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Zusammefassung: Neue geopolitische Gestaltung von Europa nach dem Ende des ersten 
Weltkrieges hatte den Einfluss auch auf das Leben der Griechischkatholischen Kirche. Nach 
dem Zerfall von Österreich-Ungarn entstanden neue Staaten, unter anderem auch die 
Tschechoslowakische Republik. Das Gebiet von den Eparchien von Prešov und Mukačevo 
zerteilte sich unter die Tschechoslowakei und das Ungarn. Die Griechischkatholische Kirche 
befand sich in einer schweren Lage in der Tschechoslowakischen Republik. Neue Regierung 
machte ihr die Vorwőrfe wegen ihrer Verbindung mit der ehemaligen Monarchie. Der Bischof 
von Prešov Dr. Štefan Novák verliess die Eparchie in einer komplizierten Situation, die ohne 
ihren Hirten blieb. Der Heilige Stuhl beauftragte Dr. Mikuláš Russnák mit der Administration 
des Bistums (1918-1922). Danach ernannte der Papst Pius XI. als den zeitweiligen 
Administrator den Bischof von Križevac Dr. Dionýz Nyárady (1922-1927). Es gelang ihm mit 
seiner eifrigen apostolischen Arbeit das Ausbreiten der orthodoxen, aber auch der 
antireligiösen Propaganda anzuhalten. Manche waren nicht mit ihm zufrieden und sprachen, 
dass er ein fremder Bőrger und der ukrainischen Orientierung war. Nach seiner Abdikation 
wurde im Jahr 1927 für den apostolischen Administrator der Eparchie Pavol Peter Gojdič, 
OSBM (1927-1960) ernannt. 

 
Cesta ku vzniku Československej republiky v podobe samostatného štátu bola veľmi 

zložitá, plná prekážok, ťažkostí, politických zápasov, národnostného uvedomovania tak 
Čechov, ako i Slovákov.1 Už po vypuknutí prvej svetovej vojny a následnom páde ruského 
cárizmu so zintenzívnili diskusie o povojnovom usporiadaní Rakúsko-Uhorska. Do 
politického pohybu sa zapojili aj slovenskí politici, ktorí nadviazali spoluprácu s českými 
politikmi. Začiatkom 20. storočia zasiahol do našich národných zápasov nový pozitívny 
činiteľ, americkí Slováci. Od roku 1880 začali do Ameriky odchádzať stále početnejšie masy 
národov. V cudzine rástol ich záujem o politické dianie v domovine. Videli historickú 
príležitosť presadiť ideu národného oslobodenia spod maďarského útlaku. V Amerike sa 
myšlienka spoločného štátu s Čechmi konkretizovala.2 

Základy tohto spolužitia spočívali na dvoch dokumentoch. Najprv dňa 25. októbra 1915 
bola podpísaná Clevelandská dohoda, ktorá stimulovala vznik spoločného štátu 
a koordinovala ciele odboja proti Rakúsko-Uhorsku.3 V máji 1918 bola podpísaná 
Pittsburgská dohoda, ktorú podpísali predstavitelia slovenských a českých organizácií 
v Amerike.4 

Na Slovensku pohyb za odpútanie sa od monarchie považuje tzv. „ Mikulášska 
deklarácia“ z 1. mája 1918. V otázke budúcnosti Slovenska sa tam jasne vyjadril Andrej 
Hlinka: „Tu je nová situácia. Povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. 
Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“5 Ďalšie kroky súvisiace 
so vznikom l. Československej republiky z histórie poznáme: Dňa 30. októbra 1818 
v Turčianskom sv. Martine bola prijatá Deklarácia slovenského národa alebo ináč nazývaná 
„Martinská deklarácia“, ktorú prijalo tam zídené zhromaždenie Slovenskej národnej strany 
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a ktorou sa prihlásilo k ideám spoločného štátu, ktorého vznik bol krátko predtým 
proklamovaný v Prahe dňa 28. októbra 1918.6 

Vznik 1. ČSR nebol iba nejakým jednoduchým vyhlásením samostatného štátu. Bol to 
zdĺhavý a bolestný proces. Celistvosť československého územia bola potvrdená najprv v roku 
1919 rozhodnutím Parížskej mierovej konferencie a mierovými zmluvami s Nemeckom vo 
Versailles (28. júna 1918), s Rakúskom v Saint-Germain (10. septembra 1918) 
a s Maďarskom Trianlonskou mierovou zmluvou (4. júna 1920).7 

