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ČASOPIS PRAVOSLAVNAJA KARPATSKAJA RUS 1928-1944 

 

Mgr. Miroslav HUMENSKÝ 

Katedra cirkevných dejín a byzantológie PBF PU v Prešove 

 
В статье рассматривается одна из известнейших частей истории нашей поместной 

Православной Церкви - выпуск журнала Православная Карпатская Русь, позже Православная 

Русь. Этот журнал является первым печатным православным органом на территории бывшей 

Чехословакии, которого первый номерь вышел уже в 1928 году. Его важность заключается в том, 

что в этой газете публикованы статьи о православном движении и возвращении местного 

неселения к святому Правослвию. Эти информации являются ключевыми для нашего  

изследования. 

 

 

V dnešnej modernej a pretechnizovanej spoločnosti súčasný človek nemá vôbec 

žiadny problém dostať sa ku informáciám akéhokoľvek druhu. Či sú to správy 

ohľadom cirkvi, politiky alebo hocičoho iného. Ak sa na tieto tvrdenia pozrieme 

optikou Pravoslávnej cirkvi, zistíme, že v priebehu 20. storočia, nie vždy tomu tak 

bolo. Počas Rakúsko-Uhorského cisárstva, akákoľvek zmienka o sv. Pravoslávii bolo 

potrestaná. Prejavy prostého veriaceho ľudu boli potlačované. Niektorí sa kvôli 

svojmu rozhodnutiu dostali až pred súdne tribunály, ktoré ich „priestupky“ 

následne chceli „napraviť“.  

Po rozpade cisárskeho Uhorska, vzniká nový štát, Československá republika, 

a tá je vo veciach náboženských trochu zhovievavejšia a dáva priestor, aj keď malý,  

veriacim na to, aby svoje náboženské presvedčenie slobodne vyznávali. Do tohto 

prostredia prichádzajú utečenci, ktorým prestal vyhovovať boľševizmus aj s jeho 

stránkami- hlavne potlačovaním sv. Pravoslávia. Boli to hlavne cirkevní hodnostári 

(kňazi, mnísi), ale aj ruská inteligencia. Práve títo utečenci vytvárajú 

v Československu, konkrétne na území Slovenska, prvú pravoslávnu kníhtlačiareň, 

ktorá bola súčasťou monastiera sv. Jóva Počajevského v Ladomirovej. Samotná 

história tejto tlačiarne je veľmi zaujímavá, pretože prvé roky fungovania tlačiarne sú 

späté s menom Juraj Lažo, ktorý bol významným politickým dejateľom a dokonca sa 

stal senátorom v senáte Československej republiky.  Tento človek mal na starosti 
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prvé roky vydávania akýchkoľvek tlačovín v tlačiarni, a až neskôr bola tlačiareň 

prevezená zo Svidníka do Ladomirovej a tu to mal na starosti už archimandrita 

Vitalij (Maximenko), zakladateľ pravoslávnej misie v Ladomírovej. Táto pravoslávna 

tlačiareň sa stala známou po celom pravoslávnom ruskojazyčnom svete a zásobovala 

emigrantov z Ruska ruskojazyčnou literatúrou. Okrem jednorazových vydaní, či už 

to boli Služebníky, Evanjeliá, a mnohé iné, bratia monastiera vydávali aj jeno 

významné pravoslávne periodikum – Pravoslavnaja Karpatskaja Rus. 

„Noviny zvýšili nárok na tlačiarenskú prácu misie, no vynaloženú námahu 

bohato vynahradil význam, ktorý toto periodikum malo pre celý ruský emigrantský 

i pravoslávny svet. Noviny Pravoslavnaja Karpatskaja Rus vznikli ako cirkevno-

národný orgán pravoslávneho hnutia na Podkarpatskej Rusi a východnom 

Slovensku.“1 

Prvý výtlačok časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus vyšlo 17. apríla v roku 

1928. Prvým šéfredaktorom bol Vsevoloď Kolomacký (neskôr archimandrita Andrej). 

Časopis bol 2 týždenník, čiže vychádzal dvakrát do mesiaca. V časopise boli 

uverejňované rôzne správy, ktoré sa týkali sviatkov v tých ktorých mesiacoch, ale 

ako najhodnotnejšie by sme mohli považovať tzv. Вёсти и4зъ стара1го краю 2. Pod týmto 

názvom boli uverejňované články, ktoré sa týkali územia Prešovskej Rusi, 

Podkarpatskej Rusi a Lemkovščiny, v ktorých sa uverejňovali správy o návrate 

miestnych obyvateľov do lona sv. Pravoslávia a ich ďalšom životnom príbehu. Keďže 

tento časopis odoberali aj vysťahovalci v Amerike, práve im boli venované tieto 

správy. Na základe týchto správ aj títo vysťahovalci pomáhali svojim rodinám 

a cirkevným spoločenstvám tým, že organizovali zbierky v Amerike na podporu 

pravoslávneho hnutia.2 Cieľom tohto magazínu bolo osvecovať hnutie Pravoslávia na 

Karpatskej Rusi a východnom Slovensku, dávať rady cirkevnému národu vo viere 

                                                 
1HARBUĽOVÁ Ľ.: Ladomirovské reminiscencie. Prešov 2000, s. 32 
2Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 

1928, roč. I/č. 1, s.1-4 
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a živote a brániť Pravoslávie a pravoslávnych od útokov a urážok.3 Rozsah časopisu 

boli 4 strany. 

