pripojená k Rusku. Súdny proces sa preťaho-
val a uzavrel ho košický štátny zástupca s tým, že podal záverečné 
oslobodzovacie rozhodnutie z dôvodov, že vo vyšetrovaní sa ne-
našli dôkazy na trestnú činnosť. A preto obžalovaných oslobodili. 

Maďarské vládne kruhy za podpory gréckokatolíckeho prešov-
ského biskupa Nováka sa usilovali, aby z povedomia ľudu vyma-
zali slovanskú vzájomnosť a naplnili ju maďarským povedomím. 
Nástrojom k tomu bolo zavádzanie liturgie v maďarčine a sväte-
nie sviatkov podľa gregoriánskeho kalendára, vydávanie časopisu 
„Naše otečestvo“ (Naša vlasť) v latinčine s obsahom a úsilím vy-
plniť náboženský život maďarónskym duchom a maďarónstvom. 

Prešovské gréckokatolícke biskupstvo sa postupne stáva hlav-
ným nástrojom odnárodňovanej politiky maďarských vládnucich 
kruhov. Z uvedomelých, ale oslabnutých hlasov duchovenstva sa 
ozývali protestné hlasy. K nim môžeme zaradiť zhromaždenie 
gréckokatolíckeho duchovenstva v roku 1900 v Medzilaborciach, 
na ktorom jeho účastníci, okrem iného, sa vyslovili za vedenie cir-
kevných protokolov v ruskom jazyku. Ale na nátlak vládnych kru-
hov toto rozhodnutie prešovský biskup zrušil (23, str.  97-109).

V otázke becherovskej schizmy prešovský biskup Novák po-
dal správu šarišskému županovi v ktorej zdôrazňoval, že vo svojej 
kompetencii urobil opatrenie na zaistenie príčin jej vzniku. V tej-
to súvislosti tiež oznámil, že vo Varadke gréckokatolícky farár 
vyhlásil, že je rusínskej národnosti. Uviedol tiež, že niektorí oby-
vatelia chodia do Budína k ruskému pravoslávnemu biskupovi 
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(22, str. 50-52). Pravoslávne hnutie vyvolávalo u gréckokatolícke-
ho vedenia znepokojenie, obviňovali jeho nositeľov z panslaviz-
mu a pripisovali hnutiu politické ciele, usilujúc vyvolať u štátnych 
orgánov zákrok proti nemu. 

Prelomové roky XIX. a XX. storočia pre Prjaševščinu a Podkar-
patskú Rus’, ako najchudobnejšie regióny štátu, boli charakte-
ristické veľkou vlnou vysťahovalectva do krajín západnej Euró-
py a najmä do zámoria – USA a Kanady. Ďaleko od svojej vlasti 
si ľudia viac ako inokedy začali uvedomovať svoju národnostnú 
a náboženskú identitu. Začali sa organizovať do spolkov a nau-
čili sa hájiť svoje práva a požiadavky. Katastrofálne hospodárske 
a sociálne postavenie obyvateľstva v ich rodnom kraji a ľahostaj-
nosť gréckokatolíckeho duchovenstva, ktoré sa dalo na službu 
vládnucich kruhov, na cestu odnárodňovania a maďarizácie, sa 
stalo jadrom a rozbuškou pravoslavizácie, ktorá po stáročia tlela 
v srdciach veriacich. 

Gréckokatolícky obrad v USA pre americkú katolícku cirkev 
bol neznámy a nepochopiteľný. Veľmi sa čudovali používaniu cir-
kevnoslovanského jazyka v liturgii a v cirkevnej literatúre, „obra-
dovosti“ podľa juliánskeho kalendára a tiež manželstvu duchov-
ných. To viedlo k ich vzájomnému odcudzeniu.

Popredným agitátorom a vodcom za 
návrat k pravosláviu v USA sa stal duchov-
ný Alexij Tóth (17. marca 1854 – 7. mája 
1909), syn gréckokatolíckeho kňaza v obci 
Kobylnica pri Giraltovciach. Po presťaho-
vaní sa do USA roku 1891 prestúpil na pra-
voslávie a poskytol svoje služby gréckemu 
biskupovi byzantského obradu v San Fran-
ciscu. Jeho publikácia “Kde treba hľadať 
pravdu?“, vydaná v roku 1890 v New Yorku 
sa stala „bibliou“ pre pravoslávnych obyva-
teľov Prjaševščiny a Podkarpatskej Rusi XX. 
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storočia. V USA sa mu podarilo prinavrátiť tisíce gréckokatolíkov 
do svätého lona Pravoslávnej cirkvi. A títo duch pravoslávia ďalej 
prenášali do svojej vlasti, svojich rodín. Pomáhali stavať chrámy, 
pomáhali mládeži získavať vzdelanie a pod. (11, str. 79-88 a 24, 
str. 67). 29. mája 1994 duchovný Alexij Tóth bol kanonizovaný za 
svätého. Je patrónom Michalovsko-košickej eparchie. Aktívnym 
pomocníkom v tejto jeho činnosti mu bol prof. V. Levkanič, človek 
vysokých duchovných a intelektuálnych kvalít a skvelý organizá-
tor.

Mukačevská eparchia i napriek neustálemu prechodu mno-
hých jej farností na latinský obrad pre maďarské vládnuce kruhy 
bola aj naďalej dosť veľká a silná, a preto v roku 1919 vyčleni-
li ďalšiu eparchiu Hajdudorogskú, a v roku 1930 – eparchiu v 
Baia-Mare. 

„Vzkriesenie“ pravoslávia
Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku novej Čes-

koslovenskej republiky (28. októbra 1918) sa vytvorili nové pod-
mienky pre duchovný a kultúrny život jej obyvateľov. Súčasťou 
republiky sa stala aj Podkarpatská Rus’. Demokratické politické 
usporiadanie štátu umožňovalo zriaďovanie ruských škôl, ktoré 
mohli byť obecné alebo cirkevné. Zároveň sa tu sformovali tri ja-
zykové orientácie, čo bolo na škodu celkovému kultúrnemu vývo-
ju. Pod vplyvom slovano ilstva a ruso ilstva, rozšíreného v druhej 
polovici XIX. storočia, veľkú popularitu tu nadobudol „russkij“ ja-
zyk (veľkoruský). 4. decembra 1919 lingvistická komisia Českej 
akadémie vied v Prahe vyhlásila na Podkarpatskej Rusi zavedenie 
vyučovacieho jazyka - „haličského ukrajinského jazyka“, nakoľ-
ko dialekt podkarpatských Rusínov spolu s haličským dialektom 
začlenila do skupiny maloruských (ukrajinských) dialektov (25, 
str. 81). Vzhľadom na skutočnosť, že staršia generácia učiteľov 
neovládala ani jeden, ani druhý spisovný jazyk, naďalej používali 
starý „ruský“ jazyk, t. j. zmes cirkevnej lexiky a národnej reči. To 
podmieňovalo aj národnostnú orientáciu a, žiaľ,  často vyvolávalo 
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vzájomnú nevraživosť, až nenávisť. To sa vzťahovalo aj na Prjaše-
vščinu (dozvuky toho sú zrejme aj v súčasnosti).

Politické uvoľnenie vytvorilo podmienky aj pre slobodný roz-
voj cirkevného života. Doteraz spútaný duch pravoslávia sa pre-
budil, ožil a s novou silou a energiou sa pustil do života. Nastal 
hromadný návrat do pravoslávia, aj keď to nebolo jednoduché 
a bezproblémové. V tom období pod záštitou prezidenta repub-
liky T. G. Masaryka bol uzavretý šalamúnsky konkordát s Vati-
kánom, na základe ktorého cirkevný majetok Gréckokatolíckej 
cirkvi bol prevedený rovno na pápeža. Bolo stanovené, že keď sa 
v cirkevnej obci nájde čo len jeden uniat, chrám bude patriť jemu, 
ostatní veriaci si budú musieť postaviť nový. (11, str. 52). Akoby 
ten jediný veriaci mohol vybudovať tento chrám?! Práva väčšiny 
boli potlačené. 

České a moravské prostredie sa orientovalo na Srbskú pravo-
slávnu cirkev. Nakoľko pravoslávnych 
farností stále pribúdalo a nijako neboli 
zastrešené, uskutočnili sa diplomatické 
jednania medzi Ministerstvom zahra-
ničných vecí v Prahe a Srbskou pravo-
slávnou cirkvou, v dôsledku ktorých 
boli dosiahnuté úspechy. Obnovená 
česká pravoslávna obec prijala srbskú 
jurisdikciu. Jej sídlom sa stáva Praha. 
Roku 1921 bol chirotonizovaný prvý 
biskup obnovenej Pravoslávnej cirkvi 
v Čechách Gorazd II., občianskym me-
nom Matej Pavlík. Za krátky čas za jeho 
nástupcu bol zvolený archimadrita 
Savvatij, ktorého vysvätil carihradský 
patriarcha. Práve na neho sa obrátila 
delegácia z Ladomirovej s prosbou o vy-
slanie do ich obce pravoslávneho du-
chovného (pozri str. 88) (11, s. 99-100). 

Becherov - Chrám Pokrova 
Presvätej Bohorodičky

Duchovný správca 
jerej Mgr.  Ján Pilko, PhD.
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Na počiny svojich predchodcov v Becherove, v okrese Bardejov 
nadviazali duchovní Juraj Varchola a Juraj Kochaník. V  dôsledku 
ich činnosti v obci zvíťazilo pravoslávie, ktoré  sa stalo svetlým 
príkladom pre celý región.

Ďalším strediskom vzniku a šírenia pravoslávia bola obec Lu-
kov a jej časť Venecia, okr. Bardejov. Na tom mali zásluhu tiež 
krajania z Ameriky: Michal Šveda, Jozef Čupinský a Michal Džun-
da. O prechode veriacich vo Venecii Ivan Karafa píše tak: „...sa pri-
bližoval náš chrámový sviatok sv. Kozmu a Damiána. Bol nám pri-
delený prevelebný pán zo Snakova. Odkázal nám, aby sme po neho 
poslali koč. Ľudia po neho poslali povoz o 6.00 hod. A národ čakal, 
a čakal. Čakal do dvanástej hodiny a nemohol sa dočkať...

A toho roku sa náš chrámový sviatok odsviatkoval takto: prvého 
novembra sme pre nikoho neposielali. Iba otec Vasilij Ptaščuk, pra-
voslávny kňaz z Hrabského sa posnažil sám, aby s nami odsviatko-
val náš chrámový sviatok“ (26, str. 12-13).

Správa o tom, že vo Venecii sa obnovilo pravoslávie sa dosta-
la aj na druhú stranu Čergovského pohoria 
do obce Ľutina, okr. Sabinov. V liste ľutin-
ských vericich k Lukovsko-Venecianskej obci 
môžeme prečítať nasledovné: „Chceli by sme 
odovzdať úprimnú poklonu našim bratom 
v obciach Lukov a Venecia. Naše srdcia sa veľ-
mi radujú, že na vašej doline rozkvitá naše sv. 
Pravoslávie. Želáme vám z hĺbky nášho srdca, 
aby prekvitalo od teraz až na veky. Pevne ve-
ríme, Hospodin bude sprevádzať váš národ tu 
do Ľutiny na ceste Christovej pravdy a očisti-
me sa od rímskeho bludu. Ak by ste mali cestu 
do Ľutiny, úprimne vám sľubujeme, že vzdáme 
jednými ústami a jedným srdcom slávu Hos-
podinu Bohu nášmu Isusu Christu a budeme 
chváliť Bohorodičku Máriu blízko pri kaplnke“. Protojerej Vasilij Solovjev
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Tieto slová idúce z hĺbky duše veriacich za krátky čas sa pretavili 
v skutočnosť vo forme krásneho chrámu, ktorý na sviatok Uspe-
nija (Usnutia) bol posvätený (1930). V ten deň sa uskutočnil aj 
prvý odpust, na ktorý prichádzali veriaci zo širokého okolia, ale aj 
z Česka, Poľska a dokonca aj  z ďalekého Rumunska. Táto odpus-
tová tradícia pretrváva do súčasnosti (27).

V čísle 10. (2017) časopisu Odkaz sv. Cyrila a Meto-
da sa o tom píše: 

Na konci posledného augustového týždňa sa v obci 
Ľutina v Sabinovskom okrese tradične konali slávnosti na 
počesť sviatku Usnutia Presvätej Bohorodičky. V sobotu 
26. augusta 2017 sa desiatky veriacich rozhodli priniesť 
Bohu obetu v podobe púte, na ktorú sa vydali zo Sabinova 
do Ľutiny. Organizovali ju mládežníci z Bratstva pravo-
slávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Po príchode 
sa pri prameni, ktorý sa nachádza neďaleko chrámu, ko-
nalo posvätenie vody. Slávnosti potom pokračovali celo-
nočnými  bohoslužbami. 

V nedeľu 27. augusta 2017 ráno do Ľutiny zavítal Jeho 
Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita 
českých krajín a Slovenska. Privítal ho miestny duchovný 
správca prot. Demeter Paster, ktorý vyjadril radosť z jeho 
príchodu na toto významné pútnické miesto (28, str. 20). 

Ďalej pravoslávie sa šírilo do susedných 
obcí Milpoš a Hanigovce, okr. Sabinov. Veriaci 
obce Milpoš podali o iciálnu žiadosť o výstup 
z únie 16. februára 1930 a za 4-5 týždňov do-
kázali postaviť kaplnku a ju slávnostne posvä-
tiť s divotvornou ikonou Bohorodičky.

Na riešenie a zabezpečenie duchovných 
potrieb prinavrátených pravoslávnych veria-
cich bola potrebná pomoc kvali ikovaných 
duchovných, ktorých v novovzniknutej repub-
like takmer nebolo. Preto je pochopiteľné, že 
bratskú pomoc poskytli duchovní z iných su-

Prot. Andrej Cuglevič

Prot. Alexej Omeljanovič
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sedných pravoslávnych eparchií. Boli to predovšetkým: o. V. Solo-
vjev, o. A. Cuglevič, o. A. Omeljanovič, o. A. Volodickyj, o. V. Ptaščuk, 
o. J. Surgent, o. Barán a iní, ktorí duchovne obsluhovali veriacich 
aj za kúsok chleba. Fakty svedčia, že samotné pravoslávne hnutie 
vychádzalo z vnútra ľudových más. A rôzne teórie, že na Prjaševš-
činu pravoslávie priniesli cudzinci-emigranti nie je pravdivé a ne-
zodpovedá realite. 

Osobitnú kapitolu pravoslávneho hnutia na Prjaševščine tvo-
rí činnosť Monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej, okr. 
Svidník. Tejto významnej duchovnej ustanovizni venujeme druhú 
časť tejto publikácie. Vďaka jeho pôsobeniu pravoslávne hnutie 
sa rozvinulo do ďalších obcí kraja, a to: Vyšný Orlík, Nižná Jedľo-
vá, Medvedie, Medzilaborce, Čertižné, Osadné, Ulič Krivé, Krásny 
Brod, Ňagov, Stakčín a t. d.

Kuriózny prípad sa stal v obci Nižná Jedľo-
vá, okr. Svidník v roku 1935. Vdovcovi Deme-
terovi Mňahončákovi gréckokatolícky farár 
odmietol pokrstiť syna iba preto, že sa mu 
narodil s jeho druhou manželkou, s ktorou 
nebol zosobášený podľa cirkevných pravidiel. 
Na jeho prosbu vdovcovi vyšli v ústrety lado-
mirovskí mnísi. Dieťa bolo pokrstené. Z vďaky 
Demeter Mňahončák dal pred dedinou posta-
viť veľký drevený pravoslávny kríž, ktorý stojí 
do dnešných čias. Richtárom v obci v tom čase 
bol jeho brat Juraj, ktorý požíval veľkú autori-
tu. Jeho zásluhou všetci dedinčania prešli do 
pravoslávia. 

V obci Čertižné, bývalom panstve význam-
ného politika A. Dobrjanského (pozri str. 37) 

sa odohrali zvláštne udalosti. Duchovné služby v tom čase vy-
konával o. Irenej Chanát, ktorý cítil potrebu prechodu na pra-
voslávie. V období Prvej svetovej vojny ho spolu s kantorom 
Zozuľakom maďarskí žandári za vozom viedli na výsluch do Me-

Drevený kríž v Nižnej Jedľo-
vej. 1935
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dzilaboriec. Odsúdili ho na 2 roky väzenia za 
údajné očakávanie príchodu Rusov. Po vojne, 
nakoľko starý chrám bol schátraný, rozhodol 
sa v obci vybudovať nový, pravoslávny. A tým 
spôsobom sa rozísť s Rímom. Nápomocnými 
mu boli miestni veriaci: Fedor Kernaševič, 
Jozef Krichľak, Vasiľ Zozuľak, Anna Dimuno-
vá, rodina Hrinkova a iní. O pomoc sa obrátili 
na pravoslávnych veriacich do Užhorodu. Ale 
vyzbierané peniaze nestačili na celkové do-
končenie chrámu (1925-1929). O chystanom 
zámere sa dozvedel prešovský biskup P. Goj-
dič, ktorý predišiel o. Chanáta. Nečakanou 
osobnou návštevou obce sa mu podarilo pre-
hovoriť značnú časť veriacich na svoju stranu 
a poskytol peniaze na dokončenie chrámu. Roku 1928 gréckoka-
tolícky dekan Ján Stavrovský v svojom liste o tejto veci biskupo-
vi P. Gojdičovi písal tak: „O. Chanát dané mu podmienky splňuje 
iba čiastočne, lebo sv. Otca a preosvieteného svojho biskupa na 
bohoslužbách nespomína, ale iba pravoslávnych patriarchov 
a všetkých pravoslávnych biskupov“. To nasvedčuje, že o. Chanát 
úradne bol gréckokatolíkom, ale duchom, srdcom a skutkom bol 
pravoslávnym. Po uvoľnení z funkcie o. Chanát so svojimi verný-
mi veriacimi slúžili sväté liturgie v súkromných príbytkoch“ (29, 
str. 142-149 a 11, s. 49). 

To sú iba náčrty tohto procesu, ktorý  bezpochyby si zasluhuje 
hlbší a podrobnejší výskum a publikovanie.

Pravoslávne hnutie sa šírilo ďalej, na Slovensku vznikali nové 
farnosti.

Podľa úradnej štatistiky z roku 1930 na Podkarpatskej Rusi 
bolo už 115 pravoslávnych farností s 121 000 veriacimi, ktorí 
patrili pod jurisdikciu Srbskej pravoslávnej cirkvi. Mukačevské 
biskupstvo bolo vyhlásené za Mukačevsko-Prešovské. Týmto ak-
tom Prjaševščina sa stala plnoprávnou cirkevnou organizáciou. 

Prot. Irinej Chanát
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Za jej biskupa bol zvolený  popredný srbský teológ Dr. Damaskin 
(11, str. 197). Túto skutočnosť treba považovať za obnovu bývalej 
historickej pravoslávnej Mukačevskej eparchie s jej starodávnymi 
cyrilo-metodskými tradíciami. 

Tento stav však netrval dlho. Roku 1939 sa rozpadlo Českoslo-
vensko, vznikol samostatný Slovenský štát a Podkarpatskú Rus’ 
okupovalo fašistické Maďarsko. Zanikla aj Mukačevsko-Prešov-
ská eparchia. Stratilo sa akékoľvek spojenie medzi nimi. Obidve 
jej časti opäť boli nútené prežívať zložité obdobie.

V ich riadení vzniklo určité provizórium. Prot. Vasilij Solovjev 
bol požehnaný srbským patriarchom Gavrilom, aby riadil Pravo-
slávnu cirkev na Slovensku (30, str. 37).

Na základe Konkordátu medzi Československým štátom a Va-
tikánom už od samého začiatku pravoslávne farnosti boli nútené 
prekonávať problémy s výstavbou svojich modlitebných stánkov 
a farských budov. Boli nútené na vlastné náklady vydržiavať du-
chovných, lebo štát im odmietol poskytovať akúkoľvek podporu. 
Prekážky pre pravoslávnych veriacich ešte vzrástli v období Slo-
venského štátu. V úradných  listinách odmietali potvrdzovať zá-
pisy o prechode veriacich z gréckokatolíckeho vierovyznania na 
pravoslávne, odmietali zaregistrovať rodné listy detí, úmrtné lis-
ty, sobáše a pod. Neúmerne zvyšovali poplatky a dane za vydanie 
povolenia na zmenu náboženstva. Popri všetkom treba zdôrazniť, 
že proces pravoslavizácie sa odohrával na platforme čistej dob-
rovoľnosti, bez náznaku násilia alebo inej formy nedôstojnosti zo 
strany pravoslávnych veriacich. 

Napriek tomu s veľkou nevraživosťou k pravoslávnemu hnutiu 
sa stavala gréckokatolícka hierarchia, lebo sa to uskutočňovalo na 
úkor ich veriacich. Žiaľ, zvolili si cestu výmyslov, klebiet, zosmieš-
ňovania, neoprávnených sťažností, tak ako to bolo v čase prijatia 
Užhorodskej únie zo strany rímskokatolíckeho kléru voči ním. Nie 
veľmi priateľsky sa správal Slovenský štát ani ku Gréckokatolíckej 
cirkvi. Jej prominenti boli sledovaní orgánmi štátnej bezpečnos-
ti nie v menšej miere, ako aj činnosť pravoslávnych duchovných, 
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a najmä ladomirovských mníchov. Slovenské úrady nariadili zme-
nu vyučovacieho ruského jazyka na slovenský v takmer 100 rus-
kých školách a pod. 

Tak ako svojho času jágerskí biskupi zasahovali do správy 
Mukačevského biskupstva, aj teraz slovenskí biskupi sa snažili 
postupovať podobným spôsobom. Kvôli tomu gréckokatolícky 
biskup Peter Pavol Gojdič sa sťažoval rímskokatolíckemu bisku-
povi Vojtašákovi. (list č. 1482/733-4 z 26. júna 1944). Pre väč-
šiu objektivitu a pravdivosť v súvislosti s biskupom P. Gojdičom 
treba spomenúť, že s jeho požehnaním vo veľkom Trebníku os-
tal text modlitby nad pokrsteným „...utverdi jeho v pravoslávnoj 
viri...“ A v Služebniku, kde kňaz spomína pravoslávne biskupstvo 
a počas svätej liturgie na Veľkom vchode s eucharistickými dar-
mi vždy hovorili: „...i vsich vas pravoslávnych christian da pom-
janet Hospoď Boh vo Carstviji svojim“. (11, str. 43). A tiež na ich 
učiteľský seminár sa prijímali šikovní chlapci pravoslávneho vie-
rovyznania. Príkladom môže poslúžiť budúci ukrajinský básnik 
a významný kultúrny činiteľ Prjaševščiny Ivan Macinský, rodičia 
ktorého boli medzi prvými pri obnovení pravoslávia v Medzila-
borciach. 

Napriek všetkým prekážkam a nástrahám počet pravosláv-
nych veriacich na Slovensku neustále rástol a mohutnel. Čísla 
hovoria: V roku 1921 v republike bolo 2098 pravoslávnych veria-
cich, v roku 1930 už to bolo 9 076 a v roku 1940 pri sčítaní ľudu 
sa k pravosláviu prihlásilo 12 500 obyvateľov (31, str. 53).

Po prechode frontu cez východné Slovensko pravoslávne 
duchovenstvo Slovenska sa zišlo na svojom zhromaždení dňa 
11. 9. 1945 v Ladomirovej za prítomnosti biskupa Vladimíra (Ra-
jiča), (vykonával funkciu biskupa Mukačevsko-Prešovského bis-
kupstva) a požiadalo Srbskú pravoslávnu cirkev o vyčlenenie z jej 
jurisdikcie a o prijatie do jurisdikcie Ruskej pravoslávnej cirkvi 
Moskovského patriarchátu. S touto požiadavkou obe cirkvi súhla-
sili.   
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Po Druhej svetovej vojne v Československu vznikajú nové spo-
ločensko-politické pomery. Nakoľko Podkarpatská Rus’ (Zakar-
patsko) bola pripojená k Sovietskemu zväzu, dňa 26. apríla 1947 
sa konalo v Prešove zhromaždenie duchovenstva a veriacich, na 
ktorom bola prijatá Ústava. Na jej základe vznikla nová Prešovská 
pravoslávna eparchia. Eparchiálnym biskupom sa stal pražský ar-
cibiskup Jelevferij (11, str. 165 a str. 197). 

Roku 1948 v republike nastávajú politické zmeny. Pod ich 
vplyvom Pravoslávna cirkev v Československu prijíma novú 
Ústavu (7. decembra 1949), na základe ktorej bola preformova-
ná na autonómny Exarchát Moskovského patriarchátu s tromi 
eparchiami: Pražskou, Olomoucko-Brnenskou a Prešovskou. Za 
prvého biskupa Prešovskej eparchie bol zvolený Alexij Dechte-
rev, bývalý mních Ladomirovského monastiera. Chirotónia sa 
uskutočnila v novopostavenom chráme sv. Alexandra Nevského 
v Prešove. Roku 1950 z Prešovskej eparchie bola vyčlenená Mi-
chalovská eparchia. (11, str. 165). 8. decembra 1951 Pravoslávna 
cirkev v Československu získala autokefáliu od Ruskej pravosláv-
nej cirkvi, ktorá o iciálne bola vyhlásená v katedrálnom chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Úplnú autokefáliu získala v roku 
1998, ktorú udelil Jeho Svätosť Bartolomej I., patriarcha Kon-
štantinopolský a Nového Ríma svojím Tomosom. Týmto aktom 
Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku získala 
rovnoprávne postavenie v pravoslávnom svete a právo účasti na 
rôznorodých cirkevných zhromaždeniach, poradách, sympóziách, 
konferenciách a pod (32).

Pre výchovu vlastných duchovných kádrov v roku 1948 v Kar-
lových Varoch bol založený Duchovný seminár, ktorý v nasledu-
júcom roku bol presťahovaný do Prahy. Tento seminár v roku 
1950 bol reorganizovaný na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu 
so sídlom v Prešove. Jej činnosť bola však inančne a študijne ob-
medzovaná. V ročníku mohol študovať iba obmedzený počet po-
slucháčov a ročne vyučujúci mohli vydávať iba dve práce. Okrem 
toho študenti povinne museli absolvovať ateistické prednášky 
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z marxizmu-leninizmu. V roku 1990 Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta sa stala súčasťou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. A od 
1. januára 1997 je súčasťou novovzniknutej Prešovskej univerzity 
v Prešove. V súčasnosti dekanom Pravoslávnej bohosloveckej fa-
kulty Prešovskej univerzity v Prešove je prof. ThDr. Ján Ša in, PhD. 
a rektorom Pravoslávneho kňazského seminára je prof. ThDr. Mi-
lan Gerka, CSc. 

Nový spoločenský poriadok po roku 1948 mal svoje ideologic-
ké zámery. Ich cieľom bolo budovanie štátu a spoločnosti bez vie-
ry a cirkvi (aj pravoslávnej), tak ako to bolo v Sovietskom zväze. 
Práve pravoslávnou cirkvou na východe republiky sa malo začať 
s ateizáciou spoločnosti. Realizácia tohto zámeru bola pre íkaná. 
28. apríla 1950 v Prešove straníckymi a štátnymi orgánmi bol 
zorganizovaný tzv. Prešovský snem za účasti 88 uniatskych du-
chovných, na ktorom bol prijatý Manifest o zrušení Užhorodskej 
únie z roku 1646. S týmto Manifestom z 267 uniatskych duchov-
ných sa stotožnilo 210 (11, str. 177). (Pre porovnanie: Užhorod-
skú úniu podpísalo 63 duchovných zo 600 vtedajších pravosláv-
nych duchovných). 

Treba zdôrazniť, že na tomto akte sa podieľala výlučne štátna 
moc, bez akejkoľvek účasti Pravoslávnej cirkvi. Aj napriek tomu, 
že mal svoje historické opodstatnenie, Prešovský snem neprinie-
sol nič dobré pre Pravoslávnu cirkev. Naopak, iba zbytočné prob-
lémy a komplikácie. Problém vznikol aj preto, lebo Pravoslávna 
cirkev nemala pripravený dostatok svojich duchovných kádrov na 
zabezpečenie novovzniknutých farností. A značná časť veriacich 
nepochopila historickú podmienenosť tohto aktu. Proces pravo-
slavizácie mohol sa vyvíjať prirodzenou, evolučnou cestou.

Obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa stalo novou 
odyseou, najmä pre pravoslávnych veriacich. Po páde socialistic-
kého režimu v roku 1990 vo víre vzniknutých politických uda-
lostí nastáva spor medzi obnovenou Gréckokatolíckou cirkvou 
a Pravoslávnou cirkvou o používaní chrámov. Do tohto sporu za-
siahli štátne orgány svojským spôsobom „Zákonným opatrením 
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Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 211 zo dňa 29. mája 
1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíc-
kou a pravoslávnou cirkvou“ bolo uzákonené: „Nehnuteľný ma-
jetok na území Slovenskej republiky, ktorý bol pred 28. aprílom 
1950 vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi a ktorý bol na základe 
výnosu Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe prevedený do 
vlastníckych práv pravoslávnej cirkvi, je majetkom vo vlastníctve 
gréckokatolíckej cirkvi“. Fatálne, direktívne a necitlivé rozhodnu-
tie, bez rešpektovania novovzniknutej situácie. Do tohto obdobia 
obidve konfesie mohli používať striedavo chrámy po vzájomnej 
dohode. Na základe tohto rozhodnutia pravoslávni veriaci stra-
tili všetok majetok, aj v prípade, že v obci nebol ani jeden veria-
ci gréckokatolíckeho vyznania. Značná časť duchovných, ktorí 
zložili prísahu vernosti v roku 1950 pod rôznymi vplyvmi a naj-
mä materiálnymi výhodami, zradili prísahu a prestúpili naspäť 
do gréckokatolíckej cirkvi. A boli medzi nimi aj duchovní, ktorí 
prišli na výpomoc pravoslávnym zo Zakarpatska. Neobstáli pred 
lakomstvom a nepevnou vierou. To vyvolávalo medzi veriacimi 
chaos, napätie,  zmätky a nevraživosť. 

Pred pravoslávnymi veriacimi zamykali chrámy, zo dňa na deň 
vyháňali pravoslávnych duchovných s rodinami a malými deťmi 
z farských budov (pozri str. 149), veriaci nemali kde slúžiť liturgie 
a obrady, boli ničené pravoslávne symboly a boli použité iné, kres-
ťanstvu cudzie nedôstojnosti. (Čuduj sa svete, kde len sa mohla 
zobrať taká nenávisť u ľudí, ktorí ešte donedávna sa modlili v tom 
istom chráme. Aj vzťahy rodín veriacich oboch konfesií boli vzá-
jomne prepletené. Bola to svojho druhu malá občianska vojna. Je 
to téma na samostatný výskum a publikovanie, pokiaľ ešte žijú 
očití pamätníci). 

V slovenských masmédiách, v politických kruhoch a medzi vy-
sokými osobnosťami gréckokatolíckeho duchovenstva sa zdôraz-
ňovalo (tie tendencie pretrvávajú aj v súčasnosti) o nevídanom 
potlačení a prenasledovaní gréckokatolíckej cirkvi a jej predsta-
viteľov. (V tom procese pravoslávna cirkev je nevinná). Úplne sa 
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zamlčujú tie utrpenia, akými prešla pravoslávna cirkev od začiat-
ku jej vzniku, najmä od prvého pokusu zaviesť úniu v Krásnom 
Brode (1614) a následne od zavedenia únie v Užhorode (1646). 

Pravoslávni veriaci boli nútení opustiť chrámy aj napriek 
tomu, že sa o nich vzorne starali takmer 20 rokov. Aj tie, ktoré 
boli postavené spoločne ešte do udomácnenia dôsledkov Užho-
rodskej únie.

Tieto okolnosti nútili pravoslávne farnosti stavať nové chrámy, 
začínať od začiatku. Bohoslužby sa slúžili v provizórnych priesto-
roch: domoch kultúry, pri kaplnkách, v rodinných privátnych do-
moch a pod. Entuziasti zbierali inančné prostriedky od veriacich, 
ktorí ostali verní pravosláviu, na výstavbu svojich nových chrá-
mov a príbytkov pre duchovných a ich rodiny. V podmienkach 
Prjaševščiny, ktorá v rámci republiky bola najchudobnejšia, nebo-
lo to jednoduché. Na čele Prešovskej pravoslávnej eparchie v tom 
čase stál vladyka Nikolaj.

Jeho Blaženosť metropolita Niko-
laj, vlastným menom Mikuláš Kocvár, sa 
narodil 19. decembra 1927 v obci Hani-
govce, okr. Sabinov. Študoval na Ruskom 
gymnáziu v Humennom a následne v Pra-
voslávnom seminári v Prahe. Nejaký čas 
bol správcom pravoslávnej farnosti v Mi-
kulášovej a v roku 1954 sa stal špirituá-
lom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte 
v Prešove. Po štvorročnom štúdiu na Mos-
kovskej duchovnej akadémii, kde získal ve-
deckú hodnosť kandidáta bohoslovia.  Bol 
ustanovený na farnosť Jarabina, kde pôso-
bil v rokoch 1960-1962. V rokoch 1962-1964 pôsobil ako špiritu-
ál na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. 14. novembra 
1964 bol menovaný za správcu Prešovskej pravoslávnej eparchie. 
Ako vdovec sa stal mníchom a prijal meno Nikolaj. 26. februára 
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1965 ho Eparchiálne zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za bis-
kupa prešovského. 

Vladyka Nikolaj stál na čele pravoslávnej cirkvi vo veľmi zloži-
tom období, ktoré bolo poznačené odovzdávaním cirkevného ma-
jetku, chrámov, farských budov gréckokatolíckej cirkvi a výstav-
bou nových chrámov a cirkevných objektov. Bolo to veľmi zložité 
obdobie a krušné chvíle prežíval nie iba on, ako hlava Prešovskej 
eparchie, ale aj celá jeho rodina. 

Pod jeho vedením Pravoslávnej cirkvi po prijatí necitlivého 
rozhodnutia Slovenskou národnou radou s veľkými problémami 
sa podarilo postaviť 78 nových pravoslávnych chrámov. Svojím 
podielom musel riešiť rodinné problémy duchovných, ich rodin-
né záležitostí, ktorí často ostávali bez strechy nad hlavou. 

Vladyka Nikolaj sa všestranne staral o zachovanie byzantské-
ho obradu, zvyklostí Pravoslávnej cirkvi a historických závetov 
svojich predkov. 

Na X. miestnom sneme Pravoslávnej cirkvi 14. apríla 2000 bol 
vladyka Nikolaj zvolený za metropolitu Pravoslávnej cirkvi v čes-
kých krajinách a na Slovensku. 

Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj odovzdal svoju dušu Stvo-
riteľovi 30. januára 2006 a je pochovaný v krypte katedrálneho 
chrámu svätého Alexandra Nevského v Prešove. (5, str. 198-199). 

Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi sa orientácia v otázke  li-
turgickej, ako aj národnostnej zmenila. Na post jej biskupa nebol 
zvolený Vasiľ Hopko, ktorého vysvätil vladyka Peter Pavol Gojdič, 
ako sa očakávalo, ale o. Ján Hirka, ktorého neskôr vystriedal je-
zuita monsignor Ján Babjak. Pod ich vedením táto cirkev odstú-
pila od odkazov svojich významných predchodcov, zradila idey 
svojich otcov biskupov, akými boli Michail Manuil Oľšavský, Ioan 
Bradač, Andrej Bačinský a buditelia Alexander Duchnovič, Ale-
xander Pavlovič, ale aj svojho biskupa z minulého storočia, veľké-
ho národovca vladyku Petra Pavla Gojdiča. Nové vedenie nabralo 
kurz na čo najväčší odklon a cestu vzdialenia sa od pravoslávia, 
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kurz na slovakizáciu a latinizáciu staroslovanského obradu a tým 
na asimiláciu veriacich rusínskeho (ukrajinského) etnika, ktorý 
tvoril základ pravoslávia na Prjaševščine a v Podkarpatskej Rusi 
(Zakarpatsku). Ako príklad môže poslúžiť list Spolku rusínskej 
mládeže gréckokatolíckemu biskupovi Jánovi Hirkovi zo dňa 
7. októbra 2002, ako reakciu na akt z príležitosti prenesenia os-
tatkov biskupa Pavla Gojdiča z Leopoldova do Prešova (17. no-
vembra 2001). Z listu vyberáme: „V našich očiach Ste tiež veľmi 
znehodnotili pamiatku vladyku Gojdiča tým, že slávnostná liturgia 
v ten deň nebola staroslovienska, ale slovenská. Ste všetci natoľko 
zaslepení slovenským nacionalizmom, že neviete už konať pravdivo 
a spravodlivo ani v takých historických udalostiach?... Vami započa-
tá a všemožne podporovaná slovakizácia vniesla do našich farností 
klamstvo, intrigy, zlobu, nevraživosť, duchovnú pýchu a pokrytec-
tvo“ (33, str. 117). Táto skutočnosť iba potvrdzuje ľudovú múd-
rosť, že kto raz zradil, zradí aj druhýkrát. Kde sú tie časy, keď táto 
cirkev bola na čele nie iba duchovného života svojich veriacich, 
ale aj národnostného a kultúrneho?! 

Môžeme iba konštatovať, že akcia pravo-
slavizácie, zvaná ešte ako akcia „P“ na jednej 
strane bola stupienkom pre  ateizáciu spoloč-
nosti. Ňou štátna moc predpokladala, že lik-
vidáciou únie a obmedzovaním pravoslávia 
vytvoria sa podmienky pre postupné dosiah-
nutie cieľa. A zase zo strany historických ne-
priateľov pravoslávia bola  prijatá ako príleži-
tosť priviesť uniatov pod svoje krídla, t. j. do 
katolicizmu a zbaviť sa únie ako nepotrebnej 
sféry a formy pravoslávnej zbožnosti. 

Ani jeden, ani druhý zámer sa neusku-
točnil. Pravoslávna cirkev na Slovensku žije 
a rozkvitá naďalej.

Roku 2012 arcibiskupom prešovským a Slo-
venska sa stáva vladyka Rastislav. O rok neskôr 

Jeho Blaženosť Rastislav, 
arcibiskup prešovský, 

metropolita českých krajín 
a Slovenska



56

bol vladyka Rastislav zvolený za metropolitu českých krajín a Slo-
venska. Eparchiálnym biskupom michalovsko-košickým je od roku 
2007 arcibiskup Juraj (Stránsky). Metropolitná rada Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku vydáva mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda – 
„Зaповіт св. Кирила і Мефодія“ a ročenku Pravoslávny kalendár. 

Cesta Pravoslávnej cirkvi na Slovensku bola tŕnistá a zložitá, 
plná zvratov, nástrah a útokov od nepriaznivých historických 
a spoločenských okolností, v ktorých existovala. A koľko síl a ná-
mahy bola nútená vynaložiť na ochranu a zachovanie svojej his-
torickej identity, to vie iba sám Hospoď Boh! S Jeho pomocou 
dokázala prekonať tie prekážky a nástrahy rôzneho charakteru 
a vrátiť sa k svojim koreňom. Pravoslávie „voskreslo!“. 

