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ETNODIFERENCIAČNÝ PROCES SLOVÁKOV V GRÉCKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI OD ROKU 1918 DO 1. POLOVICE 70. ROKOV 20. STOROČIA 

NA POZADÍ PREKLADOV LITURGICKÝCH TEXTOV DO SLOVENČINY 

 

Michal Glevaňák  

 

 Liturgické texty sú neoddeliteľnou súčasťou dejín kresťanstva, zvlášť 

dejín duchovného života východných kresťanov. Odzrkadľujú spirituálne smerovanie, 

zrelosť, ale aj historický vývoj, čo môžeme badať v textoch, ktoré opisujú napr. ustanovenia 

všeobecných cirkevných snemov. Ďalším fenoménom textov je ich didaktický charakter. 

V tejto štúdii sa budeme venovať otázke etnodiferenciácie Slovákov gréckokatolíckej cirkvi 

na pozadí prekladov týchto textov do slovenského jazyka vo vymedzenom časovom období. 

Azda jedným z najdôležitejších liturgických textov je text liturgie. 

V úvode je nutné uviesť, že gréckokatolícka cirkev pred vznikom Československa 

(1918) bola pod silným hungarizačným tlakom uhorskej vlády, cirkevnej hierarchie a niekedy 

aj nižšieho duchovenstva, ktorý sa stotožnil s týmto trendom. To sa dialo najmä po rakúsko-

uhorskom vyrovnaní v roku 1867, kedy dochádza k iniciatíve revízií cirkevnoslovanských 

liturgických kníh. Z byzantského cirkevného kalendára sa mali vypustiť svätci pripomínajúci 

slovanskú identitu, najmä identitu s cárskym Ruskom. Vzniká maďarská gréckokatolícka 

eparchia so sídlom v Hajdudorode. Jej liturgickým jazykom sa stáva maďarčina. Dochádza 

k transkripcii textov písaných v cyrilike s maďarskou ortografiou. Biskupi, ktorí sa 

nestotožnili so vznikol Československa (Štefan Novák – prešovský eparcha a Anton Papp – 

mukačevský eparcha
1
), odchádzajú do Maďarska. Po vzniku Československa badať 

v gréckokatolíckej cirkvi materiálny a duchovný úpadok. Mnohí kňazi neovládajú spisovnú 

slovenčinu, bežným dorozumievacím jazykom vo väčšej miere medzi duchovenstvom, či už 

vyšším alebo nižším, bola maďarčina. Tento stav bol výsledkom edukačného procesu 

                                                 
1
 Biskup Anton Papp (1867 – 1945) sa hlásil k maďarskej národnosti. Po vymenovaní za biskupa sa začal učiť 

rusínsky. Napriek tomu, že nezastával rusínske národné hnutie, snažil sa, oproti Štefanovi Novákovi, 

prešovskému biskupovi, zachovať aspoň základné práva gréckokatolíkov vo svojej eparchii. Dokonca, práve 

v roku 1915 boli do Budapešti na pozvanie primasa Jána Černocha pozvaní zástupcovia prešovskej 

a mukačevskej eparchie na stretnutie. Na tomto stretnutí sa mali prerokovávať otázky gregoriánskeho kalendára, 

reformy obradov, odstránenie cyriliky, reformy výchovy v seminároch. Biskup Anton Papp sa postavil proti  

reformám, ktoré sa týkali najmä identity gréckokatolíckej cirkvi, ako kalendár, obrady. Po vzniku 

Československa ako Maďar odmietol prísahu vernosti republike a bol úradmi vypovedaný z novovzniknutej 

republiky. V roku 1923 bol v Maďarsku erigovaný apoštolský exarchát, do vedenia ktorého bol ustanovený 

Anton Papp. LACKO, Michal. Z našej minulosti. 48. Biskup Anton Papp. In: Mária. Úradný mesačník 

slovenských gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a Metoda v Kanade. Ed. Joseph E. Suchy. Vol. XXII 

(XXVII), č. 6. Toronto : Apostolic Visitator for Slovaks of the Byzantine Rite in Canada, 1982, s. 14-15. 
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prípravy duchovenstva v Academia Theologica v Prešove. V roku 1918 ustanovuje prešovský 

biskup Štefan Novák za generálneho vikára prof. Mikuláša Russnáka (1878-1954), ktorý ho 

mal v čase jeho neprítomnosti zastupovať. Pretože jazyková otázka medzi nižším 

duchovenstvom je problematická, prof. Mikuláš Russnák ustanovuje kňaza, ktorý je doslova 

tlmočníkom pred štátnymi úradmi. V roku 1927 Svätá stolica vymenováva baziliánskeho 

mnícha Pavla Gojdiča, OSBM (1888 – 1960)
2
 za administrátora prešovskej eparchie. V ten 

istý rok Pavol Gojdič zvoláva do Prešova synodu, na ktorej sú prijaté ustanovenia pre kňazov, 

týkajúce sa najmä ich duchovného života a tiež ustanovenia pre učiteľov pôsobiacich vo 

farských školách. Napriek všetkým týmto problémom, ktoré sa vyskytli a riešili 

v gréckokatolíckej cirkvi je nutné poznamenať, že sčítanie obyvateľstva v rokoch 1919 

a 1921 potvrdilo existenciu gréckokatolíkov slovenskej národnosti. Ich počet mierne narastal, 

ale počet gréckokatolíckych Rusínov naopak mierne klesal.
3
 Postupom času sa v 30-tych 

rokov začína objavovať fenomén Slovák – gréckokatolík. Tento etnodiferenciačný element sa 

prejavuje hlavne na území Zemplína, pretože toto územie je multikonfesionálne a 

multietnické.
4
 

Skôr, ako sa pristúpilo k prekladom liturgických textov sviatostí (krst, 

myropomazanie) iných obradov (pohreby, sväteniny atď.), ako aj paraliturgických piesní
5
, 

bola prioritou najmä zrozumiteľnosť eucharistickej bohoslužby – liturgie sv. Jána Zlatoústeho 

a základných modlitieb veriacich (Otče náš, Symbol viery, hymnus Dôstojné je velebiť 

a pod.). Vyššie spomínané bohoslužby sa začali prekladať až po roku 1968. Samotná 

iniciatíva a snaha o preklady vyvoláva u niektorých autorov pravoslávnej proukrajinsko-

rusínskej proveniencie pochybnosti o ich nutnosti. Vzniká otázka, či ide o požiadavku 

                                                 
2
 Označenie za menom kňaza OSBM je skratka cirkevného rádu: Ordo Sancti Basili Magni: Rád sv. Bazila 

Veľkého.  
3
 ŠOLTÉS, Peter. Historické a konfesionálne súvislosti asimilácie rusínskeho/ukrajinského etnika na Slovensku. 

