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POROVNANIE ĽVOVSKÉHO A PREŠOVSKÉHO SNEMU 

 

Mgr. Patrik PALASIEWICZ 

   

История Православной Церкви у нас и в Западной Украине тесно связанa с возвращением 

униатов в  лоно Православной Церкви. Этот переход был связан с перипетиями и проблемами 

от правительства или униатов. Часто етот шаг сделали люди котори вернулися из Америки где 

они были названи униатами  не правослвными. В начале эти переходы происходили в малых 

количествах. Массовый переход униатов в Православие произошол в конце 40-х годов и в начале 

50-х годов 20. века когда были проведены местные соборы организованы униатскыми 

священниками и где были отменены Брестская и Ужгородская уния и священники и миряне 

вернулися в лоно Православной церкви. 

  

20. storočie má veľký význam pre našu miestnu pravoslávnu cirkev a cirkev na 

Zakarpatí a západnej Ukrajine. Toto storočie sa nieslo v duchu obnovenia činnosti 

Pravoslávia a návratu do lona pôvodnej Cirkvi. Na začiatku storočia táto obnova 

nebola veľmi ľahká, stretávala sa s nevôľou vrchnosti a aj uniatskej cirkvi. Stretávala 

sa s peripetiami, s ktorými sa musela vyrovnávať. Na začiatku storočia sa konali 

súdne procesy s pravoslávnymi a boli prenasledovaní. Tieto návraty boli postupné 

a v malom množstve. Hromadný návrat sa uskutočňoval na tzv. miestnych snemoch 

uniatského duchovenstva, kde boli prijaté uznesenia o zrušení únie a návrate do lona 

Pravoslávnej cirkvi. Všetko sa udialo na rozhraní 40. a 50. rokov minulého storočia, 

kedy sa uskutočnili tzv. Ľvovský snem na Ukrajine, Prešovský snem u nás a tzv. 

Užhorodský snem na Zakarpatí. 

 

Ľvovský snem 

Na začiatku minulého storočia sa začala postupná obnova Pravoslávia na našom 

území. Najčastejšie ho prijímali prostý ľudia a vojaci, ktorý boli zajatcami v Rusku. 

Po návrate domov začali prechádzať na Pravoslávie. Panstvo a uniati s tým neboli 

nadšený a tak robili problémy. Proti tomuto boli aj staré uhorské zákony, ktoré aj za 
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prvej Československej republiky boli v platnosti. Všetko patrilo uniatom aj napriek 

väčšiemu počtu pravoslávnych v obci. Bolo dosť časté, že aj za cenu krvi prelievania 

žandári zaberali chrámy a dávali ich  uniatom.  

Podobný vývoj bolo možné pozorovať po 1. Svetovej vojne i v Haliči, lenže tu 

odpor reakčnej poľskej vlády proti pravosláviu bol ďaleko ostrejší. Dochádzalo 

k prípadom, kedy poľské úrady zatvárali chrámy nielen pravoslávnym, ale 

i uniatom.  Tieto chrámy násilne premieňali na katolícke kostoly, alebo ich proste 

vyhadzovali do vzduchu. Poľským reakčníkom stará únia už nevyhovovala pre 

urýchlenú polonizáciu, akú chceli prevádzať na západnej Ukrajine. Preto v tých 

častiach západnej Ukrajiny a Bieloruska, ktoré nepatrili do rakúskej Haliče, zavádzali 

Poliaci novú úniu. Novouniatskí duchovní nemali vlastnú hierarchiu, ale podliehali 

katolíckym biskupom. Novouniati konali cirkevné obrady, ale podľa latinského rítu 

alebo podľa gréckeho. Takýto postup katolíckej cirkvi prirodzene vyvolal medzi 

uniatmi na západnej Ukrajine hnutie za návrat do otcovskej pravoslávnej cirkvi. 

Pochopiteľne, toto hnutie sa nemohlo rozvinúť za reakčnej poľskej vlády, ale oheň 

bol zapálený, aby vypukol v plnej sile roku 1945 po oslobodení západnej Ukrajiny. 