Nie všetci jej duchovní a veriaci obstáli pred pokušením 
a hmotným lakomstvom, pred klamstvom a mocou silnejších. Na-
priek tomu pravoslávna cirkev dokázala čestne obstáť pred tvá-
rou histórie, vstať takmer z popola a plniť svoje základné Božské 
poslanie – zabezpečovať duchovné potreby svojich veriacich, po-
zdvihovať a viesť ich kultúrne a morálne dopredu. 

Prešov  - Katedrálny chrám 
sv. kniežaťa Alexandra Nevského
Duchovný správca 
mitr. prot. Mgr. Michal Švajko

Michalovce - Katedrálny chrám sv. apoš-
tolom rovných sv. Cyrila a Metoda

Duchovný správca 
prot. Mgr. Sergej Barilik
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KAPITOLA  II. 

Monastiere ako strediská 
duchovnosti a kultúry

V procese christianizácie a pravoslavizácie Zakarpatska a Prja-
ševščiny dôležitú úlohu zohrávali monastiere. Pojmom monastier 
označujeme miesta, kde žijú mnísi pravoslávnych cirkví a iných 
cirkví východného obradu. Najväčšie a najvýznamnejšie mo-
nastiere môžu získať titul lavra. Malé komunity, v ktorých žije 
starec a jeho dvaja-traja žiaci sa označujú slovom skýt. 

V prostredí Zakarpatska a Prjaševščiny (v minulosti jednotné-
ho cirkevno-náboženského celku) po prijatí kresťanstva, najmä 
zásluhou žiakov sv. Cyrila a Metoda, vznikali takéto strediská, kto-
ré už vo svojich začiatkoch plnili dôležité a nezastupiteľné úlohy 
– duchovnú, kultúrnu a vzdelávaciu. 

V staroveku niektorí veriaci kresťania sa usilovali žiť podľa 
učenia Isusa Christa a dospeli k názoru, že sa to dá len  osamote, 
mimo ľudskej civilizácie, spoločnosti. Preto odchádzali na opus-
tené miesta, kde trávili čas v modlitbách a odriekaní. Postupne sa 
k nim pridávali ďalší jednotlivci, a tak vznikalo celé spoločenstvo 
rovnako zmýšľajúcich, čo poslúžilo základom pre vznik monastie-
rov. 

Postupne sa sformovali aj pravidlá spoločného života mníchov, 
zapísané v Typikone. Predstaveným  monastiera je igumen, alebo 
v ženskom monastieri - igumeňa. Za stenami monastiera je kaž-
dodenný život mníchov naplnený modlitbami a prácou. Tento ži-
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vot môžeme rozdeliť do dvoch rovín, a to do duchovno-existenč-
nej a do roviny kultúrno-spoločenskej, t. j. výchovnej a osvetovej. 

Pravidlá typikonu boli prísne. Idúc do chrámu na spoločné 
modlitby (utreňa, časy, večerňa, povečerie) i vychádzajúc z neho 
mnísi dodržiavali prísnu mlčanlivosť. Utreňu v chráme spievali už 
o tretej ráno a večerňu v lete o štvrtej poobede a v zime o tretej. 
Mnísi nikdy podľa starej tradície neraňajkovali. Trapeza (obed) sa 
začínala o jedenástej hodine a večera pred západom slnka, o šies-
tej hodine večer. 

Pred jedlom sa čítalo Sväté Písmo, počas jedenia životopisy 
svätcov a iné duchovné knihy Otcov cirkvi. Mäso sa v monastie-
roch nejedlo vôbec. Ryba a trochu vína boli dovolené iba na veľké 
sviatky. Až po obede a večeri mnísi mali povinnú hodinu na od-
dych. 

Večer o ôsmej úderom na klopadlo alebo zvon sa dával znak 
k veľkému mlčaniu, ktoré trvalo až do rána. Od ôsmej do deviatej 
večer sa mnísi opäť modlili a tak išli spať. (Takýmto denným po-
riadkom sa riadili v polovici XVIII. storočia aj mnísi Krásnobrod-
ského monastiera a monastiera na Bukovej Hôrke). Čakateľ na 
vstup do rádu sa nazýval poslušník. Rok alebo dva mal čas na roz-
mýšľanie, či vstúpiť do monastiera. Počas poslušanija (noviciátu) 
mohol z monastiera odísť. Po zložení sľubu čistoty a poslušnosti 
sa stával mníchom na celý život. 

Kedysi bol všeobecne rozšírený obyčaj, že kniežatá a panovníci 
venovali monastierom časť svojich majetkov a celé obce. Neskôr 
to praktizovali silnejší a bohatší šľachtici, aby získali náklonnosť 
mníchov. To im umožňovalo zabezpečovať materiálnu existenciu. 
Preto druhým okruhom povinností mníchov bola práca na poľno-
hospodárstve. Siali a pestovali poľnohospodárske plodiny, bežne 
používané v tom čase a regióne. Mnísi chovali aj domáce zvieratá. 
Takmer v každom monastieri boli včelíny a samozrejme rybníky. 

Od mníchov v prvom rade sa vyžadoval pôst, modlitby, odrie-
kania, meditácie, dobrovoľná chudoba, jednoduchý spôsob života. 
Hlavnou silou mníšskeho života bola spoločná modlitba, ktorá je 
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inšpiráciou pre dosiahnutie vysokého stupňa kresťanskej doko-
nalosti a spojenia s Bohom. 

Druhá rovina života mníšskej komunity je spoločensko-kultúr-
na. Monastiere boli významným strediskom duchovného života, 
šíriteľmi gramotnosti, vzdelania a osvety. 

Monastiere navštevovalo množstvo pútnikov, najmä počas cir-
kevných sviatkov a iných sviatočných dní. Ľudia prichádzali sa tu 
pomodliť, vyspovedať, na Sväté Prijímanie, pre čítanie modlitieb 
za zdravie, Panychídy za zomrelých, za upokojenie duší nebohých 
a pod. Tu veriaci získavali základy náboženskej výchovy a reli-
giózne vedomosti. Mnísi hlásali kázne v rodnom jazyku a často 
boli prameňom lásky k svojmu národu a vlasti. V kultúrno-osve-
tovej oblasti monastiere mali nezastupiteľné miesto pre rozvoj pí-
somníctva a vzdelania, najmä prostredníctvom kníh. Na začiatku 
písomníctva knihy sa písali na pergamene (XII. a XIII. st.), neskôr 
sa prechádzalo na papier. Knihy boli raritou a prepisovali sa ruč-
ne. Prepisovanie Evanjelia a iných cirkevných kníh svedčí o dô-
kladnej a vysokej kultúre písma. Písanie bolo umením. Podsta-
tou kníh bolo kresťanstvo, čítanie ktorých malo posväcovať dušu, 
ožarovať rozum a vychovávať k mravnosti. 

V ďalšom období pre tento účel monastiere zriaďovali tlačiar-
ne. Postupne knihy rozširovali svoje spektrum záujmu a obsahu. 
Tlač bola cirkevnoslovanská. Na území Prjaševščiny sú známe 
Evanjeliá zo XVII. storočia: Ňagovské, Prešovské, Ladomirovské, 
Hrabské. Okrem cirkevných kníh sa tu vydávali aj kalendáre a kni-
hy na domáce čítanie. V nich okrem biblických vysvetlení boli zve-
rejnené povesti, svetské a spoločenské poviedky, ponaučenia. Na 
konci knihy sa dopisovali rôzne poznámky, aby sa kniha nedala 
oddeliť od tej cerkvi, pre ktorú bola venovaná alebo kúpená, na-
koľko mala veľkú hodnotu (pozri s. 22).

Súbežne so vznikom cirkevných bratstiev a otváraním duchov-
ných škôl vzniká aj literatúra polemického charakteru s inover-
cami. Pri stretnutí s predstaviteľmi iných konfesií prebúdza sa 
bohoslovecké ilozo ické myslenie, ktoré slúži formovaniu kultu 
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cirkevných kázní. V monastierch zriaďovali školy, ktoré sa stávajú 
zdrojom a prostriedkom vzdelávacieho procesu. Na ich báze vzni-
kali duchovné semináre, ktoré pripravovali cirkevných služobní-
kov. 

V monastieroch a pri chrámoch sa formovala knižná učenosť, 
ktorá  svojou podstatou vplývala na vedomie veriacich v čase vy-
konávania cirkevných obradov alebo pri počúvaní veriacimi Božie-
ho slova. V tejto oblasti monastiere zohrali nenahraditeľnú úlohu. 

Pri monastieroch vznikali ikonopisné dielne, ktoré  mali vplyv 
na rozvoj výtvarného umenia všeobecne. 

Jednotlivé pravoslávne monastiere Mukačevskej eparchie 
udržiavali medzi sebou úzke kontakty. Zvlášť s významnými 
historickými centrami duchovnej kultúry na Svätej Hore Athos, 
s Kyjevsko-Pečerskou lavrou a Počajevskou lavrou. To oživova-
lo a podporovalo duch mníšskej práce a života, najmä v ťažkých 
a zložitých historických obdobiach.  

Aj napriek tomu, že v XVII. a XVIII. storočí kultúrny a svet-
ský  život sa začínal oddeľovať od duchovného cirkevného, mo-
nastiere aj naďalej plnili funkciu ochrancov národného života, 
historických tradícií  pravoslávnej cirkvi. V obkľúčení inovercami 
sa stávali ohniskami neustálych útokov, vraždenia, pálenia, niče-
nia alebo úplnej ich likvidácie. Stačí pripomenúť monastiere na 
území Prjaševščiny, ktoré boli úplne zničené a zanikli: Spišské 
Podhradie, Michalovce, Humenné, Sobrance, Dravce a pod. Po-
dobná situácia bola aj na Zakarpatsku. 

Ako ťažký úder na činnosť pravoslávnych monastierov doľah-
lo nanútenie únie. Za ňou nasledovalo podriadenie Mukačevskej 
eparchie katolíckemu Jágerskému biskupstvu, aj keď bolo  desať-
krát menšie. Ďalej nasledovalo jej rozdelenie na menšie eparchie, 
čo oslabovalo jej silu a význam. Tak odčlenením od Mukačevskej 
eparchie vzniklo aj samostatné Prešovské biskupstvo (1818).

V dôsledku krutej a ťaživej Prvej svetovej vojny boli zniče-
né budovy viacerých monastierov. Na Prjaševščine to bol Krás-
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nobrodský a Bukovský, ktoré prerušili svoju činnosť. Ale ani po 
jej ukončení a vzniku nových štátov v strednej Európe, vrátane 
Československa, latinici neprestávali sa vmiešavať do záležitostí 
monastierov na Zakarpatsku a Prjaševščine. Zo strachu pred pra-
voslavizačným pohybom roku 1921 bola prijatá II. jezuitská re-
forma. Na jej základe starší mnísi gréckokatolíckeho Bazilianské-
ho rádu museli ešte raz absolvovať jednoročný noviciát a nanovo 
skladať sľub vernosti. Mnohí mnísi na protest vtedy opustili novo 
vznikajúci hybridný „jezuitsko-baziliánsky rád“. Táto jezuitská re-
forma trvala až desať rokov, kým si všetci starí mnísi (ktorí zostali 
a neopustili starý rád) postupne neurobili ešte raz jednoročný no-
viciát v novom latinskom duchu (5, s. 421). 

V tejto publikácii podávame krátke charakteristiky štyroch 
najvýznamnejších monastierov v priestore bývalej Mukačevskej 
eparchie. V jej východnej časti to boli monastiere Mukačevský 
a Hruševský a v jej západnej časti to boli monastiere Krásnobrod-
ský a Bukovský. Tieto monastiere boli od svojho vzniku pravo-
slávne. 

V medzivojnovom období, v období oživenia pravoslavizač-
ného procesu na Prjaševščine, bol od základu postavený nový 
pravoslávny monastier sv. Jova Počajevského v Ladomirovej, okr. 
Svidník. Tento monastier svojou bohatou a rôznorodou činnos-
ťou (misijnou, vydavateľskou, ikonopiseckou, kultúrno-spoločen-
skou) výrazne prispel k duchovnému a kultúrnemu povzneseniu 
tohto regiónu. A bez zveličenia aj k povzneseniu  Prjaševščiny ako 
celku. Zásluhou jeho činnosti obec Ladomirová sa stala známa 
v širokom pravoslávnom svete. Jeho dejiny vzbudzujú pozornosť 
a záujem viacerých bádateľov, študentov historických štúdií, bo-
hoslovcov a záujemcov o pravoslávie. Z toho dôvodu sme sa roz-
hodli zverejniť v tejto publikácii prácu prot. Michala Kernaševiča 
„Z kroniky farnosti Ladomirová“ (publikované v časopise Odkaz 
sv. Cyrila a Metoda). Bolo to na podnet manželov Márie a Juraja 
Krivkových, jeho dcéry a zaťa.
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Mukačevský monastier –
sídlo biskupov Mukačevskej eparchie 

Je to jeden z najstarších pravoslávnych monastierov vôbec. 
Presný dátum jeho začiatku nie je určený. Podľa najnovších zis-
tení jeho vznik pravdepodobne súvisí s menom kňažnej Anastá-
zie - Agmundovej, dcéry kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho, 
ktorá bola vydatá za uhorského kráľa Andreja I., vnuka Štefana, 
základateľa Uhorského štátu. Spolu s kňažnou do Uhorska prišlo 
veľa ruských dvoranov a duchovných (1047 – 1060), ktorí zauja-
li vysoké štátne úrady. Pri kráľovskom dvore zavládla ruská reč 
a zvíťazil slovanský cirkevný obrad nad latinským. Kňažná Anas-
tázia podporovala vznik monastierov. Jej zásluhou v priestore zva-
nom Uhorská Rus’, dnešné Zakarpatsko, vznikol v blízkosti Mu-
kačeva na Černečej hore (Mníšsky vrch) Mukačevský monastier. 
V cirkevnom vzťahu Uhorská Rus’ bola podriadená kyjevskému 
metropolitovi najpv priamo, neskôr prostredníctvom Pržemysel-
ského biskupstva (7, str. 128, a 1, str. 90).  

Ničivý vpád Tatárov (1242) do tohto priestoru spôsobil zni-
čenie monastiera, jeho relikvií, vypálenie vzácnych historických 
pamiatok, rukopisov, hramot, dokumentov a pod. O jeho obnovu 
sa zaslúžil knieža Fedor Korjatovič (1393 – 1414), ktorý na toto 
územie prišiel z ukrajinského Podolja (pozri str. 13).

Ako je známe, v staroveku mnísi často sídlili v jaskyniach. Také 
jaskyne sú objavené aj na Černečej hore. V blízkosti sú aj studnič-
ky. Toto miesto doteraz má názov Svätá Krynycja (studňa), čo na-
svedčuje, že národ zachoval pamäť o starodávnych usadlostiach, 
v ktorých žilo mníšske bratstvo. 

Knieža Fedor Korjatovič na tomto mieste obnovil monastier 
a dal vybudovať drevený chrám. Mníchom venoval prinesenú so 
sebou cirkevnú literatúru, ktorí ju prepisovali a upevňovali tu tra-
díciu staroslovanskej duchovnej kultúry. F. Korjatovič sústreďoval 
v monastieri učených mníchov. Všemožne podporoval ich literár-
nu činnosť a vznik monastierskej školy. V nej pripravovali otcov 
duchovných a kantorov (djakov). 



65

Nakoľko monastiere museli byť inančne samostatné, mnísi 
sa zaoberali hospodárstvom, pestovali obilniny, chovali dobytok 
a zaoberali sa aj remeselníctvom. 

Prvým známym igumenom Mukačevského monastiera bol 
Ioan z roku 1491. Zároveň tu mali svoje sídlo biskupi eparchie, čo 
výrazne posilňovalo jeho postavenie. 

Mnísi Mukačevského monastiera udržiavali čulé kontak-
ty s monastiermi v Haliči, čím sa upevňovala pravoslávna viera 
v celej eparchii. Toto obdobie treba považovať za rozkvet nielen 
monastiera, ale aj celého regiónu. Mukačevský monastier sa stá-
va jeho duchovným centrom. Dlhé roky slúžil svojím postavením 
ako cirkevný maják pre mnohé pokolenia, najmä v ťažkých obdo-
biach, ktoré nasledovali. 

Pád Byzantskej ríše (1453) a postupné obsadenie Balkánske-
ho polostrova osmanskými Turkami predstavoval ťažký úder pre 
pravoslávny svet. Bola to bašta pravoslávia s tisícročnou cirkev-
nou a svetskou kultúrou. Po porážke uhorského vojska pri Moháči 
(1526) turecké vojská prenikali cez celé územie Uhorska až pod 
Viedeň. Na území Sedmohradska (Rumunsko) vznikol vazalský 
protestantský štát, ktorý viedol vojny s  Rakúskom, v ktorom vlád-
li katolícki Habsburgovci. Tieto ničivé boje medzi nimi sa často 
odohrávali na území Mukačevskej eparchie. Územie prechádzalo 
z jedných rúk do druhých. V dôsledku toho Mukačevský monastier 
bol zruinovaný (1537). Spolu s budovami boli zničené aj vzácne 
relikvie, ikony, písomnosti, dokumenty, knihy a pod. Tieto vojny 
sa ukončili mierom, na základe ktorého Sedmohradsko prešlo do 
rúk Habsburgovcov. Napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam 
v polovici XVI. storočia činnosť monastiera sa podarilo obnoviť. 
Rakúsky cisár Ferdinand I. svojimi dekrétmi poskytuje určité úľa-
vy a práva Mukačevskému monastieru. Napríklad nariaďuje du-
chovným v blízkosti monastiera sa podriaďovať mukačevskému 
biskupovi (Vasiľovi), ďalej zakazuje svetským magnátom zasaho-
vať do cirkevných sobášov a tiež dovoľuje  monastieru vybudovať 
zničený mlyn a pod. Týmito nariadeniami cisár chcel získať pra-
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voslávnych veriacich a zabrániť šíreniu reformácie. Pravoslávnej 
cirkvi tieto nariadenia umožňovali zachrániť starodávne tradície 
aj tým, že bola podriadená jurisdikcii Carihradského patriarchu 
a jeho meno sa ohlasovalo na bohoslužbách. 

Roku 1556 bol de initívne vyriešený spor Mukačevského mo-
nastiera s Hruševským monastierom o prvenstvo a nadriadenosť. 
Mukačevský monastier získal jurisdikciu a  stal sa hlavným du-
chovným centrom Mukačevskej eparchie.

XVII. storočie je známe neslýchaným tlakom Viedenského dvo-
ra a Vatikánskej stolice na reformovanú cirkev. V tejto atmosfére 
sa prejavuje aj tlak na pravoslávnu cirkev. Na území Mukačevskej 
eparchie sa prejavuje pokusom o zavedenie únie. Prvý pokus sa 
odohral v Krásnobrodskom monastieri v roku 1614, ktorý sa 
skončil úplným iaskom (pozri s. 19) Po neúspechu prvého poku-
su nasledoval druhý v Užhorode (1646), ktorý bol „lepšie“ a „dô-
slednejšie“ pripravený. V jeho dôsledku vznikla nová hybridná 
cirkev – gréckokatolícka. 

Posledným pravoslávnym biskupom, ktorý sídlil v Mukačev-
skom monastieri bol Metod Rakovecký (1687 – 1693). Pochá-
dzal z Haliče, ktorá bola súčasťou Poľska. O ňom sa zachovalo 
málo informácií. Je známe, že na biskupa bol vysvätený v roku 
1687 moldavským metropolitom Dorotejom. Rakúska vláda sa 
k nemu správala s nepriazňou. Biskup sa žaluje, že nič nedostá-
va z biskupských statkov a je nútený pre svoju existenciu sám 
sa starať o hospodárstvo. Do správy Mukačevského biskupstva 
čoraz ráznejšie začínajú zasahovať maďarskí jágerskí biskupi. 
Preto vladyka Metod Rakovecký bol nútený odisť z monastiera, 
najprv do Marmaroša a po krátkom čase do Peregrinského mo-
nastiera v Poľsku, kde aj zomrel. V dôsledku toho na post Muka-
čevského biskupa bol ustanovený kandidát  Vatikánu de-Kamelis 
(pozri str. 23).

Napriek tomu, že monastier ovládli uniati, vďaka zdravo mys-
liacim osobnostiam v ňom aj po stáročia žeravel duch pravoslávia. 
K najvýznamnejším osobnostiam tohto druhu, osobnostiam, kto-
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ré v hĺbke svojej duše cítili plamienok svojich pravoslávnych pra-
otcov, bezpochyby patria biskupi: Michail Manuil Oľšavský, Ioan 
Bradač, Andrej Bačinský a mnoho iných (pozri str. 27-32). 

Do tejto skupiny významných osobností 
patrí aj archimadrita, igumen Mukačevské-
ho monastiera - Anatolij Kralický. Naro-
dil sa 12. februára 1835 v obci Čabiny, okr. 
Medzilaborce. Ako 16 ročný vstúpil do mo-
nastiera v Krásnom Brode, ktorý bol v su-
sedstve jeho rodnej obce. Tu získal základ-
né vzdelanie a stal sa poslušníkom. Pôsobil 
v monastierskom seminári v Máriapócsi. 
V roku 1863 prestúpil do Mukačevského 
monastiera, kde pôsobil do konca svojho 
života ako igumen. 

Anatolij Kralický sa prejavil aj ako spisovateľ a historik. Jeho 
publikačná činnosť bola veľmi bohatá. Písal o dejinách cirkvi, mo-
nastieroch Zakarpatska a Prjaševščiny, črty o rusínskych a sloven-
ských kultúrnych dejateľoch, ako napríklad o M. Baluďanskom, 
A. Duchnovičovi, P. Lodijovi, ale tiež o P. J. Šafárikovi, J. Kollárovi, 
J. Kráľovi a iných. Písal aj na etnogra ické témy: „Rusiny Labor-
skije v Uhorščine“, „Svadobnyje obrjady u Laborskych Russkych“, 
„Svadobnyje zvyčaji u šarišskych Slovakov“ a pod. 

A. Kralický sa zaoberal aj dejinami Bulharov, Slovákov, Če-
chov, Slovincov a Rusov, a samozrejme dejinami vlastného náro-
da, o ktorom písal, že „...naša Uhorská Rus’ spolu s Haličou patria 
do maloruskej halúzky slovanského rodu“ (noviny „Svit“, Ľvov, 
1869). Igumen Anatolij Kralický zomrel 11. februára 1894 v Mu-
kačeve (1 a 4).
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Hruševský monastier
Hruševský monastier patrí k najstarším monastierom Muka-

čevskej eparchie. Obdobie jeho vzniku sa vzťahuje na koniec IX. 
a začiatok X. storočia. Bol postavený neďaleko dediny Teresvy pri 
rumunských hraniciach a bol zasvätený sv. archanjelovi Michalo-
vi, ako väčšina chrámov Mukačevskej eparchie. Teraz na tomto 
mieste stojí neveľký kamenný kríž.

Roku 1390 patriarcha Konštantínopolský Antonij udelil Hru-
ševskému monastieru stavropigiálne právo. Na tomto základe 
v Mukačevskej eparchii vznikli dve duchovné centrá. Hruševský 
monastier bol podriadený priamo Konštantinopolskému biskup-
stvu, a nie Mukačevskému. Medzi ním a Mukačevským monastie-
rom vznikali časté nedorozumenia o prvenstvo, ktoré sa vyriešili 
v roku 1566 v prospech Mukačevského. Hruševský monastier  bol 
pripojený k Mukačevskej eparchii. 

Predpokladá sa, že Hruševský monastier sa riadil tzv. Užho-
rodskou ústavou, ktorá bola odpísaná z jednej z kyjevských. Podľa 
nej sa riadil mníšsky život a poriadok liturgických bohoslužieb.  
Touto ústavou sa riadili aj farnosti Mukačevskej eparchie.

V XV. storočí okrem duchovnej úlohy monastier zohrával vý-
znamnú aj kultúrnu úlohu. Bola tu bohatá knižnica staroslovan-
skej literatúry, prepisovali sa tu starodávne historické a cirkevné 
knihy. Bola tu zriadená aj ľudová škola a duchovný seminár pre 
prípravu duchovných a kantorov (ďakov). V monastieri pracova-
la aj tlačiareň. O jej činnosti podávajú svedectvá také významné 
osobnosti ako: M. Baluďanský, prvý rektor Peterburgskej univer-
zity (pozri str. 34) a igumen Mukačevského monastiera Anatolij 
Kralický. On vo vedeckom zborníku (Naukovyj Sbornik) napísal 
poznámku pod názvom „Stopy tlačiarne Hruševského monastie-
ra“. 

Negatívny dopad na činnosť Hruševského monastiera mali 
politické a vojenské udalosti XVII. storočia. Boli to vojny medzi 
rakúskymi Habsburgovcami a protestantským Sedmohradskom. 
Pôvodné rusínske obyvateľstvo bolo na strane povstalcov. Je zná-
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me, že v roku 1656 bola podpísaná zmluva medzi vodcom po-
vstalcov Jurajom II. Rákocim a hajtmanom ukrajinských kozákov 
Bohdanom Chmeľnickým, ktorý viedol národnooslobodzovaciu 
vojnu s poľskou šľachtou za ruskú pravoslávnu vieru.

Touto zmluvou Juraj II. Rákoci sa zaviazal ochraňovať a podpo-
rovať pravoslávnych veriacich v tomto regióne. 

Po potlačení povstania územie Mukačevskej eparchie ovládla 
Rakúska monarchia. Začal sa proces antireformácie, ktorý sa pre-
javil utláčaním pravoslávnych veriacich a ničením ich duchovných 
stánkov, aj monastierov. 

Tak humenská katolícka rodina Drughetovcov dala zničiť 
monastier v Krásnom Brode (pozri str. 71). Iba vyzdravenie ze-
mepána Valentína Drugheta spôsobilo, že dal obnoviť zniče-
ný monastier. Ale tiež prejavil svoju dobročinnosť aj vo vzťahu 
k Hruševskému monastieru. Blahosklonne tam povolil pôsobenie 
archimadritu byzantského obradu. 

V konečnom dôsledku vzájomné vojny medzi Habsburgovcami 
a protestantskými  povstalcami viedli v roku 1670 k zruinovaniu 
Hruševského monastiera. 

Krásnobrodský monastier
Krásnobrodský monastier sa nachádza v blízkosti okresného 

mesta Medzilaborce a je situovaný medzi obcami Krásny Brod 
a Sukov. Presný dátum vzniku monastiera nie je určený. Z ústnych 
podaní a ľudových tradícií jeho začiatky sa spájajú so žobrákom-
-slepcom. Išiel údajne pred sviatkom Sošestvija svätého Ducha 
(Rusaľa) z Čabín do Krásneho Brodu v doprovode jedného chlap-
ca. Unavení a smädní sa zastavili pri studničke, ktorá sa aj teraz 
nachádza pri monastierskej cerkvi. Keď sa slepec napil a umyl si 
oči vodou z tejto studničky, pred zrakom sa mu zjavil žiarivý kríž, 
ktorý sa vznášal nad prameňom. Táto zázračná zvesť o uzdravení 
slepca sa rozšírila po okoliu rýchlosťou blesku. Ľudia údajne už aj 
predtým mnohokrát videli zvláštne svetlo nad studničkou.
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Slepec z vďačnosti 
za svoje uzdravenie zo 
zbierok veriacich dal 
postaviť na tomto mies-
te kaplnku a zasvätil ju 
sv. Bohorodičke. 

Ako hovoria ústne 
podania, na sviatok So-
šestvija svätého Ducha, 
teda na výročie zázra-
ku, tu sa začali schádzať 
pútnici z okolitých de-
dín. V procesiách s kríž-
mi a zástavami, so spe-
vom nábožných piesní 

a modlitbami. Mnohí sa tu uzdravovali z rôznych chorôb. Z toho 
sa postupne vyvinul monastiersky odpust, ktorý sa považuje za 
najstarší na území Prjaševščiny a  zachoval sa do dnešných dní. 

Na tieto začiatky nadviazal, ako sa ďalej predpokladá, knieža 
Laborec, ktorý v IX. storočí na tomto mieste dal vybudovať mo-
nastier. V nasledujúcom období jeho existencia bola podmienená 

nájazdom tatárskej hordy (1242), v dôsledku 
čoho monastier bol zruinovaný.

Významnú úlohu v živote pravoslávnej 
cirkvi zohral príchod kniežaťa Fedora Korja-
toviča na územie Zakarpatska (Uhorskú Rus’) 
(pozri str. 13). V historických dokumentoch 
v spojitosti s týmto monastierom sa uvádza 
nasledovné: „Keď sa to dozvedel (t. j. zázračné 
vyzdravenie slepca od prameňa), v tom čase 
vlastník týchto území Fedor Korjatovič po 
horlivosti svojej a zbožnosti, podobne ako aj 
v iných miestach, bezprostredne v Mukačeve 
na hore Sinajskej (Černečej – M.Š) a pod. zalo-

Krásnobrodský monastier. 
Kresba prot. Mgr. Miroslav Pirchala

Ikona Presvätej Bohoroičky
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žil tu cerkov a monastier a venoval im obce Čabiny, Sukov a Krás-
ny Brod“. (1, str. 121). 

Z tohto historicky pravoslávneho obdobia pochádza aj staro-
dávna ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá sa zachovala po 
súčasnosť a je drahocenným klenotom. Nachádza sa v terajšom 
obnovenom gréckokatolíckom monastieri. Má tri kópie.

Od samého začiatku XVII. storočia Krásnobrodský monastier 
prežíval skazy. Takmer celé územie Mukačevskej eparchie (Hu-
menské a Užhorodské panstvá) sa dostáva do vlastníctva kato-
líckych pánov Drughetovcov, ktorí na tomto území mali neobme-
dzenú moc. Stredobodom ich záujmu bola rekatolizácia nie iba 
protestantov, ale aj pravoslávnych veriacich. Tak sa stalo, že jeden 
z členov rodiny Drughetovcov – 26 ročný Valentín v predvečer 
sviatku Sošestvija svätého Ducha – na odpust Rusaľa (1603), ako 
že náhodne (skôr zo zvedavosti), na svojom koči prechádzal okolo 
monastiera. Bolo to v čase, keď k monastieru smerovala procesia 
ľudí z jednotlivých dedín, spievajúc náboženské piesne. V jednom 
momente sa kone splašili, koč sa prevrátil a Valentín Drughet si 
zlomil ruku. Rozhnevaný pán prikázal svojim hajdúchom podpá-
liť cerkov a monastier. 

Nemilosrdný oheň zničil monastierske drevené budovy, vzác-
ne ikony, množstvo rukopisov, starodávne knihy, darovacie listiny 
z čias kniežaťa Fedora Korjatoviča. Mnísi si stihli zachrániť iba 
holé životy. Zázračne sa zachránila iba ikona presvätej Bohoro-
dičky. Po nejakom čase túto ikonu našli pastieri medzi konármi 
stromov. Ikona plakala (5, str. 91 a 9, str. 108 - 111).

Zlomená ruka sa dlho nehojila mladému pánovi Valentínovi 
Drughetovi. Žiaden lekár ju nemohol vyliečiť. Preto mu poradili, 
aby dal opäť vybudovať spálenú cerkov a monastier. S tým návr-
hom pán súhlasil. Bola nanovo postavená cerkva a obnovená čin-
nosť monastiera. Pánova ruka sa zahojila a ikona prestala plakať. 

Realizovať rekatolizáciu rodine Drughetovcov aktívne napo-
máhal Rád jezuitov. Svoju „misijnú“ činnosť zameriaval nielen 
na protestantov, ale aj na pravoslávnych. Ich práca bola natoľko 
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agresívna, že za štyri roky dokázali „presvedčiť“ všetkých humen-
ských mešťanov, aby prestúpili na rímskokatolícku vieru. To vy-
tvorilo priestor nehanebnej latinizácii aj nižších vrstiev obyvateľ-
stva. Za krátke obdobie ich činnosti v okolí Humenného vznikali 
nové latinské farnosti, ako napríklad: Dlhé nad Cirochou, Udav-
ské, Papín, Zbudské Dlhé, Vyšný Hrušov, Brekov, Strážske a pod. 
(5, str. 101-102). Pozornosť Drughetovcov vzbudzoval aj Krásno-
brodský monastier, nakoľko mal významné postavenie na území 
Zemplínskej župy. 

Za úspešnú katolizáciu humenského panstva dostal Juraj III. 
Drughet (syn Valentína) v roku 1614 priamo od pápeža Pavla V. 
vyznamenanie – zlatý plášť (aureum vellus) a rakúsky cisár ho 
zaradil medzi rytierov Rádu zlatého rúna. 

Juraj III. bol manželom dcéry krvavej Alžbety Báthory. Tento 
panovník pod vplyvom jezuitov šíril katolicizmus „ohňom a me-
čom“, najmä medzi rusínskym obyvateľstvom, ktoré prevládalo na 
jeho území. Považoval ich za nedokonalých a menejcenných kres-
ťanov, schizmatikov, a preto ich chcel previesť na „dokonalejší – 
panský“ latinský obrad. (Podľa vzoru susedného Poľska). Z tohto 
dôvodu na svoje panstvo pozval Pržemyselského gréckokatolíc-
keho biskupa Atanasija Krupeckého, aby prakticky uskutočnil ná-
boženský prevrat. Za miesto činu si zvolili práve Krásnobrodský 
monastier, ako významné stredisko pravoslávia. Na tento účel 
zvolili si práve odpustový deň Sošestvija svätého Ducha, keď sa tu 
schádzalo množstvo veriacich. 

Atanasij Krupeckyj – janičiar, pochádzal z významnej litovskej rodiny. Jeho 
rodičia, kedže mali šľachtické postavenie, prešli z pôvodne pravoslávneho na 
latinský obrad. A. Krupeckyj slúžil u poľského kráľa ako dozorca výchovy jeho 
detí. Tesne pred vysviackou na pržemyselského gréckokatolíckeho biskupa pri-
jal postrihnutie na mnícha a prijal mníšské meno Atanáz. Hneď na to 20. júna 
1610 bol vysvätený na biskupa. Pržemyselskí veriaci ho však za svojho bisku-
pa neprijali, ani dokonca ho nepustili do biskupskej rezidencie. Tak mu nič iné 
neostávalo, len hľadať si iné útočisko u svojich latinských ochrancov. Keď nie 
v Poľsku, tak v Rakúsku. Tak sa A. Krupeckyj v roku 1614 objavil na Humenskom 
panstve a na sviatok Sošestvija Svätého Ducha v Krásnobrodskom monastieri.
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Odpustový deň Sošestvija svätého Ducha v roku 1614 sa zlatý-
mi písmenami zapísal do dejín Pravoslávnej cirkvi na Prjaševšči-
ne. Zvíťazila tu tvrdá viera a nezlomnosť pravoslávnych veriacich. 
Prvý pokus o prevrat sa skončil úplnou porážkou. (Škoda, že ich 
potomkovia v roku 1968 nezaujali taký otvorený postoj k  rôzny-
mi spôsobmi vnútenej únii). 

Jezuita Jozef Juventus tento pokus opisuje nasledovne: „V sa-
motný deň Svätého Ducha prichádzali sem zástupy nábožných pro-
sebníkov. Katolícky vladyka (Rusi tak nazývajú svojich biskupov) 
Atanáz Krupecký, pržemyselský biskup – aby vyzdobil chrám (vy-
svätil – M.Š.), prikázal zavrieť dvere na chráme a schizmatici začali 
kričať, že ich nechcú pustiť do chrámu, že sa im robí krivda. Ihneď 
sa chopili kolov a chceli vypáčiť závory. Biskup vyšiel a snažil sa 
utíšiť zúrivcov slovami, ale keď to neosožilo, pobral sa do sakristie, 
ale aj tam ho množstvo bezbožníkov kruto napadlo cez okná. Len 
prichádzajúci gróf Drughet ho vyrval zakrvaveného a skoro bez 
ducha“ (Tak jezuita nazýva pravoslávnych veriacich schizmatikmi 
a bezbožníkmi - M.Š.) (2, str. 157-158).

Pravoslávni veriaci vyhnali poľského biskupa a prejavili pevné 
odhodlanie zachovať svoju prastarú vieru. (Žiaľ, že ich potomko-
via v súčasnom období   pozabudli na hrdinstvo a postoj svojich 
predkov a nezaujali taký otvorený postoj k obnovenej únii po 
1968 roku). 

Vzniknutou situáciou sa ani jezuiti, ani Drughetovci neuspo-
kojili. Hľadali inú, menej viditeľnú cestu, ale nemenej zákernú. 
Druhý pokus presadenia únie sa odohral o 32 rokov neskôr. Bolo 
to 26. apríla 1646 v Užhorode. Pri  príležitosti rodinnej oslavy me-
nín grófa Juraja IV. Drugheta a rímskokatolíckeho biskupa Juraja 
Jakuša bola podpísaná tzv. Užhorodská únia. (pozri str. 19). Iba 
podpismi absolútnej menšiny prítomných duchovných a násled-
ným vnucovaním svojich postulátov pravoslávnym veriacim. Pri 
používaní rôznych spôsobov – od lakomých sľubov o sociálnom 
vyrovnaní až po použitie násilia.
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Na existenciu Krásnobrodského monastiera vplývali aj medzi-
národné a vnútroštátne udalosti, na ktoré bolo bohaté XVIII. sto-
ročie. Po vytlačení Turkov z územia  Rakúska zosilnilo sa úsilie 
Viedenského dvora vládnuť v Uhorsku absolutisticky. Viedenský 
dvor zosilnil tlak na hospodárske podmanenie Uhorska. Na sneme 
v Bratislave bola vyhlásená dedičnosť uhorskej koruny habsbur-
skou dynastiou (predtým kráľa uhorská šľachta volila). A boli 
oklieštené náboženské slobody. To vyvolalo celý rad povstaní. 
K najsilnejším patrilo povstanie pod vedením Františka II. Ráko-
ciho (1703-1711). Rákoci sa snažil s pomocou Francúzska, Poľska 
a Ruska získať nezávislosť Uhorska od nadvlády Habsburgovcov. 
V dôsledku zrady jeho povstanie bolo potlačené. Nakoľko rusín-
ske obyvateľstvo Mukačevskej eparchie podporovalo povstalcov, 
Krásnobrodský monastier bol z pomsty vypálený.

Aby morálne ospravedlnil tento ohavný čin, jágerský katolícky 
biskup Erdódy odôvodnil to pikantnou historkou, ktorá sa tra-
dovala z dávnej pohanskej minulosti, akoby sa v čase odpustov 
v monastieri uskutočňovali sobáše unesených žien. 

Po následnom vypálení monastier opäť prežíval ťažké časy. 
Po 20 rokoch chátrania mukačevský archimadrita Bizancij po-
slal niekoľkých svojich mníchov, aby znova osídlili a obnovili jeho 
činnosť. Na prosbu mukačevského biskupa Emanuela Oľšavského 
cisárovná Mária Terézia dala súhlas a poskytla milodary na ob-
novenie kamennej kaplnky Bohorodičky (1750-1752), ku ktorej 
bola dobudovaná priestranná hlavná kamenná loď a neskôr aj 
veža. To znamená, že rozvaliny kamennej cerkvi Sošestvija, ktoré 
sa zachovalí a  vidíme ich teraz, sú vlastne  predlžením pôvodnej 
kaplnky Bohorodičky zo XIV. storočia. (5, str. 187). Ale zároveň sa 
tu posilnil vplyv smerujúci na  jeho latinizáciu. 

