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Abstract: The greek Catholi church extraction od byzantine rite in 

Scepusia regards him as heritage of Constantin and Metod. On Spi✄ 
Kapitula was in 13th century biritual rite, when were two bishops, 
whose celebrated masse in byzantine rite. In general is suggestion, that 
extraction of byzantine rite is linked to vala✄ská colonization, when in 
15th century in several parts of Scepusia started accumulate Ruthens 
following valach law. Besides valach colonization was eastern Christen-
dom augmented during lazová colonization in 16 and 17 century. 
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Po☎iatky východného obradu na Spi✆i v historiogrfii 
Historiografia ponúka viacero interpretácii v otázke pôvodu byzant-

sko-slovanského obradu na Slovensku a teda v rámci neho aj na Spi✄i.  
V historiografii Gréckokatolíckej cirkvi prevláda názor, ✝e východný 

obrad je bezprostredným dedi✞stvom cyrilometodskej misie. Kres✟anstvo 
byzantského obradu na území Slovenska a v rámci neho aj Spi✄a odvo-
dzuje svoj pôvod od misijného pôsobenia solúnskych bratov sv. Kon-
✄tantína-Cyrila a Metoda. Uvedená teória hovorí, ✝e východný obrad 
a s ním aj gréckokatolíci zachovávajú kontinuitu z ve✠komoravského 
obdobia. P. ✡turák ako jeden z dôkazov tejto kontimuity cyrilometod-
skej tradície na Spi✄i uvádza doklad Spi✄ské modlitby, ktorých ✄truktúra 
nás privádza bezprostredne na jekténiu byzantsko-slovanskej 
liturgie.1 Po zániku nezávislej civilnej a cirkevnej ✄truktúry 
Ve✠komoravskej rí✄e sa aj dejiny kres✟anstva byzantského obradu boli na 
na✄om území spojené s osudmi Uhorského krá✠ovstva. Uhorsko sa tak 
stalo oblas✟ou zaujímavého javu, kde e✄te aj dlho po oficiálnej roztr✝ke 
                                                 
1 ☛TURÁK, P.: Cyrilomatodske dedi☞stvo v gréckokatolíckych obciach na Spi✌i. In: Theo-
logos, ro☞. 5, 2004, ☞. 1., s. 77-78. 
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zaujímavého javu, kde e�te aj dlho po oficiálnej roztr✁ke medzi kres✂an-
ským Východom a Západom tu pre✁ívali oba obradové a disciplinárne 
cirkevné formy vo vzájomnej symbióze.2  

Na Spi�skej Kapitule sa u✁ v 13. storo✄í spomínajú dvaja prepo�ti, 
ktorí popri latinskom obrade slú✁ili bohoslu✁by aj vo východnom obra-
de (graeci ritus). V roku 1288 sa uvádza Jakub z Farka�oviec (Attigimus, 
non modo Jacobum Praepositum, paulopost futurum Scepusiensien Epis-
copum, graeco Ritui addicrtum fuisse...., Retulit nobis discretum Vir Ma-
gister Jacobus Praepositum de Scypec/ Graeci Ritui addictus/ fidelis nos-
ter: Quos Nicolaus) a v roku 1293 prepo�t Luká� (☎Lucas Praepositus 
Scepusiensis, et ipse Graeci ritus, Ecclesiam suam vocat...., Lucas, mise-
ratione Divina Praepositus Ecclesiae S. Martini de Scepus, Aulae Majoris 
Reginae Hungariae Cancellarius, universis, praesentes literas inspectu-
ris...✆)3 

Svetská historiografia kladie v�ak po✄iatky kontinuálneho pokra✄o-
vania východného obradu do obdobia tzv. vala�skej kolonizácie. Do 
uvedeného obdobia kladú po✄iatky kontinuálneho výskytu byzantsko-
slovanského obradu v slovenskom etnickom prostredí ✝udovít Harak-
sim, Ján Be✞ko, pod✟a ktorých autochtónnou zlo✁kou gréckokatolíckej 
cirkvi od jej kon�tituovania bolo slovenské etnikum.4  

