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na vidomo ^,S ak¥ kr{t¥ dati zrobiti, cili Ωel™zn¥ sß
00421905496778
pozlaçenovß çapkovß cili blæ‚an¥. Pn*tel.
ß e{číslo:
pß prispi
^L
do na ^ S pervogo ül⁄æ, kotor¥I‹ u nasß æk¥ I‹ ça ^ S spoç⁄etß.
s⁄æ skorosti radi vr¨çaü p(revelebnosti). v(a‚ei). i
vo s. molitv¥ vr¨ç‚esæ (!) zostaü p(revelebnosti).
v{‚ei smirenN¥
Õ j bogomolecß i s{togo posl¨‚an⁄å s{nß ⁄eromona ‹X GeRvÕ as⁄j Kaminski çsvv profesß r(¨koü). v(lasnoü).
DaN‹ vo s. ∑biteli Krasnobrockoj dnå g* ül⁄å 1750
PS. p(prepodobnom¨). †c¨ prokopi spol¨ zo mnoü i
proç⁄imi smirenN‹o klanåe M‹ i mil™ pozdravlæe M‹. P(anß).
e{pß q™lo e ^ S vesel¥j u na ^ S i so proç⁄imi, kotorom¨
nepowadili zmo dati, ‚to e ^ S vozmoΩno, ab¥ i ∑ N‹
poznavalß zakon¨ s{tago wiro ^.S
Prevelebnom¨ eΩe ∑ x{t™ †c¨ ⁄eRÕomonax¨ gede∑n¨
pazinß ç.s.v.v. profesß, ∑biteli s. m¨kaçovskoi
ig¨men¨ doSÕtoIÕnom¨ eΩe ∑ x{t™ †c¨ q™lo lübimom¨ s⁄e
naçertan⁄e da vr¨çitsæ vo s. ∑biteli m¨kaçovskoi
Pr⁄æt¥I^ d⁄* ül⁄æ 1750 ∑ m¨nRÕik¨, iΩß zoxabilß i ælç¨,
me dobr™ robi T‹ i Ωe i na Ωel™zo ili gvozd¥ vipravleno †ca Sofron⁄æ, takoΩde Ωe ta ‹M pa ^ N ep{pß vdæçe ^ N b¥lß.»

Po odstránení brizolitovej omietky, bol v roku 2000 pod dohľadom pamiatkárov
nad vchodom do kaplnky Pokrova Presvjatoj Bohorodici objavený v kameni
vyrytý cyrilský nápis-monogram: «MARÛÅ 1761».
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Vyššie uvedený dokument sa nachádza vo forme rukou prepísaného pôvodného rukopisu v Ľvovskom štátnom archíve «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥ vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684,
tom VII (1750) str. 58-59, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m.
Lævov¡.
Preklad do slovenčiny:
Prevelebný (…) otče ihumen, mne od srdca milovaný.
Ihneď po humenskom jarmoku rád by som Vašej Prevelebnosti na vedomosť
dal, čo ste prikázali ohľadom cigánov, čo som sa aj usiloval podľa možnosti
mojej učiniť. Keďže sám som s vajdom (= cigánsky vojvoda) nemohol nič dohodnúť, tak som išiel do obidvoch Dvorových, ktorí sľubovali všetko toto dať
do poriadku.
Pritom opäť dávam na vedomie, že na nás majster murár zabudol a neprišiel ako sľuboval, ani inších murárov neposlal dokončiť rímsy. A tak, k Jozefovi som z Poľska prizval iného (majstra), aby čím
skôr dokončili prácu. Majster Jalč všetko svoje
robí, už mnoho (múrov) poviazal a snaží sa nie
tak ako inší, lebo začína pracovať už od štvrtej hodiny ráno a o ôsmej hodine (večer)
končí.
Otca Sofronia som musel naschvál posielať
na Spiš, lebo majster nato veľmi nalieha, aby čím skôr mohol mať klince na rámy
dverí a šindľové, na ktoré aj mieru dal a aké mu budú potrebné (to znamená, že
sa stavba už chýlila ku koncu – zakladali dvere a strechu). Počas jarmoku som
žiadne klince nemohol zohnať a za klince, ktoré by doviezli zo Spiša chceli po tridsať grošov a po šesť (…), čo aj majster hovoril, žeby boli neskoro. Na humenský
jarmok ráčte mi, Prevelebnosť Vaša, čo najskôr dať na vedomie, aké kríže (na veže) dať urobiť, či železné s pozlátenou hlavicou, alebo plechové.
Pán episkop (Olšavskyj) zavítal do nás 1. júla a pobudne tu nejaký čas.
Toto v náhlivosti odporúčam Prevelebnosti Vašej a vo sväté modlitby
porúčajúc sa zostávam Prevelebnosti Vašej ponížený Bohomolec a svätej
poslušnosti syn jeromních Hervasij Kaminskyj, Rádu sv. Bazila Veľkého profes. Rukou vlastnou. Dané vo svätej obyteli Krásnobrodskej dňa 3. júla 1750.
PS.: Prepodobnému otcovi ihumenovi Prokopovi spolu so mnou i ostatnými sa
pokorne klaniame a milo pozdravujeme. Pán episkop je u nás veľmi veselý aj s ostatnými, ktorému sme neškodovali dať všetko, čo sa dalo, aby poznal štedrosť svätého rádu.
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Prevelebnému otcovi v Christu jeromníchovi Hedeonovi Pazinovi, Rádu sv.
Bazila Veľkého profesovi, obyteli svätej Mukačevskej ihumenovi, dôstojnému
v Christu otcovi veľmi milovanému tento list nech sa doručí vo svätej obyteli
Mukačevskej.
Prijaté 14. júla 1750 (= pošta išla 11 dní)
(Vec) – O murárovi, ktorý nechal (robotu) a Jalčovi (= nový murár), ktorý
dobre pracuje, a že aj na železo a klince bolo psolané otca Sofronia a tiež, že
tam (v Krásnobrodskom monastyre) pán episkop sa vďačne cítil.

"

"

"

Rok 1750 – preberanie stofuntového zvona z Prešovskej zvonolejárne
Dokument napísaný 22. augusta 1750 v Prešove ihumenom Hervasijom Kaminským (+1766) adresovaný ihumenovi Mukačevského monastyra Hedeonovi Pazinovi
(+1754). Písaný je náhlivo, v Prešove pri preberaní okolo
stofuntového zvona odliateho v Prešove pre novopostavenú cerkov v Krásnobrodskom monastyre. Keďže išlo
o veľkú investíciu z listu možno vycítiť veľkú zodpovednosť a očakávanie ďalších pokynov od protoihumena z Mukačeva. V liste písanom cyrilikou a rusínštinou sa tiež píše o piatich vežičkách kamennej cerkvi, či
budú pokryté bielym plechom alebo nie a o ďakovi-kantorovi, ktorý
sa hlási do monastyra za mnícha, ale jeho matka ho zdržiava...
«Prevelebn¥IÕ m{ci †çe ⁄g¨meN^ x{s poSÕred™ nasß. Pri
vr¨çenNÕo M‹ mn™ †cevsko M‹ nakazan⁄i blagodati b{Ωo ^ I pospi‚estv¨üwo ^ I ispoln⁄xß, ækoΩe vozmogo X‹, vo perv¥ X‹ ∑
dzvo ^ I t¥lko Ωe ne e T‹ na misc¨ zvaΩen¥ I‹, to teΩ, zane
ne moΩe ^ T dzvona R^ poviS^ti, ‚to b¨de stoæti, poki go ne
zvaΩitß. Zß n⁄mß paki e ^ T dogoVÕreno, Ωe eΩeli b¨de ^ T
ede ^ N centa ^ S vaΩiti, to po 8 gro‚¥ I‹ f¨tNÕß, poneΩe ¨
n⁄xß e ^ T takova ustanova, awe Ωe meNÕ‚e b¨de ^ T vaΩiti,
to po 10 gro‚i. mater⁄ü pakß dae ^ T takov¨, Ωe b¨de do
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¨podobanå p(revelebnosti). va‚o ^,T ab¥ ...... p¥ ^ X
u....d⁄i ∑çi mati, eΩeli pakß b¨de posilan¥ I‹ dzvonß
do p{na ﬁigm¨nta Ma¨ktß treba †dati, kotoro ^ I to na M^
ækß b¨de moçi naIÕl™p‚e posl¨Ωiti to posl¨Ωitß. Na
krS^t¥ na‚¥ delin⁄æc⁄ü pos¥laü i to I‹ pam...... pom¥ X‹
zß lakato‚o M^ poklaSÕti, za kotor¥ lakato‚ovi b¨demo
dolΩn⁄ 85 zolot¥ X‹ ugoRÕski ^,X kotor¥ ^ I ne xot™lß ΩaDÕn¥ M‹
sposobo M^ ∑ sto n™meckixß robiti. stran¥ takß klavknera, dalß to MÕ panß kß sobi zavolati i vedl¨xß delinac⁄i ælçovo ^ I poçalß taI‹no zvidovati, ‚tob¥ stoælo,
gd¥ b¥ t¥i t¨rniçki b¥li bilo V‹ blæxo V‹ ∑bit¥ I‹, gde
∑ N‹ gd¥ pomirælß povi L‹, Ωe bi edna banka stoæla
p¨lßdr¨ga sta n™mecki ^X zlati ^,X gdeΩto to ^ I p{nß
ditvadovalß, Ωe velik¥I^ b¥ na M‹ b¥ L‹ ko‚tß, raç‚e b¥
povilß za dvaca T‹ gro‚¥ ^ I k¨piti se ^ I vesno ^ I faR Õb¥ a
edo ^ N antaloÃkß ∑laü tob¥ vs™ 5 t¨rn⁄i b¥lo st¥ M‹
pomal⁄ovano i k¨ krasno ^ I propoRÕc⁄i b¥ b¥lo,çto neX^ raça ^ T
p(revelebnostß). v(a‚a). rasSÕ¨d⁄ti. proçee l¨ç‚e... na
vidomo ^ T p.v., gd¥ prid¨ do ∑biteli to... i m{lt...
vr¨çaü p(revelebnosti). v{‚e ^ I sm¥renN^¥ ^ I posl¨‚an⁄ sv.
s{nß ⁄eR Õmona ^ X GeR Õvasi Kaminsk⁄j çsvv profesß. r(¨koü).
v(lasnoü).
PS. Spol¨ so p. v{‚o I‹ vozlüblenNÕ¥ ^ X †cß a brat⁄i pozdravlæü i vs™xß bla ^X nebeS‹n¥ ^X i zemn¥ ^ X pol¨çit¥ Ωelaü, a prostite, Ωe takß sprosta pi‚¨, bo skorosti
radi nevozmoΩno l¨t‚e. Toj d⁄ækß, kotor¥ ^ I b¥ radß
do s. zakon¨ vst¨piti i ∑ kotoromß emß zmiNÕk¨ p(revelebnosti). v(a‚ei). ewe vo ∑biteli çin⁄lß, prosi ^ T
p{na ep{pa, gd¥ b¥ ^ L u præ‚ovi, a takß m¨ kazalß do
povçi za sobo ^ V prixodit¥, Ωe b¨de ^ T mati kn⁄gß za
dosi ^ T çitati, æ taki sem¨ d⁄ækovi govorilß, Ωe u
povçi novic⁄æt¨ ne e ^,T t¥lko vß bereZÕn¥mß gdeΩß o N‹
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ra ^ D b¥ b¥L^, raçte k¨ p. v. iti, ækß e M‹ movi ^,L tilko Ωe
znov¨ majte R‹ ego baRÕzo go c¨ka ^ T ... Ωe za n⁄mß sæ do
nego priçinå L‹, a takß b¥ vß be... ti u nego zosta L‹,
Ωe takov¥ ^ X ne mal¥X^... Da ^ N vo Præ‚ovi dnå 22 Avg¨sta
1750
ARP in Chrto Gedeon Pazin OSBM professo nec non v. conventus Munkacs. digmo superiori...

Pr⁄æt¥I^ a* seP^tevr. 1750 stron¥ kapP^an¥ i ∑ kresto ^ X
krasnobroC^k¥ ^ X na cerko ^,V ækoΩe i ∑ banæ ^.X »
Vyššie uvedený dokument sa nachádza vo forme rukou opísaného pôvodného
rukopisu v Ľvovskom štátnom archíve «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥
vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684, tom VII
(1750) str. 93-96, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m. Lævov¡.
Preklad do slovenčiny:
Prevelebný (…) otče ihumen, Christos posredi nas.
Pri odovzdaní mne daného otcovského príkazu milosti Božej pomáhajúcej
som splnil, ako som mohol:
Po prvé o zvone – že ešte nebol na mieste odvážený, čo je tiež (príčinou prečo ešte)
zvonár nemôže povedať, čo bude stáť, pokiaľ ho neodváži. S ním je tiež dohovorené, že ak bude vážiť jeden cent, to po 8 grošov funt, pretože u nich je také ustanovenie. Ak bude vážiť menej, to po 10 grošov. Materiál preto dáva taký, že bude k spokojnosti Vašej Prevelebnosti, aby… mohol u… (pri vyhotovovaní?) oči mať (nespúšťať oči, mať dozor na vec), ak potom bude posielaný zvon, do pána Žigmunda
Maukta treba (peniaze?) odovzdať, ktorý nám ako najlepšie bude môcť, tak poslúži. Na naše kríže posielam delineáciu (nákres?), aby ten… nám s Lakatošom pomohol namontovať (na strechu), začo Lakatošovi budeme dlžní 85 zlatých uhorských, ktorý nijakým spôsobom nechcel za sto nemeckých robiť.
Ohľadne Klauknera dal onen pán k sebe zavolať a podľa Jalčovej delineácie začal tajne vyzvedať, čo by stálo, keby tie vežičky boli bielym plechom obité. Načo odpovedal, že by jedna banka stála stopäťdesiat nemeckých zlatých,
kdežto ten pán ditvakoval, žeby to bola pre nás veľká investícia, radšej by povedal za 20 grošov kúpiť tejto jari farby a jeden antalok oleju (olejovej farby?). Tak by všetkých päť veží bolo s tým pomaľované a ku červenej proporcii
by bolo, čo nech ráči Prevelebnosť Vaša posúdiť. Ďalšie lepšie… Na vedomosť Prevelebnosti Vašej, kedy príde do obyteli, to aj… modlitbám sa odpo-
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rúčam Prevelebnosti Vašej pokorný poslušnosti svätej syn jeromních
Hervasij Kaminskyj, Rádu sv. Bazila Veľkého profes. Rukou vlastnou.
PS.: Spolu s prevelebnosťou Vašou milovaných otcov a bratov pozdravujem
a všetkých nebeských a pozemských dobier obdržať želám, a odpustite, že tak
prosto píšem, ale pre veľkú náhlivosť nemožno lepšie.
Ten dziak (kantor), ktorý by rád do svätého Rádu vstúpiť a o ktorom som sa
Vašej Prevelebnosti zmienil ešte v obyteli, prosil pána episkopa, keď bol v Prešove a ten mu povedal, aby prišiel za ním do (Mária) Pócsi, že bude mať dosť
kníh na čítanie. A taktiež tomu dziakovi hovoril, že v Pócsi niet noviciátu, len
v Bereznom, kdežto on by rád, ak ráčite, k Prevelebnosti Vašej ísť, ako som
hovoril. Lenže znovu jeho matka ho hucká…, že za ním sa do neho prihovorí
a tak by v Be… u neho zostal, že takýchto nemal…
Dané v Prešove, dňa 22. augusta 1750.
ARP v Christovi Gedeon Pazinovi, Rádu sv. Bazila Veľkého profesovi, v obyteli Mukačevskej predstavenému nech je to doručené.
Prijaté 1. septembra 1750
(Vec) – ohľadne zvona a o krásnobrodských krížoch na cerkov a taktiež o vežiach.

"

"

"

Rok 1750 – list písaný na jarmoku v Humennom
Ďalší list napísal krásnobrodský ihumen Hervasij Kaminskyj
(+1766) 2. septembra 1750, tentoraz v Humennom na jarmoku. Je
tiež adresovaný ihumenovi Mukačevského monastyra H. Pazinovi
(+1754). Bolo to pri príležitosti, keď Kaminskyj odcestoval do Humenného na jarmok kúpiť železo potrebné pri stavbe novej cerkvi,
chcel kúpiť i nejaké hovädo, ale sa mu to nepodarilo. Pre novú cerkov
v Krásnobrodskom monastyre ešte zvon nedošiel. Bolo to už po vizitácii, o čom svedčí zmienka, že papuče (pantofli) Hedeona Pazina, ktoré
zabudol v keliji Krásnobrodského monastyra, kde predtým spal, sa
našli pod stolíkom a sa mu posielajú do Mukačeva…

Prevelebn¥I^ m{ci †çe ⁄g¨meN‹ i eΩe ∑ x$t™ †çe mn™
seR Õdca Ωelaem¥I^. PoD^ çasß ærmaRÕk¨ g¨meNÕskogo pril™Ωno
iS^p¥TÕvaxß uÃgvaR ÕskiX^ k¨pcoV^, cili p(revelebnost´). v{‚a
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mn™ ækoe pisan⁄e ne predposlali, no pogri‚¥X^ nadeΩd¥
i ne vimß cili moe pisan⁄e do‚lo p(revelebnosti).
v(a‚ei). kotroeM‹ sß præ‚ova na poÍ^t™ preDÕposlalß. do
g¨menN^ogo na æR Õmarokß e M‹ m¨s™lß samß sxod⁄ti potrebß
radi manaS^t¥R Õskixß, ale malo çto e M‹ m¥X‹ znaIÕti, poneΩe
na p¨ti † Ωel™zn⁄koV^ ækß ‚¥N^glivci, takß latn¥
pok¨pleno, gdeM‹ t¥lko Ωel™za m¨s⁄lß k¨piti na gvozd¥
latn¥. na æR Õmarokß maRÕgov¥I‹ dalß e M‹ n⁄æk¨ü maR Õg¨ zganæti, ale n⁄kto i ne ∑p¥tovalß, çogo prignali, poneΩe n⁄æk¥X^ k¨pcovß ne b¥lo, ‚to ⁄ækß e M‹ na vidomoT^
dalß p(revelebnosti). v{‚eI^ vß tamtoM‹ liSÕt™, raçte mi na
vidomoT^ dati, ‚to maü tvoriti i cili vedl¨ ^ X delinïacïi toI^ maüT^ sæ krS^t¥ robiti. g¨ban™ æk¥M‹ prosilß, to e M‹
∑trimalß, t¥lko za n™ praetium ne znaü. a stron¥
dzvona divno mi çoM‹ go ne poslali. paN^tofl™ p(revelebnosti). v(a‚ei). sæ zna‚li zapxan¥ p™ ^ D stolikomß vß
celïi p*(revelebnosti) v*(a‚ei), kotr¥ preZ^ Ïe∑dora
p(revelebnosti). v{‚eI^ pos¥laü. çto mi paki nakazovali,
sïe n¥n™ zaraZ^ po æRÕmark¨ vse ispolnü. proçee lüBÕvi †cevskoI^ i s(væt¥mß). molitvaM‹ vr¨ç‚esæ zostaü p(revelebnosti). v{‚eI^ smirenN^¥^ I posl¨‚an⁄å s(vætogo). s¥nß ⁄eromonaxß GeR ÕvasiÃ KaminskiÃ ç.s.v.v. profesß r(¨koü).
v(lasnoü). DaN^ vß g¨menN^¥M‹ dnå v* SepteM‹ #aπn*
P.S. Stron¥ polskiX^ zakonN^⁄koV^ da ækß dokonçte, neX^ naS^
vsæd¥ ne perebig¨üT^, bo uΩe poçali vpereD^ na‚¥X^
kveSÕtovati, a na‚i b{gß vist´ koli poçn¨tß. Tamß
s¨w¨ü brat⁄ü lübezno zß na‚¥ma †c¥ pozdraVÕlæü i
vß s(vætoi). molitvy ¨pro‚aü.
Prevelebnom¨ eΩe ∑ x{t™ †c¨ ⁄eRÕomonax¨ gede∑n¨
pazinß ç.s.v.v. profesß, ∑biteli s. m¨kaçovskoi
doS^toI^nom¨ ⁄g¨men¨ eΩe ∑ x{t™ †c¨ vozlüblenN^om¨ s⁄e
naçertan⁄e da vr¨çitså vo s. ∑biteli m¨kaçovskoi.»
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Vyššie uvedený dokument sa nachádza vo forme rukou prepísaného pôvodného
rukopisu v Ľvovskom štátnom archíve «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥
vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684, tom VII
(1750) str. 106-107, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m. Lævov¡.
Preklad do slovenčiny:
Prevelebný (…) otče ihumen, otče v Christu mne zo srdca drahý.
Počas humenského jarmoku som sa priebežne dopytoval užhorodských kupcov,
či Vaša Prevelebnosť mi neposlala nejaký list, no stratil som nádej a neviem, či
môj list, ktorý som z Prešova z pošty poslal, došiel Prevelebnosti Vašej.
Do Humenného na jarmok som musel sám zísť kvôli monastyrským potrebám, ale máločo som mohol nájsť, pretože od predavačov železo (klince) ako
šindľové, tak aj doskové bolo vykúpené, kde som iba železo – klince na dosky
musel kúpiť.
Na hovädzom jarmoku som dal nejakú mrchu (marhu-mrcinu, hovädo) zháňať
ale nikto sa ani nevypytoval, čo prihnali, lebo nijakých nebolo, čo som na vedomie dal Vašej Prevelebnosti v tamtom liste.
Ráčte mi na vedomie dať, čo mám robiť a či podľa tej delineácie sa majú
kríže robiť. Hubane aké som prosil, to som obdržal, ibaže za necenu neviem.
A ohľadne zvona, čudujem sa, prečo ho neposlali.
Pantofle Prevelebnosti Vašej sa našli zastrčené pod stolíkom v kelii (cele)
Prevelebnosti Vašej, ktoré skrze Teodora Prevelebnosti Vašej posielam.
Čo ste mi opätovne nakazovali, to teraz ihneď po jarmoku všetko vykonám.
Všetko ostatné láske otcovskej a svätým modlitbám porúčajúc, zostávam
Prevelebnosti Vašej pokorný svätej poslušnosti syn jeromních Hervasij Kaminskyj, Rádu sv. Bazila Veľkého profes. Rukou vlastnou.
Dané v Humennom dňa 2. septembra 1750.
PS.: Ohľadne poľských mníchov nejako zariaďte, nech nás všade nepredbiehajú, lebo už pred našimi začali zbierať milodary a naši, Boh vie kedy začnú.
Tam sa nachodiace bratstvo a otcov našich ľúbezno pozdravujem a vo svätej
modlitbe spomínam.
Prevelebnému v Christu otcovi jeromníchovi Hedeonovi Pazinovi, Rádu sv. Bazila
Veľkého profesovi, obyteli svätej Mukačevskej dôstojnému ihumenovi, v Christu
otcovi milovanému tento list nech sa doručí do svätej obyteli Mukačevskej.

"

"

"

231

Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po súčasnosť

Rok 1750 – problémy so zdravím a s morálkou ľudí pomáhajúcich na monastyrskom hospodárstve
List napísaný 24. decembra 1750 v Krásnobrode krásnobrodským ihumenom Hervasijom Kaminským (+1766) adresovaný ihumenovi Mukačevského monastyra Hedeonovi Pazinovi (+1754).
V tom čase sa všade sviatkovali gréckokatolícke sviatky podľa starého kalendára. V 18. st. bol rozdiel medzi starým a novým kalendárom 11 dní. Teda ak Kaminskyj z Krásnobrodu poslal list 24. decembra, tento prišiel do Mukačeva presne na Svätý večer Roždestva Hospoda našeho Isusa Christa. Preto Kaminskyj svoj list začína peknou
dobovou roždestvennou vinčovačkou… Tento list okrem iného odráža
aj každodenné praktické problémy v Krásnobrodskom monastyre.
«Prevelebn¥I^ m{ci †çe ig¨meN‹ ∑ x$t™ †çe mn™ q™lo

poçtenN^¥i. X}sß po sred™ na ^.S PoneΩe slovo preDÕviçne,
kotoroe sæ vo vifleemskixß æsle ^X narod⁄ti raçilo, do
vzaemno ^ I mæ pon¨d⁄lo vdæçnoS^ti, ab¥ M‹ togo xvalebnago
prazn⁄ka p(revelebnosti). v{‚e ^ I povinçovalß, a takß æ,
æko nedoS^toI^n¥ ^ I posl¨‚an⁄å s(våtogo). s{nß Ωiç¨ i viN^‚¨ü
p(revelebnosti). v(a‚ei). ab¥ to ^ I novoroΩdenN^¥ ^ I carß,
‚to kolvekß moΩetß vß r¨ci svoi boΩestvenN^¥i
vzæti, toe nexß raçitß p(revelebnosti). v{‚e ^ I darovati. pri se M‹ na‚e sostoæn⁄e lübeZÕn™‚om¨ †c¨ vozviwaü, Ωe azß zß dåki B}Ωe ^ I zdravstv¨ü, toç⁄ü †cß
bened⁄ktß, taras⁄i ne baRÕzo sviΩ¥, ækoΩe i †cß anan⁄j
claudi. cat,kotor¥ ^ I sß posl¨‚an⁄å s(våtogo). 8. Dec.
voZÕvrat⁄lsæ, priçin¨ pakß nogi svoeI^ kaza ^ L predTÕono ^ V ækob¥ samo pre ^ Z sebe sæ em¨ sprimitilo i e ^ T rana na golen⁄ ækß ede ^ N pætakß, kotr¥ ^ I an⁄ çobo ^ T ne moΩe natægn¨ti, atakß zara ^ Z po svæta ^X b{g¨ poS^pi‚estv¨üw¨
ra ^ D b¥ b¥lß e M‹ xl™bß i vino kß domovi sprovad⁄ti, no
potri‚i ^ X svoe I‹ nadeΩd¥, quoniam homo proposit, sed aliter
dens disponit, za ‚to b¨di em¨ çest´ i xvala, Ωe na ^ S
232

Kamenná cerkov (1750-1752), kaplnka (1759/1761) a Monastyr (1759)

naviΩae ^ T i ne ∑stavlæ ^.T meΩd¨ maRÕtovß e T‹ zß laS^ki b{Ωe
dobro. do ∑l‚av¥ e M‹ naroko M‹ pos¥la ^,L sß kotor¥ M‹ pakß
†cß bened⁄ktß vß str¨pkova ^ X b¥ ^,L kotrom¨ movilß,
ab¥ gro‚¥ ∑biteli tamo‚ne ^ I †da ^ L gdeΩ to m¨ povid™lß, Ωe ækß skoro sæ napravi ^ T doroga, to zara ^ Z sa M‹ sß
tovar⁄‚omß svoi M‹ gro‚¥ p(revelebnosti). v(a‚ei). dones¨tß na m¨kaçovß. na M‹ grofka çak⁄ika gro‚¥ †dala
flor. n. 53 d. 6. Grosos dubios e M‹ premin⁄ ^,L za kotr¥ v¥‚lo
s¨m¥ 16 zolo. n™me ^ C i gro Í^ 9. Sestra Str¨pkovska p(revelebnosti). v{‚e I‹ umiln™ klanæ ^ T i mil™ pozdrav¨etß, a soΩal™tß si na s{na Mixala, Ωe ∑N‹ ü ne xowetß e ^ I sl¨xati. ‚atki xlopc¨ æNÕkovi mogli b¥ b¥li
tera ^ Z poslati, t¥lko Ωe †cß d⁄æko ^ N ∑btæΩ⁄lß riçami
ep{pmi kon™, a takß ækß ina æka b¨de ^ T ∑kaz⁄æ † na ^,S
al{bo açe ^ I p(revelebnostß). v{‚a na ^ S svoi M‹ prixodo M‹ ut™‚atß, kotorom¨ azß prixod¨ serdeçno b¥ M‹ vozradovalsæ. stron¥ çelædi daü p(revelebnosti). v{‚e I‹ na vidomo ^,S Ωe tera ^ Z † novogo rok¨ ra ^ D b¥ M‹ vsü nov¨ imiti,
bo taæ ‚to tera ^ Z e ^ S u na ^ S na og¥d¨ a znevag¨ miSÕc¨
s{tom¨ e ^.S d™vka vislocka zo sl¨go M‹ aNÕdr⁄e M‹ baR Õzo sæ zapoznali, kotra go ækß xl™bo M‹, takß teΩß i stravo ^ V
na‚o ^ V koR Õmitß, ∑nß pakß im⁄etß Ωen¨, a ^ S toü xowe ^ T
preçß †iti, ej pakß da M‹ dobro †plat¥ i preçß zß ∑biteli †praviti, ∑ ^ N pakß m¨sitß rokß dosl¨Ωiti. v
to M‹ smirenN^o upro‚aü mene ækß b¥ moglo b¥ti na
skor‚e iNÕfoR Õm¨tIe, awe sami do na ^ S ne pridete. po bogoævlen⁄i ra ^ D b¥ M‹ do præ‚ova †iti poneΩe kr{t¥ s¨ ^ D vß
lakato‚a doroben¥, ab¥ zß malæromß m¥ ^ X e M‹ ‚to dokoN^çiti, ‚to b¨de ^ T prositi † pozlaçinæ i ^.X lübezn™‚¥ ^ I †çe, q™la mn™ eÃ d⁄vno, Ωe p(revelebnostß). v{‚a
naimeN^‚ovß çeS^tovß na ^ S ne xowete navid™ti, ækß zoS^taete zdrav¥ li meRÕtv¥, bogß viS^tß. za †co M‹ d⁄ækono M‹
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rokitovskimß smirenN^o p(revelebnostß). v(a‚¨). upro‚aü, ne ^ X raça ^ T p(revelebnostß). v(a‚a). na ne laS^kav¥
b¥ti, poneΩe ∑ ^ N upovatß na b{ga, takoΩe i p(revelebnostß). v{‚¨, Ωe za n⁄mß sæ do p. ep{pa priçin⁄te. s⁄å
vozvistiv‚¥ lübvi i s. molitvamß lübeZÕn™‚ago eΩe
∑ x{t™ †ca zoS^taüwe p(revelebnosti). v{‚ei na vsegda
smirenN^¥ ^ I poS^l¨‚an⁄å s{tago s{nß i bogomolecß ⁄eR Õmona ^ X
GeR Õvas⁄i Kam⁄nsk⁄i ç.s.v.v. profesß r(¨koü). v(lasnoü).
Da N‹ vo s. ∑biteli KraSÕnobrocko ^ I dnå 24. Dec. 1750.
PS. lübeZÕn¥ ^ X †cß i brat⁄i tamo s¨w¥ M‹ lübezno pozdrav¨e M‹ i vs™xß bla ^X † x{ta novoroΩdenNÕogo imß
pol¨çiti Ωela M‹.»
Vyššie uvedený dokument sa nachádza vo forme rukou prepísaného pôvodného
rukopisu v Ľvovskom štátnom archíve «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥
vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684, tom VII
(1750) str. 149-150, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m. Lævov¡.
Preklad do slovenčiny:
Prevelebný (…) otče ihumen, v Christu otče mne veľmi poctený, Christos
posredi nas.
Pretože večné Slovo, ktoré sa v betlehemských jasliach narodiť ráčilo, do vzájomnej vďačnosti mňa nadchlo, aby som v tento
sviatok Vašej Prevelebnosti povinčoval. A tak ja,
ako nedôstojný syn svätej poslušnosti želám a
vinčujem Prevelebnosti Vašej, aby ten novorodený Kráľ čokoľvek môže do svojich Božích rúk
vziať, to nech ráči Vašej Prevelebnosti darovať.
Pritom milovanému otcovi oznamujem náš stav, že ja som z vôle Božej
zdravý. Iba otec Venedikt (Krasičinskyj?), Tarasij nie sú veľmi svieži, ako aj
otec Annanij (Bokšaj?) spútaný kuľhavosťou, ktorý zo svätej poslušnosti sa 8.
decembra vrátil. Príčinou nohy svojej potom kázal (…) akoby sama od seba
sa mu urobila rana na holeni veľkosti jedného pätáka (minca), ktorý ani
čižmu nemôže natiahnuť.
A tak hneď po sviatkoch s pomocou Božou rád by som bol chlieb a víno zaobstarať do domu. Ale stratiac svoju nádej, človek mieni a Boh mení, začo
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buď Jemu česť i vďaka, že nás navštevuje, ale neopúšťa.
Medzi Martou (?) je z milosti Božej dobre. Do Olšavy som naschvál poslal
(človeka) s ktorým potom otec Venedikt (Krasičinskyj?) v Stropkove bol,
ktorému hovoril, aby peniaze obyteli tamojšej odovzdal. Kdežto ten mu povedal, že len čo sa napraví cesta, to ihneď sám s pomocníkom peniaze Vašej
Prevelebnsoti donesú do Mukačeva. Grófka Čáky nám peniaze odovzdala: 53
florénov a 6 d. grošov pochybných. Vymenil som ich, za ktorých vyšla suma
16 nemeckých zlatých a 9 grošov.
Sestra stropkovská sa Prevelebnosti Vašej pokorne klania a milo pozdravuje a smúti na syna Michala, že on ju nechce poslúchať. Šaty chlapcovi Jankovi mohli by ste teraz poslať, ibaže otec diakon naložil episkopovými vecami
kone a tak, ak bude iná príležitosť od nás, alebo radšej nech Prevelebnosť Vaša nás svojim príchodom poteší, ktorému príchodu by som sa srdečne zaradoval.
Ohľadom čeľade oznamujem Vašej Prevelebnosti, že teraz od nového roku
(tj. 1751), chcel by som ju všetkú vymeniť, lebo tá, čo teraz je u nás, na hanbu
a zneváženie svätého miesta je. Dievka Vislocká so sluhom Andrejom sa priveľmi
zblížili, ktorá ho ako chlebom a tiež stravou kŕmi. On je však ženatý a s tou chce
preč odísť. Ju dobre vyplatíme a preč z monastyrského hospodárstva odošleme. On však musí rok doslúžiť. V tom sa pokorne dopytujem, čo najskôr ma
ak by to bolo možné, informujte. Ak sám do nás neprídete, po Bohojavlení rád
by som odcestovať do Prešova, pretože kríže sú u Lakatoša urobené, aby s maliarom som sa mohol dojednať, čo bude žiadať za ich pozlátenie.
Najmilovanejší otče, veľmi mi je divné, že Vaša Prevelebnosť najmenšou
čiarkou nás nechcete potešiť. Či ste zdravý, alebo mŕtvy len Boh vie.
Za otca diakona rokytovského pokorne Prevelebnosť Vašu prosím, nech ráči Prevelebnosť Vaša na neho láskavým byť, pretože on dúfa v Boha a tiež na Vašu Prevelebnosť, že sa za neho prihovoríte u pána episkopa.
Toto oznámiac, láske a svätým modlitbám najmilovanejšieho v Christu otcovi zostanúc Prevelebnosti Vašej navždy pokorný svätej poslušnosti syn a Bohomolec jeromních Hervasij Kaminskyj, Rádu sv. Bazila Veľkého profes. Rukou vlastnou.
Dané v svätej obyteli Krásnobrodskej, dňa 24. decembra 1750.
PS.: Milovaných otcov a bratov tam prebývajúcich ľúbezno pozdravujeme a všetkých dobier od Christa novorodeného im získať prajeme.