Slovensko započalo svoj vstup do novej ČSR za zložitých medzinárodných 
i vnútropolitických udalostí. Napriek mnohým nedoriešeným vnútorným vzťahom možno 
tento krok z hľadiska Slovákov hodnotiť pozitívne. Vstup do Československej republiky ich 
zachránil pred hrozbou straty národnej existencie. Československá republika bolo založená na 
humanistických zásadách podľa vzoru západných demokracií. Vznikla ako štát so širokými 
demokratickými občianskymi právami, ktoré absentovali nielen v bývalom Rakúsko-Uhorsku, 
ale aj u jeho vtedajších susedov. Spojenie s ekonomický vyspelým českým národom 
v spoločnom štáte napriek nemalým problémom prinieslo Slovensku taktiež mnohé pozitíva. 
Bolo však potrebné vyriešiť mnoho otázok, zvlášť v oblasti národnostnej otázky.8  

Nový štát sa podľa Clevelandskej zmluvy pokladal za národnostný štát Čechov 
a Slovákov, avšak sčítanie ľudu z 15. februára 1921 hovorí však už len o československom 
národe, bez rozlišovania medzi Čechmi a Slovákmi. Výsledky sčítania z uvedeného roku 
svedčia o tom, že na území Československej republiky z celkového počtu 13 004 000 
obyvateľov žilo 8 829 663 Čechoslovákov – z nich 2 993 859 bolo Slovákov. Popri nich žilo 
v Československu spolu 3 218 005 Nemcov, z nich veľká časť v Čechách. Severné oblasti 
Moravy a Sliezska obývalo 110 138 Poliakov. V južných častiach Slovenska žilo 716 823 
Maďarov a na východe republiky 447 430 Rusínov a Ukrajincov. Pomerne silne bola 
zastúpená aj skupina židovského obyvateľstva, ku ktorej sa hlásilo 190 856 obyvateľov.9 
Národnostná pestrosť si vyžadovala obozretné vedenie. Katolícke náboženstvo mohlo byť 
šťastným spojivom medzi rozličnými národnými a národnostnými skupinami, nakoľko sa 
k nemu hlásila prevážna časť obyvateľstva. Čo sa týka religióznej štruktúry obyvateľstva 
obraz nám ponúkajú nasledujúce údaje z výsledkov sčítania už spomínaného roku 1921:  

Rímskokatolícke náboženstvo     70,90  % 
Gréckokatolícke náboženstvo        6,46  % 
Evanjel. ausburg. vyznania          12,77  % 
Evanjel. reform.                             4,80  % 
Izraelské   náboženstvo                  4,53  % 
Iné, neuvedené a bez vyznania      0, 54  %.10 
Československá republika práve voči Katolíckej cirkvi hneď na začiatku svojho 

jestvovania nebola pozitívne naklonená. Pomýlené kroky zasadili hlboké rany do sŕdc veľkej 
časti obyvateľstva, ktoré sa viac zacieliť nedali a mali pre ňu vážne následky.  Svätá Stolica 
uznala medzi prvými Československo už i preto, lebo videla v československom katolicizme 
šťastné spájajúci most medzi katolíckym Západom a ortodoxným Východom. Apoštolský 
stolec vyslal do Republiky svojho nuncia v osobe Mons. Klementa Micaru.11 

Situácia v Čechách a na Slovensku bola však v náboženskej oblasti výrazne odlišná. 
U západných susedoch už pred prvou svetovou vojnou veľká časť národa zvlažnela vo viere 
a presiakla materializmom. Dôkazom toho bola aj strhnutie mariánskej sochy na 
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Staromestskom námestí v Prahe 3. novembra 1918.12 Okrídlenými heslami revolucionárov 
a českých vlastencov v rokoch 1918-1919 boli: „Po Vídni – Řím! Řím musí byt souzen 
a odsouzen!“ Kňazstvo bolo vysmievané a Cirkev potupovaná.13 Následne v roku 1919 
odstránili pražskí učitelia zo škôl kríže a ich príklad nasledoval aj vidiek. Zneucťovali sa 
kríže, sochy a svätostánky. V kritických chvíľach české duchovenstvo zlyhalo. Pod vplyvom 
revolučného ducha a zle vysvetľovaných demokratických zásad väčšina kňazov 
organizovaných v „Jednote“ sa vyslovila za radikálnu cirkevnú reformu (česká liturgická reč, 
zrušenie celibátu a podobne). Najradikálnejší z nich založili 8. januára 1919 schizmatickú 
„československú“ cirkev.14 

Nový pražský arcibiskup František Kordáč zasiahol proti revolučnej kňazskej „Jednote“ 
a Rím dekrétom z 18. januára 1919 exkomunikoval všetkých prívržencov národnej cirkvi. 
Proticirkevným duchom presiaknuté štátne vedenie všemožne podporovalo túto „Jednotu“ 
a veľmi pomáhalo v agitácii proti Katolíckej cirkvi a Rímu. V Čechách a na Morave v roku 
1921 opustilo tak Katolícku cirkev 1,4 mil. veriacich. Z nich časť sa hlásila k československej 
cirkvi, ostatní ostali bez vyznania. V roku 1930 v Čechách bolo 793 tis. veriacich  
československej cirkvi a 853 tis. bez vyznania.15  

