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REFLEXIA PRAVOSLÁVIA NA STRÁNKACH DENNÍKA 

SLOVENSKÝ VÝCHOD V PRVEJ POLOVICI 20. ROKOV  

20. STOROČIA 

 

Mgr. Ján KOVAČIČ 

 

Jednou z najdôležitejších povestných osmičiek v našej histórii posledných dvoch 

storočí predstavuje rok 1918 a vznik ČSR. Tá ako predstaviteľka väčšinového 

slovanského obyvateľstva priniesla do života občanov republiky dôležité zásadné 

premeny v podobe nebývalej demokratizácie života na tomto území. Sloboda 

vierovyznania definovaná v ústave z roku 1920 priniesla nielen vznik nových cirkví, 

ale aj postupnú obnovu činnosti pravoslávnej cirkvi, ktorá mala v stredoeurópskom 

regióne dlhú tradíciu až do osudného roku 1646 (v Poľsku to bol rok 1596), kedy 

v rámci protireformácie a rekatolizácie na viac ako 250 rokov takmer vymizla z tohto 

priestoru. Ochrancovia katolíckej cirkvi a vládnuca dynastia Habsburgovcov na 

jednej strane a od druhej polovici 19. storočia nastupujúca maďarizácia, 

panslavistický ,,strašiakˮ a odnárodňovanie slovanského obyvateľstva v zalitavskej 

časti monarchie na strane druhej, šli ruka v ruke s upevňovaním pozície 

gréckokatolíckej cirkvi na území vtedajšieho Horného Uhorska (Slovenska) 

a Uhorskej Rusi (Podkarpatskej Rusi). Nacionálny útlak v podobe maďarizácie 

a sociálny útlak v podobe vymáhania dávky rokoviny a kobliny od veriacich zo 

strany gréckokatolíckeho kléru sa však po vzniku nového štátu v roku 1918 obrátili 

voči gréckokatolíckej cirkvi a skompromitovali ju. Revitalizácia pravoslávnej cirkvi 

mala za následok to, že už počiatkom roku 1920 sa k pravoslávnej viere hlásilo viac 

ako 50 000 obyvateľov východnej časti republiky.1  

                                                           

1 MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Brno : CDK, 2012, s. 

152. 
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Takýto výrazný pohyb v náboženskom živote východného Slovenska 

a Podkarpatskej Rusi nenechali úplne ľahostajnú ani dobovú tlač, ktorá sa tejto téme 

venovala aspoň sporadicky. Z pohľadu dobovej slovenskej regionálnej tlače sa tak 

významným zdrojom informácií k pravosláviu, resp. pravoslávnemu hnutiu stal 

košický denník Slovenský východ. Tento formálne nestranný tlačový orgán 

východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, bol prvým slovenským regionálnym 

denníkom a priekopníkom slovenskej tlače vychádzajúcej na východnom Slovensku 

po roku 1918.2   

V prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia, kedy sa vo východnej časti 

republiky začínajú utvárať pravoslávne cirkevné obce sa pozornosť tohto denníka 

sústreďovala primárne na Podkarpatskú Rus, kde malo toto hnutie oproti 

východnému Slovensku masový charakter. Prvá významnejšia správa pochádza 

z januára 1921, kedy sa v denníku Slovenský východ na základe telefonických správ 

píše o náboženskej otázke na Podkarpatskej Rusi, ako o najpálčivejšom probléme 

československej vlády, ktorému nepredpokladali skoré vyriešenie. Pravoslávne 

hnutie bolo podľa správ Slovenského východu šírené tzv. Veľkorusmi,3 ktorí sa z ľudí 

snažili ,,vyplieniť vieru grécko-katolícku o ktorej vyhlasujú, že je to viera Maďarov 

a maďarónov Rusínom len tým cieľom vnútená, aby v ich vnútri bolo celkom udusené 

vedomie ich slovanského pôvodu.ˮ Poukazovali na to, že pravoslávie bolo na niektorých 

miestach prijímané so sympatiami, no odsudzovali ich ,,teroristický a výhražný 

                                                           

2 DŽUJKO, Ján: Slovenský východ (1919) a formovanie slovenského národného povedomia na 

východnom Slovensku. In: 3. Študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Zost. 

