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Pravoslávna cirkev na území dnešného Slovenska si prešla tŕnistou cestou už 

od samého začiatku. Od príchodu sv. bratov Cyrila a Metoda až po dnešné obdobie 

je jej dejinná cesta veľmi zaujímavá. 

Zvlášť zaujímavým a problematickým obdobím je znovuzrodenie sv. 

Pravoslávia na území Podkarpatskej Rusi a dnešného východného Slovenska. Po 

skončení 1. sv. vojny sa rozpadá veľké impérium, akým bolo Rakúsko- Uhorsko, a 

vytvárajú sa nové štáty, jedným z ktorých bolo aj Československo. 

Snahy o návrat do Pravoslávnej cirkvi vidíme aj počas trvania rakúsko-

uhorskej monarchie. Na Slovensku to boli obyvatelia Becherova, ktorí už v roku 1901 

vyjadrujú svoju túžbu o návrat do Pravoslávia. Na Podkarpatskej Rusi to boli obce 

Iza a Veľké Lúčky. 

Faktorov, ktoré zapríčinili návrat jednoduchých ale aj vzdelaných ľudí do 

Pravoslávnej cirkvi je mnoho. Bola to neschopnosť platiť uniatskym duchovným 

poplatky (rokovina, koblina). Bola to násilná maďarizácia a latinizácia veriaceho 

ľudu. Bolo to zavádzanie nového (t.j. gregoriánskeho) bohoslužobného kalendára na 

jednotlivé cirkevné obce. 

Tieto novoty zo strany uniatskeho kléru už veriaci nechceli prijímať a tak sa 

obracajú na pravoslávnych duchovných, u ktorých nachádzajú duchovnú oporu. 

Rast počtu pravoslávnych veriacich spôsobil to, aby bol na územie východného 

Slovenska ustanovený biskup, ktorý by sa o týchto ľudí duchovne staral. Prvým 

pravoslávnym biskupom na území východného Slovenska bol sv. Dositej (Vasič). O 

biskupovi Dositejovi sa môžeme dočítať nasledovné: Biskup Dositej (Vasič) na 

sviatok Premenenia Pána toho istého roku (19. augusta 1921) zhromaždením 179 
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delegátov zo 63 pravoslávnych obcí zvolený za nového karpatoruského biskupa. 

Pôsobil tu priamo i nepriamo až do roku 1926. (IVAN, Róbert 2007).  Nasledujúci 

biskupi, ktorí prichádzali na územie Podkarpatskej Rusi, figurovali stále ako 

správcovia mukačevskej eparchie, t.j. že neboli sídelní biskupi. Tento stav sa však 

zmenil po tom, ako prišiel na katedru do Mukačeva biskup Damaskin (Grdanički).  

Dr. Damaskin (vlastným menom Dragutin Grdanički)  sa narodil v roku 1892 

v dedine Leskovac. Po ukončení základnej školy bol prijatý na  deväťročnú 

bohosloviju (bohoslovija-cirkevná stredná škola-pozn. autora) sv. Sávu, ktorú v roku 

1912 úspešne ukončil. Po skončení bohoslovije prednášal hudbu v prvom 

kragujevackom gymnáziu, no neskôr sa zapísal na štúdium na Duchovnú akadémiu 

do Petrohradu.  Pred odchodom do Ruska prijal mníšstvo v monastieri Rakovica 

a náslene prijal z rúk metropolitu Dimitrija chirotóniu na jerodiakona. Duchovnú 

akadémiu ukončil v roku 1917 s titulom kandidát teológie. Neskôr taktiež ukončil 

štúdium na fakulte vo Fraiburgu vo Švajčiarsku, kde mu bol udelený titul doktor 

filozofie. Počas 1. sv. vojny pôsobil ako kňaz a učiteľ v Oxfode medzi utečencami zo 

Srbska, istý čas bol dokonca vojenským duchovným v 2. dobrovoľníckej divízii 

v Rusku.  Od roku 1918 pôsobil ako profesor Bohoslovije sv. Sávu v Anglicku, 

Belehrade a Sremských Karlovciach. (САВА,архиепископ 1996). 

 Od roku 1922 do r. 1923 zastával post prvého sekretára Srbského patriarchátu. 