Podľa známeho českého historika A. Pekářa Československá cirkev vznikla z motívov  
nízkych a vonkajších a nie z hlboko precítenej potreby vnútornej. Svoj ideový smer vlastne 
nikdy s určitosťou nepodala. Od počiatku v nej bola myšlienková nevyjasnenosť. Najprv 
chcela byť vieroučne pravoslávna s podmienkou neobmedzenej slobody svedomia 
a slobodného náboženského prejavu podľa českých národných tradícií. Klonila sa 
k pravoslávnej autokefálnej srbskej cirkvi, ktorá jej vysvätila za biskupa Gorazda-Pavlíka.  
Keď radikálne krídlo vedené zvoleným patriarchom československej cirkvi Farským, vydalo 
svoj „československý katechizmus“, vznikol medzi pravoslávnym a radikálne reformným 
krídlom tuhý zápas, ktorý skončil víťazstvom smeru Farského. Československý schematizmus 
nestojí na základe pozitívneho kresťanstva, popiera nadprirodzené zjavenia, kloní sa 
k panteizmu. Kristus nie je Boh, je popredným prorokom medzi ostatnými ako boli Mojžiš, 
Mohamed, Budha, Konfucius, z českých Hus, Komenský. Prameňom viery je Biblia voľne 
vykladaná.16  

Diametrálne odlišná bola náboženská situácia na Slovensku. Slovenský národ so svojím 
duchovenstvom hoci v Uhorsku prešiel určitým liberalizmom, pri prevrate nezakolísal vo 
viere a vernosti Katolíckej cirkvi. Na Slovensku vznikla na ochranu cirkevných a národných 
práv Slovenská ľudová strana pod vedením Andreja Hlinku.17 Duchovenstvo pozorne 
sledovalo vývin udalostí v Čechách a na Morave, ale len nepatrná časť sa vyslovovala za 
radikálnu cirkevnú reformu. O to je to chvályhodnejšie, že v týchto časoch nemalo slovenské 
rímskokatolícke duchovenstvo vlastne ani svojich arcipastierov. Totiž dvoch biskupov 
nitrianskeho Viliama Battyániho a banskobystrického Wolfganga Radnaiho vláda pre ich 
maďarskú orientáciu vykázala, spišský biskup Alexander Parvay (1919) a krátko na to aj 
rožňavský biskup Ľudovít Balász (1920) zomreli. Ostal iba biskup Augustín Fischer-Colbrie 
v Košiciach.18  

V roku 1920 Svätá stolica vymenovala Dr. Mariána Blahu za banskobystrického biskupa, 
Dr. Karola Kmeťku za biskupa na nitriansky stolec a Jána Vojtaššáka pre Spiš. Apoštolským 
administrátorom v Trnave sa stal Dr. Pavol Jantausch. V Rožňave túto úlohu zastával Jozef 
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Čársky.19 Vysviacka prvých troch rímskokatolíckych biskupov sa konala 13. februára 1921 
v starobylej Nitre, v piaristickom kostole  svätého Ladislava .Na slávnosť konsekrácie prišli 
zástupy veriacich z celého Slovenska. Svätiteľom bol pápežský nuncius Klement Micara, 
titulárny arcibiskup apumenský a spolusvätiteľmi královohradecký biskup Dr. Karel Kašpar 
a pražský svätiaci biskup Dr. Antonín Podlaha. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia 
cirkevných a politických kruhov z celého Československa.20 

Proticirkevné opatrenia zo strany štátu však stále pokračovali. Na poli školstva bol prijatý 
tzv. malý školský zákon, ktorý veľmi poškodzoval Katolícku cirkev v Československu.  Bol 
to zákon č. 226 Sb.z. a n. z 13. júla 1922, ktorým sa upravilo vyučovanie náboženstva tak, že 
ostalo povinným len na nižšom stupni ľudových škôl21. Kontroverzia v katolíckych školách 
vyvrcholila v roku 1928. Otcovia biskupi Slovenska spolu s českým episkopatom vydali 
v danom roku pastiersky list ostrejšieho znenia, v ktorom pod ťarchou ťažkých cirkevných 
trestov zakázali účasť veriacich v takýchto spolkoch a politických stranách, ktoré vo svojom 
programe mali zlaicizovanie cirkevných škôl.22 V ňom biskupi okrem iného píšu: „Taký 
kresťan – katolík, ktorý o tu uvedených pravidlách bol dostatočne poučený, a hoci mu bolo 
možné vystúpiť z protikresťanského združenia, predsa zlomyseľne v ňom zostáva, nesmie byť 
ako nekajúci hriešnik a odpadlík pripustený ku svätým sviatostiam a nemôže si nárokovať 
žiadneho práva a pocty Cirkvi, ktorej sa spreneveril...“23  

