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Summary: This paper is the part of grant project about authority of bishop P. Gojdič. Author 
deals with three fundamental areas: a/ in theoretical level appointed for relations between 
phenomena of the dialect – contemporary language – church/l/li liturgical / language ; b/ 
characteristic of sociolinguistic, psycholinguistic and other their application for research in 
the region; c/ selection of criteria and to work with questionaire for public opinion about 
language situation and environment.  

 
Obsah nášho príspevku je determinovaný grantovým projektom VEGA, v rámci ktorého 

sa uvádza aj strešný názov: Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888-1960) 
v súradniciach času a doby. Na riešení uvedeného projektu sa podieľa ako jeden zo 
spoluriešiteľov aj autor tohto príspevku. Vzhľadom na skutočnosť, že objektom nášho 
výskumu je fenomén osobnosti, to samo o sebe predpokladá výber širokého 
spektravýchodiskových pozícií v rovine teoretickej a interdisciplinárný prístup v rovine 
metodologickej. Okrem toho je to prvá sumarizácia výsledkov sociolingvistického výskumu, 
ktorý sme uskutočnili v prvej etape nášho riešenia, t. j. v priebehu kalendárneho roka 2005. 

Dominujúcim aspektom pri riešení skúmaného projektu je pre nás lingvistický aspekt 
v širokom ponímaní s aplikáciou ďalších jazykových i nejazykových pomocných disciplín 
(sociolingvistika, psycholingvistika, areálová lingvistika a iné). Napokon z hľadiska časového 
skúmané obdobie, počas ktorého blahoslavený biskup žil a pôsobil až po etapu nášho 
hodnotenia, zaberá takmer sto rokov od čias jeho narodenia. 

Na tomto pozadí sa nám javí potreba vymedzenia troch základných výskumových 
okruhov, a to: 

1. stanovenie teoretických východiskových pozícií a určenie vzťahov pre fenomény 
v podobe n á r e č i e - s p i s o v n ý j a z y k - l i t u r g  i c k ý jazyk 

2. pojmové a terminologické vymedzenie pomocných, resp. Doplňujúcich disciplín 
s aplikáciou poznatkov, príznačných pre skúmaný región; 

3. výber hodnotiacich kritérií a vypracovanie dotazníkov pre výskum a charakteristiku 
jazykovej situácie a sociálneho prostredia vrátane štatistických údajov. Primárnym pre všetky 
tri okruhy je miesto a najmä funkcia jazykových prostriedkov, ktorú plnia v určitom 
sociálnom procese prostredníctvom komunikácie. 

Pri skúmaní a hodnotení fenoménu osobnosti, v našom prípade biskup Gojdič k takýmto 
významným typom osobností nepochybne patrí, je nevyhnutné brať do úvahy nielen 
uvedomenie, ale celkovú činnosť a zástoj danej osobnosti v rámci spoločenskej komunikácie. 
Keď že sa jedná o významného predstaviteľa cirkvi gréckokatolíckej, naše vymedzenie 
statusu jazykovej situácie, presnejšie komunikácie si vyžaduje sústrediť našu pozornosť 
v prvom rade na náboženskú komunikáciu a jej osobitosti. Je to podmienené už samotným 
obsahom kategórie viera, z ktorého vyplýva, že veriť v niečo (mať vieru) znamená čosi 
silnejšie, čo poukazuje na presvedčenie v zmysle istoty, vyznanie a oddanosť. V kresťanskej 
filozofii pojem viera je naplnený takmer výlučne náboženským obsahom. Precízne poznanie 
tejto viery je jedným z postulátov, príznačných pre osobnosť cirkvi. 

Náboženská komunikácia - je to jeden z modelov jazykovej komunikácie, ku ktorej sa 
pridružujú aj ďalšie mimojazykové prvky. Hlavným objektom skúmania v náboženskej 
komunikácii je okrem iného jazyk liturgický s ďalšími kompementarnými prvkami, to jest 



samotný obrad (liturgia).Táto je spravidla doprevádzaná expresívnym znakom, t .z. znakom 
hudobným a aj preto je potrebné na tomto mieste zvýrazniť taktiež úlohu tohto kódu. 