 
Vala✠ská kolonizácia 
V�eobecne prijímaným tvrdením v otázke roz�írenia Byzantsko-

slovanského obradu je príchod vala�ského obyvate✟stva (v sociálnom 
význame) po✄as vala�skej (pastierskej) kolonizácie.5 Koncom 14. a za✄. 
15. storo✄ia sa na Spi�i objavil nový etnický element ✡ Valasi. Táto ko-
lonizácia predstavovala komplexný celok pozostávajúci zo sociálnych, 
kultúrnych, ekonomických, demografických, etnických a nábo✁enských 
prvkov. Od polovice 16. storo✄ia sa vo viacerých oblastiach Spi�a usa-
dzovali Rusíni6, na základe tzv. vala�ského práva. V tomto prípade i�lo 
o dlhotrvajúci proces koloniza✄nej vlny, ktorej pôvodnými nosite✟mi boli 
rumunskí Valasi, k ich migra✄nému postupu sa pridali aj okolité národ-

                                                 
2 Porov. POVALA, G.: Spi☛ské modlitby, otázka ich genézy. In Jazykovedné ☛túdie X 
(1969), 246-266; FEJÉR, J Codex Diplomaticis Regni Hungariae, vol. 2, Buadae 1822, s. 
447; BARDOSSY, J.: Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis, notationibus, ex 
veteri ac recentiore Hungarorum Historia depromptis, Levo☞a 1902, s. 348, 404. 
3 Pozri BÁRDOSSY, J.: Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis, notationibus, ex 
veteri ac recentiore Hungarorum historia depromtis. Levo☞a 1902, s. 223, 290-291. 
4 ✌OLTÉS, P.: Historické a konfesionálne súvislosti asimilácie rusínskeho/ukrajinského 
etnika na Slovensku. In: In: Národ a národnosti na Slovensku. Stav výskumu po roku 
1989 a jeho perspektívy. Ed. ✌. ✌utaj, Pre✍ov : Universum 2004, s. 188. 
5 ✌OLTÉS, P.: Spi☛ v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storo✎í. In: Terra Scepusiensis. 
ed. M. Homza - M- Slivka - R. G✏adkiewicz - M. Pu✏aski, Bratislava: Lú☞ 2003, s. 615. 
6 Termín ✑Rusín✒ poukazoval okrem etnickej príslu✍noti, aj na konfesionálnu príslu✍nos✓.  
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nosti ako Rusíni, Ukrajinci, ✁udia z Hali✂e a Po✁ska.7 Roz✄íreniu a upev-
neniu byzantského- slovanského obradu pomohla Vala✄ská kolonizácia, 
ke☎✆e novopri✄lí kolonisti pochádzali z tých oblastí (Hali✂, Zakarpat-
sko), kde bolo kres✝anstvo byzantsko-slovanského obradu prevládajú-
cim. Na Spi✄i sa usadili Valasi v Porá✂i, Teplici, Toryskách, Závadke, 
Osturni, Kamienke, Ol✄avici, Repa✄och, Jakubanoch, Helcmanovciach, 
Lipníku.8 