Joanik Bazilovič obnovenie monastiera opisuje tak: „Monastier 
postupne vzrastal z Božej prozreteľnosti a štedrosti zemepánov... 
ale aj veriacich v Kristu a usilovnosti mníchov. Medzi nimi na prvom 
mieste otcovskou starostlivosťou a žičlivosťou mukačevských bisku-
pov, až do dnešného dňa na ozdobu a slávu materskej Mukačevskej 
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diecézy, ktorej horlivo slúži, ako je to jasne každému uvážlivému 
človeku... 

V roku 1752 bol na miesto dreveného chrámu vybudovaný z ka-
meňa, dosť veľký a pekne ukončený, o čom svedčí zápis, vykresaný 
na kameni nad dvermi chrámu. Posvätil ho biskup Manuel Oľšav-
ský a teraz je vybavený všetkým potrebným náradím, obrazmi na 
ikonostase, veľmi peknými. Má vysokú vežu, nedávno pribudovanú. 
K tomu kaplnka, pre uloženie spomenutej ikony Bohorodičky, kto-
rá bola vybudovaná odznova. Podobne dom pre mníchov, čiže mo-
nastier má dostatočný počet ciel...“ (2. str. 159-160). 

Mnísi Krásnobrodského monastiera sa riadili Pravidlami sv. 
Bazila Veľkého, ktoré sa na územie Mukačevskej eparchie dostali 
spoza Karpát. Tomu nasvedčujú dva exempláre, ktoré sa zachova-
li v Mukačevskom monastieri. Pod tlakom a na príkaz latinského 
jagerského biskupa tieto pravidlá v roku 1777 protoigumenom 
Joanikom Bazilovičom boli prepracované a mnísi boli nútení po-
nižujúco skladať latinské vyznanie viery. V dôsledku pokračujú-
cej latinizácie dochádzalo k častejším presunom mníchov z jed-
ného monastiera do iného. To malo nepriaznivý dopad na ich 
život. V Krásnobrodskom monastieri žilo v tomto období okolo 
20 mníchov.

Jeromonach Joanikij Bazilovič (6. júna 1742, 
Hlivištie, okr. Sobrance – 8. októbra 1821, Mukače-
vo) – jeden z najvýznamnejších mníchov v dejinách 
Mukačevskej eparchie.) Napriek tomu, že rodičia 
boli chudobní, zabezpečili mu štúdia v Užhorode 
a v Košiciach. Následne vstúpil do Krásnobrodské-
ho monastiera. Tam študoval na vysokej ilozo ickej 
škole. J. Bazilovič je autorom veľmi vzácnej aj pre 
súčasných historikov knihy „Brevis notitia fundatio-
nis Theodoris Koriatovis“ (Krátka správa o fundácií 
kniežaťa Teodora Koriatoviča), napísaná v latinčine. 
V nej charakterizuje činnosť litovsko-ruského knie-
žaťa po jeho príchode na Zakarpatsko, dejiny Muka-
čevského monastiera a celého biskupstva. V práci 
autor využíva množstvo faktogra ického materiálu, 
opiera sa o širokú dokumentáciu štátneho a ve-
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deckého charakteru: rukopisy, darovacie listiny a reskripty uhorských kráľov, 
papských búl, rozhodnutí mukačevských biskupov, využíva staroruské letopisy. 
Využíval práce antických, byzantských a západoeurópskych historikov. J. Bazilo-
vič dobre poznal životopisy východných svätých Otcov, ktorých často citoval vo 
svojich prácach. 38 rokov bol protoigumenom Mukačevského monastiera. Tam 
zomrel a je pochovaný (5, str. 280 a 6, str. 34).  

Nepriaznivý zásah do spoločenskej funkcie monastierov malo 
nariadenie cisárovnej Márie Terézie v roku 1774, ktorým bolo 
zakázané chodiť procesiami na odpusty na vzdialenosť dlhšiu 
ako jeden deň chôdze. To sa vzťahovalo aj na Krásnobrodský mo-
nastier. Spôsobilo to drastické zníženie počtu pútnikov. Bez pro-
cesie, t. j. samostatne, väčšina ľudí nemohla prísť vôbec, nakoľko 
nevoľníkom nebolo dovolené opúšťať svoju obec a panstvo.

V Krásnobrodskom monastieri bola otvorená škola, v ktorej 
deti sa učili čítať, písať a počítať. Bol tu aj duchovný seminár, pri 
ktorom fungovala vysoká ilozo ická škola. 

Cisár Jozef II., syn Márie Terézie (1780-1790) za svojej vlády 
na území svojej monarchie dal zlikvidovať 400 kláštorov. Krásno-
brodský monastier však nebol dotknutý. Sám cisár ho považoval 
za užitočný a potrebný najmä kvôli vysokej ilozo ickej škole, kto-
rá v tomto priestore bola jedinou školou teologicko- ilozo ického 
zamerania. V škole sa žiaci učili aj maliarstvu, najmä písaniu ikon 
v byzantskom slohu. Absolvovali tiež cirkevný spev.

V monastieri bola veľká knižnica, v ktorej bolo sústredených 
okolo 2 000 exemplárov kníh. Monastier navštevoval aj Alexander 
Duchnovič a knižnici venoval veľa kníh zo svojich zbierok.

Vládnucim kruhom prekážala veľkosť Mukačevskej eparchie, 
ktorá aj napriek neustálemu prechodu mnohých jej farností na 
latinský obrad bola stále príliš veľká. Preto pod tlakom jágerskej 
katolíckej hierarchie z nej bola vyčlenená Prešovská eparchia na 
ruskom národnostnom princípe (1818). Bolo to postjoze inské 
obdobie, keď sa formoval proces zostrenej maďarizácie. Prvým 
ustanoveným biskupom Prešovskej eparchie bol vladyka Grigo-
rij Tarkovič, ktorý bol vysvätený na jeho želanie práve v Krásno-
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brodskom monastieri 17. júna 1821 na sviatok Sošestvija svätého 
Ducha. 

Na konci XIX. storočia Krásnobrodský monastier prežíval úpa-
dok. Zanikla vysoká ilozo ická škola kvôli novovzniknutým kon-
kurenčným školám, najmä latinským, ktoré boli viac podporova-
né vládou. Záujemcovia mohli študovať len v Mukačevskom alebo 
Mária-Pócsanskom monastieri.

Sústavné premiestňovanie mníchov na základe ustanovenia 
katolíckej Zamojskej synody malo veľmi negatívne dôsledky na 
činnosť monastiera. Rapídne klesá počet mníchov. V roku 1903 
tu boli iba 3 mnísi. Monastier, ako aj celá spoločnosť sa dostávajú 
pod silný tlak maďarizácie.

Po vypuknutí Prvej svetovej vojny, keď ruské vojská prenikli 
cez Karpaty a  blížili sa k monastieru, mnísi odišli do bazilián-
skeho monastiera v Márii Pócsi. Časť knižnice bola vyvezená do 
Šárošpataku a tam navždy ostala v dôsledku vzniku hraníc me-
dzi Maďarskom a Československom. V regióne monastiera sa 
odohrali kruté boje medzi ruským a rakúsko-uhorským vojskom, 
v dôsledku ktorých životom zaplatilo vyše tisíc vojakov na oboch 
stranách. Ich hroby sa nachádzajú v monastierskych priestoroch. 
(Pravoslávna mládež v 60. rokoch minulého storočia sa tu schá-
dzala na modlitby pri veľkom pravoslávnom kríži). 

V dôsledku krvavých a krutých bojov budova monastiera bola 
zničená. Ako naznačujú niektorí gréckokatolícki bádatelia, po voj-
ne budovu monastiera možno bolo opraviť a jeho činnosť sfunkč-
niť. Ale II. jezuitská reforma z roku 1921 tomu zabránila. Na jej 
základe starší mnísi museli ešte raz skladať večný sľub vernosti 
pápežovi a uskutočňovať jednoročný noviciát v novom latinskom 
tzv. reformovanom jezuitskom duchu. Bolo to obdobie šírenia 
pravoslávia na Prjaševščine a Zakarpatsku, ktorého sa báli jezuiti.

Aj v Krásnom Brode vzbĺkla iskra dávneho hrdinského posto-
ja predošlých generácií z obdobia roku 1614. Jedným z hlavných 
oporných bodov bola rodina Juraja Čerevku spolu s otcom Igna-
tijom. Avšak vonkajšie nepriateľské sily boli príliš veľké a tvrdé, 
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ktorým sa podarilo eliminovať tento pohyb. Ale nepodarilo sa ho 
potlačiť. 

Na toto obdobie očitý svedok Andrej Čerevka spomína takto: „Pravoslávie sa 
u nás zrodilo v roku 1923. Bolo nás málo a boli sme najchudobnejší. Do chrámu 
nás uniati nepustili, tak sme na bohoslužby chodili do Medzilaboriec, kde sa ko-
nali v jednom väčšom dome. Tam už pôsobil duchovný otec Sávva. V roku 1927 
prichádza k nám duchovný otec Ignatij... Preto, že do chrámu nás nepustili, tak 
prvú bohoslužbu slúžil pod krížom, ktorý stál pred chrámom. Asi v polovici sv. 
liturgie prišli k nemu žandári a vyzvali ho, aby prestal slúžiť a išiel s nimi. Otec 
Ignatij ešte silnejším hlasom pokračoval v modlitbách a slúžení liturgie. Vtedy 
ho žandári nasilu zobrali popod ruky, vytiahli na cestu a prinútili, aby pred nimi 
kráčal do Medzilaboriec, kde ho na žandárskej stanici zatvorili. Na druhý deň ho 
poobede pustili“ (3, str. 28). 

Proti tejto reforme sa postavili viacerí mnísi staršej generácie. 
A to bolo dôvodom, prečo monastier nebol obnovený. Stavebný 
materiál zruinovaného monastiera obyvatelia obce postupne za-
čali používať na výstavbu svojich vojnou zničených domov. 

Ani v období po Druhej svetovej vojne a po tzv. Prešovskom 
sneme tým viac nebolo možné obnoviť jeho činnosť. Aj keď na-
vonok Pravoslávna cirkev bola obnovená a do jej správy bol odo-
vzdaný Krásnobrodský monastier, jej právomoc bola obmedzená 
na minimum. Bolo to obdobie ateizácie spoločnosti a v tej dobe 
bolo nemysliteľné opravovať monastier a dávať ho do prevádzky. 

Po vládnom obnovení Gréckokatolíckej cirkvi roku 1968 mo-
nastier s celým územím 
prešiel do rúk grécko-
katolíckeho rádu sv. 
Bazila Veľkého. Celkovo 
sa zmenila politická at-
mosféra v štáte, ktorá 
priala akoby doteraz 
utláčanej cirkvi. Mní-
si pristúpili k obnove 
tohto od historického 
základu pravoslávneho Monastier po 1. svetovej vojne
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monastiera. Z inančných zbierok a za podpory štátu sa im po-
darilo vybudovať novú monastiersku budovu a kaplnku zasväte-
nú Pokrovu. Najviac do zbierky prispel nemenovaný dobrodinec 
z Bratislavy, ktorý venoval na jeho obnovu značnú sumu v hodno-
te 250 000 slovenských korún. Posviacka novej budovy monastie-
ra sa uskutočnila 2. júna 2002 počas odpustu Sošestvija svätého 
Ducha (Rusaľa). Monastier slúži pre gréckokatolíckych veriacich 
(5, str. 493).  

Monastier na Bukovej Hôrke 
Názov monastiera pochádza od hôrky, (ľudovo povedané 

„hirka“), ktorá sa nachádza v blízkosti obce Bukovce. Táto obec 
je vzdialená asi 9 kilometrov od okresného mestečka Stropkov. 
Vznik monastiera historicky a nábožensky siaha do dávnej minu-
losti. Ešte aj v súčasnosti dajú sa tu rozpoznať jeho starodávne 
ruiny. 

Bukovský monastier, ako aj iné pravosláv-
ne monastiere, vznikol na starých kultových 
miestach. Presný dátum jeho založenia nie je 
hodnoverný, ale pravdepodobne jeho začiat-
ky siahajú do cyrilo-metodských čias, t. j. do 
9.-10. storočia. Podľa ľudového podania sa 
traduje, že jeho vznik je spojený so zázračným 
uzdravením akéhosi slepca, ktorý išiel so sku-
pinou ľudí spoza Karpát, z blízkej Haliče na 
jarmok do Stropkova. Na hôrke sa zastavili na 
odpočinok. Vodou zo studničky si slepec umyl 
tvár a stal sa zázrak – slepec „prezrel“ (začal 
vidieť). Krátko po tomto zázraku príbuzní 
a známi uzdraveného slepca spolu s obyva-
teľmi obce Bukovce postavili na tomto mieste 
malú kaplnku. Pri nej postavili skýt pre mníchov. Tak vznikli zá-
klady budúceho monastiera. Informácie o zázraku sa rýchlo roz-
šírili po okoliu. Na toto miesto začali prichádzať veriaci z blízke-

Chrám na Bukovej Hôrke 
pred opravou
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ho, neskôr zo širšieho okolia, prosiť o radu v zložitých životných 
okolnostiach, odpustenie hriechov a pod. Mnísi žili svojím typic-
kým mníšskym životom. Málokto z vládnucich činiteľov sa o nich 
zaujímal. Ani prijatie únie sa nevzťahovalo na ich život. 

Na začiatku XVIII. storočia Bukovský monastier zasiahla éra 
Rákoczyovského povstania (1703-1711), ktoré sa negatívne pod-
písalo pod jeho existenciu. Monastier spustol tak, ako to bolo aj 
v iných prípadoch. 

Situácia sa zmenila po príchode do skýta mnícha Irinarcha 
z Jasla (Haliče, vtedy Poľského kráľovstva). Za pomoci vlastníka 
Makovického panstva Szirmaya činnosť monastiera bola obno-
vená. Bol postavený chrám Premenenia Hospodina (Preobraže-
nija Hospodňa), dom pre mníchov (kélie) a hospodárske stavby 
(1740). Szirmay venoval monastieru aj 75 hektárov pôdy. Starú 
drevenú cerkov, zasvätenú Sošestviju svätého Ducha, mnísi pre-
dali do blízkej Vyslavy. Ale tradícia odpustov na tento sviatok sa 
zachovala. Monastier sa stal iliálkou Mukačevského monastiera 
(10, str. 20).

V roku 1771 v priestoroch monastiera bola vybudovaná ka-
menná cerkov, ktorá bola bez veže, lebo v období latinizácie vežu 
mohli mať iba latinské kostoly. Vežu na cerkvi Vozdviženija Čest-
naho Kresta dobudovali až po Joze ínskych reformách (1796), 
keď bolo zrovnoprávnené aj pravoslávne náboženstvo. Na Buko-
vej Hôrke bol ešte jeden chrám zasvätený apoštolom sv. Petrovi 
a Pavlovi. V tom období tu už nežilo toľko mníchov ako kedysi, 
preto tento chrám bol zbúraný a na jeho mieste bola postavená 
kaplnka, ktorá sa zachránila do našich čias.

Podľa úradného popisu z roku 1783 Bukovský monastier vyzeral takto: „Tento 
monastier je postavený na jednej vyššej a studeným vetrom šľahanej hore. Nachá-
dza sa neďaleko susedných dedín. 

Budova monastiera je kamenná, prízemná, roku 1771 od základov z milodarov 
veriacich postavená. Má päť izieb (kelii) pre mníchov, refektár a kuchyňu. Hos-
podárske budovy monastiera sú drevené a staré s pivnicou pod nimi, ktorá nie je 
dobrá, lebo sa pri každom daždi napĺňa vodou. Majer je tiež drevený a nachádzajú 
sa v ňom dve izby a dve komory s troma chlievmi, dvoma plevňami, jednou voziar-
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ňou a ešte jedna izba z dreva, nedávno dobudovaná. Monastier má i nejaké zeme 
s kríkmi a dve polia podarované Jeho Excelenciou grófom Tomášom Szirmayom, 
županom Šarišskej župy...“

Pod vplyvom osvietenských myšlienok rakúska cisárovná Má-
ria Terézia uskutočnila školskú reformu. Na jej základe vznika-
li cirkevné školy aj pre deti chudobných roľníkov. V Bukovskom 
monastieri bola otvorená škola pre prípravu kantorov, ktorí viedli 
cirkevné zbory a boli aj učiteľmi ľudových škôl, kde sa deti učili tri 
základné vzdelávacie úkony: čítať, písať a počítať. 

8. augusta 1774 rakúska cisárovná svojím dekrétom zakázala 
chodiť na odpusty veriacim procesiami s krížmi a zástavami zo 
vzdialenosti väčšej ako jeden deň chôdze. Toto nariadenie sa sa-
mozrejme vzťahovalo aj na Bukovský monastier. 

Vzniknutý monastier sa nachádzal na výhodnej strategickej 
ceste. V minulosti cesta bola súčasťou transkontinentálneho ťahu, 
ktorý viedol cez Stropkov na Krajnú Poľanu a Dukliansky prie-
smyk do poľského Barvinka a ďalej na Halič do Ľvova. Monastier 
slúžil tiež ako zastávka pre cisárskych kuriérov a pre cestujúcich 
po tej trase, zvanej aj ako joze ínska. Pravdepodobne táto stra-
tegická poloha ho zachránila pred likvidáciou v druhej polovici 
XVIII. storočia. Rakúsky cisár Jozef II. v roku 1787 prijal reformu, 
na základe ktorej dal preveriť činnosť všetkých monastierov jeho 
krajiny a zhodnotiť ich užitočnosť pre spoločnosť. Tie, ktoré ne-
boli uznané za dostatočne užitočné, boli jednoducho zrušené a ich 
majetky pripadli monarchii. Tak bolo zrušených 400 kláštorov 
bez konfesionálneho rozdielu. Bukovský monastier však zlikvido-
vaný nebol. Ale aj preto, lebo bol veľmi aktívny svojou činnosťou.   
Bol významným šíriteľom vzdelania v tomto regióne. 

Na aktivizácii práce a získaní autority Bukovského monastiera 
koncom XVIII. storočia sa zaslúžil jeho igumen Arsenij Kocak.

Igumen Arsenij Kocak (14. marca 1737, obec Bukovce, okr. 
Stropkov – 12. apríla 1800, Mukačevo). Študoval v Prešove, v 
Užhorode a v  Jezuitskom seminári v Trnave. Spolu so svojím bra-
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tom Andrejom vstúpili do Krásnobrodského 
monastiera. Tam bol postrihnutý na mnícha 
s menom Arsenij (jeho občianske meno bolo 
Aleksij). Roku 1759 bol vysvätený na diakona 
v Mukačevskom monastieri a potom sa zase 
vracia do Krásneho Brodu. V Košiciach získal 
titul doktora ilozo ie. Následne A. Kocak bol 
duchovným vo Veľkom Bereznom a učiteľom 
v monastierskych školách v Márii Pócsi a Mu-
kačeve. V roku 1781 bol zvolený za igumena 
Bukovského monastiera. Jeho zásluhou bola 
dokončená výstavba chrámovej veže.

Arsenij Kocak bol veľmi činný aj v literárnej oblasti. Napísal 
okolo 30 diel v cirkevnoslovanskom a latinskom jazyku, ktoré sa 
nachádzajú v  knižnici Užhorodskej univerzity. Napríklad „Grama-
tika ruskaja“, napísaná podľa vzoru Miletija Smotrického, „Pravila 
i poučenija monašeskije“, „Dogmatyka“, „Cerkovnoje pravo“ a pod. 
Ku koncu života A. Kocak sa úplne prinavrátil k východným pra-
meňom, čo badať v prácach „Prolog Duchovnoj asketičeskoj gory 
Bukovskoj“ „Gramatiky ruskoj“ a pod. Igumen Arsenij bol jedným 
z prvých duchovných osôb Mukačevskej eparchie, vychovaných 
v latinských školách, ktorý získal vedeckú hodnosť a obrátil sa 
k  východným svätým otcom. Aktívne vystupoval za záchranu 
„ruského jazyka“,  proti maďarizácii a latinizácii cirkevného živo-
ta. 

V čase Prvej svetovej vojny mnísi opustili monastier a jeho bu-
dovy boli zruinované. V roku 1967 z iniciatívy vtedajšieho správ-
cu pravoslávnej farnosti v Bukovci prot. Michala Hrustiča a za i-
nančnej pomoci pravoslávnych veriacich z celého okolia i z USA, 
ako aj z iniciatívy doc. Andreja Šlepeckého a jeho strýka dr. Ivana 
Šlepeckého, pôsobiaceho v Spojených štátoch, bola prevedená ge-
nerálna oprava monastiera. Chrám, kaplnka a celý areál dostali 
tak novú podobu. Obnovili sa bohoslužby podľa pôvodných tra-
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dícií. Bolo to však veľmi krátke obdobie. Ako je známe, po obno-
vení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 cirkevné chrámy mohli 
využívať striedavo obidve cirkvi. Po vzájomnej dohode v nasle-
dujúcom roku pravoslávni veriaci slúžili odpustové slávnosti pri 
kaplnke a gréckokatolíci v chráme. Avšak gréckokatolícki veriaci 
krikom, nadávkami a iným neprístojným spôsobom prekazili pra-
voslávnym veriacim odpustové slávnosti (8, str. 118 - 119). 

V súčasnosti obnovený monastier obsluhujú mnísi gréckoka-
tolíckeho rádu sv. Bazila Veľkého. Konajú sa tu odpusty trikrát do 
roka: na Sošestvije svätého Ducha, na Preobraženije Hospodne 
a na Vozdviženije Čestnaho Kresta.
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Chrám sv. archanjela Michala v Ladomirovej. Znázornené symboly: 
sv. archanjel Michal a sv. Jov Počajevský (hore), 
sv. Panteleimon a hlava sv. Joana Krstiteľa (dole), mošči ktorých sa nachádzajú 
v chráme 
Duchovný správca - prot. Mgr. Pavol Kačmár
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Kapitola  I.

Z kroniky farnosti Ladomirová
(Činnosť monastiera sv. Jova Počajevského 

v Ladomirovej)

(Publikované v časopise Odkaz sv. Cyrila a Metoda v r. 1968 – 1970)

Stručne o obci Ladomirová
Obec Ladomirová leží v nadmorskej výške 263 m v Ondav-

skej vrchovine neďaleko okresného mesta Svidník, od ktorého je 
vzdialená 6 km. Táto roľnícka dedina bola od vzniku do zrušenia 
poddanstva súčasťou Makovického panstva.

Jej vznik sa nedá presne určiť, ale prvá písomná správa po-
chádza z roku 1414 a patrila rozsiahlemu Makovickému panstvu. 
Jeho vlastníkom bola grófska rodina Czudarovcov. 

Prvý názov obce bol – Vladimirová a akademik J. Melich to vy-
svetľuje tak, že naše obyvateľstvo, žijúce pod Beskydami a Karpa-
tami, vždy si želalo žiť v mieri, nikdy nebolo vojny chtivé a niko-
ho nikdy nenapadalo, a preto názov Vladimirová vyjadruje túžbu 
nášho ľudu, aby v regione vládol mier. Od XVIII. storočia tu mala 
majetky rodina Ladomerských, čo mohlo ovplyvniť názov obce. 
Od polovice XV. storočia vzrástol význam Dukelského priesmyku, 
a preto Czudarovci dali v roku 1458 v obci vybudovať kašteľ.  Jeho 
úlohou bolo ochraňovať obchodnú cestu a vyberať mýto. 
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Podľa matričných záznamov tento kraj r. 1663 postihla záker-
ná nemoc – cholera. Okrem toho, epidémie cholery boli zazname-
nané aj v rokoch 1831, 1846 a 1873.

Cez Ladomirovú prechádzali rôzne armády ešte od čias Napo-
leona až po II. svetovú vojnu.

Na základe urbariálneho patentu v r. 1771 medzi vtedajším 
vlastníkom obce grófom Jozefom Szirmayom a občanmi bola pod-
písaná dohoda o povinnostiach poddaných. V tomto dohovore 
dedinčania sa zaviazali pracovať na panskom bez záprahu a so 
záprahom, dávať pánom naturálie a platiť aj peniaze. V tom čase 
v Ladomirovej bolo 38 roľníckych rodín. Dohovor krížikmi podpí-
sali 4 dedinčania: Matúš Juhaščík, Juraj Burjak, Jozef Demko a Ti-
motej Škurla. Okrem nich podpísal aj miestny kantor Ján Lopuch. 
V tom dohovore spomínajú sa aj také priezviská: Olejár, Bocan, Li-
sák, Kudla, Bojčík, Kačur, Moroz, Vaňko, Mikitka a iné. V tom čase 
obec mala dva mlyny.

Matričné záznamy sa v obci viedli od r. 1778, lenže staré matri-
ky sa nezachovali, a preto nedá sa povedať, kto tu vtedy účinkoval 
ako kňaz. Ani vznik farnosti nedá sa presne určiť. Terajšia dreve-
ná cerkov bola vystavaná r. 1742.

Ako prvý duchovný v tunajšej kronike sa spomína Juraj Mihalič 
(1821). Po ňom pôsobili: Jozef Šalamun (1826), Alexij Petrovskij 
a Ján Rokickij (1857-70). Karol Ladomerský (1870-1907) opravil 
strechu na cerkvi a vystaval ohradu okolo chrámu. Ján Lacko opra-
vil farský dom. Za jeho účinkovania obec mala 836 duší, pravda 
nie všetci boli kresťania. Z tohto počtu treba odpočítať 270 Židov, 
takže kresťanov bolo 566. 

Po ňom na farnosť bol menovaný Augustín Schudich, ktorý 
predtým pôsobil v Rafajovciach. Tu pôsobil 4 roky. Po ňom prišiel 
jeho brat Adalbert Schudich a pôsobil tu od roku 1921 do roku 
1923.
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Príčiny pravoslavizácie a jej formovanie 
Gréckokatolícky duchovný Adalbert Schudich bol príčinou 

toho, že Ladomirovčania zavolali si do obce pravoslávneho svja-
ščenika. Stalo sa to preto, lebo po prvej svetovej vojne bola veľká 
núdza o peniaze a zarobiť nebolo kde, avšak páni prevelební žia-
dali si svoje, a nie skromne. Žiadali rokovinu (práca na cirkevnej 
pôde) a koblinu (naturálna daň – obilie, seno, drevo a pod.) a vy-
sokú štólu (cirkevný odev). A nebolo to len v Ladomirovej. Napri-
klad vdova, ak chcela kresťanským spôsobom pochovať manžela, 
musela odviesť kravu – posledný zdroj obživy sirôt. Dnes to sa 
nám ťažko verí, ale skutočnosť bola taká. Ladomirovčania proti 
takému zaobchádzaniu gréckokatolíckych duchovných sa ostro 
ohradili. 

Akurát v  tom čase prišiel z Ameriky do Becherova pravoslávny 
svjaščenik Gregor Varchol, ktorého Ladomirovčania povolali na 
bohoslužbu. Bolo to v r. 1921. Menovaný svjaščenik slúžil v dre-
venej cerkvi. Hneď po bohoslužbe urobil súpis veriacich, ktorí si 
želajú vrátiť sa k viere svojich predkov. Okrem rímskokatolíkov za 
pravoslávie sa podpísali všetci bývalí gréckokatolíci. 

Z ich poverenia Mikuláš Bojko, Vasiľ Ducár a senátor Juraj Lažo 
navštívili vtedajšieho prezidenta T.G. Masary-
ka a predložili žiadosť o prechod do pravo-
slávia a zoznam veriacich. Prezident prejavil 
veľkú ochotu im pomôcť. Ako tvrdia žijúci me-
novaní, prezident sa vyjadril, že takéto hnutie 
je pre štát ČSR veľmi vítané: „Bodaj by všetci 
gréckokatolíci a rímokatolíci tak učinili. Od-
bremenili by štátnu pokladňu o zbytočných 
9 000 000 Kčs, ktoré naša vláda každoročne 
platí Vatikánu, a keby tie peniaze boli inves-
tované vo vnútri štátu, koľko by sa zato dalo 
vystavať a dať zárobok aj ľudu“.

V tejto veci veľmi im pomohol aj Dr. Eev-
genij Podhajeckij. V tom čase v Prahe arci-Dr. Eevgenij Podhajeckij
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biskupom bol Savvatij. On Ladomirovčanom vyšiel v ústrety a do 
Ladomirovej v krátkom čase vyslal veľmi zbožného, pracovité-
ho a vzdelaného muža, duchovného otca archimandritu Vitalija 
(Maksimenka) z Juhoslávie.

Duchovný otec Gregor Varchol prvú sv. liturgiu odslúžil, ako už 
bolo spomenuté v drevenej cerkvi, ale len prvú. Na sviatok Paschy 
vstúpiť do chrámu mu už bolo okresným náčelníkom zakázané.

O rok, t.j. roku 1923 k sviatku Blahovišče-
nija prichádza do Ladomirovej už archiman-
drita Vitalij, ktorého z Bardejova priviezol Ján 
Krivka (23. marca. - red.).

Na začiatlu otec archimandrita slúžil v zá-
hrade u Fedáka. K bohoslužbe mal všetko, 
iba chýbalo mu Evanjelium. Toto mu však do-
niesli sami veriaci z Dobroslavy.

Pravda, o. Vitalija už nečakali všetci pred-
tým podpísaní veriaci. Agitácia uniatskych 
kňazov a hrubý zákrok vtedajších úradov 
menšiu časť veriacich odtrhli od pravoslávia. 
V tejto úlohe sa „dobre“ vyznamenal nástup-
ca Adalberta Schudicha, kňaz Ján Bajcura. 
On nielenže už nič od veriacich nežiadal, ale 
rozdal 40 ha farských pozemkov tým, ktorí 
sa vrátia naspäť do únie. Tak odrazu 14 rodín vrátilo sa späť do 
únie. Okrem toho použil proti pravosláviu očierňovania a klebety. 
Vraj „oni neveria v Božiu Matku, nemajú ani kríž!“ Pravoslávni mu 
odkazovali, aby ich pustil do cerkvi a tam sa presvedči, či veria 
alebo nie. „Cerkov je moja“, – kričal. To len pravoslávne ženy roz-
zúril, tie vtrhli do cerkvi, vyvliekli ho von a obhádzali vajciami. Do 
tohto incindentu museli zasiahnuť žandári. Mnohých zato vláčili 
po súdoch až do Košíc, avšak celý proces skončil sa pre Bajcuru 
iaskom: opustil Ladomirovú navždy.

Po Bajcurovi prišiel na uniatsku farnosť otec Krivuľskij. Jeho 
kandidatúru na túto farnosť volili veľmi bedlivo – mal aj bradu, 

Ján Krivka
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aby sa pravoslávnemu aspoň v tom vyrovnal, avšak ani ten tu dlh-
šie ako rok nevydržal.

Medzitým pravoslávni si už začali stavať murovaný chrám. Na 
uniatsku farnosť prišiel duchovný otec Dezider Schudich, ktorý tu 
pôsobil do r. 1944.

Spočiatku sa archimandrita Vitalij uby-
toval u senátora Juraja Laža vo Svidníku, 
u ktorého vykonával aj bohoslužby a peši 
dochádzal aj do Ladomirovej. Senátor Jur-
ko Lažo sa narodil 2. mája 1867 vo Vyš-
nom Svidníku v roľníckej rodine. Zomrel 
28. mája 1929.

A  kto bol ten Juraj Lažo, ktorý prijal do 
svojho domu pravoslávneho svjaščenika? 
O ňom naša kronika svedči toto:

„1920. r. vo voľbách do československé-
ho parlamentu po dohovore Centrálnej rus-
kej rady v Užhorode s československou so-
ciálnodemokratickou stranou bol do senátu 

zvolený aj Juraj Lažo, ktorý sa veľmi mnoho zaslúžil aj o sväté pra-
voslávie na Slovensku“.

„Maďari ešte r. 1915 žiadali zrušiť starý cirkevný kalendár ta 
prevelebny – ne povim, čto všitky, ale boľšinstvo – byli za žanda-
rov i našich ľudej, kotory protiv toho vystupili, davali areštuvati. 
Ja sam mal totu česť, – piše senátor Lažo – čto moj prevelebnyj 
Daňko dal mene na dva misaci zamknuti za to, čto ja vystupiv pro-
tiv zavedenija katolickoho kalendarja dľa rusnakov i zniščenija 
kiriliki“ (J. Lažo: Ruskomu narodu na Slovensku, str. 4).

Za čo bojoval náš senátor tiež je zrejmé z kroniky zo dňa 13. 
decembra 1920, keď na druhom zasadnuti senátu žiadal:

• vrátiť ľudu všetky peniaze, ktoré stratil pri kolkovaní,
• oslobodiť ľud tohto kraja od daní,



91

• dovoliť ľudu nášmu používať domácke mlynky, ktoré vláda 
zakazovala, lebo žiadala odber múky pre štát,

• vybudovať železnicu, ktorá by spojovala Stropkov – Svid-
ník – Bardejov. 

Používanie domácich mlynkov bolo zakázané preto, že pri mletí obilia každý 
mlynár odoberal ľuďom 12% obilia na múku ako mýto a 5% obilia na krúpy do 
štátnych skladov.

Na pravoslávne hnutie na Slovensku Juraj Lažo sa pozerá z toh-
to aspektu:

„Keď národ sa dozvedel z tlače, že na Podkarpatskej Rusi sa 
šíri pravoslávie, ktoré v Ize bolo ešte do vojny a že aj na Slovensku 
niet prekážok vrátiť sa do svojej pradedovskej viery, lebo zákon 
uznáva práva všetkým cirkvám, aj u nás sa ľud začal prebúdzať 
a vracať sa do viery svojich predkov. Prevelební namiesto toho, 
aby sa zo svojich hriechov kajali, 
začali podľa maďarských zákonov 
žiadať zákaz tohto hnutia. Keď im 
však úrady ukázali zákon č. 290 Zb. 
zo 14. apríla 1920 a iné, že totiž 
u nás každá cirkev má rovnaké prá-
va, vtedy prevelební začali nie slo-
vom Božím – tým nemohli, lebo ne-
mali pravdu, - ale klebetou bojovať 
proti pravoslávnym. Jeden z tých 
spôsobov, akým proti nám bojovali, 
chcem popísať: V seli Ladomirovi 
jesť prevelebnyj Ivan Bajcura. Do 
toj fary naležit Krajne Černe, žiteli 
kotoroho prisojedinilisja k pravo-
slaviu. 8. apríla 1924 h. prijichal 
tam prevelebnyj Bajcura svjatiti pa-
schy. Jak odjizžal, ta skričal na cer-
kovnika: „Daj pozor na cerkov, a to 
škura bude na tobi pukati“!, a sám 

Drevený chrám sv. archanjela Michala
v Ladomirovej
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zobral iz cerkvi rizy. Ľudej to udivilo, čomu im tak nakazujet. Pošli 
do cerkvi i vidili, čto rizy zobraty. Pošli i k četnikom a s nimi na 
faru i rizy sja tam našli. Prevelebnomu sja tot igeľ nevydaril. On 
chotil udati pravoslavnych, že pokrali rizy iz cerkvi, no ne vyšlo 
jemu.“ (tamtiež, str. 35).

Ako už bolo spomenuté, r. 1923 na východné Slovensko pri-
šiel jediný jeden pravoslávny svjaščenik. Bol to archimdrita Vi-
talij, ktorý reprezentoval pravoslávie. Starší ľudia to vedia dobre. 
Takto bolo. A preto že mnohí nám, pravoslávnym, dnes gréckoka-
tolíci vytýkajú, že sme sa dopustili akýchsi deformácií, uvádzame 
doslovný prepis žiadosti gréckokatolíckeho duchovenstva, ktoré 
žiadalo vládne orgány o nápravu „deformácií“.

„Slávnej vláde republiky československej Praha!
Po tyšči godovom mučeniju a meždu tak mnohima barikada-

mi, a pod maďarskim jarmom i gu slovanom prišlo gosudarenije 
a vladnenije do našich rukoch Slovanov. Radosť našuju možet oce-
niť toľko tot, kotoryj perežil vremja rabstva za gosudarstva ma-
ďarskoho. S našich nadeždov hoľa nekotoroje maleňkoje ispolnilos. 
Maďarskoje gosudarstvo vo svojim šovinizme propalo, utonulo vo 
večnoj propasti a prišlo gosudarstvo demokratičeskoje – naše.

Prišlo vremja svobody narodov a religii vsech nacii. Toľko radosť 
naša ne byla trvala. Načalsja boj protiv religii, pogromy protiv rim. 
kat. cerkvi modernym mirom a ešte v boľšich rozmerov protiv grec-
ko-katolikov.

Do sich por ľud iskal ochranu u svojeho duchovenstva, kotoryj 
byl na pomošči vo vsech otnošenijach. Poetomu naši protivniki uži-
vaju nahaľnyje prostriedky, čtoby nas rozdeliť a tak konečne čtoby 
zrodilis barikady, nedorozuminija, neprijemnosti meždu nami.

Pervoje, čto rozdvojilo naši rjady byl zakon z 14. apriľa 1920 
godu, v kotorom sja govori, što duchovenstvo budet platenoje go-
sudarstvom, čtoby ľud byl osvoboden ot materiaľnoj podderžki du-
chovenstva. S toho stalisja nedorozuminija, neprijemnosti. Zakon 
byl sdelan dľa gréckokatolíckej cerkvi. V zakone § 3 govorit, čto na-
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rod dolžen do vremja privedenija jeho do života materiaľno podpo-
rovať i na dalej. 

A zdis protivniki kričat, čtoby narod greckokatolickij neplatil 
svojim kňazom. Ešte tragičnoje, čto delegaty parlamentu a senato-
ry zakon otgolosovali a prijali, a ukazyvajem tak na fakt, čto okolo 
a v okresu Vyš. Svidnik agitujut, hlasajut zakon, čtoby narod ne pla-
til svojim duchovnym.

Našemu gosudarstvu jest tože zakon, kotoryj zapreščajet pod 
trestom katorgi agitaciu protiv ktorychkoľvek religiam. Vsetaki 
meždu naš gréckokatolický ľud prichodia agitatore ruskije emig-
ranty, „baťuški“, kotoryje ne imijut zdes graždanstvo, prava a s de-
magogiu agitujut protiv gr. kat. cerkvi a duchovenstva. S tymto su-
rovym, bezočivym, nahaľnym raždajutsja bury – vostanija, nepokoj 
naroda.

Sekta schizmatiska, kotoraja ne jest v respublike priznata dela-
jet rozvrat v cerkvi gr. kat. a meždu ľudom, kotoryje do sich por 
žili v pokoju. Poetomu povtorime interpelaciu na naše gosudarstvo 
a chotime, čtoby pokoj byl meždu ľudom, čtoby cerkov gr. kat. neby-
la utlačana a šľapana od cudzincov napadnuta.