„Vo svojich začiatkoch mali noviny výrazne náboženský charakter. Obsahovali 

správy o činnosti misie a o situácii v pravoslávnej cirkvi, upozornenia na nové 

cirkevné a bohoslužobné knihy vydávané ladomirovskou tlačiarňou. Prvé čísla 

Pravoslavnoj Karpatskoj Rusi priniesli výzvy k čitateľom, ktorých cieľom bola 

propagácia novín, šírenie pravoslávia snaha získať nových predplatiteľov.“4 

V roku 1932 nastáva zmena vo vedení časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus 

a v úlohe šéfredaktora strieda Vsevoloda Kolomackého archimandrita Vitalij 

(Maximenko). Počas vedenia o. archimandritom Vitalijom časopis nestráca na kvalite 

a rubrika Вёсти и4зъ стара1го краю2 už nezahŕňa len správy zo spomínaných oblastí ale 

obsahuje aj iné informácie, napr. rozsudky okresných súdov, na ktorých boli súdení 

pravoslávni kresťania, korešpondeciu medzi gréckokatolíckym biskupstvom 

v Prešove a gréckokatolíckymi farnosťami. Dokonca sú uverejňované správy od 

pravoslávnych veriacich čo sa konkrétne deje na ich cirkevných obciach.5 

Po odchode archimandritu Vitalija Maximenka do Ameriky, preberá funkciu 

šéfredaktora pravoslávny kurátor Nikolaj Bojko, technikým redaktorom sa stáva 

igumen Serafim (Ivanov) a práve igumen Serafim sa zasluhuje o rozkvet časopisu 

Pravoslavnaja Karpatskaja Rus. Od roku 1935 nesie časopis meno Pravoslavnaja Rus. 

Jeho rozsah sa zvyšuje zo 4 strán na 8 strán, čo samozrejme prinieslo aj problém 

s tlačením samotného časopisu.6 Práve preto sú v časopise uverejňované rôzne výzvy 

nie na finančnú pomoc tlačiarni ale redaktorský kolektív apeluje na odberateľov 

s výzvou, aby posielali do Ladomirovej papier na tlač tohto magazínu.  

                                                 
3 ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 1928, roč. 

I/č. 3, s.4 
4 HARBUĽOVÁ, L., cit.dielo, s. 34 
5 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 

1928-1932, roč. I-roč.V. 
6 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 

1935, roč. VIII/č. 1, s.8 
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Ako už bolo spomenuté vyššie, igumen Serafim sa veľkou mierou pričinil 

o rozvoj tohto časopisu. V tomto období boli aj pozmenené rubriky v samotnom 

časopise a veľmi dôležitá rubrika Вёсти и4зъ стара1го краю2 neskôr И$зъ церко11вной 

хро1никы zaniká, a preto v časopise Pravoslavnaja Rus je absencia tak dôležitých 

informácii, ktoré svedčia o živom pravoslávnom hnutí na území Slovenska a ktoré 

pojednávajú o problémoch vo formovaní jednotlivých pravoslávnych cirkevných 

obcí. Tieto rubriky nahradzujú iné rubriky, rovnako kvalitné, no nie tak faktograficky 

poňaté a dôležité pre správne zadefinovanie historických línii Pravoslávnej cirkvi vo 

vtedajšom Československu. 7 

Od roku 1940 časopis Pravoslavnaja Rus stráca charakter regionálnych novín. 

O udalostiach ktoré sa dejú na Slovensku spomínajú len udalosti v Ladomirovej, 

Ľutine a Rebríne, a aj to len veľmi okrajovo. Redaktorský kolektív sa zameriava, 

prevažne, na správy zo Sovietskeho zväzu, neskôr Juhoslávie, Nemecka a iných 

krajín sveta, kde sa usídlila ruská komunita. Práve im boli venované články, ktoré sa 

obsahovo týkali územia Ruska. Od roku 1940 už časopis Pravoslavnaja Rus stratil 

povahu dvojtýždenníka a vychádza už ako mesačník, ktorý však obsahuje 2 čísla za 

mesiac.8 Posledný výtlačok, ktorý vyšiel v tlačiarni v Ladomirovej vyšiel dňa 8. júla 

1944.9 Neskôr celú tlačiarenskú techniku preniesli do Ameriky, kde časopis 

Pravoslavnaja Rus vychádza už 75 rokov a stal sa tak pokračovateľom Pravoslavnej 

Rusi, ktorá vychádzala na Slovensku.  

Ako už bolo spomínané vyššie, časopis Pravoslavnaja Karpatskaja Rus bol 

jedinou tlačovinou, ktorá vychádzala na území dnešného Slovenska. Dnes vieme 

dobre, ako médiá dokážu ovplyvniť myslenie ľudí a ich konanie. A práve takto, 

z toho dobrého uhla pohľadu, vplývali noviny Pravoslavnaja Karpatskaja Rus na 

                                                 
7 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 

1935-1940, roč. VIII- roč. XIII  
8 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 1943, roč. XVI/č. 9-

10, s. 15 
9 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. Русская Церковная Типография, Ладомирова 1944, roč. XVII/č. 

13-14, s.1 
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ruskú emigráciu a na miestne obyvateľstvo. Práve cez ne sa ku pravoslávnym 

veriacim dostávali pravdivé informácie o sv. Pravoslávii.  Aj na tomto historickom 

príklade môžeme vidieť dôležitosť pravoslávnej cirkevnej tlače, ktorá svojim 

pôsobením dokáže neustále, v každom časovom a historickom období, katechizovať 

svojich veriacich a tak blaho vplývať na ich život v Christu. 
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