(Anonym 1, 1950) 

Po oslobodení západnej Ukrajiny (Halíča) sa rozšírilo medzi uniatským 

duchovenstvom a veriacimi veľké hnutie za návrat do pravoslávnej cirkvi.  Toto 

hnutie viedla iniciatívna skupina (grupa), na čele ktorej stáli Dr. Gabriel (Havriil) 

Kostelník, Michal Melník – biskup v Drohobytči a Anton Palvecký – biskup 

v Stanislavove. 

V priebehu roku 1945 sa toto hnutie rozšírilo a prehĺbilo tak, že v dňoch  8. – 10. 

marca 1946 bolo potrebné zvolať sobor (snem)  uniatského duchovenstva a veriacich 

do katedrálneho chrámu sv. Juraja v Ľvove. Tento snem viedla hlava tohto hnutia Dr. 

Gabriel (Havriil) Kostelnik, významný teológ, učenec a básnik. (Anonym 2, 1950) 

Činnosť skupiny bola zameraná na prípravu uniatského duchovenstva na 

zrušenie Brestskej únie. Najprv sa uskutočnila agitácia, členovia skupiny obišli 

farnosti drogobyčskej, stanislavskej a ľvovskej eparchie. S miestnými duchovnými  sa 
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uskutočňovali duchovné stretnutia. Výsledky ukázali, že prevažná väčšina 

oslovených kňazov a veriacich boli za zrušenie únie a návrat k pôvodnej viere. Našli 

sa aj takí, ktorí nedôverovali zámerom o. Kostelnika, išlo väčšinou o čerstvých 

absolventov katolíckych duchovných škôl. Podľa o. Pelveckého z oslovených 1267 

kňazov bolo 986 za a proti bolo 281. (Nikulin, Andrej, In. Odkaz sv. Cyrila a Metóda 

5/2006, str. 32) 

Snem sa mal skladať z dvoch častí. Prvá bola zameraná na pripojenie 

k pravoslávnej Cirkvi a druhá na vysviacku nových biskupov. Z kandidátov boli 

vybratí o. Antonij Pelvecký, o. Michail Melnik a na Ľvovskú katedru bol ustanovený 

archimandrita Počajevskej Lavry, preosvietený Makarij. Biskupská chirotónia sa 

mala uskutočniť na mieste prijatia pravoslávia na Ukrajine. Všetko sa to malo udiať 

24. - 25. februára 1946. V nedeľu 24. februára sa počas liturgie uskutočnil akt 

pripojenia delegátov k pravoslávnej Cirkvi. Bohoslužba, ktorú viedol exarcha 

Ukrajiny, metropolita Ján, sa konala v Kyjevopečerskej Lavre, presnejšie vo 

Vozdviženskom chráme, v ktorom sa nachádzali mošči sv. Antónija a sv. Feodosia 

pečerských, zakladateľov Lavry. Po pripojení všetci spoločne dokončili liturgiu, a po 

nej podstrihli kandidátov na archijerejov do mníšskeho stavu. Chirotónia na 

biskupov sa uskutočnila v pondelok na ďalší deň. V ten istý deň sa delegácia vybrala 

na cestu do Ľvova. Po návrate domov sa začala príprava na samotný sobor, ktorý by 

mal pripojiť zvyšných predstaviteľov uniatskej cirkvi. Jeho dátum bol symbolicky 

daný na prvú nedeľu veľkého pôstu, nedeľu víťazstva pravoslávia. Na sobor bolo 

pozvaných 225 kňazov a 22 kurátorov. (Ярема, Ростислав, 2011) 

Tohto snemu sa zúčastnilo 216 delegátov duchovenstva a 19 svetských 

delegátov. Po referátoch Dr. Kostelníka a ostatných členov iniciatívnej skupiny bola 

vynesená nasledujúca rezolúcia: 