My kresťanija kresťaniny (roľnici) ručajem za naše gr. kat. du-
chovenstvo, a budeme im vsegda a vo všetkom napomoci. Kak če-
lovik nemožet byť bez nog, ruk a golovy, tak kresťanin zemledilec 
(chleborob) nemože byti bez duchovenstva, poetomu žadame, čtoby 
byli sdelanyje a ispolnene nasledujušče naše želanije:

• Zakon o platenije v naturalite duchovenstva pusť vyjdet ob-
ratno v život od 1. januára 1924.

• Dejateľnosť do sych por gosudarstvom neprijata cirkev 
„schizmaticka“ pusť budet zastavena.

• Pusť budet sdelana revizia s etima baťuškami, kotoryje ne 
imijut graždanskoje pravo a postupit protiv neho, kak protiv 
cudzincov.

• Žiadame, čtoby zabranyje cerkvi, a vse čto bylo sobstvennos-
ťou grecko katolickej cerkvi po 28. okt. 1924 byli sejčasže 
vrateny. (Podpisy..., Tamtiež str. 37-38).
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Čo vyplýva z uvedenej žiadosti? 
Podľa nášho názoru – dve skutočnosti:
Strach pred pravdou a zo straty všelijakých výhod a vymože-

ností. Veď tí páni prevelební nemohli predsa hlásať spolu so sv. 
apoštolom Petrom, keď sa tak báli toho jediného baťušku, ktorý 
hlása: „Tedy starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok 
utrpení Christových, ktorý som aj účastníkom slávy, ktorá sa má 
zjaviť: paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z pri-
nútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne, 
ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom 
stádu“ (1. Peter 5, 1-3).

Druhá skutočnosť ilustruje ten „národne-buditeľský“ duch au-
torov žiadosti. Aby som však bol spravodlivý, my skutočne máme 
svojich buditeľov, ktorí poznali svoj úbohý ľud a spolu s ním niesli 
jarmo životné v zmysle slov Písma „druh druha ťahoty nosite 
i takto ispolnite Božij zákon“, lenže títo kňazi, i keď sa ich nábo-
ženské presvedčenie o iciálne uznávalo za gréckokatolicke, v du-
chu boli pravoslávni. Hľa, akým sa vyznáva Alexander I. Pavlovič:

 „O, Hospodi, blahoslovi 
 Struny našej liry,
 Čtob poňal zapad istinu
 Pravoslavnoj viry!“

A takým bol A.V. Duchnovič, J. I. Stavrovskij-Popradov, I. I. Cha-
nat a iní.

Prvé stavby Bratstva
Predovšetkým bol to murovaný chrám. Bol postavený v roku 

1924 z milodarov tunajších veriacich a žijúcich v Amerike. Toho 
istého roku chrám posvätil Jeho Preosvjaščenstvo biskup Sa-
vvatij v česť sviatku Archanjela Michaela. Výstavba chrámu si 
vyžiadala sumu 277 748. Kč. Americkí veriaci prispeli na chrám 
sumou 63 439. Kč. Značná suma sa získala aj od veriacich z iných 
obcí, či farností, tak napriklad Prešov venoval 35 000. Kč, Strop-
kov 20 000. Kč, Vagrinec 20 000. Kč, Užhorod 10 000. Kč, Bystrá 
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7 000. Kč, Svidník 3 000. 
Kč.

Stavebný pozemok 
na chrám venovali: Mi-
chal Škurla, Ján Mikitka, 
Michal Mikitka a Mi-
chal Vanca-Dančanin 
(ktorý pre zadlženosť 
a hroziacu exekúciu 
časť svojho pozemku 
odpredal gréckokatolíc-
kej farnosti, čo značne 
skrátilo parcelu pravo-
slávnej cerkvi). 

Značnú sumu, pravda, museli požičať z Roľníckej vzájomnej 
pokladnice v Prešove a Užhorode. Za pôžičku ručil Michal Varga, 
ktorý bol kantorom aj kurátorom od r. 1908 do 1938 a Michal 
Škurla, ktorý je ešte kurátorom stále od tých čias.

Projekt na stavbu chrámu vyhotovil Ing. Leontjev a stavbu vie-
dol staviteľ Hlavaj zo Stropkova.

Nemôže sa tu nespomenúť aj ten fakt, 
že niektorí činitelia gr. kat. biskupského 
úradu v Prešove boli dohovorení so židom 
Grunfeldom, aby menovaný vyplatil spo-
menutým ručiteľom sumu 100 000. Kč. 
Ak by sa menovaní dali presvedčiť, že 
by sa zriekli záväzkov ručiteľa, aby teda 
banka odmietla pravoslávnym veriacim 
poskytnúť pôžičku na stavbu chrámu, 
čím by teda celá vec skrachovala. Ručite-
lia boli natoľko čestní ľudia, že sa zriekli 
ponúkanej sumy, ba čo viac ťarcha úrokov 
ležala na ich pleciach.

Ján Varga 50 rokov plnil funkciu 
kantora a organizačne napo-

máhal životu farnosti

Vstupná brána (násilne a protiprávne zbúraná 
v roku 2000)
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Po smrti Michala Vargu kantorom v novom chráme sa stal jeho 
syn Ján, ktorý si dodnes čestne plní povinnosti kantora i kurátora.

Len čo chrám bol hotový, hneď sa prikročilo k výstavbe farské-
ho domu. Vlastne to ani nebol farský dom, to bola stavba pre bu-
dúcich mníchov, tzv. „trapeznaja“. Výstavba išla dobre, takže v je-
seni r. 1926 otec archimandrita Vitalij zanechal dom Juraja Laža 
vo Svidníku a ubytoval sa už v tomto novom dome v Ladomirovej. 
Doviezol sem aj tlačiarenský stroj, pre ktorý provizórne urobili 
búdu z dosák. 

Kto bol archimadrita Vitalij 
Misionárske a tlačiarenské bratstvo 

v Ladomirovej bolo priamym nástupcom 
a pokračovaním činnosti misionárov Po-
čajevskej Lavry (na západnej Ukrajine), 
ktorú založil ctihodný Jov Počajevskij, sv. 
ostatky ktorého dodnes sa nachádzajú aj 
v tunajšom chráme. Bolo to po tatárskom 
vpáde v roku 1240 pre útechu ľudu. Viac 
než 100 rokov bojovali počajevskí typo-
gra i tlačeným a ústnym slovom proti lati-
nizácii ruského ľudu v Haliči a na Volyni, 
lebo sa nachádzali pod nadvládou Poľska. 
Do tohto obdobia zapadá aj národno-oslo-

bodzovacia vojna ukrajinských kozákov pod vedením hajtmana 
Bohdana Chmeľnického za ruskú pravoslávnu vieru a nezávislosť.

Po jeho potlačení prestalo vychádzať z ich tlačiarne pravosláv-
ne slovo a začalo sa vydávať slovo proti pravosláviu od baziliánov, 
ktorí násilím vzali poslednú baštu sv. pravoslávia v Počajeve. Ba-
ziliáni vládli v tom kláštore plných 110 rokov.

Roku 1831 prišlo nariadenie vrátiť Počajevskú Lavru tým, kto-
rým patrila, kto bol jej zakladateľom, teda pravoslávnym. Od toho 
roku začalo sa nové obdobie Lavry.
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Ku koncu XIX. storočia činnosť počajevskej kníhtlačiarne sa 
takmer zastavila. Aktívni činitelia zanechali „údolie plaču“ odí-
duc do večnosti, a vtedy, akurát vhod, poslal Pán Boh do Počajeva 
nového dejateľa na Nive Pánovej, ktorým bol 30-ročný, energický, 
vzdelaný muž – archimandrita Vitalij. On prišiel do Počajeva na 
výzvu svojho abbého arcibiskupa volynského Antonia, neskoršie-
ho metropolitu kyjevského (1902), ktorý po októbrovej revolúcii 
v Rusku emigroval do Konštantinopolu. Do r. 1915 práca šla v tla-
čiarni ako na páse. Okolo archimandritu Vitalija zíšlo sa okolo 150 
mníchov, zapálených za vieru sv. pravoslávia, ktorí okrem svojich 
rádových povinností tlačeným slovom šírili osvetu medzi svojím 
ľudom. Mali vtedy 8 rýchlo tlačiarenských strojov a jednu rotačku. 

Tlačiareň o. Vitalija bola presťahovaná z Počajeva do Zdolbu-
nova a do Andrejevského skýtu bratstva okolo Kazatina. Tam pra-
covala do revolúcie 1917.

Archimandrita Vitalij bol dva razy odsúdený na trest smrti 
a len zázrakom unikol smrti. Po niekoľkých rokoch však ocitol 
sa u nás, na východnom Slovensku, v Ladomirovej, kde s Božou 
pomocou za cenu priam nadľudského úsilia znovu zriadil slávnu 
počajevskú kníhtlačiareň.

Archimadrita Vitalij do Ladomirovej prišiel z Juhoslávie akurát 
pred Zvestovaním Panny Márie roku 1923 – s neveľkým kufríkom 
s cirkevným rúchom a nádobami. Proti nemu sa hneď postavili 
všetci gréckokatolickí a rímskokatolickí kňazi s pomocou vtedaj-
šej vlády, resp. jej činiteľov. Archimadrita Vitalij na otázku okres-
ného náčelníka, za prítomnosti národa, kto mu dal právo ako cu-
dzincovi viesť otvorený boj s katolicizmom a šíriť tu pravoslávie 
odpovedal: „Ruskí vojaci, ktorí preliali krv za slobodu tohto náro-
da, ktorí zasiali tieto vaše polia svojimi kosťami, tí mi dali právo 
tu žiť a učiť tento ľud“. 

Náčelník na tento argument neodpovedal ani jediným slov-
kom, nasadol do auta a odišiel.
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Zriadenie typogra ie
V Prahe bol kdesi zložený tlačiarenský stroj červeno-ruskej lé-

gie, stroj na nožný pohon z Ameriky, ako aj 200 kg ruského šriftu. 
V Počajeve archimandrita pracoval so 100 000 kg šriftu a v Lado-
mirovej začínal s 200 kg.

Avšak ani tento malý 
stroj nemali kde zložiť 
v Ladomirovej, a pre-
to spočiatku ho uložili 
vo Svidníku nad jednou 
krčmou.

A okolo archimandri-
tu zišlo sa tu prvé Brat-
stvo v počte 5 mužov, 
ktorí v tej istej miestnos-
ti – nad krčmou – spáva-
li na podlahe, na slame. 
Prvými členmi tohto 

Bratstva bol i otec prot. Alexij Omeljanovič, ešte žijúci pravosláv-
ny duchovný vo výslužbe v Becherove. Takmer každý deň preme-
riaval cestu peši archimandrita Vitalij zo Svidníka do Ladomiro-
vej slúžiť sväté každodenné liturgie a vykonávať pre tunajších 
veriacich aj iné bohoslužobné úkony.  Na spiatočnej ceste vždy 

niečo niesol so sebou 
na pleciach, a hlavne ze-
miaky, kapustu, chlieb 
a iné potravinové člán-
ky, ktorými ho obdaro-
vávali biedni veriaci. Tak 
sa fakticky živilo celé 
Bratstvo, pretože žiadny 
štátny plat nedostával 
ani jeden z nich. Žili teda 
z milodarov veriacich.

Výstavba hosťovského domu

Hosťovský dom
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Takýmto spôsobom počiatočné Bratstvo Ladomirovskej misie 
živilo sa prvé dva roky. Boli to v podstate pražskí študenti, ktorí sa 
grupovali okolo archimandritu Vitalija na doporučenie pražské-
ho biskupa Savvatija. Medzi nimi boli študenti ilozo ickej fakulty 
v Prahe A. Voloduckij, (zomrel v r. 1939) a spomenutý už A. Omel-
janovič. 

Málokto z týchto prvých bratov zostal pri otcovi Vitalijovi. Až 
priveľmi surové a príkre boli podmienky pre živobytie tohto brat-
stva. Treba bolo veľa duchovného hrdinstva a zápalu, aby tu člo-
vek mohol vydržať asketický duch. Iných zasa trápil ten hluk nad 
krčmou na hlavnom námestí Svidníka, kde každý večer sa ozývala 
cigánska muzika a kde bolo počuť výkriky a  spev opilcov. 

Za takýchto životných podmienok nie div, že jedni opúšťali 
otca Vitalija, ale na druhej strane Pán Boh mu poslal iných, a tak 
jeho misionárske dielo nielen že nezaniklo, ale naopak, sa šírilo. 

Roku 1926 podarilo sa Bratstvu s veľkou námahou, bez inanč-
ných prostriedkov, vybudovať neveľký drevený dom pri chráme. 
Všetku prácu, či už okolo výstavby, či v záhrade na pozemkoch, 
vykonávalo si samotné bratstvo. Jeho členom sa stal aj mladý 
mních, ktorý len nedávno (uvedeného roku) vstúpil do rádu, 
a ktorý bol prvým mníchom z východného Slovenska, dnes ešte 
žijúci v dome, ktorý si sám vystaval v Ulič Krivom. Je ním veľa-
dôstojný otec igumen Ihnatij (Čokina). Prácu na pozemkoch vie-
dol veľadôstojný otec Vasil Ptaščuk, ktorý sem prišiel z Ameriky.

Bratstvo prežívalo veľkú radosť po prvý raz vtedy, keď sa mu 
podarilo túto drevenú budovu prikryť a zariadiť dve izby – jednu 
pre tlačiareň a druhú pre o. Vitalija. Až vtedy sa Bratstvo presťa-
hovalo zo Svidníka do Ladomirovej, do tejto drevenej budovy – 
prvého farského domu. Kuchyňu a jedáleň zriaďovali postupne. 
V lete Bratstvo bývalo na povale a v zime u veriacich, ktorí boli 
ochotní niekoho z nich prijať.

Takto sa skončila svidnícka etapa, ako to Bratstvo igliarsky 
menovalo, etapa heroického misionárskeho a kníhtlačiarskeho 
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diania malého bratstva. A sa začalo obdobie ladomirovskej misi-
onárskej činnosti. 

„Dojmy z cesty v září 1927“ 
V tomto článku, ktorý uverejnil katolícky misionár Dr. Jozef Va-

šica v časopise Apoštolát sv. Cyrila a Metoda r. 1928, na str. 46-48 
sa píše: 

„U dveří mi vyšel vstříc vyhublý mnich v odřené sutaně, přepása-
né koženým pásem a brejlemi na vrásčité, ustarané tváři, zastiněné 
plnovovsem, a vítal mě s vlídnym úsměvem. Byl to sám archiman-
drita Vitalij...

Archimandrita Vitalij byl přívětív, ale vyjadřoval se zdrženlivě. 
Pravoslaví prý muže míti budoucnost na Slovensku, bude-li míti 
prostředky, hlavně dost kněží, jinak zustane v tom stavu, v jakém 
jest nyní... Hlavní příčinu pravoslávneho hnutí vidí v nedostatku 
osobní víry u uniatského kněžstva. Jsou však i příčiny jiné: maďa-
ronští kněží, jejich odcizení u lidu, spory o koblinu a rokovinu...

Byl jsem zván, abych s nimi zasedl ke stolu, čas oběda už dávno 
minul. Snědl jsem sice svou částku již cestou před vesnicí, ale nebylo 
lze odmitnouti. Asi 20 kroku od kostela stálo dřevěné stavení, byl 

to klášter i fara. Právě 
byla dostavěná, uvnitř se 
teprve stěny omítali hli-
nou, dvě světničky však 
již byli obývány. V jedné 
byla tiskárna, možno-li 
tak říci, totiž tiskářský 
lis, poháněný šlapadlem 
a několik skřínek s cyril-
ským písmem. Stroj vyko-
nal dalekou pout světem. 
Byl koupen v Americe za 
války od vystěhovalých 
Lemku a darován so-Pohľad na chrám. 1931
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ukmenoucum, bojujícím v ruskem vojsku, pak převezen do Omska, 
odtud do Vladivostoku, a posléze přez Terst do Prahy a do Vyšního 
Svidníka, kde na něm tamní gazda, senátor J. Lažo za pomoci Vita-
liovy tiskl ruzné pravoslavné spisky, letáky a modlitby. Nyni přestě-
hován sem. Druhá světnička byla kuchyni i jídelnou. Bylo prostřeno 
pro 9 osob, nádobí plechové, jen mne dali porcelánový talíř, archi-
mandrituv talíř i lžíce byly ze dřeva... Je známo, že Vitalij, který před 
válkou spravoval velký klášter v Počajevě, nejen sám se drží přísně 
předpisu řádových, ale vede k tomu i své poddané. Na stole stál vel-
ký hliněný krajáč s hustým kápáním, promíšeným kousky brambor. 
Byl pust, a proto maštěno olejem. Pomáhal jsem si solí, ale nebylo 
to nic platno. Druhé jídlo byla nějaká řídká kaše. Pak ještě nezbytný 
čaj...“

Plnú charakteristiku človeka, ktorý zriadil pravoslávnu far-
nosť v Ladomirovej nám urobil katolícky misionár. Nazdávam sa, 
že k nej netreba nič dodať. Je o to vernejšia, že ju opísal katolík 
a nie pravoslávny človek.

Mravenčia práca mníchov
V zime roku 1928 Bratstvo doplnil študent Simeon Dikij, ne-

skorší igumen a správca bratislavskej farnosti. V lete toho istého 
roku prišiel sem z Juhoslávie jeromonach Sera im (Ivanov), ktorý 
tam študoval na bohosloveckej a ilozo ickej fakulte a po štúdiu 
učil tri roky na srbskom gymnáziu. On ešte dnes pôsobí ako pra-
voslávny arcibiskup Chicagskej eparchie v Amerike. Onedlho po 
ňom prišli sem dvaja mnísi-valaamci: Chrizanf, ktorý neskoršie 
odcestoval na Atos (Grécko) a Filimon, budúci igumen Bratstva. 
S ich príchodom celý život Bratstva dostal úplne nový a jed-
noznačne monastierský obsah. 

Roku 1929 prišiel sem zasa nový, veľmi erudovaný tlačiaren-
ský odborník Ivan Ivanov (archimadrita Oleg), neskorší správca 
farnosti Medzilaborce, Ladomirová, Šarišské Čierne a inde. Me-
novaný zomrel ako archimandrita v Stropkove na tamojšej fare 
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u otca prot. Petra Cupera, u ktorého po 7. ročnom väzeni prežil 
posledné roky svojho života. Na jeho prianie bol pochovaný v La-
domirovej pri cerkvi dňa 21. februára 1967 Jeho Preosvietenos-
ťou vladykom Nikolajom, prešovským biskupom, za asistencie 
duchovných z celého okolia. 

Roku 1931 Bratstvo posilnil ďalší učený jeromonach veľa-
dôstojný otec archimandrita Sávva (Struve), syn svetoznámeho 
ruského akademika a vysokého politického činiteľa. O tomto veľa-
dôstojnom otcovi bude zmienka inde.

Toho istého roku boli donesené z Atosu dve čaše (kovčeha) 
so sv. ostatkami a z  Jeruzalema sväty kríž s malou čiastočkou 
„Čestnaho i Životvorjaščaho kresta Hospodňa“. Túto malú čiastoč-
ku Bratstvo v čase odchodu zobralo so sebou do Ameriky, a kríž, 
v ktorom bola čiastočka uložená, sa nachádza v tunajšom chráme 
dodnes. Okrem toho bol sem donesený aj tŕňový veniec z Jeruza-
lema, zhotovený z toho istého druhu tŕnia, z ktorého bol upletený 
veniec pre Spasiteľa pred Jeho ukrižovaním. Aj tento veniec sa na-
chádza v tunajšom chráme.

Veľa námahy Bratstvo vynaložilo na výstavbu novej modernej 
budovy – typogra ie (1931). Bolo to za prostriedky, ktoré sa Brat-
stvu podarilo získať v Amerike a Juhoslávii. Takisto sa podarilo 
zakúpiť moderný rýchlo tlačiarenský stroj s benzínovým moto-
rom na jeho poháňanie a veľký staroslovanský šrift. 

Tak v roku 1932 Bratstvo umiestňuje svoju typogra iu do no-
vej budovy. Na centrálnom mieste bola umiestnená veľká ikona 
ctihodného Jova Počajevského s čiastočkou jeho sv. ostatkov, kto-
ré sa dodnes nachádzajú v tunajšom chráme. Tento sväty obraz 
do vojny sa nachádzal v Počajeve a v  roku 1930 bol venovaný po-
čajevským Bratstvom sem na východné Slovensko, do obnovenej 
typogra ie v Ladomirovej.

Ladomirovská typogra ia do toho času vydala rad bohoslu-
žobných kníh, ako: Služebnik, Trebnik, Malý Sbornik, Pomjanik, 
niekoľko druhov modlitebníkov a iné. Okrem toho typogra ia od 
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r. 1925 začala pravidelne každoročne vydávať cirkevný kalendár 
s typikonom.

Od samého počiatku existencie typogra ie podnikali sa rôzne 
kroky pre získanie povolenia na  vydávanie periodickej cirkevnej 
tlače pre duchovenstvo a veriacich. Podarilo sa takto vydať nie-
koľko čísel časopisu pre duchovenstvo „Ruskij Pastyr“ a vytlačiť 
niekoľko lístov pre veriacich pod názvom „Pravoslavnaja Lemko-
vščina“.

Po veľkom úsilí i napriek neľudskému byrokratizmu bývalej 
tzv. demokratickej vlády podarilo sa Bratstvu priam vybojovať 
povolenie vydávať dvojtýždenník pod názvom „Pravoslavnaja 
Karpatskaja Rus’“. Od r. 1935 noviny získavajú na popularite, zvy-
šuje sa počet odberateľov, rozširuje sa obsahová stranka. V dô-
sledku toho meni sa aj ich názov na „Pravoslavnaja Rus’“.

Pred vojnou náklad týchto novín bol dosť značný a možno po-
vedať, že sa tieto noviny posielali do celého sveta (do 48 štátov). 
Iba v Lotyšsku nebolo im súdené nadobudnúť „domovské právo“.

V rokoch 1932-34 Bratstvo sa posilnilo ďalšími členmi, dob-
rými pracovníkmi, medzi ktorých patril budúci hlavný strojvedú-
ci  tlačiarni a dobrý včelár, jeromonach Antonij, ďalej ikonopisec 
jeromonach Kyprian (Pyžov), jeromonach veľadôstojný otec Iov 
(Leonťjev), dobrý knižný expedítor mních Vjačeslav (Nesteren-
ko) a iní.

Jeromonach Kyprian so svojím bratom jeromonachom Grigori-
jom, ktorý je tiež tu pochovaný vedľa chrámu, previedol prekrás-
nu maľbu celého chrámu a ikonostasu r. 1935. 

Stav Bratstva bol dosť nestály. Mnohí nemohli zniesť mo-
nastiersku disciplínu, ktorá vyžadovala zrieknutie sa svojej vôle. 
Bol tu aj  veľmi zložitý životný denný režim:  biedná pôstna stra-
va,  stále zamestnanie v ťažkej manuálnej práci. Preto odchádzali 
z monastiera. Niektorí odchádzali mierne, súc si vedomí svojej 
slabosti a nepripravenosti na znášanie tak ťažkého mníšskeho za-
ťaženia – málo jesť a nevýdatne, málo spať a veľa robiť. Druhí zasa 
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odchádzali so zármutkom a snáď i nazlostení, čo bolo badať pri 
poslednom zatváraní monastierskych dverí. 

Ale všetko to trpezlivo znášal mlčanlivý a rozvážny archiman-
drita Vitalij a len hlbšie a oddanejšie zamestnával sa svojou prá-
cou. A pracoval skutočne neúnavne: bol predstaveným Bratstva, 
správcom dosť obšírnej farnosti, redaktorom novín, bohoslužob-
ných kníh a kalendára, lektorom počas zimných bohoslovských 
školení a duchovných cvičení. V začiatkoch niekoľko hodín cez 
deň vystával pri nábore písmen do tlače a v noci vždy bol podľa 
poradia pri tlačiarenskom stroji. Keďže tento bol ešte primitív-
ny a malého výkonu,  preto sa muselo tlačiť nepretržite 24 hodín 
denne. 

Keď v roku 1931 Bratstvo začalo budovať novú tlačiarenskú 
budovu, archimandrita Vitalij, vtedy už 60-ročný, prvý bol príkla-
dom pre ostatných a vyviezol osobne cez leto 1000 fúrikov hliny.

Archimandrita Vitalij navždy opúšťa Bratstvo 
Roku 1934 okolo veľkonočných 

sviatkov, ako o tom svedčí očitý sve-
dok otec prot. A. Omeljanovič, otec 
archimandrita Vitalij zázračným 
spôsobom opúšťa našu vlasť a od-
chádza do Ameriky. Preto zázrač-
ným spôsobom, lebo aj on mal dosť 
takých „priateľov“, ktorí sa postarali, 
aby mu nebolo dané vízum na odces-
tovanie za more. Ale stalo sa, čo sa 
stať malo...

Istého včasného rána, ak nie 
priam po polnoci, otec Vitalij chodí 

od izby k izbe a zobúdza Bratstvo, volajúc ho na modlitbu. Všetci 
sa čudujú, ba možno niektorí si v duchu mysleli, či snáď nebodaj 
o. Vitaliju sa niečo neprihodilo. Ešte väčšmi sa čudovali, keď im 
o. Vitalij oznámil, že sa bude slúžiť moleben za cestujúceho, že 

Archimadrita Kyprian (vľavo) a ar-
chimadrita Sera im (Ivanov)
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totiž on prvým autobusom odcestuje na stanicu a odtiaľ do Prahy, 
aby si mohol vyzdvihnúť vízum do Ameriky.

– Ako? Vízum...? Ale veď to Vám, otče, odmietli dať, – pýtajú sa 
s pochybnosťami bratia - mnísi.

– Hospoď vsja strojit v poľzu čelovieka, – odpovedal o. Vitalij.
A skutočne, osoba, ktorá odmietla mu dať vízum, odišla náhle 

na dovolenku, a tá, ktorá ju zastupovala, nemala možnosť sa hneď 
so všetkým oboznámiť, a tiež nemohla ju zaujímať akási osobnosť 
dajakého starého ruského mnícha. 

O. Vitalij využil tú situáciu a odcestoval navždy do Ameriky. 
Akým spôsobom sa o tom všetkom dozvedel, že vystihol práve 
tento čas, to zostalo záhadou.

Roku 1934, v deň sväteho veľkomučeníka Juraja, archimandri-
tu Vitalija vysvätili v Amerike za biskupa a stal sa členom Bratstva 
Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. Neskôr bol povýšený 
na arcibiskupa Východo-Amerického a New-Yorského. 

Za svojho zástupcu v Bratstve vladyka Vitalij menuje svojho 
dlhoročného spolupracovníka, v tom čase už archimandritu Sera-
ima (Ivanova) a správcovstvo farnosti odovzdáva jeromonachovi 

Sávvovi.
Vladyka Vitalij roku 1937 prišiel spoza oceánu, aby sa ešte raz 

a už ozaj naposledy stretol so svojím Bratstvom, aby sa pozrel na 
pokračovateľku svojej Lavry Počajevskej, pre ktorých bol „všet-
kým“, a tým aj zostal v srdciach tunajšieho Bratstva navždy. Tam, 
za morom, v kruhu svojho nového Bratstva, ktoré aj tam zakladal, 
usnul tíško v Pánu po dlhej, namáhavej, ale zato plodnej životnej 
púti r. 1960. Zanecháva „plačevnuju udoľ“ a odchádza k spočivším 
k Pánu. 

Rôznorodosť aktivít Bratstva
Po vybudovaní v roku 1937 tzv. „strannoprijemnice“ – domu 

pre pútnikov a návštevníkov misionárska činnosť Bratstva na-
dobúda nového impulzu. Tá skutočnosť, že bolo kde ubytovať 
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zbožných pútnikov, ich 
počet zo dňa na deň 
vzrastal. Sem ich lákali 
veľké svätyne – moš-
či svätých, kópia ikony 
zázračnej Počajevskej 
Matky Božej, krásne 
monastierske bohosluž-
by, nádherný cirkev-
ný bohoslužobný spev 
a vôbec celý prísny mo-
nastiersky režim dňa. 
Sem prichádzali pútnici 

a návštevníci nielen z našej vlasti, ale i z ďalekej cudziny. 
Organizátorom a akousi hlavou krásneho monastierskeho ako 

aj dedinského cirkevného spevokolu bol agilný dušpastier, rodák 
z Medvedieho, duchovný otec I. A. Obletilov. Žiaľ, že tento talento-
vaný duchovný otec nezdržal sa dlho v Ladomirovej. 

„Vo štvrtok 9.(22.) júna 1933 pravoslávna misia v Ladomirovej 
odprevadila do ďalekej Ameriky svojho drahého hosťa I. A. Ob-
letilova, ktorý za svojho ročného pobytu v Starom kraji tak veľa 
urobil pre svoj ľud...“ (Pravoslavnaja Karpatskaja Rus’ z 15. júna 
1933).

Po odchode o. Obletilova do Ameriky vedúcim tunajšieho zbo-
ru sa stal staručký A. P. Belonin, ktorý bol dlhší čas regentom zbo-
ru  ruského pravoslávneho chrámu v Salonikách, a želal si dožiť 
svoj život práve v tunajšom monastieri.

Z príležitosti donesenia do tunajšieho chrámu veľkej svätyne 
zo svätej hory Atos – sv. mošči z čestnej hlavy Jána Krstiteľa, bol tu 
ustanovený veľký odpust-púť. Tento každoročne sa koná dodnes 
v nedeľu po sviatku Usiknovenija čestnyja hlavy Joana Krestiteľa, 
t.j. v nedeľu po 11. septembri. Na tento odpust-púť každoročne 
prichádza od 2 do 3 000 pútnikov.

Spevácky zbor.  1932
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Celkovú činnosť bývalej misie možno rozdeliť do týchto časti
• Vydavateľská činnost
• Formovanie a otvorenie bohosloveckého seminára 
• Ikonopisné dielo Bratstva ctih. Jova Počajevského

Vydavateľská činnosť: Bratstvo vydávalo bo-
hoslužobné a náboženské a morálno-poučné kni-
hy. Vydávalo dvojtýždenník „Pravoslavnaja Ka-
parskaja Rus’“, ktorý začal vychádzať roku 1927. 
Od roku 1935 Bratstvo začalo vydávať druhý pe-
riodický časopis „Detstvo vo Christe“, ktorý bol 
neskoršie premenovaný na „Detstvo i Junosť vo 
Christe“. Od r. 1939 začali vydávať čisto boho-
slovský časopis „Pravoslavnaja Puť“.

Pri tejto vydavateľskej činnosti treba podot-
knúť jednu vážnu vec, a to, že v tejto duchovnej 
a kultúrno-osvetovej práci Bratstvu značne na-
pomáhali naši ľudia. Spočiatku, keď misia bola 
ešte vo Svidníku, zodpovedným redaktorom za 
všetku tlač bol senátor Juraj Lažo, rodák zo Svid-
níka, ktorý sa postaral takmer o všetko, čo bolo 
treba pre začiatok tohto veľkého misionárskeho 
diela. 

Keď vydavateľská práca sa uskutočňovala už 
v novovybudovanom monastieri v Ladomirovej, 
teda od r. 1927, zodpovedným redaktorom sa 
stal ladomirovčan pán Nikolaj Bojko, ktorý ešte 
aj dnes zastáva funkciu kurátora pravoslávnej 
farnosti Ladomirová.

Formovanie bohosloveckého seminára: Roku 1939 Brat-
stvo sa doplnilo novým talentovaným mníchom, bývalým ceylón-
skym misionárom, mladým duchovným spisovateľom a poetom 
archimandritom Nafanailom (Ľvovom). Takto sa Bratstvo posil-

Obálka časopisu Det-
stvo i junosť vo Christe
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nilo ďalším mníchom s vysokoškolskou kva-
li ikáciou. Po jeho príchode značne sa spestril 
obsah vydávanej náboženskej tlače a zvlášť 
novín „Pravoslavnaja Rus’“ a časopisu pre deti 
a mládež „Detstvo i Junosť vo Christe“. 

A čo je najdôležitejšie, po jeho príchode do 
monastiera doplnil sa vysokokvali ikovaný 
káder teológov.  Skvelá myšlienka zakladateľa 
ladomirovskej misie o. archimandritu Vitalija 
zriadiť pri monastieri bohoslovecký seminár 
sa konečne mohla realizovať.

Neo iciálne Bratstvo zo samého začiatku, 
zvlášť v zimnom období, začalo účinne pripravovať kandidátov na 
budúcich vzdelaných teológov, ktorí dobre vyzbrojení vedomosťa-
mi boli by na stráži spásy mnohých a mnohých kresťanských duší 
na východnom Slovensku. A dobre obstáť v tzv. bohosloveckej kon-
kurencii inovercov, dívajúcich sa na pravoslávie nie tým najlepším 
pohľadom. Takto na začiatku 40-tých rokov boli na dušpastier-
ské vzdelanie pripravení dvadsiati mládenci. A boli medzi nimi 
aj muži starších rokov, ktorí sa mohli zapojiť do vyučovacieho 
procesu, spomedzi ktorých možno spomenúť Alexeja Omeljano-
viča, Andreja Cugleviča, jeho brata Alexandra Cugleviča, igumena 
Ihnatija (Čokinu), jeromonacha Savvatija, archimandritu Olega, 

Andreja Romaneckého, 
jeromonacha Michaila 
(Nikiforova), budúceho 
správcu pravoslávnej 
farnosti Čertižné, igu-
mena Michaila (Diké-
ho), budúceho správcu 
pravoslávnej farnosti 
v Bratislave a iných.

Veľadôstojný otec 
archimandrita Vitalij 

Mikuláš Bojko

Prví účastníci duchovných kurzov
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považoval činnosť prípravy nového dobre duchovne priprave-
ného, kvali ikovaného dorastu za prvoradú svoju povinnosť.  Bez 
bytových a učebných priestorov, ako aj bez dobrého profesorské-
ho kádru sa jeho myšlienka nedala náležite uskutočniť. Ale jeho 
dobré úmysly nakoniec boli realizované. 

Roku 1940 bol už riadne zorganizovaný ako profesorský ko-
lektív, tak aj dostatočný počet poslucháčov bohoslovia, takže 
s požehnaním Božskej pravice a Ruskej posvätnej synody v jese-
ni uvedeného roku pri monastierskom Bratstve zrodil a otvoril 
sa riadny bohoslovecký seminár, na čele ktorého bol vymenova-
ný duchovný otec archimandrita Sera im, tohto času arcibiskup 
v Chicagu.

Jedným z adeptov seminára bol 
aj Vasiľ Škurla, budúci metropolita 
Lavr. Blaženejší metropolita Lavr sa na-
rodil 1. januára 1928 v Ladomirovej. Už 
ako 5- 6 ročný začal pomáhať pri boho-
službách cez sviatky v monastierskom 
chráme. Sám vladyka Lavr na svoje prvé 
dotyky s monastierom spomina takto: 
„Od detstva ma priviedol Hospodin Boh 
do monastiera prepodobného Jova Po-
čajevského. Tam som dostal moju počia-
točnú duchovnú výchovu, ktorá ma spre-
vádzala celým mojím životom“. V čase 
Druhej svetovej vojny budúci vladyka 
Lavr s väčšou časťou Bratstva odchádza do USA do Sväto-Trojické-
ho monastiera v Jordanville. Tam úspešne s vyznamenaním ukončil 
duchovný seminár a po celý svoj život sa venoval duchovnej čin-
nosti. Postupne, schodík po schodíku postupoval od riasoforného 
mnícha až po najvyššiu hodnosť - 11. októbra 2001 bol zvolený za 
metropolitu Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraniči. Vo veľkej miere 
jeho zásluhou 17. mája 2007 v Moskve bol podpísaný Akt o kánonic-
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kom spoločenstve oboch cirkví – zahraničnou a cirkvou Moskovské-
ho patriarchátu. Došlo ku zjednoteniu dvoch cirkevných vetví, ktoré 
boli rozdelené takmer 90 rokov. Vladyka Lavr bol predstaveným 
Sväto-Trojického monastiera v Jordanville, rektorom Sväto-Trojic-
kého seminára a prednášateľom niektorých predmetov v seminári, 
redaktorom cirkevno-spoločenského časopisu Pravoslavnaja Rus’ 
a vykonával aj iné funkcie. On aktívne sa zaujímal o život pravoslá-
via na jeho rodnej Prjaševščine a všemožne bol mu nápomocným. 
16. marca 2008 metropolita Lavr odišiel do večnosti. Je pochovaný 
v krypte Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. (M.Š.)

Ikonopisectvo Bratstva: V Bratstve boli dvaja bratia - jeromo-
nach Kyprian a jeromonach Grigorij. Boli to vynikajúci ikonopisci. 

Hlavným ikonopiscom však bol otec Kyprian. Jeho brat Grigorij 
i keď bol nemenej talentovaný, bol chorľavý, a preto tejto ušľach-
tilej a vysoko umeleckej práci nemohol sa tak venovať, ako brat. 
Archimadrita Kyprian za niekoľko rokov urobil takú nádhernú 
maľbu tunajšieho monastierskeho chrámu, že jeho dielo obdivuje 
každý rok množstvo ľudí, zvlášť v letnej sezóne, keď je už turis-
tický ruch v plnom prúde. Mnohí a mnohí návštevníci sa v Lado-
mirovej zastavujú iba kvôli tomuto chrámu. Veľa jeho diel bolo 
v období vojny zničených.

Archimadrita Kyprian nikdy si nedoprial oddych. Maľoval ako 
v lete, tak aj v zime. Do neskorej noci ho stále mohli vidieť za svo-
jím maliarskym stojanom. Maľoval malé i veľké ikony, a tiež rôzne 
obrázky a portréty významnejších cirkevných činiteľov. 

Okrem spomínaného, archimadrita Kyprian namaľoval tri 
kompletné ikonostasy pre dva chrámy v Európe a jeden v Ameri-
ke, niekoľko veľkých „raspjatij“ pre pravoslávne chrámy a veľké 
množstvo ikon pre súkromných zákazníkov.

V tomto ušľachtilom zamestnaní menovaný neúnavne pracuje 
dodnes na novom pôsobisku v Jordanville, odkiaľ cestuje po celej 
Amerike, aby aj tam podľa priania zbožných veriacich skrášľoval 
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Božie príbytky. Aj tam, na ďalekom Západe, jeho štetcom sa za-
chováva a rozširuje čistý, pravoslávny štýl ikonogra ie. 