Ďalším proticirkevným opatrením  bolo aj odsúhlasenie pražským parlamentom v roku 
1925 zákona o úprave niektorých cirkevných sviatkov,  ktorým sa mariánske sviatky ako: 2. 
február, 25. marec a 8. september a druhý deň výročných sviatkov, ktoré kódex nepredpisuje 
zrušili. Naproti tomu deň upálenia Jána Husa 6. júl bol zavedený ako pamätný deň. Štátne 
úrady pri účasti prezidenta a vlády úradne tento deň oslavovali, pričom došlo k 
viacerým urážlivým prejavom proti Katolíckej cirkvi a tak apoštolský nuncius K. Marmaggi 
demonštratívne opustil Prahu. Diplomatické styky medzi Československou republikou 
a Vatikánom sa síce neprerušili, ale napätie medzi nimi sa stupňovalo.24 

Sympatie Slovákov boli jednoznačne na strane nuncia, čo on vyjadril osobitných listom 
Andrejovi Hlinkovi, v ktorom ďakuje jemu i „dobrosrdečnému slovenskému národu“ za 
vernosť a solidaritu“. Napätie vo vzájomných vzťahoch ako už bolo konštatované bolo veľmi 
veľké. Vláda do istej miery svoj postoj ku Katolíckej cirkvi zmiernila, čo sa prejavilo v roku 
1926, keď vyšiel kongruový zákon, ktorý i keď veľmi skromne, ale predsa upravil dôchodky 
duchovenstva .25    

Medzi Československom a Vatikánom jednania prebiehali v roku 1927. Hlavné ťažkostí 
však boli v tom, že Československá republika, ako dedička starého Rakúska, si chcela 
ponechať všetky práva rakúskeho cisára, ale odmietala prijať jeho záväzky a povinnosti. 
Rokovania nakoniec boli predsa zavŕšené v decembri 1927 a dohodu poznáme pod názvom 
„Modus vivendi“. Táto bola oficiálne uzavretá výmenou diplomatických nôt medzi ministrom 
zahraničia l. ČSR Dr. Eduardom Benešom a štátnym tajomníkom Vatikánu Gasparim a to 29. 
januára a 2. februára 1928.26 

Predmetná dohoda nazývaná „Modus vivendi“ pozostáva zo 6 základných bodov. 
Vyberáme z neho len tie podstatné časti. V prvom z nich sa obidve strany dohodli na tom, že 
„nič z územia Československa nebude podliehať takému ordinariátu, ktorý sídli za hranicami 
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československého štátu“. Ďalej v tomto bode bola zakotvená dohoda aj čo sa týka nielen 
ohraničenia, ale aj zaopatrenia (hmotného zabezpečenie ) diecéz. 

Tretí bod je venovaný problematike kongregácii s tým, že kongregácie rehoľníkov 
a mníchov nebudú podriadené domom v cudzine, iba ak priamo budú spadať pod Rím 
a taktiež generálni predstavení budú československými štátnymi občanmi. Veľmi  dôležitým 
a  čo sa týka cirkevných pomerov v  Československej republike najpodstatnejším bodom 
v spomínanej dohode je bod štvrtý, v ktorom sú upravené postupy ohľadom menovania 
a zaujatia biskupských stolcov a s ním úzko súvisiaci piaty bod, v ktorom bolo ukotvené, že: 
„pred vymenovaním Svätá stolica má oznámiť kandidáta na biskupa, československá vláda 
zistí, či nemá výhrady voči jeho osobe, či kandidát nemá politické, iredentistické, separatické 
snahy a podobne“. V nasledujúcom bode je upravená tá skutočnosť, že „po svojom 
vymenovaní Svätou stolicou, cirkevní hodnostári prv ako záujmu úrad, zložia sľub vernosti 
československému štátu“. (Prisahám a sľubujem, ako sa patrí biskupovi, vernosť 
Československej republike a že nič takého neurobím, čo by bolo proti blahu, bezpečnosti, 
celistvosti republiky).27    