In: ŠUTAJ, Štefan. Ed. Národ a národnosti na Slovensku: Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. 

Prešov : Universum, 2004, s. 185. FILLO, Mikuláš. Neslovenský vplyv medzi slovenskými gr.-katolíkmi. In 

Národnie noviny. Red. Fedor Jesenský. Roč. 66, č. 35. Turčianský Sv. Martin : Vydavateľ Slovenská národná 

strana, 1935,  s. 1. O gréckokatolíkoch slovenskej národnosti v 18. stor. v Mukačevskej eparchii sa zmieňuje už 

aj Michal Lacko, SJ. profesor Orientálneho inštitútu v Ríme. LACKO, Michal. The Reduction of the number of 

feast days for the Catholic of the Byzantine rite in Hungary, in the XVIII century. In: Slovak Studies. Vol. 4. 

Historica 2. Roma : Slovak Institute, 1964, s. 198.  
4
 Národnouvedomovacím procesom Slovákov v gréckokatolíckej cirkvi sa zaoberal PhDr. Ľudovít Haraksim, 

CSc. 
5
 Termínom „paraliturgická pieseň“ sa označuje spevný a hlavne modlitbový literárny útvar, ktorý podľa 

východných doxologických a dogmatických tradícií vznikol pre potreby laického duchovného života. Spev 

paraliturgických piesní však cirkev vnímala ako cudzorodý prvok, hoci ho výslovne nezakazovala. ŽEŇUCH, 

Peter. Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. 

Bratislava : Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002,  s. 68. 
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„zdola“, teda laickej verejnosti alebo „zhora“ - cirkevnej hierarchie.
6
 Táto požiadavka bola 

zneužitá určitými cirkevno-laickými kruhmi na dosiahnutie vlastných politických zámerov, 

ale  môže ísť aj o samotný dovoz slovenských modlitebných kníh zo zahraničia v roku 1968. 

Mikuláš Štec sa pýta, či táto iniciatíva mohla byť „zhora“, pretože „nie sú nám známe 

požiadavky takejto zámeny liturgického jazyka od širšej laickej verejnosti.“
7
 Tu však musíme 

doplniť, že tento dovoz, resp. iniciatíva bola len vyvrcholením samotného úsilia 

etnodiferenciačného procesu Slovákov v gréckokatolíckej cirkvi ešte spred roku 1950.  

Samotnými iniciátormi boli nielen kňazi, ale aj laici, ktorí sa organizačne aktivizovali 

v spolku „Jednoty sv. Cyrila a Metoda“, o ktorom sa tiež zmienime. Je však otázne, či táto 

aktivita bola úmerná situácii a prostrediu.   

*** 

Prvé preklady sa začali realizovať ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny. Ich 

realizátorom bol telgártsky rodák, kňaz Pavol Spišák (var. Spišiak)
8
, ktorý preložil a pripravil 

do tlače základný formulár liturgie pod názvom „Svätá služba Božia (Liturgia - Omša) 

Svätého Jána Zlatoústeho.“
9
 (ďalej skr. CHR, obr. 1). Kniha má 56 strán a formát A6. Autor 

nezískal na svoj preklad  imprimatur v Prešove, preto sa obrátil na nitriansku diecézu. Tá mu 

v roku 1933 publikovala preklad liturgie CHR v čase, keď bol v Nitre biskup Karol 

Kmeťko.
10

 Niektorí autori uvádzajú, že Spišákovo dielo dostalo pre tlač imprimatur pri 

príležitosti posvätenia prvého kresťanského chrámu v strednej Európe (Pribinová 1100 

ročnica).
11

 Na schvaľovaní textu liturgie participovali Alojz Miškovič, profesor učiteľského 

                                                 
6
 ŠTEC, Mikuláš. Miesto cirkevnej slovančiny v praktickom bohosloví. In: Aktuálne otázky praktického 

bohoslovia Pravoslávnej cirkvi. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov, 20. október 

2006, 2007, s. 106. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kocvar1.> [cit. 

2013-10-11]. 
7
 ŠTEC, Mikuláš. Miesto cirkevnej slovančiny v praktickom bohosloví, s. 110. 

8
 Pavol Spišák (1901-1975) sa narodil v obci Telgárt. Vzdelanie získal v rodisku a na kráľovskom dvore 

v Bulharsku. Gymnázium absolvoval v Revúcej. Potom pokračoval na Učiteľskej preparandii v Prešove, kde 

v roku 1924 maturoval. V roku 1928 absolvoval Vysokú školu bohosloveckú. Bol svätený biskupom Pavlom 

Gojdičom ako celibátny kňaz. Pôsobil vo Vyšnej Jablonke, Vernári, Toryskách. Likvidácia gréckokatolíckej 

cirkvi zastihla Spišáka v 1950 vo Vernári. Prestup do Pravoslávnej cirkvi nepodpísal. BABJAK, Ján.  Pavol 

Spišák, tit. kanonik (1901 – 1975). In: Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov I. zväzok (1. – 4. diel). 

Košice : Petra, 2009, s. 429-430 (ďalej ako BABJAK, Ján. Meno. In: Zostali verní, s.). 
9
 Andrej Škoviera vo svojom výskume došiel k záveru, že Spišákovi bol predlohou tzv. ľvovský liturgikon (v 

niektorých detailoch sa odlišuje od neskorších liturgikonov pripravovaných v Ríme). ŠKOVIERA, Andrej. Nad 

slovenským prekladom božskej liturgie byzantsko-slovanského obradu. In: Slavica Slovaca. Roč. 34, č. 2, 1999, 

s. 139 (ďalej ako ŠKOVIERA, A. Nad slovenským prekladom božskej liturgie..., s.). 
10

 Na vydaní modlitebnej knihy spolupracovali Dr. K. Ďurček, ako cenzor, M. Ďurišin (grkat. kňaz), Irenej 

Kondratovič, A. Miškovič, Dr. H. Bartek a J. Fedák. Svätá služba Božia (Liturgia - Omša) Svätého Jána 

Zlatoústeho, s. 55-56. 
11

 ŠVAGROVSKÝ, Štefan. Problémy prekladu rituálneho cirkevnoslovanského textu. In Odborný preklad 2. 