Charakteristickou vlastnos✝ou tejto kolonizácie bolo, ✆e postupovala 
z východu na západ po zalesnených hrebe✞och Karpát, na rozdiel od 
napr. nemeckej koloniza✂nej vlny, ktorá sa ne✄írila údoliami proti prúdu 
riek, ale po horských hrebe✞och. Z týchto horských oblastí zostupovala 
do údolí, kde sa stretávala s pôvodným obyvate✁stvom. Správy 
o vala✄skom osídlení na Spi✄i pochádzajú z 15. storo✂ia. V súvislostí 
s vierovyznaním spomínaných kolonistov uvediem tvrdenie autorov P. 
✟turáka a G. Székelyho, ktorí sa uvádzajú, ✆e na Spi✄skej kapitule mo✆-
no sledova✝ u✆ v 13. storo✂í biritualizmus. V tomto zmysle sa interpretu-
jú aj biskupské privilégia, ktoré dal pápe✆ Bonifác IX. v roku 1402 spi✄-
skému prepo✄tovi.9 V privilégiach sa spomína, ✆e ve✁ký po✂et Ruthénov 
a Volochov, ktorí ✆ijú v susedstve, nav✄tevujú kostol sv. Martina na Spi✄-
skej Kapitule, kde sa navracajú na katolícku vieru. Kostol sv. Martina na 
Spi✄skej Kapitule nav✄tevovali aj ✠Ruthéni✡. Spi✄ská Kapitula tu vystupo-
vala ako jedno zo zriedkavých stredísk, kde východní kres✝ania prichá-
dzali do styku predstavite✁mi rímskokatolíckej cirkvi e✄te pred florent-
ským snemom (rok 1439).10 Kolonistov prijala miestna cirkev pod svoju 
jurisdikciu, t. j. pod Rím, preto v roku 1402 spi✄ský prepo✄t Juraj dostal 
od pápe✆a Bonifáca IX. právo na ude✁ovanie ✄peciálneho11 rozhre✄enia 
vzh✁adom na jestvovanie Ruthénov a Valachov v okolí. Prof. ✟tefan ✟má-
lik tvrdí, ✆e pápe✆ Bonifác IX. tieto privilégia obnovil, preto✆e zhoreli s 
ve✆ou pri ve✁kom po✆iari.12 

Pravdepodobne najstar✄ou vala✄skou dedinou, v ktorej je dolo✆ená 
existencia chrámu a farnosti byzantsko-slovanského obradu na Spi✄i je 
Porá✂. V správe z vizitácie muka✂evského biskupa z roku 1701, ktorú 
podal miestny farár uvádza, ✆e v drevenom kostole na✄iel na tráme ná-

                                                 
7 FEDOR, M.: Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku. Ko☛ice: Spolok sv. Cyrila 
a Metoda 1990, s. 59.  
8 Tam☞e. 
9 Pozri. ✌TURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v ✍eskoslovensku v rokoch 1945✎
1989. Pre☛ov: Petra 1999, s. 11. 
10 FEDOR, M.: c. d., s. 48. 
11 Pravdepodobne i☛lo o poskytovanie rozhre☛enia aj v prípadoch, ktoré sú iba 
v právomoci biskupov. Pozri. HARAKSIM, ✏.: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukraji-
ncov na Slovensku do roku 1867. Bratislava 1961, s. 16.  
12 ✌MÁLIK, ✌.: Stretnutie Východu a Západu v Spi✑skej Kapitule. In: Gréckokatolícky 
kalendár 1970. Trnava 1969, s. 33. 
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pis, ktorý pravdepodobne pochádzal z roku vystavania chrámu, uvádzal 
sa rok 1420.13 

O výskyte vala�ského elementu informuje aj Václav Chaloupecký, 
ke✁ uvádza, ✂e z roku 1426 pochádza správa o opatreniach krá✄a ☎ig-
munda Luxemburského, ktorými zakazoval �✄achte usíd✄ova✆ vala�ské 
obyvate✄stvo na Spi�i a na iných hrani✝iacich územiach.14 Existenciu 
vala�ského obyvate✄stva na ju✂nom Spi�i a severnom Gemeri dokladá 
spomínané krá✄ovské nariadenie smerujúce proti po�kodzovaniu les-
ných porastov stádami oviec.15 Aj napriek tomuto opatreniu sa Valasi 
postupne dostávali na územie Slovenska. Správy z roku 1492 hovoria 
o usadení sa Valachov v Jakubanoch.16 K výmene obyvate✄stva v Jaku-
banoch a Hodermarku (Stotince)17 v roku 1539 do�lo predov�etkým 
pri✝inením zemepána, ktorý vypudil nemecké obyvate✄stvo a osadil 
v týchto obciach vala�ských kolonistov ✞ ✟Ruthénov✠.18 Valasi sa spomí-
najú aj v roku 1578 v oblasti rieky Torysa a na území spi�skej komory, 
kde údajne �kodili lesom.19 Osíd✄ovanie Valachmi pokra✝ovalo v 16. 
storo✝í aj v ✡tiavnickom opátstve, kde ich v roku 1513 opát Ján ☛ula 
povolal do Vikartoviec a taktie✂ sú spomínaní v okolí Marku�oviec.20 
V roku 1513 pred sedriou Spi�skej ✂upy protestoval Peter zo Spi�ského 
Hrhova, ✂e poddaní z Bla✂ova (Valasi) neoprávnene pásli svoje ovce 
v lesoch a na lúkach v Ni✂ných Repa�och, za✝o im ich zabavil, no 
ozbrojení valasi aj so svojím zemepánom v noci vtrhli do Ni✂ných Repá� 
a odvliekli nielen svoj, ale aj dobytok tamoj�ích obyvate✄ov, pri✝om jed-
ného z nich zranili.21 