D. Slančová – M. Bočák – I. Žarnovská, Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, s. 198. Dostupné 

na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/dzujko.pdf V skutočnosti sa ale denník stal 

skrytým nástrojom Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu (Agrárnej strany). 

Bližšie pozri: DŽUJKO, Ján: Obraz ruskej emigrácie na stránkach periodika Slovenský východ (1919-

1937). In: Annales historici Presovienses 7, 2007, s. 272-278. 
3 Situáciu na Podkarpatskej Rusi chceli podľa niektorých predstaviteľov štátnych úradov využiť rôzni 

agitátori pochádzajúci zo zahraničia, no predovšetkým z Ruska, na veľkoruské politické ciele – teda 

snahu odlúčiť Podkarpatskú Rus od ČSR, spojenú so štvaním proti Čechom a republike, na čo im mali 

slúžiť aj umelo vyvolávané náboženské nepokoje. So zneužívaním pravoslávia na politické účely boli 

spájaní aj komunisti. MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. 

Brno : CDK, 2012, s. 161 – 162. 

http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=/kl.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=sk&format=standard&to=10&exp1=Džujko,%20Ján
http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=sk&format=standard&to=10&exp1=Annales%20historici%20Presovienses
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postup,ˮ akým svoju vieru šírili medzi ľudom (zaberanie kostolov atď.), čo vyvolávalo 

odpor a pohoršenie a väčšinou nútilo vládne úrady k zakročeniu a k vmiešavaniu sa 

do konfliktu  týchto dvoch cirkví. To potom tzv. Veľkorusi využívali štvaním 

obyvateľstva proti vláde a republike, ktorej vyhlásili ,,najostrejší boj.ˮ Zároveň 

v tomto náboženskom boji videli aj politické pozadie, pretože si podľa neho chceli 

tzv. Veľkorusi ,,pripraviť pôdu pre nastávajúce voľby.ˮ Napriek všetkému ale oceňovali 

snahu vlády nájsť v tomto konflikte modus vivendi, no konečné slovo v tejto 

záležitosti mal mať snem Podkarpatskej Rusi.4 V podobnom duchu nám Slovenský 

východ podáva obraz o situácii na Podkarpatskej Rusi aj o mesiac neskôr, kedy už 

pravoslávne hnutie šírené ,,stúpencami veľkoruského smeruˮ nadobudlo obrovské 

rozmery ,,zachvacujúc jedon okres za druhým.ˮ Podľa správy sa pravoslávne hnutie 

rozširovalo z Izy do Chustu a Tjačeva (Ťačiv), ako aj do Iršavy, Dolhy, Berehova a 

mnohých obcí v marmarošskej župe. Pravoslávnym boli vytýkané násilné excesy v 

množstve lokálnych konfliktov, čoho dôsledkom mali byť žiadosti gréckokatolíckych 

veriacich o povolenie ozbrojiť sa a ,,hájiť sa tak proti násilnickému postupu 

pravoslavných,ˮ ako aj použitie vládneho vojska na nastolenie poriadku. Následkom 

týchto opatrení podľa denníka pravoslávni štvali obyvateľstvo proti Čechom, čím 

údajne dokazovali, že náboženská otázka je len ,,pláštikom, za ktorým sa skrývajú ich 

politické a povieme priamo boľševické snahy.ˮ5  

Zaujímavý článok o náboženskom pohybe v ČSR, napísaný v Michalovciach, 

priniesol publicista Michal Sekey v marci roku 1921, v ktorom okrem hromadných 

prestupov z rímskokatolíckej cirkvi do českobratskej cirkvi spomína aj prestupy 

veriacich na Podkarpatskej Rusi z cirkvi gréckokatolíckej do pravoslávnej cirkvi. Ako 

napísal: ,Veď i tam už celé dediny a to hromadne, prestúpili na z uniatskej grécko katolíckej 

cirkvi na pravoslavnú. Miestami i s kňazom, miestami ostal sám kňaz ani palec.ˮ Tieto činy 

argumentoval dielom ducha. ,,Po národnom obrodení, tento duch vyžaduje i obrodenie 

                                                           