"
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Pôdorys murovanej cerkvi Sošestvija Sv. Ducha
v Krásnobrode

originál
zo 14. storočia

pribudované
v r. 1752

Cerkov je
dlhá 34,5 m (teda
je o 6,5 m dlhšia
ako cerkov
na Bukovej Hore).
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a) Horneje sidališče,
tj. miesto, kde v prapôvodnej abside (tj. abside kamennej kaplnky zasvätenej Bohorodici) bola po stáročia
umiestnená čudotvorná Krásnobrodská ikona a pod ňou
bolo kreslo pre krásnobrodského archimandritu-episkopa
b) Prapôvodná svätyňa starodávnej kaplnky Bohorodici (14. st.)
c) Stena, na ktorej bol
upevnený prapôvodný
ikonostas kaplnky Bohorodici zo 14. st.
d) Prapôvodná loď kaplnky Bohorodici (14. st.)
e) Miesto, kde stál novší ikonostas z r. 1752
f) V skale vyrytý staroslovanský nápis
z roku 1752 - odtiaľ
smerom na západ boli
dobudované novšie
kamenné múry
g, h) Dobudované murované časti z r. 1752
a posvätené Olšavským
g) Novšia chrámová
loď z r. 1752
h) Pritvor a nad ním
veža
Porov. Blahovistnik,
Prešov,
6 (1997) str. 161.
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Rok 1751 – hon na haličského baziliána, ktorý sa sprotivil latinizácii a prebehol z Poľska do Uhorska
Dokument napísaný 20. novembra 1751 v čase predroždestvenného pôstu (Filipovka) v Krásnobrodskom monastyre ihumenom Hervasijom Kaminským (+1766), adresovaný ihumenovi Mukačevského monastyra Hedeonovi Pazinovi (+1754). List sa stáva cenným
historickým svedectvom pre dejiny Bukovského baziliánskeho monastyra, lebo spomína Irinarcha Jaselského z Bukovej Hory, že dostal
od episkopa povolenie postaviť na Bukovej Hore novú cerkov.
O budovaní krásnobrodskej monastyrskej cerkvi sa nič nespomína. Správy o budovaní cerkvy boli pravdepodobne zatienené vzrušujúcimi udalosťami okolo honby, zatknutia, a po vylámaní mreží na väzení aj následného úteku haličského baziliána prenasledovaného latinským mocenským aparátom… Rímskokatolíci vydali o ňom očierňujúci obežník, ktorého opis bol prílohou tohto listu. Samozrejme, ako
to v takýchto prípadoch vzbury proti latinizácii obyčajne býva, tento
obežník bol bez akýchkoľvek konkrétnych obvinení, len so všeobecne
udanou vinou «veľkých pohoršení, o ktorých je nehodno ani písať…».
Písaný je rusínskym jazykom onoho času a opäť cyrilikou.
«Prevelebn¥I^ m{ci †çe ig¨meN^ ∑ x{t™ †çe mn™ sß d{‚i
q™lo Ωelaem¥j. S⁄e ponS^oe vremæ beZÕmæteΩno naçeN^‚e
spasiteln∑ Ωiç¨ sover‚at¥ i græd¨wem¨ vo vifleemß
so angel¥ slava vo v¥‚nixß veselo zaspivav‚i useR Õdno
Ωelaü. SmirenN^o kß ^tS opaM‹ prevelebnago ∑ x{t™ †ca pripadaü i pro‚¨ prowen⁄e, iΩß takß neS^koro pi‚¨.
priçina tom¨ e taæ, iΩß stolæ ne b¥L‹ zovs™mß gotoV^,
togo radi m¨s™leM‹ za nïmß çekati, ab¥ za ednoV^ ∑kazï∑vß m¥X^ eM‹ i proçee soveR Õ‚¥ti. Stron¥ †ca ïrinaR‹xa p.
v‚∫em ∑znaim¨ü, Ωe pAÕnß ep∫pß poD^ çasß vizit¥ svoeI^
dalß m¨ blagosloven⁄e ceR^kovß sozidati. zvidoval eM‹ sæ
ego ci pismenN^∑, kotor¥I^ kazalß, Ωe n™tß, t¥L^ko slovomß v toj çaS^, koli z nimß xodilß. GonR Õecß posilaü,
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kotor¥I^ mae 35 f¨ntoV^, ækoΩe i r¨r¥ kß nem¨, za kotoroi dano eÃ 30 vona‚¥, to eÃ tricat´. Sestr¥ p(revelebnosti). v{‚eI smirenN^o klanæüS^ i mil™ pozdravlæütß.
prosilß emß pan™ matk¨, ab¥ edenß kr¨‚okß kraS^nogo
polotna za gro‚¥ naM‹ dagde doS^tala, kotora mi kazala,
iΩß nigde takogo poloT^na kolo niX^ ne doS^tane, a takß
‚to mala svoego naikRÕa‚ogo 30 rifi to eÃ tridesæT^ to ne
za gro‚¥, ale takoi dlæ p(revelebnosti). v{‚eI^ pos¥laeT^,
meΩd¨ t¥M‹, awe b¥ p(revelebnost´). v{‚a mali go kom¨
dati, to dlæ bol‚oI^ çeS^ti kazala p{n™ matka go do
maN^glü dati, kotorom¨ po seM‹ movila, Ωe i ‚loN^ske ne
dokaΩetß. pri semß smirenN^o molæT^ p(revelebnost´).
v{‚¨ p{n™ sestr¥, raçte dlæ nixß za gro‚¥ dva g¨ban™
poslati. p{n™ Glavaçka i zo s¥noM‹ smirenN^o dæk¨ütß
p(revelebnosti). va‚eI^ ∑ v™domoS^ti s¥n™ eæ, baR Õzob¥
rada b¥la, gd¥ mogla sama sß prevelebn¥mß †cemß
pobes™dovati. pri semß paki i mn™ seS^tra umilno molitß p(revelebnost´). v{‚¨, kogda b¥ kß namß raçili
priti, to nexß b¥ i xlopca so soboü vzæti, poneΩe
movitß, b{gß vistß, cili kogda iX^ moima uzrü oçes¥,
awe b{gß zroditß u vasß orixi vlaSÕki i sliv¥, raçte
dlæ na‚oI^ p{n™ maT^ki poslati, poneΩe ∑na zato xowe
in‚¥M‹ nagorod¨ uçiniti. Mixalß mnogaΩd¥ nakazovanß eÃ ∑ uctivosti i posl¨‚an⁄i m{tri svoei, no
vsegda prebivaetß vo svoej upoRÕçivosti. awe mene viditß prixodæwa, to zaraz dagde zomkne i skriet sæ.
kogdaM‹ xodilß do Præ‚ova i b¥lß emß zß †cemß Noveskimß, kotr¥I^ mn™ ∑ n™koeM‹ peregrin™ sß PoLÕwi na‚ego çin¨ kazalß, kotor¥I‹ mnogiX^ soblaZÕnoV^ tamo naçinilß, gd¥ pakß b¥L^ ulapenoï i vsaΩdeN^ u arx⁄diækona
vß ‚aI^vari, a takß grat¥ v¥lam‚i ut™kß, sl¥‚alß
emß, iΩß malß tamß ko m¨kaçov¨ iti, a takß æ liÍ^
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poslanN^¥i † plebana TeS^nænskogo p(revelebnosti). v{‚eI‹
pos¥laü dlæ v¥roz¨minå ‚to pi‚etß arxid⁄ækonov¥
∑ t¥M‹ v¥Í^∑pisan¥M‹ peregrin™, ækixß soblaznß naçinilß
v Tesnü a inde, a‚ß ne eÃ dostoI^no pisan⁄ü predati. ∑
na‚oM‹ sostoæn⁄i izvistno tvorü k(rom™). v(¥s‚e skazanog∑)., iΩß zß laS^ki boΩeI^ zostaemo æko b{g¨ sæ lübiT‹.
brat⁄æ iΩß ewe na posl¨‚an⁄i, ∑ kotor¥X‹ niçogo ne
sl¥‚¨, gde i kamo sæ obeRÕtaü‹. S⁄æ vr¨çiv‚e lübvi is(kren™mß). molitvaM‹ por¨çiv‚esæ zostaü prev. v{‚ej
smirenN^¥^ I posl¨‚anïå s. s¥nß ⁄ero{naX^ GeRÕvasïi KamiN^ski
ç.s.v.v. profesß r(¨koü). v(lasnoü).
DaN^ vo s(våtoi). ∑biteli KraS^nobrockoI^ dnå 20 Nov. 1751.»
Vyššie uvedený dokument sa nachádza vo forme rukou prepísaného pôvodného
rukopisu v Ľvovskom štátnom archíve «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥
vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684, tom VIII
(1751) str. 183-184, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m. Lævov¡.
Preklad do slovenčiny:
Prevelebný (…) otče ihumen, v Christu otče mne z duše veľmi vytúžený.
Tento pôstny čas spokojne počnúc prajem spasiteľne prežiť a idúcemu do Betlehema s anjelmi «Slava vo vyšnich» veselo zaspievajúc srdečne želám. Pokorne
k nohám Prevelebného v Christu otca padám a prosím odpustenie, že tak neskoro
píšem. Príčinou je, stola (epitrachiľ?) nebola vôbec hotová, preto som musel za tým
čakať, aby pri jednej príležitosti som mohol aj ostatné vybaviť.
Ohľadom otca Irinarcha (Jaselského – ihumena baziliánskeho monastyra
na Bukovej Hore) Prevelebnosti Vašej oznamujem, že pán episkop počas svojej
návštevy dal mu blahoslovenie budovať cerkov (na Bukovej Hore). Pýtal som sa
ho, či písomne, on však hovoril, že nie, iba slovom v tom čase keď s ním chodil.
Hrniec (destilačný hrniec na pálenie pálenky) posielam, čo má 35 funtov
a taktiež trubice k nemu, za ktorý bolo zaplatené 30 «vonaši», tj. tridsať.
Sestry Prevelebnosti Vašej (rodné sestry protoihumena Hedeona Pazina
žijúce v Stropkove) sa pokorne klaňajú a milo pozdravujú. Prosil som pani
matku (matku protoihumena Hedeona Pazina), aby jeden kúsok krásneho plátna
za peniaze nám niekde zohnala, ktorá mi povedala, že už nikde takého plátna
v ich okolí nedostane, a tak čo mala, zo svojho najkrajšieho 30 «rify», tj. trid-
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sať, to nie za peniaze ale ihneď pre Prevelebnosť Vašu posiela. Medzitým, ak
by Prevelebnosť Vaša ho (plátno) mala komu dať, to pre väčšiu česť, hovorila
pani matka, ho do mangľu dať (vyžehliť), ktorému potom, hovorila, že i šlonské sa nevyrovná. Pritom pokorne prosia Prevelebnosť Vašu pani sestry,
ráčte pre nich za peniaze dve hubane (hune, hrubé kabáty) poslať.
Pani Hlavačka i so synom pokorne ďakujú Prevelebnosti Vašej za správy o jej
synovi. Bola by veľmi rada, keby mohla sama s prevelebným otcom pohovoriť.
Pritom znova aj mne sestra pokorne prosí Prevelebnosť Vašu, kedy by ste ráčili k nám prísť, to nech by i chlapca so sebou vziať, pretože hovorí, Boh vie,
či ich mojimi očami dakedy uzriem. Ak Boh dá, že sa u Vás urodia vlašské orechy a slivky, ráčte pre našu pani matku poslať, pretože ona sa tým chce iným odmeniť-revanžovať.
Michal mnohokrát trestaný je v úctivosti a poslušný svojej matke, ale vždy
zostáva vo svojej tvrdohlavosti. Keď ma vidí prichádzať, ihneď niekde zmizne
a sa skryje.
Keď som chodil do Prešova a bol s otcom Noveským, ktorý mi o akomsi tulákovi nášho Rádu (sv. Bazila Veľkého) z Poľska hovoril, ktorý veľa pohoršenia tam narobil. Keď ho chytili
a bol vsadený u archidiakona do temnice, vylamúc mreže utiekol. Počul
som, že mal ísť smerom ku Mukačevu. A tak, ja len ako poverený od plebana (rímskokatolíckeho farára) tesňanského, Prevelebnosti Vašej posielam na pochopenie, čo píše archidiakonovi o tom vyššie spomínanom vandrákovi, akých pohoršení narobil v Tesni a inde, čo sa ani písať
nesluší.
O našom stave okrem vyššie povedaného oznamujem, že z milosti Božej zostávame, ako sa Bohu ľúbi. Bratia, ktorí sú na poslušnosti (poslušníci-novici),
o kotrých nič nepočujem, kde a kam sa obracajú.
Toto odporúčiac láske vrúcnym modlitbám sa porúčajúc, zostávam Prevelebnosti Vašej pokorný poslušnosti syn jeromních Hervasij Kaminskyj, Rádu
sv. Bazila Veľkého profes. Vlastnou rukou.
Dané vo svätej obyteli Krásnobrodskej, dňa 20. novembra 1751.
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Rok 1752 – staroslovanský nápis o ukončení stavby
Zaujímavým faktom však je, že dnes sa nachádza veľavravný staroslovanský nápis vytesaný v kameni v hlavnej lodi rozvalín cerkvi,
na čelnej pravej strane steny za ikonostasom, na mieste, ktoré bolo pôvodne prikryté omietkou. Je tam napísané: «vß l™to † sßzdanïa
m⁄’ra #zs*≈ † rΩS‹tva x{tova #aπ{nv» – v roku 7260 od stvorenia
sveta (a) od Narodenia Christovho 1752. Rok 1752 je tu uvádzaný
podľa prastarého byzantského zvyku dvojakým spôsobom: od stvorenia sveta i od narodenia Isusa Christa (podľa byzantského datovania sa Isus Christos narodil v roku 5508 od stvorenia sveta). Mnohovravné je, že sa nápis nachádza práve na mieste, kde sa starodávne kamenné múry pôvodnej kamennej kaplnky zasvätenej Bohorodici prelievajú do novších a oveľa hrubších kamenných múrov pribudovanej hlavnej lode. Označuje nie rok výstavby v plnom zmysle
tohto slova, ale v skutočnosti rok prístavby.
V tom istom roku (1752) episkop M. M. Olšavskyj, OSBM, starodávno-novú kamennú cerkov Krásnobrodského monastyra aj posvätil. Ihumenom bol vtedy Hervasij Kaminskyj, OSBM.
Ako potvrdzuje Bazilovič vo svojej Histórii, i starodávno-nová
kamenná cerkov, ktorá nahradila pôvodnú drevenú, bola opatrená
veľmi pekným ikonostasom (pozri str. 244).
Čabinský antimins z Monastyra
Z rokov 1750-1752 nachádzame zaujímavú správu, keď totiž mukačevský episkop Manuel M. Olšavskyj navštívil susedné Nižné Čabiny. V správe o čabinskej cerkvi píše:
«Stará drevená cerkov so všetkým potrebným zhorela minulého
roku. Čabinčania postavili cerkvičku na bohoslužby, antimins majú z monastyra».2
Keďže Krásnobrodský monastyr sa nachádza veľmi blízko pri Čabinách – antimins pochádzal určite z Krásnobrodského monastyra.
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Rok 1755 – sobor baziliánov
15. júna r. 1755 sa v Krásnobrode uskutočnil sobor všetkých baziliánov Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, na ktorom vybrali Joannikija Skripku, rodáka zo Stropkova (pozri str. 201-202) za protoihumena.
Z Ákt tohto soboru (viď ďalej) sa dozvedáme, že baziliáni chodievali
aj na misie po rusínskych farnostiach, hlásajúc slovo Božie. Ľudia im
pri tejto príležitosti z veľkej vďačnosti prinášali, každý, čo mohol a chcel
obetovať na monastyr. Jednalo sa o dobrovoľné dary, najmä o potraviny a plátno, ktoré slúžili na obživu mníchov, pretože pozemky, ktoré
monastyr užíval, nestačili k uživeniu toľkých mníchov. Ďalej sa dozvedáme, že tých, ktorí sa hlásili, že chcú žiť ako mnísi a chcú vstúpiť do monastyra, smel prijímať na rozdiel od minulosti, keď ich prijímal starec v hociktorom monastyre, už len mukačevský ihumen, ktorý sa v tomto dokumente tituluje protoihumenom. Baziliáni sa modlili spievajúc na dva
chóry (striedavo spievala jedna strana, potom druhá). Sobor upozornil,

Nápis z roku 1752 na skale cerkvi Sošestvija v Krásnobrodskom monastyre.
Pozri lokalizáciu nápisu na obrázku na str. 245.

242

Kamenná cerkov (1750-1752), kaplnka (1759/1761) a Monastyr (1759)

aby si neskákali do reči. Za Krásnobrodský monastyr Aktá soboru
podpísal ihumen jeromních Makarij Šuhajda.3
«Vo i¯må ˝ca i¯ S}na i¯ s{tgo D}xa. Rok¨ #aπn*e m}ca ü¯nïå

dnå e⁄*. Naçaså Soborß vo s{toj ∑¯biteli KrasnobroDskoj,
pri pritoMnosti preçS^tn¥ X †ce X ig¨mene X niΩe ∑¯pisaNn¥ ,X
na kotoromß to Sobor™ u¯tveRΩdeNna s¨ ,Ñ çínomß niΩe
∑¯pisaNnomß, po u¯stava X i çin¨ s{tgo Vasilïå Velikago,
æ¯k’ oΩto2
1mo IÊzvoliså D}x¨ s{tom¨ i¯ namß i¯zbrati za protoig¨mena preç˘‹tnago ïeromonaxa Û∑anikïa Skrípk¨, s{toj ∑biteli M. PovçaNskoj ig¨mena, kotor¥j dolΩenß b¨detß proçïå ∑biteli raZ v9 rok¨ pos™titi i¯ vni X poleZnaå u¯tveRΩdati, a popolznovenïå i¯skorenevati. TakoΩde ∑¯ kasi koΩdoj ∑¯biteli iZ proçïimi ig¨men¥ dolΩeN eS Ñ znati i¯ iZ ig¨menoV rax¨ Nk¥ i¯zbirati.
2do Bratïå maüÑså z velik¥mß raZsmotrenïemß raZs¨diti,
kotor¥ maüÑså v¥s¥lati dlå i¯spro‚enïå mlSt
‹ n™, da b¥
na polz¨ æ¯kß lüdemß, meΩd¨ kotr¥ X v¥s¥laüÑså, b¥ti
mogli, takoΩde i¯ s{tom¨ zakon¨ vo çest´.
3tio Ednogo rok¨ ∑¯bitelß KrasnobroDska i¯ Malo
BereZnicka dlå iZpro‚enïå polotna maetß v¥s¥lati,
vtorago paki ∑¯bitelß Mstiçovska i¯ M. PovçaNska.
4to Traktß i¯li pred™lß za zeRnomß i¯ capkami po
krajn™ ∑¯bitelß KrasnobroDska daΩe do PçeliNnogo, a malo BereZnicka do Stawina maetß.
5to PreçS‹tn¥ †cß Manassïj i¯g¨meN Maramor¥sk¥ dab¥
fi‚k¨sa i plenipoteNcïara v d™la X manast¥Rsk¥ X na varmed™ Maramor¥skoj postanovilß.
6to Prosåwïiså do zakon¨ s{tgo protoig¨men¨ maüÑså †s¥lati, a kotorogo b¥ ig¨meN vid™lß ne sposobnago po
malomß i¯sk¨‚enïi, takovago maeÑ samß †praviti.
7mo Awe b¥ kotor¥j bratß protivilså nakazanïü svoé243
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Ikonostas Krásnobrodského monastyra z roku 1752. Bol zničený v roku 1915.
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o túto stenu-oblúk bol upevnený ikonostas z 18. st.

cyrilský nápis na skale oznamujúci
rok dostavby 1752, pozri na str. 242
Úchvatné pohľady do vnútra cerkvi Sošestvija Sv. Ducha (z r. 1752) a ešte
ďalej, hlbšie do absidy starodávnej kaplnky Bohorodici. Kedysi sa o oblúk opieral krásny ikonostas (pozri na str. 244). Foto z roku 1995.
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go i¯g¨mena, i¯li kar¨ † togo ne vosxot™lß prïåti, takov¥j da ∑¯pi‚etså proÑig¨men¨. Awe Ωe b¥ i¯ protoig¨mena presl¨‚alß i¯ kar™ ego ne vosxot™lß poDlewi takov¥j do arxïereå, æ¯koΩto prelata n{‚ego da prepo‚leÑså, i¯li ∑¯pi‚etså.
8vo Stron¥ xor¨‚a dab¥ çiNno πalm¥ çitaliså, siriçß2 poki edna strana ne dokoNçitß v™r‚ß, Ωeb¥ pot¥ dr¨ga strana ne naçinala, dab¥ e¯diN dr¨gago moglß
raz¨m™ti.
9no Rasmotriv‚e koΩdoj ∑¯biteli potreb¥ i¯ nedostaÑki
nekotor¥ †c¥ i¯ bratïå preminiliså iZ eDnoj ∑¯biteli do
dr¨goj.
10mo Stron¥ novic™ü‚ovß protoig¨meN povineN b¨detß
raSmotriti i¯z proçïimi ig¨men¥ sov™tovati, i¯Ωe s¨tß
k9 potreb™ novonaçaln¥ X, siriçß2 ∑¯ ∑¯deΩd™ i¯ trapez™
i¯ v koej ∑¯biteli mog¨ Ñ novonaçaln¥ preb¥vati.
Ûeromona X Û∑anikïi¯ Skripka Ç.S.V.V. profesß, protoig¨menß r(¨koü). v(lasnoü). Ûero2 Prokopïj Kovejçakß, ÇSVV profeS s. ∑¯biteL^ MalobereznæN^skoj i¯g¨menß r(¨koü). v(lasnoü). - Ûeromona X InNokeNtïj Ka‚perß Ç.S.V.V. profesß, s{toj ∑¯biteli M¨kaçoVskoj i¯g¨menß r(¨koü). v(lasnoü). ÛeRmona X Makarïj Í¨gajda
Ç.S.V.V. profesß, s{toj ∑¯bitel¥ KraSnobroDskoj ig¨menß
r(¨koü). v(lasnoü). Ûeromona X Vonïfati Grec¨la ÇSVV.
profeS s{toj ∑¯biteli Mstiçovskoj ïg¨menß r(¨koü).
v(lasnoü). Ûeromonaxß Manasïj P¨kaçß Ç.S.V.V. profesß ig¨menß Maramor¥sk¥ r(¨koü). v(lasnoü). Ûeromona X GeRvasïj Kaminski Ç.S.V.V. profesß u¯çiteL^ novonaçaln¥ X ÛeRmona X r(¨koü). v(lasnoü). Le∑Ntïi Starosta
Ç.S.V.V. profesß Ûeromona X Venediktß Kras™çinskïj
ÇSVV profesß ∑biteli Krasnobrockoj nam™snikß r(¨koü). v(lasnoü).»
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Vyššie uvedený dokument sa nachádzal vo forme rukopisu v archíve baziliánskeho monastyra na Černečej Hore pri Mukačeve. Uverejnil ho G. Kinax, «Akti
trox mona˚ix sobor¡v 1733, 1755, 1756», Analecta OSBM, Žovkva, I/4 (1927)
576-579. Uviedli sme ho presne v takej istej originálnej forme, ako ho publikoval H.
Kinach.
Preklad do slovenčiny:
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. V roku 1755 mesiaca júna dňa 15. sa
začal sobor vo svätej obyteli Krásnobrodskej v prítomnosti prečnostných otcov ihumenov nižšie opísaných, na ktorom to sobore sú potvrdené spôsobom
nižšie opísaným, podľa Pravidiel Rádu sv. Bazila Veľkého a totiž:
1.) Zaľúbilo sa Svätému Duchu i nám vybrať za protoihumena prečnostného
jeromnícha Joannikija Skripku svätej obyteli Máriapovčianskej ihumena,
ktorý ostatné obyteli raz v roku musí navštíviť a v nich užitočné utvrdzovať
a vadné vykoreňovať. Taktiež o kase (stave peňažnom) každej obyteli s ostatnými ihumenmi musí vedieť a s ihumenmi rozoberať vyúčtovanie.
2.) Bratia sa majú s veľkou pozornosťou rozhodovať, ktorí sa majú vysielať
na vyprosenie milodarov, aby na úžitok ako ľuďom, medzi ktorých sa vysielajú, byť mohli, taktiež i svätému Rádu na česť.
3.) Jedného roku obyteľ Krásnobrodská a Malobereznická má posielať na vyprosenie plátna, druhého roku znova obyteľ Imstičevská a Máriapovčianská.
4.) Trakt alebo predel (hranica) za zrnom i «capkami» po krajine obyteľ
Krásnobrodská až do Pčolinného a Malobereznická do Stakčína má.
5.) Prečnostný otec Manasij ihumen Maramorošský žeby právnika a penitenciára vo veciach monastyrských na varmedi maramorošskej ustanovil.
6.) Tí, ktorí chcú vstúpiť do Rádu sv. Bazila Veľkého, majú sa posielať za protoihumenom a keď by ihumen niektorého po malom vyskúšaní uznal za nespôsobilého má sám ho poslať preč.
7.) Ak by sa niektorý brat protivil trestu svojho ihumena, alebo trest od neho nechcel prijať, taký nech sa opíše protoihumenovi. Ak by ani protoihumena neposlúchol a nechcel by jeho trestu sa podriadiť, taký do episkopa ako
nášho preláta nech sa pošle, alebo opíše (v tom čase uhorskí baziliáni boli
biskupského a nie pápežského práva, ako sú na Slovensku dnes).
8.) Čo s týka (modlitby) chóru (Večirňa, Polunoščnica, Utreňa,1., 3., 6., 9.
Čas, Obidnica) aby sa Žalmy aktívne modlili, tj. kým jedna strana nedokončí
verš, žeby druhá strana nezačínala, žeby jedni druhých mohli rozumieť.
9.) Rozoberúc potreby a nedostatky každej obyteli niektorí otcovia a bratia
sa premiestnili z jednej obyteli do druhej (bolo to pod tlakom od záverov Za-
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mojského synodu z roku 1720 – nikdy v histórii to predtým nebolo).
10.) Ohľadom novicov protoihumen s ostatnými ihumenmi musí rozhodnúť, čo
je potrebné pre novicov, tj. o ich odeve, stolovaní a v ktorej obyteli majú bývať.
Jeromních Joannikij Skripka, ČSVV profes, protoihumen; jeromních Prokopij
Kovejčak, ČSVV profes, svätej obyteli Maloberezňanskej ihumen; jeromních Inokentij Kašper, ČSVV profes, svätej obyteli Mukačevskej ihumen; jeromních Makarij Šuhajda, ČSVV profes, svätej obyteli Krásnobrodskej ihumen; jeromních Bonifatij Hrecula, ČSVV profes, svätej obyteli Imstičevskej ihumen; jeromních Manasij Pukač, ČSVV profes, svätej obyteli Maramorošskej ihumen; jeromních Hervasij Kaminskyj, ČSVV profes, učiteľ novicov; jeromních Leontij Starosta, ČSVV
profes; jeromních Venedikt Krasičinskyj, ČSVV profes, obyteli Krásnobrodskej
zástupca.