Materiály zo seminárov. Tvorba a využívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov 

Budmerice. Red. J. Hasonová. Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry ; 

Vydavateľstvo AnaPress, 2006, s. 40-41. 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kocvar1
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ústavu v Spišskej Kapitule, Irenej Kondratovič, gréckokatolícky farár a konzitoriálny radca 

mukačevskej eparchie, Karol Ďurček, rektor kňazského seminára v Nitre a Anton Bartoššík, 

generálny vikár nitrianskej diecézy.
12

 Kniha je bilingválna. V rámci jednej strany je naľavo 

cirkevnoslovanský text v latinskej transkripcii a napravo preklad textu do slovenčiny. Pri 

niektorých špecifických termínoch, ako napr. „Vladyčica: Vládkyňa, Panovnica
13

, 

pravoslávnych: právo sláviť. Ortodoxný. Ktorí pravého Boha a jeho pravú vieru slávia tí 

menujú sa pravo-slávni“
14

, Spišák uvádza vysvetlenia týchto pojmov v poznámkach pod 

čiarou. V úvode knihy Alojz Miškovič píše, že „pre obecnú potrebu žiadalo sa mať 

najúživanejšej omše východnej liturgie aj v slovenčine. Keďže preklad jej majú už Francúzi, 

Nemci, Rumuni, Maďari, Srbi, Chorváti, Bulhari atď. Vyšla i v latinskej reči..., nechže slúži 

jeho dielo (Pavla Spišáka) k povzneseniu náboženského ducha medzi našim ľudom“.
15

 To, že 

prešovská cirkevná hierarchia odmietla udeliť povolenie, bolo spôsobené najmä jej 

negatívnym postojom k slovenčine, resp. gréckokatolíckym Slovákom ako takým. Tu 

môžeme spomenúť, že Pavla Spišáka môžeme v národnostnej politike gréckokatolíckej cirkvi 

vnímať ako  jedného z novej mladej slovenskej generácie kňazov.
16

 O päť rokov neskôr, 

v roku 1937, Spišákov preklad liturgie CHR bol publikovaný v učebnici liturgiky „Verejné 

bohoslužby (Katolícka liturgika).“
17

 Tento preklad spĺňa vysoké odborné, ako aj formálne 

kritériá vzhľadom na to, že je súčasťou učebnice liturgiky. V texte prekladu uvádza Spišák 

v poznámkach pod čiarou aj odbornú literatúru, ktorou sa snaží podoprieť svoje formulácie 

prekladu. Na základe toho môžeme konštatovať, že tento preklad iba potvrdzuje tú 

skutočnosť, že aj slovenčina v tomto období môže byť liturgickým jazykom. Svoj preklad 

rozšíril o modlitby, ktoré veriaci používajú najčastejšie (tropáre, kondaky a pod.). Snaha 

Pavla Spišáka o druhé rozšírené vydanie modlitebnej knižky bola dovŕšená a kniha vyšla 

v roku 1938 suspendáciou prešovským biskupom.
18

 Až koncom roka 1940 vydal modlitebnú 

knihu pod názvom „Chváľme Boha – kniha modlitebná, poutňá, obradná a spevácka... .
19

“ 

                                                 
12

 Svätá služba Božia (Liturgia – Omša) Svätého Jána Zlatoústeho. Prekl. Pavol Spišiak. Nitra : Tlačiareň J. 

Rišňovského, 1933, s. 2 ďalej ako Svätá služba Božia (Liturgia – Omša) Svätého Jána Zlatoústeho, s.). 
13

 Svätá služba Božia (Liturgia – Omša) Svätého Jána Zlatoústeho, s. 16. 
14

Svätá služba Božia (Liturgia – Omša) Svätého Jána Zlatoústeho, s. 32. 
15

 MIŠKOVIČ, Alojz. Úvodom. In: Svätá služba Božia (Liturgia – Omša) Svätého Jána Zlatoústeho. Prekl. 

Pavol Spišiak. Nitra : Tlačiareň J. Rišňovského, 1933, s. 6. 
16

 Bližšie LETZ, Róbert. Postavenie gréckokatolíkov slovenskej národnosti v rokoch 1918 – 1950. In Slovensko-

rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2000, s. 105. 
17

 SPIŠÁK, Pavol. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. In MIHÁLYFI, Ákos. Verejné bohoslužby (Katolícka 

liturgika). Prekl. Alojz Gocník. Banská Bystrica, 1937, s. 267-304. 
18

 List z 6. februára 1943. In: MURÍN, Ján. Spomienky na obdobie 1913 – 1950. Ed. Viera Michalková. Košice : 

Byzant – vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2013, s. 164. 
19

 Chváľme Boha – kniha modlitebná, poutňá, obradná a spevácka... Prešov : Nakladateľstvo kníhtlač Andrej 

v Prešove. Kniha bola pre tlač schválená 18. novembra 1940. 
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Bola vydaná v Trnave  v Spolku sv. Vojtecha. Kniha má 377 strán. Približne polovica 

nákladu však bola stiahnutá z predaja pre množstva gramatických chýb.
20

 Sám autor uvádza, 

že kniha si získala uznanie a rýchlo sa rozpredala. Vydanie Spišákovej modlitebnej knihy 

neostalo bez odozvy dokonca ani v rímskokatolíckych kruhoch. O jeho titule sa zmieňuje aj 

vtedajšie periodikum dominikánov „Smer - revue pre duchovný život.“ Autor anotácie píše:  

„Neraz si prišiel na východe štátu na bohoslužby do ruskej cerkvi a netrpezlivo si 

čakal, kedy to už skončia, lebo takmer nič si nerozumel. A jednako obrady východnej Cirkvi 

sú také krásne a tak úzko srástly s našou slovenskou dušou. Chýbala nielen našim 

gréckokatolíkom, ale i nám knižka, ktorá by nám priblížila krásu východnej liturgie. Spišák 

svojou knižkou zaplňuje citeľnú medzeru a dáva nášmu ľudu modlitebnú knižku v slovienskom 

i slovenskom jazyku. Nájdete v nej všetky modlitby, ktoré sa používajú vo východnej liturgii i 

v súkromnom živote gréckokatolíkov. Za túto knižku Spišákovi ďakujeme a odporúčame ju 

všetkým.“
21

                       