4 Náboženská otázka. In: Slovenský východ, roč. III, 15. 1. 1921, č. 12, s. 2. 
5 Pravoslavie v Podkarp. Rusi. In: Slovenský východ, roč. III, 2. 3. 1921, č. 50, s. 2 
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citov, citov náboženských. Pokročilosť času a beh hnutia myšlienkového v našej vlasti 

vyvoláva i očistu života kresťanskej životnej nauky.ˮ Autor článku však varoval pred 

zapájaním cirkví do politických služieb, čím pravdepodobne dával pravoslávne 

hnutie do súvisu s veľkoruskou myšlienkou. Expanziu týchto náboženských hnutí na 

Slovensko determinoval postojom synody biskupov na Slovensku a ich schopnosťou 

upraviť cirkevné pomery ,,v duchu čistého kresťanstva a duchu času.ˮ6 Neskôr sa 

z článkov Slovenského východu venujúcich sa volebným výhľadom na Podkarpatskej 

Rusi dozvedáme, že pravoslávne hnutie na Podkarpatskej Rusi bolo včlenené do 

agendy Karpatoruskej strany práce maloroľníkov a bezzemkov, ktorú viedol politik 

JUDr. Andrej Gagatko. Strana hlásala prestup obyvateľov gréckokatolíckej viery na 

pravoslávnu a presadzovanie ruského jazyka.7 Toto ,,politické hnutie Veľkorusovˮ bolo 

životne späté s cirkevnou politikou, nakoľko malo podporu len tam, kde sa presadila 

pravoslávna cirkev. V tej dobe to bolo najmä v Ize a vo Veľkých Lúčkach (Velyki 

Lučky). Strana mala vo svojich radoch aj ruských emigrantov.8 

Prostredníctvom Slovenského východu sa v septembri 1921 dozvedáme 

z Užhorodu že, ,,pravoslavie je vďaka neunavnej propagácii tunajšej veľkoruskej strany, 

nezadržateľne na postupe.ˮ K tomuto účelu mal slúžiť aj týždenník s názvom Ruský 

pravoslávny týždenník. Zo správy sa dozvedáme o tom, že biskupom pre 

Podkarpatskú Rus má byť vymenovaný Michal Mejheša, ktorý niekoľko týždňov 

predtým vo Veľkých Lúčkach  (Velyki Lučky) zložil sľub do rúk vladykovi Dositejovi 

(Vasić). Ten by sa mal stať arcibiskupom. Vladyku Dositeja (Vasić) tu predstavujú 

ako srbského pravoslávneho vladyku, ktorý so súhlasom československej vlády už 

dlhší čas pôsobí na Podkarpatskej Rusi, kde sa s neobyčajnou pracovitosťou venuje 

vybudovaniu pravoslávnych cirkevných obcí. V tejto oblasti bol patričným 

                                                           

6 SEKEY, Michal: Náboženský ruch u nás. In: Slovenský východ, roč. III, 3. 3. 1921, č. 51, s. 1. 
7 MICHALKO, Ján: Koncentrácia rusínskych politických strán. In: Slovenský východ, roč. IV, 15. 1. 1922, 

č. 12, s. 1.  
8 MICHALKO, Ján: Súvaha politických strán v Podkarp. Rusi. In: Slovenský východ, roč. IV, 21. 1. 1922, 

č. 17, s. 1. 
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spôsobom privítaný a ,,je dnes najpopulárnejším mužom v tunajšom kraji.ˮ9 Ohľadne 

vladyku Dositeja (Vasić) sa v Slovenskom východe zmieňoval aj článok venujúci sa 

klerikálnej politike. Autor článku, podpísaný iniciálkami jm, poukazoval na 

upevňovanie pozícií Ríma v novovytvorených štátoch, čo sa dialo napr. cestami 

pápežských nunciov po ČSR a Rumunsku. Ako napísal: ,,Táto zaujímavá hra Ríma 

s vládou je charakteristická najmä v našom štáte. Keď vláda povolá pravoslávneho biskupa 

Dositeja na Podkarpatskú Rus, s cieľom organizovania pravoslávnej cirkvi, vtedy Rím 

rozkáže, aby jeho zástupca v Československej republike nuncius Micara navštívil grécko-

katolícke biskupstvo v Užhorode a Prešove, aby vzal pod ochranu všetkých gréckych 

katolíkov.10  

V máji 1923 sa v Užhorode školský referent na Podkarpatskej Rusi, ministerský 

radca Pešek, ktorý sa vrátil z jednaní z Prahy, v interview so spravodajcom 

Slovenského východu vyjadril v tom zmysle, že vláda na základe ústavou uznanej 

náboženskej slobody nebude prekážať organizovaniu pravoslávnych cirkevných 

obcí.11 Týmto výrokom tak jasne deklaroval plnú legitimitu pravoslávnej cirkvi v 

celej ČSR. V súvislosti s organizáciou pravoslávia v ČSR sa však v Slovenskom východe 