"

"

"

Rok 1759 (1761) – kolaudácia nového kamenného monastyra
a ostatných sakrálnych budov
V areáli Krásnobrodského monastyra bola postavená tiež nová kamenná kaplnka Pokrova. Čo sa stalo so starou kamennou kaplnkou
Bohorodici (ktorá sa spomína v preberacom protokole z r. 1729) bolo
opísané na str. 187 a 236.
Prestavba nového kamenného monastyra bola zkolaudovaná 20.
mája roku 1759, za ihumena M. Šuhajdu, keď monastyr posvätil episkop M. M. Olšavskyj. Je pozoruhodné, že rusínsky cyrilikou písaná
listina-hramota z 9. mája 1759 uverejnená nižšie, i keď priamo svedčí
o tejto prestavbe nemalej historickej hodnoty, výslovne, podobne ako
hramoty Koriatovičove a Drugethove uvádza, že monastyr bol r. 1759
ZALOŽENÝ (∑snova ^)N . Z toho vyplýva, že ako bolo na úvodných
stránkach tejto knihy poznamenané, že i v časoch Koriatoviča (14. st.)
a Drugetha (17. st.) tento starodávny monastyr z cyrilometodejských
čias (9. st.) nebol založený v plnom a úzkom zmysle tohto slova (tj.
začal existovať), ale bol len obnovený. Vyrytý dobový nápis na kameni
nad vstupnými dverami do kaplnky Pokrova Bohorodici dodatočne
oznamuje, že bola vybudovaná v r. 1761 (pozri obr. na str. 224).
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Pamätný dokument napísaný v Krásnobrodskom monastyre
9. mája 1759 spomínajúci aj grófskych dobročincov
Jedná sa o pamätný dokument pri príležitosti vybudovania kamenného monastyra a kaplnky. Písaný je rusínskym jazykom onoho času a opäť cyrilikou. Pozoruhodná je v ňom zmienka nielen o osídlení Krásnobrodského monastyra v r. 1759, ale predovšetkým o tom, že kamenný monastyr i kaplnka Bohorodici boli vybudované z kameňa pri cerkvi Sošestvija Sv. Ducha stojacej na tomto mieste od nepamätných
čias…
Pri budovaní kamennej kaplnky i monastyra finančne pomohli:
grófka Mária Terézia Zičij, ktorá bola vdovou po grófovi Františkovi
(Jozef-Gothard?) Vandernath a jej sestra Anna, tiež vdova, avšak
po grófovi Františkovi Čákym.4
«Vß imå †ca i s{na i s{tago d{xa aminß. Rok¨ † soZÕdan⁄æ m⁄ra semt¥sæwnag∑ dva sto ‚eS^desæT^ vtorag∑, † voplowen⁄æ Ωe x{tova, #aπn*ƒ cr{tv¨üwoI^ velikoderΩavnoiÃ
gd{rin™ Mar⁄i Terez⁄i c{rc™ n{‚oiÃ ml{tivn™i‚oj,
prSÕtolß arx⁄ereiÃstva derΩaw¨ pre∑s{wennom¨ g{dn¨ k√rß
Mixail¨ Man¨il¨ „l‚avsk¥j ep{p¨ vostoÇ^nag∑ nab{Ωestva RoseN^skom¨, M¨kaçovskom¨, Maramoriskom¨, v¥kar⁄ü ap{lskom¨ dnæ ƒ* m{ca maæ ∑snovaN^ eÃ mn{trß i ^ Z kamene k¨pno i kaplica prebl{goslovennoj d{v™ b{c™ ç¨deS^ s⁄æüwoj dlæ inokovß vostoÇ^nago nab{Ωenstva çin¨ s{tago vasil⁄æ velikago profess∑M‹ pri xram™ so‚estv⁄æ s{tago d{xa
çreZ^ t¥xΩe ⁄nokovß novosozdannomß, mnog⁄æ preΩde
l™ta i ^ Z ml{t¥ni tokmo zde Ωiv¨w¥X^ çtS^ß i slav¨ vsem{ltivom¨ b{g¨ neprestanN^∑ voZÕdaüw¥X‹ meΩd¨ selami
Çabin¥ i KraS^no-broD^ na xotar™ ∑baçe krasno-broC^komß vo
slavnoI^ stolic™ Zempl™nskoi do deRÕΩavi G¨menænskoI^
naleΩawomß za proiZÕvolen⁄emß velikomoΩnoj gr{fn™
roΩdenN^oi grofk¥ Mar⁄i Terez⁄i ﬁiç⁄j pozostaloi vdov¥ slavnoi pamæti velikomoΩnogo grofa Vandernotgß
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prízemné krídlo monastyra
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vstupná brána
vstup do priesdo areála
torov podzemia
monastyra
opevnenie

opevnenie

Pôdorys prízemnej časti kamenného Krásnobrodského monastyra obnoveného
v rokoch 1752-59 a jeho troch cerkví podľa archeologických vykopávok.
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g{drn™ derΩavnoi i sestr¥ sæ star‚ej edinoutrobnoi
Ann¥ grofk¥ roΩdenN^oj pozostaloI^ vdov¥ slavnoI^ pamæti
grofa Çak¥ Ferenca çreZ^ pre‹ç †ca ⁄eromonaxa Makar⁄a
Í¨gaida çsvv profesa s{toj ∑biteli M¨kaçovskoj ⁄g¨mena togoΩde çin¨ s{togo proto⁄g¨mena.
Zde posl™d¨üT^ imena †covß profes∑V^ togoﬁÕde çin¨.
Preç. †cß Û∑anik⁄j Skripka ig¨meN^ ∑biteli MPovçaN^skoj.
Preç. †cß Genad⁄j Blixa ig¨meN^ ∑biteli BiÙsD^koj.
Preç. †cß Gavr⁄iL^ Baçinsk⁄j ig¨meN^ m™sta.
Preç. †cß ÛnokeN^t⁄j Ka‚perß nam™stniK‹ m™sca i
profesoR^ novic⁄¨‚oV^.
Preç. †cß MaR Õtir⁄j Ka‚perß nam™stniK^ gor™ B¨kovskoj.
Ç. †cß Û∑sifß AdamoviÇ^ spov™dniK^ m™sta.
Preç. †cß Aƒanas⁄j Torisk⁄j na vremæ prok¨ratoR^.
Ç. †cß Ven⁄amiN^ Feirß na vremæ prok¨ratoR^ togoΩde
m™sta.
Ç. BraT^ Dosoƒej Pramß profesß.
Imena novic⁄¨‚oV^ vß tomﬁÕde mnS^r™ zostaüw¥X^2
NestoR^ Makrancaj, I¨stiN^ LabanC^, Ûerem⁄a R¨tkaj, Vital⁄j
Varænko, Galakt⁄∑N^ PopiK^, MaRÕtinß Popovnakß.»
Dokument sa nachádza v «Maket zb¡rnika 'Mater¡ali do ¡stor¡¥ vasil¡änsækix monastir¡v na Zakarpatsæk¡j Ukra¥n¡'», fond ﬁ 684, tom X
(1754-1759) str. 103-106, Centralænij derΩavnij ¡storiçnij arx¡v u m.
Lævov¡. Uverejnený bol i u Baziloviča, ale len latinkou.
Preklad do slovenčiny:
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
V roku od stvorenia sveta 7267 (v rusínskom texte je chybou opisovača
mylne uvedený rok 7262), od vtelenia Christa 1759, počas vlády veľkoderžavnej Panej Márii Terézii, kráľovnej našej najmilostivejšej, keď episkopský
prestol držal preosvietený Pán Kyr Michail Manuil Olšavskyj, episkop východného obradu rossenský, mukačevský, maramorošský, Apoštolský vikár,
dňa 9. mesiaca mája založený je monastyr z kameňa spolu s kaplnkou Prebla-
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hoslovenej Divy Bohorodici žiariacej zázrakmi pre mníchov východného obradu, Rádu sv. Bazila Veľkého profesov, pri chráme Sošestvija Svjatoho Ducha, skrze týchže mníchov novozbudovanom pred mnohými rokmi z výlučných
milodarov tu žijúcich, česť i slávu vždy milostivému Bohu neprestajne vzdávajúcich (veriacich), medzi obcami Čabiny a Krásnobrod, v chotári Krásnobrodskom v dávnej stolici Zemplínskej do panstva Humenského patriacom, so súhlasom veľkomožnej Panej rodenej grófky Márii Terézii Zičij – pozostalej vdovy slávnej pamäti veľkomožného grófa Vandernath, Panej štátnej i jej rodnej
staršej sestry Anny, rodenej grófky, pozostalej vdovy slávnej pamäti grófa
Čáky Františka skrze prečnostného otca jeromnícha Makarija Šuhajdu, Rádu sv. Bazila Veľkého profesa, svätej obyteli mukačevskej ihumena, tohože
svätého Rádu protoihumena.
Tu nasledujú mená otcov profesov tohože Rádu: prečnostný otec Joannikij
Skripka, ihumen obyteli Máriapovčianskej; prečnostný otec Hennadij Blicha, ihumen obyteli Bixádskej; prečnostný otec Havrijil Bačinskyj, miestny
ihumen (Krásnobrodský); prečnostný otec Innokentij Kašper, miestny zástupca (ihumena) a profesor novicov; prečnostný otec Martyrij Kašper, zástupca Hory Bukovskej; čnostný otec Josif Adamovič, miestny (krásnobrodský) spovedník; prečnostný otec Atanasij Toryskyj, v tomto čase prokurátor;
čnostný otec Venjamin Fejir, v tomto čase miestny prokurátor; čnostný brat
Dositej Pram, profes. Mená novicov v tomto monastyre (Krásnobrodskom) žijúcich: Nestor Makrancaj, Justin Labanc, Jeremija Rutkaj, Vitalij Varjanko, Halaktion Popik, Martin Popovnak.

Štyristoročná monastyrská lipa
Veľkú starobylosť Krásnobrodského monastyra nám dnes pripomína i prekrásna, asi 400 ročná, stará košatá lipa – ozajstný
unikát v celom okolí. I napriek tomu, že korunu nemá
pôvodnú – pred pár desaťročiami jej totiž mudrlanti
(tzv. ochranári prírody) dali obrezať všetky hrubočízne
konáre (ponechali jej len kmeň), aj dnes sa majestátne
týči na ľavej strane od dnešných zvyškov kamennej
cerkvi. Táto lipa je nemým svedkom dávnej slávnej
histórie Krásneho Brodu a Monastyra. Tá by toho určite vedela mnoho narozprávať, keby mohla: o slzách, trápeniach, vojnách, ale i radosti, viere a horlivosti mnohých pokolení a ge252
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nerácií Rusínov Krásneho Brodu…

_______________________
1 Štátni pamiatkári v roku 1968 takto opísali kaplnku Pokrova Presvjatoj
Bohorodici: «Kaplnka Zázračného obrazu Krásnobr. Madony, neskorobarok.,
postavená r. 1761 juhových. od niekdajšieho kostola. Stavba má vonkajšiu úpravu klasicistickú, združené pilastre s rímsovou hlavicou a tympanónom zakončené priečelie, interiér barokový…», (Súpis pamiatok na Slovensku, II, Bratislava, 1968, str. 129).
2 Porov. Ñ. ÜÅãìçáÅ, Æ®´ß·ßüß° Öóïó·ı ç©(ó≠üß)©Å ¢óÈÅó°Å ¢Å•(yó°Å) ¶°˝ÔÅÖ≠üßáß Ö îç£©°ó•ô ó ÓÅ´óÔôØ, äßãÅ·üó ãß ó≠·ß´ôô ´y≠ó•ßÖ ó
´y≠ýüóÈ Îç´üÖçù Ö ÉyÖÔ. ìy©ô îç£©°ó•≠üßù, Užhorod, 1931, str. 109.
3 Æ™y≠≠üôó £ß•Å≠·ı´ó •Å ‚áß´≠üßù ™y≠óØ, Ñ´ç£ç••óü ñ•≠·ó·y·Å
¨·ÅÖ´ß©óáôù≠üßáß •Å á. 1872, Ľvov, 1872, str. 119.
4 «In locum ligneae Ecclesiae erecta lapidea satis ampla Anno adhuc 1752.
terminata, subscriptione in lapide supra portam Templi facti attestante, per
Episcopum quondam Manuelem Olsavszky consecrata, omni nunc necessaria
supellectili instructa, & Imaginibus, Iconostasio pulcherrimis exornata, Turri
praealta recenter adaucta. Adahaec capella pro praeattacta Icone Deiparae
Thaumaturga asservanda nova constructa habetur, Domus quoque Religiosa, seu Monasterium Cellis sufficientibus provisum, omnia haec é materialibus solidis posita sunt Anno adhuc 1759. die 20. mensis Maji. Fundamentis
per Patrem condam Macarium Suhajdam, Ord. S. Basilii Magni Proto-Hegumenum jactis, ut patet ex Documento. Quod ita sonat: "In Nomine Patris, & Filiis, & Spiritus Sancti Amen. Anno á condito Orbe septem millesimo, ducentesimo, sexagesimo septimo, & á Nativitate Christi Millesimo, septingentesimo,
quinquagesimo nono, Regnante Augustissima Domina nostra Maria Theresia,
Regina Apostolica, Clerum Graeci Ritus Unitorum Regente Illustrissimo, ac
Rdissimo Domino Michaele Manuele Olsavszky, Episcopo Rossensi, Maramorosiensi, Munkacsiensi, Vicario Apostolico, die vigesima mensis maji, jacta
sunt Fundamenta lapidea pro Monasterio simul ac Capella Thaumaturgae Deiparae Virginis Mariae miraculis clarae, ad Ecclesiam Descensionis Spiritui
Sancto dedicatam Religiosorum Ordinis S. Basilii Magni Prosessorum, Ritus
Graeci Unitorum, per eosdem Religiosos neo erectam, pure ex sacra Eleemosyna viventium, multis jam abhinc ante actis Anni hocce in loco jugiter Deo Famulantium, inter Villas Csebin, & Krasznobrod, in Territorio attamen Krasznobrodensi Inclyto huicce Comitatui Zempliniensi adjacente, ac ad Inclytum Dominium Homonenese ab antiquo spectante, cum confirmatoriis Illustrissimae
Dominae Comitissae, natae Mariae Theresiae Zichy, relictae Viduae Illustrissimi quondam Comitis Francisci Vandernath, Dominae haereditarae, ac Sororis ejusdem Annae Comitissae, natae Zichy, relictae pariformiter Viduae Illus-
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trissimi Domini Comitis Francisci Csáky, per R. Patrem Macarium Suhajda,
Ordinis S. Basilii Magni Religiosum Professum, Ven. Monasterii S. Nicolai Episcopi & Confessoris, in monte Csernek ad Munkacs fundati Hegumenum, ejusdemque Ordinis Sacri Proto-Hegumenum. Sequuntur nomine Patrum Professorum ejusdem Ordinis: Joannicius Szkripka, Superior V. Monasterii Maria Pócsensi. Gennadius Blicha, Superior V. Monasterii Bixadiensis. Gabriel Bacsinszky,
Superior loci. Innocentius Kasper, Vicarius loci, nec non Novitiorum Magister.
Martirius Kasper, Vicarius montis Bukocz. Josephus Adamovics, Confessarius
loci. Athanasius Toriszky, p. t. Procurator ejusdem loci. Venerandus Frater Dositeus Pram, Professus. Novitiorum nomine in eodem V. Monasterio degentium. Nestor Makranczay, Justinus Labancz, Jeremias Rutkay, Vitalius Varjanka, Halaction Popik, Martinus Popovnjak.», (hore uvedený dokument je uverejnený v J.
Basilovits, Brevis notitia fundationis Th. Koriathovits, II, Cassoviae, 1799, str. 181183); V. Terleckyj vo svojej práci o Krásnobrodskom monastyre (Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 29) píše, že Mária Terézia Vandernath vo svojej
hramote danej v Humennom roku 1756, v šľapajach svojich predkov Drugethovcov
nadelila monastyr pozemkami o veľkosti 36 «morhov», pričom jeden morh mal 130
štvorcových «sjažnej».

Mukačevský hrad, neďaleko ktorého sa nachádza baziliánsky gréckokatolícky monastyr na Černečej Hore. «Černec»
= v čiernom habite oblečený baziliánsky mních, preto
«Černeča Hora» v preklade znamená Mníšska Hora.
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16. Mimoriadný sobor (kapitula)
a baziliáni v druhej polovici 18. st.

V

septembri roku 1756, čo znamená o rok neskôr po Krásnobrodskom sobore (pozri str. 242-248), sa opäť zišli ihumeni všetkých baziliánskych monastyrov severovýchodného Uhorska na ďalšom
– tentoraz predčasnom mimoriadnom sobore (kapitule) v Mukačeve
na Černečej Hore (pozri Aktá tohto sobora z archíva Bertalana Dudasa
na str. 256).
Tento sobor sa konal preto tak zavčasu (riadny sobor mal byť až v r. 1758 a nie už
v r. 1756), lebo na Krásnobrodskom sobore v r. 1755 vybrali za protoihumena J.
Skripku, OSBM, ktorý bol v danom čase ihumenom v Mária Pócsi (kde budoval
cerkov i monastyr z kameňa). Nový protoihumen sa mal po svojom zvolení premiestniť do monastyra na Černeču Horu pri Mukačeve, kde mal zastávať funkciu aj ihumena tamojšieho monastyra. J. Skripka však tak neurobil a svojvoľne ostal naďalej v Mária Pócsi. Preto o rok nato sa baziliáni opäť zišli na mimoriadnom sobore na Černečej
Hore pri Mukačeve a tam zosadili J. Skripku z protoihumenstva a vybrali si iného
protoihumena. Niečo podobné sa udialo aj s P. P. Haľkom, OSBM, v r. 2003 (pozri
na str. 507-509).

Sledujúc Schematizmy baziliánov vidíme, že po r. 1756 dochádza
už k oveľa častejším pre monastyrský život zhubným presunom bazi-

Podpis jeromnícha Inokentija Kašpera z roku 1755. Kašper zomrel v roku
1760 a je pochovaný v Krásnobrodskom monastyre.
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Rusínsky – cyrilikou písané závery (aktá) baziliánskeho sobora, ktorý sa konal
v roku 1756 na Černečej Hore pri Mukačeve (pozri v texte na str. 255).
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liánov z jedného monastyra do druhého. Bolo to dôsledkom latinizácie
a latiníkmi chceného a prikazovaného rozhodnutia (Zamojský synod v r.
1720). Aj na vyššie spomínanom mimoriadnom sobore sa znova a znova prízvukovalo, že ihumen Mukačevského monastyra, ktorý je zároveň protoihumenom Rádu, bude nielen žiť v Mukačevskom monastyre,
ale aj pravidelne navštevovať všetky monastyry. Aby v nich vraj prekvital život "podľa" Pravidiel S. Proto-Patriarchy N(a)šoho Vasilija Velikaho, bude mať moc podľa potreby premiestňovať mníchov z jedného monastyra do druhého, čo predtým (pred Zamojským synodom) nikdy nebolo. Sám sv. Bazil Veľký i kresťanská tradícia však vždy zabraňovala
a ostro odsudzovala tuláctvo mníchov. Mních, do ktorého monastyra
pôvodne vstúpil, tam mal aj zomrieť a byť pochovaný. Tuláctvo, ktoré
sv. Cirkev viac ako 1000 rokov zabraňovala, sa teraz na príkaz latiníkov a na škodu gréckokatolíkov začínalo zavádzať a dokonca označovať za čnosť.1
Rok 1774 – umelé drastické zníženie počtu pútnikov
Uhorská apoštolská kráľovná Mária Terézia (1740-1780), ktorú titulovali i cisárovnou, pod nemalým vplyvom latiníkov, ako i zo strachu z priveľkého zhromažďovania sa veriacich svojim dekrétom z 8.
augusta 1774 zakázala chodiť procesiám na krásnobrodské odpusty.
Týkalo sa to veriacich zorganizovaných v riadnej procesii s krížmi a choruhvami, zo vzdialenosti väčšej ako jeden deň chôdze. Spôsobilo to drastické zníženie počtu pútnikov. Bez procesie, tj. privátne väčšina ľudí
nemohla prísť vôbec, lebo pre nevoľníkov bolo zakázané svojvoľne sa
premiestňovať z miesta na miesto mimo svoju obec. Tento zákaz sa týkal všetkých gréckokatolíckych odpustov (pretože rímskokatolíci v tomto období už nemali nijakých procesií), a teda postihol hlavne významné baziliánske odpusty v Krásnobrode a na Bukovej Hore (odpusty v Ľutine pri Prešove vtedy ešte neexistovali, začali až v 19. st.).
Práve pre tento dôvod mukačevský gréckokatolícky episkop vladyka Kyr Andrij Bačinskyj (1773-1809) vo svojom Obežníku z 19.
mája 1775 poslanom napr. protojerejovi Matvejovi Gaalovi do Ujhe257
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la, prísne zakazuje, odvolávajúc sa na hore uvedený príkaz cisárovnej,
aby sa veriaci v procesii zúčastnili na krásnobrodskom odpuste Sošestvija Sv. Ducha v roku 1775. Zakazuje to, ako sám so smútkom priznáva, i napriek tomu, že veriaci z Ujhela a jeho okolia tradične na tento
odpust v procesii vždy chodievali. Ak niekto (len slobodný!) tam odteraz chcel ísť, mohol, ale nie slávnostne so spevom v procesii, ale len
individuálne-privátne a potichy. Hore uvedený Obežník znie:
«PoneΩe v¥ra(z)n¥(j) kesarevo-c(a)r(s)kag∑ eæ veliçes(t)va na(mß) ewe rok¨ min¨(v)‚ago dnæ po u¯stav¨
rimskom¨ i* m(™sæ)cæ A√g¨sta i(z)v™wen(n)¥j
ro(z)ka(zß) est´, da b¥ vsæ processïi, ili na †p¨st¥
sobo(r)n∑ b¥vaemïi sxod¥ na takovaæ m™sta, gde edin¿
d(e)n´ sxoditi nevo(z)moΩno, po tom¨ †nü(d)
vo(z)brane(n)ni b¥li; Togo radi ab¥ sem¨ v¥soça(j)‚em¨ ra(z)poloΩenïü n™koe soproti(v)lenïe nestalosæ,
vo(z)lüblenosti va‚e(j) †ce(v)sk∑ vr¨çaemo æ(k) vo
svoe(j), ta(k) vo inix¿ sobora seb™ vr¨çe(n)nag∑ paroxïæ(x) ra(z)smotrivati, da b¥ vo nast¨p¨üwïj
So‚estvïæ S(væ)tag∑ D(¨)xa pra(zd)nik¿ na Kra(s)nobro(d)sk¥j manasti(r´) po da(v)nom¨ ∑b¥çaü b¥vaemaæ
proce(s)sïæ na se(j) ça(s) vse koneçn™ ∑sta(v)le(n)na
b¥la, to e(st´) da b¥ ani paro(x) n™kïj †p¨sta radi

Podpis jeromnícha Silvestra Kovejčaka, ktorý bol ihumenom
Krásnobrodského monastyra v rokoch 1762-1766 a 1777-1779.
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po(d) to(j)Ωe ça(sß) c(e)rko(vß) svoü †staviti; ani
naro(d) so kre(s)tami, ili zas¿tavami, ili ækim¿ ko(l)ve(k) sposobo(m) sobra(v)‚isæ, i¯ sp™vaüwi, no mnogo
men´‚e so zbrojo(m) i strilæüwi iti ne de(r)zn¨l¿,
inako bo æk † nas¿ ta(k) i¯ † sv™cko(j) vlasti
kotoro(j) takoΩde d™lo sïe vo(z)branæti povel™(n)no
est¿, kar¨ im™ti b¨de(tß). No obaçe, awe kto po
svoem¨ bl(a)gom¨ nam™renïü naboΩe(n)stva radi ∑sobn∑,
i tix∑ vo(z)xowe(tß) iti, sïe nezapriwae(tß) sæ...».2
Preklad do slovenčiny:
Pretože je výrazný kráľovsko-cisársky rozkaz podľa rímskeho (= gregoriánskeho)
kalendára zo dňa 8. augusta minulého roka (= 1774), žeby všetky procesie alebo
zborovo uskutočňované zhromaždenia na také odpustové miesta, kde jeden deň nestačí na zídenie sa, odteraz boli zabránené. Preto, aby sa tomuto najvyššiemu nariadeniu nestalo nijaké sprotivenie, Milovanosti Vašej otcovsky porúčame, ako vo svojej, tak i v iných Vám zverených farnostiach dohliadnuť, aby v nastávajúci sviatok
Sošestvija Svjatoho Ducha procesia podľa dávneho obyčaju na Krásnobrodský
monastyr na tento čas navždy úplne zanechaná bola. To jest, aby ani nijaký paroch kvôli odpustu v tom čase neopustil svoju cerkov, ani národ s krížmi alebo
zástavami, alebo akýmkoľvek spôsobom sa zídený a spievajúc, o to viac so zbrojou
a strieľaním ísť neopovážil. Lebo ináč, ako od nás, tak i od svetskej moci, ktorej
taktiež takéto veci je dovolené zabraňovať, bude mať trest. Avšak kto vo svojom dobrom úmysle kvôli nábožnosti osobne a ticho zachce ísť (samozrejme, rozumie sa iba
slobodný a nie nevoľník), tomu sa nezakazuje…

Teda od augusta r. 1774 mohli na baziliánsky odpust do Krásneho
Brodu či na Bukovu Horu v procesiách chodiť už len veriaci z okruhu
«jeden deň chôdze». Ostatní, ale len slobodní, ktorí bývali ďalej, síce
prísť mohli, ale ako hovorí Obežník Andrija Bačinského – len individuálne, čo v daných časoch bolo obzvlášť nebezpečné (časté prepady
osamelých pútnikov zbojníkmi), a preto sa to obyčajne nerealizovalo.
Záujem o čudotvornú ikonu, pri ktorej sa diali zázraky, ako aj o gr.
kat. odpusty bol však zrejme väčší než cisársky zákaz z r. 1774. Dokazuje to fakt, že ešte aj vyše dvadsať rokov po tomto cisárskom záka259
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ze, v r. 1798 musel mukačevský vladyka Kyr A. Bačinskyj pohroziť
gréckokatolíckym kňazom prichádzajúcim v procesiách na odpusty
do Bukovského monastyra na Bukovej Hore (od Krásnobrodu asi len
30 km vzdialeného) zo vzdialenosti väčšej ako jeden deň chôdze, suspendáciou3 (pozbavením kňazstva). Tak sa diabol všemožne znažil
potlačiť staré gréckokatolícke cyrilometodejské obyčaje – chodenie
na odpusty v procesiách – najprv obmedzením, že môžu chodiť len z okruhu menej ako jeden deň chôdze…, čo doviedlo až k dnešnému stavu, že v súčasnosti na začiatku 21. st. procesia na nejaký odpust je už
skutočnou raritou, ba «exotickou udalosťou».
«Babie leto» v Monastyre
I napriek všetkému vyššie uvedenému, druhú polovicu 18. st. a začiatok 19. st. môžeme, odhliadnúc od prvých storočí existencie prekvitajúcej monastyrskej lavry, zodpovedne označiť za novú alebo výstižnejšie povedané novovekú zlatú éru Krásnobrodského monastyra.
Možno to prirovnať k babiemu letu, ktoré nasleduje po lete skutočnom.
V r. 1778 tu totiž žilo až 22 mníchov, čo je najviac v rozmedzí rokov
1756 až po súčasnosť (rok 2009), čo je však nič v porovnaní s mnohými desiatkami, ba aj stovkami baziliánov v prvých storočiach existencie Monastyra.
V dávnoveku sa neraňajkovalo, rybník v monastyre
Mnísi v priebehu celého dňa, hlavne idúc do cerkvi na chórové
modlitby (Utreňa, Časy, Večirňa, Povečerie…), či vychádzajúc z nej,
dodržiavali prísnu mlčanlivosť. Utreňu v cerkvi spievali už o tretej
hodine ráno a Večirňu v lete o štvrtej poobede a v zime o tretej hodine.
Baziliáni nikdy, podľa starodávnej tradície neraňajkovali.
V dávnych dobách, podobne ako v Krásnobrodskom monastyre v polovici 18. st.,
nebolo vôbec vo zvyku ani u svetských ľudí pred obedom jesť.4 Napr. v 9. st., v časoch
sv. Cyrila a Metoda pápež Mikuláš I. (858-867) vo svojej odpovedi na otázku bulharského cára o jedení v raňajších hodinách dáva nasledovné svedectvo:
«Na vašu otázku, či je dovolené mimo pôstnej doby zjesť niečo málo skoro ráno, od-
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povedáme, že sa nepamätáme, a ani v žiadnych písomných pamiatkach nenachádzame, aby niekto z našich otcov jedával pred treťou hodinou dennou (= 9. hodina ráno), ani žeby sv. Cirkev prijala tradíciu požívať pokrm pred touto hodinou.
Naopak, vidíme, že sa niektorí z nich postili až do večera, iní zas až do deviatej hodiny dennej (= 3. hodina poobede), iní zas až do šiestej (12. hodina – na obed). O nikom
však nie je známe, žeby jedol sebemenšiu čiastku z nejakého pokrmu ráno, ale skôr
čítame, že bolo rečené "beda" tomu, kto jedáva ráno. Pretože vás chceme ochrániť
tohto prekliatia, napomíname vás, aby ste nepožívali pred treťou hodinou dennou (9.
hodina ráno) vôbec žiadneho telesného pokrmu ani o najslávnejších sviatkoch».5

Obed (trapeza) sa začínal o jedenástej a večera pred západom slnka o šiestej hodine večer.
Hlavné jedlo, už od predhistorických pohanských dôb, bola u Slovanov všeobecne
večera, až neskôr sa stal hlavným jedlom tzv. obed. Pohanskí Slovania jedli na «obed» iba vtedy, keď sa prinášala orgiálna «obeť» – obeta (odtiaľ slovo «obed» [čítaj: obet]). Preto sa «obed» staroslovansky nazýval aj «trapêza» [čítaj: trapeza] (od slova
trápiť, mučiť obeť). «Obedovať» a «obetovať» bolo teda v dávnej minulosti jedno a to
isté. Pri obetiach božstvám sa totiž vždy hodovalo-jedlo… Podrobnejšie pozri do úvodných kapitol tejto knihy.

Aby sa čas jedenia v kresťanskom monastyre posvätil a nemyslelo
sa pohanským vegetatívnym spôsobom iba na «žrádlo», ako pohania
a zver, pred jedlom sa čítalo Sväté Písmo a počas jedla životopisy svätých a iné duchovné knihy Otcov Cirkvi. Počas jedenia sa nesmelo
rozprávať o hocijakých svetských veciach, ale iba o vážnych, ak to okolnosti vyžadovali. Ináč mnísi mali byť ticho, premýšľajúc o prečítanom duchovnom texte.
Mäso sa pôvodne v monastyroch nejedlo vôbec (porov. str. 202-203),
ryba a trochu vína iba vo veľké sviatky. V pôste ani ryba. Ryba bola v jedálnom lístku mníchov teda ozajstným prepychom. V tom čase neexistovali chladničky ako dnes a ryby sa v teple rýchlo pokazia. Preto pri väčších baziliánskych monastyroch boli vždy vlastné mnohokrát umelo vytvorené rybníky, kde sa držali čerstvo nalovené ryby a na sviatky sa vyberali
a pripravovali k jedlu. Krásnobrodský monastyr nebol výnimkou a mal
tak isto svoj rybník o priemere 27 metrov (pozri na dobových mapách
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na str. 30 a 144 a vo farbe na zadnej strane obálky knihy).
Až po najedení sa, tj. po obede, či večeri, mnísi mali povinne jednu
hodinu na rekreáciu, kedy sa mohli voľne rozprávať, žartovať a pod.
Večer o ôsmej hodine sa po monastyroch dával znak úderom na klepadlo (najprv. drevené, potom aj kovové a neskôr zvon) k tzv. veľkému
mlčaniu, ktoré mimo modlitby trvalo až do rána. Od ôsmej do deviatej
večer sa mnísi opäť spoločne modlili a o deviatej išli spať. Pôvodne
vstávali o pol noci na polnočnicu. Keď niekto cudzí navštívil monastyr,
mnísi sa s ním nesmeli rozprávať, každý si robil svoju prácu. Hosťovi
sa venoval a mohol sa s ním zhovárať iba ten, ktorý bol k tomu určený, obyčajne sám ihumen.6 Ak bolo treba, aby návštevník (nikdy však nie žena) prenocoval v monastyre, bol k tomu určený malý domček postavený
osobitne mimo areálu. Takýmto denným poriadkom sa riadili v polovici
18. st. i baziliáni v Krásnobrodskom monastyre či na Bukovej Hore.
Jeromních Makarij Šuhajda, OSBM (1734-1778)
Z rusínskeho časopisu Novyj Svit z r. 1871 sa dozvedáme zaujímavé
skutočnosti zo života jeromnícha Makarija Šuhajdu, ktorý bol ináč dlhé
roky (1755-1756, 1769-1775) ihumenom Krásnobrodského monastyra.
Na kvetnú nedeľu r. 1739 dostal všetky svätenia až do presbyterstva, a to počas jednej a tej istej archijerejskej Služby Božej. Bol ihumenom baziliánskeho monastyra v Bedevli, potom osem rokov protoihumenom všetkých baziliánov a nakoniec i ihumenom Krásnobrodského monastyra. Počas svojho ihumenstva v Krásnobrode dal pribudovať
k monastyru tri izby pre novikov. Jeho zásluhou boli traja zo študentov
– baziliáni: Arsenij Kocak (1737-1800), Antonij Kocak (+1804) a Sava Andrejkovič (+1780) poslaní na štúdiá do Košíc do Convictus nobilium, do školy pre šľachtických mladíkov. Všetci traja dosiahli v r. 1767
doktorát a neskôr pôsobili ako profesori vo filozofických a teologických vedách v rôznych baziliánskych monastyroch.7
V druhej pol. 18. st. bol v Krásnobrode dokonca umiestnený
noviciát (škola pre mníchov) pre všetkých baziliánov Uhorska.
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Rukou písaný Schematizmus z r. 1766 zaznamenávajúci rozmiestnenie baziliánov
v Mukačevskom, Imstičevskom, Krásnobrodskom, Berezňanskom, Mária Povčianskom, Bukovskom, Bedevľanskom, Uhľanskom, Boroňavskom a Bixádskom monastyroch. Uvádza i troch baziliánov robiacich doktorát v Košiciach: Arsenij Kocak,
Sava Andrejkovič a Antonij Kocak (pozri str. 263-265).
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Rukou písaný baziliánsky Schematizmus z roku 1766 (pozri str. 263-265).
Originál sa nachádzal v archíve o. Bertalana Dudasa, OSBM, v Maďarsku.
Na konci je azbukou vlastnoručný podpis baziliána-vladyku M. M. Olšavského.