 

        

                                  obr. 1                                                                  obr. 2 

             Svätá služba Božia... 1933                                              Chváľme Boha... 1942 

 

 

                                                 
20

 ŠKOVIERA, A. Nad slovenským prekladom božskej liturgie, s. 140. 
21

 SMER, revue pre duchovný život. Red. Inocent Müller. Roč. 1, č. 6. Trenčín : Vydávajú trenčianski 

dominikáni, 1941, s. (nie je uvedené). 
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Pavol Spišák dokončil druhé doplnené a opravené vydanie predchádzajúcej 

modlitebnej knihy 30. novembra 1941. V prvý vianočný deň, 25. decembra 1941, bolo 

schválené druhé vydanie modlitebnej knižky „Chváľme Boha – kniha modlitebná, poučná, 

obradná a spevácka v liturgickom slovienskom a slovenskom jazyku pre kresťana katolíckej 

Cirkvi grécko-slovanského obradu.“ (obr. 2)
22

 Na titulnej strane je uvedený rok vydania 

1942. Kniha má 656 strán. Formát knihy 14 x 8,5 cm. Náklad bol okamžite rozobratý.
23

 

Pretože kapacitne ju nebolo možné vytlačiť v Michalovciach v spolku „Jednoty sv. Cyrila a 

Metoda“, bola vytlačená v Ružomberku. Za hlavným cieľ tejto modlitebnej knihy považuje 

Spišák najmä to, aby „slovenský gréckokatolík porozumel cirkevnej reči, porozumel obradom 

a poznal ich krásu. Preto preložil som do slovenčiny všetky najčastejšie a najúživanejšie 

bohoslužobné čiastky a sv. Liturgie.“
24

 Okrem týchto modlitebných kníh Pavol Spišák 

publikoval aj preklady bohoslužieb vo forme brožúr, a to Moleben k sv. Eucharistii a sv. 

Metodovi a Cyrilovi.
25

 Tieto bohoslužby, tiež sobáš a pohreby mohli byť celebrované 

v slovenskom jazyku, nie však liturgia CHR.
26

 Kniha „Chvaľme Boha“ napriek tomu, že 

plnila svoje poslanie, bola pridrahá a tiež kritika zo strany gréckokatolíkov nebola 

najpriaznivejšia.
27

 Spišák sa v prekladoch orientuje iba na „najčastejšie“ používané texty, ako 

je liturgia, večiereň, utiereň (texty Božích chvál), tropáre, kondaky (poetické hymny) 

a paraliturgické pobožnosti (molebeny, adorácia, krížová cesta),  obsahuje tiež niektoré časti 

katechizmu. Vo svojom liste zo 6. februára  adresovanému spolku „Jednoty sv. Cyrila a 

Metoda“ prirovnáva Spišák svoje dielo k tomu, čo je pre „rímskych katolíkov Náboženské 

výlevy alebo pre evanjelikov Citara sanctorum.“
28

  To, že kniha získala povolenie na vydanie 

a tlač, mohlo súvisieť aj so silnejúcim tlakom slovenskej časti gréckokatolíckeho 

duchovenstva a laickej verejnosti, ktorá získala podporu v oživení národnej identity 

slovenského národa. Tento tlak bol podporovaný aj úradnou autoritou (školy, úrady atď.). 

Cyril Vasiľ, profesor Orientálneho inštitútu v Ríme tvrdí, že tento jav cirkevné autority 
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v Michalovciach, 2013, s. 164. 
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a väčšina duchovenstva neprijímali. Ako jedným z dôvodov bolo aj stotožňovanie identity 

gréckokatolíckej cirkvi s ruténskou (russkou, rusínskou) identitou, a to často v jej etnickom 

rozmere.
29

  

V roku 1941 vymenoval biskup Pavol Gojdič generálneho vikára pre Slovákov Jozefa 

Zorvana (1882 – 1962). Ten mal následne na biskupa Pavla Gojdiča žiadosť, aby povolil 

kázať v slovenských farnostiach kňazom slovensky, a to nie len v nedeľu.
30

 V obhajobe 

slovenčiny, či už v kazateľskej činnosti alebo informovanosti veriacich o rôznych 

udalostiach, ustanoveniach, biskupských a farských, iniciátori stále nedosahovali úspech. 

Niektorí v tejto odmietavej situácii videli ešte pozostatky „maďarského režimu.“
31

 Na pozadí 

slovenčiny ako liturgickej reči dochádza k názorovým rozbrojom medzi prorusínskou a 

proslovenskou orientáciou. Gréckokatolícki Slováci sa dožadujú slovenského biskupa. Na 

základe toho, ako o tom informuje „Russkoje slovo“, slovenskí gréckokatolíci robia agitáciu 

medzi sotácky hovoriacimi veriacimi. Autor v článku tvrdí, že títo Slováci si vyžadujú 

„slovenskú liturgickú reč.“
32

 Musíme však zdôrazniť, že gréckokatolícki Slováci sa nezriekli 

„staroslovienčiny pri sv. liturgii.“ Práve ona je zjednocovacím spojením Slovanov byzantsko-

slovanského obradu.
33

  

Tu môžeme spomenúť aj otázku náboženskej edukácie gréckokatolíckej mládeže. 

Totiž v roku 1926 je vydaný aj prvý katechizmus pre deti slovenskej národnosti (obr. 3). 