dozvedáme aj o protiakciách Vatikánu, ktoré mali zabrániť rozširovaniu pravoslávia 

na území ČSR. Na základe direktív z Ríma mal nový pápežský nuncius v Prahe 

Marmaggi podniknúť rázne opatrenia voči pravoslávnej cirkvi. Do Prahy mal byť 

prizvaný ,,uniatský duchovný, ktorému bude nariadené zahájiť uniatské bohoslužby 

v glagolskej reči, čím chce sa pravoslaviu a práve tak československej cirkvi zasadiť prvá 

rana.ˮ Vatikán podľa tejto správy počítal s tým, že zavedenie ,,glagolskej rečiˮ do 

bohoslužieb v niektorom z pražských kostolov, bude mať značný vplyv proti šíreniu 

československej cirkvi a pravoslávia. Na Podkarpatskej Rusi mala byť založená tzv. 

                                                           

9 Hromadná prestupovanie k pravoslávnej cirkvi v P. Rusi. In: Slovenský východ, roč. III, 21. 9. 1921, č. 

215, s. 5. 
10 jm: Klerikálna politika. In: Slovenský východ, roč. IV, 13. 5. 1922, č. 109, s. 1. 
11 Ministerský radca Pešek o cirkevných a školských veciach na Podk. Rusi. In: Slovenský východ, roč. V, 

26. 5. 1923, č. 119, s. 2. 
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,,Oborona viry,ˮ ktorej činnosť má za úlohu ,,postaviť hrádze proti pravoslaviu a viesť toto 

v evidencii.ˮ Táto ,,Oborona viryˮ mala byť zložená z gréckokatolíckych duchovných 

a laikov a vo Vatikáne mala mať svojho zvláštneho referenta. V dôsledku týchto 

pápežských opatrení sa tak na Podkarpatskej Rusi očakávali nové náboženské 

nepokoje a úlohou štátnej správy v nich malo byť dozeranie na to, aby ,,tieto boje 

vedené boly v rámcu zákonom určenom.ˮ12 

 Koncom septembra 1923 sa viceguvernér Podkapatskej Rusi Petr Ehrenfeld 

zúčastnil pravoslávnej bohoslužby v drevenej cerkvi (pravdepodobne pri príležitosti 

jej vysviacky) v obci Merešnica, na ktorej ho očakávalo obyvateľstvo zo 6 obcí. Na 

tejto slávnosti viceguvernéra privítal biskup Benjamin (menovaný arcibiskupom 

Sawatijom), ktorý vyhlásil, že obyvateľstvo Podkarpatskej Rusi má byť vďačné Bohu 

za to, že sa ,,dostalo k republike.ˮ Biskup ďalej vyzval ľud, aby sa zdržal násilností, 

ničenia majetkov a zaberaní chrámov, pričom sa odvolal na náboženskú slobodu 

zakotvenú v ústave. Zároveň požiadal viceguvernéra, aby prezidentovi 

a československej vláde tlmočil ,,plnú oddanosťˮ duchovenstva a pravoslávnych 

veriacich. Na koniec dopisovateľ Slovenského východu dodal, že tento prejav je úplne 

iný, ako chovanie gréckokatolíckeho biskupa Antona Pappa,13 ktorý sa vôbec netajil 

svojimi sympatiami k Maďarsku. Cestu arcibiskupa Sawatija (Vrabec) po 

Podkarpatskej Rusi sledovali aj v užhorodskom gréckokatolíckom tlačovom orgáne 

Blahovistniku, v ktorom napísali že veľkoruskú agitáciu teraz nahradila agitácia česká, 

nakoľko arcibiskup Sawatij (Vrabec) i protopresbyter Dr. Červenka sú Česi. Celé 

pravoslávne hnutie tak podľa Blahovistnika čaká prestup do československej cirkvi, čo 

malo dokazovať aj uvádzanie českých sviatkov do pravoslávneho kalendára, ako 

napr. sviatok sv. Mečislava či sv. Ľudmily.14 Tieto informácie sa však ukázali ako 

zavádzajúce nakoľko sa 1. novembra 1923 v Užhorode konalo zhromaždenie 

                                                           