Vä✝�í po✝et vala�ských osád vznikol na Spi�i v 16. storo✝í na hor-
nom toku rieky Torysy, v hornatom kraji Levo✝ských vrchoch, okolo 
Gelnice a po obidvoch stranách rieky Poprad. V spi�skej rusínskej en-
kláve sa v dokumentoch Spi�skej Kapituly obec Torysky spomína 
v roku 1554 ako nová osada.22 Neskôr sa vala�skí kolonisti objavovali v 

                                                 
13 Pozri LUCSKAY, M.: Historia Carpatho-Ruthenorum Sacra et Civilis. In: ☞✌✍✎✏✑✒, ed. 
M. Sopoliga. Bratislava: Múzeum ukrajinskej kultúry v Svidníku, ro✓. 16, 1990, s. 89✔99. 
14 CHALOUPECKÝ, V.: Vala✕i na Slovensku. Praha 1947, s. 31. 
15 RATKO✖, P.: Rozvoj vala✕ského ov✗iarstva a jeho prírodné podmienky v 14-17. storo✗í, 
In: Nové Obzory, ro✓. 26, 1984, s. 139. 
16 ✖OLTÉS, P.: c. d., 618. 
17 V roku 1960 Stotince ako samostatná obec zanikli a spojením s obcou Majerka vytvo-
rili Ih✘any. Tam✙e. 
18 HARAKSIM, ✚.: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 
1867. Bratislava 1961, s. 19.  
19 CHALOUPECKÝ, V.: c. d., s. 31. 
20 Tamtie✙, s. 32.  
21 Pozn. autora: MOL DL 63 886: ✛ certas greges et pecora ovium iobagionum...in posses-
sione Balaswagas commorancium✜. RÁBIK, V.: Rusíni a vala✢ské obyvate✘stvo na vý-
chodnom Slovensku v stredoveku. In: Historický ✓asopis, ro✓. 53, 2005, ✓. 2, s. 238. 
22 HARAKSIM, ✚.: c. d., s. 20. 
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Kamienke, Folvarku (sú✁asný názov Strá✂any), Jarabine, Helcmanov-
ciach, Koj✄ove, ☎telbachu (dnes Tichý Potok), Ve✆kom Lipníku a v Slo-
vinkách.23 A. Kavuliak uvádza, ✝e za✁iatkom 17. storo✁ia bolo na Spi✄i 
14 osád zalo✝ených na vala✄skom práve.24  