- Anulovať ustanovenie Brestskej únie z roku 1596 

- Odtrhnúť sa od rímskej pápežskej cirkvi 

- Prinavrátiť sa do pradedovskej svätej Pravoslávnej viery 

- Pripojiť sa k celoruskej Pravoslávnej cirkvi v SSSR 
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Potom nasledoval individuálny prestup účastníkov snemu do pravoslávnej 

cirkvi a slávnostné bohoslužby. Presne po 350 rokoch bola zlikvidovaná únia, ktorá 

po dlhé stáročia rozdeľovala ukrajinský ľud a priniesla mu toľko nešťastia. Na 

základe rezolúcie Ľvovského snemu prešlo na pravoslávie 523 uniatských 

duchovných vo Ľvovsko-ternopoľskej eparchii, 270 uniatských duchovných 

v Stanislavsko-kolomejskej eparchii, a 295 duchovných v Drahobyčsko-samborskej 

eparchii. V Ľvove bolo utvorené Pravoslávne arcibiskupstvo v čele s arcibiskupom 

Makarijom. (Anonym 1, 1950) 

 

Užhorodský snem 

14. 10. 1945 bol rukopoložený na biskupa archimandrita Nestor (Sidoruk) na 

biskupa Umanského s právom riadenia Mukačevskej eparchie, kde bol neskôr úplne 

ustanovený. V tomto období uniatská cirkev stratila skoro všetky majetky a aj vplyv 

na národ. Veľmi veľkú úlohu pri tomto sneme zohral aj sviatok Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v roku 1947, kedy sa počas tzv. veľkého odpustu uskutočnilo 

slávnostné bohoslúženie, na ktorom brali účasť – z Ľvova vysokopreosvietený 

Makarij v sprievode o. G. Kostelnika a o. Drelicha, z Volyne prišiel preosvietený 

Varlaam, z Odesy – preosvietený Sergij, zo Stanislava – preosvietený Antonij, 

v zastúpení Exarchu Ukrajiny metropolitu Joanna prišla delegácia v zložení kňazov – 

Ružinckého, Plachtejeva a Šuľkeviča, a také veľké množstvo duchovenstva, ktoré ešte 

vtedajšie pravoslávie nezažilo.  

 3. 6. 1948 bol z Mukačevskej katedry na Kurskú katedru preložený vladyka 

Nestor. Správou Mukačevskej katedry (eparchie) bol poverený arcibiskup Ľvovsko-

Ternopoľský Makarij (Oksijuk). Tento biskup urobil veľkú misiu na Zakarpatí. 

Započal masový návrat do Pravoslávia. Pod jeho vplyvom vznikla tiež iniciatívna 

skupina, podobne ako v Ľvove, ktorá mala za úlohu pripojiť uniatov k pravosláviu. 

Túto skupinu viedol cirkevný historik o. Irenej Kondratovič. Do tejto skupiny patrili 

kňazi Štefan Kopik, Michal Beca a iní z vtedajšieho uniatského duchovenstva. 

(Кризина, 1999) 
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5. 5. 1949 sa uskutočnila porada uniatského duchovenstva, na ktorom sa riešil 

návrat uniatov do lona Pravoslávnej cirkvi. Pri tejto činnosti si brali príklad 

z Haličanov. 

V nedeľu bludného syna dňa 27. 2. 1949 sa v katedrálnom chráme v Užhorode 

uskutočnilo archijerejské bohoslúženie, ktoré vykonal vysokopreosvietený 

arcibiskup Makarij. Toto bolo prvé pravoslávne archijerejské bohoslúženie 

v Užhorodskom katedrálnom chráme. Vďaka tomu uniatské cirkevné obce jedna za 

druhou prijímali Pravoslávie a zvyšoval sa aj počet novo pravoslávnych 

duchovných. Ku dňu 28. 8. 1949 – kedy pripadol sviatok Zosnutia (Uspenija) 

Presvätej Bohorodičky – bolo pri sčítaní viac ako 20 000 veriacich a kňazi dokončili 

likvidáciu Užhorodskej únie. Tento deň je veľmi dôležitý pre Pravoslávie na území 

Zakarpatia. Na deň víťazstva Pravoslávia sa v Mukačevskom monastieri na Černečej 

(mníšskej) hore, z ktorého bez ostychu vyháňali pravoslávnych biskupov, sa 

uskutočnila slávnostná archijerejská liturgia, ktorú viedli traja biskupi – arcibiskup 