Doslov o Bratstve 
Činnosť tunajšieho Bratstva bola ozaj všestranná. Pravda, jej 

začiatky boli veľmi a veľmi skromné a nezávideniahodné. O po-
čiatku tejto misie reálne opisuje rim. kat. teológ dr. Vašica (pozri 
str. 100). Dobrotivý Pán Boh však žehnal bohabojných a pracovi-
tých skromných mníchov. O ich monastierskom živote nebolo ešte 
zmienky. Aspoň letmo chcel by som ilustrovať ich spôsob života, 
ich program dňa, aký sa prísne v monastieri dodržiaval. V zápis-
nici kronikára je uvedené: 

Program dňa bol tu veľmi ťažký a prísny pre každého. Veď 
osobne som bol svedkom toho ich tradičného, každé ráno sa opa-
kujúceho: „Vremja molitvy, peniju čas!“, - ktorým som sám bol 
zbudený, ako sa to u nich každodenne robilo „dežurnym“ mní-
chom, ktorý bol poverený zobúdzať bratstvo v letnom období 
o 4. hod. ráno. Len čo mnísi stihli sa obliecť, už ich volal zvon na 
spoločnú modlitbu do chrámu. Po nej do 7,30 hod. každý si išiel 
za svojou prácou: kto do kuchyne, kto do tlačiarne, kto do záhrady 
a niekoľkí zostávali v chráme, aby odslúžili utiereň, na ktorej sa 
čítali všetky ka izmy, kánony, po utreni časy a po nich nasledovala 
sv. liturgia. 

Od 7,30 – 8,00 hod. boli zvyčajne raňajky – čaj s chlebom, a išlo 
sa do zamestnania do 12.00 hod. Do 14.00 hod bol obed s oddy-
chom a potom znovu práca. 

O 18,00 hod. slúžila sa večerňa s deviatym časom a po nej sa 
išlo na večeru. Po večeri bol krátky oddych a potom sa znovu išlo 
na spoločnú večernú modlitbu.

Kuchyňa Bratstva nikdy nevoňala mäsom. 
Keď si čitateľ všimne začiatky, s akými Bratstvo začínalo svoju 

činnosť, a keď pozoruje, ako sa postupne tu budovalo a vzmáhalo 
sa po každej stránke, teda nielen duchovnej, ale aj materiálnej, 
nevdojak môže si položiť otázku: ako by dnes vyzeral tento mo-
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nastier, ak by im bola dopriata existencia a kľudná práca? Myslím, 
že je ťažko odhadnúť, ako by sa rozrástli, ako by zbohatli, keď už 
v čase Druhej svetovej vojny ich majetok sa hodnotil sumou okolo 
1 milióna korún.

Okrem kultúrnej, pastoračnej, vydavateľskej, ikonopisnej, ba 
aj poľnohospodárskej činnosti, zvlášť je potrebné zdôrazniť ich 
veľkú a záslužnú prácu práve v tom najrýdzejšom duchovnom 
zmysle – ich modlitebnosť a uzdravovanie nemocných modlitba-
mi a pôstom. Možno by tomu niekto ani neveril, ale vierohodným 
svedkom toho javu je ťažko chorý pán Prokopovič, ktorý každo-
ročne prichádza do Ladomirovej na púť (okolo 11. septembra). 
Chodí sem z vďačnosti Bohu a tým svätým, pred ostatkami kto-
rých po vrúcnych a dlhých modlitbách Bratstva mohol domov 
odisť na vlastných nohách. Sem ho totiž, ako beznádejný prípad 
doniesli na nosidlách zo Staškoviec. On najlepšie by vedel pove-
dať neveriacim, čo znamená sila vrúcnej modlitby zbožných misi-
onárov. A podobných prípadov tu bolo nemálo. 

Žiaľ, že všetkému 
bol koniec. Koniec, kto-
rý nemusel byť, keby sa 
nezrodil Hitler. Druhá 
svetová vojna bola prí-
činou toho, že Bratstvo 
muselo opustiť svoje 
ťažkou prácou vybu-
dované dielo. Bratstvo 
emigrovalo do Ameri-
ky. Im v podstate bolo 
jedno kde sa modliť 
a postiť, či u nás alebo 

tam za ďalekým morom. Ale nebolo jedno dušpastierovi nechať 
zverené mu ovečky. Igumen Sávva (Struve), ktorý nebol iba čle-
nom Bratstva, ale aj správcom tunajšej farnosti, totiž ostal ver-
ný svojmu poslaniu. On, podľa vzoru samého Arcipastiera Isusa 

Sväto-Trojický monastier v Jordanville, USA
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Christa, zostal. Radili mu všelijako, ale on bol ochotný, ak by bolo 
treba i život položiť „za svoje ovečky“. 

Ďalším členom Bratstva, ktorý zostal bol riasoforný mních 
Vjačeslav, ktorý odišiel do Čertižného, a po vojne viac o ňom nič 
nebolo počuť. Tretím takým členom Bratstva bol aj monastiersky 
účtovník Vinokurov, ktorý po vojne nejaký čas žil v dome dôchod-
cov v Stropkove. Tam po čase aj zomrel a  duchovným otcom Pet-
rom Cuperom bol na tamojšom cintoríne pochovaný.

Ostatní mnísi evakuovali do Ameriky do Jordanville, kde vybu-
dovali krásny Sväto-Trojický monastier s kníhtlačiarňou sv. Jova 
Počajevského. Majú veľké hospodárstvo, moderne zmechanizov-
né, s ovocným sadom a hlavne s plne obsadeným bohosloveckým 
seminárom, ktorý pripravuje pravoslávny duchovný dorast pre 
veriacich v Amerike.

Život a dielo archimadritu Sávvy
Po vybudovani monastierskeho chrá-

mu na uniatsku faru bol menovaný už 
spomínaný otec Dezider Schudich, ktorý 
i keď bol „tvrdým“ gréckokatolíkom, s pra-
voslávnym správcom farnosti igumenom 
Sávvom nažíval v celkom dobrom priateľ-
stve. V Ladomirovej pôsobil do evakuácie. 
Po skončení vojny už sa sem na farnosť 
nevrátil. 

Po skončení vojny na uniatsku farnosť 
bol menovaný Alexander Schudich, ktorý 
na tejto farnosti pôsobil do r. 1950. Uve-
deného roku 28. apríla totiž uskutočnil 
sa v Prešove historický snem gréckokato-
líckych duchovných a veriacich, na ktorom sa uzniesli, že navždy 
skoncujú s úniou a  Rímom a zjednotia sa so svojou pradedovskou 
pravoslávnou vierou. Menovaný pán Schudich s týmto snemom 
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ani nesúhlasil, ani sa ho nezúčastnil, a preto odišiel pracovať na 
iné pôsobisko. 

Pravoslávnym správcom farnosti zostával aj naďalej spomína-
ný už veľadôstojný otec igumen Sávva (Struve). Tento dôstojný 
otec igumen, neskoršie archimandrita, narodil sa 11. novembra 
1900 v Petrohrade. Stredoškolské vzdelanie s maturitou ukončil 
na reálnom gymnáziu v Moravskej Třebovej. Po maturite najprv 
študoval na Luteránskej bohosloveckej fakulte v Heidelbergu 
(1922 – 1924). V školskom roku 1924-25 študoval na Katolíckej 
bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1925 
- 29 študoval na Pravoslávnom bohosloveckom inštitúte v Paríži. 

Po skončení úplného vysokoškolského bohosloveckého štúdia 
v Paríži, Konstantin Petrovič Struve, tak sa totiž mladý študent 
menoval, odišiel do monastiera v Miľkove (v Juhoslávii), kde pri-
jal mníšstvo s novým menom – Sávva, s menom srbského svätite-
ľa. Neskoršie však prijal aj kňazské svätenie, a tak s vladykom Da-
maskinom, bývalým pravoslávnym biskupom v Mukačeve, prišiel 
do tunajšieho ladomirovského monastiera. Keď veľadôstojný otec 
archimandrita Vitalij roku 1934 odcestoval do Ameriky, mladého 
jeromonacha Sávvu vymenoval za správcu pravoslávnej farnosti, 
ktorú s malou prestávkou verne spravoval do svojej smrti.

Starosti bolo nemálo. Na pleciach ležala zodpovednosť: splatiť 
dlh za chrám, vstaviť doňho drevenú podlahu, dokončiť ikonostas 
a iné.

Veľké starosti ho čakali aj pri pohrebe dr. Eugena Podhajecké-
ho, ktorého ostatky boli r. 1939 dovezené z Prahy do Ladomirovej. 
Jeho poslednou vôľou bolo, aby bol pochovaný pri pravoslávnom 
chráme v Ladomirovej. 

E. Podhajecký, aby svoj vek dožil pri monastieri, dal tu zbu-
dovať dom a pred smrťou zápisnične tento dom venoval tunajšej 
pravoslávnej farnosti. Pravda, dom ešte nebol úplne hotový, ani 
splatený, a to zas ležalo na pleciach mladého správcu, duchovného 
otca Sávvu. Približná suma, ktorú o. Sávva musel zaplatiť v spoji-
tosti s pohrebom a s domom nebohého činila 13 659 Kč. Do tejto 
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sumy o. Sávva vložil svojich vlastných 5 000 Kč, pravda, to je tiež 
iba približná suma, ktorá sa dala zistiť zo zachovalých zápisov.

O  správcovi pravoslávnej farnosti archimadritovi Sávvovi sa 
veľa a veľa pochvalne hovorí. K nemu ľudia chodili so všelijakými 
starosťami a ťažkosťami a otec Sávva snažil sa každému pomôcť. 
Iba raz sa  schuti zasmial nad jedným nešťastníkom. Bol si uňho 
požičať nejaké peniaze. Namiesto pomoci, otec Sávva sa pustil do 
smiechu. Nakoniec sa všetko vysvetlilo a prosiaci o pomoc musel 
uznať, že ďalej sa už požičiavať nemôže. Otec Sávva totiž vypoži-
čal od zámožnejších veriacich peniaze na tri mesačné platy, kto-
ré dostával a tú sumu požičiaval iba preto, aby mohol požičiavať 
tým, ktorí od neho prosili. A ťažko je povedať, koľko požičiaval 
a koľko daroval...

Otec Sávva bol veľkým patriotom, skutočným mníchom, dob-
rým dušpastierom, lekárom, milovníkom chudobných a horliv-
com za sv. pravoslávie.

Po vpáde Nemcov do Sovietskeho zväzu eparchiálny biskup 
vladyka Vladimír bol odvlečený do koncentračného tábora. Nad 
pravoslávnou cirkvou na Slovensku viselo veľké nebezpečenstvo. 
Katolícka vláda tzv. Slovenského štátu mala v úmysle úplne lik-
vidovať pravoslávnu cirkev. Centrom antipravoslávneho hnutia 
bolo vybrané mestečko Medzilaborce. A hľa, v týchto ťažkých 
chvíľach d.o. igumen Sávva dočasne opúšťa monastierske steny 
a odchádza na farnosť do Medzilaboriec brániť záujmy pravo-
slávnej cirkvi. V Ladomirovej ho za dobu tých najťažších rokov, od 
r. 1942 do 1944 zastupoval archimadrita Nafanail.

Deň oslobodenia sa približoval. Monastierske Bratstvo pripra-
vovalo sa na evakuáciu, na útek. Igumen Sávva odoprel zanechať 
zverené mu duše. Dva mesiace tuhého frontového boja medzi 
Sovietskou armádou a nemeckými fašistami prežil spolu s veria-
cimi v ladomirovských lesoch. A po celý, snáď najstrašnejší, čas 
v jeho živote nosil a tak zachránil na svojej hrudi veľké svätyne 
monastiera. Boli to čiastočky svätých ostatkov veľkomučeníka 
Panteleimona, svätého Jána Krstiteľa, ikonu svätého Jova Počajev-
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ského aj s čiastočkou jeho svätých ostatkov, kamienok z Pánovho 
hrobu a z Golgoty.

Vojna sa skončila. Obyvateľstvo bez prístrešia a kúska chleba 
potrebovalo nejakú pomoc. Igumen Sávva sa prvý vrátil na svo-
ju faru. Príkladného dušpastiera, ktorý ani v tých najkritickej-
ších chvíľach nenechal svoj veriaci ľud, chceli zvoliť za predsedu 
Okresného národného výboru vo Svidníku. On sa však zriekol tak 
veľkej cti, ale už sa nemohol zrieknuť funkcie, ktorá mu bola ude-
lená v Miestnom národnom výbore v Ladomirovej. Duchovný otec 
Sávva i keď vôbec nebol nejakej výbojnej, panovačnej, strohej po-
vahy, veď bol skutočne pokorným a zbožným mníchom, predsa 
nesklamal ani pri takomto plnení občianskej povinnosti, ktorú 
mu uložili jeho vlastní veriaci so súhlasom vyšších okresných či-
niteľov. 

Roku 1945 oslobodený z väzenia vladyka Vladimír povýšil me-
novaného na archimandritu.

Osud monastiera po oslobodení
Sovietska armáda oslobodila obec Ladomirovu 15. októbra 

1944. Prvým starostom obce bol Ján Bojčik. Obec bola veľmi zni-
čená. Monastier bol úplne zruinovaný. Trčali tu už len holé múry, 
aj tie boli poškodené. Z celého monastiera zostal v celosti iba 
chrám a dom dr. Podhajeckého. 

A zasa nové starosti nadišli. Bolo treba sa starať o jedno, 
o druhé a okrem toho ešte boli aj starosti vyplývajúce z funkcie 
občianskeho úradu. Treba bolo urobiť súpis škôd. Z tlačív, ktoré 
sám archimandrita vyplňoval a ktoré sa ešte zachovali, sa zračí, že 
neboli malé, veď predstavovali sumu 1 714 000 Kč. 

Podľa jeho údajov sa stratilo alebo bolo zničené:

 2000 Trebnikov á 200 Kč spolu 400 000 Kč
 200 Evanjelií á 500 Kč spolu 100 000 Kč
 200 Cirk. kánony á 100 Kč spolu 20 000 Kč
 200 Ján Kronštadtský á 50 Kč spolu 10 000 Kč
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 150 Zahrobnaja žizň á 70 Kč spolu 10 500 Kč
 300 Molitvennikov á 30 Kč spolu 9 000 Kč
 100 Psaltyri á 150 Kč spolu 15 000 Kč
 200 Biblií (pre deti) á 30 Kč spolu 6 000 Kč
          Spolu: 570 000 Kč

11. septembra 1945 v deň tradičného odpustu-púte uskutočnil 
sa v Ladomirovej snem pravoslávneho duchovenstva, ktorý mal 
riešiť ďalší osud Pravoslávnej cirkvi v ČSR. Tu došlo k dohode 
požiadať Srbskú pravoslávnu cirkev, aby vypustila našu eparchiu 
spod jej jurisdikcie a zároveň požiadať Ruskú pravoslávnu cirkev, 
aby nás prijala pod svoju správu. Riešenie bolo takto prijaté jed-
nomyselne, a realizované bolo 14. januára 1946. Tento snem zvo-
lával a viedol vtedajší administrátor prot. Juraj Kuzan.

Roku 1946 archimandrita Sávva onemocnel. V nemoci veľa vy-
trpel. Vtedy mu boli nápomocní veriaci a jeho nástupca o. prot. 
Michal Kurjatnik. O. Sávva bol ešte mladý, mal iba 46 rokov, ale 
fyzicky veľmi vyčerpaný, slabol a slabol zo dňa na deň. Zhoršeniu 
jeho zdravotného stavu veľmi prispela nečakaná návšteva istej 
provokatérky, ktorá ho do smrti nastrašila. Napokon zaľahol do 
postele a čakal na posledný okamih svojho pozemského života. 
Často ho navštevovali 
tunajší veriaci, a nie 
len pravoslávni, ale aj 
gréckokatolíci. A kan-
tor pán Ján Varga 
navštevoval ho každý 
večer.

Nakoniec prišiel 
marec. Jedného ve-
čera veľmi o. Sávvovi 
sa zažiadalo vody zo 
studienky „Spod dila“. 
Bolo asi 8 hod. večer. Monastier po vojne, 1944
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Nikomu sa však nechcelo brodiť po tme a v snehu za vodou, ktorá 
bola vo vzdialenosti asi 2 km. Nakoniec však pán Varga sa pobral 
po vodu. Odišiel domov, posedel istý čas, ktorý bol potrebný pre 
cestu k studienke a späť, a tak sa vrátil k nemocnému duchovné-
mu. Otec Sávva mu však dal „košíkom“, ani ju do rúk nevzal, iba 
poznamenal, že nie je tá, ktorú si žiadal.

13. marca 1946 otec Sávva navždy zanechal svojich veriacich, 
svoju farnosť. Navždy odišiel pastier, duchovný otec, akých je 
málo vidieť chodiť po tejto zemi.

Keď bol ešte v Medzilaborciach, staral sa o výstavbu tamojšie-
ho chrámu. Vo farskom byte spolu pri sebe živil za svoje peniaze 
5 mladých študentov.

Archimadrita Sávva bol pochovaný pri monastierskom chráme 
dňa 16. marca 1946. Pohreb vykonal archimandrita Andrej Kolo-
mackij spolu s duchovným o. Jurajom Kuzanom, o. Michalom Kur-
jatnikom a igumenom Metodom.

Jeho posledné slová zneli:
„...Prosím o odpustenie mne hriešnemu a zatratenému, ak moja 

smrť zapríčiní niekomu z mojich príbuzných, duchovných dietok 
a bratov – spolupastierov smútok a nešťastie. Pred Bohom som veľ-
ký hriešnik, ale pred Vlasťou a pred všetkým Slovanstvom som ne-
zhrešil, lebo podľa svojich síl slúžil som spoločnému dielu a národu 
počas vojny i po nej ...“ 

Po smrti o. Sávvy správu farnosti prevzal prot. Michal Kurjat-
nik. Spravoval ju v rokoch 1946 až 1950. Za dobu svojho pôsobe-
nia príkladne sa staral o  opravu domu Podhajeckého, aby bol súci 
na obývanie, lebo o. Sávva býval iba v prvej drevenej monastier-
skej budove, ktorá ešte ako tak stála vedľa chrámu.

Roku 1947 bol v obci robený nábor na optovanie do Sovietske-
ho zväzu. Z Ladomirovej optovali 3 rodiny, ktoré však sú znovu 
v Ladomirovej. 
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Zo života Pravoslávnej farnosti po oslobodení
Ako už bolo spomínané, 14. januára 1946 našu eparchiu prija-

la Ruská pravoslávna cirkev pod svoju jurisdikciu. 
19. mája 1946 do Československa prišiel veľmi významný cir-

kevný činiteľ, náš bývalý arcipastier Jelevferij, exarcha moskov-
ského patriarchátu. Bol to opravdivý hierarcha: pokorný, hlboko 
veriaci a nábožný, vysokovzdelaný a reprezentačný arcipastier. 
V jeho spoločnosti bolo akosi teplo na duši človeku, zvlášť keď 
rozprával. Jeho reč prezrádzala v ňom veľmi skúseného a mnohý-
mi trpkosťami skúšaného človeka. 

28. apríla 1950 uskutočnil sa historický prešovský snem, ktorý 
jednal o návrate gr. kat. kňazov a veriacich do svojej pradedovskej 
pravoslávnej viery.

15. júla 1950 do Ladomirovej je menovaný archimandrita Oleg 
z Vyšného Orlíka.

14. októbra 1950 prot. Michal Kurjatnik opúšťa farnosť Lado-
mirovu a nastupuje na farnosť do Krásneho Brodu.

8. decembra 1951 v Prahe zasadal snem, na ktorom bola vy-
hlásená autokefália Pravoslávnej cirkvi v ČSR.

9. decembra 1951 na tom istom mieste uskutočnila sa sláv-
nostná intronizácia predstaviteľa našej cirkvi, blahej pamäti, Jeho 
Blaženstva metropolitu Jelevferia. V tom čase pravoslávna cirkev 
v ČSR mala obsadené 4 eparchiálne sídla: pražské na čele s Jeho 
Blaženosťou Jelevferijom, olomoucko-brnenské s Jeho Preosvie-
tenosťou biskupom Čestmírom, prešovské s Jeho Preosvietenos-
ťou biskupom Alexijom, michalovské s Jeho Preosvietenosťou bis-
kupom Alexandrom, ktorý bol vysvätený v katedrálnom chráme 
v Michalovciach dňa 9. októbra 1950.

27. októbra 1952 zasadal prvý snem autokefálnej Pravoslávnej 
cirkvi v ČSR v Prešove.

Rok 1953 bol posledným rokom pôsobenia o. archmandri-
tu Olega v Ladomirovej. Počas svojho pôsobenia podarilo sa mu 
k farskému domu pribudovať verandu, zasadiť niekoľko ovoc-
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ných stromov, najmä čerešní kvalitných odrôd a okolo cesty do 
chrámu agáty.

Podľa záznamu, ktorý sa po ňom zachoval, bolo toho istého 
roku uňho prihlásených na vyučovanie náboženstva veľké množ-
stvo detí (spolu 144).

Otec Oleg veľmi starostlivo sa snažil vymôcť aspoň malú čiast-
ku vojnovej škody, avšak vždy sa mu dostávalo iba sľubov.

V júni 1953 následkom nemilej politickej situácie, bol d.o. Oleg 
prinútený opustiť Ladomirovu a bol premiestnený na farnosť Ša-
rišské Čierne.

Dňa 11. septembra 1953 farnosť od dočasného administrátora 
prot. Andreja Macka prebral d. o. Pavol Sidor.

Otec Pavol zaslúžil sa o opravu chrámu, ktorý v období vojny 
nebol veľmi poškodený, bol strelmi poškodený iba zvonku. Za 
jeho pôsobenia bola urobená omietka a vonkajšia maľba chrámu. 
Na túto prácu zo štátnej pokladne bola udelená podpora vo výške 
6 487,04 Kčs.

Roku 1955 na farnosť bol menovaný prot. Michal Bega. Tento 
mladý kňaz veľmi úspešne pôsobil na farnosti do r. 1957, kedy bol 
premiestnený na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu do Prešova 
za špirituála.

15. júna 1955 za generálneho vikára prešovskej eparchie bol 
menovaný bývalý mitr. prot. Ján Kopolovič, ktorý k nám prišiel 
z Mukačeva. S ním k nám prišlo 10 duchovných na dočasnú vý-
pomoc. 

Približne v tom čase opúšťa našu vlasť bývalý prešovský bis-
kup blahej pamäti J.Vp. Alexij a na jeho miesto prišiel do Prešova 
metropolita Jeho Blaženstvo Dorotej. 

28. novembra 1955 Jeho Blaženstvo Jelevferij musel opustiť 
našu vlasť a vrátiť sa do Sovietskeho zväzu. Jeho dočasným zá-
stupcom bol ustanovený Jeho Preosvietenosť Kliment, biskup 
olomoucko-brnenský. 
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17. mája 1956 bol jednomyselne zvolený za predstaveného na-
šej cirkvi Jeho Preosvietenosť Ján, biskup žatecký. Jeho intronizá-
cia sa uskutočnila v Prahe dňa 20. mája 1956.

Otec Michal Bega stačil ešte po dobu svojho krátkeho pôsobe-
nia v Ladomirovej vyžiadať štátnu inančnú výpomoc na opravu 
chrámu vo Vagrinci v sume 25 000 Kčs.

Roku 1957 farnosť preberá duchovný otec prot. Juraj Šutko.
13. januára 1958 farnosť sa dostáva novému správcovi otcovi 

Jozefovi Oreničovi, ktorý tu pôsobil do r. 1960. Za svojho pôsobe-
nia dal prikryť chrám plechom vo Vagrinci a tiež starú drevenú 
zvonicu v Ladomirovej, ktorá bola pri búrke poškodená. Vtedy 
búrka zasiahla dve staré lipy, pričom starý kostolník Fedor Pasni-
šin len zázračne ostal nažive. 

Na  jar r. 1960 na farnosť sa dostáva veľmi dobrý starší svjaš-
čenik Juraj Šelever, ktorý k nám prišiel na výpomoc zo Zakarpat-
ska. Menovaný tu pôsobil veľmi úspešne. I keď tu nebol ani celý 
rok, predsa sa mu za ten čas podarilo za 12 000 Kčs, ktoré dostal 
od štátnej ľudovej správy, opraviť a zafarbiť zhrdzavenú plechovú 
strechu na chráme. Po púti, ktorá sa tu každoročne koná v česť 
sviatku Usiknovenija čestnyja hlavy sv. Ioanna Krestiteľa, musel 
menovaný odcestovať naspäť do Zakarpatska. Bolo to veľmi ťažké 
lúčenie ako pre neho samotného, tak aj pre tunajších veriacich, 
lebo bol tu veľmi obľúbený.

Po ňom na farnosť bol menovaný mladý svjaščenik otec Michal 
Kopčik. Pôsobil tu iba do nástupu na vojenskú službu a jeho man-
želka sa odsťahovala k rodičom. 

V jeseni r. 1961 na farnosť prichádza otec Ján Svaľavčik, ktorý 
tu pôsobil 3 roky. Práve v rokoch jeho pôsobenia na tunajšej far-
nosti, ako aj na iných viedol sa tuhý boj za zavedenie gregorián-
skeho kalendára (nového štýlu). Nakoniec túto otázku musela rie-
šiť Posvätná synoda našej cirkvi, ktorá sa zišla 2. novembra 1962 
do Michaloviec a uzniesla sa na tom, že povoľuje sa gregoriánsky 
kalendár pre všetky sviatky, okrem Veľkej noci – Paschy. Táto sa 
musí svätiť podľa ustanovenia sv. Otcov, t.j. podľa starého kalen-
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dára, a tak teda mnohé farnosti si tento starý (juliánsky) kalendár 
zanechali.

Od 24. septembra do 30. septembra 1961 uskutočňuje sa vše-
pravoslávna konferencia na ostrove Rodos, ktorá bola zvolaná 
z iniciatívy carihradského patriarchu Athenagora. Za našu cirkev 
sa na nej zúčastnil d.o. mitr. prot. kancelár MR dr. Jiří Novák a bis-
kup Metod z Michaloviec.

Od tohto roku je badať snahu všetkých cirkví za zjednotenie 
a táto snaha dostáva aj nový rozmer. Zdalo sa, že všetko vedie 
k lepšiemu, len aby bolo trošku viacej dobrej vôle zo strany Va-
tikánu.

Rok 1963 je rokom jubilejným. Je zasvätený 1100. výročiu mi-
sie svätých bratov Cyrila a Metoda na Morave. Ako teológovia, tak 
aj rôzni učenci oceňovali ich prácu ako po stránke náboženskej, 
tak aj kultúrnej. Boli vysielané rôzne relácie v rádiu a v televízii 
o význame ich misionárskej činnosti u nás.

Roku 1964 o. Ján Svaľavčik na vlastnú žiadosť opúšťa túto far-
nosť, ktorá sa dočasne dostala do administrácie d.o. Andrejovi Že-
lizňakovi z Nižnej Pisanej.

9. novembra 1965 na farnosť prichádza otec prot. Michal Ker-
naševič z Lomného (autor tejto práce – M.Š.).

Menovaného veriaci vítali veľmi prívetivo: s chlebom a soľou 
mu prejavili radosť z jeho príchodu a uistili ho, že sa veľmi tešia 
jeho príchodom, a  dúfajú, že i jemu sa Ladomirová zapáči. 

Neviem prečo, ale v Ladomirovej máloktorý svjaščenik tu bol 
spokojný. Veď aj mnohí hovorili: „Nestarajtesja, otče, o nič, bo vy 
tam dovše jak dva roky nebudete. Našto sja vam o dašto starati...“.

Také a podobné reči sa hovorili. Pravda, začiatok je všade ne-
ľahký a nebol tu ani pre menovaného, avšak predsa podľa svojich 
síl a schopnosti tento svjaščenik sa snažil každého presvedčiť, že 
sťahovavý život pre človeka s rodinou nie je nijakou rozkošou. 
Pravda, boli časy, že bolo veľmi módne často meniť farnosti alebo 
kňazov nielen v Ladomirovej a nielen pre tých duchovných, ktorí 
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nehľadali veriacich, ale „bohaté fary“. To sa mohlo stať hocijaké-
mu duchovnému. Prečo? Preto, že:

• Zjednotenie gréckokatolíkov s pravoslávnymi neprinieslo 
pre vtedajších duchovných pokojný život, nebolo to pre 
nich ľahké, lebo tí, ktorí sa nezjednotili, stále navštevovali 
svoje bývalé farnosti v rôznom čase a rôznym spôsobom. 
Len za tým účelom, aby poštvali ľud proti pravoslávnym 
duchovným. 

• Zjednotení duchovní, až na malé výnimky, tiež buntovali 
veriacich, hovoriac: „Ja ne schizmatik, ja staryj svjaščenik, 
nie kurzant, nie trityždňovyj...“

• Niektorí pokušitelia šli až tak ďaleko a zvlášť z radov rím-
skotolíkov, že prišli medzi našich svjaščenikov s úmyslom 
kompromitovať našu cirkev. Takým bol napriklad pán Mo-
hyla celebs., ktorý sa dal vysvätiť na pravoslávneho du-
chovného a bol menovaný na farnosť Vysoká n/Uhom. Me-
novaný častejšie navštevoval kapušiansku krčmičku ako 
svätý chrám. Tam sa opíjal a na spiatočnej ceste si často 
pospevoval: „Ja parobok z Kapušian, nemám ženu len som 
sám...“ A takých „invalidov“, ktorí trpeli na „charakterový 
reumatizmus“ bolo v týchto časoch viacej. Boli to ľudia, 
ktorí sa nebáli takto sa rúhať Bohu, lenže dlho si takto „ne-
parobčili“. Cirkev sa ich zbavila raz a navždy. 

• Takíto „mohylovci“ samozrejme vyvolávali nedôveru u ve-
riacich k pravoslávnemu svjaščenikovi, a preto treba bolo 
veľmi disciplinovane a svedomite si získavať dôveru a au-
toritu. A poctivému pravoslávnemu duchovnému sa to po-
darilo. Dnes veriaci ľud si jeho dušpastiersku prácu veľmi 
oceňuje. V tomto zápase všetky pekelné nástrahy zlyhali, 
lebo „Pánova moc v našich slabostiach sa dokonáva“ (II. 
Kor. XII, 9). 

Naši drobní duchovní zažili všeličo na našich dedinách, zvlášť 
pri zakladaní JRD, ale pritom svoju česť nestratili ani pred veriaci-
mi, ani sa voči štátu ničím nespreneverili. Naša svätá pravoslávna 
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Cirkev je na nich dnes priam hrdá. Áno, je hrdá, ale nebolo to ľah-
ké. Vyžadovala sa od našich svjaščenikov živá viera, trpezlivosť, 
pokora, rozvaha. Aby neurazili ani Boha, ani blížneho, ale vyhoveli 
aj všetkému, čo sa od nich žiadalo zo strany štátu. A v tých päť-
desiatych rokoch to nebolo také, žeby nám mohli uniatski kňazi 
závidieť. 

Z uvedených dôvodov aj menovaný o. Kernaševič sa ocitol 
v Ladomirovej ako na štvrtej farnosti. Jemu sa omrzel tiež taký 
„kočovnícky“ život, a preto pustil sa do poriadnej roboty.

Jednou z príčin, pre ktoré si tu duchovní nepochvaľovali, bol 
problém s vodou. Aby sa raz a navždy vyriešil, zišli sa Ladomi-
rovčania 13. decembra1965 (presne 40 ľudí) okolo fary a dali sa 
do roboty. Aktívne tejto roboty - s lopatou v ruke – sa zúčastnil aj 
tunajší svjaščenik a do večera toho istého dňa už bol kanál dlhý 
240 m, vykopaný pre vodovodné potrubie. Asi o dva dni prišli 
z Krajného Čierneho traja brigádnici na čele s Nikolajom Ducárom 
a vykopali studňu, takže do konca roka 1965 bol problém s vodou 
vyriešený.

V nasledujúcom roku sa urobila nová cesta k fare, zaviedol sa 
trojfázový elektrický prúd a telefón, a celá budova fary sa obnovi-
la. Všetka práca si vyžiadala náklad 15 000 Kčs.

21. februára 1967 zomrel v Stropkove na fare u duchovného 
otca Cupera, kde dožíval svoj vek, bývalý tunajší svjaščenik du-
chovný otec archimandrita Oleg. Bol pochovaný pri chráme, ako si 
sám želal. Pohrebný obrad vykonal Preosvietený vladyka Nikolaj 
za asistencie 7 duchovných.

28. februára 1967 bol zrušený stropkovský arcidekanát 
a tunajšia farnosť bola pridelená, ako aj ostatné farnosti strop-
kovského arcidekanátu, do bardejovského arcidekanátu. 

17. september 1967 je pamätným dňom pre tunajšiu farnosť. 
V tento deň sa tu uskutočnila tradičná slávnostná púť v česť sviat-
ku Usiknovenija čestnyja hlavy Ioanna Krestiteľa, na ktorú sa zišlo 
nebývalé množstvo veriacich. Správca farnosti nestačil vítať nové 
sprievody veriacich, ktoré sa k nám hrnuli zo všetkých strán. Spo-
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meniem tu aspoň tie väčšie, a to zo Stropkova, Stakčína, Driečnej, 
Písanej, Kružľovej, Vápeníka, Svidníka, Vyškoviec, Šemetkoviec 
a in. Slávnostnú svätú liturgiu odslúžil na tejto púti Preosvietený 
Nikolaj, biskup prešovský, ktorého doprevádzal mitr. prot. Peter 
Spišák, riaditeľ ÚER. Vladykovi asistovalo 15 duchovných. Svätá 
liturgia po prvýkrát sa slúžila na tribúne z južnej strany chrámu. 
Počasie veľmi prialo veriacim. Spev pod vedením miestneho kan-
tora Jána Vargu bol jedinečný. Epištolu prečítal Ján Kapraľ, kan-
tor zo Stakčína. Chrám bol vyzdobený rôznymi heslami nábožen-
ského významu. Tak napriklad na stene pri hlavných dverách bol 
plagát s textom o príčine vzniku tejto púte. Pod ním bol menší 
s textom: „Priidite ko Mni vsi truždajuščijisja i obremenennyji i Az 
upokoju vy“. Nad obetným stolom visel obraz s Ukrižovaným, nad 
ktorým bol zasa nadpis: „Se Ahnec Božij, vzemľaj hrichi mira“. 

V septembri 1967 bol dovezený náhrobný kameň na mohylu 
dr. Eugena Podhajeckého. Pomník urobil pán Ján Bodnár zo Strop-
kova za 1300 Kčs.

Chrámový sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa v Ladomirovej, 2017
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KAPITOLA  II.

Lokálna sonda do demokratizačného procesu

Obdobie roku 1968
Marec 1968 – začiatok demokratizácie v našej vlasti. 22. marca 

1968 odstúpil prezident Antonín Novotný.
Stalo sa to v dôsledku novej politiky v našom štáte – z demo-

kratizácie, ktorá znamenala celkovú slobodu prejavu. Každý sa 
mohol vyjadrovať ku tomu, čo podľa jeho subjektívneho názoru 
bolo správne a žiadúce. Povolilo sa všetko, aj chuligánstvo, ktoré 
vyčíňali nielen nejakí výrastkovia, ale dospelí ľudia – kresťania. 
Naše duchovenstvo sa tu ocitlo v zložitej a veľmi ťažkej situácii. 
Z milosti jedných sme boli trpení, a z nemilosti kresťanov - bití. Po 
dedinách začali chodiť rôzni agitátori, ktorí žiadali od veriacich 
podpisy na obnovenie únie. Aj naše rádiovysielanie pre Rusínov, 
začalo agitovať na úniu, lebo dr. Vasiľ Hopko, bývalý uniatsky bis-
kup sa vraj zaviazal niektorým osobnostiam ukrajinského rozhla-
su v Prešove, že ak mu dopomôžu k únii, zaväzuje sa a ručí, že aj 
ukrajinizácia Prešovska bude realizovaná. A takto, tí istí, ktorí len 
ešte pred rokom si robili posmešky z Cirkvi, z duchovných, kto-
rí popierali existenciu Boha, teraz začali kričať do rádia: ...,“vzjali 
vam zemľu i viru“ a sľubovali ľuďom vrátiť všetko naspäť. Chvála 
Bohu, že táto demokratizácia sa zatiaľ uskutočňuje bez prelieva-
nia krvi.

Vzhľadom na to, že koleso demokratizácie sa už veľmi rých-
lo roztočilo, vynucuje sa tu požiadavka zaviesť nejaký poriadok. 
Preto sa urýchlila voľba nového prezidenta. A tak teda 30. marca 
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1968 bol zvolený nový prezident našej vlasti – armádny generál 
Ľudvík Svoboda. Človek, ktorému je vyše 70 rokov, zaujíma najpo-
prednejšie miesto v našom štáte, lebo poslanci rátajú s jeho auto-
ritou, nadobudnutou v boji za naše oslobodenie.

Tento mesiac a vôbec celé obdobie 
Veľkého pôstu bolo veľmi ťažké pre 
dušpastierov pravoslávnej Cirkvi. 
Biskup Hopko hoci i nie celkom 
zdravý, ale za morálnej a materiálnej 
pomoci rímskokatolíckej cirkvi žia-
dal od vlády rehabilitáciu gréckoka-
tolíckej cirkvi. Za tým účelom podal 
žiadosť Národnému zhromaždeniu, 
opis ktorej zaslal aj na naše epar-
chiálne úrady. Z tohto dôvodu náš 
vladyka Nikolaj, biskup prešovský, 
zvolal mimoriadne zasadanie arcide-
kanov na 28. marca, ktorého som sa 
zúčastnil aj ja. Zasadania sa zúčastnil 
aj Jeho Blaženstvo metropolita Do-
rotej so svojím kancelárom d.o. mitr. 
prot. dr. J. Novákom. Na zasadaní bol 
vypracovaný plán činnosti v záujme našej cirkvi a prijaté patričné 
stanovisko, ktoré bolo poslané na kompetentné inštitúcie.

Aj p. biskup Hopko mal svoj plán, ktorý sa mal uskutočniť jed-
notne na všetkých farnostiach za pomoci určitých ľudí, ktorí sú 
dnes veľmi známi, lebo sa preslávili svojou aroganciou. Títo ľudia 
mali totiž, podľa tohto plánu vtrhnúť do chrámov na Kvetnú ne-
deľu, nášho svjaščenika zobliecť a takto okupovať farnosť. Bohu 
chvála, tento plán sa im nepodarilo realizovať. Ovšem pre našich 
duchovných to bol veľmi závažný psychický nátlak.

11. apríla 1968 Jeho Preosvjaščenstvo vladyka Nikolaj zvolal 
do Prešova celoeparchiálne zhromaždenie duchovných. Všetkých 
nás bolo 109. Na ňom sme sa dozvedeli, že do Paschy sa niko-

Bratislava - nový chrám sv. Rastislava
Duchovný správca 

mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
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mu nič nestane a po Veľkej noci, že sa uskutočnia jednania medzi 
predstaviteľmi našej cirkvi a uniatskej.

Aj Ladomirovu nezabudol na-
vštíviť v tých dňoch bývalý uniat-
ský kňaz Alexander Schudich. Pri-
šiel sem preto, lebo uniati nechceli 
dávať svoje podpisy na úniu Jánovi 
Olejárovi. On mal síce väčší úspech 
ako jeho kantor, ale nie taký, aký 
snáď očakával.

Pascha roku 1968 bola mimo-
riadne pekná. Veď na prvý deň, 
akoby aj samotná príroda sa chce-
la pripojiť k tomuto slávnostnému 
„Christos voskrese iz mertvych...“, 
ozdobila sa belobou rozkvitnutých 
čerešní a na tretí deň rozkvitli aj 
slivky. Teplomer vystúpil až na 28 
st. C.