Dôvodom jeho vydania bola neznalosť azbuky, ako aj to, že deti neovládali ruský jazyk.
34

 Na 

tento fakt už v roku 1926 upozornil gréckokatolícky kňaz Irenej Kondratovič (1881 – 1957), 

farár v Choňkovciach pri Užhorode, v oficiálnom periodiku cirkvi „Душпастырь“.
35

 Tvrdí, 

že vydaním katechizmu „po našomu“ pre „словацкихъ русиновъ“ sa oni nezriekajú 

„svätého ruského obradu“. Ako však ďalej Kondratovič píše, slovenskému Rusnákovi (v 

tomto termíne je potrebné chápať konfesionálnu príslušnosť, nie národnostnú) nie je ruský 

jazyk príjemný.
36

 Voči vydaniu takéhoto katechizmu v slovenskom jazyku ostro vystúpil 

gréckokatolícky farár a neskorší generálny vikár administratúry mukačevskej eparchie na 
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Slovensku Anton Tink (1889 – 1962; vikár v rokoch 1939 – 1947).
37

 Dôvod jeho 

nespokojnosti bol ten, že katechizmus „po našomu“ nebude v rámci pastorácie vhodnou 

katechetickou učebnicou. Za jeden z dôvodov nesúhlasu  vydania takéhoto katechizmu 

považoval to, že každý národ a inštitúcia čerpá svoju silu z tradície a z minulosti.
38

 Anton 

Tink sa vo svojom článku zmieňuje aj o tom, že ak sa gréckokatolíckym Slovákom povolí 

slovenský katechizmus, potom budú žiadať aj preklady liturgických kníh do slovenčiny, a to 

dokonca za finančnú odmenu.
39

 Napokon Irenej Kontratovič pripravil vydanie prvého 

slovenského katechizmu v roku 1926, kedy bol aj vydaný. Katechizmus koncipoval podľa 

vydania „Katolické prvouky pro nižší třídy obecných škôl“. Ten vydal známy moravský 

rímskokatolícky kňaz a katechéta Václav Kubička v roku 1917. Autor do „užhorodského 

vydania“ katechizmu zakomponoval aj časti typické pre východný obrad. To sa týka najmä 

„nomina sacra“ (Isus Christos – Ježiš Kristus; eleopomazanie – pomazanie myrom, resp. 

posledné pomazanie).
40

 V rámci našej problematiky môžeme uviesť, že v tomto vydaní sú 

základné „kresťanské modlitby“ uvedené v pôvodnom cirkevnoslovanskom znení a v dvojitej 

transkripcii – cyrilike a azbuke (Otèe našq – Отче нашъ apod.). Slovenský preklad 

modlitieb ešte nie je uvedený, modlitby sú uvedené paralelne na dvoch stranách. Ďalšou 

zaujímavosťou Spišákovho prekladu a Kontratovičovho katechizmu je práve otázka „nomina 

sacra.“ Spišák prekladá do slovenčiny „nomina sacrae“ ako „Hospoď – Pán“
41

 alebo „Iisus - 

Ježiš.“
42

  

Ako bolo uvedené, koncom 30-tych a začiatkom 40-tych rokov sa v gréckokatolíckej 

cirkvi objavuje iniciatíva slovenských gréckokatolíkov. Spoločensko-politická situácia vo 

vtedajšom Slovenskom štáte do istej miery dopomohla k národnému uvedomeniu, k 

etnodiferenciácii gréckokatolíckych veriacich a následnej realizácii printovej duchovnej 

spisby. Veď samotný vyššie spomínaný anonym konštatuje, že od toho kňaza, ktorý hovorí 

rečou nezrozumiteľnou, sa nepoučí nikto „a práve tak nebude mať duševný osoh 

z modlitebnej knižky, písanej rečou nezrozumiteľnou“.
43

 Jedným z dôležitých prvkov 
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v období 40-tych rokov bolo aj založenie spolku „Jednoty sv. Cyrila a Metoda so sídlom 

v Michalovciach. Nábožensko-kultúrny spolok slovenských gréckokatolíkov“ v roku 1941. 

Spolok, ako už vyplýva z podtitulu, mal charakter národno-kultúrneho spolku pre 

slovenských veriacich.
44

 Vznik tejto ustanovizne nebol iniciovaný iba z kruhov 

„slovenského“ duchovenstva, ale aj „laickými“ veriacimi. Medzi nich patrili jednoduchí 

dedinskí veriaci, ale aj intelektuáli. Išlo najmä o učiteľov, študentov, štátnych úradníkov. 

Okrem iného, cieľom spolku „Jednoty“ bolo zvýšiť úroveň slovenských gréckokatolíkov, 

ktorá „bola taká žalostná, že sme nemali (Ján Murín) ani najelementárnejšiu náboženskú 

knihu vo svojom národnom jazyku, ktorou je modlitebná knižka.“
45

 Založenie spolku sa 

nestretlo s pochopením prešovskej cirkevnej hierarchie, ale najmä generálneho vikára 

mukačevskej eparchie na Slovensku Antona Tinka, farára z Rakovca nad Ondavou. Ten mal 

v úmysle spolok zrušiť, resp. rozpustiť už na jeho valnom zhromaždení v Michalovciach 4. 

mája 1941.
46

  

         

                                                        obr. 3                                                            obr. 4 

      Gréckokatolícky biblický katechizmus... 1936                         Radujsia Blahodatnaja... 1943 
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Členovia spolku sa začínajú dožadovať spočiatku aspoň vydania svojho kalendára 

v slovenčine. Tejto požiadavke sa vyhovelo a v roku 1941 vychádza prvý kalendár. 

Prešovský generálny vikár pre Slovákov Jozef Zorvan
47

 v prvom vydaní kalendára pod 

názvom „Kalendár pre gréckokatolíckych Slovákov na rok 1941“ píše, že „…dožili sme sa 

teda tej skutočnosti, že už môžeme pozrieť do nášho vlastného kalendára. V našej materčine 

môžeme čítať nábožné a poučné články roduverných pracovníkov“.
48

 Napriek polarizácii 

gréckokatolíckeho duchovenstva a veriacich Jozef Zorvan ubezpečuje, že „…vydaním nášho 

kalendára nechceme demonštrovať ani proti bratom Rusínom, ani proti Slovákom latinského 

obradu. Chceme jedine poskytnúť našim veriacim kus svojej duševnej potravy“.
49

 Druhé 

vydanie modlitebnej knihy je podporované aj vyššie spomínaným kalendárom, v ktorom 

anonymný autor pod pseudonymom „Gr.-kat. kňaz, Slovák“ (mohlo ísť aj o autora knihy 

Pavla Spišáka?!) zdôrazňuje nutnosť takejto modlitebnej knihy. Ako dôvody uvádza, že 

gréckokatolícki veriaci v snahe modliť sa, súkromne začínajú vyhľadávať a kupovať ilegálne 

vydané modlitby, ktoré sú uvedené väčšinou na obrázkoch, ktoré je možné kúpiť si na 

odpustových slávnostiach, lebo „napr. modlia sa modlitby zo sv. obrázkov rozdávaných ako 

reklama franckovej kávy“.
50

 Na základe toho autor zdôrazňuje nutnosť vydania takejto knihy. 