Makarij, biskupi Antonij Stanislavskij a Michal Drohobyčskij. Na konci tejto liturgie 

nastal veľmi krásny moment, kedy vystúpil dlhoročný uniatský duchovný Irinej 

Kondratovič a povedal celému národu, prítomnému na bohoslužbe, kedy skončila 

svoju existenciu Užhorodská únia na Zakarpatí, povedal: „odteraz a naveky sme – 

pravoslávne deti svätej našej Matky Ruskej Pravoslávnej cirkvi.“ 

Zjednotenie Zakarpatských uniatov s Ruskou Pravoslávnou Cirkvou „odkrylo 

novú epochu v živote pravoslávneho národa našich západných hraníc..... – písal vo 

svojom liste arcibiskup Makarij svätejšiemu patriarchovi Alexejovi – modlíme sa 

a dúfame,  že Hospodin nevezme svoje Požehnanie z trudov sejúcich a polievajúcich 

nivu Pravoslávnej Cirkvi na Zakarpatí a nechá vyrásť na nich dobré plody zbožnosti, 

pokoja a radosti.“  Na tento list odpovedal svätejší Patriarcha Alexij takto: „1949 

september 7. Radujem sa vykonanému sviatku víťazstva Pravoslávia 

v Mukačevskom monastieri. Utvrď, Bože, toto čo si vykonal.“ Za svoje skutky bol 

arcibiskup Makarij vyznamenaný právom nosenia kríža na klobúku od svätejšieho 

Patriarchu Aleksija I.  (Максимишинец) 
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Prešovský snem 

Podľa vzoru ukrajinských gréckokatolíckych duchovných sa aj slovenskí 

gréckokatolícki duchovní rozhodli pre návrat do lona svojej pradedovskej viery, 

o návrat do svätého Pravoslávia. 

Tento historický snem sa konal 28. 4. 1950 vo veľkej sále Čierneho orla v Prešove 

za účasti gréckokatolíckeho duchovenstva a laikov-delegátov všetkých slovenských 

a ukrajinsko-ruských gréckokatolíkov žijúcich v ČSR. O účasti duchovných na tomto 

sneme sa autori rozchádzajú. Priamy účastník snemu Ilja Kačur uvádza že tohto 

snemu sa zúčastnilo okolo 100 duchovných a okolo 4000 veriacich duchovných. 

(Kačur, 1958) Róbert Ivan uvádza, že s pravoslávnou cirkvou sa zjednotilo 158 

bývalých gréckokatolíckych duchovných. (Ivan, 2007, str. 112) Zase Pružinský a 

Horkaj uvádzajú, že snemu sa zúčastnilo 88 duchovných. (Pružinský, Horkaj, 1998) 

Z 267 duchovných unatských v ČSR v roku 1950 podpísalo manifest zrušenia 

Užhorodskej únie a 57 duchovných ho odmietlo podpísať. 170 duchovných zložilo 

sľub vernosti pravoslávnej cirkvi a 97 ho odmietlo podpísať. Preto nie je možné určiť 

presný počet a menoslov zjednotených duchovných. (Pružinský, Horkaj, 1998) 

Predsedom prípravného ústredného výboru pre návrat do pravoslávia v Prešove 

bol vedúci škôl. oddelenia pri KNV Benický. Pracovné predsedníctvo snemu tvorili: 

duchovní o. Bobalík, dekan o. Kelly, dekan o. Knapp, o. Dudinský, o. Havrila, o. 

Kačúr, o. Andal, dekan o. Schudich, o. Molčanyi a konsistoriálny radca o. Andrej 

Tóth. (Kačur, 1958) 

Metropolita Jelevferij (Voroncov) vo svojom posolstve k duchovenstvu 

a veriacim, ktorí sa navrátili do PC z únie, okrem iného uviedol: „dňa 28. apríla 1950 

sa konal v Prešove historický snem uniatského duchovenstva a laikov, 

splnomocnených predstaviteľov GKC v Československu, na ktorom, ako je známe, 

bolo jednomyseľne uznesené: 