Dohoda bola podpísaná, ale jej uvádzanie do praxe bolo také zdĺhavé ako aj jej 
vypracovanie. Vláda sa v skutočnosti neponáhľala uviesť do života záväzky tejto dohody.  
V roku 1929 boli slávené za účasti  a veľkej podpory vládnych kruhov slávnosti 1 000-tého 
výročia smrti svätého Václava a v roku 1933 aj 1 100-tého výročia posviacky prvého 
kresťanského kostola v Nitre. Ako som to už uviedol aj keď bol uzavretý Modus vivendi, 
predsa jeho uskutočňovanie sa zámerne odďaľovalo. Až v roku 1935 pristúpila vláda k jeho 
plnej realizácii a v takejto atmosfére sa uskutočnil aj celoštátny eucharistický kongres 
v Prahe, na ktorom bol prítomný parížsky  arcibiskup kardinál Verdier ako pápežský legát. 
Eucharistický kongres zjednotil všetky národy a národnostné skupiny vo vtedajšom 
Československu. V tom istom roku Svätá stolica poctila pražského arcibiskupa Karla Kašpara 
purpurom a v Trnave zriadila teologickú fakultu so sídlom v Bratislave.28 

Skôr ako pristúpime k predstaveniu Gréckokatolíckej cirkvi v predmetnom období 
vykreslíme si v krátkom prehľade cirkvi a náboženské spoločnosti pôsobiace na území 
Slovenska.  

Po roku 1918 Rímskokatolícka cirkev mala 6 diecéz (Nitra, Banská Bystrica, Spiš, 
Košice, Rožňava a Trnavská apoštolská administratúra). Pravoslávna cirkev bola 
organizovaná len v niektorých farnostiach. V roku 1921 bolo registrovaných v pravoslávnej 
cirkvi 2098 osôb. Centrom bola obec Ladomírova. Aktivitou pravoslávnych emigrantov zo 
Sovietskeho zväzu ako i násilným zaberaním gréckokatolíckych chrámov bolo v roku 1929  
12 farností patriacich Pravoslávnej cirkvi. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku bola 
rozdelená na východný a západný dištrikt. Západný tvorilo šesť seniorátov a východný osem. 
Veriaci evanjelickej reformovanej cirkvi boli organizovaní v dvoch dištriktoch, 
v preddunajskom a predtiskom, boli rozdelené na deväť seniorátov, tri z nich boli slovenské 
a šesť maďarských. Postavenie menších kresťanských cirkvi (baptisti, adventisti, metodisti) 
bolo minimálne. Počty veriacich, ktorí sa k ním hlásili nepresahovali rádovo tisíc.29  

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Gréckokatolícka cirkev ocitla v zložitej situácii. Jej 
veriaci obývali územie najvýchodnejšej časti Československa a Podkarpatskej Rusi, ktoré aj 
po vzniku Československej republiky ostali vždy veľmi chudobným, málo rozvinutým 
teritóriom. Všetky ťažké následky vojny sa prejavili takpovediac v celej svojej šírke. Ako to 
bolo odpradávna v Gréckokatolíckej cirkvi vžité v takýchto ťažkých národnostných, 
hospodárskych a sociálnych podmienkach osobnosť biskupa bola zjednocujúcou. Sídelný 
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biskup – vladyka – bol ich otcom (viď príklad mukačevských biskupov, ktorí boli skutočnými 
otcami ťažko skúšaných svojich kňazov a veriacich, keď boli v závislosti na jágerských 
biskupoch – biskupi bratia S. Š a M. M. Olšavskí, J. Bradáč, A. Bačinský). V danej situácii 
Prešovské biskupstvo zostalo však bez svojho pastiera. Biskup Dr. Štefan Novák ešte pred 
koncom prvej svetovej vojny bez povolenia Apoštolského stolca opustil Prešov a usadil sa 
v Miškolci a neskôr vo Viedni, kde očakával ako sa vyvinú pomery v monarchii. Po vzniku 
Československej republiky 28.10.1918 sa nevrátil do Prešova. Až na nátlak Ríma sa 
22.10.1919 vrátil do Prešova, avšak odmietol podpísať prísahu vernosti Republike.30 

Jeho návrat však v takejto situácii nebol žiadúci ani v časti duchovenstva, ktorých 
zastupoval vtedajší prodekan Teologickej akadémie v Prešove Dr. Jozef Vojtovič. Biskup Dr. 
Štefan Novák sa rozhodol  vrátiť do Maďarska a Svätá stolica ho v roku 1920 oslobodila od 
vedenia Prešovskej eparchie. Jej vedením bol následne poverený generálny vikár Dr. Mikuláš 
Russnák. 