Na tretí deň, t.j. 23. apríla slúžil 
som svätú liturgiu normálne.

O dva týždne neskoršie situácia 
u nás už bola taká, že Eparchiálna 
rada rozposlala všetkým pravosláv-
nym duchovným cirkulár s prilože-

ným prehlásením, že svjaščenik „X“ „Y“ ostáva verným sv. pravo-
slávnej cirkvi. Ja osobne som toto prehlásenie odoslal toho istého 
dňa, kedy som ho dostal.

9. mája 1968 do Ladomirovej znovu prišiel na aute Alexander 
Schudich a 10. mája slúžil v starom chráme prvú sv. liturgiu od ob-
novenia, t.j. od 28. apríla 1950, kedy sa uskutonil Prešovský snem. 

11. mája 1968 uniati organizovali hromadnú manifestáciu 
v Prešove s tým úmyslom, že davom ľudí násilnou formou zoberú 

Smolník - nový chrám 
Pokrova Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca
jerej Mgr. Zoltán Rausch
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budovu Eparchiálnej rady a Bohosloveckej fakulty. „Sovit nečes-
tivych rozorilsja“, lebo organizátorov manifestácie v ten istý deň 
zavolali na centrálne úrady a ľud, ktorý sa zišiel do Prešova musel 
sa rozísť naprázdno.

18. mája dostal som mimoriadne číslo nášho cirkevného ča-
sopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktoré podľa obsahu bude veľmi 
cenným historickým materiálom, a preto som ho zachoval aj pre 
tunajšiu kroniku:

„19. mája došiel do Ladomirovej 
znovu uniatsky kňaz, redemptoris-
ta ig. Čelustka zo Stropkova, aby 
tu na nedeľu Samaritánky odslúžil 
v starom chráme liturgiu. 

Tohto dňa som slúžil v Šemet-
kovciach a po ceste som po prvý 
raz počas môjho pôsobenia v Lado-
mirovej stretol asi 10 uniatov, ktorí 
z Vagrinca išli na svätú liturgiu do 
Ladomirovej. Stretával som ich zo 
zvláštnym, nevýslovným pocitom. 
Či ten pocit vyplýva z mojej slabosti, 
či nie, neviem... A zdá sa, slúžil som 
v drevenom chráme naposledy.

26. mája v Ladomirovej v uniat-
skej cerkvi už slúžil pán Bačinský 
z Ľutiny. Takisto slúžil aj 2. júna.

26. mája poobede navštívil som Rafajovce. Tam som zažil dosť 
nepríjemnú scénku u bývalého kurátora Koprivňaka. Táto scénka 
ma prinútila nemyslieť iba na seba, ale uvažovať verejne. V tejto 
skutočnosti sa zračí všetko to, čo po tieto časy prežívalo pravo-
slávne duchovenstvo.

V nedeľu 26. mája 1968 v Rafajovciach bohoslužbu mali traja 
duchovní: Jesenský, Simko, Molčany i keď bola obyčajná nedeľa. 
Pravda, prv než sa tak stalo, došlo dva razy k vylámaniu chrámo-

Medzilaborce - chrám Svätého Ducha
Duchovný správca

prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
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vých dverí a k vybitiu okien na miestnej fare. Nerobilo sa to všetko 
z nejakej roztopašnosti. Kameň do farského okna nebol hodený 
s úmyslom rozbiť iba okenné sklo. Neboli to predsa deti...

Postihnutý náš duchovný 
správca farnosti Michal Pirchala 
obrátil sa pre pomoc na najbližšiu 
stanicu VB, ale márne. „Ak vás za-
bijú, vraha zaistime“. Po takejto ša-
lamúnskej odpovedi, ktorej sa mu 
dostalo od ochrancov verejného 
poriadku, obrátil sa na mňa, aby 
som prišiel pohovoriť s človekom, 
ktorého som poznal pred ôsmi-
mi rokmi ako kurátora uvedenej 
farnosti a ktorý bol iniciátorom 
všetkého pobúrenia a neporiadku, 
aký je dnes na farnosti Rafajovce. 
Ten bývalý kurátor Ján Koprivňak, 
veľmi sa zaangažoval za gréckoka-
tolícku cirkev. On je pravou rukou 
spomenutých kňazov.

V nedeľu 26. mája asi o 4. hod. 
poobede navštívil som ho spolu 
s duchovným otcom prot. Petrom 

Cuperom, pravoslávnym svjaščenikom zo Stropkova, aby som 
s ním po priateľsky pohovoril. Sklamali sme sa. Len čo nás zočil, 
už bolo po priateľstve. Celý rozhovor s ním mohol trvať 2-3 mi-
núty. Musel som ho zredukovať iba na to, aby som mu stručne 
povedal, prečo som vkročil do jeho domu. Moja veta doslova zne-
la takto: „Aby som vás upozornil, že všetko, čo sa u vás stalo, aj 
za bezpečnosť miestneho duchovného ste vy zodpovedný“. Svoju 
poznámku som dokončil už vo dverách, ktoré nám vopred otvo-
ril. Aby sme neodišli celkom bez spomienok na tento deň, jeho 
syn Ján nezabudol nás „poctiť titulmi“, ako napriklad „ty hovädo“ 

Osadné - chrám Vozniesenia Isusa Christa
Duchovný správca
prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
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a pod. Tieto hanebné „tituly“ zopakoval aj pri našom odchode 
z Rafajoviec. My sme však na ich nadávky vôbec nereagovali. Bol 
to ten istý človek, ktorý len pred 4 rokmi choval sa ku mne, ešte 
ako k správcovi farnosti v Lomnom, celkom pohostinne, nocoval 
som uňho, obedoval a pod. Je členom strany. Po tom všetkom, čo 
som zažil, a čo musí ďalej znášať tamojší svjaščenik, i keď väčšinu 
veriacich má za sebou, nemôžem ďalej nahlas nemyslieť. Veriaci, 
ktorí sú s duchovným otcom Michalom Pirchalom spokojní, ne-
môžu sa ho zastať len preto, že sa neriadia podľa hesla: „rež a rú-
baj do krvi“...

Veľa sa u nás hovorí a píše o de-
formáciach z minulosti. Za takú 
sa považuje aj likvidácia únie. Te-
raz sa rehabilitujú kňazi, ktorí 
boli väznení za to, že sa skutočne 
postavili proti zákonu, proti vlád-
nemu programu vtedajšej vlády 
a doby. A boli aj takí, ktorí opustili 
svoje farnosti z dôvodov nesúhlasu 
s pravoslávim, lebo boli takto vy-
chovávaní, a preto nechceli konať 
proti svojmu svedomiu.

Naši duchovní, pravoslávni, 
zvlášť mladí, boli vychováva-
ní v duchu pravoslávia, a nikoho 
z farnosti nevyháňali. Prišli na 
uprázdnené farnosti, na žiadosť 
veriacich. Na kňazské povolanie nepripravovali sa ani v ZSSR, ani 
na západe, len u nás. Naša vláda umožnila im stať sa duchovnými 
a dnes ich s tichým súhlasom, či prižmúrením oka chce vyhnať na 
ulicu. Nezdá sa aj také riešenie deformáciou? 

Úpenlivo prosím štátne orgány, aby nedovolili gréckokatolíc-
kym kňazom zneužívať demokratický proces na štvanie nášho 
veriaceho ľudu, ktorý si praje iba to, čo je najdrahšie – pokoj.

Snina - nový drevený chrám sv. Rastislava
Duchovný správca

mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
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Dúfam, že aj hlas pravoslávneho svjaščenika nebude hlasom 
„volajúcim na púšti“, ale že kompetentné orgány budú riešiť ná-
boženskú otázku tak, aby sa deformácie neopakovali, za čo vy-
jadrujem úprimnú vďaku a zostávam s úplnou úctou“. Nasleduje 
podpis.

Dňa 3. júna 1968 na stropkovskú pravoslávnu faru prišlo 15 
chlapov: 6 zo Stropkova a 9 z Krušinca, a žiadali duchovného otca 
Petra Cupera, aby podpísal úniu. Keď zistili, že o tom s ním škoda 
hovoriť, žiadali kľuč od chrámu. Keď ani to sa im nepodarilo do-
siahnuť, prehlásili, že chrám vezmú násilím.

Na samotný sviatok Zo-
slanie Ducha Svätého, t.j. 
9. júna 1968 na večiereň 
v Stropkove zišlo sa mnoho 
pravoslávnych veriacich, 
asi okolo 150. Prišli tiež aj 
uniati s rímskokatolíkmi 
v počte asi 200 ľudí. Do 
chrámu vstúpili až na kon-
ci večerne a začali kričať: 
dávaj kľúče, dokonca zača-
li sa Bohu rúhať. S Božou 
pomocou pravoslávnym sa 
podarilo ich vytlačiť nielen 
z chrámu, ale aj z areálu.

10. júna, na druhý deň sviatku okolo chrámu sa zhromaždilo 
mnoho ľudí zo Stropkova, z Bokše, z Miňoviec, z Krušinca a iných 
dedín, asi okolo 1000 ľudí. Organizátori tohto „počestného“ zhro-
maždenia vylomili všetké dvere na chráme. Pravoslávni veriaci 
plakali, a uniati sa im smiali a vyhrážali sa im.

Toho istého dňa zatvorili chrám aj pred duchovným otcom Já-
nom Liptákom na Vyšnom Svidníku, a mu povedali: „Ak podpíše-
te, chrám bude aj naďalej váš.“ 

Humenné - nový chrám sv. Cyrila a Metoda
Duchovný správca
mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
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13. júna bolo vydané vládne uznesenie o povolení gréckokato-
líckej cirkvi.

21. júna Preosvietený vladyka Nikolaj zvolal mimoriadnu 
poradu duchovenstva, na ktorej informoval o obsahu vládneho 
uznesenia zo dňa 13. júna 1968.

Na tejto porade duchovní sa uzniesli ísť do Prahy a informovať 
kompetentné orgány o všetkom, čo sa deje na východnom Sloven-
sku.

26. júna vo večerných 
hodinách zišlo sa do Pre-
šova mnoho duchovných, 
ktorí spontánne večerným 
rýchlikom odcestovali do 
Prahy.

27. júna 90 pravosláv-
nych kňazov z východného 
Slovenska najprv navštívilo 
Metropolitnú radu, kde si 
obliekli reverendy a takto 
sa pobrali do chrámu svä-
tého Cyrila a Metoda, kde 
odspievali „Vičnuju pamjať“ zavraždenému biskupovi Gorazdovi 
a odtiaľ sa pobrali rovno na Ministerstvo kultúry a informácii.

O 11. hod. sme boli prijatí. Do 14,30 hod. sme povedali všetko, 
čo sme mali na srdci. Hovorilo sa ozaj vecne. Upozorňovali sme na 
anarchiu, ktorá sa všade vtedy šírila. Ľudia tvrdej pästi robili, čo 
chceli, nikto však proti ním nijako nezakročoval, a to všetko treba 
bolo povedať. A  povedalo sa, myslím si, veľmi dobre. 

Asi okolo 15. hod. prijal nás aj náš prezident armádny gene-
rál Ludvík Svoboda, ktorý, i keď bol, aj je stále veľmi zamestna-
ný, venoval nám predsa tú polhodinku. Rozhovor s ním bol veľmi 
srdečný. Na konci sa červenou sálou rozľahlo mohutné a harmo-
nické „Mnohaja lit“ a my sme pomaly opúšťali túto sálu a s ňou aj 
Hradčany.

Svidník - nový chrám Svätej Trojice
Duchovný správca

mitr. prot. Mgr. Ján Sovič (arcidekan) 
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Cieľ tejto návštevy bol iba informatívny. My sme vedeli, že nám 
v našom ťažkom položení nikto nepomôže, ale vedeli sme aj to, že 
história náš krok bude hodnotiť kladne, lebo náš úmysel bol čistý. 

4. júla v Prešove bola porada, na ktorej sa jednalo o osude ka-
tedrálneho chrámu.

5. júla uniati si vzali za prítomnosti cirkevného tajomníka ná-
silím kľúče od katedrálneho chrámu.

6. júla, bolo to v sobotu, so súhlasom redemptoristu Čverčka 
Stropkovčania Michal Berežný a Gostič zhodili pravoslávny kríž 
zo zvonice v Stropkove, ktorá bola postavená vedľa pravoslávne-
ho chrámu pravoslávnymi veriacimi z ich prostriedkov, pod vede-
ním tamojšieho správcu farnosti d.o. prot. Petra Cupera.

7. júla v katedrálnom chráme v Prešove slúžili uniati.
10. júla po prvý raz zasadala Okresná správna komisia pre 

veci cirkevné v Bardejove, na ktorej bol prítomný aj autor týchto 
riadkov (duchovný otec prot. Michal Kernaševič). Asi o pol ho-
diny som sa oneskoril. Len čo som sa posadil, predseda komisie 
p. Paranič, predseda ONV, hneď ma informoval o tom, čo už bolo 
rozhodnuté. Konštatoval totiž, že nakoľko dvojdňovú lehotu pra-
voslávni veriací nevyužili na to, aby svojimi podpismi na MsNV 
v Bardejove prejavili svoju príslušnosť ku pravoslávnej cirkvi, 
pravoslávna farnosť v Bardejove sa ruší.

Ja som protestoval tým, že:
a) dvojdňová lehota nestačí na to, aby sa všetci veriaci mohli 

takým spôsobom rozhodnúť pre tú, či onú cirkev,
b) nikto mi nezaručí a nedokáže, že gréckokatolícka stránka 

o tom spôsobe nebola skôr oboznámená, a my sme boli postavení 
pred hotovú vec,

c) medzi podpísanými gréckokatolíkmi môžu byť aj veriaci 
rímskokatolíckeho náboženstva a také riešenie nepovažujem za 
správne a demokratické. 

Navrhoval som preto, aby sa veriaci mohli prejaviť demonštra-
tívne, na bohoslužbách. Niekoľko nedelí nech sa pozoruje účasť 
na gréckokatolíckych a pravoslávnych bohoslužbách, a tak nech 



135

sa potom súdi o tom, ktorá farnosť vypadne resp. nevypadne, ale-
bo sa popri prvej zriadi aj druhá. Na tento spôsob vyjadrenia sa 
za tú alebo onú cirkev prítomný pán farár Gladyš – zástupca gréc-
kokatolíckej cirkvi, nepristával a protestoval proti tomu spôsobu. 
Ja som potom požiadal, aby na zasadanie bol predvolaný aj správ-
ca pravoslávnej farnosti v Bardejove duchovný J. Šutko. Predseda 
moju požiadavku neakceptoval.

„Vy ste poverený zastu-
povať pravoslávnu cirkev, 
a preto pán Šutko tu nemá 
čo robiť“ – znela jeho od-
poveď.

Napokon však predseda 
predlžil lehotu podpisovej 
akcie na 7 dní, teda do 17. 
júla, s čím som súhlasil, 
a tak aj pravoslávni mali 
možnosť prejaviť svoju 
vôľu. Pritom predseda po-
znamenal, že ak sa do toh-
to dňa nikto nepodpíše za 
pravoslávnu cirkev, pravo-
slávna farnosť v Bardejove 
sa zruší a všetok majetok 
preberie gréckokatolícka 
cirkev. Ak sa ale nazbiera aspoň najmenší počet veriacich pre pra-
voslávnu cirkev, podľa predsedu to by malo byť aspoň 200 nad 18 
rokov, potom osobitná komisia bude riešiť túto vec, aby sa spra-
vodlivo majetok rozdelil.

Po Bardejove sa riešila otázka Cigelky. Tam vraj došlo pri tej 
podpisovej akcii k vzájomnej bitke. Za gréckokatolícku cirkev sa 
vyjadrilo 65 veriacich. A 30 Cigánov prehlásilo, že pôjdu za väčši-
nou, takže s nimi za gréckokatolícku cirkev by bolo 95 osôb.  Pod-
ľa udania MNV v obci je 215 dospelých osôb. Nakoľko podpismi 

Bardejov - nový chrám sv. Sera ima Sarovského 
(vrchný chrám)

Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda 
(spodný chrám)

Duchovný správca
mitr. prot. Mgr. Ján Lakata (arcidekan)
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nebola vyjadrená ani polovica za 
gréckokatolícku cirkev a ostatní 
nepovažovali za nutné podpisom 
sa hlásiť k pravoslávnej cirkvi, 
predseda uznal za nutné previesť 
12. júla tajné hlasovanie.

Pán Gladyš hneď proti tomu 
rozhodnutiu protestoval. Povedal, 
že „... on pre svoju cirkev má urči-
té podpisy, aj keď nie polovicu, ale 
má a ostatní môžu byť neveriaci, 
a preto nepovažovali za nutné sa 
podpisovať. Je proti takým ústup-
kom, aké musí gréckokatolícka 
cirkev robiť. Pravoslávni majú 
svojich kňazov na farnostiach, 
spáchali na nich násilie, keď ich 
likvidovali, dnes ich kňazi sú „no-
votnovci“ a ešte také ústupky...“.

Po jeho vystúpení bolo udelené 
slovo mne. Ja som doslova povedal 
toto: „Nemienim teraz prejavovať 

svoje vyjadrovacie schopnosti“.
Po mojej odpovedi vystúpil vedúci odboru školstva pán Maňko 

a vyjadril sa za nutnosť tajného hlasovania v Cigelke.
Takto sa skončila otázka Cigelky.
Potom ma informovali o tom, že farnosť Kružľov prešla 

spontánne ku gréckokatolíckej cirkvi.
Z Chmeľovej vraj správca farnosti Ondo oznámil, že veriaci sú 

s ním spokojní, a preto nie je žiadúce, aby sa ňou komisia zaobe-
rala. 

Napokon prdsedajúci povedal, že bude sa musieť riešiť far-
nosť Šarišské Čierne a tiež tie farnosti, ktoré o to písomne komi-
siu požiadajú.

Sukov 
nový chrám sv. Sedmopočetníkov
Duchovný správca
prot. Mgr. Miroslav Pirchala
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Porada sa chýlila ku koncu. Pán Gladyš zasa si vyžiadal slo-
vo, aby si zarečnil o pokoji medzi veriacimi, o kresťanskej láske 
a o tom, že ju nevidí u nás. 

Ja som nemohol mlčať a na záver som položil otázku p. Glady-
šovi:

„Pán farár, povedzte mi, prosím, s akou láskou ste odoberali 
pravoslávny chrám v Stropkove? Povedzte mi aspoň jeden prípad, 
žeby pravoslávni počas 18 ročnej činnosti na farnostiach, ktoré 
ste opustili, aspoň jeden jediný kríž zhodili z chrámov, ktoré po 
vás prebrali, alebo, žeby vyhodili sväté ikony z chrámu. Vy ste to 
dokázali urobiť za 1 mesiac tak, ako sa to stalo práve v Stropkove“.

Na moje otázky p. Gladyš odpovedal iba mávaním rúk a po-
známkou, že sa s nami nedá hovoriť. Samozrejme, predseda pova-
žoval za nutné ihneď schôdzu ukončiť. 

Text opisujúci priebeh tejto schôdze je prebratý zo zápisnice 
z tohto jednania dňa 15. júla 1968, a ktorá bola odoslaná na kom-
petentné miesta.

18. júla 1968 znovu zasadala v Bardejove okresná správna ko-
misia. Vzťah ostatných členov ku mne bol už omnoho priateľskej-
ší, než na zasadnutí prvej komisie. Opis záznamu tejto schôdze 
uvádzam:

„Správa z druhého zasadnutia okresnej komisie pre veci cir-
kevné v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. júla 1968 v zasa-
dačke predsedu ONV. Prítomní boli všetci okrem predsedu ONV. 
Zasadanie viedol vedúci odboru školstva pán Maňko. Pred zasa-
daním uskutočnila sa menšia porada bez nás, zástupcov oboch 
cirkví. Všeobecne možno konštatovať, že druhé zasadanie sa vied-
lo v lepšom, priateľskejšom ovzduší než prvé. 

Ako prvý bod riešila sa otázka farnosti Bardejova. Predsedajú-
ci zdôraznil, že nakoľko pravoslávna stránka splnila požiadavku, 
že totiž do stanoveného termínu (za 7 dňové obdobie) vyjadrila 
svoje pravoslávne presvedčenie 214 podpismi, musí sa s ňou rá-
tať tiež ako s farnosťou. Nakoľko však gréckokatolícka stránka je 
vo väčšine, doporučila komisia povoliť gr. kat. farnosť a majetok 
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tiež prideliť tej cirkvi. Pán farár Gladyš poznamenal, že podpisy sa 
nezbierali na MsNV, ako to stanovila komisia, ale iba po domoch 
a že vraj podpisovali aj Cigáni za 5 Kčs a občania z okolia, takže nie 
je to celkom smerodajné pre spravodlivé hodnotenie tejto otázky.

Okresný cirkevný tajomník p. Harajda mu predložil podpisy 
a poznamenal, že podpisy sám skontroloval, a že nenájde sa ani 
jeden podpis Cigáňa, ani vidiečana.

Ja som mal podobnú poznámku na prvom zasadaní, že totiž 
my môžeme zaručiť, že medzi podpismi našich veriacich nenájde 
sa ani jeden podpis rímskokatolíka, lebo takéto nezískame, ale že 
oni, teda gr. kat. mi nezaručia, že ich nebudú mať. U nich je k tomu 
veľký predpoklad, a preto bolo by žiaduce, aby sa k tejto veci ešte 
raz prikročilo na návrh krajskej komisie a aby sa dala možnosť 
vzájomnej kontroly podpisov, čo doposiaľ nebolo urobené.

Komisia doporučila krajskej komisii vyriešiť otázku zabez-
pečenia vyžiť sa nábožensky aj pravoslávnym veriacim. Je žia-
duce, aby sa táto otázka riešila paralelne s gr. kat. cirkvou, aby 
náš duchovný až vtedy mohol uvoľniť farský dom, ak bude mať 
náhradný byt a podobne nech sa postupuje aj s chrámom, ak by 
sa nemohlo vyriešiť spoločným užívaním chrámu, čo by bolo naj-
demokratickejšie.

Cigelka sa vyriešila v tom zmysle, že majetok bol tiež doporu-
čený géckokatolíckej cirkvi, nakoľko o pár podpisov mali väčšinu. 
Podpisy doniesli ľudia osobne na ONV v deň zasadania komisie. 
Pravoslávni nechceli sa podpísať, iba zaslali list, v ktorom dokazu-
jú, že podpisová akcia nebola prevedená demokraticky a správne.

Ja som žiadal, aby na podpisový hárok smel sa pozrieť tamojší 
pravoslávny farár a aby mohol posúdiť, či hárok nepodpisovali aj 
deti.

Ostatní členovia komisie trvali na svojom, že podpisy sú overe-
né pečiatkou MNV.

A ja som zastával stanovisko, že MNV môže tiež rozhodnúť 
buď kladným alebo záporným postojom k tejto alebo onej cirkvi. 
Moje pripomienky však sa nebrali do úvahy. Komisia navrhla kraj-
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skej komisii rozhodnúť v prospech gr. kat. cirkvi s tým, aby bola 
daná možnosť konať si náboženské úkony aj pravoslávnym. 

Ďalej sa rozhodovalo o Hrabskom. Komisia musela dať jed-
noznačne právo väčšine, ktorá aj s farárom Františkom Dancákom 
bola na strane gr. kat. cirkvi. Iba niečo vyše 40 osôb sa nijako ne-
vyjadrilo, ale 274 sa podpismi vyjadrili za gréckokatolícku cirkev.

Pán farár Gladyš dal potom komisii papierik, na ktorom bolo 
napísané asi to, že veriaci v Beloveži aj s farárom prestupujú na 
gréckokatolícku cirkev. Papierik bol opatrený 4 podpismi a pe-
čiatkou farského úradu, MNV a DO KSS. Komisia ho však nebrala 
ako hodnoverný dokument a právoplatný, zvýrazňujúci vôľu ľudu, 
ale bola za to, aby sa tam previedla podpisová akcia. To isté bolo 
navrhnuté pre farnosť Andrejovú a Giraltovce.

Poznamenávam, že v Bardejovskom okrese celú túto presved-
čovaciu akciu, ako sa sám priznal, robí pán farár Gladyš. Ktorú 
obec on nenavštívi, odtiaľ sa nijaké podpisy nedostanú na ONV. 
Robí sa to iba jeho zásahom. A tak sa stalo aj v Beloveži. Po náv-
števe farára Bocka dal mu tento papier, ktorý bol napísaný ešte 9. 
júna 1968.

Bolo by žiaduce, aby Eparchiálna rada v Prešove buď obežní-
kom alebo iným spôsobom inštruovala našich duchovných, aby aj 
naši veriaci pristúpili k podpisovej akcii a tak si na farnosti zabez-
pečili kľud a poriadok, aby sa už konečne tá náboženská otázka 
vyriešila bez bitiek a nadávok“.

V júli sa v našej vlasti všade šírila podpisová akcia. Jedni zbie-
rajú podpisy po stránke náboženskej, v čom zvlášť vynikali gréc-
kokatolíci, a k tomu nútili aj pravoslávnu stránku. A tak sa museli 
aj naši veriaci podpisovať v Bardejove, Stropkove, vo Svidníku 
a inde. V Ladomirovej sa pravoslávni na nič nepodpisovali. Ja som 
si urobil podrobný zoznam duší. 

Pretože prevaha pravoslávnych je na tunajšej farnosti značná, 
nepovažoval som za potrebné nútiť, či presviedčať veriacich na 
podpisy.
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Koleso demokratizácie, (alebo anarchie) v našej vlasti sa po 
januári do augusta tak rozkrútilo, že ho už bolo veľmi ťažko zasta-
viť. Ľudia nielenže sa vadia, hrubo urážajú, ale sa aj bijú, niekde 
aj smrteľne. Okrem toho vedúci činitelia Sovietskeho zväzu nám 
nielenže začali nedôverovať, ale kríza sa čím ďalej tým viac prehl-
buje a vyostruje.

30. júla 1968 Pravda prináša správu o jednaní v Čiernej n/Ti-
sou, kde sa zišli naši aj sovietski predstavitelia. 

4. augusta 1968 gréckokatolícky kňaz Schudich zvolal veria-
cich gr. kat. cirkvi vo Vagrinci, aby zriadil tzv. akčný výbor. Toto sa, 
pravda praktizovalo všade, na všetkých farnostiach. Bol to výbor 
vlámačov, rozbíjačov chrámových dverí, lebo kde tento nefungo-
val, tam nebol chrám pred pravoslávnymi zatvorený.

14. augusta 6 opilcov zo Stropkova o 2. hod. po polnoci napad-
li stropkovského pravoslávneho svjaščenika duchovného otca 
Petra Cupera. Rozbili sklo na dverách a chceli ho zbiť. On však 
bol šikovnejší a za krátky čas už mu prišli jeho veriaci na pomoc 
a dvoch stropkovských chuligánov aj chytili. O tomto sa zmieňoval 
aj rozhlas, vysielanie pre Rusínov v Prešove vo svojich správach 
17. augusta o 12 hod.

21. augusta v noci prestúpili vojská Varšavskej zmluvy naše 
hranice. 

Toho istého dňa bol som na zasadaní okresnej správnej ko-
misie pri rade ONV vo Svidníku, ktorá mala prejednávať situáciu 
v samotnom Svidníku.

Porada sa začala presne v stanovenom čase, o 8. hod. Už po pri-
vítaní členov komisie predsedom odboru školstva a kultúry do-
chádzal som k presvedčeniu, že som na porade zbytočný. Reč me-
novaného smerovala k tomu, aby mňa množstvom prázdnych slov 
presvedčila, že komisia je skutočne neutrálna v týchto veciach, že 
jedná demokraticky. Ale zbadal som, kam rečník mieri až vtedy, 
keď po odôvodnení, že minulá schôdzka komisie sa rozhodla ne-
uznať podpisy ako pravoslávnych, tak aj gr. kat. veriacich len pre-
to, že na troch podpisových hárkoch (a bolo ich asi 8) nebola vypí-
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saná hlavička, na čo sa vlastne dotyční podpisovali. Ale aj preto, že 
vraj pravoslávnym podpisovali aj Cigáni, čo bolo vlastne opakom. 
Preto podpisy pravoslávnych komisia neuznala. Aby to nevyzera-
lo, že sa to robí nátlakom, neuznávajú sa ani gréckokatolícke pod-
písy, lebo aj tu zistili nedostatky, a to také, že niektoré osoby boli 
viac raz podpísané, len aby tých podpisov bolo čím viacej. 

Osobne som bol toho názoru, že pravoslávna stránka má ozaj 
správne podpisy a nie trojročné, ako sa o nich zmieňovali členovia 
komisie, a že stránka gr. kat. mala málo právoplatných podpisov.

V mojej domnienke, že pravoslávie sa tu má administratívne 
likvidovať utvrdili ma ďalšie slová p. predsedu komisie, ktorý vy-
slovil na adresu nášho duchovného dp. Jána Liptáka, že vraj agi-
tuje, zastrašuje katolicizmom svojich veriacich a tak morálne robí 
na nich nátlak, aby sa podpisovali za pravoslávnu cirkev, ale že to 
nie je ich presvedčenie.

Po týchto slovách žiadal som komisiu, aby bol predvolaný náš 
duchovný, a to čo majú proti nemu, či jeho taktike, aby mu po-
vedali predo mnou do očí, lebo je ľahšie útočiť na človeka, ktorý 
sa nemôže brániť, pretože je neprítomný, ako povedať niekomu 
pravdu rovno do očí.

Moja požiadavka nebola splnená. Všetci sa postavili proti tomu. 
Oznámili mi, že gr. kat. boli sa podpisovať na MsNV a pravoslávni 
tam nedošli, a preto navrhovali, aby všetok majetok bol pridelený 
gréckokatolíckej cirkvi.

Moja reakcia bola následovná:
„Prepáčte, za takých okolností nemôžem sa zúčastniť ďalšieho 

jednania. Čo som tu od vás počul, je klamstvo, pretože len včera, 
keď som sa vracal domov z cesty, stretli ma veriaci vo Svidníku 
a rozprávali mi, čo sa tu robí. Povedali mi aj to, že boli hľadať prav-
du na KNV a že neboli za farára, lež za pravoslávnu cirkev. Zvlášť 
p. Vanca, ktorý so mnou najviac o tejto veci hovoril a sám osob-
ne pre túto vec bol v Košiciach, je skutočne pravoslávny“. A dodal 
som: “Jednanie, akým chcete násilne likvidovať pravoslávnu cir-
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kev nie je demokratické, a preto odchádzam“. Po pozdrave odišiel 
som z tohto zásadnutia, aby jednali o nás, bez nás.

17. septembra bol znovu tradičný odpust ako vždy predtým. 
Chvála Bohu bol aj toho roku vydarený. Ľudí bolo toľko, že sa mu-
selo slúžiť vonku.

21. septembra bol som pozvaný znovu do Bardejova na zasa-
danie komisie. Nezúčastnil som sa ho, ale som poslal odôvodne-
nie, ktoré doslova uvádzam:

„Dnes, t.j. 19. septembra 1968 bolo mi telefonicky oznámené, 
že sa mám zúčastniť zasadania okresnej správnej komisie v Bar-

dejove dňa 21. septembra. 
Ako zástupca pravoslávnej 
cirkvi sa tohto zasadania 
nemienim zúčastniť z dô-
vodov:

Vládne nariadenie č. 
70/68 zo dňa 13. júna 1968 
okresná správna komisia 
nedodržuje, nehľadá spô-
sob vzájomnej dohody me-
dzi pravoslávnou a gréc-
kokatolíckou cirkvou, ale 
zámerne rad radom, či 
oprávnene, či neoprávnene 
likviduje pravoslávne far-
nosti.“

21. septembra 1968 vtrhli v noci gréckokatolíci do pravosláv-
neho chrámu v Nižnom Svidníku, vymenili zámok vo dverách a na 
samotný sviatok Roždestva Presvjatoj Bohorodicy slúžil v ňom už 
gréckokatolícky kňaz.

26. septembra 1968 bol Jeho Preosvietenosť vladyka Nikolaj 
so špirituálom PBF duchovným otcom prot. Jurajom Kuzanom, 
duchovným otcom prot. Petrom Cuperom, správcom pravoslávnej 

Krajné Čierno - nový chrám Vasiľa Veľkého
Duchovný správca
prot. Mgr. Miroslav Babej
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farnosti Stropkov a mnou na ONV v Bardejove u predsedu s pro-
testom proti likvidácii pravoslávnej farnosti v Bardejove. Farnosť 
chcú takto likvidovať: chrám gréckokatolíci zobrali násilím, nášho 
duchovného chcú dať do bytovky, aby nemohol v nej slúžiť bo-
hoslužby. Teraz však slúži na fare a návštevu má dobrú. Aby to 
nebolo tak okaté, ponúkajú pre pravoslávnych drevenú cerkov 
v Bardejovských Kúpeľoch.

Toho istého dňa boli sme tí istí aj vo Svidníku na ONV a takisto 
s protestom proti likvidácii farnosti vo Svidníku.

29. septembra padol Stročín. Slúžil tam gréckokatolícky kňaz 
Schudich z Ladomirovej a p. Hricov zo Svidníka. Privítanie však 
nemali tam najlepšie. 

1. októbra otec duchovný Ján Labun aj so mnou doniesol pod-
pisy pravoslávnych veriacich zo Stročína a iliálok na ONV vo Svid-
níku. Väčšina podpísaných bola na strane pravoslávnych. Pri tejto 
príležitosti požiadal som námestníka predsedu ONV pána Vanči-
šina, aby dal zavolať aj pána Schudicha, zástupcu gréckokatolíckej 
cirkvi v okresnej správnej komisii, aby sme sa skutočne na nie-
čom dohodli. Pán Vančišin splnil moje želanie a dal menovaného 
zavolať. Keď sme sa konečne stretli a bol tam aj duchovný otec Ján 
Lipták, pán Schudich neochotne, ale predsa sľúbil, že vráti kľúč 
od chrámu v Stročíne a na Nižnom Svidníku a umožní vykonávať 
bohoslužby vo Vagrinci aj mne. 

Pán Schudich nielenže svoj sľub nesplnil, ale naopak, duchov-
ný otec Ján Lipták dostal výhražný list, aby sa do 15. októbra vy-
sťahoval z fary. Aj ja som dostal od Vagrinčanov list, opis ktorého 
uvádzam v originále:

„Akčný výbor gr. kat. cirkvi vo Vagrinci
Vec: Zákaz konania bohoslužieb v kostole gr. kat. cirkvi Vagrinec 

- zaslanie
Vagrinec, 2.10.1968 
Pravoslávny farár Kernaševič, FÚ Ladomírová.
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Na základe podania žiadosti o uvoľnenie gr. kat. cirkvi užíva-
teľmi pravoslávnych veriacich vo Vagrinci, t.j. neprávom od roku 
1950 a na základe zákona o povolení gr. kat. cirkvi v ČSSR, týmto 
Vám Akčný výbor gr. kat. cirkvi vo Vagrinci dňom 5. októbra 1968 
nedovoľuje a zakazuje konať bohoslužby v našej gréckokat. cirkvi 
vo Vagrinci z dôvodu týchto ako sme už Vám hore uviedli.

Poznamenávame, že Vaši veriaci vo Vagrinci majú svoj vlastný 
drevený kostol, ktorý od roku 1950 nepoužívajú a prečo my by sme 
museli po 18 rokoch trpieť aj teraz, keď je prijatý zákon o povolení 
gr. kat. cirkvi.

A preto, pán farár nebojíte sa Boha robiť hriech ako káže 10 za-
povedí, že nežadaj žadnej veci bližneho svojeho.

Keďže ide Kermeš, chceme si sami slúžiť omšu s naším farárom 
Schudichom a preto Vám zakazujeme vstup do našej cerkvi – kosto-
la od 5.10. 1968 z dôvodu, že si musíme pripraviť cerkov.

Poznamenávame, že pokiaľ máte svoje veci, tieto Vám budú 
slušne odovzdané v nepoškodenom stave a nežiadame žiadne pred-
mety, ktoré sú Vaše a rozdelenie majetku prevedieme v najväčšej 
zodpovednosti a pravdivosti.

Ďalej poznamenávame, že týmto listom je Vám zákaz vstupu 
a konania bohoslužieb Vami v našom kostole – cerkvi od 5.10.1968.

Akčný výbor Gr. kat. cirkvi: Juraj Cunder v.r., Ján Jurčišin v.r., Pe-
ter Lakata v.r., Teodor Simčák F. v.r.

Dostali
1 x Varga, kantor pravosl. Cirkvi Ladomírová
2 x ONV – cirkev, odd. Svidník
3 x KNV – cirkev, odd. Košice

Na tento list, ktorý, ako som pevne presvedčený, písal pán 
Schudich, som odpovedal nasledovne: 

„Milí gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci,
Dostal som od Vás list, v ktorom mi zakazujete konať v tamoj-

šom chráme sv. bohoslužby. Nemusel som naň odpovedať, ale na-
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koľko ste boli mojimi ve-
riacimi, a do zvolenia tzv. 
akčného výboru gréckoka-
tolíckej cirkvi medzi nami 
neboli narušené kresťanské 
vzťahy, pokladám si za po-
vinnosť Vám vysvetliť, že 
dňom menovania do Lado-
mirovej so štátnym súhla-
som gr. kat. duchovného 
akčný výbor stráca svoju 
účinnosť. O predmetnej 
veci teda môžem jednať iba 
s gréckokatolíckym duchov-
ným, prípadne aj za účasti 
kurátorov jednej aj druhej 
cirkvi. Ak sa však chceme 
odvolávať na vyhlášku č. 
70/68 zo dňa 13. júna 1968, 
v ktorej sa hovorí o povole-
ní gr. kat. cirkvi, musíme byť trpezliví a vyčkať, až túto vec vyrieši 
Okresná správna komisia vo Svidníku, ktorá jediná je kompetentná 
túto otázku riešiť. Kým komisia záležitosť gr. kat. cirkvi vo Vagrinci 
neriešila, som zatiaľ oprávnený slúžiť v chráme, lebo toto oprávne-
nie mi bolo dané menovacím dekrétom na tunajšiu farnosť, včetne 
iliálok.
Čo sa týka dreveného kostola (cerkvi), ktorý spomínate, nazdá-

vam sa, že zdravo mysliaci človek nebude považovať drevené provi-
zórium, vystavané na ploche cca 4 m2 za kostol (cerkvu). 

Považujem za veľmi potrebné zdôrazniť ten fakt, že nieže ne-
mám, ale nemôžem mať za to výčitky svedomia, že idem do Vášho 
chrámu odbavovať sväté bohoslužby. Veď je to moja povinnosť a za 
trojročné moje pôsobenie na farnosti nikto mi nič nevyčítal a neza-
kazoval a tobôž nie na iliálkach. Naopak, cítil by som vinu, ak by 

Vagrinec 
nový chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky

Duchovný správca
prot. Mgr. Miroslav Babej
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som tam nešiel. Ak ma poučujete „či sa nebojím Boha robiť hriech 
ako káže 10 zapovedí“, musím Vám pripomenúť slová nášho Isusa 
Christa, ktorý povedal: „A ktokoľvek by vás neprijal, ani nepočul va-
šich slov, idúc z toho domu alebo z toho mesta vytraste prach svo-
jich nôh. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodome a Go-
more v deň súdu než tomu mestu“ Matúš 10. kap. 14-15 verš; Luk. 
10. kap., 10-12 verš). Myslím, že tieto slová stoja za uvaženie.