- Zrušiť ustanovenie Užhorodskej únie v rokoch 1646 – 1649 

- Zrušiť úniu, prerušiť zväzok s Rímom a navrátiť sa do lona otcovskej 

Pravoslávnej cirkvi – do Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
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- Obrátiť sa k Jeho Svätosti, patriarchovi moskovskému a celej Rusi s prosbou 

o prijatie pod svoju právomoc 

- Obrátiť sa s výzvou k uniatskému duchovenstvu a laikom Československa, 

aby sa vrátili do lona praotcovskej Pravoslávnej cirkvi 

Obrátiť sa na mňa ako exarchu Moskovského patriarchátu v Československu so 

žiadosťou, aby som oznámil Jeho svätosti Patriarchovi Alexijovi a vláde ČSR 

uznesenie snemu.  (Ivan, 2007) 

Z bývalých gréckokatolíckych duchovných sa postupne stávali pravoslávnymi 

biskupmi, vikármi, dekanmi a arcidekanmi. 

Biskupmi sa stali: Viktor Mihalič (biskup Alexander), Michal Milý (biskup 

Metod), Mikuláš Kelly (biskup Kliment). 

Generálnymi vikármi boli: Ján Kokinčák, bývalý riaditeľ uniatského biskupského 

úradu v Prešov (1925-1950) a profesor na Seminári, Peter Dudinský – vikár 

v Košiciach, Dezider Schudich v Prešove, Andrej Tóth. 

Organizátormi sa stali: Irenej Chanat, Jozef Surgent, Michal Knap, Ján Bihun, 

Boris Turkiňák, Vojtech Kostecký a iní. 

Profesormi na PBF sa stali: Michal Kizák, Dr. Jozef Kizák, Dr. Štefan Balogh, Dr. 

Eliáš Kačúr, Pavol Bobalík, Dr. Július Hricišák, Dr. Jozef Kulheim, Dr. Jozef Hradil 

a Anton Podhajecký. 

Arcidekanmi sa stali: Oliver Žatkovič, Juraj Páhy, Štefan Kavčák, Andrej Andor, 

Kornel Andraško, Ján Dobrianský a iní. 

Profesormi na gymnáziu sa stali: Alexej Farinič, Ján Tichý a ďalší. (Pružinský, 

Horkaj, 1998) 

Terajší gréckokatolíci sa odvolávajú na to, že za všetkým boli vtedajší 

pravoslávni biskupi a duchovenstvo. Uvediem len jeden príklad toho, že 

pravoslávna cirkev s vtedajším pripravovaným snemom má spoločné len veľmi málo 

a to skutočnosť, že sa gréckokatolíci vrátili do lona svojej pradedovskej cirkvi do 

svätého pravoslávia. Tu je príklad toho, že pravoslávna cirkev nemá nič spoločné, 

a že na sneme nebol prítomný žiaden pravoslávny duchovný.  Horkaj a  Pružinský 
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uvádzajú, že keď sa k večeru dňa 28. apríla 1950 chcel riaditeľ pravoslávneho 

biskupského úradu v Prešove prot. Peter Kernaševič pozrieť do sály Čierneho orla, 

čo sa tam deje, politickí činitelia ho tam nepustili  s tým, že je to vec uniatských 

duchovných a okrem toho by sa mohlo stať, že ho niekto uvidí a obvinia 

pravoslávnych z účasti na tomto sneme. Politikom záležalo na tom, aby na nás 

nepadlo obvinenie, zatiaľ čo mnohí z uniatov nás ľahkovážne a bez zábran obviňujú 

z čohokoľvek a je im jedno, či je to pravda. Rátajú stále s jedným, že náš národ 

ničomu nerozumie. (Pružinský, Horkaj, 1998) 

Z tejto histórie jasne vyplýva úzka prepojenosť jednotlivých snemov, pri ktorých 

sa na naše územie vrátilo Pravoslávie, ktoré bolo prenasledované zo strany uniatov 

a vrchnosti. Jeden z druhého vychádzal, priam na seba nadväzovali. Veľmi sa 

neodlišujú. Ich hlavnou úlohou bolo urýchliť prechod uniatov do Pravoslávia. 

Zrušenie únie u nás sa odlišovalo od ostatných tým, že po čase bola obnovená zo 

strany štátu a všetko sa vrátilo do starých koľají, začala konfiškácia majetku, násilné 

preberanie chrámov a podobné nepekné veci. Všetko sa to udialo v rokoch 1968 

a roku 1989. 
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