Od polovice 16. storo✁ia tak noví osadníci vo viacerých dedinách 
zmenili, prípadne doplnili pôvodný ro✆nícky charakter obce na pastier-
sky a pôvodný latinský obrad prekryli byzantsko-slovanským. Sved✁í o 
tom správa vizitácii spi✄ského prepo✄ta Jána Sigraya z roku 1700, ktorý 
nav✄tívil aj jemu podriadené gréckokatolícke farnosti na Spi✄i (od roku 
1662), ktoré nepatrili pod jurisdikciu Muka✁evského biskupa. Správa 
uvádza, ✝e: ✞...vo ve✟mi mnohých rímskokatolíckych farnostiach Spi✠ské-
ho prepo✠stva, sa v rámci 13. otázky (dotazovacieho formulára) uvádza, 
✡e v danej farnosti sú veriaci gréckokatolíckeho obradu ☛Animae Cath. 
Ritus Greci☞, dokonca v niektorých prípadoch vo vä✌✠om mno✡stve ako 
rímskokatolíci.✍ V správe z vizitácie sa ako ✁isto gréckokatolícke 
s vlastným k✂azom ✞parochom✍ uvádzajú: Ni✝né Repa✄e, Helcmanovce, 
Ih✆any, Ve✆ký Lipník, Strá✂any, Ol✄avica, Ostur✂a, Porá✁, Slovinky, Tory-
sky a Závadka.25 Av✄ak po usadení sa nového obyvate✆stva východného 
obradu, chrám im bol prepustený s tým, ✝e chrám i obec zostali 
v pôvodnej cirkevnej ✄truktúre.26 Na Spi✄i, kde Rusíni tvorili nábo✝en-
sko-národnostnú men✄inu, sa noví pris✎ahovalci ✁iasto✁ne zara✏ovali 
k existujúcim cirkevným ✄truktúram bez výraznej✄ích osobitných po✝ia-
daviek ✁i konfliktov.27 V prvej fáze sa preva✝ne rusínski kolonisti konfe-
sionálne a etnicky rýchlo asimilovali, k ✁omu výraznou mierou prispela 
aj skuto✁nos✎, ✝e od druhej polovice 16. storo✁ia sa na vala✄skej koloni-
zácii zú✁ast✂ovalo aj slovenské etnikum rímskokatolíckeho vierovyzna-
nia.28  

                                                 
23 RATKO✑, P.: c. d., s. 139. 
24 HALAGA, O.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Ko✒ice: 
Svojina, 1946, s. 82. 
25 HRADSZKY, J.: Visitatio Ecclesiarum Scepusiensium facta Ioannem Sigray praeposi-
tum Anno 1700. In: Additamenta ad Initia, progressus status Capituli de Monte Scepu-
sio. Szepesváralja 1903-1904, s. 115-273.  
26 FEDOR, M.: Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku. Ko✒ice: Spolok sv. Cyrila 
a Metoda 1990, s. 59.  
27 RATKO✑, P.: Problematika kolonizácie na vala✓skom práve na území Slovenska. In: 
Historické ✒túdie 24, 1980, s. 209. Známe sú prípady, ke✔ Ruthéni a Valasi po svojom 
usadení dostávali od autorít cirkevné budovy, patriace latinskému obradu. Potvrdenie 
o takejto situácii sa nachádza v právnej zbierke stredovekého Uhorska, Opus Triparti-
tum ✑tefana Verbociho z roku 1514, v ktorej o Ruthénoch a Bulharoch ✕ijúcich 
v Uhorsku tvrdí, ✕e niektorí z nich tvoria sú✖as✗ kres✗anstva, iní, naopak heretického 
kres✗anstva. Pozri. VASI✘, C.: Kanonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi 
v Muka✙evskej a Pre✓ovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kanónov východných cirkví. 
(ed. Dialógy) Trnava: Dobrá kniha 2000, s. 35. 
28 ✑OLTÉS, P.: Spi✓ v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storo✙í. In: Terra Scepusiensis. 
ed. M. Homza - M- Slivka - R. G✚adkiewicz - M. Pu✚aski, Bratislava: Lú✖ 2003, s. 617. 
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Okrem vala�skej kolonizácie sa východné kres✁anstvo na Spi�i roz�í-
rilo aj po✂as tzv. lazovej kolonizácie na konci 16. a v 17. storo✂í. Bol to 
nový spôsob osíd✄ovania, ktorý vychádzal z vala�ského práva, no popri 
vala�skom hospodárení sa noví kolonisti vo vä✂�ej miere venovali aj 
po✄nohospodárskej ✂innosti.29 Obyvate✄stvo neskôr zostalo vala�ským u☎ 
iba spôsobom svojho zamestnania. Ostali po nich len mená (Maxim, 
meno ukrajinského pôvodu vyskytujúce sa v preva☎ne miere v Ol�avici), 
rusínske názvy, rusinizmy v náre✂iach a niektoré zvyklosti.30 
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