V septembri v roku 1924 bol zvolený za docenta Teologickej fakulty v Belehrade. 

Práve počas pôsobenia vladyku Damaskina na teologickej fakulte, vtedy ešte ako 

docenta, bol zvolený v roku 1931 za vladyku mukačevsko-prešovského. 

(САВА,архиепископ 1996). 

O detailoch voľby na vladyku mukačevsko-prešovského sa dozvedáme viac 

zo strán časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, ktorý uvádza nasledovné tvrdenia. 

Archijerejský Sobor na svojom zasadnutí odo dňa 19. septembra vybral 

biskupa pre Pravoslávnu mukačevskú eparchiu v osobe profesora teológie 

Belehradskej univerzity synkela (synkel- cirkevná hodnosť –pozn. autora) o. dr. 

Damaskina. V najbližšom čase môže očakávať chirotóniu a príchod do Mukačeva. 
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Voľbou Archijerejského Sobora so súhlasom vlády ČSR sa zvolením o. dr. 

Damaskina otvára nová éra pre našu eparchiu, pretože zvolený dr. Damaskin bude 

prvým sídelným biskupom Mukačevskej pravoslávnej eparchie.(IУСТИН, 

протосинкелъ 1931, s.1) 

Dátum, miesto chirotónie a neskôr aj príchod do Mukačeva sa dozvedáme 

z Pravoslavnej Karpatskej Rusi, kde čítame, že chirotónia na biskupa, o. dr. 

Damaskina sa uskutoční dňa 16. novembra a to  v Sremských Karlovciach. (IУСТИН, 

протосинкелъ 1931, s.1) 

Vyššie spomínaný príchod vladyku Damaskina sa uskutočnil nasledujúco.  

V sobotu 22. novembra prišiel na vlakovú stranicu do Mukačeva vladyka Damaskin 

spolu s vladykom Josifom. Od stanice až po chrám bolo zorganizované privítanie 

vladyku a neskôr bol odslúžený aj moleben. V nedeľu, 23. novembra o 9.00 hodine 

ráno, bola odslúžená sv. liturgia, po ktorej bolo slávnostné vyhlásenie o nástupe na 

biskupskú katedru prvého eparchiálneho archijereja Pravoslávnej mukačevsko-

prešovskej  eparchie, preosvieteného biskupa Damaskina. (IУСТИН, протосинкелъ 

1931, s.1)  

Začiatok Damaskinovho pôsobenia na Podkarpatskej Rusi môžeme označiť za 

pomerne razantní. Hneď v apríli 1932 spoločne s biskup Gorazdom predložil 

československej vláde  obšírny pamätný spis. Cieľom týchto prehlásení bolo, 

dosiahnuť zrovnoprávnenie pravoslávnej cirkvi v Československu s ostatnými 

cirkvami. Biskupi tvrdili, že doterajší prístup  štátnych úradov voči pravosláviu 

ignoroval kontinuitu vývoja tejto konfesie medzi habsburskou monarchiou a ČSR. 

Okrem iných problémov, riešili problém nenaplnenej karpatoruskej eparchiálnej 

ústavy odporúčaním, aby fakticky existujúce obce štát vzal na vedomie, uskutočnil 

systematizáciu duchovných staníc a ich chod zabezpečil vyplácaním pevného platu, 

pretože najmenej 10-15 rokov nebude kňazstvo kvalifikované. (MAREK, Pavel, 

Martin LUPČO 2012).  

Tento fakt potvrdzuje aj správa o návšteve u prezidenta ČSR T.G. Masaryka, 

ktorý sa v júli 1932 stretol s vladykom Damaskinom a aj vladykom Gorazdom. Pri 
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tomto stretnutí bolo prejednávané otázky ohľadom tých problémov, ktoré boli 

spomenuté aj v spise, ktorý obaja biskupovia poslali už v apríli. Bolo prejednávaná 

otázka schválenia Ústavy Pravoslávnej mukačevsko-prešovskej eparchie 

s dodatkami, ktoré boli do nej vložené aktuálnymi otázkami Pravoslávnej cirkvi. 

(АНОНИМ 1932, s. 4). 