Jeromních Arsenij Kocak, OSBM (1737-1800)
Patril medzi najvýznamnejších baziliánov Krásnobrodského monastyra. Narodil sa 14. marca 1737 v gréckokatolíckej kňazskej rodine.
Jeho otec Fedor bol gréckokatolíckym parochom v blízkom Bukovci
(pri Stropkove). 30. novembra r. 1757 bol postrihnutý za mnícha priamo
v Krásnobrodskom monastyre a prijal mníšske meno Arsenij.8 Jeho vychovávateľom – magistrom bol jeromních Inokentij Kašper (+1760).
V r. 1758 Arsenij ukončil v Krásnoborode svoj noviciát. V januári r.
1759 ho poslali do baziliánskeho monastyra na Černeču Horu do Mukačeva, kde 14. marca (1759) zložil sľuby a 7. mája prijal diakonské
svätenia z rúk baziliánskeho episkopa M. M. Olšavského. Ako diakon
na Černečej Hore pôsobil tri roky a potom ho opäť preložili do Krásnobrodského monastyra, aby tam študoval filozofiu, lebo tam sídlila vysoká škola filozofická. Filozofiu s dovolením ihumena tam vtedy dočasne
prednášal františkán Primus Papp. 27. septembra r. 1763 bol vysvätený
na kňaza.
Kocakové Pravidlá v poetických veršoch
Päť rokov po vysvätení na kňaza (v r. 1768) určili Arsenija Koca265
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ka za magistra novikov v Krásnobrode. V tejto funkcii však ostal iba
jeden rok, lebo potom ho vybrali za ihumena monastyra v Malom
Bereznom. Je však zaujímavé, že i za tento jeden-jediný rok stihol prebásniť Pravidlá do poetickej formy, aby si ich novici lepšie zapamätali.
Písané sú originálne cyrilikou. Tieto veršované Pravidlá zostali a prepisovali sa dlhú dobu iba ako rukopis. Publikované boli až v r. 1927. V danej dobe sa dávali knihám dlhé názvy a tieto Pravidlá nie sú nijakou
výnimkou. Plný názov Kocakových Pravidiel znel:
«Pravila i Nastavlenïå ∑ Blago çinïi i Blagonravïi

sß puçenïåmi i Razm¥‚lenïåmi kß Blago-gov™nïü vß
vsåkomß d™ånïü sluΩawimi i vozbûΩdaüwimi vsåkom¨ xrSÃtïånû ko v™d™nïü blagopolezn™i‚aæ naipaçeΩe
Monaxomß ko ∑bwemû Ωitïü blagopotrebn™i‚aæ ne
novosloΩi‚asæ ili izm¥sli‚asæ, no toçïü † razliçn¥xß uçitelej i blagixß nravovß izsl™dovatelej sobra‚aså, i sloΩi‚asæ na stixi poetiçeskïæ no ne æziçeskïæ niΩe † basnoslovïæ radi s¨eslovïæ, no † Bg*od¨xnovenago swVÕen*2 Pisanïæ radi udobn™i‚ago vospominanïæ utverdi‚asæ, i spisa‚asæ trûdolübïemß edinag∑ naimen‚ago † Bratïi Çin¨ s*2 Vasilïæ Velikago,
Ûeromonaxa Arsenïæ Kocakß s*wen*oi Bg*oslovïi uçitelæ
na toi çaSÕ novonaçal´n¥xß monaxovß nastavnika - vß s*2
∑biteli Krasnobrodskoj, vl™to † Sotvorenïæ Mïra
#zsoq* † RoΩdestvaΩe XvSÕa po ploti #aπ≈i*»9 [čítaj: Pravila i
Nastavlenija o Blaho činiji i Blahonraviji so poučenijami i Razmyšlenijami ko Blaho-hoviniju vo vsjakom dijaniju služaščimi i vozbuždajuščimi vsjakomu chr(is)tijanu ko vidiniju blahopolezniišaja najpačeže Monachom ko obščemu žitiju blahopotrebnijšaja ne novosložišasja
ili izmyslišasja, no točiju ot različnych učitelej i blahich nravov izslidovatelej sobrašasja, i složišasja na stichi poetičeskija no ne jazyčeskija niže ot basnoslovija radi sujeslovija, no ot B(o)hoduchnovenaho
s(vja)ščen(naho): Pisanija radi udobniišaho vospominanija
utverdišasja, i spisašasja trudoľubijem jedinaho najmenšaho ot Bratii
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Činu s(vjatoj): Vasilija Velikaho, Jeromonacha Arsenija Kocak
s(vja)šče(n)noi Bohosloviji učiteľa na toj ča(s) novonačaľnych monachov nastavnika – vo s: obiteli Krasnobrodskoj, vlito ot Sotvorenija
Mira 7276 ot Roždestva Ch(risto)va po ploti 1768].
Preklad do slovenčiny:
Pravidlá a príkazy o dobročinnosti a dobromravnosti, s poučeniami i úvahami
k dobrému sa správaniu vo všetkom konaní, slúžiace a povzbudzujúce každého
kresťana k poznaniu najlepšieho a najužitočnejšieho, hlavne mníchom ku všeobecnému životu dobropotrebnému, nie novozložené, alebo vymyslené, ale naopak,
od rozličných učiteľov a dobrých mravov skúmateľov zozbierané a zveršované do poetických veršov, ale nie pohanských, ani nie básnických prázdnosloví, no z Bohovnuknutého Svätého Písma: napísané kvôli ľahšiemu a dlhotrvajúcejšiemu pamätaniu, spísané námahou jedného najmenšieho z bratov Rádu sv. Bazila Veľkého,
jeromnícha Arsenija Kocaka, učiteľa svätého bohoslovia, v tom čase magistra novikov vo svätej obyteli Krásnobrodskej v roku od stvorenia sveta 7276, od vtelenia
a narodenia Christovho 1768.

Nahliadnutie do týchto Pravidiel približuje aspoň trocha, ako žili baziliáni v Krásnobrodskom monastyre v r. 1768. Pravidlá sa dajú v podstate rozdeliť na dve časti: v prvej sa poetickou rýmovanou formou opisuje, ako má žiť bazilián počas dňa a v druhej sa nachádzajú niektoré
morálne ponaučenia.
Keď príde čas vstávania, prvá myšlienka má patriť Hospodu Bohu,
poďakovať sa, že sme sa dožili rána (náš prepis je z cyriliky do latiniky).
No priše(d)šu vremeni abije da ne linostno vostaje(t),
i za prepokojenije tila B(o)hu chvalu da vozdavajet.
Keď sa mních oblieka do svojho habitu, má sa zas modliť vo svojom srdci, že chce zobliecť starého človeka a obliecť do nového podľa
Isusa Christa. Nemá priveľmi dbať o svoj zovňajšok, tj. o svoje vlasy, či
bradu. Keď si obúva sandále, má si pripomínať, ako Isusovi Christovi
prebodli nohy klincami (pozri obr. ukrižovaného baziliána na str. 282).
Oblačaja sja vo rizy svoja, i odeždu prijemľa
usuhubi slovesa ko B(o)hu; serdcem sija vnemľa.
Vetchaho čeloveka z dilami lukavymi chošču sovleščisja,
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i v novaho sozdana po B(o)zi želaju obleščisja.
Utverdimja vo istini B(o)že, seho userdno želaju,
o sem ťa moľu, o sem slezen pripadaju.
Toho radi ne budi jakože žena, niže tilom zilo krasneja
o vlasach i o bradi bezčinno ne pecisja Obačeže i sija vnemli da ne budut ti rizy oprašennyja,
ili razdrany(ja), niže volnoju preispolnenyja.
Obuvajaže vo sandalija sebi nozi
pomjany jako Ch(rist)u bjachu probodeny obi skvozi.
Po oblečení, keď si umýva ruky a tvár, češe vlasy či bradu, tiež
má myslieť na Hospoda Boha:
Po oblečenijiže priloži izmyti ruci i lice svoje
taže pročeši vlasy i bradu vo vremja svoje.
Sije zdravija i blahonravija pravila povelivaju(t)
toriju da ne kičenija radi sija dabyvajut.
Tim kohdalibo sija dilaješi
vnemli da vsehda ničto sebi razmyšľaješi.
Tim ašče kohdalibo ruci sebi omyvaješ
i na očiščenije ich vodu sebi vozlivaješ
Rci slova Psalomnika: najpače omyjmja
ot bezzakonii mojich, i ot hrich očistimja
Na liceže vozlivaja vodu sija da vnemleši
Proroka Isaji slova sam sebi prih(laho)leši
Omyjtesja i čisti vo vsja dni buďte
otimiže ot sebe lukavstvija vo ľubvi chodite…
Nosenie brady v tradícii krásnobrodských baziliánov
Brada je prirodzená, Bohom daná okrasa a integrálna súčasť mužskej tváre podobne ako i nos alebo uši. Každému mužovi ju podaroval sám Stvoriteľ Hospoď
Boh ako odlišnosť od žien a ako hneď potom veľavýznamne zaznamenáva Sv.
Písmo «a bolo to veľmi dobré» (porov. Gn 1,26-31). Brada je znakom mužskej sily
a dospelosti. Ženy a deti bradu nemajú, zato nemať bradu znamenalo nedospelosť,
slabosť, zženštilosť. Preto už od dávnoveku ostrihať, alebo oholiť dospelému mužovi
bradu znamenalo veľmi veľkú potupu. Prvé, čo sa urobilo premoženým, keď padli

268

Mimoriadný sobor (kapitula) a baziliáni v druhej polovici 18. st.

do zajatia, bolo, že sa im pred mučením a usmrtením oholila brada, ba aj celá hlava.
Najhorší boli Skýti – tí skalpovali, tj. brali vlasy spolu s kožou hlavy.10 Preto
Rímania, keď išli do vojenského ťaženia, oholili, či už zo zbabelosti alebo z vypočítavosti svoje brady a hlavy. Keďže veliteľom armády bol aspoň v prvopočiatkoch sám
cisár a po vyhratej bitke sa do Ríma triumfálne vracal s celou armádou bez brady,
stal sa z tohto praktického, i keď neprirodzeného zlozvyku rímsky obyčaj a móda.
Ľudí z okolitých národov, ktorí nosili brady, začali Rímania nazývať «bradatými», tj.
«barbarmi» (porov. tal. «barba» brada). Preto latiníci v rímskokatolíckej Cirkvi si
holia brady, východné Cirkvi verné biblickej tradícii, prirodzenosti a prepodobnosti s
Isusom Christom (mal tiež bradu) si ponechávajú bradu.
Mnísi v prvom tisícročí nikdy neprijali do monastyra kandidáta, ktorý by už
nemal bradu. Bola to ochrana pred tým, aby sa do monastyra nedostali nejakí malformovaní ľudia. Kto mal bradu, ten bol určite zdravý – to bol vonkajší prejav normálnosti. Medicínska prax dokazuje, že psychické choroby sa prejavujú nielen malformáciami lebky, ale aj poruchami v zarastaní tváre. Mnísi-baziliáni v Uhorsku boli
vždy bradatí, a to až do r. 1921.11 V spomienkach o. P. Bulyka (na dvadsiate roky
20. st.) čítame: Æ®´óáÅãyù ≠ßÉô, û Òç ÉyÖ •Å áy£Å•ô≠·óÎô y û´çÈßÖô (ÜÅ°óÌó•Å),
üß°ó ©´óõìãìÅ°ó ·Å£ ï ‚áß´≠ýüßõ ™y≠ó (®ôãüÅ´©Å··û) ·´ýßÈ ÑÅ≠ó°ôû•: Ñ©´. ß.
Ëß£Å, ß. ¢Åü≠ó£, ß. ¢Å•y. ®´óõìãìÅ°ó, ÒßÉ ïÅ©ôï•Å·ó≠û ï ìó··û£ ´çÁß´£ßÖÅ•óÈ ÑÅ≠ó°ôû•. ¢ó, £ß°ßãô, ©ß©ç´Ôç ÉÅÌó°ó Éß´ßãÅ·óÈ ÑÅ≠ó°ôû•Ø.12
V baziliánskych Pravidlách z r. 1858, ktoré platili až do reformy v r. 1921, čítame: «Sice postriΩenn¥i˘ Inokß podverΩenß est´ pravilamß çina,

kotor¥mß prisposoblåtiså po sil™ nisloΩennago torΩestvennago obleçenïå odolΩaetså, zap¨stivß borod¨, nikogda kosnetså ei˘ britvoü» (Hlava IV., § 5). Teda i baziliánov v Krásnobrode, vzhľadom nato, že monastyr
bol poslednykrát zničený až v r. 1915 – teda ešte pred reformou haličskými baziliánmi (tí reformu prijali od latinských jezuitov už po r. 1880), si musíme predstavovať s vôbec nestrihanými bradami (pozri historické fotografie baziliánov na str. 272,
279, 328, 330-331, 335, 341, 349, 351-352, 362, 364, 369, 372).
Po r. 1921 haličskí baziliáni, ktorí boli predstavenými reformovaných baziliánov
na Podkarpatsku (Prešovská, Hajdudorogská, Mukačevská eparchie) zakazovali
mladíkom vstupujúcim do monastyra nosiť brady. Tak starí bradatí mnísi postupne
vymreli a všetci noví už brady nemali.
Zákaz nosenia brád u gréckokatolíckych svetských kňazov (r. 1880)
Čo sa týka svetských gr. kat. kňazov Prešovskej eparchie, týmto sa v rámci latinizácie nosenie brady všemožne zabraňovalo už v r. 1851, či v r. 1862.13 Medzi apologétov nosenia brady patril aj krásnobrodský baziliánsky intelektuálny velikán
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A. Kralickyj, ktorý v r. 1868 o tématike brady publikoval pod pseudonymom historický článok.14 Väčšina kňazov však i napriek zákazom ešte dlho nosila brady a to až
do r. 1880, keď prešovský gréckokatolícky vladyka Mikuláš Tóth (po príkaze od latiníkov) tento starodávny východný obyčaj prísne a definitívne zakázal: «Jam vero
nullus inficiari potest, barbam Curati etiam fideli populu offendiculo esse, fidelemque populum aegerrime ferre, dum inter localis cauponis et Curati sui externam
speciem nullum intercedere observat discrimen».15
Prešovskí vladykovia v týchto antibyzantských aktivitách neboli osamelí, lebo
latinizácia vonkajšieho vzhľadu gréckokatolíckych kňazov bola prikázaná z Ríma a
preto toto «antibradové hnutie» bolo rozpútané aj v iných gréckokatolíckych eparchiách vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Napr. v Haličine tento druh latinizácie gréckokatolíkov bol definitívne spečatený na tzv. Ľvovskom sobore v r. 1891, ktorý vydal neuveriteľne strohý imperatívny zákaz tohto znenia: «… nech sa neopovažujú kňazi nosiť bradu a bokomparty…», (Titul IX., Hlava II., O čnostiach života kňaza).
Obnovenie brád u baziliánov a svetských kňazov (r. 1989, 1997 a 2003)
V dejinách gréckokatolíkov na Slovensku (v Prešovskej eparchii) začali od roku
1989 kaziť latinizačnú morálku len niektorí mnísi-baziliáni, ktorí študovali v Ríme
(D. Ľ. Kiča, J. V. a G. A. Timkovičovci). Neskôr začali aspoň počas zahraničného
noviciátu nosiť bradu aj iní baziliáni (V. J. Kundrát, A. V. Turčanik, V. J. Sedláček),
iní si ju zanechali navždy (M. M. Bilančík, E. A. Dohnal, M. R. a C. J. Špiříkovci).
Keď sa bradatí o. Timkovičovci vrátili z Ríma do Československa, svojimi bradami
spôsobili medzi gr. kat. svetským kňazstvom rozruch. Následne i niektorí svetskí
kňazi chceli nosiť brady. Keď si pýtali dovolenie od svojho episkopa J. Hirku, tento
im nedovolil. Na ich argumentáciu a odvolávanie sa, že aj niektorí baziliáni už brady
nosia, im Hirka odpovedal: «Baziliáni môžu, vy však nie».
Po vzniku Košického gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (1997) vladyka
Kyr Milan Chautur, CSsR, sám začal nosiť bradu a následne začala nosiť podobnú
bradu aj väčšina jemu podriadených kňazov.
Ubehlo vyše 120 rokov od latinizačného zákazu nosiť brady v Prešovskej gréckokatolíckej eparchii, až konečne v roku 2003 nosenie brád svetským kňazom na území Prešovskej eparchie oficiálne povolil nový prešovský gréckokatolícky episkop
Kyr Ján Babjak, SJ. Urobil to ústne na svojom prvom celoeparchiálnom stretnutí
s kňazmi v episkopskej rezidencii v Prešove. Jeden z gr. kat. kňazov sa ho vtedy
verejne asi pred 150 kňazmi opýtal, či môžu kňazi nosiť brady podobne ako v neďalekom Košickom gréckokatolíckom exarcháte, a episkop odpovedal, že áno.
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li v r. 1768 zvolávaní do cerkvi k modlitbe cerkovnoho pravila, podľa
starodávneho východného byzantského obyčaju, klopaním na drevenom klepadle:
Toho radi kohdalibo klepanije uslyšiši
ko cerkovnomu piniju spišno da pristupiši.
Hlaholi so radostiju z Davidom prorokom,
prevozľublenym B(o)hu preslavny(m) otrokom.
Celé cerkovné pravidlo sa modlili chórovým spôsobom:
Pravilo cerkovnoje i časy dnevnyja otpravľajaj
mnisja aki daň za sebe i za cerkov B(o)hu vozdajaj.
Teda: Polnočnicu, Utreňu, Prvý, Tretí, Šiesty a Deviaty čas, Večirňu, Povečerie. Tiež Božiu Liturgiu — o nej nám však v rukopise chýbajú stránky (5 strán). Potom má mních v stanovenom čase ísť do svojej kelie (celie = cely = izby) a čítať duchovné knihy, či rozjímať o Bohu alebo pracovať, ale vždy v tichosti:
Soveršivši cerkovna po vsja dni pinija vo vremja svoje
pročeje vnidi vo dom tvoj, i sidi vo keliji tvojej.
I tu upražňajajsja čtenijem ili B(o)homyslijem
ili nikijim rukodilijem, no vsehda so bezmolvijem.
V Krásnobrodskom monastyre, podobne ako v každom baziliánskom monastyre, mal každý mních svoju celu-izbičku.16 A. Kocak
básnicky opisuje i to, čo by mal mních robiť na ceste do svojej keliecely, či pri otváraní jej dverí…:
Idyji vo kelliju tvoju ot pinija cerkovnaho
pominaj ko Zakcheju rečenija Chr(is)tovaho.
Potščavsja snidi v dom tvoj, dnes bo v tvojem domu
podobajet mi byti, tim ničtože h(laho)li nikomu.
Vchoďašci že vo keliju otverzaja si vrata
hlahoľa ko B(o)hu poslidujuščaja slovesa zlata.
Se pokoj moj vo viki vikov zde vseľusja
jako izbrach i vo žilišče sebi, zdi ne posramľusja.
Podrobne zbásnil aj činnosť duchovného čítania, ručnej práce v kelii,
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Jeromních Arsenij Kocak (1737-1800), rodák z Bukovca, okr. Stropkov – svoj
noviciát robil v Krásnobrode. Bol tam neskôr aj profesorom filozofie. Je autorom rusínskej gramatiky. Jeho portrét sa dnes nachádza v Užhorodskom chudožestvennom muzeju. Autorovi láskavo umožnil fotografiu urobiť L. Filip z Užhorodu.
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či poslušnosť ihumenovi, ak pošle mnícha mimo monastyr – novici
niekedy chodili prosiť milodary, aby sa zdokonaľovali v pokore:
Jehdaže milostyni u koho prosiši
rečenije Ch(ristov)o vo umi da nosiši
Iščite prežde carstvija Božija i pravdy
sija vsja priložat sja živite bez vraždy
I zakon poučaje(t) da ne ustyditesja
prositi milostyni, ot Ch(rist)a učitesja
Nas radi on obnišča, obraz nam ostavi
vo skudosti tešči vo carstvo vsich na(s) upravi.
Ďalšie verše sa týkajú morálnych poučení, ako napr.: o pýche, túžbe po sláve, lakomstve, rozumkovaní, telesných vášniach, lenivstve…
Arsenij Kocak – autor rusínskej gramatiky a profesor
Z jazykovedného pohľadu je mimoriadne dôležité, že A. Kocak napísal počas svojho pobytu v Mária Pócsi Gramatiku: «Grammatika

r¨sskaå, sir™çß pravila izv™watelnaå i nastavitelnaå
o slovosloΩen⁄i slova åz¥ka slavenskago ili r¨sskago vo
polz¨ obw¨ü i ¨tverΩden⁄e vs™mß svojstvennago åz¥ka
svoego brat⁄åmß, ne toç⁄ü kß çten⁄ü i pisan⁄ü, najpaçe
Ωe çten⁄j i pisan⁄j raz¨men⁄ü, no takoΩde i latinskago
åz¥ka obwe vospr⁄åtago ¨dobn™j‚em¨ poåt⁄ü i iz¨çen⁄ü
vsepolezn™j‚aå i blagopotrebn™j‚aå novo sloΩi‚aså i
spisa‚aså tr¨dolüb⁄emß edinago najmen‚ago † brat⁄i
çina s(våtago) Vasi(l⁄å) vel(ikago) vo s(vå)toj obiteli
Mar⁄åpovçanskoj», ktorá je najucelenejšou dodnes zachovanou rusínskou gramatikou vôbec.17
V tejto Gramatike je venovanie: «Pripisanie i ofirovanie svjaščenikam i monacham, i to ne liš iz Makovici, Makovičanom, ale i uhrorossijanom». Kocak (rodák z Bukovca pri Stropkove) sa vždy pokladal za Makovičana. Makovica je starobylým regionálnym označením
kraja pod vrchom Makovicou nachádzajúcom sa pri dedine Zborov
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v Karpatoch. Na vrchole Makovice stál od vekov hrad, ktorého zrúcaniny je tam vidno ešte aj dnes a ktorý ovládal celé toto územie. Dôležitým faktom ostáva, že Kocakova rusínska gramatika bola napísaná
v druhej polovici 18. st. makovicko-staroslovanským dialektom, zatiaľ
čo gramatiky dnešnej slovenčiny – vtedajšieho stredoslovenského dialektu, sa začali objavovať až o 100 rokov neskôr v prvej polovici 19. st.
Arsenij Kocak neskôr, podobne ako mnohí iní vzdelaní mnísi, pôsobil ako profesor teológie v baziliánskom monastyre v Mária Pócsi
(1772-1778), potom v monastyre na Černečej hore pri Mukačeve. V r.
1781 sa stal ihumenom monastyra na Bukovej Hore (1781-1784). Potom bol opäť premiestnený do Mukačeva na jeden rok (tu onemocnel a bol
celý rok 1785 chorý). V roku 1789 bol opäť poslaný do Krásnobrodu
a pôsobil tu ako duchovnik a učiteľ novikov až do r. 1795.
Z r. 1796 sa zachoval rukopis z Krásnobrodského monastyra od Kocaka: Pravila i povčaňňa dľa monachiv, ktorý je napísaný rusínskym a
latinským jazykom. Spolu ide o 80 rukou a cyrilikou písaných stránok,
z ktorých na prvej je cyrilikou uvedené: «Ot pravil i ustanovlenij monašeskich, provozhlašennych ot preč. otca protoihumena Joannikija Bazilovič vo sv. obiteli Krasnobrodskoj roku 1796 m-ca ijunija dňa 12.».
Na šestnástej stráne je nadpis: «Poučenija monašeskaja ko novonačaľnym po poveliniju otca protoihumena črez Arsenija Kocak prepodannoje vo sv. obiteli Krasnobrodskoj roku 1796».18 I tento rukopis potvrdzuje, že Kocak v daných rokoch skutočne pôsobil v Krásnobrode ako vychovávateľ novikov.
Potom sa stal opäť ihumenom monastyra na Bukovej Hore. Tu ukončil stavbu kamennej cerkvi. Písal i počas pobytu na Bukovej Hore.
V r. 1797 tu vytvoril rukopis (256 strán) asketického charakteru (uvádzame ho v prepise z originálnej cyriliky do latiniky): «Proloh duchovnoj askitičeskij sirič zakonničeskij i monašeskij na ves hod, načinajuščijsja ot pervoho septemvrija i končaščijsja poslidňaho avhusta ili poučenija Studitova duchovnaja askitičeskaja i nastojateľskaja ko bratijam
sebi ot boha do upravlenija dušespasitelnoho vručennym. Spisannaja
vo sv. obiteli hory Bukovskoj nedostojnym jeromonachom Arsenijem Ko274
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cak čina sv. Vasilija Velikoho, profesorom hory Bukovskoj ihumenom,
lita Hospodňa 1797».19 V r. 1798 sa opäť, už s veľmi podlomeným
zdravím, premiestnil do Mukačeva, kde 12. apríla r. 1800 zomrel.20
Jeromních Herman Chvatala, OSBM (1727-1789)
Jeromních Herman Chvatala sa narodil 12. marca 1727 v Toryskách (odtiaľ dostal prímenie Toryskyj) na území dnešného východného
Slovenska. Do baziliánskeho gréckokatolíckeho monastyra vstúpil v r.
1748 ako 21 ročný a na kňaza bol vysvätený 19. júna 1752. V r. 1757
bol určený za ihumena Imstičevského monastyra, od r. 1760 pôsobil
v Malom Bereznom, kde prebýval 12 rokov a pribudoval jedno krídlo
monastyra. Potom bol kol-dokola (nezmyselné a škodlivé latiníkmi
nariaďované premiestňovanie – často presádzaný strom totiž nerodí)
niekoľkokrát ihumenom v Imstičeve, Krásnobrode i Malom Bereznom. Zomrel v Krásnobrode 14. marca 1789 v 61. roku života, po štyridsiatich rokoch života v monastyre.
Pri jeho pohrebe, teda v r. 1789 ktorýsi jeho baziliánsky spolubrat zložil verše, a to tak, že ich začiatočné písmená tvorili meno
«Herman Chvatala». Takto vznikla krásnobrodská báseň na počesť jeromnícha Hermana Chvatalu, ktorá dokazuje rozkvet rusínskej kultúry
v Krásnobrodskom monastyre na konci 18. st. Ešte v r. 1926 sa nachádzala v knižnici baziliánskeho monastyra na Černečej Hore pri Mukačeve. Uvádzame ju tak, ako ju uverejnil Kinach:
«G - de est´ per‚a sltka mora, gde †xoditß cv™tß edema,

Kort¥(j) sv™tilß vo Empiri, Krasnobrockomß Monast¥ri;
˝cv™taetß ugasaetß sv™telß raæ zemnago.
E - gda imatß to toΩ b¥ti, Ωalemß sæ sei pomraçiti,
Gor¥, dreva i d¨brav¥, ∑ semß maütsæ svaræti
Kto namß b¨detß ∑s™æti, temn¥ ças¥ ∑zaræti.
R - adost´ b¥la past¥rß dobr¥(j). ˝cªß sej nadß vs™mi xor¥
Çet¥r¥ ∑’nß na dva desætß, l™ta pastv™ ispolnilß est´,
N¥n™ vß Ωal™ toΩ li‚aetß, dr¨g¨Ω vel´mi ut™‚etß.
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Rusínsky písaný dokument z roku 1800 ohľadom baziliánskych majetkov na Bukovej Hore, ktorý je podpísaný jeromníchom Hedeonom Danilčakom. Danilčak bol ihumenom Bukovského monastyra v rokoch 1768-1778 a 1789-1795.
V Krásnobrodskom monastyre bol magistrom noviciátu od roku 1795 až do svojej smrti v roku 1801.
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M - oΩemß m¥ seb™ t¨ Ωiti, vo s¥rostv™ zaplakati,
BoΩe v¥‚n¥(j) çto novoe, † zapad¨ siænie
Namß ugasatß sv™tß vostoka, sixß ∑æsnitß † zapada.
A - ggeli ti sp¨t‚estnic¥, da b¨d¨tß i naçalnici,
Vo doroz™ xodi v Boz™, poΩ¥j tamß l™ta nam noz™,
So bratiü tamß s¨weü, zdravstv¨j †çe ∑ (Gospo)d™.
N - a nebes™ po vremennomß, carstvo poΩ¥j sß Ω¥v¥mß Bogomß,
ﬁelaemß t vs™ edine, †çe Preçesn¥j Germane,
Ab¥sß v™çnoj, i nebesnoj diademi pri∑bwisæ.
Aminß.
X - owemß radostiü nelicemirnoü
p™ti lüboviü-ne izgLagolanoü,
So glªs¥ sv™ripmi
I umilenimi
Prestolß soborno isloΩenß.
V - s™ Ûnoki poütß - i pravedno glagolütß
ünïi vosklicaütß, starc¥ utverΩdaütß
Dostojna tebe v¥ti
VsEgda toj godnosti
˝çe preçestn™‚i.
A - ggeLskimß ∑brazomß-i blagimß ukazomß,
† svoej ünosti - daΩe do starosti
Velikß pred‚elß esi,
ün¥xß nastavilß esi,
Slav¥ dostoin™‚i.
T - ogo radi derzn¨lß - zakonß tæ volati,
i çrezß tebe dr¨gimß, rajski vrata †verzati
da v™çnostß naslidætß
i Boga proslAvatß
Bratiæ sß toboü.
A - vvo toΩ ∑Stavlætß Krasnobrockoe Ωitelstvo
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Rusínsky písaný dokument z roku 1800 — svedectvo jeromnícha Alexandra Staurovského ohľadne baziliánskych
majetkov na Bukovej Hore. Staurovskyj v roku 1772 robil svoj noviciát práve v Krásnobrodskom monastyre.
V rokoch 1786-1788 bol ihumenom Bukovského monastyra.
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s™riçß sæ rozl¨çatß † s¨wixß polezno
Togda zdravstv¨j sVtÆçe,
vs™mß e≈emplar †çe,
Userdno vosglA‚aemß.
L - übovß Ωelaeme n¥n™ tvoej blagostin™
vsi nedostoinïi, i novonaçaln¥,
blagodatß molæwe,
vale teb™ poüwe
˝çe Germane.
A - g! primi sei † nasß - nedostoin™‚i glasß
umilno prinesti, vs™xß Ωalostn™‚i
vale volaüwixß
zarm¨tokß poüwixß
Zdravstv¨i ∑ GdS^™.»21
Jeromních Joannikij Bazilovič, OSBM (1742-1821)
V Krásnobrodskom monastyre po r.
1761 robil noviciát i Heorhij (Juraj)
Bazilovič. Pri zložení sľubov prijal
meno Joannikij.
Ide o jedného z našich najvýznamnejších baziliánov v dejinách Prešovskej metropolie a Podkarpatia vôbec.
Narodil sa 6. júna r. 1742 v obci Hlivište, v užskom komitáte-župe (dnes
Michalovský okres na východnom
Slovensku) v rodine chudobných roľníkov. Jeho rodičia mu i napriek tomu
zabezpečili výborné štúdiá v Užhorode a Košiciach.
Jeromních Joannikij Bazilovič,
Ukončiac strednú školu vstúpil do Rávýznamný historik a spisovateľ –
rodák z Hlivíšť – robil svoj bazi- du sv. Bazila Veľkého v Krásnobrode.
liánsky noviciát v Krásnobrode.
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Tu v Krásnobrodskom monastyre absolvoval svoje filozofické štúdiá.
Dá sa povedať, že Bazilovič je ďalším známym a veľmi významným
historikom gréckokatolíckej Podkarpatskej Rusi, pokračovateľom záhadného Havrijila od brehov Hornádu (Gabriele de juxta Hornad),
ktorý už v r. 1740 (dva roky pred narodením Baziloviča) vydal historickú knihu o východnom, tj. gréckokatolíckom pôvode kresťanstva v Uhorsku Initia religionis christianae inter Hungaros Ecclesiae orientali
adserta.
V rokoch 1799-1805 Bazilovič napísal a v Košiciach vytlačil po latinsky písanú a dnešnými historikmi veľmi vyhľadávanú historickú knihu Krátka správa o fundácii kniežaťa Teodora
Koriatoviča…: «Brevis
notitia fundationis Theodori Koriathovits olim
Ducis de Munkacs, pro
Religiosis Ruthenis Ordinis S. Basilii Magni, in
monte Csernek ad Munkacs, anno MCCCLX
factae, exhibens seriem
Episcoporum GraecoCatholicorum Munkacsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque Illustrium Virorum
gestis, e variis Diplomatibus, Decretisque Regiis, ac aliis Documentis
authenticis potissimum
concinnata».
Unikátne vydanie baziliánskej knihy v košickej
tlačiarni v roku 1802. Je v latinskom jazyku, lebo
ináč publikovať v tom čase nebolo dovolené.
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Baziliánske Pravidlá z pera Baziloviča
Významné sú i Bazilovičove práce v oblasti asketiky a liturgiky. V r.
1777 napríklad vladyka Andrij Bačinskyj potvrdil Pravidlá, ktoré napísal Joannikij Bazilovič, OSBM, pre baziliánov: Pravyla i Ustanovlenija monašeskaja. Žiaľ, zostali len v rukopise.
Zachovala sa nám verzia z roku 1796 s názvom: «PRAVI∆LA i

Uµstanovlénïå mona‚éskaå Za povel™nïemß vselaskav™j‚imß Eg∑¯ GdS^ina Andréå Baçínskago, §EpS^pa M¨kaçóvskag∑¯, Presv™tlagó Kesaréva-Cárskagó velíçestva vn¨trn™j‚ago Sov™tnika /2 i¯proÇÕ2 i¯proÇÕ22/ na pólz¨ toíΩde
Epárxïi¯ Çína St*ago Vasílïå Velíkago Iµnoçestv¨üwimß,
† Pravílß, i¯ u∞stanovlenïj, St*ago Vasílïå Velíkago v ¿ krátc™ sobrann¥m ¿ i¯ soçinenn¥m Ûeromonaxomß Û∑¯anníkïemß
Bazíloviçß, Çína St*ago Vasílïå Velíkago Proto=Iµg¨menomß, vß St*oj ∑∞biteli Ûerárxa Nïk∑’laå, na Gor™ Çérnekß McS^å Û¨lïå dnå v*. R∑∞k¨ BΩ*ïå #aπçq».
Tento rukopis sa nachádza v Debrecene v Maďarsku a uverejňujeme ho celý v nasledujúcej kapitole vďaka láskavosti jeromnícha Bertalana L. Dudasa, OSBM (1909-2004). Podľa týchto Pravidiel sa baziliáni riadili i v Krásnobrodskom monastyre na začiatku 19. st.
Imago vitae monasticae
V r. 1802 vyšla v košickej tlačiarni Bazilovičova 181 stranová kniha asketického charakteru (pozri na str. 280). Napísal ju v latinčine,
lebo v inom jazyku ju nebolo možné publikovať: Imago vitae monasticae (Obraz-ideál mníšskeho života). Ukazuje, že Bazilovič výborne
ovládal východných Otcov, ktorých v tejto mimoriadne vzácnej a naozaj nezvyčajnej knihe veľmi často cituje.22
Do slovenčiny túto perlu medzi knihami preložil jeromních Pankratij P. Hučko,
OSBM (1913-2002), ktorý výborne ovládal latinčinu. Ako pokorne sám viackrát hovorieval – urobil to «ako pokánie za svoje hriechy». Tento preklad existuje už aj v počítačovej verzii (prepísal ho o. M. M. Greško, OSBM). Zatiaľ však ešte, na žiaľ slovenskej verejnosti, nebol publikovaný.
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«Tí, čo patria Isusovi Christovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami», (Gal 5,24)
— «Obraz dokonalého mnícha baziliána» – veľavravná ilustrácia z asketickej
knihy J. Basilovits, Imago vitae monasticae, Cassoviae (Košice), 1802.
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Mimoriadný sobor (kapitula) a baziliáni v druhej polovici 18. st.