„Milosť nášho Pána Isusa Christa nech je so všetkými vami. 
Amen“ (II. Tes. 3, 18).

8. októbra bol som znovu zavolaný na komisiu do Svidníka. Pre 
onemocnenie dvoch členov bola len prípravná schôdza pre ďal-
šiu komisiu. Na nej sa zúčastnil p. predsedajúci Vančišin, p. Tan-
čin, právnik p. Šoltys, za gréckokatolícku cirkev pán Schudich a ja 
za pravoslávnu cirkev. Celé toto prípravné jednanie už sa konalo 
v náš prospech. Schudich už nevedel čo má povedať. Avšak výsle-
dok bol taký, že večer za mnou na farskom dvore niekto hádzal 
kamením a po mojom odchode z fary otcovi Jánovi Liptákovi ne-
známy vybil 14 okenných skiel na farskom dome.

17. októbra znovu zasadala komisia. Neviem prečo, ale na túto 
poradu bol zavolaný aj dr. Murín, predseda akčného výboru gréc-
kokatolíckej cirkvi z Košíc, zavolaný bol aj náš zástupca z Prešo-
va duchovný otec prot. Michal Olexa. Nakoľko na tejto komisii sa 
jednalo o farnostiach vo Svidníku a Stropkove, musím sa podrob-
nejšie o tomto jednaní zmieniť, a preto charakterizujem záznam 
z jednania:

Okresná správna komisia zišla sa dňa 17. októbra 1968 v zasa-
dačke ONV vo Svidníku v plnom počte a rokovala o farnostiach Svid-
ník, Stropkov a iliálke Vagrinci.

Pán predseda komisie Vančišin hneď na začiatku povedal, že 
už konečne otázka Svidníka sa musí doriešiť, lebo ľudia na praco-
viskách sa triedia podľa náboženstva, ich na okrese stále obťažujú 
rôzne delegácie, a preto zavolali na komisiu aj zástupcov biskup-
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ských úradov, aby sa vec farnosti Svidníka s konečnou platnosťou 
vyriešila.

Keď sa zástupcovi gréckokatolíckeho biskupského úradu dr. Mu-
rínovi predložili podpisy za pravoslávnu cirkev vo Svidníku, hneď 
sa dalo usudzovať, aký osud stihne priebeh jednania. Povedal, že 
podpisy musia byť skontrolované kurátormi gr. kat. cirkvi. Bolo 
mu povedané, že hodnovernosť podpisov potvrdil MsNV. On s tým 
nesúhlasil. Bol preto predvolaný duchovný otec Ján Lipták, aby sa 
dostavil s dvoma kurátormi na ONV za týmto účelom. Gréckokato-
lícka stránka kurátorov mala hneď po ruke, boli pred dverami zasa-
dačky. Duchovný otec Ján Lipták však prišiel s tým, že jeho kurátori 
sú v zamestnaní a že si nemôže dovoliť ich odtiaľ ťahať tak odra-
zu, a tak sme boli na mŕtvom bode. Predsedajúci pán Ing. Čuma, 
predseda ONV vo Svidníku, vyjadril určité znepokojenie nad sta-
noviskom dr. Murína, najmä nad tým, že dr. Murín neodvolal svoju 
požiadavku, aby podpisy boli skontrolované a hlavne nad tým, že 
takto sa nikam nedostaneme. Veď i keby sa našlo niekoľko podpisov 
neplnoletých, a bolo ich ako tvrdil tajomník MNV asi 17, tá cifra 
pri počte 500 podpisov veľmi málo znamená. Požiadavka dr. Mu-
rína však predsa bola vzatá do úvahy a komisia otázku Svidníka 
postúpila krajskej komisii na riešenie.

Jednanie o Stropkove sa tiež skončilo podobne, čo sa dalo 
predpokladať. Predsedajúci navrhol spoločné užívanie chrámu. 
Dr. Murín s tým nesúhlasil. My sme poukazovali na fakt, že chrám 
v Stropkove má dve bohoslužobné miestnosti: hore a v suteréne. Po-
znamenal som, že pravoslávni sa uspokoja aj so suterénom, kde je 
aj zvláštny vchod z bočnej strany chrámu, takže je vylúčené, aby si 
pri bohoslužbách vzájomne prekážali. Povedal som, že pravoslávni 
si vystavali zvonicu, zakúpili 3 zvony a ako chrám, tak aj zvonicu im 
vzali gr. kat. násilím, a preto sme sa dožadovali toho, čo nám patrí 
podľa smerníc. Žiadal som aj o kontrolu podpisov zo Stropkova, ako 
dr. Murín žiadal zo Svidníka. Na moju požiadavku veľmi nešetrne 
reagoval predseda MNV zo Stropkova Ladislav Paňko, ktorý sa tiež 
toho jednania zúčastnil. Povedal, že on je predsedom Stropkova, 
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a že on sa nebude pýtať ani jedného, ani druhého farára, ale nedo-
volí, aby v „jednom košiari sa pásol baran a vlk“. Menovaný nášho 
o. d. Petra Cupera vylíčil ako človeka, o ktorom sa môže povedať 
ako o „nežiaducom elemente“, lebo vraj poukázal na kontrarevo-
lúciu v Stropkove, čo si on vyprosí a nedovolí, aby Stropkovu niekto 
takú reklamu robil. Skoro 4 hodiny sa debatovalo o týchto dvoch 
farnostiach a výsledok: problém predložený krajskej komisii na rie-
šenie. Spomenutý predseda a dr. Murín vyšli s  jednotným návrhom, 
ako by boli vopred dohovorení. Otec duchovný Cuper musí uvoľniť 
faru, dá sa mu iný byt a jeho veriaci nech sa vyživajú nábožensky 
v Šandali – obci asi 5 km vzdialenej od Stropkova, kde tiež nási-
lím chrám prebrali gr. kat. i napriek tomu, že väčšina sa tam hlási 
k pravosláviu. 

Samozrejme, my sme s takými ich „demokratickými a kresťan-
skými“ návrhmi nesúhlasili. Pán dr. Murín napokon sa vyslovil, že 
on a ostatní páni gréckokatolícki farári nie sú a ani nikým nebudú 
rehabilitovaní, tak ich musí rehabilitovať komisia a svoje požiadav-
ky kládol v zmysle status quo 1950. 

Ja osobne som mal dojem, zvlášť keď hovoril predseda MNV zo 
Stropkova Paňko, že nie som na komisii, kde jednajú ľudia na určitej 
úrovni, ale na nejakej zvade. Bolo to trápne počúvať a  žiaľ predse-
dajúci mu dovolil...

Dúfal som, že otázka mojej iliálky vo Vagrinci sa vyrieši. Je to 
obec, ktorá má vyše 200 duší a jeden chrám. Polovica obce sa hlá-
si k pravosláviu a druhá polovica ku gr. kat. Komisia navrhovala 
spoločné užívanie chrámu. Dr. Murín nesúhlasil. Pravoslávni vraj 
tam majú drevený kostol. Ja som poznamenal, že nie je tam žiadny 
kostol (cerkov), ale drevená zvonica, ktorej základy zaberajú 4 m2. 
Ak ani to komisia nemohla vyriešiť, poznamenal som, či nepadne 
to zlé svetlo na komisiu, ak ani takú vec nevie vyriešiť ako spoločné 
užívanie kostola (cerkvi) v obci, kde pravoslávni majú prevahu.

Z komisie odišiel som sklamaný. 
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Doma som si zrevidoval celú činnosť komisie a zistil som, že 
bola a ešte aj je jednostranná, napomáha likvidácii pravoslávnej 
cirkvi. Dôkazy:

14. júla riešila otázku farností Svidnička, Cernina, Kurimka, Ša-
rišský Štiavnik, Šemetkovce, Mlynárovce, Rovné, Lomné, Bukovce, 
Korunková, Medvedie, Ladomirová, Vyšný Mirošov, Beňadikovce, 
Svidník. Všetky uvedené obce komisia navrhovala prideliť gr. kat. 
cirkvi okrem Vyš. Mirošova, Ladomirovej a Medvedieho, aj  keď 
podpisy boli len z Korunkovej a Šarišského Štiavnika. Z Bukoviec 
boli podpisy len na prezenčnej listine z verejnej schôdze, zo Še-
metkoviec, Cerniny, Svidničky, Kurimky a Lomného neboli žiadne 
podpisy aj napriek tomu  pravoslávna cirkev má byť v týchto ob-
ciach likvidovaná. Veď v Lomnom som zistil, že tam pravoslávny 
duchovný má 32 prihlášok detí na pravoslávne náboženstvo. Ako 
ich mohol mať, keby nemal pravoslávnych veriacich?...

Všetko sa koná pod psychickým nátlakom. A pod týmto pracu-
jú aj okresné správne komisie.

26. októbra 1968 ráno okolo 9. hod. prišli na stropkovskú 
faru podnapití muži aj so ženami, spolu ich bolo asi 50 osôb, 
a neboli to iba Stropkovčania, ale aj z vidieka, a najpr vylámali 
dvere do farskej budovy a tak vtrhli do domu a  napadli nášho 
duchovného prot. Petra Cupera. Duchovný otec v tom čase práve 
mal v dome včelí úľ a  prezeral ho.  Istý Stropkovčan ho udrel po 
ruke kolíkom. Duchovný otec zo strachu bez rozmýšľania hodil 
po ňom rámikom včiel, a sám utiekol. Za takých okolnosti už ani 
jeho rodina nemala miesta v dome. Takým hrubým spôsobom za 
súhlasu miestnych úradných činiteľov, a možno povedať s požeh-
naním gréckokatolíckeho duchovného, deložovali pravoslávneho 
duchovného s jeho 7 člennou rodinou. Nábytok mu vyviezli do by-
tovky. On bytovku neprijal, a preto som ho s rodinou zobral k sebe 
do Ladomirovej. Sám obývam so 7 člennou rodinou dve izby 
a kuchyňu, a s nimi nás bolo všetkých 14 ľudí - 4 dospelí a 10 detí. 
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28. novembra 1968 prišiel za mnou p. Tančin, vedúci odboru 
kultúry Rady ONV vo Svidníku. Požiadal ma, aby som šiel s ním 
na ONV, lebo vraj na okrese čakajú pravoslávni veriaci v počte asi 
80 ľudí a žiadajú kľúč od pravoslávneho chrámu na Nižnom Svid-
níku, ktorý im bol násilím gréckokatolíckymi veriacimi odobratý 
a dodnes ich nechcú pustiť doň modliť sa. Na okres šiel s nami aj 
zástupca gr. kat. cirkvi pán Alexander Schudich.

Keď sme došli na ONV, čakalo nás tam asi 50 ľudí, ostatní sa 
rozišli po zamestnaniu.

Prvý k prítomným prehovoril námestník predsedu ONV pán 
Vančišin. Informoval prítomných o jednaní na cirkevnej komisii 
v Košiciach konanej dňa 26. novembra. Povedal čistú pravdu, lebo 
sám som sa zúčastnil tejto porady.

Ďalej bolo udelené slovo mne za pravoslávnu cirkev. Ja som ho-
voril málo. V podstate to bolo toto:

„Drahí v Christa veriaci, bratia a sestry, to čo ste počuli z úst 
p. námestníka predsedu ONV je skutočná pravda. Ak mám jeho reč 
spresniť, tak iba tým, prečo nechceli uniati dať vám kľúč od chrámu. 
Tvrdili, že preto, lebo pravoslávni veriaci vo Svidníku nedali svoje 
podpisy okresnej správnej komisii presne v deň, ktorý táto komisia 
určila. K tomu všetkému chcem dodať len toto. Drahí veriaci, že ma 
znepokojuje jeden nepríjemný fakt, a to že my, hlásatelia evanje-
liových slov lásky sa nemôžeme pomeriť, a tí, ktorí nás do chrámov 
nenaháňajú, tí nás zvolávajú pre zmierenie“.

Po mne vystúpil kňaz A. Schudich. Reagoval takto:
„Pravdu vám povedal p. Kernaševič, že vám preto nechceme dať 

kľúče od chrámu, lebo ste nepredložili v stanovený deň podpisy na 
okres. Po druhé, my farári vám cerkov nezamkli, ale veriaci to uro-
bili a po tretie, ak sa pán Kernaševič na túto lásku tak odvolával, 
urobím to aj ja, a preto sa pýtam: kde bola tá láska r. 1950?“

Na jeho otázku som nemusel odpovedať. Lepšie to za mňa uro-
bili pravoslávni veriaci zo Svidníka: 
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„A kto vás, otče, vyháňal z fary r. 1950? Ten, čo tu sedí, či náš 
pán Lipták? Kto vám vytĺkol okná? Nie sami ste odišli? Veď ste nás 
nechali na milosť a nemilosť, aby sme boli ako bludné ovečky.“

Priznávam sa, ani ja som od nich takú odpoveď nečakal a tobôž 
pán Schudich.

Po tomto bola pokojná, ale živá, zdravá diskusia. A hovorilo sa 
len o pravoslávii. Potom mi jedna veriaca povedala, polohlasno: 
„Oni si strážili Rím a nie veriacich, lenže my sa Rímu nemodlime, 
len Pánu Bohu.“ 

A nato starší pán Vaňuga, 83 ročný človek mi povedal: „Otče, 
gréckokatolícka cirkev nemôže existovať, lebo je to umelá cirkev. 
Ja som chodil do školy ku Pavlovičovi, a viete, otče, aký to bol svja-
ščenik? On bol na papieri v únii, ale srdcom bol pravoslávny taký, 
akým bol aj Duchnovič alebo Chanat, ktorý bol v Čertižnom.“

P. Schudich dostal príkaz doniesť ľuďom do 14. hod. kľúč od 
chrámu na Nižnom Svidníku, avšak menovaný kňaz sa na ONV už 
toho dňa ani neukázal. My sme čakali do 15. hod. Keď p. Schudich 
nedošiel, jednalo sa ďalej bez neho, lebo atmosféra bola veľmi na-
pnutá. Nakoniec predseda ONV, jeho námestník, právnik Šoltys, 
predseda MsNV Kostik a ved. odboru kultúry Rady ONV Tančin 
a ja zišli sme sa na jednanie. Jeho výsledok bol nasledovný: zvo-
lať na 29. novembra 1968 o 9. hod. poriadkovú komisiu na MsNV 
a zavolať aj tých, ktorí majú kľúče a jednať s nimi. 

Po vyhlásení výsledkov jednania prítomní vyjadrili svoju ne-
spokojnosť. Začali búchať po stole a vtedy som dvihol ruku a rie-
kol: 

„Ľudia, vidím vašu veľkú trpezlivosť. Prosím vás, vydržte ešte 
nejaký čas“. Potom som sa obrátil k činiteľom štátnej správy tými-
to slovami: 

„ A vy činitelia ONV a MsNV povedzte ľuďom jasné slovo: bude-
te môcť dať im kľúče od chrámu, alebo nie?“

„Uvidíme, budeme sa snažiť, ovšem zaručiť sa nemôžeme“ – 
znela odpoveď.
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„Ta načo ste tu potom?!“ – zvolal jeden a už sa to pohlo. Bolo 
kriku, šumu, všetkého... Aký bude len koniec? Nijaký...? A skutoč-
ne bol nijaký, lebo kľúče gréckokatolíci neodovzdali.

7. decembra vagrinskí uniati po návšteve KNV v Košiciach 
a pravdepodobne po inštruktáži, ktorú dostali na košickom gréc-
kokatolíckom akčnom výbore, na chrámových dverách v noci 
vymenili zámok. A urobili to len preto, že Štefanovi Terazovi vo 
Vagrinci sa narodilo dieťa, ktoré bolo treba pokrstiť. Menovaný 
sa priženil do Vagrinca k Anne Simčakovej, no hoci nie je bohatý 
a k tomu sa budoval, je čestný, lebo nechcel prijať od uniatov ju-
dášský groš, ktorý mu za podpis sľubovali. Pretože im odoprel, za-
mkli pred jeho dieťaťom chrám, keď ho chcel dať pokrstiť. Avšak 
malého Milanka predsa len prišiel pokrstiť duchovný otec prot. 
Peter Cuper, ktorý t.č. býval už v Ladomirovej u mňa na fare. A die-
ťa, ktoré za nič nemohlo, bolo pokrstené. 

Od 7. do 15. decembra 3 razy uniati zamykali chrám, 3 razy ho 
pravoslávni otvárali. Posledný krát to bolo práve 15. decembra, 
kedy som tam bol slúžiť.

23. decembra Eliáš Zdravecký mladší zo Šemetkoviec doviezol 
pre vagrinský chrám železné vráta a železné mreže, ktoré dali za-
murovať. Z Ladomirovčanov mu v tom pomáhali uniati, a to: Juraj 
Oleár s manželkou, Ján Rešetár, Ján Šostko, Michal Murín, Michal 
Kosť s manželkou. 

Na 29. decembra som vyhlásil sv. liturgiu vo Vagrinci, ale už 
som ju neslúžil. Nechcel som totiž dovoliť pravoslávnym veriacim 
ďalej otvárať tie dvere, ktoré tak starostlivo pred nami uniati za-
tvorili a zamrežovali. Ak to robili v tej domnienke, že skôr sa takto 
do Kráľovstva nebeského dostanú, nech im je Boh milosrdný.

Dňa 29. decembra 1968 vláda Ing. O. Černíka podala demisiu 
pre federatívne usporiadanie nášho štátu.
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Obdobie roku 1969
Dňa 2. januára 1969 je vymenovaná nová vláda pre Českú 

a Slovenskú socialistickú federatívnu republiku.
V tom čase dostal som dva anonymné listy, v ktorých sa mi ne-

jaký, ako sa nazdávam, kresťan vyhrážal.
Dňa 16. januára bola okresná správna komisia v Nižnej Pisanej 

riešiť náboženský problém. O priebehu celého jednania nebudem 
sa zmieňovať, nakoľko podrobná informácia o jednaní bola uve-
rejnená v našom časopise č. 4/1969 (aprílové vydanie) pod titul-
kom: „Bola tam okresná správna komisia ...“

Tá krátka stať veľmi výstižne popisuje, ako sa u nás „demokra-
ticky“ riešila náboženská otázka od 13. júna 1968 po súčasnosť. 
Na druhý deň, t.j. 17. januá-
ra bolo veľmi pekné počasie. 
Deň bol prekrásny, teplý, ortuť 
teplomera vystúpila na 10°C. 
Ale nebolo tak teplo v srd-
ciach ľudí, ani snáď nebude. 
Práve v tomto mesiaci Výcho-
doslovenské noviny priniesli 
malú karikatúru, ktorá veľmi 
výstižne charakterizovala ná-
boženskú situáciu u nás. Zná-
zorňovala totiž, ako dvaja pília 
pravoslávny chrám na polovi-
cu.

Dňa 7. februára noviny 
Pravda zasa priniesli správu 
o situácii v Ubli, odkiaľ odišiel 
pravoslávny svjaščenik, lebo 
nemohol tam vydržať za ta-
kých podmienok, aké mu gréc-
kokatolíci vytvorili. Obvinili 
ho z toho, že to bol kolaborant, 

Stropkov - nový chrám sv. Cyrila a Metoda 
(spodný chrám)

Chrám Položenia rizy Presvätej Bohorodičky
(horný chrám)

Duchovný správca
prot. Mgr. Pavol Bobak
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ktorý doviedol 21. augusta 1968 k nám sovietske vojsko. Ako 
a začo sa tam ľudia hádali, či snáď aj bili nebudem sa rozpisovať, 
ale posledný odstavec Pravdy uvediem: 

Jeden z pravoslávnych povedal jednu múdrosť, platnú nielen 
pre chrám: „Pozoroval som to. Jednu nedeľu farár povedal pozdra-
vujem vás vsich, druhú nedeľu pozdravujem vsich christijan, tretiu 
zas, pozdravujem vsich pravoverných. V evanjeliu predsa nemôže 
byť trojako. Nech je tu farár aký chce, my len žiadame, aby čítal 
presne to, čo stojí v knihách, aby nevynechával a neprekrúcal!“...

Toho istého dňa „Nove žiťťa“ uverejnilo celú reláciu ukrajin-
ského vysielania v Prešove na tému: „Da ľubite druh druha...“ V re-
lácii vystupovali naši duchovní: prot. Peter Cuper, prot. Michal 
Kernaševič a prot Michal Kurjatnik.

Rozhlasová relácia, ktorá bola spracovaná a nahratá pánom 
Tovtom (synom grékokatolíckého kňaza – red.) a pánom Kovaľom 
bola tendenčná, zaangažovaná za gréckokatolícku cirkev. Reago-
vať na jej obsah bol požiadaný pravoslávny svjaščenik. Vo svojom 
posudku hodnotil ju kladne, ale aj záporne. Z kritického hodnote-
nia vyberáme aspoň časť:

„Pri písaní týchto riadkov prichodi mi na um náš buditeľ, 
dušpastier o iciálne patriaci ku grékokatolíckej cirkvi, ale v srdci 
pravoslávny, pred ktorým skláňam aj ja svoju hlavu – A. V. Duch-
novič, ktorý vo svojej histórii pre Karpatorusov, či Uhorských Rusí-
nov, vydanej r. 1853 píše čitateľovi toto: „Se otdaju Ti korotkij vyťah 
Istorii Rusinov Uhorskych, ot zlostlivych Maďarov toliko potuplen-
nych. Ja nemnoho napisav, vručaju Tebi boľše pravdy iskať, kotoru-
ju najpače Svjatyj Rimskij dvor udusil a jezuity sovsim uničtožili...“

„Tak drahí priatelia, ak sa poberáte publikovať cirkevnú zále-
žitosť, učenie, buďte neutrálni alebo držte sa ozaj pravdy, ktorá je 
v Písme svätom, vtedy vám bude chvála nielen od tých, čo Vás po-
čúvajú, ale aj od nášho Ideálu, Ktorého čakáme, v Ktorého dúfame 
– Christa. Nenapodobňujte týchto jezuitov, o ktorých sa lepšie než 
ja vyslovili v minulosti naši ozajstní buditelia a vlastenci. Jezuiti si 
zmysleli nám ukradnúť náš pravoslávny obrad a s pomocou kapi-
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tálu a šľachtickej moci nanútiť nášmu národu úniu s inovernými 
a inonárodnými, a tak odcudziť náš ľud od toho, čo je jeho vlastné 
a sväté“.

Dňa 23. februára pod vedením gréckokatolíckeho dušpastiera 
pána Knieža a spol. a za účasti veľkého počtu veriacich gréckoka-
tolíci násilím odobrali od pravoslávnych chrám v Malých Záluži-
ciach. Výsledok: 9 ťažko ranených sa ocitlo v michalovskej nemoc-
nici. A po tejto krvavej obete, bola už v chráme prinášaná Bohu aj 
„nekrvavá obeta“.

Dňa 14. marca vláda Slovenskej socialistickej republiky vydala 
uznesenie č. 62/69 o spoločnom užívaní chrámov pravoslávnych 
a gréckokatolíkov, v ktorom sa hovorí o sankciách, vzťahujúcich sa 
na nepriateľov tohto uznesenia, až do odňatia štátneho súhlasu.

Dňa 1. apríla 1969 bol som práve kvôli uzneseniu zavolaný na 
ONV do Svidníka, kde s nami bola spísaná zápisnica v zmysle tohto 
uznesenia. Na nej mňa a p. Schudicha ako zástupcu gr. kat. cirkvi 
okresní činitelia pekne prosili, aby sme zaručili na Veľkú noc pre 
všetkých veriacich bohoslužby, aby totiž došlo k spoločnému uží-
vaniu chrámov, kde je pre jednu, či druhú stránku znemožnený 
prístup do chrámu. Zápisnicu sme podpísali vlastnoručne, nenú-
tene a zaviazali sme sa, že:

• p. Schudich sa postará, aby boli chrámy otvorené pre pra-
voslávnych vo Svidníku, v Stročíne, v Stropkove, v Bža-
noch, v Lomnom, v Ruskom Kručove, v Šapinci, v Mikovej, 
v Bodružali a vo Vagrinci,

• a  ja zabezpečím spoločné užívanie chrámu v Kečkovciach, 
Nižnej Písanej a Nižnom Orlíku.

Ako sme realizovali to, čo sme obaja podpísali:
• zo strany pravoslávnych bolo všetko splnené, 
• zo strany gréckokatolíkov, teda bývalého dekana Schudi-

cha – nič. 
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Naopak, vo Svidníku gréckokatolíci zneuctili nášho duchovné-
ho, a z  Lomného som dostal výhražný anonymný list. Keď 2. aprí-
la vo večerných hodinách sme boli jednať na MsNV v Stropkove, 
dostal som telefonickú správu, aby sme ihneď opustili kanceláriu 
MsNV, lebo sa nás chystajú (mňa a duchovného otca Petra Cupe-
ra) zabiť. Zostali sme jednať len za podmienky, že nám predseda 
Paňko zaručil bezpečnosť.

Dňa 8. apríla 1969 vo Vagrinci uniati zhodili z chrámovej veže 
zvon, ktorý zakúpili pravoslávni, a vyniesli ho a koruhvy (zástavy) 
do malej vedľajšej drevenej zvonice.

Dňa 1. apríla 1969 v Kečkovciach desať mužov na čele s p. Ba-
čom napadli vo večerných hodinách nášho duchovného d.o. Jána 
Hrindu a žiadali od neho kľúč od chrámu. Podarilo sa mu utiecť 
aj s kľúčom.  Chrám pre uniatov otvoril, až keď bola urobená vzá-
jomná dohoda o spoločnom užívaní chrámov. 

13. apríla 1969 – Pascha. Počasie bolo veľmi zlé. Celé dva dni 
pršalo. Bol som posväcovať paschy v Ruskom Kručove, Lomnom 
a Bžanoch. Ľudia ma nechceli pustiť samého, a preto sprevádzali 
ma šiesti chlapi z Ladomirovej a Vagrinca. 

V Ruskom Kručove pri posväcovaní paschy nedostal som sa 
ani ku chrámu, aby som vedľa neho mohol veriacim paschy po-
svätiť. Po naťahovačkách a všelijakom vykrikovaní musel som po-
prosiť veriacich, aby išli so mnou pod kríž vedľa cesty a tam som 
im paschy posvätil.

V Lomnom posviacka paschy sa uskutočnila síce okolo chrá-
mu, ale po posviacke nebolo konca kraja výkrikom a rúhaniu sa 
zo strany gréckokatolíkov. Na pravoslávnych veriacich gréckoka-
tolíci pľuvali.

Keď som išiel do Bžian, na križovatke za cerkvou cestu nám 
museli kliesniť príslušníci VB, ktorí, pre každý prípad, boli požia-
daní pravoslávnymi veriacimi. A naozaj nebezpečie tu bolo, lebo 
lomňanskí gr. kat. kresťania – muži – zišli sa všetci koľko ich tam 
bolo a chceli ma aj s manželkou „vykúpať“ v priehrade tak, aby 
som nikdy viac nevstal.
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28. apríla 1969 bolo znovu zasadanie v kancelárii predse-
du ONV o spoločnom užívaní chrámov, na ktorom sa zúčastnili 
okrem okresných činiteľov a mňa aj duchovný otec prot. Ján Lip-
ták zo Svidníka, dekan otec A. Schudich z Ladomirovej (gr. kat.) 
a o. J. Hricov zo Svidníka (gr. kat.). 

Pán predseda Ing. Čuma vyslovil sa v tom zmysle, že nastal čas, 
kedy sa musíme všetci zaoberať aj inými prácami a starosťami 
než náboženskými, a preto, kto nechce, či nemôže svojich veria-
cich skonsolidovať v zmysle vládneho uznesenia zo dňa 14. marca 
1969 o spoločnom užívaní chrámov pravoslávnymi a gréckokato-
líckymi veriacimi, ten nemôže byť viacej pastierom takých ove-
čiek, ktoré ho nechcú poslúchať, alebo byť takým otcom, ktorému 
by dietky rozkazovali.

„Čo by ste mohli k tomu dodať pán Hricov?“ – opýtal sa pred-
seda ONV.

„Ja môžem veriacim povedať o čom sa tu jednalo, ale rozkázať 
im nemôžem, ja nie som esenbak“ – odpovedal pán Hricov.

Pán Hricov dostal termín, aby totiž do 4. mája, do 8. hod. rána 
dal písomné vyjadrenie, ako sa s touto vecou vysporiadal. Ak po-
zitívne, bude všetko v poriadku, ak negatívne, bude mu zastavený 
plat a odobraný štátny súhlas na účinkovanie. 

V takom zmysle sa jednanie ukončilo.

Pánu Schudichovi, mne a vedúcemu odboru kultúry pri Rade 
ONV pánovi Tančinovi bolo dané k dispozícii auto, aby sme 8. mája 
ponavštevovali všetky pálčivé farnosti a viedli pohovory s kurá-
tormi v zmysle vládneho uznesenia. Lenže všetko to bolo nanič, 
keď ani gréckokatolícki kňazi, ani ich vyššie orgány nerešpekto-
vali žiadne vládne uznesenia týkajúce sa tejto problematiky.

8. júna 1969 sa uskutočnil na Bukovej Hôrke tradičný odpust. 
Bol to odpust, aký som ešte v živote nezažil a chráň ma Pán Boh, 
aby som také niečo ešte niekedy musel zažiť. My sme sa modlili 
a gréckokatolícka stránka dokázala celé tri hodiny vedľa nás nie 
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iba spievať, ale všeličo vykrikovať, ba aj štekať. Ale o tom bola 
správa v našom časopise č. 7/70 pod titulkom „Bol som na Buko-
vej Hôrke a zhrozil som sa“ (pozri str. 82 83).

30. júna 1969 rodina prot. Petra Cupera, ktorú som 26. ok-
tóbra 1968 prijal na dočasný pobyt po jeho deložovaní ku mne do 
Ladomirovej, odišla žiť k jeho rodičom do Vagrinca, kým sa jeho 
záležitosť účinkovania ako pravoslávneho duchovného v Strop-
kove nevyrieši. Otec duchovný Cuper so svojou 7-člennou rodinou 
prežil u nás 8 mesiacov a 4 dni. Tiesnilo sa nás 14 ľudí v dvoch 
izbách a kuchyni v čase, keď u nás v ČSSR chcel ktosi budovať 
„socializmus s ľudskou tvárou“. 

8. júla 1969 rozlúčil som sa v mene všetkých pravoslávnych 
duchovných Svidníckeho okresu s duchovným otcom Jánom La-
bunom, pravoslávnym duchovným v Stročíne, ktorý 10. júla opus-
til svoju rodnú zem a odsťahoval sa do ďalekej Ameriky. Pri roz-
lúčkovej reči vyjadril som mu vďaku, že v týchto ťažkých časoch 
pre našu cirkev nenechal svojich veriacich predčasne, ale čakal, 
kým na jeho miesto príde nástupca. Aj preto, že svoje svedomie, 
svoju česť ani veriacich nepredal za judášsky groš, ale zostal ver-
ný svojej svätej pravoslávnej cirkvi. 

13. júla 1969 uskutočnila sa veľkolepá vysviacka nového chrá-
mu na farnosti Kružľová na počesť sviatku svätých apoštolov Pet-
ra a Pavla.

Starý chrám bol r. 1944 zbombardovaný. Na jeho základoch 
podarilo sa pravoslávnym veriacim v Kružľovej za pomoci kraja-
nov v Amerike, ako aj mnohých dobrých kresťanov na okolí vybu-
dovať nový krásny chrám. Farnosť Ladomirová darovala na tento 
účel 1600 Kčs. Celá stavba si vyžiadala sumu 280 000 Kčs.

Na posviacke bolo veľké množstvo veriacich (niekoľko tisíc). 
Posviacku chrámu vykonal Preosvietený vladyka Nikolaj za asis-
tencie 23 duchovných. Po bohoslužbách Kružľovčania pripravi-
li výdatný obed pre 500 ľudí. Na druhý deň pohostili veriacich 
z Kružľovej, ktorí sa nielen inanciami, ale aj fyzickou prácou zú-
častnili na tejto výstavbe. Najväčšiu zásluhu na celom diele má 
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kurátor pán Gajdoš, ktorý bol pravou rukou duchovnému otcovi 
Demeterovi Lipinskému a staral sa najviac o tento zámer. 

Doslov
Články prot. Michala Kernaševiča pod názvom „Z kroniky 

farnosti Ladomirová“ uverejňované v časopise „Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda“ v rokoch 1968-70 mali medzi čitateľskou verejnosťou 
značnú odozvu. Čítajúca verejnosť zvlášť zo strany pravoslávnych 
veriacich reagovala na to poďakovaním za stať, v ktorej bola uve-
dená historická aj aktuálna skutočnosť. Z písomných poďakovaní 
do redakcie časopisu uverejňujeme aspoň jednu.

„Otče duchovný, protojerej Michal Kernaševič, ďakujeme Vám 
pekne za články. Prosili by sme Vás o ďalšie v podobnom zame-
raní, v ktorých opisujete skutočné prípady, ktoré sa vyskytujú 
v túto, pre našu cirkev ťažkú, skúšobnú dobu. Bude to dobrý ma-
teriál pre dejiny pravoslávnej cirkvi v našej vlasti, podobne, ako to 
bolo v roku 1913 počas známeho Marmoroš-sihodského procesu. 
Budúcnosť ukáže, kto dnes stojí na správnej ceste.“ 

(Odkaz sv. Cyrila a Metoda, č. 5, 1969).

Objektívne publikovať o činnosti monastiera sv. Jova Počajevského v Lado-
mirovej v období totalitárne-
ho ateizačného systému ne-
bolo možné ani myslieť. Prvá 
sonda sa objavila až v roku 
1990 vo Vedeckom zborníku 
(Науковий збірник) Štátne-
ho múzea ukrajinsko-ruskej 
kultúry vo Svidníku, číslo 20. 
Jej autorom bol Michal Škur-
la. Prot. Štefan Horkaj a prot. 
Štefan Pružinský vo svojej 
práci Pravoslávna cirkev na 
Slovensku v 19. a 20. storočí 
(1998) na pozadí spomínané-
ho obdobia stručne charakte- Ladomirová - monastier pred vojnou.
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rizujú činnosť ladomirovských mníchov. O 10 rokov neskôr (2000) doc. Ľubica 
Harbuľová vydala obsiahlejšiu publikáciu o ladomirovskom monastieri a ruskej 
emigrácii v širších súvislostiach pod názvom Ladomirovské reminiscencie. V po-
slednom období problematikou tohto monastiera sa zaoberajú študenti Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, najmä pri písaní svojich diplomových 
prác. Ako príklad môžeme úviesť diplomovú prácu poslucháča Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty Petra Soroku (terajšieho otca duchovného obce Osadné 
okr. Snina), v ktoréj podrobne charakterizuje činnosť tohto monastiera. Je pozo-
ruhodné vyzdvihnúť prácu prot. Michala Kernaševiča, bývalého správcu farnosti 
v Ladomirovej, ktorý na základe jemu dostupných materiálov, najmä cirkevnej 
kroniky napísal a zverejnil činnosť monastiera sv. Jova Počajevského v časopise 
Odkaz sv. Cyrila a Metoda na pokračovanie v rokoch 1968-1970, ktorú zverej-
ňujeme v tejto knihe. V danom texte sú urobené menšie opravy najmä faktogra-
ického a gramatického charakteru a tiež upravené medzitextové titulky. Zvlášť 

chceme upriamiť pozornosť čitateľa na jeho kroniku udalosti, ktoré postihli 
Pravoslávnu cirkev v období tzv. demokratického procesu v rokoch 1968-1969 
– red.). 

Snaha o obnovu monastiera sv. Jova Počajevského
Hneď po vojne rekonštruovať tlačiareň a hosťovskú budovu Ladomirov-

ského monastiera prejavil kurátor Mikulaš Bojko, ale súhlas ani prostriedky od 
štátnych orgánov na to nedostal. Tiež pri Prešovskej eparchiálnej rade bolo vy-
tvorené ekonomické oddelenie (1947), predsedom ktorého bol Vasilij Solovjev. 
Jeho úlohou, okrem iného, bolo organizovať opravu vojnou zničeného monastie-
ra v Ladomirovej. Tento zámer eparchie sa nikdy nepodarilo uskutočniť. Po roku 
1948 neboli na to vhodné spoločenské ani politické podmienky. Nastúpilo obdo-
bie prísnej ateizácie. Politická klíma sa zmenila až na konci XX. storočia. 

V roku 2001 vznikla idea obnovenia bývalého monastiera 
a prinavrátenie jeho bývalej slávy. Za týmto účelom pravoslávne 
cirkevné obce (PCO) Ladomirová, Krajne Čierno, Vagrinec v mar-
ci 2002 vytvorili petičný výbor. Jeho prvoradou úlohou bolo zis-
tiť záujem veriacich uvedených obcí o obnovu monastiera.

Petičný výbor bol vytvorený v zložení:
Vladimír Macko, Ladomirová 
Peter Klim, Vagrinec, predseda
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Vasiľ Ducár, Krajné Čierno
Ing. Margita Škurlová, Ladomirová
Mária Bojčíková, Ladomirová
Petičná akcia bola v marci 2002 úspešne ukončená a podpísalo ju:
Ladomirová 150 veriacich
Krajné Čierno 52 veriacich
Vagrinec 24 veriacich

Preto za účelom obnovy monastiera z iniciatívy pravoslávnych 
veriacich vo Svidníku, najmä pána Vladimíra Kurilca, otca diako-
na Mikuláša Pavlíka, otca Jána Pajkoša, otca Juraja Rychvalského, 
pána Miroslava Fečíka, pána Jána Mikitu, otca Mariána Feďa, pána 
Petra Klima (Vagrinec), pána Jána Vyravca (Kečkovce) a iných, 
bolo vytvorené občianske združenie Pravoslávna duchovná akadé-
mia sv. Sera ima Sarovského (PDA). Občianske združenie a najmä 
uvedení členovia si postavili za cieľ postupné obnovenie vojnou 
zničeného monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej. Bol 
vypracovaný strategický plán, podstatou ktorého bolo inančne 
nezaťažovať pravoslávnu cirkevnú obec (PCO). Akadémiou boli 
dohodnutí sponzori a bola podpísaná zmluva medzi PDA a PCO 
s tým, že po súhlase s takýmto počinom Eparchiálnej rady Pravo-
slávnej cirkvi v Prešove pristúpia k realizácii plánu. 

Z tohto dôvodu prebehli jednania medzi zástupcami PCO La-
domirová, PDA a Eparchiálnou radou.

27. apríla 2002 PCO Ladomirová bol doručený list, v ktorom 
Prešovská pravoslávna eparchia upozornila, že neboli jej doruče-
né listy vlastníctva a geometrický plán s uvedením čísla parciel, 
na ktorých by sa mala realizovať predmetná výstavba monastiera. 

Požadované dokumenty boli otcom Mgr. Eliášom Sovičom za-
slané na Prešovskú pravoslávnu eparchiu.