12 Útok Vatikánu na pravoslavnú a československú cirkev. Pred novými náboženskými bojami na 

Podkarpatskej Rusi. In: Slovenský východ, roč. V, 21. 9. 1923, č. 215, s. 1. 
13 Viceguvernér na pravoslavnej slávnosti. In: Slovenský východ, roč. V, 30. 9. 1923, č. 223, s. 1. 
14 Grécko-katolícky útok na pravoslavie. In: Slovenský východ, roč. V, 13. 10. 1923, č. 234, s. 1. 
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pravoslávnych cirkevných obcí na Podkarpatskej Rusi, kde sa tieto cirkevné obce 

prihlásili k československej pravoslávnej cirkvi.15  

K prameňom sporov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou 

a aktuálnym otázkam bol v Slovenskom východe venovaný článok 20. februára 1924. 

Pravoslávna cirkev podľa nich spočiatku zaujala hlavne oslobodením od všetkých 

povinností a prejavovala silný národný cit. Ako však napísali: ,,Prvá zásada postupne 

padá, tiež i pravoslavní kňazi chcú byť so svojimi rodinami živí a preto sú nútení žiadať 

poplatky od veriacich. Za to však pravoslavní kňazi sú bližej k ľudu, ako aristokratická, 

uniatská duchovenská kasta a tým sosilnený ich vliv na ľud. Je faktom, že unii najviac škodí 

uniatské duchovenstvo na čele s biskupom.ˮ V článku poukazovali na výhody 

gréckokatolíkov – ich početnosť, podporu Ríma ako aj vyššiu vzdelanosť ich 

duchovenstva. Negatívnymi zjavmi v pravoslávnej cirkvi zase boli nedostatočná 

kvalifikovanosť kňazov, rozvrátené pomery v ,,materskej cirkvi ruskejˮ a jurisdikčný 

boj medzi Carihradom a Belehradom o Podkarpatskú Rus. Pripomenuli, že zatiaľ je 

prostredníctvom arcibiskupa Sawatija (Vrabec) Podkarpatská rus pod carihradskou 

jurisdikciou a tá ma v Užhorode svojho biskupa Benjamina. No prívrženci srbského 

biskupa Dositeja (Vasić) boli nespokojní s touto jurisdikciou a vo svojich snahách 

,,nachádzajú podpory u českých srbofilov.ˮ V článku bolo v závere poukázané na 

neustále násilnosti medzi oboma cirkvami, aj keď bol čiastočne badateľný zásah 

biskupa Benjamina, ktorý chcel sporné otázky riešiť s gréckokatolíckym biskupom 

Antonom Pappom, ten však akékoľvek jednania odmietol. Dôležitá tak bola činnosť 

guvernéra Podkarpatskej Rusi Dr. Beskida v urovnávaní týchto sporov, no zároveň aj 

postoj Vatikánu, od ktorého závisel aj postoj gréckokatolíkov na Podkarpatskej Rusi. 

Článok sa končí konštatovaním, že tento spor môže byť vyriešený jedine prevedením 

úpravy pomerov medzi štátom a cirkvou.16  

                                                           

15 Shromaždenie pravoslavných obcí v Užhorode. In: Slovenský východ, roč. V, 3. 11. 1923, č. 251, s. 1. 
16 Náboženské rozopre na Podkarp. Rusi. In: Slovenský východ, roč. VI, 20. 2. 1924, č. 42, s. 2. Nakoľko sa 

pravoslávie šírilo ďalej, zo správy zo 16. apríla 1924 sa dozvedáme o postupe v otázke riešenia 
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Dôležitým a historickým podujatím uskutočneným v roku 1924 sa stal IV. 

unionistický zjazd (kongres) vo Velehrade, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 31. júla – 

3. augusta. Slovenský východ definuje unionizmus ako cirkevný smer, ktorý sa snaží 

o zjednotenie (úniu) pravoslávnej a katolíckej cirkvi. Ako napísali, ,,náš národ je na 

náboženskom rozhraní a slovenské východné kraje od rokov cítia toto hnutie, ktoré nabýva 

u nás veľkých rozmerov.ˮ V užšom slova zmysle unionizmus chápali ako snahu 

katolíckej cirkvi získať pravoslávnu cirkev, v širšom slova zmysle ako snahu 

katolíckej, anglikánskej a pravoslávnej cirkvi zjednotiť sa. ,,Sú to ovšem snahy pápežskej 

cirkve katolíckej po vedení, ktoré sa javí od prvej rozluky 1054 až do terajšieho úpadku 

pravoslávnej cirkve, ktorá ztratila i v Rusku i v Carihrade hlavu a je ohrozená rozkladom.ˮ 