Autor ďalej pokračuje, že „modlitebná knižka sa už pripravuje, ale sú ešte veľké ťažkosti po 

stránke technickej“.
51

 Iniciatíva prekladu ďalšej nemenej dôležitej liturgickej knihy, a to 

trebník - euchologion (kniha sviatostí) ešte nie je. Spoločensko-politická situácia v štáte, ako 

aj negatívny postoj cirkevnej hierarchie k otázke by bránil realizovať ďalšie preklady 

liturgických textov. Paradoxom tejto problematiky je, že Ján Murín sa necháva inšpirovať 

maďarskými gréckokatolíkmi. Z osobnej korešpondencie medzi Pavlom Spišákom a Jánom 

Murínom sa dozvedáme, že v roku 1942 v tlačiarni spolku majú nedostatok personálu, čo 

spôsobuje meškanie vo vydávaní vyššie spomínaného titulu.
52

 V povojnovom období sa 

                                                 
47

 Zorvan bol vymenovaný za generálneho vikára pre Slovákov na žiadosť slovenskej vlády a Svätej Stolice 

začiatkom  roku 1941. Avšak už 18. augusta podáva biskupovi Pavlovi Gojdičovi svoju rezignácia, pretože 

podľa jeho slov bola jeho osoba zneužitá na politické ciele Prešovskej eparchie v národnostnej otázke. List z 16. 

augusta 1941 Jozefa Zorvana biskupovi Pavlovi Gojdičovi. AGBÚ, fond Prezidiálne spisy, inv. 76, rok 1941, 

sign. 43. 
48

 ZORVAN, Jozef. Úvodné slovo. In: Kalendár pre gréckokatolíckych Slovákov na rok 1941.Kalendár Jednoty 

sv. Cyrila a Metoda, Roč. 1. Michalovce : Jednota sv. Cyrila a Metoda, s. 21. (ďalej ako ZORVAN, Jozef. 

Úvodné slovo. In: Kalendár pre gréckokatolíckych Slovákov na rok 1941, s.) 
49

 ZORVAN, Jozef. Úvodné slovo. In: Kalendár pre gréckokatolíckych Slovákov na rok 1941, s. 4. Bližšie 

o procese národného uvedomovania a činnosti slovenských gréckokatolíkov pozri: BORZA, Peter. Dejiny 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období II. svetovej vojny (1939 – 1945). Prešov : Petra, 2006,  s. 117-

128.  
50

 Gr.-kat. kňaz, Slovák. Vyučovanie náboženstva a modlitebná knižka. In: Kalendár pre gréckokatolíckych 

Slovákov na rok 1941, s. 62. (ďalej ako: Gr.-kat. kňaz, Slovák. Vyučovanie náboženstva a modlitebná knižka, s.) 
51

 Gr.-kat. kňaz, Slovák. Vyučovanie náboženstva a modlitebná knižka, s. 62. 
52

 List Pavlovi Spišákovi z 29. januára 1943. In: MURÍN, Ján. Spomienky na obdobie 1913 – 1950, s. 164.  



 86 

 

začala revitalizácia spolku Jednoty sv. Cyrila a Metoda. V roku 1946 Pavol Spišák v liste  

z 2. júna píše Jánovi Murínovi o vydaní tretieho vydania knihy „Chváľme Boha“. Imprimatur 

na vydanie získal už januári a má byť vo vydavateľstve Prešovskej eparchie „Petra“. Ako 

ďalej uvádza, s vydaním jeho knižky sa neponáhľajú. Dokonca píše, že túto knihu by mal 

vydať spolok „Jednoty“, nie „Petra“. V liste uvádza aj samotné poslanie knihy, teda 

prekladov liturgických textov: „knižka Chváľme Boha má poslanie pre gr. kat., pre rím.-kat 

a ešte i pre slov. evanj. A iných. Ak chceme gr. kat. obrad rozšíriť a i iných usvojiť, tak 

musíme slovenským smerom postupovať“.
53

 Pavol Spišák a Ján Murín, ako vidíme, patria 

medzi prvých iniciátorov prekladov liturgických textov, resp. vytvorenia modlitebníka pre 

slovenských gréckokatolíkov. V roku 1943 zostavil modlitebnú knižku pre slovenských 

gréckokatolíkov Štefan Balogh (1908-1986) pod názvom „Radujsia Blahodatnaja. 

Modlitbová kniha pre gréckokatolíkov“
54

 (obr. 4). Vydala ju tiež Jednota sv. Cyrila a Metoda 

v Michalovciach. Pri porovnaní so Spišákovým vydaním sú tam menšie jazykové korektúry. 

Celková analýza a komparácia textov je nad rámec našej štúdie. Zaujímavosťou je, že aj 

v roku 1947 s podobným vydaním prichádza Michal Kizák (1903-1962), profesor na 

učiteľskej Preparandii, cenzor Prešovskej eparchie.
55

 Vo vydavateľstve Petra vydáva 

modlitebnú knižku pre gréckokatolíkov pod názvom: „Cesta k Bohu.“ (obr. 5)
56

  

 

 

obr. 5 

Cesta k Bohu... 1947 
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Kniha v malom formáte 7 x 10,7 x 2,6. Kniha je bilingválna. V dvoch stĺpcoch sú 

modlitby uvedené cirkevnoslovansky (transkripcia latinkou) a slovensky. Obsahom 

modlitebníka sú najčastejšie používané modlitby, ale najmä liturgické texty, ako CHR, 

tropáre, kondaky a prokimeny všeobecne, ale aj ku konkrétnym sviatkom, tiež pobožnosti 

(molebeny).
57

 