Jeromních Joannikij Juraj Bazilovič bol až do svojej smrti mnohoročným protoihumenom baziliánov (1789-1821) Karpatorusínskej
provincie sv. Nikolaja Čudotvorcu so sídlom na Černečej Hore pri Mukačeve, kde aj 31. októbra 1821 zomrel.
Konštruktér hodín z Krásnobrodského monastyra
Terleckyj (1808-1889) v jednom zo svojich článkov o Krásnobrodskom monastyre poznamenáva, že v Krásnobrode na prelome
18. a 19. storočia pôsobil výnimočný jeromních Jeronym Iľkovič (+1818), ktorý opravoval, ba dokonca konštruoval hodiny (hodiny boli vtedy tak vzácne a zriedkavé ako dnes
helikoptéra). Približne v tom istom čase tu pôsobil aj širokoďaleko známy a vyhľadávaný kníhviazač jeromních Makarij Makarovič (+1845).23 Obidvaja sú pochovaní pri cerkvi Sošestvija Sv. Ducha v Krásnobrodskom monastyre.

_______________________
1 Podrobnejšie pozri J.V. Timkovič, Letopis Bukovského monastyra (Bukovej Hory)…, Prešov, 2004, str. 79-81.
2 I. Udvari, Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei, Nyíregyháza, 2002, str. 52-53.
3 Porov. J.V. Timkovič, Letopis Bukovského monastyra (Bukovej Hory)…,
Prešov, 2004, str. 101-103.
4 Porov. J. Miklík, Biblická archeologie, Obořište, 1936, str. 239.
5 Porov. «Responsa Nicolai papae I ad consulta Bulgarorum», LX, Magnae
Moraviae Fontes Historici, IV, Brno, 1971, str. 83-84.
6 Porov. G. Kinax, «Akti trox mona˚ix sobor¡v (1733, 1755, 1756)»,
Analecta OSBM, Žovkva, I/4 (1927) str. 577-579.
7 Porov. Nov¥i˘ Sv™tß, č. 18, Užhorod, 3. jún 1871.
8 Kedysi mnísi dostávali rehoľné meno s rovnakým začiatočným písmenom ako
bolo ich krstné meno.
9 Vytlačené boli zásluhou H. Kinacha, v Zapiskach ČSVV: Æ®´ÅÖó°Å ó •Å≠·ÅÖ°ç•ô˚ – •Å©ó≠ÅÖ ß. Ä´≠ç•ôù ûßÎÅü Ï¨ÑÑØ, Analecta OSBM, Žovkva, II/34 (1927) str. 336-353. Niektoré strany 28-stránkového rukopisu sa však nezachovali.
10 Pozri G.A. Timkovič, «Postriženie», Krásnobrodský zborník, Prešov, 1/II
(1997) str. 29; G.A. Timkovič, «Pôvod “Cigánov”», Krásnobrodský zborník, Prešov,
1/II (1997) str. 117.
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11 O dvoch reformách (v skutočnosti deformách) baziliánov v Uhorsku a predvojnovom Československu pozri J.V. Timkovič, Letopis Bukovského monastyra
(Bukovej Hory)…, Prešov, 2004, str. 76-77, 115-116, 137-143.
12 Porov. ®. Çy°óü, Æ¢ßõ ≠©ß£ó•óØ, ÑÅ≠ó°ôû•≠ýüóù Ñô≠•óü, Rím, 9 (1970) 63.
13 Porov. dokumenty z archíva Prešovskej gréckokatolíckej eparchie zverejnené
v «Documenta inedita», Krásnobrodský zborník, Prešov, II/2 (1997) str. 223-226.
14 Porov. Askolædß [A. Kralicækij], «Kß istor¡i usovß i borody»,
Sv™tß, Ungvarß, 51 (1868) str. 3.
15 Porov. Venerabilis Clero Almae Dioecesis Eperjesiensis, 3066, Archivium
Dioecesis Eperjesiensis – publikované v C. Simon, «The First Years of Ruthenian
Church Life in America», Orientalia Christiana Periodica, 60, Roma, 1994, str. 227.
16 Z Pravidiel z roku 1858 sa dozvedáme, že i vtedy každý mních, predovšetkým však kňaz mal vlastnú keliu, novici príležitostne mohli bývať i viacerí na izbe,
(porov. Pravila Çina S-ago Vasïlïå Velikago, vo Ágorwin™, po nastav-

lenïü svåtago osnovatelå i zakonodavca s. Vasïlïå vo kratc™ spisannaå i apostol´skimß pos™watelemß, metropolitomß arxïepïskopomß
ostroxolmskimß, kardinalomß Ûoannomß Scitovskimß otß velikago
kira potverΩdennaå, Ľvov, 1858, Otdil I., Hlava IX., § 8, str. 45).

17 Tieto Pravidlá rusínskeho jazyka z r. 1772-1778 boli publikované: J.O.
Dzendzel¡vsækij, Z. Ganudelæ, «Gramatika Arsen¡ä Kocaka», Naukovij zb¡rnik Muzeü ukra¥nsæko¥ kulæturi u Svidniku, 15, Prešov, 1990, str. 5-332;
18 Rukopis sa pôvodne nachádzal v baziliánskej knižnici na Černečej Hore
pri Mukačeve, dnes v knižnici Užhorodskej štátnej univerzity. Pozri opis rukopisu
v knihe: Ñ. †. ¢óüó·Å≠˝, äÅÖ•ô ´yüß©ó≠ó ô ≠·Å´ßã´yüó, Časť druhá, Vidavnictvo Ľvivskoho Universitetu, 1964, str. 38-39.
19 Tamtiež, str. 39.
20 Podrobný životopis A. Kocaka pozri v článku A. Kralického, ÆÄ´≠ç•ôù ûßÎÅüÛ – äßü·ß´Û ≠Ö˚·ßáß Çßáß≠°ßÖô˚Ø, §ÅyüßÖõù ¨Éß´•óüÛ óïãÅÖÅç£õù †ó·ç´Å·y´•õ£Û ¶ÉÒç≠·Öß£ ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ, Ľvov, 1866, str. 66-67
publikovaný vo svojej plnosti i v knihe: J.V. Timkovič, Letopis Bukovského monastyra
(Bukovej Hory) a historické zmienky o iných baziliánskych monastyroch na východnom
Slovensku, Prešov, 2004, str. 106-107; porov. tiež: Ü. ûô•ÅÈ, Æ®´ÅÖó°Å ó •Å≠·ÅÖ°ç•ô˚ – •Å©ó≠ÅÖ ß. Ä´≠ç•ôù ûßÎÅü Ï¨ÑÑØ, Analecta OSBM, Žovkva, II/3-4 (1927)
str. 336-353. Presný dátum smrti 12. 4. 1800 uvádza Hramota usopšych uverejnená
v knihe: I. Udvari, Ruszinok a XVIII. században, Nyiregyháza, 1994, str. 157.
21 Porov. Ü. ûô•ÅÈ, Æ§Å ÖôÌ•y ©Å£˚·˝ ß. Üç´£Å•ßÖó ËÖÅ·Å°Å Ï¨ÑÑØ,
Analecta OSBM, Žovkva, II/1-2 (1926) str. 172-174.
22 Podrobnejšie o Bazilovičovi pozri A. Pekar, Æ®´ß·ßôáy£ç• úßÅ••óüôù
¯. ÇÅïó°ßÖóÌ, Ï¨ÑÑØ, Analecta OSBM, Rím, XIV (XX) (1992) str. 105-122.
23 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 31.
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17. Rukopis baziliánskych Pravidiel
písaných rusínskym jazykom z roku 1796, ktorého
autorom je Joannikij Bazilovič, OSBM (1742-1821)

Baziliánske Pravidlá z pera jeromnícha Joannikija Baziloviča (1742-1821)
z roku 1796 sa nachádzajú v archíve v Debrecene, Maďarsko – pozri hore uvedenú signatúru. Dodnes bola z nich uverejnená len táto prvá strana. Zvyšné
strany sú po prvykrát publikované v tejto knihe. Černidlo, ktorým bol rukopis
písaný, sa časom rozpilo – prerazilo na druhú stranu papiera, a preto posledné
stránky rukopisu sú dosť ťažko čitateľné. Autor tejto knihy vďačí za tento rukopis
jeromníchovi Bertalanovi Dudasovi, OSBM (1909-2004) z Anarcs, Maďarsko.
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796

Na tejto i nasledujúcich stranách je korešpondencia medzi rusínskym (ruthénskym) baziliánom Jozafátom V. Timkovičom a maďarským baziliánom Bertalanom L. Dudasom na konci 20. st. ohľadom uverejneného rukopisu Bazilovičových Pravidiel z roku 1796. Jeromních B. L. Dudáš rukopis poskytol autorovi tejto knihy J. V. Timkovičovi až o pár rokov neskôr a takto mohol byť
publikovaný po prvykrát v histórii v tejto knihe.
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Rukopis baziliánskych Pravidiel z roku 1796
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Krásnobrodská ikonopisecká škola: Ikona Bohorodici z roku 1651 (pozri datovanie na paralelnej ikone Isusa Christa na str. 320, ktorá bola umiestnená na ikonostase vedľa tejto). Pod maľbou z roku 1651 sa nachádza plošne ešte väčšia
a staršia maľba, asi zo 14. alebo 15. storočia.
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18. Vysoká filozofická škola
v Krásnobrodskom monastyre

J

oannikij Bazilovič (1742-1821) vo svojej latinsky písanej knihe
Krátka správa o fundácii Teodora Koriatoviča… uvádza mená
zakladateľov vysokej filozofickej školy v Krásnobrodskom monastyre: Makarij Šuhajda (+1778),1 Hervasij Kaminskyj (+1766), Venjamin Fejér (+1779), Silvester Kovejčak (+1790), Havrijil Bačinskyj (+1797), Herman Chvatala-Toryskyj (+1789), Isak Čirskyj (+1775), Primus Papp a inší.
Išlo o výnimočnú školu nemalého významu, čoho dôkazom je i samotný fakt, že keď cisár Jozef II. (1780-1790) za svojej vlády zlikvidoval 700 kláštorov,2 Krásnobrodský monastyr nebol dotknutý. Sám
cisár ho totižto pokladal za prepotrebný, a to práve pre túto filozofickú
školu. Krásnobrodská vysoká filozofická škola bola v novodobých dejinách vôbec prvou vysokou školou filozoficko-teologického charakteru na území dnešnej gréckokatolíckej Prešovskej metropolie.
Podľa baziliána-jeromnícha Anatolija Kralického, len v Maramoroši (východ Podkarpatskej Rusi) bolo v tomto čase zlikvidovaných
najmenej štrnásť baziliánskych monastyrov Mukačevskej eparchie:
Bedevľanský, Drahovský, Buľchovský, Uhoľský, Bilojcerkvy, Byčkovský, Džulinský, Barsanovský, Jevdijanský, Vyšne-Višavský, Mojsejevský, Hrušovský a Boroňavský.3
Význam Krásnobrodskej vysokej školy neskôr poklesol, pretože
vznikli iné konkurenčné školy, z rozličných dôvodov preferované
cisárskym dvorom, ako napr. duchovný seminár v Mukačeve (1744),
neskôr prenesený do Užhorodu (1778); Barbareum – Viedeň (1774);
generálny seminár – Ľvov (1783).4 «30. března 1783 vychází c. k. nařízení o zřízení generálního semináře, v němž císař nařizuje, aby od 1.
listopadu 1783 přestala filosofická a teologická studia ve všech, ústa311
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vech a klášterech… Dále jsou 30. března 1783 kláštery přinuceny, aby
posílaly své studenty teologie do generálního semináře. Soukromá klášterní studia byla zakázána…».5
V r. 1790 smrťou cisára Jozefa II. boli cisárom založené generálne semináre zrušené, a preto i Krásnobrodská vysoká filozofická
škola od tohto roku opäť pokračovala ďalej (až do r. 1820). Teda prerušenie jej tradície trvalo len sedem rokov… Neskôr, po r. 1820 baziliáni a svetskí mládenci študovali už len v Mukačevskom a v MáriaPócskom baziliánskom monastyre.6

_______________________
1 Ten istý Bazilovič uvádza, že jeromních M. Šuhajda bol protoihumenom všetkých baziliánov Uhorska počas ôsmych rokov (1758-1766). Dňa 21. júna r. 1766 bol
menovaný za učiteľa novikov v Krásnobrodskom monastyre, (porov. J. Basilovits, Brevis notitia fundationis Th. Koriathovits…, Cassoviae, II, 1799, str. 181-183; III, str. 95).
2 Porov. F.L. Riegel, Slovník naučný, IV, Praha, 1865, str. 437; E. Winter,
Josefinismus a jeho dějiny, Praha, 1945, str. 120.
3 Porov. Ä. û´Å°óÎüôù, Æ¨©ó≠ßüÛ £ß•Å≠·ı´çù Ïó•Å ¨Ö˚·ßáß ÑÅ≠ó°ô˚
Ñç°óüßáß, ≠yÒç≠·ÖßÖÅÖÔóÈÛ ó•ßáãÅ ÖÛ ¢Å´Å£ß´ßÔó (ÖÛ ‚áß´Òó•ô) ó
ó≠·ç´·ıÈÛ ó£©ç´Å·ß´ß£Û òß≠óÁß£Û òò. 1788. á.Ø, §ÅyüßÖõù ¨Éß´•óüÛ óïãÅÖÅç£õù †ó·. ¶ÉÒç≠·Öß£Û ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ, Ľvov, 1865, str. 50-53.
4 Porov. ™ßï£ßÖÅ ≠·ß´ôÌ, Prešov, 1965, str. 172.
5 Porov. E. Winter, Josefinismus a jeho dějiny, Praha, 1945, str. 120-121, 142.
6 Porov. Æ¢ß•Å≠·ı´˝ ü´Å≠•ß-É´ßã≠üôùØ, ¨ç°ß, Užhorod, 4 (1911) str. 23-24.

«Vladyka-protoihumen
Kyr Marian Potaš,
ČSVV».
Moderná ikonografia:
autor maľby o. Gorazd A.
Timkovič, OSBM – povrchovo neopracované
bukové drevo, akryl,
namaľované v r. 1999.
Rozmery bukového podkladu: 50x40x6 cm.
Podrobnejšie
pozri na str. 317.
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19. Krásnobrodská ikonopisecká škola –
jej odchovanec slávny maliar
Josif Zmij-Miklošij (1792-1841)

V

druhej polovici 18. st. a prvej polovici 19. st., ako poznamenáva
Guzej, v Krásnobrodskom monastyre sa okrem filozofie učili
svetskí mládenci aj maliarstvu.
V tom čase v Krásnobrodskom monastyre, okrem iných, pôsobil aj
ikonopisec jeromních Tadeáš Spalinskyj (+1809), ktorý reštauroval i
Krásnobrodskú čudotvornú ikonu (v r. 1769). Základom maliarského
umenia sa v Krásnobrodskom monastyre v rokoch 1809-1814 učil aj
jeden z popredných maliarov Uhorska (maľoval aj samého cisára vo Viedni) Josif Zmij-Miklošij – rodák zo Sloviniek na Spiši. Vo svojich maliarských štúdiách potom pokračoval priamo na akadémii vo Viedni.1
Slávny maliar Josif Zmij-Miklošij (1792-1841)
Podľa Beskida, ak by sa Josif Zmij-Miklošij v rokoch 1809-1814
nepriučil základným technikám maliarstva v Krásnobrodskom monastyre, nikdy by sa nebol stal maliarom. Vo Viedni sa od r. 1814 učil u Krafta. V r. 1823 maľoval portrét cisára Františka I. (1792-1835). Miklošijov portrét sa cisárovi zapáčil najviac. Tento portrét cisára sa dnes nachádza v Šarišskej galérii v Prešove. Medzi jeho výtvory patrí aj portrét
prvého prešovského episkopa Hrihorija Tarkoviča (1818-1841), ktorý sa dodnes nachádza na Prešovskom gréckokatolíckom metropolitnom úrade. Zmij-Miklošij venoval svoj výnimočný talent aj službe
Bohu a sv. Cirkvi. Namaľoval celý rad ikonostasov, napr. v Abov-Novohradskej cerkvi, v gréckokatolíckych cerkvách v Zdobe, v Rešove, Soboši, Fijaši, Veľkom Sulíne (dnes Sulín), obrazy v bočných kaplnkách prešovskej gréckokatolíckej katedrály a pod. V r. 1838 reštauroval
313
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ikonostas v Slanskej Novej Vsi, v r. 1840 maľoval ikonostas v cerkvi
v Mučoni. Posledný ikonostas začal maľovať v Pitrovej (dnes Petrová),
ale ho nedokončil, lebo v r. 1841 zomrel na týfus.2
V roku 1833 namaľoval aj ikonostas pre gréckokatolícku cerkov
v Kojšove, v roku 1839 opravoval ikonostas vo Valkove.3
Jozef Zmij-MiklošiJ a nie zpotvorené Jozef Zmij-MiklošíK
Niektorí novodobí autori v životopisoch Josifa Zmija-Miklošija
začali mylne označovať-nazývať tohto maliara vymyslenou poslovenčenou zpotvoreninou jeho mena Jozef Zmij-Miklošík, pričom vo svojich článkoch vôbec neuvádzajú dôvod prečo. Je pravdou, že meno «Miklošij» sa niekde v niektorých dokumentoch, hlavne v čase jeho pôsobenia vo Viedni, vyskytuje aj v prepise «Miklossig».4 Čo je však jedno a to isté, vyslovované v oboch prípadoch ako Miklošij.
Je totiž stopercentne dokázané, že ešte v roku 1831 (odchovanec
Krásnobrodskej monastyrskej maliarskej školy Zmij-Miklošij žil
vo Viedni v rokoch 1814-1833) latinikou píšuci slovenskí intelektuáli
(poväčšine protestanti) nepísali písmeno «j», ale na zápis zvuku j
užívali písmeno «g» (g) a čítali ho ako j. Naopak, švabachom písané
«j» (j) sa čítalo ako dlhé í. Z textov napríklad z r. 1831 je jasné, že súčasné slovenské «š» sa vtedy švabachom písalo ako dvojité «ss» (ss).
Teda zo všetkého vyššie uvedeného vyplýva, že ak bolo latinikou zapísané «Miklossig», čítalo sa to určite ako Miklošij…5 Autori ako Papp,
Pop6 či neskôr Čech začali čítať dobové «Miklossig» súčasnou a nie
dobovou slovenčinou. Pravdepodobne z tohto zápisu niektorí mylne vydedukovali, že sa meno maliara môže čítať aj ako Miklošik.
Čech vo svojom článku publikoval podpis Josifa Zmija-Miklošija
z jedného z jeho obrazov z roku 1834, kde sa tento podpísal v maďarskej transkripcii: «Miklóssy», čo len potvrdzuje správnosť klasického,
historicky doloženého prímenia «Miklošij» so slovanskou mäkkou
(sarmatskou) príponou -ij.7
Otec Josifa Zmija-Miklošija sa oficiálne volal Matej Zmij a jeho
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mama: Helena, rod. Gojdičová. Dnes uznávaný maliar a zrejme aj
jeho predkovia k pôvodnému priezvisku-prezývke Zmij pripisovali
aj prímenie «Miklošij», pravdepodobne z toho istého dôvodu, ako si
Tomáš Garrigue Masaryk (prvý československý prezident) pripisoval prímenie «Garrigue» [čítaj: Garik]8.
Čech prišiel aj s inou mylnou hypotézou, že je to asi jeho monastyrské meno9 – údajne od mena získaného pri postrižení na baziliánskeho mnícha: «Mikuláš» (Nikolaj, po maďarsky Mikloš). Ak by to
bolo skutočne tak, maliar Josif Zmij by sa podpisoval «Nikolaj Josif
Zmij» (Mikloš Josif Zmij), pretože mníšske meno sa píše pred krstné
meno a nepripisoval by si tento prídavok priamo do prezývky-priezviska.
Josif Zmij-Miklošij nebol nikdy baziliánom
Čech o Josifovi Zmijovi-Miklošijovi hypotetizuje, že vraj tento maliar (ako sedemnásťročný) vstúpil do baziliánskeho monastyra v Krásnobrode a bol baziliánom v rokoch 1809-1814. Vtedy sa vyučil maľovaniu, a že vraj v r. 1814 vystúpil od baziliánov a išiel do Viedne na ďalšie štúdia ako laik…10 Z toho následne by bolo možno ďalej mylne,
ale logicky vydedukovať, že Josif Zmij-Miklošij bol teda bezcharakterný človek, ktorý ako pochádzajúci z chudobnej rodiny vstúpil do monastyra len preto, aby mohol zadarmo študovať, a potom, keď štúdiá ukončil, vraj z monastyra vystúpil (teda vraj jednoducho a bezohľadne
využil baziliánov). V žiadnom z baziliánskych Schematizmov z rokov
1804, 1810, 1813 a 1814, Josif Zmij-Miklošij nefiguruje medzi baziliánmi v Krásnobrodskom monastyre (pozri str. 533).
Z vyššie uvedeného teda jednoznačne a nad každú pochybnosť jasne vyplýva, že sa v rokoch 1809-1814 učil na Krásnobrodskej ikonopiseckej škole ako laik a v monastyre (v klauzúre) ako bazilián nikdy
nežil. Filozofická a s ňou aj ikonopisecká škola nebola priamo v priestoroch monastyra, ale, ako poznamenáva Zaklinskyj,11 v jednoposchovej budove mimo monastyrských múrov, teda mimo vlastného areálu
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monastyra, prístupná aj nie mníchom (na obr. označená šípkou).
Ako vidno na fotografii z r. 1919, baziliánska škola sa počas I. svetovej vojny
(1914-1918) zachránila a dokonca ešte v r. 1919 mala funkčnú strechu. Ako však
píše Zaklinskyj, v r. 1965 už po tejto budove nebolo vidno ani stopy. Rozobrali ju
pravdepodobne krásnobrodčania na vybudovanie svojich kamenných rodinných domov (predtým mali len drevenice a tie už v Krásnobrode dnes neexistujú).

V tom čase, keď niekto vstúpil do monastyra za mnícha a bol postrižený pri večných sľuboch, už z monastyra nevystúpil (vtedy to totiž
nebolo tak "jednoduché", ako je to dnes po II. Vatikánskom koncile).
Pozoruhodným faktom na krátkom 49 ročnom živote Josifa ZmijaMiklošija (1792-1841) je, že žil v celibáte a nikdy sa neoženil. Počas
svojho pôsobenia v Prešove (1833-1841) býval a pracoval spolu so synovcom Michalom Zmijom-Miklošijom, ktorý sa u neho učil maliarstvu. Po predčasnej smrti Josifa Zmija-Miklošija, práve jeho synovec
Michal dokončil ikonostas v Pitrovej (Petrovej). Podľa Čecha synovec

Táto fotografia Krásnobrodského monastyra je z apríla-mája roku 1919. Fotku vyhotovil vojenský fotograf československého Vysokomýtskeho 30. pešieho
pluku na sklenenom negatíve o rozmeroch 13x18 cm. Fotografia je z Regionálneho múzea vo Vysokom Mýtě, Česká republika, je pod copyright menovaného
múzea. Tu bola uverejnená s láskavým dovolením riaditeľa múzea Mgr. Jiřího
Juneka. Vľavo vidno jednoposchodovú budovu stojacu mimo monastyrských
múrov, kde bola verejná škola pre svetské deti a mládencov. Práve vďaka tejto
škole cisár Jozef II. pri likvidácii kontemplatívnych kláštorov v Rakúskom cisárstve Krásnobrodský monastyr nezrušil. Tu v tejto budove teda žil a študoval
Josif Zmij-Miklošij v rokoch 1809-1814.
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Josifa Zmija-Miklošija – Michal, vymaľoval aj ikonostas mukačevskej
gréckokatolíckej farskej cerkvi…12
V tradícii Krásnobrodskej ikonopiseckej-maliarskej školy pokračoval aj jeromních
Gorazd (= Agaton) Andrej Timkovič, OSBM, keď v rokoch 2000-2004 spolu so svojim bratom jeromníchom Jozafátom V. Timkovičom, OSBM, zadarmo namaľoval vyše 620 (!) rozpjatí (ukrižovaní) Isusa Christa na gréckokatolíckych krížoch okolo ciest
celého východného Slovenska. Typické pre jeho rozpjaťa bolo, že v zhode s kresťanskou tradíciou 1. tisícročia maľoval Isusa Christa živého s otvorenými očami (pozri obr. vedľa a na str. 515). Opravené
gréckokatolícke kríže popri cestách boli tŕňom v očiach latiníkov,
a tak títo cez svojho prisluhovača jezuitu-biskupa Jána Babjaka
zmarili ďalšie obnovovanie krížov…13

Každý, kto študoval v monastyre, vyštudoval
zároveň aj cirkevný spev
Každý, kto vtedy študoval v akomkoľvek baziliánskom monastyre
a mal len trochu hudobný sluch, sa naučil popri štúdiách aj spievať
cirkevné melódie, tzv. prostopinije. Následne takýto učiteľ‚ či maliar
sa neživil len svojou hlavnou profesiou, ale slúžil v cerkvi, na mieste
kde žil, aj ako kantor-ďak. Preto, ak to bol učiteľ – volali ho ľudovo ďako-učiteľ. Aj Josif Zmij-Miklošij v čase, keď študoval maliarské umenie vo Viedni, využíval svoje pevecké vzdelanie z Krásnobrodu a slúžil v tamojšej gréckokatolíckej cerkvi sv. Barbary aj ako ďak (kantor)
s ročným platom 250 zlatých14.
Základná škola v Krásnobrodskom monastyre
V Krásnobrodskom monastyre, podobne ako i v Bukovskom monastyre pri Stropkove bola i, dnes povediac základná škola, kde sa nadané deti z okolia učili čítať a písať.15

_______________________
1 Porov. J. Guzej, Humenné a okolie, Košice, 1972, str. 116; S. Pap, Èstor¡ä
Zakarpattä, ÈÈ, Èvano-Frank¡vsæk, 2002, str. 159.
2 Porov. N.A. Beskid, «Zabytyj malär», v G. Beskid, Nikolaj Beskid na blago Rusin¡v, UΩgorod, 2005, str. 27-31; M. Malæcovska, «Obävnostæ sakralnoj

317

Titulná strana rukou písanej znotovanej knihy: «Prostopínije po predániju
ínokov Čína sv. Vasílija Velíkaho óblasty Karpato-ruskija» z r. 1930…
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tvorby rusinæskyx malär¥v J. Zm¡ä-M¡klo˚¡ä ¡ M. Mankov¡ça», Rusin, Prä˚ov, 6 (2008) str. 8-10; Podrobný, veľmi dobre spracovaný životopis Josifa ZmijaMiklošija spolu s mnohými veľmi kvalitnými farebnými fotografiami niektorých
Miklošijom namaľovaných portrétov či iných obrazov uverejnil J. Čech vo svojom
článku: «Jozef Zmij-Miklošík» v zborníku Farnosť Slovinky a Jozef Zmij Miklošík,
Slovinky, 2008, str. 36-48.
3 Porov. J. Čech, «Jozef Zmij-Miklošík», Farnosť Slovinky a Jozef Zmij Miklošík, Slovinky, 2008, str. 45.
4 Porov. tamtiež, str. 38.
5 Porov. fototypicky reprodukovaný dobový plagát-poučenie ako sa chrániť proti
cholere v slovenčine z r. 1831 publikovaný s príslušným komentárom v G.A. Timkovič, «Cyrilika je staršia ako glagolika», Krásnobrodský zborník, Prešov, 1-2/III
(1998) str. 157-159.
6 Porov. S. Pap, Èstor¡ä Zakarpattä, ÈÈ, Èvano-Frank¡vsæk, 2002, str. 155,
159; I. Pop, Qnciklopediä Podkarpatskoj Rusi, UΩgorod, 2001, str. 182.
7 Porov. ruské, skýtske (tvrdé) «N⁄kola, Metodß, ÛÊ∑annikß, blagß...» a
slovanské, sarmatské (zmäkčené) «N⁄kolaj, Metod⁄j, ÛÊ∑annik⁄j, blagij...».
Slovanská koncovka -j nie je nič iné ako pôvodný cyrilometodejský «ius» (mäkký
znak), v latinčine prepisovaný ako koncovka -us – «Nicolaus, Metodius, Ioannicius»;
porov. tiež spisovné slovenské ekvivalenty osobného mena «Matej» = «Matúš».
8 Prvý československý prezident Tomáš Masaryk sa oženil s američankou Charlottou Garriguovou, od toho času on i jeho potomkovia, na rozlíšenie od ostatných
početných mnohorozvetvených Masarykovcov dostali prímenie «Garrigue» a takto
vzniklo nám všetkým dobre známe meno prvého československého prezidenta: Tomáš Garrigue Masaryk [čítaj Tomáš Garik Masaryk].
9 Pozri J. Čech, «Jozef Zmij-Miklošík» v zborníku Farnosť Slovinky a Jozef Zmij
Miklošík, Slovinky, 2008, str. 37, 44.
10 Porov. tamtiež, str. 37.
11 Porov. û. îÅü°ó•≠˝üóù, Æ§Å´ó≠ ô≠·ß´ôõ û´Å≠•ßÉ´ôã≠˝üßáß £ß•Å≠·ó´˚Ø, Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, I, Bratislava-Prešov,
1965, str. 43.
12 Porov. J. Čech, «Jozef Zmij-Miklošík» v zborníku Farnosť Slovinky a Jozef Zmij
Miklošík, Slovinky, 2008, str. 45.
13 Podrobnejšie pozri J.V. Timkovič, Letopis Bukovského monastyra (Bukovej
Hory) a historické zmienky o iných baziliánskych monastyroch na východnom Slovensku, Prešov, 2004, str. 239-240; J.V. Timkovič, Rusíni na Slovensku v cirkevných
dokumentoch, 1. diel, Užhorod, 2006, str. 392.
14 Porov. článok: J. Čech, «Jozef Zmij-Miklošík» v zborníku Farnosť Slovinky
a Jozef Zmij Miklošík, Slovinky, 2008, str. 38.
15 Porov. P.R. Magocsi, The Rusyns of Slovakia an historical survey, New York,
1993, str. 28.
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Krásnobrodská baziliánska ikonopisecká škola: Ikona Isusa Christa
premaľovaná v roku 1651 (viď staroslovanské datovanie v otvorenej knihe:
#ax*na). Pod maľbou z roku 1651 sa nachádza ešte staršia maľba –
asi zo 14. alebo 15. storočia… (pozri str. 310).
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20. Prvé ovocie nezmyselného
premiestňovania mníchov

N

ový majiteľ Čabín a Krásneho Brodu, gróf Vladislav Szirmay,
si v r. 1785 svojvoľne privlastnil monastyrské pozemky a žiadal, aby mu z nich mnísi ako nevoľníci platili desiatky. Baziliáni vediac, že sa neoplatí súdiť s veľkým magnátom (pravdepodobne nemohli nájsť darovacie listiny) mu tieto desiatky skutočne platili. Keď Szirmay zomrel, jeho manželka Apolonia Révay sa neuspokojila iba s týmto desiatkom, ale chcela mníchom odobrať všetky pozemky aj z užívania. Je samozrejmé, že túto požiadavku už baziliáni prijať nemohli, lebo by sa to rovnalo ich zániku, ako aj likvidácii Monastyra. Začali sa
súdne ťahanice.1
Súdny proces trval dlho, ale nakoniec predsa len, akoby zázrakom
nájdená hramota Vandernath dokázala práva monastyra na jeho pozemky. Všetko sa ukončilo zmierom v r. 1811 a Monastyru bolo priznaných 36 morhov pozemku.2 Ťahanice o majetky teda trvali 26 rokov, čo určite na pokojnom živote v Monastyre nepridalo.
Prečo baziliáni zapotrošili-stratili tak cenné majetkové listiny?
Na príčine bolo zhubné, nezmyselné pravidelné striedanie predstavených-ihumenov. V Krásnobrodskom monastyre začalo od r. 1733. Mali sa vyberať a teda aj
striedať každé tri roky. Bolo to na výslovný príkaz latinizačného Zamojského synodu
z r. 1720, ktorý bol schválený pápežom Benediktom XIII. v r. 1724 a na Podkarpatsku bol prijatý v r. 1727. Tým, že dochádzalo k tak častému a na život Monastyra
evidentne škodlivému striedaniu ihumenov, došlo k strate majetkových listín.
Jednoducho jeden ihumen nevedel, čo robil druhý (jeho predchodca) a neodovzdal
pri zmene úradu druhému tieto dokumenty… A ďalší – ako to často býva, menej organizačne schopný – ich následne vyhodil ako nepotrebné… Pred r. 1733 to nebolo
možné, lebo ihumeni boli doživotní.3
Podobne v r. 2005 vyhadzovali zo Soborného baziliánskeho monastyra v Prešove
(ulica Vajanského č. 31) novonasťahovaní mnísi (jeromních M. M. Greško a br. T.
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List krásnobrodského ihumena Inokentija Daniloviča grófovi z r. 1797.
Dokument z archíva M. Šmajdu z Krásneho Brodu.
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M. Kosť) archívny materiál (listiny, faktúry, dokumenty…) v celých vreciach. Jeromníchom Timkovičovcom sa vtedy podarilo zachrániť = vybrať zo smetného kontajnera štyri vrecia (!). Keď nato spolubratia baziliáni prišli, pri pokračovaní v upratovaní
archíva začali odnášať a vyhadzovať ďalšie vrecia s dokumentami odvážajúc ich na aute
tentoraz už do vzdialených, Timkovičovcom neprístupných smetných kontajnerov.