Ako už bolo uvedené po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Gréckokatolícka cirkev ocitla 
v zložitej situácii. Nové vládnúce kruhy ju nemali v láske pre časť duchovenstva, pretože 
v posledných desaťročiach Rakúsko-uhorskej monarchie sa zdiskreditovala ako nástroj 
maďarizácie, zvlášť jej biskup Dr. Štefan Novák, ktorý bol horlivým uhorským  vlastencom.31 
Kňazom, ktorí podľa príkladu svojho biskupa odmietli podpísať sľub vernosti 
Československej republike, vláda zastavila vyplácanie kongruy.32 

Nábožensko-cirkevné nálady v radoch duchovenstva Gréckokatolíckej cirkvi vo 
vtedajšom Československu a ich orientáciu v tomto období veľmi silne ovplyvňovali otázky 
jazyka a kultúrnej orientácie. V podstate v medzivojnovom období sa vyprofilovali tri 
základné smery a to tzv. veľkoruský, ukrajinský a rusínsky. Prvý  z nich veľkoruský bol 
posilňovaný aktivitou ruskej emigrácie a tradíciou pravoslávia. Jeho stúpenci vychádzali 
z tézy o veľkom ruskom národe, pričom všetkých Rusínov považovali len za jeho jednu 
vetvu. Aktívnu účasť v tomto smerovaní brali aj predstavitelia gréckokatolíckej hierarchie: 
ako Ivan Kizák, Teodor Rojkovič a ďalší. Tento smer propagoval zavedenie ruského jazyka 
do škôl, úradov a kultúrneho života regiónu.33 Druhým smerom bol smer ukrajinský. Ten 
nemal na Slovensku veľmi silné pozície. Mal oporu medzi časťou gréckokatolíckeho 
duchovenstva, najmä z Rádu otcov baziliánov, ale určitú podporu aj zo strany Vatikánu, ktorý 
kalkuloval so zavedením únie na celom území Ukrajiny, ak dosiahne politickú nezávislosť. 
Stúpenci tohto smeru severovýchodné Slovensko nazývali „Prjašivská Rus“.34 Tento smer 
podporovali početní ukrajinskí emigranti u duchovenstva a učiteľských kruhoch mal podporu 
u tých, ktorí prišli z Haliče. Veľmi rozšírenou národnou a kultúrnou orientáciou, ktorá 
výrazne vplývala aj na cirkevno-náboženské pomery v Prešovskej eparchii bol tretí menovaný 
smer a to rusínsky. Jeho prívrženci sa nazývali Rusínmi alebo Karpatorusíni a odmietali sa 
zaradiť k Rusom alebo Ukrajincom. Hlavnou súčasťou ich „národného“ vedomia bola 
konfesionalita, pričom etnicky aspekt bol v úzadí. V tomto početnom smere vidno však aj 
mnohé diferencie v otázkach jazykovej kultúry, fonetiky, literárnych tradícii a kultúrnych 
hodnôt. Aj v jeho rámci paradoxne môžeme rozlišovať veľkoruský, ukrajinský a rusínsky 
prúd. Posledne menovaný bol reprezentovaný v tom čase aj osobnosťou prešovského biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, ktorý odmietal jazyk ruský alebo ukrajinský a v ľudovom 
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dialekte hľadal základ rusínskeho  jazyka. V tomto zmysle uvažoval aj o šarištine, čo však 
bolo vtedy z pozície Podkarpatskej Rusi ťažko prijateľné.35 

Významnú časť gréckokatolíckych veriacich v Prešovskom biskupstve tvorili Slováci, 
u ktorých po vzniku Československa nastalo oživenie národnej identity. Tento jav však  časť 
gréckokatolíckeho duchovenstva neprijímala a považovalo sa to za dôsledok tzv. 
poslovenčovania Gréckokatolíckej cirkvi zo strany československého štátu. Zabúdali však na 
fakt, že nie všetci gréckokatolíci sa považovali za Rusínov. Ešte stále sa totiž uplatňoval 
názor, že identita gréckokatolíckej cirkvi je identitou ruténskou (pričom sa bral do úvahy iba 
jej etnický význam).36  

Okrem tohto smerovania bol aj maďarský prúd. Tvorili ho gréckokatolícki kňazi a učitelia 
vychovaní v duchu „uhorského vlastenectva“, ktorí sa neprispôsobili novým zmeneným 
podmienkam. Navzájom komunikovali po maďarský a rusínky jazyk používali iba pre 
veriacich a prostý ľud. Silnejšie zastúpenie však tento smer mal na Podkarpatskej Rusi, kde sa 
jeho stúpenci angažovali aj politicky v prospech Maďarska.37 

