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Cirkevný historik J. Coranič sa dlhodobo venuje výskumu a výučbe cirkevných dejín. 

Vo svojej najnovšej vydanej monografii zameral pozornosť na problematiku výskumu dejín 

gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá vyšla v rámci riešenia  zahraničného projektu na 

Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove pod názvom Významné 

historické a kultúrne aspekty v dejinách gréckokatolíckej cirkvi. Na projekte participovalo aj 

Centrum církevních dějin a dějin teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Titul v podobe monografie predstavuje 1. vydanie v koedícii – ako súčasť 

edície Středoevropské dějiny. Rukopis autorovi pred tlačou posudzovali/recenzovali 

renomované osobnosti, teológovia i historici J. Babjak,  P. Šturák, J. Šimončič a R. Svoboda. 

Hoci sa stanovenej problematike  venuje priebežne pozornosť či už z pohľadu širšie 

koncipovaných alebo parciálnych prác (A. Hodinka, M. Lacko, I. Ráth, A. Duchnovič, A. 

Pekar a i.), dokonca vydávania/reedície starších prác – rukopisov (ako napr. J. Baziloviča 

v roku 2013, na ktorom samotný autor participoval), téma je stále nanajvýš zaujímavá, ak ide 

o sumarizáciu faktografie prostredníctvom komplexnejšieho spracovania. Zaujímavý pre 

zhodnotenie diela je preto metodologický pohľad, heuristika pramennej bázy (dostupnosť 

archívnych materiálov, s dôrazom na materiál v historickom Archíve gréckokatolíckeho 

arcibiskupstva Prešov – AGAP) a použitie relevantných informačných zdrojov (zahrnuté 

v Zozname prameňov a bibliografických odkazov, s. 491-518), výber významných 

medzníkov v dejinách cirkvi, otázky vnímania etnicity, predstavenie osobností – ich biografií 

(z ktorých autor pri písaní tradične meritórne nevychádzal, s. 7 – no nie je tomu  tak). V sonde 

autor poukazuje aj na terminologickú otázku (označene cirkvi, veriacich – príslušníkov) 

z konfesionálneho i nacionálneho pohľadu (s. 10-11, 31), čo by si zasluhovalo ešte väčšiu 

pozornosť z pohľadu interpretácie terminológie – cez súdobé pramene a literatúru rôznej 

proveniencie, ako aj z pohľadu vývoja a vnímania etnodiferenciačného procesu. Namiesto 

pojmu eparchia počnúc obsahom preferuje pojem gréckokatolícke biskupstvo.    
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Práca pozostáva z desiatich kapitol. Prvá kapitola (s. 12-27) sa v krátkom exkurze 

venuje problematike uhorských dejín „Od Veľkej Moravy po Mukačevské biskupstvo“. 

V podstate  ide o sondu do obdobia príchodu a pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda, ich aktivity 

a opis situácie  v 9. storočí. Načrtáva svoje vnímanie existencie cyrilo-metodského 

kresťanstva na území Slovenska  (od 9. storočia po tzv. valašskú kolonizáciu), parciálne sa ho 

snaží doložiť,  hľadá prepojenia – kontinuitu, stopy cyrilometodskej cirkvi; otvára ale 

nedefinuje a neuzatvára polemickejšie otázky. 

Druhá kapitola (s. 28-78) „Mukačevské biskupstvo“ ponúka pohľad od kolonizácie na 

valašskom práve (len čiastočný historický exkurz, s otázkami budovania farskej siete 

pravoslávnej cirkvi). Nosnou ostáva problematika počiatkov a samotných dejín 

Mukačevského biskupstva (označeného ako centrum byzantsko-slovanskej cirkvi), vzniku 

Užhorodskej únie (1646) – jej prijatie v kontexte doby, následne mapuje situáciu  a vývoj 

Mukačevského biskupstva (viacero medzníkov, a to 1665 – 1706, 1706 – 1771, 1771 – 1818), 

zriadenie Prešovského biskupstva s dôrazom na predstavenie osobnosti baziliána Petra 

Parthénia Petroviča (1651 – 1665) – prvého „zjednoteného biskupa“. Faktografiu autor čerpal 

z jemu dostupnej literatúry. Faktografiu podopiera ukážkami prekladov pramennej bázy 

diplomatického charakteru. K danému obdobiu, kreovaniu cirkvi reformácii i protireformácii 

evidujeme aj inú relevantnú literatúru. 

Vlastné dejiny prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, od jeho inštitucionalizácie 

v rokoch 1818 – 1876 autor predstavil v 3. kapitole (s. 79-144). Popri zhodnotení – celkovej 

situácii, administratívnom rozdelení Mukačevského biskupstva na tri biskupské vikariáty – 

tzv. Marmarošský (Sihoťský, 1723), Szatmársky (1776) a Košický (1787).  Všíma si, podobne 

ako iní autori píšuci cirkevné dejiny gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove (1816), 

osobnosti, udalosti počas priebehu episkopátov. V tomto prípade ide o nosné osobnosti – 

prvého biskupa Gregora Tarkoviča (1816 – 1841) a následne Jozefa Gaganca (1843 – 1875).  