V r. 1842 na zasadaní dedičov rodiny Čáky (Csáky), ktorým patrila veľká časť Laboreckej doliny, sa rozhodlo, že Monastyru dajú 334
koblev4 pozemku. V skutočnosti však Monastyr nakoniec dostal iba 70
koblev a aj to až o päť rokov neskôr v r. 1847 vo forme veľmi zlej
zeme: na lúkach, húšťavách a v lesoch, v málo prístupných horách.
Tieto pozemky boli slabou náhradou za dlh, do ktorého bol Monastyr
uvrhnutý Jánom Szirmayom vo výške takmer 2000 guldenov.5
Podľa Terleckého novozískané pozemky Monastyra boli tými najhoršími na okolí a neboli schopné udržať Monastyr. Ale i napriek tomu
pri dobrom obhospodarovaní predstavovali pre mníchov veľkú pomoc.6

_______________________
1 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó-

·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 29-30.
2 Porov. tamtiež, str. 30.
3 Porov. podrobný opis neblahého vplyvu Zamojského synodu na baziliánov v knihe Vladimirus de juxta Hornad [J.V. Timkovič], Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska, 9.-18. storočie, Košice, 2004, str. 555-571.
4 Išlo o mieru pšenice, ktorá sa vysiala na určitý rozmer pozemku. Rozmery pozemkov sa určovali podľa týchto mier pšenice.
5 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 30.
6 Porov. tamtiež, str. 30.
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Sošestvije Svjatoho Ducha (Rusaľa) sa u gréckokatolíkov označuje aj názvom
«Trojcin deň», lebo tento sviatok je sviatkom celej Presvätej Trojice. Na Krásnobrodskom monastyrskom staroslovanskom Evanjeliári z roku 1670 je dobové kovanie znázorňujúce Presvätú Trojicu. Pozri fotografie Evanjeliára aj na str. 151-152.
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21. Plnomocné odpustky od pápeža,
Monastyr v polovici 19. st.

P

ápež Pius VII. (1800-1823) vo svojom Breve z 11. júna 1806,
obdaril Krásnobrodský monastyr plnomocnými odpustkami, ktoré sa odvtedy udeľujú s pápežským blahoslovením pri príležitosti odpustu na Sošestvije Svjatoho Ducha (Rusaľa – Trojcin deň) podľa juliánskeho kalendára.1
Starodávny Krásnobrodský monastyr však mal odpustky i dávno
predtým. Latinský jezuita opisujúci neúspešný pokus o podpísanie
Krásnobrodskej únie v r. 1614 jasne uvádza, že sa na Sošestvije Sv.
Ducha v Krásnobrode sa vtedy zišlo okolo 10.000 veriacich za účelom
obdržania plnomocných odpustkov. To znamená, že v r. 1806 pápež
plnomocné odpustky pre Krásnobrod udelil nie po prvykrát v dejinách,
ale ich len potvrdil…
Išlo, a v podstate i dodnes ide o veľké uznanie pre Krásnobrodský
monastyr a jeho odpusty. Bol to jeden z mnohých prejavov novodobej
zlatej éry Monastyra na prelome 18. a 19. st. Aj samotný rímsky pápež
v ďalekom Ríme upriamil svoju pozornosť na tento veľavýznamný baziliánsky monastyr s čudotvornou ikonou na Podkarpatsku (vo vtedajšom severovýchodnom Uhorsku).
Rok 1818 – ustanovenie Prešovskej eparchie, vysviacka episkopa Tarkoviča v Krásnobrode
Prešovská eparchia bola úradne ustanovená pápežom Piom VII.
až dňa 22. septembra 1818. Nominovaným episkopom bol Hrihorij
Tarkovič. Keďže pápež otáľal s jeho menovaním, menoval ho rakúsky
cisár František I. (1792-1835) na základe ius patronatus už tri roky
predtým v r. 1815. Rím nomináciu potvrdil až 2. októbra 1818 a k sa325
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motnej vysviacke došlo ešte neskôr. Tarkovič bol vysvätený na gréckokatolíckeho episkopa až 17. júna 1821, a to práve v starodávnom
baziliánskom monastyre Sošestvija Svjatoho Ducha v Krásnom Bro-

Tabuľka približujúca náboženskú situáciu v Krásnobrode a na jeho okolí
v r.1816. Bola spracovaná podľa údajov Schematismus Venerabilis Cleri Graeci
Ritus Catholicorum Dioecesis Munkacsiensis Ad Annum M.D.CCC.XVI., Cassoviae, 1816 a Catalogus Venerabilis Cleri Dioecesis Cassoviensis Ad Annum Jesu
Christi M.DCCCXVI., Agriae, 1816. Porov. štatistiky na str. 360, 499-501.
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de.2 Už len z tohto samotného faktu možno usudzovať, aké dôležité
miesto mal Krásny Brod (dnešné najstaršie odpustové miesto gréckokatolíkov na Slovensku) od samého počiatku v dejinách samostatnej
Prešovskej eparchie (dnes už metropolie).
Chirotoniou prvého prešovského episkopa sa tento monastyr natrvalo zapísal do novodobých dejín gréckokatolíkov. Hlavným svätiteľom bol mukačevský gréckokatolícky episkop Alexij Povčij.3 Po vysviacke episkop Tarkovič vstúpil do Prešova a prevzal rezidenciálne
budovy. Podľa Zaklinského Tarkovič neskôr z vďačnosti baziliánom
podaroval do knižnice Krásnobrodského monastyra polovicu svojich
kníh.4
Originálne mal byť Tarkovič gréckokatolíckym episkopom košickým, lebo podľa pôvodného zámeru cisára malo byť vytvorené zo západnej časti nadmerne veľkej Mukačevskej eparchie nové gréckokatolícke episkopstvo práve v kráľovskom meste Košice (nie v Prešove).
Preto už v roku 1790 v čase mukačevského episkopa Bačinského, bol
vytvorený v Košiciach gréckokatolícky episkopský vikariát s predpokladaným sídlom v tamojšom františkánskom kostole (bývala gréckokatolícka Cerkov sv. Nikolaja Čudotvorcu na dnešnej Hlavnej ulici.
Ostrihom však v snahe zabrániť vytvoreniu sídla gréckokatolíckej
hierarchie v kráľovskom meste – v Košiciach, tam narýchlo ustanovil
10. augusta 1804 svoje latinské biskupstvo (predchodcu dnešného Košického arcibiskupstva). Tým naozaj znemožnil plánované vytvorenie
Košického gréckokatolíckeho episkopstva, pretože podľa vtedajších cirkevných zákonov v jednom meste nemohli byť dve katolícke biskupské
sídla odlišných obradov (zakazoval to už IV. Lateránsky koncil vo svojej 9. konštitúcii). Latinské biskupstvo v Košiciach nebolo potrebné ani
z administratívnych, ani z pastoračných dôvodov, pretože leží v neveľkej vzdialenosti (okolo 50 kilometrov) od dvoch iných latinských biskupstiev: Rožňavy a Spiša, ktoré takýmto spôsobom stratili značnú časť
svojích farností, lebo Košické rímskokatolícke biskupstvo vlastných
rímskokatolíckych veriacich v podstate ešte nemalo.
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Vysviacka vladyku Hrihorija Tarkoviča v monastyre Krásneho Brodu
mala «privátny a jednoduchý charakter» a uskutočnila sa krátko po odpuste Sošestvija Sv. Ducha v nedeľu Všetkých Svätých 17. júna 1821.5

Jeromních Manuel Čanda
(1809-1870) žil a pôsobil
v Krásnobrodskom monastyre
v tridsiatych rokoch 19. st.

Jeromních Matej Mikita
(1802-1885) žil v Krásnobrodskom monastyre v tridsiatych
rokoch 19. st.
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Pastoračná pomoc episkopovi –
krásnobrodská farnosť
Podľa Schématizmu Prešovskej eparchie z roku 1898 baziliáni obhospodarovali krásnobrodskú farnosť neprestajne ako prichodnici do roku 1775.
V roku 1775 po vyľudnení bola zrušená samostatná farnosť v Rokytovciach,
rokytovský paroch bol premiestnený
do Krásnobrodu a od toho času Rokytovce su filiálkou gréckokatolíckej farnosti Krásny Brod.6
Tento stav, že Krásnobrod mal svetského kňaza však trval len veľmi krátky čas — tri roky, potom (podľa Schematizmu Prešovskej eparchie z roku
1944) baziliáni opäť obsluhovali Krásnobrodskú farnosť s filiálkou Rokytovce od roku 1778 do roku 1844. Uvádzame mená baziliánskych parochov
Krásneho Brodu z tohto obdobia, ktoré sa nám podarilo zistiť:
1816 — jeromních Joakim Danilovič, OSBM (+1824);7
1819 — jeromních Jozef Demjano-
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vič, OSBM (+1852);8
1821 — jeromních Jakub Chanas, OSBM (+1857);9
1824 — jeromních Sofron Halečko, OSBM (+1839);10
1826-1831 — jeromních Martinian M. Zapotockyj, OSBM (zomrel
na choleru 30. 7. 1831 ako 53 ročný);
1832-1840 — jeromních Herman H. Mienskyj, OSBM (+1842);
1840-1844 — jeromních Avhustin Tóth, OSBM (+1853).11
Z hore uvedených údajov vyplýva, že baziliáni z Monastyra obsluhovali farnosť v Krásnom Brode do r. 1775 neprestajne a potom s malými prerušeniami ešte od r. 1778 do r. 1844. Od r. 1990 do súčasnosti
obsluhujú baziliáni Krásnobrod s filiálkou Rokytovce opäť…
Jeromních Anatolij Kralickyj, OSBM (1834-1894)
V životopise jeromnícha Anatolija Alexandra Kralického12 čítame, že sa narodil 12. februára 183414 v gréckokatolíckej rusínskej
dedine Čabiny a základné vedomosti dostával v blízkej monastyrskej
škole v Krásnobrode. Neskôr do tohto monastyra aj vstúpil a ukončil
tu noviciát. Z toho vidieť, že v tomto období Krásnobrodský monastyr
pôsobil nielen ako noviciát, ale aj ako výchovné centrum pre deti z okolitých dedín.
Z časopisu V™stnikß dlå R¨sinovß Avstr⁄iskoi derΩa13
v¥ sa dozvedáme, že v Haličine, ktorá patrila priamo do Rakúska,
baziliánov podporuje štát aj peňažne,15 zatiaľ čo v «korunnom Uhorsku» títo žijú iba z milodarov. Práve toto zapríčinilo, že čo sa týka vzdelania a možnosti navštevovania škôl, baziliáni v Haličine v tomto čase
boli asi na rovnakej úrovni a mali rovnaké možnosti štúdia ako svetskí
kňazi, zatiaľ, čo v Uhorsku tomu tak určite nebolo. Avšak i napriek nedostatku financií Krásnobrodský monastyr hral v tomto období v celej
Prešovskej eparchii stále významnú úlohu.
Potvrdzuje to sám Anatolij Kralickyj, ktorý píše:
«Tento monastyr stojí pri dedine Krásnobrod na osobitnom vyvýšenom mieste a je v určitom zmysle centrom a ohniskom celého
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Laborského okruhu. Zastupuje post provinčného mesta, ktoré tu
chýba, pretože Humenné sa rozprestiera vo vzdialenosti štyroch
míľ a je medzi Sotákmi.16 Týždeň pred Sošestvijem Svjatoho Ducha sa na lúkach pod monastyrom koná trh, na ktorom sa predáva

Jeromních Anatolij Alexander Kralickyj, OSBM – rodák z Čabín (1834-1894).
Vyznačoval sa veľkou vzdelanosťou, skromnosťou a pokorou.
Dlhé desaťročia bol ihumenom veľkého baziliánskeho monastyra
na Černečej Hore pri Mukačeve.
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dobytok a iný tovar. Prichádza tu veľké množstvo ľudí i z (poľskej) Haličiny. V nedávnych rokoch tu boli naši i z okolia Banáta od Dunaja (pod slovkom «naši» Kralickyj tu zrejme rozumie gréckokatolíckych Rusínov z Bačky – dnešná Vojvodina v Srbsku, kde sa z údolia
rieky Hornád (z tzv. Hornice) za Márie Terézie vysťahovalo množstvo
gréckokatolíkov zo Zemplína, Šariša a Spiša), dokonca i Maďari z Hevešu a Boršoda,
predovšetkým na nákup ošípaných z Haličiny. Prítomnosť monastyra má veľký vplyv
na morálku tunajšieho obyvateľstva. Preto
tu o vraždách a podpaľačstve vôbec nepočuť, iba ak o malých nedorozumeniach —
a o všeobecnom probléme rusínskych dedinčanov, tj. náklonnosti k pálenke (horilci); ale i to sa pri vzrastajúcej vzdelanosti
prostredníctvom zakladaných škôl pomaly
vykoreňuje.17 Tento posledný neduh sa dá
čiastočne vysvetliť, keď si uvedomíme, aké
ľstivé machinácie tu robia synovia Izraela
(Židia), aby pritiahli tunajších dedinčanov
do svojich sietí. — Kde sa usídli päť-šesť
Rusínov, tam nevyhnutne siedmim musí
byť Žid!».18

Anatolij Kralickyj ako fotograf, vyhotovil aj
niekoľko autofotografií
zo seba samého..

Bazilián Anatolij Kralickyj – fotograf
V 19. st. nebolo fotografovanie vôbec tak
jednoduché ako dnes. Predstavovalo umenie umení. V šesťdesiatych rokoch 19. st.
boli na Podkarpatsku len dvaja profesionálni fotografi: jeden v Užhorode a druhý
v Košiciach. V tom čase fotil aj bazilián
Kralickyj. Dodnes sa zachoval dokonca aj
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jeho vlastný rukopis, kde má presne poznačené, ako sa v jeho čase vyvolávala a robila fotografia. Pri výrobe fotografie potreboval fotograf
dokonca aj zlato «orašpľované» z dukáta(!). Keď sa fotografovalo vonku, expozícia trvala dlhých 18 sekúnd a v miestnosti dokonca až 40 sekúnd! Teda fotografovaná osoba musela pózovať taký dlhý čas bez akéhokoľvek pohnutia (či žmurknutia očami). Text rukopisu «Fotograf¡ä» publikoval Padyak.19
Vďaka Kralickému mohli byť i v tejto monografii o Krásnobrodskom monastyre
publikované niektoré unikátne a mimoriadne vzácne fotografie bradatých baziliánskych
mníchov-spolubratov Kralického z 19. st. Pre dôvod veľmi dlhej expozície, je napríklad autofotografia Kralického (publikovaná na predchádzajúcej strane) rozmazaná.

_______________________
1 «…in pervigilio Pentecostes, vel in ipsa Dominica, sive Feria secunda, aut in

die octava ejusdem Festi juxta vetus Kalendarium… perpetuis plenaris —Indulgentiis» provisa est. Tento údaj uvádza Schematismus Cleri Graeci Ritus Catholicorum
Dioecesis Munkácsensis ad annum Domini 1915, Ungvárini, 1915, str. 222.
2 Bol episkopom v rokoch 1818-1841. Prvá správa o Prešovskej eparchii a novomenovanom prešovskom vladykovi sa objavila v oficiálnej vatikánskej tlači v r.
1820 v tomto znení: «Eperiess nell'Ungheria di Rito Greco unito nuovamente eretta
da Sua Santitá, Eperjessen: Gregorio Tarkovitz nato nella Diocesi di Munkacs il 28
Novem. 1754 fatto Vescovo 2 Ottobre 1818», (Notizie per l'anno M.DCCC.XX dedicate all Emo, e Rmo Principe il Signor Cardinale Pietro Vidoni diacono di S. Nicola in
Carcere, Roma, Nella Stamperia Cracas, Con Approv. e Privilegio Pontificio, p. 268).
3 Porov. Ä. ®çüÅ´, §Å´ó≠ó ò≠·ß´ôõ Íç´üÖó îÅüÅ´©Å··û, ò, ™ó£, 1967, 91.
4 Porov. û. îÅü°ó•≠˝üóù, Æ§Å´ó≠ ô≠·ß´ôõ û´Å≠•ßÉ´ôã≠˝üßáß £ß•Å≠·ó´˚Ø; Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, I, Bratislava-Prešov,
1965, str. 55.
5 Porov. A. Duchnovič, The History of the Eparchy of Prjašev, Rím, 1971, 46-47.
6 Porov. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Eperjesiensis Pro Anno Domini 1898, Eperjesini, 1898, str. 213-214.
7 Porov. Katalóg baziliánov - písaný rukou po rusínsky z daného roku. Originál
sa nachádza v Mária Pócsi, opis (vďaka o. Bartolomejovi Dudášovi, OSBM, z Maďarska) v Archíve Generálnej Kúrie otcov baziliánov v Ríme.
8 Porov. Acta Congregationis in Monte Csernek 1819.
9 Porov. Acta Congregationalia Religiosorum in Monte Csernek 1821; Schématizmus Prešovskej eparchie na r. 1944 uvádza v danom roku ako parocha Krásnobrodu baziliána jeromnícha Maxima Jeleňaka. Ako vyplýva z Ákt z Černečej Hory pri Mukačeve z r. 1819 – M. Jeleňak bol od r. 1819 ihumenom Krásnobrodského
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monastyra. Ihumenom bol až do r. 1821. V Aktách z Černečej Hory z decembra r.
1821 sa uvádza parochom v Krásnobrode jeromních Jakub Chanas; jeromních M.
Jeleňak je už uvádzaný ako ihumen v baziliánskom monastyre v Mária Pócsi. Je možné, že k zmene došlo práve v decembri r. 1821 a predtým (teda až do decembra 1821)
M. Jeleňak bol skutočne i parochom Krásnobrodu. Takto v r. 1821 by sa mohli uviesť
obaja: teda M. Jeleňak i J. Chanas ako parochovia farnosti Krásny Brod.
10 Porov. Acta Congregationis in Monte Csernek 1824.
11 Porov. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Prešoviensis (Fragopolitanae) et Administraturae Apostolicae Dioec. Munkačensis in Slovachia pro anno Domini 1944, Prešov, 1944, str. 94. Údaje Prešovského
Schematizmu sa zhodujú s baziliánskymi Katalógmi z daného obdobia.
12 Kralickyj publikoval veľmi veľa článkov nielen priamo pod vlastným svojim
menom, ale aj pod pseudonymami, skrývajúc sa takto pred prenasledovaním zo strany
latiníkov a maďarónov. Jeho pseudonymá boli: Askoľd, Ivan Noď, I. Vasiljevič, Foma Fomič, Laborčan a kryptonymá: A.K., A.Kr., An.Kr., K., A.F.K., F.F. a iné,
(porov. Ä. ®çüÅ´, ÆÄ•Å·ß°ôù û´Å°óÎ˝üóù, Ï¨ÑÑ, ˚ü ô≠·ß´óüØ, Analecta
OSBM, Rím, IX (XV) (1974) str. 276-277; M. Jasik, Anatolij Kralický, rusínsky spisovateľ a historik 19. storočia, Čabiny, 2004, str. 16).
13 Porov. V™stnikß dlå R¨sinovß Avstr⁄iskoi derΩav¥, č. 102, Videň,
30. augusta (11. septembra) 1851, str. 407.
14 Osudom historických osobností je, že máloktorej z nich vieme presný dátum
jej narodenia. Obyčajne sa pozná len dátum jej smrti. Napríklad o dátume narodenia
slávneho francúzskeho dobyvateľa Európy Napoleonovi (ktorý si «vylámal zuby»
pri dobýjaní Ruska) sa dodnes vedú medzi historikmi spory… Výnimkou nie je ani
rusínsky velikán Anatolij Kralickyj. Literatúra všade uvádza, že jeromních Anatolij
A. Kralickyj sa narodil 12. februára 1834. Padyak v archívoch objavil, že to nebolo v r.
1834 – ale o rok pozdejšie – v r. 1835, (porov. V. Padäk, «Konferenc¡ä o Kralicæk¡m ¡z senzac¡öv», Narodny novinky, Prä˚ev, 10-13 (2006) str. 1).
15 Haličina patrila do Rakúska, Mukačevská i Prešovská eparchie do Uhorska.
16 A. Kralickyj hneď v poznámkach vysvetľuje, kto sú to «Sotáci»: «Sotácky ľud je
r. k. (rutheno-katolíckeho t.j. rusínskokatolíckého = gréckokatolíckeho) vierovyznania
a hovorí celkom pokazeným slovenským podnárečím; tak, že hovorí «so» namiesto
'čo'», (Ä. û´Å°óÎüôù, Æ™y≠ó•ı †ÅÉß´≠üôó ÖÛ ‚áß´Òó•ôØ, §ÅyüßÖõù ¨Éß´•óüÛ
óïãÅÖÅç£õù †ó·. ¶ÉÒç≠·Öß£Û ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ, Ľvov, 1865, str. 105).
17 Kralickyj uvádza, že dedinské školy sa začali zakladať až v r. 1850. Predtým sa
tunajší obyvatelia učili čítať od ďaka (kantora) z Bukvara či Psaltyra a trochu cirkevného spevu. V r. 1865 už v každej dedine existovala vlastná cirkevná škola, avšak nebolo
dostatok učebných pomôcok (porov. tamtiež, str. 106).
18 Tamtiež, str. 105-106.
19 V. Padäk, «Nev¡domij fotograf Anatol¡j Kralicækij», Naukovij
zb¡rnik Muzeü ukra¥nsæko¥ kulæturi u Svidniku, 18, Prä˚¡v, 1992, str. 199-209.
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O. Alexander Duchnovič (1803-1865) – národný buditeľ podkarpatských
Rusínov. Bol členom III. rádu sv. Bazila Veľkého.
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22. Bazilián III. rádu o. Alexander
Duchnovič (1803-1865)

P

odľa Padyaka na sobore baziliánov v Krásnobrodskom monastyre
v roku 1848 zastupoval prešovského episkopa Josifa Gaganca
(1842-1875) o. A. Duchnovič. Rusínsky národný buditeľ Duchnovič navrhol baziliánom, aby kúpili tlačiareň od košického Karola Ellingera,
doplnili ju cyrilskými písmenami a umiestnili ju v Mukačevskom monastyre na Černečej Hore, kde
by cyrilikou tlačili pre celé
Uhorsko. Múdra myšlienka sa však žiaľ nerealizovala, lebo v r. 1848-1849 vypukla revolúcia1 a po nej sa
nepriaznivo zmenila aj politická situácia.

Jeromních Venjamin Jacin (1804-1887)
bol ihumenom Krásnobrodu v rokoch
1848-1853, teda v čase, keď častým hosťom
Krásnobrodského monastyra bol A. Duchnovič.

Rok 1858 – vladyka J.
Gaganec s A. Duchnovičom vizitovali Monastyr
Ako sa dá vydedukovať z listu A. Duchnoviča
z 25. 3. (6. 4.) 1858 na sviatok Sošestvije Sv. Ducha,
pri príležitosti odpustu, navštívil Monastyr prešovský
vladyka Kyr Josif Gaganec
(1843-1875).2
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Z iného rukopisu Duchnoviča sa dozvedáme, že sa jednalo o vizitáciu všetkých baziliánskych monastyrov Karpatorusínskej provincie,
ktorú vladyka Kyr J. Gaganec robil na príkaz kardinála Jána Szcitovského (primasa Uhorska). Na tejto ceste vladyku sprevádzal i o. A.
Duchnovič – preto bol o všetkom tak dobre informovaný:
Do Krásnobrodského monastyra vladyka Gaganec zavítal 21. mája
1858. Bolo to v piatok pred sviatkom Rusaľa – Zoslaním Svätého
Ducha, kedy vlastne začínal už samotný odpust pre cudzincov prichádzajúcich do Krásneho Brodu z ďalekého okolia i z poza hraníc. V ten
istý deň odslúžil archijerejskú Božestvennuju Liturhiju a posvätil podľa
obyčaju vodu v rieke Laborec:
«… dňa 21-oho toržestvenno pribyl v monastyr Krasnobrodskij, hdi
toho ešče dňa, t.je. v pjatnicju pered Sošestvijem sv. Ducha toržestvenno liturhizoval, po obyknoveniju osvjatil v (riki) Laborci vodu. Ibo
v Krasnobrodskom Monastyri na Sošestvije sv. Ducha byvavšij otpust, dľa inostrannych otbyvajetsja v pjatnicu pred Sošestvijem, hdi
mnohočislennyj sobirajetsja iz dalekich storon narod, najpače iz
Haličiny, blahohovinija radi prichoďaščij.»
V sobotu 22. mája archijerej
navštívil farnosti: Borov, Haburu,
Čertižné a Medzilaborce. Dňa 23.
mája – teda v nedeľu Sošestvija Sv.
Ducha, opäť odslúžil slávnostné
bohoslužby v Monastyre a dňa 24.
mája navštívil farnosť Krásnobrod
a Sukov, potom sa vrátil prenocovať do Radvane a odtiaľ dňa 26.
cez Humenné sa opäť vrátil na noc
do Stakčína (Staščina). Nič zvláštNa Labirštine v okolí Krásneho
neho sa na tejto ceste nestalo, iba
Brodu dodnes žijú Rusíni, preto
majú i dvojjazyčné tabule na ceste
to, že episkopský koč v samotnom
pri vstupe i výstupe z obce.
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Monastyre sa prevrátil (v chutori), pretože kočiš (kučera) sa opil, a preto sa koč musel v Medzilaborciach opravovať.3
Gréckokatolícky svjaščenik z Čertižného – Michajil Beskid (svjaščenikom v Čertižnom bol v rokoch 1830-1879, spolu 49 rokov), ktorý
sa osobne zúčastnil odpustu (1858), vo svojich dejinách napísaných tri
roky po udalostiach v r. 1861: «Korotka ¡stor¡ä greko-katolicæko¥
mater¡-cerkvi v ÇertiΩnomu» (v preklade: Krátke dejiny gréckokatolíckej matko-cerkvi v Čertižnom) uvádza, že odpustová Služba Božia,
ktorú na Rusaľa 23. mája 1858 v Krásnobrodskom monastyre odslúžil
prešovský episkop Josif Gaganec, sa začala o 11.00 a skončila o 15.00
(teda trvala štyri hodiny). Po myrovaní bol obchod okolo cerkvi a zaspievali mnoholitstvije rímskemu pápežovi Piusovi IX., potom rakúsko-uhorskému cisárovi Františkovi Jozefovi, potom jeho cisárskej rodine, potom jeho armáde, potom uhorskému latinskému primasovi-kardinálovi, potom za všetok ľud a nakoniec za prešovského gréckokatolíckeho episkopa, jeho úspešnú vizitáciu i šťastný návrat domov…4
Ďalej episkop Josif Gaganec pokračoval v ceste do Mukačevskej
eparchie, aby navštívili ďalšie baziliánske monastyry: v Malom Bereznom a v Mukačeve… V Mukačevskom monastyre uverejnil Pravidlá
Rádu sv. Bazila Veľkého (pozri na str. 338), zároveň sa tu rozhodlo,
aby noviciát baziliánov bol premiestnený z Mukačeva do Krásnobrodu. Za magistra-vychovávateľa novikov bol určený človek mimoriadných kvalít a schopností jeromních – Vladimír Hippolyt Terleckyj, «doktor teológie a medicíny».5
Knihy darované pre Monastyr
Z 1. (13.) júna roku 1859 máme zachovaný darovací list Duchnoviča, v ktorom venuje Krásnobrodskému monastyru časť svojej knižnice za týchto darovacích podmienok: knihy majú byť uložené v tomto
monastyre, pretože je tam noviciát baziliánov; majú byť zaevidované v osobitnom katalógu; bude pre nich stanovený špeciálny bibliotekár, najlepšie ak sám magister novikov, ktorý ich bude svojim novikom poži337

Pravidlá pre baziliánov v Uhorsku vyšli tlačou najprv po latinsky v roku 1857. Baziliáni v Uhorsku mali iné Pravidlá ako baziliáni v Haličine. Rímskokatolíci vtedy
nedovoľovali nič vydať, pokiaľ to nebolo napísané po latinsky. Vďaka A. Duchnovičovi, boli preložené do rusínčiny a vydané cyrilikou v roku 1858 v Ľvove. Ľvov vtedy
patril do Rakúsko-Uhorska. Na obrázku je titulná strana Pravidiel písaných cyrilikou z roku 1858. Obsah je samozrejme zhodný s Pravidlami v latinčine z r. 1857.
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čiavať; z týchto kníh sa bude požičiavať i poza Monastyr, ale nie na dlhší čas, ako na tri mesiace; knihy sa pri navrátení záväzne musia kontrolovať, či z nich niečo nechýba; Monastyr sa bude starať i o doplňovanie nových kníh.
V darovacej listine sa ďalej ustanovuje, že ak to bude vhodné a baziliáni sa mu budú chcieť poďakovať, zdá sa mu dostatočnou náhradou,
ak sa budú za neho modliť; táto časť knižnice sa bude volať Duchnovičovou a každý kto ju bude užívať, mu zaželá blaženný pokoj a večnú
pamiatku.
Na konci darovacej listiny je podpísaný: Aleksander Duchnovič,
Sobora Krylošan Prjašovskaho kanonik, Archi Dijakon katedraľnyj i
Čina s. Vasilija Velikaho Sobrat. Podobne aj v iných svojich listoch sa
A. Duchnovič vyjadroval, že je «spolubratom» baziliánov – «sobratom».
Podľa baziliánskych Pravidiel z r. 1857 (1858) vyplýva, že sobrat
znamená v dnešnom zmysle: bazilián III. rádu. Teda Alexander Duchnovič bol baziliánom III. rádu. Na liste je napísaná poznámka archivistu: Osnovanije Biblioteki Krasnobrodsko-Manastyrskoj – Aleksandrom Duchnovičem. 1859.6
Rok 1860 – sobor baziliánov v Krásnobrodskom monastyre
Z Denníka Alexandra Duchnoviča sa dozvedáme, že 4. (16.) júla
1860 sa v Krásnobrodskom monastyre uskutočnil ďalší sobor baziliánov Karpatoruskej provincie. Prešovský episkop znovu poveril práve
o. Alexandra Duchnoviča, aby ho na tomto sobore zastupoval. Pod nemalým blahodárnym vplyvom Duchnoviča a jeromnícha Terleckého (upozorňujúcich na nezdravé latiníkmi chcené a nariaďované premiestňovanie) baziliáni za protoihumena znovuvybrali jeromnícha Alexija Halečkoviča (1812-1871) a potvrdili všetkých ihumenov na svojich miestach:
«Dnä 4/16 Èulæä 1860. Prazdnovalsä obw¥j Soborß Inokovß S. Vasil¥ä Velikago vß Monastyr™ Krasnobrodskomß, podß preds™da339
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telæstvom Kommissarä Aleksandra Duxnoviça. TakoΩde na tomß
sobor™ izbranno Naçalniki, i Nastoäteli, a sice:
Vß Proto Igumena 8. Ωreb¥ämi izbranß Otecß Aleks¥j Galeçkoviçß byv˚¥j Proto Igumenß. Vo Igumena Mukaçevskogo Otecß Emil¥anß Bigar¥j, proç¥iΩe Igumeny vs™ sutæ potverdΩeny. Otecß Vladimirß Terleck¥j ne xot™lß prinätæ çinovstva».7

_______________________
1 Porov. V. Padäk, UΩgorodsækij tiΩnevik «Novyj Sv™tß» (1871-1872),
Anotovana b¡bl¡ograf¡ä mater¡al¡v ta ¡storiçnij naris, UΩgorod, 2006, str. 5.
2 Porov. Ü. ûô•ÅÈ, Æ®ç´ç©ó≠üÅ Ä. äyÈ•ßÖóÌÅ ï ÑÅ≠ó°ô˚•Å£óØ, Analecta
OSBM, Rím, V (XI) (1967) str. 370.
3 Rukopis uverejnený v článku Ä. ®çüÅ´, Æ®´˚ÔôÖ≠˝üóù Ö°ÅãóüÅ úß≠óÁ
àÅâÅ•çÎ˝, Ñôïó·Å·ß´ ¶¶. ÑÅ≠ó°ô˚•Ø, Analecta OSBM, Rím, X (XVI) (1979) str.
384-385.
4 Porov. M. Beskid, «Korotka ¡stor¡ä greko-katolicæko¥ mater¡-cerkvi
v ÇertiΩnomu», Naukovij zb¡rnik Muzeü ukra¥nsæko-rusæko¥ kulæturi u Svidniku, 22, Prešov, 2001, str. 182.
5 Príspevok o. A. Duchnoviča o vizitácii vladyku Gaganca v ÆÍç´üßÖ•Åû ÜÅïç·ÅØ, Budín, 1858, č. 14, str. 109; pretlačené tiež v článku Ä. ®çüÅ´, Æ®´˚ÔôÖ≠˝üóù Ö°ÅãóüÅ úß≠óÁ àÅâÅ•çÎ˝, Ñôïó·Å·ß´ ¶¶. ÑÅ≠ó°ô˚•Ø, Analecta OSBM,
Rím, X (XVI) (1979) str. 386.
6 Porov. Ü. ûô•ÅÈ, Æ®ç´ç©ó≠üÅ Ä. äyÈ•ßÖóÌÅ ï ÑÅ≠ó°ô˚•Å£óØ, Analecta
OSBM, Rím, V (XI) (1967) str. 375-376.
7 Porov. «Zapiska Aleksandra Duxnoviça 1858», Naukovij zb¡rnik Muzeü
ukra¥nsko-rusæko¥ kulæturi u Svidniku, 21, Prešov, 1998, str. 353.
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23. Krásnobrodský polyglot – jeromních
Vladimír H. Terleckyj, OSBM
(1808-1889)1

V

Krásnobrodskom monastyre pôsobil v rokoch 1860-1872 baziliánsky génius a polyglot (ovládal veľa jazykov) Vladimír Hippolyt Terleckyj, ktorý bol v 19. st. veľmi významnou osobnosťou v hnutí
tzv. všeslovanskej vzájomnosti v Rakúsko-Uhorsku.
Hippolyt Terleckyj (1808-1889) sa narodil v r. 1808 vo Volynskej guberniji, vo vtedajšom Rusku (dnes Ukrajina – vedel perfektne po rusky a ukrajinsky). V rokoch
1825-1830 študoval vo Viedni medicínu (vedel perfektne po nemecky a latinsky),
neskôr pokračoval v štúdiách v Krakove (vedel perfektne po poľsky) a získal titul
«doktor medicíny». Cestoval často po celej Západnej Európe. V rokoch 1836-1842
pôsobil v Paríži vo Francúzsku (vedel perfektne po francúzsky). V r. 1842 bol vysvätený na kňaza. V rokoch 1842-1848 žil v Ríme, kde študoval teológiu a dosiahol tam aj v poradí už druhý doktorát – doktorát z teológie
(vedel perfektne po taliansky, staroslovansky).
Ako prvý a jediný v dejinách vypracoval geniálny projekt gréckokatolíckeho patriarchátu
v Rakúskom cisárstve, ktorý by zastrešoval
všetkých gréckokatolíkov. V rokoch 18491855 žil opäť v Paríži vo Francúzsku. V rokoch
1855-1857 prebýval v Antiochii a v Palestíne
(naučil sa perfektne po grécky a arabsky).