 
Sila slova a osobitosti náboženskej komunikácie 
Slovo umocnené hudobným prvkom dáva prijímateľovi logickú jasnosť obsahu slova, 

resp. Textu a takmer dvojnásobne zosilňuje jeho emocionálnu reakciu. Hudobný prvok 
v bohoslužbe bližšie určuje slovo, liturgický text aj samotný spôsob interpretácie textu. 
V tejto rovine ide o komunikáciu v rámci dialógu medzi expedientom, kňazom, ktorý 
v určitom časovom limite koná bohoslužbu pre prijímateľa (recipienta) – veriaceho. Spravidla 
sa jedná o vzťah v podobe: m o n o (jeden) – p o l i (mnoho) v ohraničenom priestore (chrám). 
Komunikácia medzi kňazom a veriacimi v rámci liturgie východného obradu, v našom 
prípade gréckokatolícky obrad, v súčasnej etape sa uskutočňuje z hľadiska použitia 
jazykového kódu prakticky dvojakým spôsobom. 

1. Celý liturgický obrad (omša) sa koná v spisovnom jazyku príslušného jazykového 
spoločenstva, v našom prípade to môže byť slovenčina, poľština, maďarčina a iné spisovné 
jazyky. 

2. Druhá varianta - liturgický obrad sa uskutočňuje v jazyku staroslovienskom, resp. 
Cirkevnoslovanskom, v závislosti od štruktúry obyvateľstva a v prvom rade od jazykového 
prostredia. 

V tomto kontexte v posledných rokoch vznikla nová skutočnosť, ktorá z hľadiska 
sociolingvistického sa konštituovala pod vplyvom extralingvistických zmien. Jej podstata 
spočíva v tom, že prijímateľ (veriaci), najmä predstavitelia mladšej vekovej kategórie už 
neovládajú jazykový kód (staroslovienčinu) v dôsledku čoho akty vnímania (percepcie) 
a porozumenia v tomto prípade nespĺňajú komunikačný cieľ. 

 
Vývin jazyka a jazykové zmeny 
Fenomén jazyka vo všeobecnosti podlieha jazykovým zmenám a má svoje vnútorné 

i vonkajšie zákonitosti, v závislostí od ktorých sa stanovujú jeho základné vývinové 
tendencie. Jednou zo zákonitostí je e v o l ú c i a  v jazyku. Sú to vlastne  zmeny v slovnej 
zásobe, v gramatickej stavbe v dôsledku kultúrneho, myšlienkového a sociálneho rozvoja 
jazykového spoločenstva, ktoré daný jazyk používa. Tieto zmeny nie sú bezprostredne závislé 
od spoločenských zmien. 

Vo vývine jazyka sa uskutočňujú najčastejšie dve protichodné tendencie: d i f e r e n c i á 
c í i a integrácia. Diferenciácia predstavuje určitý rozklad pôvodného bázového jazyka na 
menšie útvary (nárečia, dialekty a pod.) Integrácia v priebehu vývoja predstavuje postupné 
zjednocovanie spoločných, resp. veľmi blízkych čŕt vo viacerých jazykoch. Tempo a rozsah 
zmien podľa jazykových štatistík nie je rovnaké a rozdiely sú aj vo vzťahu k jednotlivým 
jazykovým rovinám Najrýchlejšie zmeny prebiehajú v slovnej zásobe, najmä v odbornej 
terminológii strane zmeny vo zvukovej rovine alebo v gramatickej rovine sú veľmi pomalé. 