Rím sa tak spoliehal na ,,cyrilomedotejské hnutieˮ na našom území a obzvlášť na 

gréckokatolícku cirkev, no v prvom rade na ľvovského arcibiskupa Andreja 

Szeptyckého. Očakávané bolo výraznejšie zasahovanie Ríma a moravského ústredia 

do východoslovenských a podkarpatoruských cirkevných pomerov.17 Program 

plánovaného zjazdu bol v Slovenskom východe  uverejnený 29. júla. Prihlásených bolo 

vyše 150 účastníkov z rôznych krajín Európy.18 V júni pápež ustanovil olomouckého 

arcibiskupa Prečana za predsedu zjazdu a vyslovil želanie, aby sa ho zúčastnili aj 

zástupcovia ,,kléru rozkolného.ˮ Počas prvého dňa IV. unionistického kongresu 

vystúpil prof. Franc Grivec z Ljubljany, ktorý vo svojich prednáškach ,,Dnešná náuka 

rozkolného východu o cirkviˮ a o ,,Princípe jednoty cirkvíˮ požadoval, ,,aby východná 

                                                                                                                                                                                     

náboženských nepokojov na Podkarpatskej Rusi. Predbežne boli stanovené určité normy a to napr. 

cerkvi zostanú tej strane, ku ktorej sa v obciach hlási väčšina veriacich. Cirkevný majetok sa mal 

rozdeliť podľa pomeru počtu veriacich jednotlivého vierovyznania a podľa potreby by bola obec 

povinná postaviť pre menšinu veriacich nový kostol. Pred cirkevno-náboženským mierom. In: 

Slovenský východ, roč. VI, 16. 4. 1924, č. 89, s. 1. Otázka cerkví sa však naťahovala ďalej a keďže sa 

vyskytovali prípady, keď celá dedina prešla k pravosláviu, okrem farára, ktorý im odmietol vydať 

kľúče, prípadne tieto konflikty končili násilím a zásahom štátnych orgánov, rozhodla sa vláda povoliť 

stavby nových cerkví tam, kde sa tento spor nedal ináč riešiť. Takýchto cerkví malo byť na 

Podkarpatskej Rusi vybudovaných 19. Riešenie otázky kostolov na Podk. Rusi. In: Slovenský východ, 

roč. VI, 11. 6. 1924, č. 133, s. 2. 
17 Unionizmus. In: Slovenský východ, roč. VI, 23. 2. 1924, č. 45, s. 3. 
18 Prípravy k sjazdu pre sjednotenie cirkví. In: Slovenský východ, roč. VI, 29. 7. 1924, č. 172, s. 1. 
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cirkev sa vrátila k východnej tradícii, ako túto predstavujú sv. Cyril a Metod.ˮ 19 1. augusta 

1924 bolo na zjazde zo strany ruských pravoslávnych kruhov zdôrazňované ani nie 

tak dogmatické rozdiely medzi východom a západom, ale viac psychologické 

a politické odlišnosti, pod ktorých uhlom aj odporúčali riešiť všetky väčšie 

problémy.20 Najočakávanejšou udalosťou druhého dňa zjazdu, resp. zjazdu ako 

takého, bola čítanie ohláseného prípisu pravoslávneho teológa, protojereja Sergeja 

Bulgakova v latinskom preklade a v ruskom origináli, ktorí podpísali aj významní 

ruskí myslitelia. Tí v tomto prípise rozvádzali námietky proti zjednoteniu oboch 

cirkví omnoho rozhodnejšie, ako sa očakávalo. Za najdôležitejšiu prekážku 

považovali nielen učenie o neomylnosti, ale predovšetkým ,,uniatský proselytizmus,ˮ 

teda cielené získavanie nových veriacich zmenou ich náboženského presvedčenia. 

Slovenský východ ďalej uverejnil stanoviská iných osobností cirkevného života. 