Polyglot a všestranný jazykový
génius V. H. Terleckyj pôsobil
v Krásnobrodskom monastyre
v rokoch 1860-1872. Túto dobovú fotografiu vyhotovil A. Kralickyj, OSBM – rodák z Čabín.

Duchnovič a Terleckyj
V roku 1857 Terleckyj prišiel na Podkarpatskú Rus a stal sa veľkým priateľom kanonika Alexandra Duchnoviča (dvaja veľkí intelektuáli Duchno341

Titulná strana prvého azbukou tlačeného Schematizmu Karpatoruskej provincie
baziliánov v Uhorskom kráľovstve na rok 1870. Tento rusínsky písaný
Schematizmus vyšiel vďaka intelektuálovi Vladimírovi Terleckému.
Baziliáni počas tisícročnej existencie Uhorského kráľovstva vydali, a aj to len
vďaka Terleckému, len dva Schematizmy azbukou — na rok 1870 a na rok 1873.
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vič-Terleckyj sa hneď našli). Duchnovič si veľmi dobre uvedomoval,
akú významnú úlohu zastávali baziliáni v dejinách gréckokatolíkov, a
preto sa k nim snažil čo najskôr pridať aj tohto výnimočného intelektuála, len čo ho lepšie spoznal. Pod vplyvom Duchnoviča v tom istom r.
1857 (už ako zrelý štyridsaťdeväť ročný gréckokatolícky kňaz) vstúpil
v Mukačeve do Baziliánskeho Rádu (tam sa naučil perfektne po rusínsky a maďarsky).
Po vstupe do monastyra Hippolyt Terleckyj prijal mníšske meno
Vladimír. Večné baziliánske sľuby zložil krátko nato, už v roku 1858,
a hneď od toho istého roku bol ihumenom Maloberezňanského monastyra (pravdepodobne necelé tri roky: 1858-1860).
Neskôr sa stal magistrom-vychovávateľom v noviciáte v Krásnom Brode. Baziliánsky Schematizmus uvádza, že Terleckyj bol magistrom-vychovávateľom v noviciáte v Krásnobrode už v r. 1860.
Príchod Terleckého do Krásnobrodu
1. februára 1860, pri tejto slávnostnej príležitosti A. Duchnovič
napísal a venoval Terleckému báseň (pozri na str. 347), kde doslovne
píše, že Terleckyj žije v Krásnobrodskom monastyre: «Tvoe blaΩenstvo potyrß I Krasnobrodsk¥j S™birß Sostavitß teb™ kumirß
Çestnyj Otecß Vladimirß» [čítaj: Tvoje blaženstvo potyr I Krasnobrodskij Sibir Sostavit tebi kumir Čestnyj Otec Vladimir] – v preklade
do slovenčiny: … Tvoja dobrota – čašu (víťazný pohár) i Krásnobrodský Sibír (= ťažký život v Krásnobrodskom monastyre akoby vo vyhnanstve na Sibíri) – pomník (= pamätník) ti postaví, čnostný otče Vladimír… Tu pôsobil (s krátkou prestávkou v r. 1863) skoro nepretržitých dvanásť rokov (1860-1872). Opísal momentálny stav ako aj históriu tunajšieho Monastyra. Je to prvá dodnes známa publikovaná ucelená história Krásnobrodského monastyra (1870).2
V tejto svojej štúdii však odvážne kritizoval pokus o tzv. Krásnobrodskú úniu v r. 1614, čo sa mu stalo osudným. Už o rok nato (1871)
začalo totiž otvorené prenasledovanie jeho osoby z boku uhorských la343
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tiníkov, ktorí proti nemu šikovne zneužili jeho vlastných spolubratov
baziliánov a aj vďaka nim sa im ho podarilo vyhnať z Monastyra do emigrácie do vtedajšieho cárskeho Ruska. Medzi vlastných prišiel a vlastní
ho neprijali – samozrejme, že zo závisti, tak ako Isusa Christa (porov. Jn
1,11; Mt 27,18).
Rok 1872 – vyhnanie Terleckého z Monastyra
Jeromních V. H. Terleckyj bol priamoúmerne svojej vysokej inteligencii neustále zapletený vo «vysokej politike» orientovanej na slovanské Rusko. Bol podporovateľom (podobne ako v tom čase aj štúrovci) tzv. všeslovanskej vzájomnosti. Preto ho maďaróni obviňovali
z panslavizmu a nenávideli ho. Zapojil sa dokonca aj do tzv. «obradového hnutia», ktoré sa snažilo o očistenie gréckokatolíckeho obradu od latinizmov a malo svoje centrum v Ľvove (Ľvov bol súčasťou
Rakúsko-Uhorska). U latiníkov to vyvolalo nevídane veľký odpor. V r.
1870 publikoval v Ľvove článok-dejiny Krásnobrodského monastyra.
Už o pár mesiacov nato, v r. 1871 ministerstvo vnútra po údajnom
obdržaní anonymu, že Terleckyj je vraj špiónom samého ruského cára,
žiadalo monastyrských nadriadených (protoihumena), aby Terleckého
premiestnili z Krásnobrodského do Mukačevského monastyra. Bol to
však len medzistupeň plánovanej likvidácie – snaha izolovať ho od známych ľudí a sympatizantov do nového cudzieho prostredia. Vplyvný
prešovský kanonik o. A. Duchnovič (národný buditeľ Rusínov) vtedy
už šesť rokov nebol nažive (+1865), preto nemohol intelektuála V. H.
Terleckého proti lživým obvineniam nijako brániť.
Po vyhnaní Terleckého z Krásnobrodu na Černeču Horu pri Mukačeve, kde už nemal oporu krásnobrodských veriacich, ktorí ho ináč
mali veľmi radi a vedeli, že nerobil nič zlého, ho prinútili úplne opustiť
územie Rakúsko-Uhorska. Vyhnaný nemal kde ísť, ani kde hlavu skloniť… Ruský cár mu však blahosklonne dovolil natrvalo sa usadiť v Rusku. Po dovolení od cára, zostárnutý, ale na duši nezlomený – 64-ročný
jeromních Terleckyj sa v roku 1872 usadil v Kyjeve, kde ho obzvlášť
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láskavo prichýlili (aby nezomrel od hladu na ulici) mnísi v Michajlovskom pravoslávnom monastyre.
V roku 1874 publikoval knihu o národnostno-politickej situácii
na území Uhorskej Rusi: «Ugorskaä Rusæ i vozroΩdenie soznaniä
narodnosti meΩdu russkimi vß Vengrii, Kievß, 1874». Tento rusínsky velikán zomrel ako vyše 80 ročný «archimandrit» v Odesse v r.
1889 (1888).3 «V™’çnaå e¯mù pámåt´».
Dejiny sa opakujú, jezuita Ján Babjak prenasleduje Rusínov v Prešove
Každý bazilián, ktorý napísal komplexné dejiny Krásnobrodského monastyra a kritizoval tzv. Krásnobrodskú úniu, bol ťažko prenasledovaný latiníkmi. Komplexné dejiny Krásnobrodského monastyra napísali a samostatne publikovali doteraz len traja
historici:
" bazilián V. H. Terleckyj (1808-1889) v roku 1870 (Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, spolu púhych 8 strán);4
" K. Zaklinskyj (1889-1966) v roku 1965 (Æ§Å´ó≠ ô≠·ß´ôõ û´Å≠•ßÉ´ôã≠˝üßáß £ß•Å≠·ó´˚Ø, spolu 16 strán);5
" bazilián J. V. Timkovič (1964) v roku 1995 (Letopis Krásnobrodského monastiera alebo kúsok zo slávnych dejín gréckokatolíkov na Slovensku, 126 strán);6
Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) (956 strán) a Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. st. po súčastnosť (585 strán).
Samostatné články iných historikov o Krásnobrodskom monastyre viac alebo menej len opakovali údaje niektorého z týchto troch autorov.
Terleckyj a Zaklinskyj publikovali dejiny Krásnobrodu ako obsiahly článok vo vedeckých zborníkoch a Timkovič dokonca v troch samostatných knihách. Zaujímavé
je, že jeromnícha Terleckého vyhnali z baziliánskeho monastyra a zneužili pritom i
svetskú moc-štát a jeromnícha Timkoviča sa tiež pokúsili už v r. 2003 vylúčiť z baziliánskeho rádu ako mnícha s večnými sľubmi.7 Od r. 2005 sa pokúšali Timkoviča
dokonca uväzniť na päť rokov, len zato, že ako mních s večnými sľubmi žil a pôsobil
v Prešovskom baziliánskom monastyre, zneužívajúc pritom Okresnú prokuratúru
Prešov Slovenskej republiky a súbežne Okresný súd Prešov, aby Timkoviča s pomocou polície z Prešovského monastyra, Vajanského 31, deložovali. 2. augusta 2008 sa
jezuitovi-metropolitovi Babjakovi a protoihumenovi Sedláčkovi, za pomoci svetskej
moci (Okresný súd Prešov) podarilo fyzicky naozaj vyhnať Timkoviča z Prešovského baziliánskeho monastyra. Hneď nato jezuita-arcibiskup Ján Babjak dal uzamknúť
vstupnú bránu do Prešovského monastyra železnou reťazou, uvalil na Prešovský monastyr interdikt a od 7. septembra 2008 exkomunikoval 150-200 rusínskych veriacich, čo
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«Vseçesnomu Otcu
Vladimiru Terleckomu.

Vsečnostnému otcovi
Vladimírovi Terleckému.

Çestnyj Otecß Vladimirß!
Pozdravläetß tebä wirß’
Drugß, Ωelaä teb™ mirß
Çestnyj Otecß Vladimirß!

Čnostný otče Vladimír,
pozdravuje ťa ščiro
priateľ, želajúc ti mier,
čnostný otče Vladimír.

Vitaetß tebä vesæ klirß,
A ä zvukomß gluxixß lirß
Zapoü teb™ vse wirß
Çestnyj Otecß Vladimirß.

Víta ťa celý klérus
a ja zvukom hluchých lýr,
zaspievam ti vždy štedrejšie,
čnostný otče Vladimír.

Xotæ ty russk¥j bogatyræ,
Zatvorilsä vß monastiræ,
Çitae˚æ uΩe Psaltyræ
Çestnyj Otecß Vladimirß.

Hoci si ruský bohatyr,
zatvoril si sa v monastyr,
čítavaš už Psaltyr,
čnostný otče Vladimír.

Proto tebä znaetß m¥rß,
Teb™ bagränyxß porfirß
NaleΩitß do polnyxß m™rß,
Çestnyj Otecß Vladimirß.

Preto ťa pozná vsemír,
krvavočervený porfír
ti patrí do plných mier,
čnostný otče Vladimír.

Prezirae˚æ ˚umnyj pirß,
Teb™ dovl™etß i çirß,
Nevku˚ae˚æ tuçnyj Ωirß,
Çestnyj Otecß Vladimirß.

Zriekaš sa hlučných hostín,
stačí ti i cmar,
neochutnávaš mastné mäsá,
čnostný otče Vladimír.

Tvoe blaΩenstvo potyrß
I Krasnobrodsk¥j S™birß
Sostavitß teb™ kumirß
Çestnyj Otecß Vladimirß.

Tvoja dobrota – čašu,
a Krásnobrodský Sibír
pomník ti postaví,
čnostný otče Vladimír.

Teb™ nebesnyj Efirß
Da blestaetß, i zefirß
Da ˚umitß; takß ty ne sirß
Çestnyj Otecß Vladimirß!

Tebe nebeský ofír,
nech sa blyští aj zafír,
nech šeptá, že nie si sám,
čnostný otče Vladimír.

1. Febr. 1860, Duxnoviç»8
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doň chodili na staroslovanské a rusínske bohoslužby Timkovičovcov hlavne v posledných dvoch rokoch. Jezuita Babjak takto urobil rozhodujúci krok k definitívnej latinizácii (zlomeniu) Rusínov v Prešove. Interdikt i exkomunikácie jezuita Babjak
uvalil protiprávne a neplatne: bez akéhokoľvek súdu, bez akéhokoľvek písomného
dekrétu a dokonca so spätným dátumom dozadu – jednoducho vyhlásiac to v nedeľu
7. septembra 2008 po všetkých cerkvách Prešova z kazateľníc (podobne ako v časoch
majstra Jána Husa).9 Interdikt a exkomunikácia boli uvalené na Prešovský baziliánsky
monastyr temer pol roka. Konečne, v nedeľu 21. decembra 2008 jezuita-metropolita
Ján Babjak odslúžil v Prešovskom baziliánskom monastyre archijerejskú Liturgiu, a tak
svoju uvalenú kliatbu (interdikt s exkomunikáciami) z Prešovského baziliánskeho monastyra (Vajanského 31) a prešovských rusínskych gr. kat. veriacich oficiálne sňal.
V prípade Timkoviča bol o všetkom priebežne osobne informovaný dokonca aj
rímsky pápež Benedikt XVI. (2005- ), ku ktorému sa tento v jednej a tej istej kauze
odvolal až päťkrát za sebou… Pápež nielenže vôbec neodpovedal a nezasiahol v prospech spravodlivosti, ale naopak podporoval prenasledovateľov – prolatínskych cirkevných hodnostárov ich povyšovaním či potvrdzovaním v dôležitých cirkevných funkciách… Všetky informácie dostával poštou do vlastných rúk, o čom svedčia návratky oficiálne potvrdené Vatikánskou a Slovenskou poštou ako i pečaťou a podpisom Štátneho sekretariátu vo Vatikáne.
Zaklinskyj nebol bazilián, preto ho latiníci nemohli vylúčiť z Baziliánskeho Rádu
zato, že sa vyjadril negatívne o pokuse o Krásnobrodskú úniu v r. 1614. Mal v podstate aj dvojnásobné šťastie, lebo svoju históriu publikoval v r. 1965, teda v čase, keď
v Československu vládol tvrdý socializmus a judáši a vlci v rímskokatolíckej Cirkvi
boli blokovaní vo svojej nekalej intrigárskej činnosti…, a okrem toho zomrel o rok
po publikovaní (1966), takže latiníci ani nestihli urobiť nijaké vážnejšie postihy.

Duchnovičova báseň venovaná rusínskemu bohatierovi, baziliánskemu jeromníchovi Terleckému pri príležitosti jeho príchodu do Krásnobrodu
Päť rokov pred svojou smrťou, v r. 1860 napísal A. Duchnovič po rusínsky báseň-ódu, ktorú venoval baziliánskemu vzdelancovi, ovládajúcemu minimálne dvanásť rečí, V. H. Terleckému. Duchnovič ho vo svojej básni tituluje «russkym bohatyrjom», ktorý sa zatvoril do monastyra
(Xotæ ty russk¥j bogatyræ, zatvorilsä vß monastiræ – v preklade
do slovenčiny: hoci si ruský bohatyr, zatvoril si sa v monastyr), do pozemského vyhnanstva, ako keby na Sibír (pozri na str. 346).
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A. Duchnovič bol nadšený vzdelanosťou, rozhodnosťou a všestranným pre Boha
zapáleným vzdelaním V. H. Terleckého. Správne predpokladal, že Terleckyj svojím
vstupom k baziliánom intelektuálne posilní ich rady a okrem toho v čase tuhej maďarizácie a likvidácie všetkého rusínskeho a vôbec slovanského na území Uhorska
svojou prirodzenou autoritou pomôže i všetkým Slovanom Uhorska. V Krásnobrodskom monastyre sa v tých časoch intenzívne schádzala rusínska inteligencia a radila
sa, čo podnikať a ako ďalej proti maďarizácii a latinizácii… Stretnutiam predsedali intelektuáli, najčastejšie Duchnovič (+1865) a po jeho smrti – v rokoch 1865-1871 už
len osamotený V. H. Terleckyj.

_______________________
1 Takmer celá táto kapitola (bez poznámok) bola už publikovaná v článku: J.V.

T¡mkov¡ç, «Krasnobr¡dæskyj pol¡®lot – œromonax Vladim¡r È. Terlecækyj
(1808-1889)», Rusin, Prä˚ov, 4 (2008) str. 16-17.
2 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 23-31.
3 Tento životopis V. H. Terleckého bol spracovaný podľa údajov uverejnených
v Íematizmß inokovß Çina sv. Vasil⁄å Velikago, Ágorsk⁄å oblasti, na godß 1870, Ungvarini, 1869, str. 13; V. Feniç, O. Capuliç, Malobereznänsækij Sväto-Mikola¥vsækij monastir ta naris ¡stor¡¥ Çinu sv. Vasil¡ä Velikogo na Zakarpatt¡, UΩgorod, 2004, str. 78-79; I. Pop, Qnciklopediä Podkarpatskoj Rusi, UΩgorod, 2001, str. 359-360; A. Pekar, «Documents Concernings OSBM in Transcarpathia», Analecta OSBM, Rím, XIII (XIX) (1988) str. 336;
û. îÅü°ó•≠˝üóù, Æ§Å´ó≠ ô≠·ß´ôõ û´Å≠•ßÉ´ôã≠˝üßáß £ß•Å≠·ó´˚Ø, Vedecký
zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, I, Bratislava-Prešov, 1965, str. 56.
4 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, str. 23-31.
5 Porov. û. îÅü°ó•≠˝üóù, Æ§Å´ó≠ ô≠·ß´ôõ û´Å≠•ßÉ´ôã≠˝üßáß £ß•Å≠·ó´˚Ø, Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, I, Bratislava-Prešov,
1965, str. 43-58.
6 Porov. J.V. Timkovič, Letopis Krásnobrodského monastiera alebo kúsok zo slávnych dejín gréckokatolíkov na Slovensku, Prešov, 1995, 126 strán.
7 Pozri str. 509-513, tiež dokumenty v knihe J.V. Timkovič, Rusíni na Slovensku
v cirkevných dokumentoch, 1. diel, Užhorod, 2006.
8 Porov. «Zapiska Aleksandra Duxnoviça 1858», Naukovij zb¡rnik Muzeü
ukra¥nsko-rusæko¥ kulæturi u Svidniku, 21, Prešov, 1998, str. 339.
9 Porov. články: «Vyhlásenie k udalostiam z 2. augusta 2008 v Prešovskom baziliánskom monastyre, Vajanského ulica č. 31, Prešov», Narodny novinky, Prä˚ov, 29-32 (2008) str. 3; J.V. T¡mkov¡ç, A. Zozuläk, «Byv zl¡kv¡dovanyj œdinyj ®rekokatolicækyj center rusinstva v Prä˚ov¡», Narodny novinky,
Prä˚ov, 37-40 (2008) str. 5.
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24. Bohoslužby v Krásnobrodskom
monastyre v rokoch 1858-1915

B

aziliáni v Krásnobrode žili v druhej pol. 19. st. (od r. 1858 do r.
1915) podľa Pravidiel vydaných tlačou v rusínčine v r. 1858
(pozri str. 338). Modlievali sa kompletný mníšsky chór po staroslovansky, teda: Polnočnicu, Utreňu, Prvý, Tretí, Šiesty, Deviaty Čas, Večirňu,
Povečerie a samozrejme, že
každý deň slúžili aj Službu
Božiu.1
Polnočnica spojená s Utreňou a Prvým Časom, v nedele a sviatky, keď nebolo
vsenočné bdenie, sa slúžila o pol štvrtej ráno (teda o
3.30 hod. ráno). Vo všedné dni sa slúžievala o pol
hodiny neskôr, tj. o 4.00
ráno (Pravila, ot. II., hl.
II., §1). V Navečeria Roždestva Christova a Voskresenija, ako aj Sošestvija
Sv. Ducha sa tieto bohoslužby začínali už o polnoci, v iné sviatočné dni
so vsenočným bdením o
2.00 ráno (Pravila, ot. II.,
Jeromních Evsebij Karpljak (1840-1902)
hl. II., §2).
žil v Krásnobrodskom monastyre celkovo asi
30 rokov: okolo roku 1863 a potom od r. 1872
do r. 1899. Na fotografii má v ruke čotky.
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Božestvenna Liturgia, ktorú vždy, podľa starodávnej východnej
tradície slúžili všetci jeromnísi spolu (soborne) sa spievala o 9.00
hod. Bezprostredne pred Službou Božou sa spieval Tretí a Šiesty
Čas (Pravila, ot. II., hl. II., §3).
Večirňa, pred ktorou bol vždy Deviaty Čas sa v zimnom období
(od 1. októbra až do začiatku sv. Štyridsiatnice) slúžila o 15.00 poobede. V ostatných mesiacoch o 16.00 (Pravila, ot. II., hl. II., §5). Hneď
po Večirni bolo Malé Povečerie (Pravila, ot. II., hl. II., §7).
V čase Veľkého Pôstu (sv. Štyridsiatnice), keďže sa Večirňa spájala s
Časmi a slúžila sa Liturgia
Preždeosvjaščenych Darov, sa
Večirňa začínala vždy už o
11.00 (Pravila, ot. II., hl. II.,
§6). Veľké Povečerie, ktoré sa
slúžilo počas Veľkého Pôstu sa
začínalo vždy o 16.00 (Pravila, ot. II., hl. II., §7).

Jeromních Antonij Gojdič (1847-1906)
bol ihumenom Krásnobrodského monastyra v rokoch 1897-1899. Fotografovaný
je tesne po vstupe do baziliánskeho Rádu,
preto ešte nemá bradu predpísanú starodávnym zvykom a Pravidlami. Pochovaný je v Krásnobrodskom monastyre.
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Bohoslužobný program
vo všedný deň
Bohoslužobný program v bežný deň v Krásnobrode bol teda
v rokoch 1858-1915 takýto:
— 4.00 Polnočnica, Utreňa a Prvý Čas;
— 9.00 Tretí a Šiesty Čas
a soborná Služba Božia;
— 16.00 Deviaty Čas, Večirňa a Malé Povečerie.
V tom čase elektriky nebolo, preto sa baziliáni modlili
pri sviecach z včelieho vosku,

Bohoslužby v Krásnobrodskom monastyre v rokoch 1858-1915

alebo pri petrolejových lampách… Pre tento dôvod večerné bohoslužby boli spravidla ešte pred zotmením (v letnom období o 16.00, v zimnom už o 15.00 hod.).
Hore uvedený bohoslužobný program bol všade v severovýchodnom Uhorsku po baziliánskych monastyroch rovnaký, lebo Pravidlá z roku 1858 vtedy už platili pre všetkých rovnako. Raz do roka,
obyčajne v čase blízkom k sviatku Sošestvija Sv. Ducha, navštívil každý z monastyrov protoihumen na tzv. «vizitácii». Protoihumen prichádzal z Mukačevského monastyra z Černečej Hory a kontroloval, či
lepšie povedané povzbudzoval mníchov k svedomitému dodržiavaniu
i tohto chórového-modlitbového programu (Pravila, ot. III., hl. IV.).2
Na všetkých vyššie uvedených bohoslužbách a modlitbách cirkevného pravidla (chóru) sa zúčastňovali všetci mnísi prítomní v monas-

Jeromních Kyril Mikulič, OSBM (1842-1910) bol ihumenom Krásnobrodu
od r. 1872 do r. 1897. Na týchto fotografiách je v rozličnom veku.
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Jeden z bratov jeromníchov Čisarikovych, OSBM

Jeromních Inokentij Levkanič, OSBM
(1837-1906)
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Jeromních Jeronym Dankanič, OSBM
(1849-1907)

Jeromních Alexij Popovič, OSBM
(+1911)

Bohoslužby v Krásnobrodskom monastyre v rokoch 1858-1915

tyre. Výnimku dostávali len chorí (Pravila, ot. II., hl. I.).3 V čase mimo hore uvedených spoločných chórových modlitieb sa mnísi venovali manuálnej a intelektuálnej práci, a to každý podľa svojich schopností
a talentov…
V intervaloch medzi spoločnou modlitbou mnísi pracovali a neprestajne (hlavne počas ručnej práce) sa pošepky modlili Isusovu modlitbu: «Hospody Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnoho», na ktorú sa vzťahujú veľké prisľúbenia spásy,4 alebo Žalmy-Psaltyr. Na tzv.
Isusovu modlitbu dostávali od svojich ihumenov už v čase vstupu do monastyra čotky z čiernej vlny či iného materiálu (pozri čotky na fotografii na str. 349) so slovami, aby sa na týchto čotkách neustále modlili
hore uvedenú modlitbu.

_______________________
1 Porov. Pravila Çina S-ago Vasïlïå Velikago, vo Ágorwin™, po nastavlenïü svåtago osnovatelå i zakonodavca s. Vasïlïå vo kratc™ spisannaå i apostol´skimß pos™watelemß, metropolitomß arxïepïskopomß ostroxolmskimß, kardinalomß Ûoannomß Scitovskimß otß velikago kira potverΩdennaå, L´vovß, 1858, str. 82-83.
2 Porov. tamtiež, str. 95-97.
3 Porov. tamtiež, str. 79-81.
4 «Každý kto bude vzývať Hospodinovo meno, bude spasený», (Sk 2,21; Rim

10,13; Joel 2,32); O Isusovej modlitbe podrobnejšie pozri J.V. Timkovič, «Treba sa
modliť stále a neochabovať», Blahovistnik, Prešov, 7-8 (1996) str. 176-181; J.V.
Timkovič, «Isusova modlitba a jej korene vo Svätom Písme», Blahovistnik, Prešov,
7-8 (1996) str. 181-186; J.V. Timkovič, «Isusova modlitba v učení svätých Otcov»,
Blahovistnik, Prešov, 10 (1996) str. 254-257.

353

Dejiny baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po súčasnosť

Takto vyzerá čudotvorná ikona Krásnobrodskej Bohorodici vo svojom striebornom plášti zo 17. storočia a s korunami vykladanými drahokamami v súčasnosti.
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25. Monastyr na konci 19. storočia

A

ká bola ekonomická situácia v Krásnobrodskom monastyre
v r. 1869 sa dozvedáme z rusínsky cyrilikou písaného týždenníka «Sv™tß» [čítaj: Svit]: «Čo sa týka Krásnobrodského monastyra, nachádza sa dosť ďaleko od dediny (Krásny Brod)1, je oddelený od nej riekou2, ktorá je niekedy neprechodná. (…) Hoci jeho hospodárenie patrí k lepším v danej oblasti, i napriek tomu (…) ledva
vystačuje na chudobné uživenie troch-štyroch mníchov».3
V pokračovaní toho istého článku v nasledujúcom čísle časopisu
«Sv™tß», čítame: «Aby sme mohli udržať 5-6 mníchov, Krásnobrodský monastyr by potreboval pomoc nie menej ako 1000 zlatých
ročne. Bukovskému (monastyru), by stačilo 600, pretože, keďže nedisponuje veľkými priestormi, nemôže prijať viac mníchov».4
Rok 1869 – sobor baziliánov v Krásnobrodskom monastyre
Dňa 13. (25.) júna 1869 sa v Krásnobrodskom monastyre uskutočnil provinciálny sobor všetkých baziliánov Uhorska.5 Na tomto sobore (kapitule) vybrali jeromnícha Anatolija Kralického, rodáka z Čabín, za ihumena Sväto-Mikulášskeho monastyra v Mukačeve. Na tomto poste ostal Kralickyj až do svojej smrti v r. 1894.6 Ešte vyšší stupeň
– protoihumenstvo však neprijal, aby, podobne ako Terleckyj ukázal
škodlivosť zrušenia doživotného úradu.7
Rok 1870 – opis Krásnobrodského monastyra
Veľmi cenný opis Monastyra nachádzame z r. 1870 v Literatúrnom zborníku Haličsko-ruskej Matice od Terleckého: Monastyr
tvoril dve ramená štvoruholníka, z ktorých dlhšie bolo dvojposchodové
a tiahlo sa zo západu na východ, druhé od juhu k severu. V Monastyre
mohlo žiť 15 i viac mníchov. V r. 1870 fungovala v Monastyre knižnica,
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v ktorej sa uchovávalo okolo 2.000 exemplárov starodávnych kníh v rozličných rečiach. Veľa kníh jej daroval, ako už bolo vyššie spomenuté,
krylošanin A. Duchnovič. Z cennejších kníh Terleckyj spomína napríklad: tri kusy starodávnej cyrilikou písanej Ostrožskej Biblie, diela sv.
Bazila Veľkého z Ostrožskej tlačiarne z r. 1595, Česká letopis z r. 1541,
Zbierka českých zákonov z r. 1569, dva kusy šesťjazyčného slovníka
Kalepina z r. 1563, tiež slovník osemjazyčný od Kalepina z r. 1589. Okrem toho sa tu nachádzali i niektoré súdobé rukopisy, napr. A. Duchnoviča (ide o r. 1870, teda sa istotne jednalo o materiály staršie ako je
tento rok).8
Baziliánski mnísi pochovaní v Krásnobrodskom
monastyre
V areáli historického Monastyra, pri cerkvi Sošestvija
Sv. Ducha zo severnej strany
je dodnes zachovaný len jeden-jediný hrob baziliánskeho brata-mnícha Mateja Rubyja (1823-1906). Podľa údajov z baziliánskych hramôt
zomrel 7. septembra 1906. Jeho hrob sa zachoval len vďaka
tomu, že bol na ňom umiestnený pomník z bieleho mramora. Postarali sa o to pravdepodobne zámožní príbuzní
tohto mnícha.
Na hrobe je vyrytý trojramenNáhrobný kameň mnícha Mateja Michala ný kríž s lomeným spodným
Rubyja (1823-1906). V pozadí vľavo stará
monastyrská studňa a úplne vzadu novopo- ramenom, slnko so staroslovanstavený baziliánsky monastyr.
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ským nápisom vo vnútri: «ÛXS» (podrobnejšie pozri na str. 47). Slnko
v byzantskej liturgii totiž vždy symbolizuje Hospoda nášho Isusa Christa. Na hrobe je ďalej vyrytý tento nápis:
«RUBY MÁTÉ
Sz. Bazil r. szerzetes
1848-49-es honvédtűzér
1823-1906

EÊgò da u¯pokoitß
Gospod´, pomolímså» –
v preklade: Ruby Matej, sv. Bazila Veľkého mních, 1848-49 vojak delostrelectva, 1823-1906, Nech mu dá Hospoď upokojenie, pomodlime sa.
Ako z nápisu na pomníku vyplýva, brat Matej Michal (H)Ruby v rokoch 184849, ako 25-26 ročný aktívne bojoval v občianskej vojne ako vojak-delostrelec. Delostrelec nestrieľal len tak do oblakov, ale vždy do živých cieľov. Ktovie, koľko vojakov zasiahol Ruby… Preto sa rozhodol odísť do monastyra robiť pokánie… Baziliánske Schématizmy o ňom hovoria, že oblečený za baziliána bol ako 39-ročný v r.
1862, večné sľuby zložil v r. 1865, v rokoch 1869-1873 pôsobil ako brat-cerkovnik
na Bukovej Hore a v posledných 9 rokoch svojho života už ako 74-83 ročný (v r.
1897-1906) žil v Krásnobrodskom monastyre…

Dá sa preto plne predpokladať, že i ostatní baziliáni sú pochovaní
naokolo tejto monastyrskej cerkvi. Ich pomníky sa však nezachovali,
lebo boli príliš jednoduché a skromné.
Starodávne knihy baziliánskych hramôt jasne prezrádzajú, že v Krásnobrodskom monastyre dobehlo beh svojho života a v priebehu 150
rokov (1755-1906) tam bolo pochovaných najmenej 45 baziliánov:
+1755
+1759
+1759
+1760
+1764
+1765
+1774
+1778

¡eromonaxß Èllar¥onß Avgust¥nß (15.3.)
monaxß Gr¡gor¥j Íeptakß
¡eromonaxß Venediktß Kras¥çn¥sk¥j (14.4.)
¡eromonaxß Ènnokent¥j Ka˚peræ (21.10.)
¡eromonaxß Èoak¡mß Staruxa (14.4.)
¡eromonaxß Avraamß Lipçej (21.12.)
¡eromonaxß Atanas¥j Tor¡sk¥j
¡eromonaxß Makar¥j Íugajda (18.2.)
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+1778 ¡eromonaxß Ezek¥ilß Grubyj (16.3.)
+1779 ¡eromonaxß Ven¥aminß Fe™ræ (3.2.)
+1780-82 ¡erod¥akonß Èoannß Ple˚a (7.1.)
+1782 ¡eromonaxß ÁArtem¥j Kurtåkß (1.6.)
+1782-83 ¡eromonaxß Alimp¥j Bovankov¥çæ (7.5.)
+1785-86 monaxß Èl¥å Zelenåkß (20.4.)
+1789 ¡eromonaxß Germanß Xvatala (14.3.)
+1791 ¡eromonaxß Venediktß Varånka (23.9.)
+1793 ¡eromonaxß Amvros¥j Telepç¥kß (11.1.)
+1794 ¡erod¥akonß Èonß Rudnåkß (17.8.)
+1798 ¡eromonaxß Mitrofanß Çurçakß (24.5.)
+1799 ¡eromonaxß Meƒod¥j Xamila (10.12.)
+1801 ¡eromonaxß Gedeonß Danilçakß (5.9.)
+1802 ¡eromonaxß Anatol¥j Goc´ (25.12.)
+1804 monaxß Efremß Romanß (18.2.)
+1807 ¡eromonaxß Galakt¥onß Popikß (3.11.)
+1807 ¡eromonaxß Ïoma Vorobelæ (6.11.)
+1814 monaxß Ès¥doræ Krisov¥çæ
+1817 ¡eromonaxß Avraam¥j Kolesaræ (14.4.)
+1818 ¡eromonaxß Èeron¥mß Èlkov¥çæ (22.1.)
+1819 ¡eromonaxß Èeroƒej Íarkad¥ (14.7.)
+1822 ¡eromonaxß Gedeonß Cuprakß (24.7.)
+1822 ¡eromonaxß Èsa¥j Dadaj (3.10.)
+1827 monaxß Ïeofilaktß B¥zanc¥j (21.9.)
+1831 ¡eromonaxß Martin¥anß Zapotock¡j (14.9.)
+1835 ¡eromonaxß Èezek¥ilß Sejka (avgust)
+1841 ¡eromonaxß Varƒolomej Pavlikß (23.1.)
+1841 ¡eromonaxß Mart¡r¥j Godermarsk¥ (29.4.)
+1845 ¡eromonaxß Makar¥j Makarov¥çæ (12.6.)
+1848 ¡eromonaxß S¡meonß ÁArowakß (11.2.)
+1855 ¡eromonaxß Èerem¡j ¸roffikß (24.5.)
+1857 ¡eromonaxß Èakovß Xanasß (8.2.)
+1871 ¡eromonaxß Taras¥j Petrikß (12.6.)
+1875 ¡eromonaxß Èeroƒej Çisarikß (1.12.)
+1884 ¡eromonaxß Èoannikij Precextelæ (10.7.)
+1906 ¡eromonaxß Anton¥j Gojdiçæ (20.1.)
+1906 monaxß Matej Mixa¥lß Rub¥j (7.9.).9
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Ako je možné, že máme zaznamenaných baziliánov pochovaných v Krásnobrodskom monastyre len od r. 1755? Cyrilometodejských baziliánov pôsobiacich od 9. st.
v Krásnobrode zastihli dve reformy. Prvá sa konala po r. 1733, keď na príkaz latinizačného Zamojského synodu sa pôvodne nezávislé a samostatné baziliánske monastyry na Podkarpatsku (vtedajšie severovýchodné Uhorsko) spojili do tzv. Karpatoruskej provincie s protoihumenom (= prvým ihumenom) sídliacim v baziliánskom monastyre na Černečej Hore pri Mukačeve. Reformovaní baziliáni dostali príkaz, aby hramoty usopšich (zomrelých) viedli len od r. 1733. Staré zápisy o pochovaných cyrilometodejských "nereformovaných" mníchoch sa cieľavedome stratili a nikto nemal
záujem, aby sa zachovali. To isté sa udialo po tzv. druhej, tentoraz jezuitskej reforme
po r. 1921. Dnešní podkarpatskí baziliáni si úzkostlivo vedú zápisy o zomrelých spolubratoch, za ktorých sa modlia len od r. 1921…
To, že sme vôbec mohli uverejniť v tejto knihe hore uvedených 45 zomrelých baziliánov pochovaných v Krásnobrode v rokoch 1755-1906, sa stalo len vďaka tomu,
že jednu starodávnu rukou cyrilikou písanú hramotu so zapísanými baziliánmi uchoval
vo svojom archíve maďarský jeromních B. Dudás, OSBM (1909-2004). Od neho túto hramotu dostal k uverejneniu maďarský Prof. István Udvari (1950-2005).