*** 

V korešpondencii prof. Mikuláša Russnáka je uvedené, ako sa koncom 40-tych rokov 

začal v mukačevskej administratúre so sídlom v Michalovciach v nedeľu a na sviatky počas 

celebrácie liturgie používať slovenský jazyk (mohlo ísť aj o zemplínske nárečie), a to pri 

lektúre Apoštolára a Evanjeliára: „práve čo tam kňazi vypustili hlas na svoju hanbu, že pri 

celebráciach sv. liturgií v nedele a sviatky nečítajú sv. Apoštolov a Evanjeliá 

v staroslovienskom jazyku. Nespievajú, no namiesto zákonného textu čítajú Apoštol 

a Evanjeliá v slovenskom jazyku. A čo sa zdá byť ešte oveľa menej obohacujúcim je to, že to 

nie sú oficiálne rímskokatolícke texty, ale texty, ktoré si vyhotovil každý kňaz sám“ (vlastný 

preklad).
58

 Prof. Mikuláš Russnák vo svojom liste (adresátom mohol byť bazilián Polykarp 

Gabriel Oleár
59

, redaktor časopisu Cyril a Metod) kritizuje časopis Jednoty sv. Cyrila 

a Metoda, kde vytýka redakcii, že uverejňovanie informácií iba z „latinského sveta“ je prvým 

krokom k samotnej latinizácii. Mikuláš Russnák si preto myslí, že ak činnosť takéhoto 

uverejňovania pôjde ďalej, tak „o 50 rokov v michalovskej administratúre nenájdete ani 

jedného gréckokatolíka“.
60

 „Teda v samom slávnostnom slúžení smrteľne hrešia proti Pánu 

Bohu, keď svojou neposlušnosťou vypúšťajú zo sv. liturgie takých významných a vážnych 

častí, ako sú Apoštol a Evanjelium. Lebo čítať spomínané časti nie v cirkevnom jazyku 

(cirkevnoslovanskom – pozn. autora), to nie je nič iné, ako ich vypustenie a vypustenie sv. 
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Evanjelia alebo Apoštola, to je jasný smrteľný hriech proti ustanoveniam ako cirkevným a vo 

všetkej miere aj voči liturgickým predpisom“ (preklad autora).
61

  

Jedným z hlavných iniciátorov prekladov liturgických textov po Pavlovi Spišákovi 

bol Ján Murín, gréckokatolícky kňaz, katechéta na Gymnáziu v Michalovciach. Ten 

Russnákovi vo svojom liste odpovedá, že nie sú „prvým prostriedkom latinizácie“. Ako jeden 

z argumentov uvádza nečinnosť gréckokatolíckych veriacich slovenskej národnosti, ktorí „nič 

vlastného neprodukovali a zo strany našich cirkevných predstavených sa v tejto veci pramálo 

urobilo“. Murín reaguje hlavne na printovú činnosť spolku. Druhým argumentom je pre 

„neplodnú pasivitu a izolacionizmus našej Cirkvi, ktoré obradu neprospeli…, so slovenským 

národným a kultúrnym povedomím stúpa aj láska a hrdosť k nášmu obradu…, môžeme Vám 

smelo a otvorene povedať, že v mukačevskej administratúre gréckokatolicizmus prežíva 

svoju renesanciu.“
62

 Murín už ohľadom „staroslovienčiny“ v článku „Milujme náš 

bohoslužobný jazyk“ sa nezrieka tohto jazyka. Píše že, „gréckokatolícka slovenská 

inteligencia, ktorej počet, chválabohu, stále rastie tak v radoch kňazských ako aj laických, 

nikdy by sa takejto zrady na svojej cirkvi nedopustila.“
63

 

*** 

Z prezentovaného historického prierezu dožadovania sa slovenského jazyka 

v liturgickom živote gréckokatolíkov slovenskej národnosti môžeme vidieť incidenciu takejto 

požiadavky. Táto požiadavka sa samovoľne aj realizuje aktivitou samotných kňazov, laikov 

hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Preto argument – iniciatíva „zhora“ nie je 

akceptovateľná. Čiastočná legalizácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968 

prispela k tomuto kroku. Osemnásťročná extrémna izolácia gréckokatolíckej cirkvi mala na 

svedomí postupnú asimiláciu gréckokatolíckych veriacich slovenskej národnosti 

s rímskokatolíkmi, alebo prestup do pravoslávnej cirkvi tých, ktorí sa stotožnili s vyhlásením 

Prešovského soboru v roku 1950. Činovníci tejto akcie mali pri realizácii ustanovení sobora 

problém s územím Zemplína, kde bol komunikatívnym jazykom zemplínsky dialekt 

a slovenčina, ako aj pokračujúca činnosť spolku „Jednoty sv. Cyrila a Metoda“. Preto bola 

v roku 1950 ustanovená Pravoslávna eparchia so sídlom v Michalovciach. Preklady textov 

mohli byť ďalším dôvodom toho, že sa veriaci hlásili k rusínskej národnosti, postupne 

odstúpili od gréckokatolíckej cirkvi, resp. nevideli dôvod vrátiť sa z dôvodu zrozumiteľnosti 
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liturgického jazyka. Translácia liturgických textov sa stretla s nepochopením najmä  rusínskej 

časti duchovenstva a veriacich. Táto skutočnosť ovplyvnila aj proces návratu pravoslávnych 

kňazov a veriacich do gréckokatolíckej cirkvi, pretože jednou z  podmienok bolo 

aj zachovanie cirkevnej slovančiny ako liturgického jazyka. Toto „poslovenčovanie“ 

liturgických textov chápali ako latinizáciu.
64

 V exile bol výrazným reprezentantom 

a propagátorom  slovenských gréckokatolíkov  prof. Michal Lacko.
65

 Práve on sa zaslúžil na 

schvaľovacom procese prekladov liturgických textov na Kongregácii pre východné cirkvi 

v Ríme.
66

 Jeho pričinením sa dostalo faktické uznanie slovenským gréckokatolíkom, a to 

zaradením kapitoly „Slovacchi di bizantino“ do vestníka Kongregácie pre východné cirkvi 

„Oriente Catholico. Cenni storici e statistiche“ v roku 1962. Redaktorom tohto vestníka bol 

práve Michal Lacko. V roku 1968 vydal v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme reprint 

Spišákovej modlitebnej knihy „Chváľme Boha, 1942“. V úvode Michal Lacko píše, že 

vydanie reprintu Spišákovej knihy, či už pre staršiu alebo mladšiu generáciu má obnoviť 

poznatky a „hádam tak si tiež svoj obrad lepšie ctiť.“  Jeho reprint je však krátkym výťahom 

originálu z roku 1942.
67

 Lacko v úvode taktiež uvádza, že „slovenskí gréckokatolíci zavŕšili 

150. Výročie ustanovenia prešovského biskupstva v duchu tej obnovy, ktorá sa po ťažkých 

rokoch znovu prejavuje aj navonok v chrámoch a cirkevnom živote.“
68

 Ak si pozorne 

prečítane samotný úvod, vidíme v ňom už určitý etnodiferenciačný posun gréckokatolíckej 

cirkvi, keď hovorí už iba o slovenských gréckokatolíkoch. Táto veta spôsobila medzi 

rusínskou verejnosťou odmietavý postoj. Totiž prof. Michal Lacko, SJ. nominoval 

gréckokatolícku cirkev už iba ako slovenskú. V rámci cirkvi vynechal „v zavŕšení výročia“ 