Doterajšie výskumy v lexikálnom pláne nám potvrdzujú, že v priebehu jedného až dvoch 
storočí v spomínaných odvetviach odbornej terminológie dosahujú cca 7 až 8 percent, ale 
v gramatickom pláne okolo dvoch percent. Na jazyku z pohľadu jednotlivca, resp. jazykovej 
či sociálnej skupiny sa uskutočňujú takmer nepozorovane. Signálom zmien najčastejšie býva 
vznik variantov. Hlavným motívom zmien je prispôsobovanie sa jazyka k variabilným 
jazykovým prostriedkom. Pričom meradlom, presnejšie regulátorom pre stanovenie 
a používanie stabilných a variabilných prostriedkov je jazykový úzus. Ú z u s - predstavuje 
skutočný stav požívania prostriedkov istého jazyka, resp. istej formy, pre ktorú sa 
v lingvistike používa aj termín i d i o l e k t. Je to de facto súhrn prvkov a pravidiel platný ba 
aj záväzný pre určité komunikatívne spoločenstvo (skupina, kategória alebo aj inštitúcia). Ak 
chceme charakterizovať úzus, je potrebné, aby sme objektívne dokázali vystopovať 



Znal on hvaric i sloveński 
Ocec Mataš, kraľ uherski 
Maťaš Kysak zamiloval 
A často stadzi poľoval  
Mila mu tota džvirina  
Jak nežije Katarina 
Rad hore Švinku poľuje 
Pri Lužankoch zastavuje 
Ztamadz na noc s jagrami 
Idze ku Prešovu hurami.....(Halaga)  

prostriedky z hľadiska ich frekvencie. Potvrdila sa skutočnosť, že prostriedky s vysokou 
frekvenciou vytvárajú úzus, ktorý následne determinuje jazykovú normu. Tieto všeobecne 
známe teoretické konštatácie pokúsime sa transponovať do polohy, ktorú sme si vymedzili 
v úvode nášho príspevku, teda na os: nárečie - spisovný jazyk - liturgický jazyk. Predbežné 
výsledky nášho výskumu nám potvrdzujú, že pri charakteristike hodnoteného obdobia, každý 
z vymedzených fenoménov je poznamenaný určitými zmenami. Na tomto mieste poukážeme 
v prvom rade na m a r k e r o v é t. j. najpodstatnejšie. Ak chceme presnejšie analyzovať 
vymedzené postuláty a načrtnuté zmeny, je nevyhnutné oprieť sa o nosný pilier, a tým je 
jazyková komunikácia. Len v rámci komunikácie je možné určovať vzájomné vzťahy medzi 
uvedenými postulátmi. 

Jazyková komunikácia. 
Kategória komunikácie vo svojej podstate predstavuje superkategóriu viacerých modelov 

s rozvetvenou škálou a zaberá široké spektrum. O jednom z týchto modelov (náboženská 
komunikácia) sme sa mienili už na začiatku nášho komunikátu. Komunikácia, resp. dialóg 
znamená výmenu informácií medzi jedincami, ktorá nemusí nevyhnutne prebiehať v jazyku, 
z čoho vyplýva, že nie je to iba jazyková záležitosť. Z pohľadu jazyka je komunikácia vždy aj 
konaním, pre ktoré je charakteristická výmena znakov (slov, viet), ale najmä situácia, vzťahy, 
spôsob okolnosti, v ktorých sa komunikácia realizuje. V tomto kontexte treba chápať 
komunikáciu nielen ako proces vzájomného chápania ale aj otvárania sa v inom, t. z. zahŕňa aj 
objektívne a historicko-sociálne okolnosti. Samotný proces komunikácie je stimulovaný 
jazykovým prostredím. V regióne, ktorý je objektom nášho výskumu z hľadiska priestorového 
dominuje nárečie. 

Nárečie - jeden z najrozšírenejších územných variantov národného jazyka s vlastným 
zvukovým, gramatickým, slovotvorným ba aj lexikálnym systémom. V našom prípade 
reprezentantom je východoslovenské nárečie. Jeho konkrétnou podobou je šarišský dialekt, 
ktorý z hľadiska sociálnej komunikácie tak v rodisku biskupa Gojdiča, tak aj v skúmanom 
nami regióne počas celého hodnoteného obdobia si zachoval najväčšiu frekvenciu. Aby sme 
priblížili čitateľovi podobu tohto dialektu pred sto rokmi (koniec 19. st.) uvedieme na 
ilustráciu vzácnu textovú ukážku z veršovanej zbierky G. Žebrackého Maťaš kráľ vov Kysaku 
z r. 1881, teda osemdesiate roky, ku ktorým sa viaže dátum narodenia P. Gojdiča. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aký vzťah môže mať uvedená ukážka k našej téme, konkrétne k osobnosti P. Gojdiča. 