_______________________
1 Dnes, teda na začiatku 21. st., sa dedina Krásny Brod tak rozrástla, že Monastyr sa v podstate už nachádza v dedine.
2 Ide o rieku Laborec. I celá dolina sa volá preto Laboreckou (Labirština).
3 Článok: odinß izß starcevß çina sv. Vasil⁄å V., ÆO na‚emß çin™ svåtago Vasil⁄å VelikagoØ, Sv™tß, Ungvar, 11. 5. 1869, str. 2.
4 Porov. ÆO na‚emß çin™ svåtago Vasil⁄å VelikagoØ, Sv™tß, Ungvar, 18. 5. 1869, str. 2. Aká to bola suma 1000 zlatých? Možno si ju budeme vedieť lepšie predstaviť, keď si uvedomíme, že ročné predplatné na časopis-týždenník
o štyroch stranách (formátu A3) «Svit» bolo v danom roku 4 zlaté guldeny.
5 Porov. Íematizmß inokovß Çina sv. Vasil⁄å Velikago, Ágorsk⁄å oblasti, na godß 1870, Ungvarini, 1869, titulná strana.
6 Porov. Ä. ®çüÅ´, ÆÄ•Å·ß°ôù û´Å°óÎ˝üóù, Ï¨ÑÑ, ˚ü ô≠·ß´óüØ, Analecta OSBM, Rím, IX (XV) (1974) str. 278.
7 Porov. K. [A. Kralickij], «Patronat», Listokß, Ungvarß, 23-24/ÈÈÈ
(1887) str. 355; Vladimirus de juxta Hornad [J.V. Timkovič], Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Košice, 2004, str. 559.
8 Porov. Ñ. ‡ç´°çÎüôù, Æ¶©ó≠Å•ôç ¢ß•Å≠·ı´˚ û´Å≠•ßÉ´ßã≠üßáßØ, †ó·ç´Å·y´•õù ¨Éß´•óü ÜÅ°óÎüß-´y≠≠üßù ¢Å·óÎõ - áßã 1870, Ľvov, 1870, 24.
9 Porov. I. Udvari., Ruszinok a XVIII. században, Nyiregyháza, 1994, str. 154-163;
J.V. Timkovič, «Zosnulí baziliánski mnísi pochovaní v monastyre Krásny Brod (okr.
Medzilaborce)», Blahovistnik, Prešov, 7 (1998) str. 186-187.
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Tab. podľa údajov Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Eperiessiensis Pro Anno Domini 1903, Eperjesini, 1903. Porov. tab. str. 326. Následkom latinizácie počet rím. kat. stúpol temer 150x (z 59 v r. 1816 na 442 v r. 1903).
Počet gr. kat. ostal približne ten istý v dôsledku emigrácie za obživou do miest a do USA.
Emigranti potom ešte dlho ekonomicky podporovali svojich krajanov «v Kraju». Napr.
temer v plnosti fundovali v krásnobrodskej farskej cerkvi zvony a ikonostas, čo dodnes pripomína nápis na zadnej strane ikonostasa: «vß i¯må oca^T i¯ s¥na i¯ stˆag∑ dˆxa
v™domo búdi, æko sei ⁄¯konostasß b¥lß postroenß eparxïal´n¥mß r™zbaromß aloiz⁄emß nevick¥mß i¯ potverΩen¥j... k√¢rß pavlomß 26. marta 1930 pro c´rkov´... vß
krasnobrod™ za 1k*1 ezri koronß za prepodobnog∑ sw˜enereå aladara gerberi i¯ cerkovnikovß i¯ k¨ratorovß sopira fedor´ vargola nikolai gal mixailß çerevka petro sopko
petro star‚ij krainåkß ivanß molod‚ij gro‚i dali virniki krasnobrodski i¯ amerikanski bratå1‚t¥ri i¯k∑n¥ golovnï s¨t´ izß starog∑ ⁄¯k∑nostasa...».
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26. Posledný sobor baziliánov
v Krásnobrode (1909) pred zničením
soborného Monastyra v I. svetovej vojne

Z

hodne s Pravidlami podkarpatských baziliánov1 z roku 1858,
sa provinciálny sobor (kapitula) mal striedavo konať dvakrát
v monastyroch Mukačevskej eparchie (Mukačevo a Mária Pócs) –
pod dohľadom mukačevského gréckokatolíckeho episkopa a tretí raz
na území Prešovskej gréckokatolíckej eparchie (Krásnobrod), pod patronátom prešovského gréckokatolíckeho episkopa.
Z doteraz záhadných a neznámych dôvodov sa kapitula-sobor v Krásnobrodskom monastyre v r. 1909 uskutočnil až po 40-ročnej prestávke, a to i napriek tomu, že sa sobory uskutočňovali každé tri roky. Uvádzajú to nielen Aktá tejto kapituly (pozri str. 390), ale dokonca aj
prešovské noviny Eperjesi lapok z r. 1909. Teda 40 rokov sa hore uvedené pravidlo pravdepodobne z ekonomických, ale aj možno politických dôvodov nedodržiavalo.
Keďže sa sobor konal (16. a 17. júna) v r. 1909 v Krásnobrodskom
monastyre, mal sa na ňom zúčastniť i prešovský vladyka Ján Valyi
(1882-1911). Z Ákt tohto soboru však vyplýva, že prešovského vladyku na ňom zastupoval veľprepošt a pápežský prelát Kornelij Kovalickyj, ktorého delegoval prešovský episkop.2 Zapisovateľom bol okrem
baziliána Emila Molnára aj zapisovateľ za Prešovské gréckokatolícke
episkopstvo profesor teológie Dr. Jenő Repák.
Prešovské maďarsky písané noviny Eperjesi lapok z r. 1909 priniesli o tomto baziliánskom sobore v Krásnobrode podrobnú správu.3
Z týchto novín vyberáme:
Ihumenom Krásnobrodského monastyra bol vtedy jeromních Vasilij Szegedy (1859-1918), a preto on bol hlavným hostiteľom všet361
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Baziliáni spolu so zástupcami eparchiálneho úradu, ktorí sa zúčastnili Krásnobrodského soboru
16.-17. júna 1909. V pozadí kaplnka Pokrova Prečistej Divy Mariji.
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kých baziliánov Karpatoruskej provincie. Na tomto pravidelnom každé tri roky sa uskutočňujúcom baziliánskom sobore sa zúčastnili títo
baziliáni (niektoré mená uvádzame v maďarskej transkripcii, ako ich
uverejnil maďarský Eperjesi lapok):
" Joakim Choma (protoihumen),
" Jenő Jozevič (ihumen Mukačevského monastyra),
" Tivadar Zubrickyj (ihumen Máriapovčianského monastyra),
" Kyril Mikulič (ihumen Imstičevského monastyra),
" Matej Vrábely (ihumen Bixádskeho monastyra),
" Vasiľ Szegedy (ihumen Krásnobrodského monastyra),
" Incze Dudič (ihumen Maloberezňanského monastyra),
" Koloman Gavriš (ihumen Chust-Boroňavského monastyra),
" Metodij Kralickyj (ihumen Bukovského monastyra),
" Emil Molnár (sekretár rádu),
" Leo Manu (konzultor rádu),
" Leontín Dolhy (konzultor rádu),
v zastúpení monastyrov ďalej tam boli
" Nikolaj Brinskyj z Mukačevského monastyra,
" Emanuil Rusinko z Mária-Povčianskeho monastyra,
" Teofan Skyba z Imstičevského monastyra,
" Alexij Popovič z Bixádskeho monastyra,
" Athanasij Maxim z Chust-Boroňavského monastyra,
" Avhustin Maxim z Maloberezňanského monastyra
" a Evhenij Šoltés z Krásnobrodského monastyra.
Teda na sobore sa zúčastnilo spolu 19 kapitulných otcov severovýchodného Uhorska. Ako uvádzajú Eperjesi lapok, sobor sa začal 16.
júna 1909 už v skorých ranných hodinách Službou Božou v monastyrskej cerkvi Sošestvija Sv. Ducha. Po tejto Službe Božej sa zamkla brána monastyra a kľúče boli odložené u ihumena Vasilija Szegedyho.
Soborní otcovia pod vedením, na tento účel od prešovského episkopa
delegovaného predsedu Kornelija Kovalického vošli do veľkej zasadacej haly monastyra, aby zvolili nového protoihumena. Do ukončenia
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Baziliáni spolu so zástupcami Prešovského eparchiálneho úradu a Zemplínskej župy tesne po obede 16. júna
1909 v prestávke Krásnobrodského sobora. V pozadí prízemné-východné krídlo Krásnobrodského monastyra, pod
šindľovou strechou ktorého hniezdia lastovičky. Lastovičky sa stali neoddeliteľnými obyvateľmi aj novopostaveného Krásnobrodského monastyra po roku 2002… (pozri na str. 506).
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voľby, podobne ako v rímskom konkláve pri voľbe pápeža, nikto nemohol opustiť Červený Rím – Krásnobrodský monastyr (pozri na str. 9
a 16). Za protoihumena bol jednomyseľne opäť zvolený prešovský rodák Joakim J. Choma, OSBM. Všetci prítomní baziliáni za spevu
nábožného hymnu potom odprevadili znovuzvoleného protoihumena
do cerkvi, kde na sv. prestole zložil prísahu.
Protoihumen Joakim Joan Choma (Sladkopevec), OSBM (1870-1931), bol protoihumenom Karpatoruskej provincie baziliánov v Uhorsku a neskôr aj v predvojnovom veľkom Československu neprerušene až do svojej smrti 25 rokov (1906-1931).
Baziliáni si zobrali vážne k srdcu dôvody argumenty ich starých autorít ako Terleckého, Kralického a iných a plne si uvedomili škodlivosť častého striedania ihumenov a premiestňovania mníchov, a preto kompromisne plniac latinizačný príkaz Zamojského synodu, každé tri roky volili toho istého. Tak sa dialo na konci 19. a začiatkom 20. st. dokopy okolo 50 rokov.
Dnes, na zač. 21. st. už to však nie je možné, lebo Vatikán spozorujúc túto prax
zakotvil v kánonickom práve a následne i v baziliánskych Pravidlách novú vymyslenú klauzulu, že protoihumen, či ihumen môžu byť v úrade len dvakrát za sebou. Pozoruhodné a veľmi zaujímavé je, že vyššie ustanovené vôbec neplatí pre latinského
generála jezuitov, či benediktínov, ktorí aj dnes v 21. st. úzkostlivo zastávajú svoje úrady doživotne. Čo by bolo s Cirkvou Christovou, keby i pápeža rímskeho kardináli volili každé tri roky a nesmel by byť v úrade dlhšie ako dve kadencie za sebou…???! Zmätok, neporiadok a úpadok.
Joan (Ján) Choma sa narodil 6. marca 1870 v Prešove v gréckokatolíckej rusínskej (ruthénskej) rodine stolára. Základnú i strednú školu vychodil v rodnom Prešove. Potom vstúpil do baziliánskeho monastyra na Černečej Hore pri Mukačeve, kde 17.
augusta 1885 bol oblečený za mnícha, prijal mníšske meno
Joakim a začal svoj noviciát (poslušnictvo).
Od septembra 1887 už ako bazilián pokračoval v štúdiách
teológie v Užhorodskom eparchiálnom seminári. Mal perfektný sluch a prekrásny hlas. Vďaka tomu, že už v monastyre sa naučil spievať liturgické prostopinije, už ako bohoslovec bol oficiálne poverený učiť ostatných svetských bohoslovcov v seminári cirkevnému spevu. Už ako tretiak-bohoslovec bol hlavným ďakom-kantorom v Užhorodskej gréckokatolíckej katedrále pri nedeľných bohoslužbách. Veriaci
ho prezývali «Sladkopevcom».
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Neskôr, tesne pred svojou smrťou v r. 1930 vydal rukopisom znotované prostopinije so špeciálnymi melódiami karpatoruských (uhorských) baziliánov: «Prostopï-

nïe po predánïü i∞nokovß Çína sv. Vas⁄’lïå Velíkago ∑¯blasti karpato-rúskïå. na ÛÊrmolog⁄’jn¥å nót¥ spisalß2 o. Û∑ak⁄’mß Xóma, protoigúmenß, Ç.S.V.V. Vß ∑bíteli sv. Nikoláå na Çernéçoj Gor™@
k. M¨káçeva. #ac*l». Jeden zriedkavý exemplár tohto vzácneho rukopisu sa nachádza v baziliánskej knižnici znovupostaveného Krásnobrodského monastyra (titulnú stranu rukou písanej knihy pozri na str. 318).
22. septembra 1892 zložil večné sľuby ako bazilián a v tom istom roku na Pokrov
Presvjatyja Bohorodicy bol rukopoložený na kňaza. Bol určený za magistra novikov
v Mukačevskom monastyre. Magistrom (učiteľom) novikov bol až do r. 1905. Už v r.
1893 sa stal provinciálnym sekretárom protoihumena Inokentija Levkaniča (pozri
jeho foto na str. 352), od r. 1894 bol provinciálnym radcom (konzultorom). Ako 36
ročný jeromních bol v r. 1906 (po smrti Levkaniča) na baziliánskom sobore v Mária
Pócsi vybraný za protoihumena všetkým baziliánom severovýchodného Uhorska.
Ním zostal až do svojej smrti do 31. augusta 1931.
Za jeho protoihumenstva bola na príkaz Vatikánu prevedená smutná jezuitská reforma karpatoruských baziliánov. Bola zrealizovaná cez už zreformovaných haličských baziliánov o. Jeronyma Malického (1865-1925), o. Hliba Kinacha (1888-1980)
a o. Polykarpa Bulyka (1885-1961). Začala sa 28. februára 1921.4

Maďarské prešovské noviny Eperejesi lapok v r. 1909 uvádzajú okrem iného aj túto charakteristiku staronového protoihumena Joakima Chomu:
«Je to sympatický človek vo veku okolo 40 rokov, plný elánu a tvorivej energie, vždy spravodlivý, teší sa všeobecnej obľube, riadeniu
rádu sa venuje celou svojou dušou a všetkými silami…
Voľby s obradom znovuuvedenia protoihumena do jeho funkcie trvali do jednej popoludní, potom sa všetci zúčastnili slávnostného obeda, ktorý dal pripraviť ihumen Krásnobrodského monastyra Vasilij
Szegedy. Na obed boli pozvaní a sa ho aj zúčastnili i čelní predstavitelia Zemplínskej župy. Prišiel i sám župan Gyula Meczner, podžupan Gyula Dókus, hlavný slúžny gróf Viktor Hoyos, županov tajomník Dr. Endre Kontz, slúžny Dr. László Görgey, okresný lekár Dr.
Zsigmond Klein, zverolekár Dr. Kázmér Megyercsy, štátny notár
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Mihály Rigán, okresný účtovník Illés Gojdics a gréckokatolícki farári susedných farností… Po ukončení slávnostného obeda sa prítomní baziliáni odfotografovali, a to nielen sami (pozri foto na str.
362), ale i so všetkými zúčastnenými šľachticmi a úradníkmi (pozri
historické foto na str. 364), aby si každý z prítomných odniesol domov pamiatku na túto jedinečnú udalosť v Zemplínskej župe».
Poobede, keď sa hostia rozišli, ako ďalej poznamenáva Eperjesi lapok, otcovia baziliáni pokračovali vo svojej práci v programe soboru.
V nasledujúci deň volili nových predstavených jednotlivých monastyrov
a prejednávali iné vnútorné záležitosti Rádu sv. Bazila Veľkého. Sobor sa
ukončil 17. júna 1909 vo večerných hodinách. Oficiálnu 33 stranovú
Zápisnicu tohto Krásnobrodského soboru pozri na str. 373-408.
Jezuiti – «večný problém»
Zo Zápisnice je zrejmý, v porovnaní s minulými obdobiami, veľký
ekonomicky, morálny, spoločenský aj intelektuálny úpadok baziliánov
a zároveň ešte mocnejúci a silnejúci latinizačný duch. Zhubné dôsledky latinizácie sa idú odstraňovať-liečiť ešte väčšou a intenzívnejšou latinizáciou. Latiníci najprv z gréckokatolíckych baziliánskych monastyrov vonkajšími i vnútornými intrigami eliminovali intelektuálov (Terleckého vyhnali z monastyra do exilu – pozri str. 341-348, Kralickyj
mohol v strachu publikovať len pod rozličnými pseudonymami – pozri
str. 333) a potom baziliáni sú vraj len "srvátka" (pozri str. 383, 525).
Teda v 19. st. latiníci baziliánsku intelektuálnu smotanu (Terleckyj,
Kralickyj…) zlikvidovali, aby sa následne – na začiatku 20. st. z tých
istých baziliánov mohli posmievať a pohŕdavo o nich prehlasovať a publikovať, že intelektuálne sú len biednou «srvátkou» bez akéhokoľvek tuku
a s temer žiadnymi výživnými látkami (teda spoločnosti a Cirkvi na vonkajšom fóre neprospešnými členmi).
Dejiny sa opakujú. To čo latiníci vyvádzali s baziliánskymi intelektuálmi kon. 19.
st. a zač. 20. st., to isté páchajú aj v 21. st. V r. 1999-2008 sa latiníci, cez svoje "poslušné" a čohokoľvek schopné páky, pokúšali obmedziť rozličným spôsobom gr. kat.
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baziliánskych intelektuálov jeromníchov Timkovičovcov, čo vyvrcholilo 2. aug. 2008,
keď ich fyzicky za pomoci štátnej moci («miestneho šľachtica» = Okresný súd Prešov
a «pandúrov» = policajtov) vyhodili z budovy Prešovského monastyra, na ktorý následne jezuita-arcibiskup Ján Babjak dokonca uvalil interdikt ako v stredoveku (od 3. 8.
2008 do 21. 12. 2008) a všetkých rusínskych gr. kat. veriacich, ktorí doň chodili (okolo 200 ľudí) tento jezuita exkomunikoval (od 7. 9. 2008 do 21. 12. 2008 – porov. str.
101-113, 345, 347). Jezuita Babjak sa tiež v tom istom r. 2008 o baziliánoch nepriamo vyjadril, že sú iba «srvátkou», «mŕtvi-neprospešní» a doslovne napísal: «s osobitným poslaním duchovne oživiť Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku (teda baziliáni
na Slovensku sú na zač. 21. st. podľa jezuitu Babjaka mŕtvi-nečinní)» (pozri str. 525).5
Baziliánsky rád na Slovensku dnes, na zač. 21. st. dokonca stojí pred svojim oficiálnym zrušením (anihilácia baziliánov a vôbec všetkých gréckokatolíkov z Európskej únie, ktorá je nariadzovaná a riadená priamo z Vatikánu vo vízii Benedikta XVI.
na tzv. skoré "zjednotenie sa" rímskokatolíkov s ruskými pravoslávnymi – s Moskvou). Jezuita-metropolit Ján Babjak už jedným okom «poškuľuje» po Krásnobrodskom baziliánskom monastyre a jeho čudotvornej ikone zo 14. st., ktoré by chcel od baziliánov zobrať, pretože Prešovská gréckokatolícka metropolia nemá na svojom území
nijaké tak slávne a historicky podložené kultové miesto ako Krásny Brod.
Podobne sa k slávnemu baziliánskemu pútnickému miestu v Mária Pócsi zachoval
hajdudorogský gréckokatolícky episkop koncom 20. st. Jednoducho pútnické miesto
i monastyr baziliánom zobral. Neskôr baziliánom dovolil žiť a pôsobiť len v monastyrskej budove a cerkov s čudotvornou ikonou obhospodarovali episkopovi svetskí kňazi. Ešte pozdejšie, keď maďarskí baziliáni protestovali, že sa nemôžu modliť ani pred vlastnou čudotvornou ikonou, maďarský episkop im dovolil sa modliť (zdržiavať) v monastyrskej cerkvi s čudotvornou ikonou, ale len v noci od 20.00 do 7.00 ráno, aby baziliáni neboli v nijakom styku s mnohopočetnými veriacimi a «peniaze-dary od jedného milióna
veriacich, ktorí ročne navštívia toto pútnické miesto, mohol brať len episkop».

Baziliánsky rád v Uhorsku mal byť (a skutočne aj bol) odovzdaný
na milosť a nemilosť pod ďalšiu, v poradí už druhú re(de)formu jezuitov. Posielaním mladého dorastu k latinským jezuitom na tzv. noviciát
sa rozvracali starodávne byzantské korene niekedy prekvitajúceho rádu.6 "Kapitulní" otcovia, "nadšení" pre latinizáciu prehlbujúce "reformy", sami smutne – ako to zo Zápisnice-Ákt vyplýva, konštatujú, že baziliánski novici po noviciáte u jezuitov nechcú už viac byť baziliánmi,
pohŕdajú svojim cyrilometodejským gréckokatolíckym obradom a ostávajú u jezuitov pôsobiac v latinskom obrade (pozri str. 386-387)…
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To preto, že jezuiti im na noviciáte nehlásali Isusa Christa, ale sami seba!
Zápisnica bola vyhotovená po maďarsky, lebo sa písal r. 1909 a silná
maďarizácia vrcholila v celom Uhorsku.
Táto násilná maďarizácia škôl, verejného života i Cirkvi nakoniec vyústila k tomu,
že po I. svetovej vojne (1914-1918) sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a na území Prešovskej a Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie sa obnovilo pravoslávie. Podmienilo a podporilo to okrem iného násilné zavádzanie latiniky namiesto cyriliky, maďarskej reči do bohoslužieb a nútenie gréckokatolíkov na prechod z tradičného cyrilometodejského juliánskeho kalendára a na kalendár nový, tzv. gregoriánsky. V r. 1918
na troskách Rakúsko-Uhorska vzniklo «predvojnové» Československo, ktorého súčasťou sa stali nielen České zeme a Slovensko, ale aj Podkarpatská Rus. Tak tomu bolo (dve kratučké desaťročia) v rokoch 1918-1938, a potom sa aj tzv. «predvojnové»
Československo rozpadlo a začala II. svetová vojna – najväčšia a najstrašnejšia v doterajších dejinách ľudstva…

Roky 1906-1909 – dlžoba
Krásnobrodského monastyra
Ihumen Krásnobrodského monastyra jeromních Vasilij Szegedy
(1903-1912) dal v r. 1906-1909
opraviť jednotlivé budovy v monastyrskom komplexe: kaplnku
Pokrova Prečistej Divy Mariji,
vonkajšie múry monastyra a strechu. Sýpka a maštale sa prikryli
novým dreveným šindľom a vybudovala sa koniareň a nová stodola.
Opravné práce činili výdaj 9.246
korún a 61 halierov, z čoho bolo
do júna 1909 zaplatených len 3.947
korún a 61 halierov. Ostala dlžoba
5.299 korún, ktorú musel verejne
riešiť provinciálny sobor v r. 1909
– pozri Zápisnicu sobora-kapituly
Jeromních Vasilij Szegedy bol ihumenom Krásnobrodu v rokoch 1903-1912 (str. 373-408).
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Mária-Povčiansky monastyr (dnes v Maďarsku) v r. 1908 mal
šesťkrát väčší príjem ako Krásnobrodský monastyr
Szegedy požiadal kapitulných otcov účastných na Krásnobrodskom
sobore-kapitule v r. 1909, aby Mária-Povčiansky monastyr (dnes v Maďarsku) poskytol Krásnobrodskému monastyru pôžičku (pozri str. 400).
V r. 1908 mal Krásnobrodský monastyr celkový príjem 18.781 korún a 4 haliere, Mária-Povčiansky monastyr – keďže mal lepšie a úrodnejšie pozemky až 113.573 korún a 17 halierov, teda vyše šesťnásobok!
Bukovský monastyr na Bukovej Hore mal v tom istom roku celkový
príjem len 3.127 korún a 91 halierov. Teda baziliánsky monastyr v Mária-Povči mal až 36 násobne vyšší príjem ako Bukovský monastyr
(pri Stropkove) – pozri graf na str. 371 a Zápisnicu na str. 377-379.

Baziliánsky monastyr v Mária Pócsi (dnes v Maďarsku) je v súčasnosti (na začiatku
21. st.) najväčším mariánskym odpustovým miestom v Maďarsku. Baziliánom ho svojvoľne odobral a dodnes v plnosti nevrátil maďarský gr. kat. episkop (str. 368). Ročne
ho navštívi okolo jedného milióna pútnikov. Takto vyzeral v r. 1909 a prakticky aj dnes.
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Moderná technológia pri obrábaní pôdy
O jeromníchovi Vasilijovi Szegedym (1859-1918), ktorý bol ihumenom Krásnobrodu minimálne od r. 1903 do r. 1912, sa nachádza
zmienka aj v rusínsky písanom časopise «¨ç°ß» [čítaj: Selo] z r. 1911.
V tomto časopise je okrem iného zaujímavá správa, že baziliánsky ihumen Vasilij Szegedy začal ako prvý gazdovať na monastyrských pozemkoch moderným spôsobom.
Článok nekonkretizoval v čom spočívalo zmodernizovanie obrábania pôdy
v Krásnobrodskom monastyre. Pravdepodobne išlo o používanie nejakých
«Moderný vyorávač zemiakov
z r. 1905»
nových strojov, prípadne iné pestovateľské postupy. Szegedy za svojho pôsobenia v Krásnobrode obnovil

Finančný príjem niektorých baziliánskych monastyrov v r. 1908. Posledný
sobor Karpatoruskej provincie sv. Nikolaja Čudotvorcu pred I. svetovou vojnou, ktorý sa uskutočnil v Krásnobrodskom monastyre v roku 1909 nám zachoval informácie aj o príjme jednotlivých baziliánskych monastyrov v Uhorsku
(pozri Aktá soboru v nasledujúcej kapitole). Ekonomicky na tom najlepšie stál
Máriapovčiansky monastyr (dnes v Maďarsku: 113.573 korún), najhoršie
Bukovský monastyr pri Stropkove (dnes na Slovensku: 3.127 korún).
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cerkov i celý monastyr a od šľachtica Reisa kúpil pre Monastyr nový
41 uhrový pozemok, ktorý sa rozprestiera pred Monastyrom.7

_______________________
1 Porov. Pravila

Çina S-ago Vasïlïå Velikago, vo Ágorwin™, po nastavlenïü svåtago osnovatelå i zakonodavca s. Vasïlïå vo kratc™ spisannaå i apostol´skimß pos™watelemß, metropolitomß arxïepïskopomß ostroxolmskimß, kardinalomß Ûoannomß Scitovskimß otß velikago kira potverΩdennaå, Otdil IV., Hlava I., §17-18, Ľvov, 1858.

2 Porov. Ä. ®çüÅ´, Æ"îÅ©ó≠üó" ß. Ü°ôÉÅ Ü. ûô•ÅÈÅ, Ï¨ÑÑ, ©´ß ©ßÌÅ·üó
´çÁß´£ó •Å îÅüÅ´©Å··ôØ, Analecta OSBM, Rím, XII (1985) str. 122-123.
3 Porov. Eperjesi lapok, Prešov, č. 26 (1909) str. 1-2.
4 Podrobnejšie pozri článok: A. Pekar, «Proto¡gumen Joakim Xoma,
ÇSVV (1870-1931)», Analecta OSBM, Rím, XV (XXI) (1996) str. 487-499.
5 Porov. články: «Vyhlásenie k udalostiam z 2. augusta 2008 v Prešovskom baziliánskom monastyre, Vajanského ulica č. 31, Prešov», Narodny novinky, Prä˚ov, 29-32 (2008) str. 3; J.V. T¡mkov¡ç, A. Zozuläk, «Byv zl¡kv¡dovanyj œdinyj ®rekokatolicækyj center rusinstva v Prä˚ov¡», Narodny novinky,
Prä˚ov, 37-40 (2008) str. 5; Obežník Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Prešov, 1 (2008) str. 13 a mnohé autentické dokumenty fototypicky publikované: J.V. Timkovič, Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumentoch, 1. diel, Užhorod, 2006.
6 Porov. impozantné dejiny pôsobenia mníchov-baziliánov v Uhorskom kráľovstve publikované v temer tisícstranovej knihe Vladimirus de juxta Hornad [J.V.
Timkovič], Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Košice, 2004.
7 Porov. Æ¢ß•Å≠·ı´˝ ü´Å≠•ß-É´ßã≠üôùØ, ¨ç°ß, Užhorod, 4 (1911) str. 24.

Baziliáni, ktorí sa zúčastnili soboru v Krásnobrode v r. 1909 (v poradí zľava):
Knihuz konca
si možno
E. Molnár, M. Vrábely, J. Jozevič (pozri str. 363). Fotografie
19. st. objednať:
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