Veľmi zaujímavým faktom bola požiadavka o vytvorenie vikariátu 

Mukačevsko-prešovskej pravoslávnej eparchie na území USA. Táto požiadavka bola 

predostretá pred archijerejský sobor Srbského patriarchátu. Bohužiaľ, výsledok 

z tohto Soboru nevieme a môžeme sa o ňom iba domnievať. (АНОНИМ 1932, s. 1).  

Okrem týchto činností dbal vladyka aj na vzdelanie pravoslávneho 

duchovenstva. V Sväto- Nikolajevskom monastieri v obci Iza vladyka Damaskin 

otvoril kurzy pre pravoslávne duchovenstvo. Tieto kurzy mali trvať od 7. augusta do 

2. augusta 1933. V rámci týchto kurzov boli prednášané lekcie z nasledujúcich tém: 

pastierske bohoslovie, homiletika, katechizmus s metodikou, liturgika, cirkevné 

právo, vedenie matrík a občiansky zákonník, zrovnávacie bohoslovie, história Cirkvi, 

história Pravoslávia na Karpatskej Rusi, hygiena a prvá pomoc, sadovníctvo, 

administratíva. Po ukončení kurzov, poslucháči museli podstúpiť skúšku. Takéto 

kurzy mali veľký význam pre kňazov, ktorí sa takýmto spôsobom dostávali 

k informáciám a rozširovali si svoj obzor teoretickými ale aj praktickými poznatkami.   

Takéto podobné kurzy sa konali v 1935 a 1937 roku. Okrem týchto kurzov prebiehali 

aj duchovné cvičenia kňazov podľa arcidekanátov, začínajúc od 1935 až po 1937 rok. 

(ДАНИЛЕЦЬ, Ю.В. 2009).   

S týchto správ môžeme badať, že vladyka Damaskin veľmi dbal na vzdelanosť 

svojho pravoslávneho duchovenstva. Okrem toho vladyka Damaskin apeloval na 

duchovných aby vykonávali bohoslužby každý deň. To znamená večerňu a ráno sv. 

liturgiu. Dbal na to, aby kňazi vykonávali večerné a ranné modlitebné pravidlo 

a pravidlo pred sv. prijímaním. Ak niekto slúžil sv. liturgiu bez pravidla pred sv. 

prijímaním mal odo dňa vydania nariadenia, zmeniť svoje konanie od sviatku 

Pokrova Presvätej Bohorodičky. (ДАМАСКИН, епископ, 1933, s. 2). 
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V neposlednom rade nemôžme nespomenúť aj jeho činnosť čo sa týka 

výstavby chrámov a iných cirkevných budov. Najsvetlejším príkladom jeho práce 

v oblasti majetkového zabezpečenia Pravoslávnej cirkvi bola stavba sídla 

mukačevsko-prešovského biskupa v meste Mukačevo. Stavba eparchiálneho sídla sa 

začala 28. augusta 1935 aj za účasti množstva veriacich, ako aj archimandrita Alexeja 

(Kabaľuka). Stavbu naprojektoval ruský emigrant Vladimír Terechov a samotné 

budovanie prebiehalo pod vedením protojereja Vsevoloda Kolomackého.  

(ДАНИЛЕЦЬ, Ю.В. 2009).  Na jeseň v roku 1936 bola celá stavba eparchiálneho sídla 

dokončená.  

V mukačevsko-prešovskej eparchii dokaázal vladyka Damaskin prinavrátiť z 

únie do lona sv. Pravoslávia celú vtedajšiu inteligenciu, bola nostrifikovaná Ústava 

eparchie. Dokázal zväčšiť počet pravoslávnych chrámov, posielal mnohých mladých 

chlapcov do srbských bohosloveckých škôl a bolo vybodované nové sídlo eparchie. 

V roku 1938 súhlasil s  premiestnením na kanadsko-americkú biskupskú katedru. 

O rok neskôr, v roku 1939, bol zvlený za biskupa banátskeho. Po 2. sv. vojne bol 

zvolený za metropolitu záhrebského. Zomrel 7. októbra 1969 v Belehrade. Pochovaný 

je v monastieri Vavedene, kde je pochovaný aj jeho predchodca, vladyka Dositej.  

(САВА,архиепископ 1996).  
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