Domnievame sa, že bolo by možné vystopovať určitú paralelu medzi kráľom Matášom 
a mladým P. Gojdičom v rovine priestorovej a do značnej miery aj v rovine jazykovej. 
Dedinka Ruské Pekľany podľa dostupných informácií bola ako osada založená lesnými 
robotníkmi. Geografická poloha nasvedčuje, že sa skutočne nachádza neďaleko malej riečky 
Svinka. Údolie pozdĺž tohto potoka je obkolesené bohatými lesmi najmä na divú zver (teda 
džvirinu). Nuž a po každej poľovačke sa žiadala výdatná večera a dobrý nocľah. 
Najvhodnejším miestom sa ukázalo okolie Prešova. Mladý P. Gojdič v detstve v Pekľanoch 
nezotrval dlho, pretože rodičia sa presťahovali do Cigelky, ale jeho cesta na ďalšie štúdia 



viedla do Prešova. Naviac počas prázdnin dosť veľa času strávil u obľúbeného zemepána vo 
svojom rodisku. (Sturák, 1997). Teda okolie Svinky i celý tento kraj dokonalé poznal. Kráľ 
Matáš vedel po slovensky a mladý Gojdič, ako jeden z najlepších študentov je vyslaný na 
dlhšie štúdia do Budina, t. z. bol nútený sa naučiť  a komunikovať aj po maďarsky. Táto naša 
paralela má charakter modelový a prostredníctvom nej chceme poukázať na to, aký bol v tom 
čase, teda koniec 19. st. Jazykový úzus, a aké jazykové zmeny v hodnotenom regióne sa 
udiali, a čo je najdôležitejšie, aký dopad mali tieto zmeny na rozvoj osobnosti P. Gojdiča. 

Životopisná dráha otca biskupa nám naznačuje, že sa jedná o obdobie kardinálnych zmien 
politických, spoločenských, ekonomických  a aj náboženských. Jednoducho počas života P. 
Gojdiča došlo ku štyrom základným politickým zmenám. Na pozadí týchto zmien je účelne 
a hlavne opodstatnene vyčleniť 4 etapy:  

1. etapa sa vzťahuje na obdobie Rakúsko-Uhorska;  
2. etapa – vznik prvej Československej republiky; 
3. etapa – vznik  Slovenského štátu  
4. etapa – znovuutvorenie Československej republiky. 
Okrem toho je potrebné začleniť do tejto chronológie aj dve svetové vojny. 

Retrospektívny pohľad na extralingvistické zmeny nás utvrdzuje v tom, že počas životného 
pôsobenia otca sa vytvára veľmi zaujímavá jazyková aj sociálna situácia. Charakteristickou 
črtou uvedených zmien, príznačných pre mladého Gojdiča, je konštituovanie nových vzťahov 
sociálneho charakteru. V tomto kontexte sa objavuje niekoľko otázok najmä vo vzťahu k trom 
nami vymedzeným fenoménom. Na prvom mieste je to otázka – aký bol status a aký rozsah 
zaberala sociálna báza nositeľov jazyka. Treba mať na zreteli všeobecne známu tézu, podstata 
ktorej je založená na tom, že čím je sféra pôsobenia daného jazyka širšia, tým je sila 
(intenzita) pôsobenia a používania príslušného jazykového kódu vyššia a paralelne s tým je aj 
rozsiahlejšie používanie variantov. Sociolingvistické výskumy nám potvrdzujú, že 
v spoločenstvách so širokou jazykovou paletou (napr. Tri lingválnosť) sú veľmi časté aj 
jazykové kontroverzie. V našom prípade najmä z hľadiska geopolitického je takáto 
kontroverznosť príznačná pre celú Karpatskú kotlinu, t.z. nielen pre teritórium východného 
Slovenska, ale v čase Rakúsko-Uhorska, aj pre bývalú Podkarpatskú Rus. Ďalšou 
zvláštnosťou charakterizovaného teritória je veľmi komplikovaný a silný jazykový vplyv. 
V prvej etape našej chronológie je citeľný vplyv zo strany Uhorska oficiálneho používania 
maďarčiny a z východu pôsobí sila samoderžavia, zahrňujúca národnosť a pravoslavije. Tieto 
historické súvislosti do značnej miery ovplyvnili aj kultúru a myslenie vtedajšej inteligencie, 
ktorá bola orientovaná buď na „promaďarskú“ alebo „proruskú“ orientáciu, pričom početnosť 
inteligencie v tomto regióne percentuálne k obyvateľstvu bola veľmi nízka (napr. Na dedine 
okrem farára a učiteľa maximálne 1 – 2 študenti). Jedným z najvážnejších problémov tohto 
regiónu bol, a jeho stopy pretrvávajú podnes, je konflikt regiónu medzi záujmami aj veriacimi 
príslušníkov pravoslávnej cirkvi a katolíckej, presnejšie gréckokatolíckej cirkvi. Tento 
konflikt mal dopad aj na jazykovú situáciu, ktorá podľa dostupných prameňov sa vyvíjala 
následovným spôsobom. 