Vhodne analyzuje administratívno-správne členenie biskupstva, sociálne a hospodárske 

zabezpečenie biskupstva, pastoračnú činnosť, oblasť školstva, kultúry (spolková činnosť a i.) 

i problematiku národnostnú, medziobradové problémy spolužitia konfesií. Faktografiu dopĺňa 

o mapové prílohy, tabuľky. Podobne je koncipovaná nasledujúca 4. kapitola (s. 145-197), 
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ktorá predstavuje existenciu prešovského gréckokatolíckeho biskupstva v období rokov 1876 

– 1918. Podkapitoly kopírujú obdobia episkopátov, pôsobenie Mikuláša Tótha (1876 – 1882), 

Jána Vályiho (1882 – 1911) a Štefana Nováka (1913 – 1918/20), ktorých označil ako tzv. 

„maďarských biskupov“, a to v kontexte maďarizácie gréckokatolíckej cirkvi, či jednotlivých 

reforiem. V exkurze zachytil aj problematiku vysťahovalectva do USA. 

Rovnako, resp.  v podobnom duchu je vnútorne delená a písaná 5. kapitola (s. 197-

250) mapujúca dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku cez pohľad na prešovské 

gréckokatolícke biskupstvo v období  existencie Československa v rokoch 1918 – 1939, kedy 

nemalo svojho sídelného biskupa, t. j. obdobie pôsobenia Mikuláša Russnáka (1918 – 192) – 

generálneho vikára, Dionýza Njaradiho (1922 – 1927) a Pavla Petra Gojdiča OSBM (1927 – 

1940) – apoštolských administrátorov. 

Politické medzníky tvoria aj medzníky vnímania cirkevných dejín ďalších kapitol. 6. 

kapitola (s. 251 – 292) predstavuje gréckokatolícku cirkev na Slovensku v období 

Slovenského štátu, v rokoch 1938 – 1945. Okrem územno-správnej organizácie cirkvi, jej 

postaveniu, sa v exkurze venuje politickej, národnostnej, školskej (Rusíni) otázke v období 2. 

svetovej vojny, ako aj  židovskej otázke a holokaustu. Autor sa venuje aktivitám P. Gojdiča, 

ktoré smerovali k pomoci židovskému obyvateľstvu.  

Situáciu na Slovensku v rokoch 1945 – 1950 zachytil autor v kapitole č. 7 (s. 293 – 

326). Popri územno-správnej organizácii gréckokatolíckej cirkvi venuje pozornosť  nástupu 

komunizmu, likvidácii cirkvi, okrajovo sa zaujíma aj o vysťahovalectvo gréckokatolíkov do 

Sovietskeho zväzu (1947). Ide o pasáž predstavujúcu stav v Československu počas piatich 

rokov, ktoré podľa autora smerovali k postupnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi na tzv. 

prešovskom sobore (28. 4. 1950), postupnú pravoslavizáciu gréckokatolíckej cirkvi. 

Nasledujúca 8. kapitola (s. 327 – 358) sa venuje problematike gréckokatolíckej cirkvi 

v Československu v rokoch 1950 – 1968, kedy de facto neexistovala. V tejto kapitole autor 

sleduje situáciu prostredníctvom osobností biskupov a ich osudov. Ide o osobnosti Pavla Petra 

Gojdiča (1950 – 1960), Vasila Hopka (1950 – 1968). Osobitne naznačuje postavenie 

gréckokatolíckych duchovných a bohoslovcov alebo veriacich v rokoch 1950 – 1968, či 

pokusy o legalizáciu cirkvi. 
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Gréckokatolícka cirkev v Československu v období normalizácie, v rokoch 1968 – 

1989 je zachytená v 9. kapitole (s. 359 – 400). Pozostáva z dvoch okruhov – problematiky 

legalizácie cirkvi a jej podoby v tzv. „provizóriu“ a v správe apoštolského administrátora Jána 

Hirku (1969 – 1989). Posledná 10. kapitola (s. 401 – 474) má snahu podať najnovšie dejiny 

cirkvi v rokoch 1989 – 2014. V rámci episkopátu prešovského biskupa Jána Hirku (1989 – 

2002) sa mapuje územno-správne členenie gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove v rokoch 

1990 – 2002, ale aj majetkovo-právne vysporiadanie s pravoslávnou cirkvou. Následne autor 

upriamil pozornosť na dejiny biskupstva v kontexte episkopátu Jána Babjaka (2003/2008 –), 

podobne zmeny stavu územno-správneho členenia prešovského gréckokatolíckeho 

arcibiskupstva, kreovanie košického gréckokatolíckeho biskupstva (*2008) a bratislavského 

gréckokatolíckeho biskupstva (*2008). Toto obdobie hodnotí autor pozitívne z pohľadu 

rozvoja cirkevného a náboženského života. Posledná podkapitola štatisticky sprehľadňuje 

vývoj počtu gréckokatolíckych veriacich na Slovensku v rokoch 1991, 2001 a 2011.  

Pre lepšiu orientáciu je publikácia doplnená o zoznam skratiek a značiek a menný 

register. 

Cieľom monografie bolo podať stručný a prehľadný chronologický obraz historického 

vývoja gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, zmapovať najdôležitejšie udalosti a medzníky 

a tematické okruhy, vybrané osobnosti – biskupov (podobne ako staršia literatúra, iní cirkevní 

historici cez obdobie ich pôsobenia) – čo sa v podstate aj podarilo. Autor  sumarizuje stav 

doterajšieho poznania a bádania cez jemu dostupné informačné zdroje, faktografiu preberá, 

ale prezentuje aj  vlastné bádanie a vyvádza závery. Práca však umožňuje ďalší výskum 

parciálnych otázok z celého dejinného obdobia, ako aj sumarizáciu a interpretáciu udalostí a 

faktografie. 

Marcela  Domenová 

 