Košický biskup Fischer – Colbrie sa vyjadril, že úspechom bolo už to, že sa 

pravoslávni o zjazd vôbec zaujímajú. Olomoucký arcibiskup Prečan za hlavnú 

prekážku únie považoval otázku schizmy samotnej. Všetci prítomný vzdali hold 

pamiatke zosnulých pravoslávnych veriacich a biskupov v ZSSR. Barón Wrangel, 

bratranec slávneho generála, ,,pravoslavný Rus z Ríma, žiada okrem iného, aby Rusovia, 

prestupujúci na katolíctvo, neboli stotožňovaní s uniatmi. Hovoriac o nálade Rusov, vraví, že 

títo sa hlavne obávajú, že keby teraz uznali pápeža a jemu sa podrobili, že by mohli byť 

v budúcnosti nepríjemne prekvapení prílišnými nárokami zo strany Ríma.ˮ  Pravoslávny 

kňaz P. Gleb - Verchovsky prednášal o sociálnych a náboženských pomeroch 

v ruskej emigrácii a o ich dôsledkoch pre cirkevnú jednotu. Vyjadril názor, že 

,,emigrácie zmocňuje sa zúfalstvo a boľastný nacionalizmus, ktorého Rusi predtým 

nepoznali.ˮ V súvislosti s tým podľa neho rástla aj oddanosť k pravosláviu.21 Po 

zakončení zjazdu apoštolský nuncius Marmaggi zdôraznil, že trvá na myšlienke 

                                                           

19 Zahájenie IV. unionistického kongresu na Velehrade. In: Slovenský východ, roč. VI, 1. 8. 1924, č. 175, s. 1. 
20 Unionistický kongres na Velehrade. In: Slovenský východ, roč. VI, 2. 8. 1924, č. 176, s. 2. 
21 Velehradský unionistický kongres. In: Slovenský východ, roč. VI, 3. 8. 1924, č. 177, s. 1-2. 
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uskutočnenia únie a odporúčal ďalšie poskytovanie pomoci Rusom. Nádej na 

uskutočnenie únie vyjadril aj olomoucký arcibiskup Prečan, ktorý povedal, že ,,únia 

nie je púhou myšlienkou niekoľkých horlivcov, ale programom celej cirkve. Na kongresu bolo 

vidno, že sa už prechádza k činom.ˮ22 Aj keď tieto optimistické vyjadrenia boli skôr len 

zbožnými želaniami predstaviteľov katolíckej cirkvi, ako realitou, prínos 

unionistického kongresu bol minimálne v opätovnom poukazovaní na disonancie 

medzi jednotlivými cirkvami a v následnom dialógu medzi nimi. 

Z doterajšieho bádania vyplýva, že denník Slovenský východ v prvej polovici 

dvadsiatych rokov 20. storočia považoval otázku pravoslávia za marginálnu 

záležitosť a nevenoval tejto téme patričnú pozornosť. Nakoľko sa pravoslávne hnutie 

na východnom Slovensku začalo vo väčšej miere aktivizovať až po roku 1923, 

v tomto čechoslovakistickom denníku sa vyskytovali správy a úvahy v drvivej 

väčšine o pravoslávnom hnutí na Podkarpatskej Rusi. To bolo zväčša vykresľované 

v negatívnom svetle, čoho dôkazom bolo nepravdivé spájanie pravoslávia 

s veľkoruskou myšlienkou, štvaním proti republike či v extrémnejších prípadoch 

s komunizmom. V súvislosti s pravoslávím sa pritom vôbec nebrala do úvahy 

možnosť obyvateľstva zvoliť si vieru slobodne či už zo sociálnych alebo 

národnostných dôvodov. V tomto denníku sa popri vyššie uvedených úvahách či 

článkoch o pravoslávnej cirkvi ako takej vyskytovalo aj množstvo správ 

informačného charakteru, ktorých prezentovanie ale nebolo zámerom tohto 

príspevku. Aj napriek uvedeným skutočnostiam môžeme denník Slovenský východ 

považovať za významný zdroj poznania o vnímaní pravoslávia, resp. pravoslávneho 

hnutia na území ČSR v nami sledovanom období.  

  

 

                                                           

22 Vysvätenie užhorodského biskupa na Velehrade. In: Slovenský východ, roč. VI, 5. 8. 1924, č. 178, s. 2. 