Počas Rakúsko-Uhorska, až do vzniku prvej Československej republiky oficiálnym 
(úradným)/ jazykom bol jazyk maďarský. 

Na dokreslenie tejto situácie stačí uviesť jednoduchý príklad z tých čias, keď naši rodičia, 
resp. starí rodičia boli povinní už na základnej škole učiť sa aj po maďarsky. 

Pokiaľ ide o postavenie cudzích jazykov v hodnotenom období, prakticky v celej Európe 
až po kanál La Manche funkciu diplomatického jazyka plnil jazyk francúzsky, ktorý na 
stredných školách sa zaraďoval medzi povinné predmety (Bača 1997) Pozícia liturgického 
jazyka, v našom prípade cirkevná slovančina cyrilskej redakcie, v náboženskej komunikácii, 
menovite v rámci gréckokatolíckej cirkvi, nebola až natoľko ohrozená, a to vďaka aj 
Gojdičovým predchodcom na čele s A. Duchnovičom a ďalšími. V tomto kontexte nesmieme 



zabúdať ešte na jednu špecifickosť cirkevnej slovančiny z tohto obdobia. Aj napriek 
reštriktívnemu používaniu tohto jazyka výlučne v cirkevnom obrade, pri hlbšej analýze 
náboženských textov je citeľný prieník nárečových prvkov aj do tohto fenoménu (Štec 2005). 

2. etapa - P. Gojdič - apoštolský administrátor a titulárny biskup. Podľa našej chronológie 
možno uvedené obdobie (1918-1938) charakterizovať ako jedno z najplodnejších a to 
z pohľadu činnosti i reforiem nielen cirkevných ale aj svetských. V tomto kontexte osobitnú 
pozornosť si zasluhujú najmä roky 1922-1927 z viacerých dôvodov. V tom čase (1922) otec 
Gojdič odchádza na Podkarpatskú Rus, ktorá inštitucionálne v zmysle politickom, bola 
pričlenená ku ČSR, avšak jazyková situácia na Podkarpatskej Rusi bola v tom čase 
najzložitejšia. Vyučovacím jazykom na školách boli fakticky tri jazyky: maďarský, český 
a tzv. uhorsko-ruský. Otec Gojdič po vstupe do kláštora otcov baziliánov v Čiernej Hore pri 
Mukačeve po splnení rehoľných regúl, platných pre tento rad, nastupuje na post spirituála 
v Užhorode, a aj tento vstup mu umožnil detailne osvojiť si byzantský obrad. Osobitné 
ocenenie si zasluhuje jeho reformná činnosť bazilánskyh kláštorov (Užhorod, Berezne) 
a činnosť v misiách baziliánov na teritóriu východného Slovenska (Šturák s. 27). 