 
Generálny vikár prof. Dr. Mikuláš Russnák38 
Pri vzniku Československej republiky dňa 28. októbra 1918 Prešovské biskupstvo ako 

sme to už v predchádzajúcej časti uviedli ostalo bez svojho biskupa. Dr. Štefan Novák 
odmietol nové politické usporiadanie, nezložil predpísaný sľub vernosti Československej 
republike a odišiel do Maďarska. Po jeho odchode spravoval Prešovskú eparchiu Dr. Mikuláš 
Russnák, ktorého do funkcie generálneho vikára menoval ešte biskup Novák. Vikár Russnák39 
viedol eparchiu v ťažkých povojnových rokoch múdro a prezieravo. Svojou vedeckou prácou 
sa zaslúžil o neskoršie vyhlásenie vieroučného článku – dogmy o Nanebovzatí (Zosnutí) 
Presvätej Bohorodičky pápežom Piom X. v roku 1950.40 

V roku 1921 generálny vikár Dr. Milkuláš Russnák povolal do eparchie otcov  
redemptoristov, ktorí konali s jeho povolením ľudové misie a veľmi sa pričinili o postupne 
zastavenie šíriaceho sa pravoslávneho hnutia na východnom Slovensku. V rokoch 1922 – 
1927 vykonali otcovia redemptoristi v Prešovskej eparchii misie v 72 farnostiach, čo bolo 
obdivuhodné a záslužné dielo.41 

Pre povznesenie duchovného života generálny vikár Dr. Mikuláš Russnák uskutočnil 
viaceré aktivity. Jednou z nich bolo povolanie sestier baziliánok do samotného Prešova a to 
v roku 1922, kde bol pod vedením s. Magdalény Humeňakovej, OSBM im zverený 
dievčenský internát.42  

Snaženie generálneho vikára Russnáka boli však sťažované z dvoch príčin. Jedná  z nich 
bola cirkevného charakteru, druhá mala občiansky rámec. Čo sa týka prvej, časť 
duchovenstva nerešpektovala v plnej miere nariadenia svojho generálneho vikára, nakoľko 
prehlasovali, že jeho jurisdikcia je neúplná, lebo nie je biskupom. Druhá skutočnosť, ktorá 
sťažovala jeho činnosť vo vedení eparchie bola tá, že v laických kruhoch sa mu vyčítala už 
spomínaná „maďarská minulosť“, ďalej to, že ho do funkcie generálneho vikára menoval už 
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spomínaný biskup Dr. Štefan Novák a podobne. To bolo aj jednou z hlavných príčin, že hoci 
bol Dr. Mikuláš Russnák jedným z hlavných kandidátov na uprázdnený prešovský biskupský 
stolec, pre vládu bol neprijateľný.43 Medzi duchovenstvom Prešovskej eparchie však nebolo 
vhodného kandidáta na biskupský stolec, ktorý by zodpovedal aj požiadavkám 
československej vlády, vzhľadom na predchádzajúce pomenované príčiny. Svätý Apoštolský 
stolec po súhlase vlády menoval za administrátora Prešovskej eparchie križevackého biskupa 
Dr. Dionýza Nyáradyho.44 

 
Dr. Dionýz Nyárady (1922-1927)  
Vedenie eparchie prevzal dňa 27.10.1922. Situácia v Prešovskej eparchii v tom čase bola 

veľmi zložitá a ťažká. Jednak hmotný stav biskupstva bol veľmi biedny, na druhej strane 
v oblasti duchovnej bolo duchovenstvo a veriaci vystavení expanzii pravoslávnej  ako aj 
protináboženskej propagande. Aký bol stav biskupstva v hmotnej oblasti veľmi jasne 
charakterizujú slová nového administrátora, keď konštatoval: „Biskupstvo je chudobné, nemá 
žiadneho majetku, až na nepatrné vinice v Podkarpatskej Rusi. Učiteľský ústav, bohoslovecký 
seminár aj samotná aula sú v najhroznejšom stave. Biskupstvo dokonca nemá ani toľko, aby 
mohlo vyplatiť svojich profesorov a učiteľov na cirkevných školách“.45 Kde hľadať príčiny 
takéhoto stavu? Prešovské biskupstvo už od svojho počiatku zápasilo s hmotným 
nedostatkom. Situácia sa však vyhrotila najviac za biskupa Dr. Štefana Nováka, ktorý veľkú 
časť eparchiálnych fondov bez súhlasu kapituly odovzdal uhorskej vláde a tak sa biskupstvo 
ocitlo vo veľmi zložitej situácii. K tomu sa pridružovali v povojnových časoch problémy 
ohľadne zrušenia kobliny a rokoviny.46 