3. júla 2002 PCO Ladomirová a PDA sv. Sera ima Sarovského 
vo Svidníku písomne požiadali JUDr. Mariána Gelenekyho v zastú-
pení Prešovskej eparchie o vypracovanie návrhu zmluvy spočíva-
júcej v stanovení podmienok (výstavby – obnovy Pravoslávneho 
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monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej) medzi zmluvný-
mi stranami, a to vlastníkom pozemku PCO Ladomirová a investo-
rom PDA sv. Sera ima Sarovského vo Svidníku. 

Predmetom zmluvy má byť súhlas obidvoch zmluvných strán 
s výstavbou – obnovou „monastiera“ za podmienok prevodu vlast-
níckych práv oboch subjektov zmluvy do 30 dní po kolaudácii sta-
vieb v prospech Pravoslávneho monastiera sv. Jova Počajevského 
v Ladomirovej.

11. decembra 2002 PCO Ladomirová poslala na Eparchiálnu 
radu Pravoslávnej cirkvi v Prešove návrh na doplnenie Zmluvy 
o obnove–výstavbe monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomi-
rovej.

3. apríla 2003 členovia Rady PCO Ladomirová otec Mgr. Eliáš 
Sovič, Ján Zeľo, Ladislav Bojčík, Mikuláš Hvozda a Vladimír Mac-
ko spolu s členmi Pravoslávnej duchovnej akadémie sv. Sera ima 
Sarovského vo Svidníku otcom diakonom Mikulášom Pavlíkom 
a Vladimírom Kurilcom sa zúčastnili zasadania Eparchiálnej rady 
PC v Prešove. Eparchiálna rada súhlasí s výstavbou monastiera 
s podmienkou uvoľnenia fary a zakúpenia domu na budúcu faru 
s inančným prispením, ktorého čiastku neuviedli. Eparchiál-
na rada uviedla tiež, že do rokovania o obnove monastiera bude 
vstupovať iba s PCO Ladomirová, nakoľko Pravoslávna duchovná 
akadémia je občianske združenie zaregistrované na ministerstve 
vnútra. Nie je to cirkevné združenie, ktoré by malo byť zaregistro-
vané na ministerstve kultúry.

29. apríla 2003 bolo zasadnutie Rady PCO Ladomirová. Na 
tomto zasadnutí otec Eliáš Sovič prečítal uznesenie zo zasadnutia 
Posvätnej synody.

Posvätná synoda rozhodla, že Prešovská eparchia pri obnovení 
monastiera v Ladomirovej zabezpečí jeho konštituovanie takto:

• cirkevná obec majetkovo-právne a funkčne zriadením mo-
nastiera nebude poškodená alebo obmedzovaná,

• monastier bude pôsobiť v súlade s Ústavou Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku,
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• v súvislosti s rozdelením nákladov na chrám ako bohoslu-
žobného priestoru monastiera a cirkevnej obce bude spra-
covaná písomná dohoda,

• monastier zriadi prešovský eparchiálny biskup, ktorý 
bude mať nad ním plnú duchovnú správu.

Nikolaj,
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska,
predseda Posvätnej synody

4. júla 2003 sa uskutočnilo stretnutie na úrade Pravoslávnej 
eparchie za účasti arcibiskupa prešovského a Slovenska Nikolaja 
s účastníkmi pravoslávnych cirkevných obcí Ladomirová, Krajné 
Čierno, Vagrinec a petičného výboru vo veci obnovy–výstavby 
monastiera Prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej. 

Na uvedenom stretnutí jednoznačné stanovisko nebolo prija-
té. Riešenie tejto problematiky bolo odložené na neskoršie ob-
dobie. (Bolo obdobie, keď sa riešila zložitá situácia vo vzťahu ku 
obnovenej gréckokatolíckej cirkvi).

Na základe tohto jednania petičný výbor vypracoval vý-
zvu. V nej sa zdôrazňujú historické tradície mníchov, ktorí pred 
80 rokmi založili pravoslávnu farnosť v Ladomirovej, následne 
monastier sv. Jova Počajevského, pri ňom tlačiareň a duchovný 
seminár. Zásluhou ich činorodej misijnej práce vzniklo 68 pravo-
slávnych farností v našom kraji. 

Druhá svetová vojna a nastupujúci totalitný režim prerušil 
činnosť Bratstva a tým aj činnosť monastiera prepodobného Jova 
Počajevského (de jure k zániku nikdy nedošlo), no u nás naďalej 
ostal ich monašeský duch, ich chrám, ktorý postavili a v ktorom sa 
nachádzajú ostatky svätých (mošči) .

Po tejto výzve následné jednania sa predlžili. S poľutovaním 
vladyka Nikolaj onemocnel a v tejto veci došlo k stagnácii.

V roku 2006 arcibiskupom prešovským a Slovenska sa stal vla-
dyka Ján.
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3. marca 2007 podpredsedovia Rád pravoslávnych cirkevných 
obcí Ladomirová, Krajné Čierno, Vagrinec, prostredníctvom pred-
sedu misijného odboru jereja Mgr. Jána Kuzana, odovzdali list ad-
resovaný arcibiskupovi prešovskému a Slovenska Jánovi. V liste 
uvádzajú pretrvávajúci nezáujem zo strany vedenia Prešovskej 
eparchie o riešenie obnovy Monastiera Prepodobného Jova Poča-
jevského v Ladomirovej, aj napriek uzneseniu Posvätnej synody 
z 3. apríla 2003, ktorá takúto povinnosť ukladá. V liste ďalej je 
uvedené, že zo strany jednotlivých cirkevných obcí pretrváva záu-
jem o obnovu monastiera, prosia o osobné stretnutie s vladykom 
Jánom, aby spoločne navrhli spôsob riešenia uvedenej záležitosti.

Podpísaní: Peter Klim, podpredseda RPCO Vagrinec 
 Vasiľ Ducár, podpredseda RPCO Krajné Čierno
 Vladimír Macko, podpredseda RPCO Ladomirová 

Nakoľko zo strany vedenia PPE v Prešove neprichádzala žiad-
na odpoveď ani odkaz na list adresovaný arcibiskupovi Jánovi, zá-
stupcovia RPCO odoslali ďalší list 5. júna 2007 ako urgenciu, kde 
apelovali na uznesenie č. 3 Posvätnej synody, v ktorom sa uvádza 
konštituovanie obnovy monastiera. 

V liste tiež konštatovali, že „Snem pravoslávnej cirkvi v uzne-
sení prijal, aby na podporu prehĺbenia duchovnosti v pravosláv-
nej cirkvi vzniklo viac nových kláštorov. Jeden z nich by mal začať 
fungovať ako obnovený v obci Ladomirová v okrese Svidník“, zve-
rejnené v novinách Život Prešova č. 6 zo dňa 26. marca 2007.

3. augusta 2007 správca farnosti PCO Ladomirová otec Eliáš 
Sovič dostal list z Prešovskej eparchie, odoslaný riaditeľom ÚPPE 
v Prešove prot. Doc. Alexandrom Capom CSc, v ktorom zvoláva 
poradu týkajúcu sa znovu obnovenia ladomirovského monastiera 
na 15. augusta 2007 o 14,00 na Úrade Prešovskej pravoslávnej 
eparchie v Prešove. Správcu PCO Ladomirová žiada, aby zabezpe-
čil účasť kurátorov Vladimíra Macka, Petra Klima a Vasiľa Ducára. 
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15. augusta 2007 sa konala porada na ÚPPE v Prešove. Pora-
dy sa zúčastnili kurátori PCO Vladimír Macko, Peter Klim, Vasiľ 
Ducár a správca PCO Ladomirová otec Eliáš Sovič. Za Prešovskú 
pravoslávnu eparchiu boli prítomní Jeho Preosvietenosť Tichon, 
biskup komárňanský, pomocný biskup pre správu prešovskej 
eparchie, prot. Doc. Alexander Cap CSc., riaditeľ ÚPPE, prot. Mgr. 
Michal Švajko, tajomník ÚPPE, vedúci právno-technického odde-
lenia, jerej Mgr. Ing. Ján Kuzan, predseda misijného odboru, prot. 
Mgr. Emil Jarkovský, riaditeľ Pravoslávneho kňazského seminára 
PBF PU. 

Rokovanie otvoril prot. Mgr. Michal Švajko, ktorý stručne oboz-
námil prítomných s predchádzajúcimi rokovaniami od r. 2002. 
Zdôvodnil, že naše rokovania zastali na nultom bode, dôvodom sú 
inancie na odkúpenie domu na farskú budovu. 

Jeho Preosvietenosť Tichon, pomocný biskup sa pýtal a záro-
veň argumentoval nasledovne:

• Načo je nám monastier, načo sú nám mnísi?
• Čo sa týka krstu, sobášu, pohrebu a pod., nato máme svjaš-

čenika.
• Mnísi si žijú svoj život – asketický. Je to uzavreté spoločen-

stvo, nežijú svetským životom. Keby z radov našich veriacich 
takí boli, ktorí by nás požiadali, že chcú odisť zo svetského 
života, sme povinní im vytvoriť také podmienky, ale takých 
na Slovensku nemáme.

• Vy chcete monastier a ste schopní ich inančne zabezpečiť 
a vytvoriť vhodné podmienky? Eparchia nato nemá dosta-
tok inančných prostriedkov.

• Vlastných mníchov nemáme a z cudziny, kým získajú občian-
stvo, treba sa o nich postarať. Čo sa týka mníchov z cudziny, 
jednak je to iná mentalita a z hociktorého monastiera Vám 
nepošlú tých najlepších.

• Čo sa týka inancií na obnovu monastiera, môžeme blaho-
sloviť celoeparchiálnu zbierku a tam sa ukáže koľko by sme 
nazbierali.
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• 30-té roky 20. storočia, kedy mnísi a duchovní utekali z Rus-
ka a žili v zahraničí, budovali monastiery, vydávali duchov-
nú tlač a zabezpečovali cirkevný život už v súčasnosti je to 
iné.

• Monastier nie je pre veriacich, ktorí chcú žiť svetským živo-
tom. 

K spomínanému sa vyjadril pán Peter Klim nasledovne: „Mo-
nastier má byť aj pre veriacich, ktorí žijú svetským životom, aby 
videli to žriedlo, z ktorého sa možno napiť čistej vody, aby veriaci 
videli a presvedčili sa, že to čo sa povie, je skutočne tak.“

Naša iniciatíva stroskotala na vedení eparchie. 
Vyjadrili sme sa, keď je už tak, ako je, môžeme túto záležitosť 

otvoriť znovu. Jedná sa o to, či iniciátorom bude eparchia? Keď 
nie, pokúsime sa obnoviť styky znovu a požiadame eparchiálneho 
arcibiskupa Jána o začatie rokovaní.

Otec Mgr. Švajko sa vyjadril nasledovne: „Čo sa týka prijatia 
uznesenia Synodou o obnove monastiera je pre eparchiu „iba do-
poručením“ v rámci možnosti“.

Pán Macko povedal, že na eparchiálnom zhromaždení jeden 
z duchovných vystúpil s myšlienkou zaradenia mníchov do kňaz-
ského stavu a tým by bolo inančné zabezpečenie vyriešené. Čo sa 
týka monastierskeho života, môžme povedať, že mal veľmi kladný 
a blahodarný vplyv na pravoslávnych veriacich, ale aj na veria-
cich iného vierovyznania. Veď tí naši otcovia, starí otcovia, mamy 
a staré mamy doslova spievajú o dobrosrdečnosti, láske a pre-
krásnom vzťahu mníchov a veriacich. Tu bolo evanjelium v praxi.

Jeho Preosvietenosť Tichon, ako aj otec Švajko odpovedali 
na otázku inančného zabezpečenia mníchov zhodne. Nie každý 
mních má bohoslovecké vzdelanie, teda nie je kňazom a tak ho 
nemožno zaradiť do kňazského stavu.

Porada skončila s tým, že Pravoslávna akadémia vo Svidníku 
a PCO Ladomirová, Krajné Čierno a Vagrinec napíšu list do Poča-
jeva a pokúsia sa obnoviť dosiahnuté vzťahy. 
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Celkový dojem z porady bol taký, že eparchia rieši záležitosť 
ako sa nedá, a nie ako sa dá. Ako keby sme konali na vlastnú päsť 
a obišli eparchiu, na čom aj naše snahy stroskotali.

30. januára 2008 boli zástupcovia v zložení otec Mgr. Ján Paj-
koš, Mgr. Peter Klim, Ing. Margita Škurlová a Mgr. Vladimír Macko 
prijatí vladykom Jánom, arcibiskupom prešovským a Slovenska.

Pán Klim zreferoval doterajšie snahy pravoslávnych veriacich 
Ladomirovej, Krajného Čierneho a Vagrinca o obnovenie mo-
nastiera, vzniknuté problémy od zaslania petície. Okrem iného 
pripomenul, že na predchádzajúcom stretnutí, ktoré viedol po-
mocný biskup Tichon bolo rozhodnuté, aby sme obnovili styky 
s Ruskou pravoslávnou cirkvou Moskovského patriarchátu a mo-
nastierom v Počajeve. 

Zároveň listom bol oslovený náš rodák vladyka Lavr, metropo-
lita a prvohierarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, či by 
nám v tejto veci pomohol. Vladyka Lavr nám odpovedal listom, 
že nám pomôže, ale nemôže zasahovať do právomoci miestneho 
biskupa. List bol predložený arcibiskupovi Jánovi. V tom duchu 
bola aj odpoveď zo strany Moskovského patriarchátu.

Poprosili sme vladyku Jána, aby touto úlohou poveril otca 
Mgr. Jána Pajkoša, ktorý často navštevuje Počajevský monastier.

Vladyka Ján odpovedal: „Otca Mgr. Pajkoša touto úlohou ne-
poverím, preto že rokovanie s počajevským biskupom a predsta-
veným monastiera je v kompetencii biskupa našej eparchie. Na 
to potrebujeme mať inančný vklad, v opačnom prípade k tomu 
nedôjde. Vyhlásiť celoeparchiálnu zbierku na obnovu - výstavbu 
monastiera môžem až potom, keď vy budete mať inančné zdroje, 
ktoré získate v tých troch obciach“.

4. mája 2008 nazbieraná čiastka na účte činila 95 400.- Sk.
27. septembra 2008 po odpustových slávnostiach v česť Usik-

novenija čestnoj hlavy Joana Krestiteľa RPCO bolo oznámené, že 
v súčasnej dobe je ťažko stavať monastier a preto Eparchiálna 
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rada navrhuje zriadiť pamätnú izbu v bočnej miestnosti v chrá-
me.

14. novembra 2009 na zasadnutí RPCO sa zúčastnil svidnícky 
okresný arcidekan otec Mgr. Ján Sovič. Bola prerokovaná otázka 
inancií. Po odpustových slavnostiach inančná čiastka na účte 

vzrástla na 4 628,95 eura (v korunách 142 014, 57 Sk). Okem toho 
s istotou bola prisľubená značná inančná čiastka slovenským 
podnikateľom. Naďalej platilo stanovisko strategického plánu, vy-
pracovaného občianskym združením Pravoslávna duchovná aka-
démia sv. Sera ima Sarovského inančne nezaťažovať pravoslávnu 
cirkevnú obec.

Na Eparchiálnu radu v Prešove radou PCO Ladomirová tele-
fonicky bola oznámená uvedená inančná hotovosť. Na túto in-
formáciu reagoval otec Mgr. Švajko, tajomník ÚER paradoxným 
vyjadrením, že najprv my musíme mať jasné, čo chceme. Tým 
o ďalšom osude monastiera bolo rozhodnuté. (Samotná osoba 
oznamovateľa bola v rozpore s Vykonávacími predpismi k Ústa-
ve... čl. 9. kde sa výslovne hovorí o kompetencii eparchiálneho bis-
kupa, a nie ním poverenej osoby).

Žiaľ, všetka námaha a práca  rád PCO Ladomirová, Vagrinec 
a Krajné Čierno a nádeje veriacich sa skončili neúspešne. Nezís-
kali náležitú podporu zo strany vyšších cirkevných orgánov epar-
chie. 

(Podľa Kroniky pravoslávnej cirkevnej obce Ladomirová a au-
tentických zápisníc spracoval Ing. Juraj Krivka) 
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Životopis mitr. prot. Michala Kernaševiča
Duchovný otec Michal Kernaševič narodil 

sa 26. júla 1925 v chudobnej, ale zbožnej ro-
dine rodičom Fedorovi a Justine v Čertižnom 
okr. Medzilaborce. Pochádzal zo 7-ich súro-
dencov. So svojím starším bratom Petrom sa 
stali pravoslávnymi duchovnými. Dve sestry 
boli vydaté za pravoslávnych duchovných, 
a to Mária za prot. Juraja Kuzana, Júlia za prot. 
Vasiľa Čokinu. Po ukončení základného a stre-
doškolského vzdelania o. Michal nastúpil na 
štúdia pravoslávneho bohoslovia na Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulte v Prahe so síd-
lom v Prešove. Diakonské a kňazské svätenie 
prijal z rúk Jeho Blaženstva Alexija v auguste 1950. 

Manželkou otca Michala sa stala Margita Drahňovská z Reb-
rína (t.č. Zemplínska Široká), ktorá mu bola jeho celoživotnou 
oporou. Vychovali spolu štyri deti, piate dieťa syn Peter zomrel 
trojmesačný. Celá rodina otca Michala žila zbožným životom, kde 
si všetci boli vzájomne nápomocní. Matuška Margita počas svojho 
života otcovi Michalovi pomáhala cirkevným spevom a kantoro-
vaním nielen počas nedieľ a sviatkov, ale aj pri každodenných sv. 
liturgiách. Tak ako dospievali deti, postupne sa aj oni pripájali ku 
cirkevnému spevu a kantorovaniu. 

Jeho prvou farnosťou bola cirkevná obec Stakčín, kde pôsobil 
v rokoch 1950-1951. Kvôli veľkému úspechu v pastorácii ho štát-
na správa preložila inde, a to do michalovskej eparchie.

V rokoch 1951-1955 pôsobil v Sačurove, kde od roku 1952 za-
stával funkciu okresného arcidekana. 

Roku 1955 v mesiaci máji bol naspäť exkardinovaný z micha-
lovskej do prešovskej eparchie a ustanovený za správcu farnosti 
Lomné, kde pôsobil do roku 1965.

Otec Michal od roku 1965 do roku 1978 pôsobil na farnosti 
Ladomirová. Počas pôsobenia na tejto farnosti prežil pohnuté 



170

a náročné obdobie pre 
pravoslávnu Cirkev 
po udalostiach v roku 
1968. Ako okresný ar-
cidekan hájil hrdo a ne-
ochvejne záujmy a po-
stavenie pravoslávnej 
Cirkvi. V ťažko skúša-
ných rokoch 1968-1969 
ako okresný arcidekan 
zastupoval pravoslávnu 
Cirkev takmer pri všet-
kých rokovaniach so 

štátnou správou na úrovni MsNV, ONV, KNV a so zástupcami gréc-
kokatolíckej cirkvi.

Za jeho zásluhy pre pravoslávnu Cirkev roku 1978 Vysokopre-
osvietený Nikolaj, arcibiskup prešovský ho vymenoval za riaditeľa 
Úradu Eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove ako svojho 
najbližšieho spolupracovníka. Vo funkcii riaditeľa úradu pôsobil 
do roku 1986, keď zo zdravotných dôvodov odišiel do dôchodku. 

Aj napriek tomu ostal aj naďalej nápomocný svätej pravosláv-
nej Cirkvi, ktorej bol verný celý svoj život. Aj naďalej s ochotou vy-
pomáhal pri katedrálnom chráme v Prešove, najmä vedením cir-
kevného spevu, ale aj vykonávaním bohoslužieb. V roku 1990 bol 
spolu iniciátorom pri zakladaní Katedrálneho speváckeho zboru 
sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

Otec Michal bol veľmi skromný, horlivý, pracovitý a zbožný du-
chovný. Na všetkých farnostiach kde pôsobil, navštevoval svojich 
veriacich, ktorí boli nemocní, osamelí a inak postihnutí. Pomáhal 
im rôznymi spôsobmi, okrem iného aj stravou, ktorú pripravila 
jeho matuška Margita. 

Sedem rokov pracoval v redakcii Odkazu sv. Cyrila a Metoda 
a taktiež sa podieľal na príprave Pravoslávneho cirkevného ka-

Mitr. prot. Michal Kernaševič v kruhu svojej rodiny, 
1965
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lendára. Pre pravoslávnu cirkev v ťažkom období po roku 1968 
publikoval známu prácu „Z dejín farnosti Ladomirová“. 

Ako pomôcku pre začínajúcich svjačšenikov vydal dve časti 
kázní na celý rok pod názvom „Kázne nedeľňajšie, sviatočné a prí-
ležitostné“. 

Za uvedenú prácu v mene Posvätnej synody metropolita praž-
ský a celého Československa Dorotej, vyjadril uznanie veľadôstoj-
nému autorovi predloženej práce slovami: „Vyžiadala si veľké 
úsilie a sústredenie. On nám predložil prácu, ktorá je dobrým 
vzorom pravoslávnej homiletiky“.

Prot. Michal Kernaševič bol nositeľom takmer všetkých cirkev-
ných vyznamenaní, ktoré môže duchovný dosiahnuť, počnúc na-
bederníkom a končiac mitrou, ako aj Radom svätého Cyrila a Me-
toda III. stupňa.

Dňa 29. marca 1990 vo veku nedožitých 65 rokov odovzdal 
svoju dušu Stvoriteľovi. Telesné pozostatky otca Michala na večný 
odpočinok boli uložené na mestskom cintoríne v Prešove. Poh-
rebné obrady vykonal Jeho Vysokopreosvietenosť Nikolaj, arci-
biskup prešovský, za veľmi veľkej účasti duchovných prešovskej 
a michalovskej eparchie, ako aj veriacich.

Pohrebnú kázeň predniesol jeho dlhoročný priateľ mitr. prot. 
Peter Cuper, správca farnosti Stropkov. Za michalovskú eparchiu 
rozlúčkovú reč predniesol mitr. prot. Ján Choma, riaditeľ ÚER 
v Michalovciach. So životom nebohého otca Michala smútiace 
zhromaždenie oboznámil prot. Peter Humeník, tajomník ÚER 
prešovskej eparchie. S najbližšími sa v mene otca Michala rozlú-
čil prot. Michal Švajko, predseda Misijného odboru ÚER a správca 
farnosti Prešov. 

Otec Michal svojmu poslaniu ako duchovný pravoslávnej cirkvi 
zostal verný a oddaný až do poslednej chvíle svojho života. Bol 
veľmi mierny, rád poslúžil. V pamäti tých, ktorí ho poznali, zostal 
ako človek, pre ktorého boli modlitba a bohoslužby veľkou rados-
ťou a požehnaním. 

Vypracoval Ing. Juraj Krivka 
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Zo spomienok Melánie Pirchalovej
Pri 10. výročí od úmrtia otca Michala Kernaševiča matuška 

Melánia Pirchalová, rodená Cuperová, v časopise „Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda“ č. 3/2000 vydávaného Metropolitnou radou Pravosláv-
nej cirkvi na Slovensku spomínala takto:  

Nedávno som čítala 
v istých novinách o súťa-
ži na získanie titulu ľud-
skosti a statočnosti. Boli 
tam uvedené aj pomoc-
né návrhy: človek, ktorý 
zachránil život; rodina 
opatrujúca postihnuté 
dieťa; manželia, ktorí 
vychovávajú adoptované 
deti. Začala som rozmýš-
ľať, či by som v súčas-
nom uponáhľanom svete 
v mojom okolí našla ta-

kého človeka. Zrazu mi prišla na myseľ rodina, ktorá nie jednu, 
ale všetky tieto podmienky spĺňa. Je to rodina nebohého pravo-
slávneho duchovného mitr. prot. Michala Kernaševiča.

Spomenula som si na rok 1968. Vtedy nám zachránili život, 
keď odvážna matuška Margita prišla na aute z Ladomirovej do 
Stropkova a odviezla nás preč od rozvášneného davu, len tak 
v papučiach, a s tým, čo sme mali na sebe, k nim do Ladomirovej. 
Ich bolo sedem, aj nás bolo sedem. Neboli sme pokrvná rodina, 
ale boli sme duchovná rodina v Isusu Christu. Skoro celý rok sme 
u nich bývali. Delili sa s nami o všetko, o svoje postele, o jedlo, 
o oblečenie, a hlavne o lásku, ktorú nám preukazovali. Hoci som 
bola ešte malá, nepamätám sa, aby nám ich deti niekedy povedali, 
aby sme už išli preč. Mali dve vlastné deti a tri si osvojili. S láskou 

Rodiny o. Kernaševiča a o. Cupera v ťažkých 
rokoch (1968)
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starali sa o dcéru Justinku, ktorá bola celý život pripútaná k po-
steli, zomrela až po ich smrti.

29. marca 2000 uplynie 10 rokov od blaženej smrti drahého 
otca duchovného Michala Kernaševiča. Posledné roky života pre-
žil v Prešove, kde pôsobil ako riaditeľ úradu eparchiálnej rady 
Pravoslávnej cirkvi. Bol známy ako veľký „molitveník“ . 

Jeho modlitba prispievala k pokoju v našej Cirkvi. Každé ráno 
slúžil sv. liturgiu a každý večer prichádzal do chrámu v Prešove 
na večiereň, kde spolu s matuškou prekrásnym spevom oslavo-
vali Hospoda Boha a prosili Ho, aby im pomáhal niesť kríž, ktorý 
im dal. Svoje deti vychovávali s láskou a veľkou zodpovednosťou 
pred Bohom. Ich námaha priniesla krásne ovocie, pretože všetky 
deti kráčajú v rodičovskej pravoslávnej viere. 

Obaja rodičia aj s Justinkou už odpočívajú na druhom svete 
a verím, že tak, ako tu na zemi milovali Hospoda Boha a statočne 
bojovali až do konca, tak sa teraz radujú vo všeobjímajúcej láske 
nášho Stvoriteľa. 

Všetci, ktorí ste ich poznali, spomeňte si na nich vo svojich 
modlitbách.

„Upokoj, Hospodi, dušy usopšich rabov tvojich!“ 

Sukov    Melánia Pirchalová, rod. Cuperová 

Duchovné priateľstvo
Telesnú rodinu si nevyberáme. V akej rodine sme sa narodi-

li, takú aj máme. Ale priateľov si vyberáme sami podľa toho, kto 
má podobné záujmy, rovnaké myšlienky i názory na život. A také 
priateľstvo pretrváva až do smrti, a my kresťania veríme, že aj po 
smrti spolu oslavujeme Hospoda Boha.

Tak ako sv. Vasiľ Veľký a sv. Grigorij Bohoslov poznali len dve 
cesty – do školy a do chrámu, tak podobne aj životné cesty otca 
Michala Kernaševiča a otca Petra Cupera boli založené na rovna-
kých spoločných hodnotách. Obaja boli ľudia, ktorí túžili po múd-
rosti, vzdelávali sa do konca svojho života. No hlavným cieľom ich 
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života bola múdrosť v Bohu, ku ktorej viedli svoje rodiny i svojich 
veriacich. Povahovo boli odlišní – otec Michal bol miernejší, zatiaľ 
čo otec Peter presadzoval svoje názory tvrdšie, avšak v otázkach 
viery boli obidvaja nekompromisní. Obaja sa dopĺňali a celý život 
boli jeden druhému oporou.

Vyrastali v obciach, ktoré po vzniku Československej republi-
ky, po dobe útlaku, sa medzi prvými vracali do svojej pradedov-
skej pravoslávnej cirkvi. Rodina Kernaševičových pochádzala 
z obce Čertižné, ktorá je známa mnohými slovanskými buditeľmi 
– otec Irinej Chanat, Adolf Dobrjanský, Vasilij Ivanovič Zozuľak, 
ktorý má na náhrobnom kameni napísané: „Revniteľ pravoslavia 
i stradalec za ľubov k Rusi i Slavjanstvu“. Starší brat otca Micha-
la, Peter bol tiež pravoslávnym duchovným a z jeho rúk prijali sv. 
tajnu manželstva moji rodičia otec Peter a Helena Cuperovi. Jed-
na sestra otca Michala bola vydatá za pravoslávneho duchovného 
otca Juraja Kuzana, druhá sestra bola tiež vydatá za pravoslávne-
ho duchovného otca Vasiľa Čokinu. 

Rodiny Kernaševičových a Cuperových boli spojené tiež du-
chovným kmotrovstvom.

Čo sa týka osobne mňa, tak otec Michal Kernaševič ma krstil, 
sobášil, bol pri chirotónii môjho muža otca Miroslava Pirchalu 
a tiež nás uviedol na farnosť Sukov. Poznala som ho od detstva. No 
bližšie som mala možnosť ho poznať, keď som po skončení gym-
názia začala pracovať ako administratívna pracovníčka na úrade 
Eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, kde v tom čase 
otec Michal pôsobil ako riaditeľ. Jeho deň sa začínal sv. liturgiou 
v biskupskej kaplnke, potom prichádzal do úradu a tam prijímal 
návštevy, vybavoval všetky práce, spojené s funkciou riaditeľa 
Úradu eparchiálnej rady. Nikdy som ho nevidela, aby sedel nečin-
ne, stále písal, čítal a nikdy nezvyšoval hlas. Každú návštevu pri-
vítal, dvere do jeho kancelárie neboli nikdy zamknuté, ba ani za-
tvorené. K nemu mohol prísť každý, dokonca, keď počul, že niekto 
prišiel z duchovných, sám vyšiel oproti zo svojej kancelárie, ktorá 
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bola medzi našou a vladykovou, aby privítal hostí. Porozprával sa 
s nimi, vypočul ich problémy, zaujímal sa o ich živote na farnosti. 

Počas nedelí odchádzal z Prešova slúžiť na farnosti, jeden čas 
do Ľutiny a neskôr do Lomného. Cestoval vlakom i autobusom 
a nikdy sa nevyhováral, ale vždy poslušne išiel tam, kde bolo tre-
ba. Keď vladyka Nikolaj išiel slúžiť na farnosť, tak ho vždy sprevá-
dzal. Nikdy som z jeho úst nepočula, aby niekoho ohováral alebo 
ponižoval. Jeho deň sa končil kantorovaním večerne v katedrál-
nom chráme. Preňho nebolo ponižujúce ísť do klirosu a spolu so 
svojou matuškou Margitou krásne dvojhlasne odkantorovať ve-
čerňu. Od nich som sa naučila spievať niektoré „podobne“ hlasy.

Otec Michal sa tiež modlil nad chorými ľuďmi, ktorí za ním pri-
chádzali so svojimi ťažkosťami. A Boh jeho modlitby vypočúval.

Zomrel pomerne mladý – 65 ročný. No tak sa Bohu zaľúbilo, 
aby svojho služobníka povolal k sebe. Jeho život nebol ľahký, nie-
sol ťažký kríž s dcérou Justinkou, ktorá celý život bola pripútaná 
k lôžku a bola odkázaná na pomoc svojich rodičov. Ale nikdy ne-
nadával na svoj krest, ale pokorne ho niesol.

Bol pozorný a vnímavý ku svojmu okoliu. Moja sestra Naďa si 
stále spomína, ako otec Michal prišiel na poradu duchovných na 
faru do Stropkova a ona ležala v horúčkach v druhej izbe. Prišiel 
k nej, priniesol jej malý detský kočiarik, z ktorého ako dieťa mala 
veľkú radosť a spomína si na to aj dnes, hoci už prešlo vyše 60 
rokov.

Otec Michal Kernaševič písal historické i poučné články, sprá-
vy zo života farnosti. Pre mladých kňazov a nielen pre nich napí-
sal zbierku kázní nedeľných i na sviatky.

Priateľstvo medzi našimi rodinami bolo nielen počas jeho pô-
sobenia v Ladomirovej, kedy nás prijali k sebe ako vyhnancov, ale 
pokračovalo aj po jeho odchode do Prešova a pretrvalo až do kon-
ca ich života.

Rodinné priateľské vzťahy medzi celou rodinou Cupero-
vou a ich dcérou Máriou Krivkovou rod. Kernaševičovou s man-
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želom Jurajom pokračujú do dnešných dní. Verím, že naše dobré 
vzájomné vzťahy budú pokračovať aj naďalej.

Odišiel do večnosti v čase, keď na našu sv. Pravoslávnu cirkev 
prišla nová skúška, keď sme znovu museli začínať od začiatku. 
A určite aj jeho modlitbami nám Hospoď Boh ukazoval cestu, aby 
sme nezradili sv. Pravoslávie, ale hoci aj s ťažkosťami pokračovali 
v započatej práci.

Sukov 11/2017  Melánia Pirchalová, rod. Cuperová

PCO Stakèin

Stakčín
chrám Svätej Trojice

Duchovný správca
mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič CSc.

Poprad 
nový chrám Vyvýšenia sv. Kríža

Duchovný správca
prot. ThDr. Vladimír Kocvár, PhD.
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Juraj Gajdoš Breza, Slovenská sloboda, 2. júla 1939
Svetová rarita v severnom Šariši

Reportáž z pravoslávneho kláštora v Ladomirovej
(Krátené)

Kraj od Zborova k Svidníku pripomína Liptov. Dedinky roztrú-
sené na mierne zvlnených svahoch. Všade dominuje chudobný 
kostolík. Miestami typický drevený kostolík. A väčšina z nich má 
dvojitý a lomený kríž – kríž pravoslávia. Je tu dosť pravoslávnych 
veriacich. Iste práve z toho dôvodu prišli do dedinky Ladomiro-
vá, ktorá leží blízko Vyšného Svidníka, v roku 1923 pravoslávni 
mnisi-emigranti. Prišli tu na jar a v jeseni už založili na úboči pri 
hradskej kostol a kláštor. A tak dostala táto dedinka prichuť vše-
svetovosti, lebo prišli tu mnísi zo všetkých strán sveta. Z Prahy, 
z Paríža, Belehradu, So ie a čo aj viem... Z toho vidno, že sú to mní-
si vzdelaní. Nie čudo. Precestovali mnohé štáty, vedia mnoho rečí, 
majú bohaté skúseností. Len tak mimochodom pripomínam, že 
v kláštornej kuchyni našli sme umývať riad človeka s doktorátom.  

Ale začneme s prehliadkou kláštora pekne po poriadku. Ako 
sa patrí, ideme najprv k predstavenému kláštora, Je ním sympa-
tický a úslužný prevor Sera im Archimadrid... Po čase dostal sa za 
predstaveného, keď jeho predchodca prever Vitalij bol povolaný 
za arcibiskupa pravoslávnej cirkvi do New-Yorku.

Prvá cesta do kostola
V prvom rade láka nás úhľadný kostolík východného typu 

s krásnymi kupolami na streche. Kostolík je zasvätený archanjelovi 
Michalovi a vyniká malebným a na zvláštnosti bohatým vnútrom. 
Je zaujímavé, že celú výzdobu, maliarske a rezbárske práce pre-
viedli sami tunajší mnísi. Majú tu kópiu slávneho obrazu Iverskej 
ikony v Kremli. Celé dva mesiace pracoval ne nej zručný mních, 
ktorý má parížsku maliarsku školu. Ďalej majú tu kríž, v ktorom 
je vyrubený maličký krížik z dreva, ktoré opatrujú v Jeruzaleme 
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a na ktorom vraj skutočne umrel Spasiteľ sveta. S posvätnou dô-
ležitosťou ukazuje nám prevor cenný relikviár, v ktorom opatrujú 
časť z hlavy Jána Babtistu, časť rebra Gregoria teológa, pozostat-
ky iných svätých. Preor tvrdí, že tu skutočne ide o pravé relikvie.

Raz v roku, a to 11 (v texte 12) septembra býva tu veľký od-
pust. Zíde sa tu až 5 tisíc veriacich z krajov Šariša...

Pohľad do histórie 
Ako sme spomínali, pravoslávni mnísi prišli do Ladomirovej 

v roku 1923. Zo všetkých strán sveta. Pôvodné hniezdo bolo vo 
svetoznámej Počajevskej Lavre...

Môžeme povedať, že mnísi v Ladomirovej pokračujú vlastne 
v tradícii Počajevskej Lavry. O tom nás presvedčila prehliadka ich 
tlačiarne. Veru je to zriedkavý obraz: pri sádzaní článkov, pri ko-
rektúre, pri tlačiarenskom stroji, všade vidíme mnícha v dlhom 
habite a s vlasmi rozpustenými na pleciach. Podľa slov prevora 
je toto jediná cirkevná ruská tlačiareň na celom svete a to je ex-
portný podnik, lebo náboženské a modlitebné pravoslávne knihy 
posielajú z Ladomirovej skutočne do všetkých končín zemegule. 
Okrem toho vydávajú časopis „Pravoslavnaja Rus’“, ktorý vychá-
dza dva razy v mesiaci a pre detí „Detstvo a junosť vo Christe“. 
Tieto časopisy venujú sa len náboženským otázkam.

Život v kláštore
Je zasvätený skutočne modlitbe a práci. Mnísi vstávajú presne 

o 4. hodine ráno, spať chodia o 10. hodine večer. Celé dve hodi-
ny strávia na povinných modlitbách. A medzi tým  vidíme ich vo 
všelijakej robote. Jeden sa venuje záhradničeniu, druhý píli drevo, 
tretí opatruje včely, štvrtý – a je to diakon Cyprian, ktorý sa učil 
maliarskemu umeniu v Paríži, maľuje prekrásne ikony. Pravé má 
v práci obraz sv. Vladimíra, ktorý bol objednaný až do Ameriky. 

Kláštor má 27 členov, z toho je 14 vysvätených mníchov, ostat-
ní sú novici. Mnohí z týchto ľudí majú príbuzných roztrúsených 
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po celom svete. Tak napríklad, korektor v tlačiarni má otca profe-
sora na univerzite v So ii. Je to svetoznámy vedec Petro Struve. Zo 
začiatku bol Leninovým spolupracovníkom, ale potom sa rozišli 
pre nedorozumenie. Brata ma v Londýne v slovanskom inštitúte. 
A podobne aj druhí. Toto je emigrantský údel. 

Lúčime sa s kláštorom
Skutočne veľa zaujímavých veci sme videli. Ale už je čas odisť. 

Jednako nemôžeme odmietnuť prevorove pozvanie na ruský 
kvas. To je taká malá pijatyka bez liehovín. Znamenite osviežuje 
a robí sa takto: dobré usušený čierny chlieb dá sa do suda, zaleje 
sa vodou a nechá stať 4-5 dní. Tekutina takto získaná osladí sa pá-
leným cukrom a medom. Toto je ten povestný kvas, ktorý nechý-
bal nikdy ani na cárskych hostinách. 

Odkladám notes a priateľ Kovačevič, režisér nášho populár-
neho ilmového žurnálu „Nástup“ skladá svoju kameru. Áno, aj 
ilmovali sa tu opí-

sané zaujímavosti 
v jedinom pravo-
slávnom kláštore 
v Európe. A aj naši 
čitatelia uvidia ho 
za krátky čas v ki-
nách. Ba táto ilmo-
vá rarita pôjde do 
celého sveta... 

Monastier sv. Jova Počajevského v Ladomirovej. Práca archimadritu Kypriana
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