Z bohatej činnosti biskupa v charakterizovanom období majú pre nás zvláštny význam tri 
fakty: 

1. požiadavka – zachovať v liturgii čistotu byzantského obradu, a to znamená aj 
čistou jazyka;  

2. svojou činnosťou i postojom otec Gojdič prezentoval osobitný vzťah ku 
mládeži, a to malo byť devízou pre každého, kto prichádza do kontaktu nielen 
s cirkevnou ale aj svetskou vzdelanosťou; 

3.  Založením Gréckokatolíckeho ruského gymnázia v Prešove (1936) prispel 
k rozvoju vzdelanosti v našom regióne, čím rozšíril sieť nielen v oblasti cirkevného 
školstva, ale aj svetského. 

Ako je známe, spomínané gymnázium pretrvalo až do r.1944. V tejto súvislosti si 
zasluhuje pozornosť zmienka o jazykovej otázke, konkrétne o tom, aký bol status spisovného 
jazyka a liturgického jazyka najmä vo vzťahu k príslušníkom gréckokatolíckej cirkvi. V tomto 
čase sa dostalo do špecifického postavenia národnostné školstvo. Na školách tohto typu sa 
vyučuje aj jazyk „veľkoruský“ a na Podkarpátskej Rusi jazyk „uhorsko-ruskij“ , o čom už 
bola zmienka v našej štúdii. A aký bol dôvod zavedenia tohto jazyka do škôl a ako chápať 
termíny „veľkoruský“ a „ugroruský“. Na tomto mieste chceme poznamenať, ,že našou úlohou 
nie je hodnotenie politickej situácie, ale v prvom rade analýza jazykovej situácie v rámci 
náboženskej komunikácie. Z tohto dôvodu je potrebné uviesť argumenty, ktoré nám 
precíznejšie pomôžu vyjasniť nastolený problém. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňoval 
šírenie a hlavne zachovanie statusu  cirkevnej slovančiny ako liturgického jazyka a taktiež aj 
vyučovanie ruštiny v prvom rade na cirkevných školách na území východného Slovenska, bol 
reprezentatívny spolok „Obščestvo sv. Joanna Krestiteľa“ ktorý združoval predovšetkým 
predstaviteľov cirkevnej inteligencie. Pri riešení jazykovej otázky otec Gojdič už ako biskup 
preukázal svoju múdrosť tým, že v r. 1929 vydáva nariadenie, aby sa na cirkevných školách 
vyučovalo podľa jednotných prameňov, v tomto prípade podľa gramatiky otca Sabova. 
„Hlavným cieľom bolo to, aby nastalo akési zjednotenie medzi zástancami tzv. ruského smeru 
(rusofili) a ukrajinského smeru (ukrajinofili). Biskupa ťažilo to, že jeden a ten istý národ, kde 
rodičia používajú rovnaký jazykový kód a pritom ich synovia sa delia na dve znepriatelené 
strany. Ako dobrému otcovi svojich veriacich záležalo mu na tom, aby došlo k zmiereniu 
týchto strán (Šturák, s. 81). Keďže analýza životopisnej dráhy otca Gojdiča v druhej a tretej 
etape podľa našej chronológie bude predmetom ďalšej štúdie, preto v následovnej pasáži 
sústredíme našu pozornosť na 3. okruh, t. j. na vypracovanie dotazníkov a výber kritérií, ktorý 
bol použitý priamo v terénnom výskume, a to je sociolingvistický výskum. 



Objektom sociolingvistiky je výskum sociálneho pôvodu jazyka a jeho spoločenského 
prostredia. Skúma sa jazyková identita spoločenských skupín, spoločenské postoje k jazyku, 
štandartné a neštandartné formy jazykových prostriedkov. To znamená, že základnou témou 
je variabilita jazyka podmienená sociálnymi faktormi. Na pozadí uvedených teoretických 
východísk sme si stanovili hodnotiace kritériá a pristúpili k vypracovaniu dotazníkov 
s využitím najnovších postupov, ktoré sú v súčasnosti osvedčené pre dotazníkové metódy. 
Teda 1. etapa predloženého grantového projektu je zameraná na tieto ciele: 

1. zostavovanie a doplňovanie bibliografie o blahoslavenom P.P.Gojdičovi 
z pohľadu načrtnutých troch okruhov; 

2. výskum v teréne, konkrétne v miestach pôsobenia skúmaného predstaviteľa 
podľa kritérií príznačných  pre interdisciplinárne metódy;  

3. vymedzenie statusu jazykovej situácie vo vzťahu  ku komunikácii všeobecne, 
ale najmä  vo vzťahu k náboženskej komunikácii ;  

4. vypracovanie  výskumných dotazníkov. 
 