Hmotné zabezpečenie duchovenstva po zrušeniach týchto príjmov pre duchovenstvo 
trochu upravil, aj keď len v malej miere tzv. kongruový zákon z roku 1926, na základe 
ktorého bol kňazom vyplácaný  finančný plat od štátu. Tento stav bol definitívne upravený až 
výnosom Referátu Ministerstva školstva a Národnej rady zo dňa 12.03.1930.47 Zásluhou 
apoštolského administrátora križevackého biskupa Dr. Dionýza Nyáradýho, ktorý spravoval 
Prešovskú eparchiu bolo úspešné obmedzené šírenie pravoslávia. V povojnovom období 
plnom náboženského a politického chaosu pod vplyvom emigrácie zo Sovietskeho zväzu 
začalo totiž do Prešovskej eparchie prenikať pravoslávie. Jeho podporovateľ a agitátor bol 
zvlášť senátor Juraj Lažo z Vyšného Svidníka, v čom mu pomáhali vládne kruhy. Prvé 
prejavy pravoslávia na Slovensku vznikli v Becherove, kde ideu pravoslávia priniesli 
emigranti z USA. Tu sa vrátil farár Gregor Varchol zo Spojených štátov a previedol na 
pravoslávie 84 rodín. Centrom pravoslávia sa v tomto období stala Ladomírova neďaleko 
Svidníka.48 

Biskup Dr. Dionýz Nyárady v snahe zabrániť šíreniu pravoslávia požiadal vedenie Rádu 
svätého Bazila Veľkého, aby sa podujali konať medzi veriacimi sväté misie. Medzi 
vybranými rehoľníkmi, bol aj neskorší administrátor a biskup Prešovskej eparchie Pavol Peter 
Gojdič, OSBM. Otcovia baziliáni pobadali vo svojich kázniach veriacich k láske k Pánu Bohu 
a vernosti Cirkvi a k východnému obradu. Vďaka misijnej práci otcov baziliánov napríklad – 
Štefana Rešetyla, Polykarpa Bulyka a ďalších sa podarilo zastaviť na istý čas šírenie 
pravoslávia.49 
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Horlivou dušpastierskou činnosťou sa Dr. Dionýzovi Nyáradymu ako administrátorovi 
Prešovskej eparchie podarilo usporiadať rozhárané cirkevné pomery. Za jeho podporu 
ruských škôl ho vládne kruhy a časť duchovenstva považovali za rusofila, vytýkali mu 
ukrajinskú orientáciu. Ďalej sa k tomu pridružil aj tlak vládnych orgánov, ktorí mu zazlievali 
cudziu štátnu príslušnosť, že nebol československým štátnym občanom a podobne. Z týchto 
dôvodov Nyárady abdikoval z vedenia Prešovskej eprachie, ale predtým ešte Svätej stolici 
navrhol vhodného kandidáta na prešovský biskupsky stolec a to Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM.50 Dr. Dionýz Nyárady spravoval Prešovskú eparchiu prezieravo s múdrosťou 
a obozretnosťou, ktorá mu bola vlastná v rokoch 1922-1927. Po ňom za apoštolského 
administrátora Prešovskej eparchie bol vymenovaný Apoštolským stolcom dňa 14. septembra 
1926 Pavol Peter Gojdič, OSMB. Krátko nato bol dňa 7. marca menovaný za titulárneho 
biskupa harpašského.51 Konsekrovaný bol na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičky 25. 
marca v Bazilike svätého Klementa v Ríme. 
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50 Pavol Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch v gréckokatolíckej kňazskej rodine. Po absolvovaní základného a stredného 
vzdelania študoval teológiu v rokoch 1907 – 1911 v Prešove a Budapešti. Za kňaza bol vysvätený 27. augusta 1911 v Prešove. Zastaval mnohé 
funkcie v biskupskej kúrii, počnúc aktuárom a končiac ako riaditeľ biskupskej kancelárie. Dňa 20. júla 1922 vstúpil do kláštora oo. baziliánov na 
Černečej hore pri Mukačeve. Za apoštolského administrátora prešovskej eparchie bol menovaný 14. septembra 1926. V tom istom roku 28. 
novembra zložil večné sľuby v reholi svätého Bazila Veľkého. Konsekrovaný na biskupa bol v Bazilike svätého Klementa v Ríme 25. marca 1927. 
Ako biskup veľmi horlivo pôsobil, zaslúžil sa o duchovné povznesenie duchovenstva a veriacich, významné boli jeho aktivity v oblasti sociálnej, 
cirkevného školstva a pod. Menovaný za sídelného prešovského biskupa bol 17. júla 1940. V roku 1950 po smutne známych udalostiach tzv. 
Prešovského sobora začína jeho internácia a následne pobyt vo väzeniach Československa. Dňa 15. januára 1951 bol odsúdený Štátnym súdom 
v Bratislave na trest doživotného odňatia slobody, stratu občianskych práv a konfiškáciu majetku. Zomrel ako mučeník vernosti Cirkvi a Svätému 
Otcovi dňa 17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove. Vyhlásený za blahoslaveného bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. dňa 4. novembra 2001 
v Ríme. 
51 ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSMB. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997, s. 50. 


