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V historickom vedomí mnohých ľudí je zakorenená predstava, že notári, učitelia a kňazi boli 
na väčšine slovenských dedín až do začiatku 20. storočia osamotenými predstaviteľmi in
teligencie. Medzi „pánov“ patrili kňazi nielen tým, že boli študovaní, ovládali úradný jazyk, 
latinčinu a neskôr i maďarčinu, ale aj svojím odevom, kvalitou bývania a celkovo spôsobom 
života. Kým rímskokatolícki a evanjelickí farári si svoje miesto medzi sociálnou elitou získali 
v období reformácie a potridentskej obnovy, gréckokatolícki a pravoslávni duchovní sa ešte 
i na konci vlády Márie Terézie od ostatnej dedinskej spoločnosti odlišovali len minimálne.

Posvätenie veľkonočných jedál patrí medzi tradičné zvyky vo východnom obradovom prostredí. Výjav z 19. storočia

„Potom schytil pištoľ a chcel na nás vy
streliť, a len ťažko sme mu dokázali vyrvať 
zbraň z ruky. Rýchlo sme vyšli z fary a pri
kázali mu vyviesť naše kone zo stajne. No 
on to nechcel dovoliť, schytil ohromný dre
vený kôl do ruky a jedného z nás krvavo 
poranil na hlave.“

Toto nie je úryvok z historického románu 
ani zo spomienok dobrodružného cestova
teľa, ale citát z kanonickej vizitácie gréc
kokatolíckych farností na Spiši zo začiatku 
18. storočia. Pomery, s ktorými sa vizitá
toři na návštevách u popov stretávali, ma
li od ideálu vzdelaného a disciplinovaného 
kňaza, ako ho definoval Tridentský koncil 
(1545 - 1563), veľmi ďaleko.

Zdisciplinovanie v cirkvi
V Uhorsku sa začal proces obnovy katolíckej 
cirkvi a v rámci nej i zdisciplinovania zhruba

s polstoročným posunom oproti krajinám 
západnej Európy. Ustanovenia Tridentského 
koncilu smerujúce k posilneniu katolicizmu 
mohol dôslednejšie realizovať až arcibiskup 
Peter Pazmáň (Pázmány, 1616 - 1637). Dô
ležitú úlohu pri tom zohrávali kanonické vi
zitácie, čo boli kontrolné návštevy biskupa 
alebo ním poverenej cirkevnej autority vo 
všetkých farnostiach diecézy, uskutočňova
né krátko po jeho uvedení do úradu alebo po 
uplynutí dlhšieho obdobia. Ich cieľom bolo 
získať komplexný obraz o stave jednotlivých 
cirkevných zborov a na základe neho mohli 
biskupi robiť nevyhnutné opatrenia vedú
ce k náprave chýb. V susedných Čechách či 
Rakúsku sa výsledky zvýšeného tlaku na 
zdisciplinovanie kléru, odstránenie morál
nych a teologických nedostatkov prejavi
li už v druhej polovici 17. storočia. V krajine 
svätého Štefana to bolo v mnohých oblas

tiach až začiatkom 18. storočia, po vytlače
ní Turkov a skončení stavovských povstaní. 
Nedostatočné teologické vedomosti, svet
ské správanie kňazov, konkubinát či alkoho
lizmus postupne aj vo vizitáciách uhorských 
biskupov prestávali byť najväčšími prob
lémami a pozornosť sa upriamila na religi
ozitu veriacich, stav cirkevných budov, na 
hospodárske pomery vo farnostiach a pod. 
Kanonické vizitácie, biskupské synody, po
vinnosť vedenia cirkevných matrík a iné for
my kontroly zavádzané do cirkevnej admi
nistrácie sa spolu s obdobnými opatreniami 
realizovanými v štátnej správe zásadnou 
mierou podieľali na sociálnom zdisciplino- 
vaní celej spoločnosti. Bol to proces charak
teristický pre budovanie absolutistického 
štátu v 17. a 18. storočí v celej Európe.

Kňazi a poddaní
V období silnejúceho zápasu protestantiz
mu a katolicizmu v polovici 17. storočia sa 
do pozornosti oboch táboroch dostávala 
i dovtedy bokom stojaca pravoslávna cir
kev. Kroky sedmohradských kalvínskych 
kniežat usilujúce sa o zblíženie pravoslávia 
s protestantizmom nenašli u málo vzdela
ných, tradicionalistických a na východnú li
turgiu naviazaných popov a veriacich väčší 
ohlas. Úspešnejšia bola misijná činnosť je
zuitov a františkánov, ktorí sa po vzore únie 
pravoslávnej cirkvi v Poľskom kráľovstve ro
ku 1596 o niečo podobné usilovali i medzi 
pravoslávnymi veriacimi v Uhorsku. Právny 
základ na zjednotenie pravoslávnej cirkvi 
v severovýchodnom Uhorsku s Rímom da
la Užhorodská únia, uzavretá roku 1646.
V čase jej vzniku bola udalosťou regionál
neho významu. Zúčastnilo sa na nej iba 63 
z celkového počtu okolo 600 kňazov Muka
čevskej pravoslávnej eparchie, navyše bez 
účasti ich biskupa. V podstate sa obmedzo
vala na územie domínia katolíckeho magnát- 
skeho rodu Drugetovcov v severovýchodnej 
časti Slovenska a na západe Podkarpatskej 
Rusi. Už na konci 17. storočia sa k nej však 
pripojila väčšina kňazov Mukačevského bis
kupstva, pod ktorého jurisdikciu patrilo celé 
severovýchodné Uhorsko od Marmaroša na 
východe po Spiš na Západe.

Jednou z troch podmienok, ktoré si pra
voslávni kňazi pred uzavretím únie kládli, 
bolo ich sociálne zrovnoprávnenie s kňaz
mi latinského obradu. Dovtedy bola väč
šina z nich v stave poddanstva, svojim ze
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