Pri zostavovaní samotných dotazníkov sa opierame o tieto základné postuláty: 
a/ používanie a percepcia cirkevnej slovančiny ako liturgického jazyka 

v určených oblastiach;  
b/ charakteristika  jazykového prostredia  vrátane demografických údajov; 

c/ štruktúra a stanovenie počtu respondentov podľa sociálnych, psychologických 
a vekových parametrov.  

Na základe horeuvedených kritérií bol zvolený následovný postup. Celkový počet 
respondentov bol stanovený na hranicu - 1000 osôb- podľa vekovej a vzdelanostnej škály 
a v korelácii s tým bol vypracovaný dotazník pre 4 kategórie respondentov v podobe: 

A - kategória: pre žiakov základných škôl (5.-9. roč.), počet – 200 
B - kategória: pre študentov stredných škôl     počet – 200 
C - kategória: pre študentov vysokých škôl   počet -    400 
D - kategória: pre rodičov a starých rodičov      počet- 200 

V roku 2005 zo stanoveného počtu respondentov sa podarilo zrealizovať anketový 
výskum na troch miestach: 

1/ v rodisku biskupa – Ruské Pekľany a Ľubovec, 
2/ na Strednej škole zdravotníckej sv. Bazila v Prešove, 
3/ na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove ( II. III. a nekompletný V. roč.). 
Podľa projektu vo výskume bude potrebné pokračovať aj v ďalších dvoch etapách 

v prevažnej miere na cirkevných školách a miestach, spojených s pôsobením blahoslaveného 
P. P. Gojdiča. Prvé poznatky a predbežné výsledky riešenia grantového projektu 
„Blahoslavený biskup P.P. Gojdič v súradniciachčasu a doby“. 

V priebehu prvej etapy bola zostavená základná bibliografia (nosné pramene), ktorá sa 
vzťahuje na život a pôsobenie otca Gojdiča. Podľa stanovených kritérií sociolingvistiky sme 
vypracovali štyri kategórie výskumných dotazníkov a prostredníctvom nich sa uskutočnil 
dotazníkový prieskum cca na 40 percent, čo predstavuje z časového horizontu určitý nádbeh. 
Pristúpilo sa k budovaniu informačnej bázy o postavení a stupni ovládania príslušným 
spoločenstvom súčasnými svetovými jazykmi. Zostavuje sa informačná báza o používaní 
a percepcii cirkevnej slovančiny a taktiež o počítačovej gramotnosti vo zvolenom regióne. 

Naše čiastkové výskumy a pozorovania v demografickej rovine nám signalizujú 
jednoznačný posun v podobe – počet gréckokatolíkov v rodisku biskupa Gojdiča a v jeho 
okolí značne poklesol. Príčiny tohto poklesu podľa našich pozorovaní sú dve. Jednou z nich je 
migrácia obyvateľstva vnútorná i vonkajšia. Kým vonkajšia emigrácia sa vzťahuje na prvé 
dve etapy životnej dráhy otca Gojdiča a je poznačená vysťahovaním značného počtu 
obyvateľstva najmä do zámoria, vnútorná migrácia je charakteristická pre posledné dve etapy 



v živote našej osobnosti. Omnoho silnejšou a možno povedať aj rozhodujúcejšou príčinou 
poklesu početnosti gréckokatolíkov je násilná likvidácia gréckokatolíckej cirkvi a genocída jej 
predstaviteľov, t. j. duchovných. Dôkazom čoho je aj mučenícka smrť otca biskupa. Napokon 
náš doterajší výskum nám signalizuje jeden vysoko pozitívny výsledok, a tým je vysoká miera 
informovanosti o osobnosti biskupa Gojdiča vo všetkých kategóriách respondentov. Na druhej 
strane je evidentný pokles v ovládania percepcii staroslovenčiny ako liturgického jazyka. 
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