Rusínov, začo si vyslúžil odmietavý postoj Rusínov na Slovensku.  
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V roku 1968 dochádza k spoločensko-politickým zmenám, ktoré zasiahli aj cirkevný 

život v Československu. Čiastočne bola rehabilitovaná gréckokatolícka cirkev, resp. bola 

povolená jej činnosť. Bol zvolený tzv. Akčný výbor, ktorý mal za úlohu zastupovať cirkev 

pred štátnymi orgánmi. Predsedom výboru sa stáva Ján Murín.
69

 Kňazi sa vracali z nútených 

vysídlení opäť na východné Slovensku a začínajú pastoráciu vo svojich bývalých farnostiach. 

Túto situáciu však nechce akceptovať pravoslávna cirkev. Dochádza k printovým, osobným 

a niekedy až k fyzickým inzultáciám. Po roku 1968 sa realizujú rôzne preklady najmä liturgie 

CHR, ako aj ostatných liturgií (Sv. Bazila Veľkého a tzv. Vopred posvätených darov) a tiež 

knihy sviatostí (Trebník).
70

 V Košiciach v roku 1968 nezávisle od rímskeho vydania 

vychádza preklad liturgie CHR pod názvom „Liturgia sv. Jána Zlatoústeho pre 

gréckokatolíkov.“
71

 Kolektív autorov si kladie za cieľ tohto vydania, aby veriaci  hlbšie 

prežívali a osvojovali si to, „čo pre nás najmä posvätná liturgia ako centrum náboženského 

života predstavuje a znamená..., lebo cez zrozumiteľnosť vedie cesta k osvojeniu si 

myšlienok a náplne liturgických úkonov... .“
72

  

Vyššie spomínaný profesor sa význame pričinil v procese schválenia prekladu liturgií 

v liturgikone z roku 1976. Práve na jeho odporúčanie schválila Kongregácia tento preklad 

ako záväzný pre celebráciu liturgií pre prešovskú gréckokatolícku eparchiu.
73

 Tu je nutné 

zdôrazniť, že prekladatelia svoju iniciatívu opierali hlavne o závery dokumentov Druhého 

vatikánskeho koncilu (1962 – 1965). Práve obdobie politického odmäku v roku 1968 

pripravilo prostredie pre podrobnejšie teologické štúdium dokumentov koncilu, kontakty 

s Rímom a cirkevnými inštitúciami, ktoré riešili danú problematiku. Jedným z koncilových 

dokumentov bola konštitúcia „Sacrosanctum Concilium“ (1963). Okrem dôležitých tém 

v Cirkvi, konštitúcia rieši aj otázku zrozumiteľnosti liturgického bohatstva pre Boží ľud. 

V konštitúcii  sa uvádza, že „cirkev sa veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto 

tajomstve viery akoby cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho mohli pomocou obradov 

a modlitieb dobre chápať, a tak aby sa na posvätnom úkone zúčastňovali vedome, aktívne 
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a nábožne.“
74

 Dané ustanovenie je záväzné pre latinský obrad, resp. pre Rímsku cirkev. 

O východných katolíckych cirkvách hovorí dekrét „Orientalium Ecclesiarum“ (1964), ktorý 

v článku 23 hovorí, že „príslušnou autoritou je možné upravovať užívanie jazykov pri 

posvätných liturgických úkonoch a schvaľovať preklady liturgických textov do národného 

jazyka, keď o tom informuje Apoštolský stolec.“
75

  

V Československu vyvolávali obavy preklady liturgických textov do slovenčiny, ako  

aj latinizácia liturgických obradov.
76

 Na obhajobu prekladov vystupovalo viacero kňazov. 

Pavol Rusnák (1906 – 1981), predseda komisie pre preklady textov, vo svojom článku 

„K problematike prekladu sv. služby Božej“ publikoval argumenty a dôvody pre preklady. 

Článok vyšiel v jedinom periodiku Gréckokatolíckej cirkvi v Československu „Slovo - 

časopis gréckokatolíkov.“ Reaguje na kritiku snáh gréckokatolíckej cirkvi, keď píše, že 

„mnohí totiž z nepochopenia kritizujú a odsudzujú toto snaženie a nepripúšťajú, aby veriaci 

pri modlitbách a bohoslužbách uplatňovali toto svoje prirodzeným zákonom a apoštolskými 

ustanoveniami a prepismi sv. Cirkvi im dané právo a z nepochopiteľných príčin, alebo hádam 

skôr umiernenosti odopierajú veriacim, aby sa v prehlbovaní duchovného života mohli 

vzdelávať vo svojej materčine“.
77

 Jeho argumentom na transláciu bohoslužobných textov je 

„neznalosť starých liturgických textov“ a ako hovorí ďalej: „ba núti nás – aby sme veriacim 

pre ich duševný prospech vychádzali v ústrety i po jazykovej stránke a uľahčili im kráčať na 

ceste k dokonalosti. Veď je samozrejmé, že používanie materinskej reči pri bohoslužbách je 

veriacim len prospešné a užitočné“.
78

 Pavol Rusnák požiadavku koncilu chápe ako povinnosť 

voči veriacim dať im do rúk a do srdca liturgiu v zrozumiteľnom jazyku, aby neboli len 

pasívnymi reproduktormi, ale uvedomelými a činnými účastníkmi cirkevných spevov 

a modlitbách, pričom tvrdí, že tento úmysel „nám naozaj nik nemôže a nesmie zazlievať“.
79

 

Na základe toho môžeme konštatovať, že proces prekladov má za cieľ prehĺbenie 

v duchovnom živote vo svojom materskom jazyku.  
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Ďalším dôležitým momentom v gréckokatolíckej cirkvi je, že po roku 1968 dochádza 

k návratu kňazov, ktorí po roku 1950 „prestúpili“ do pravoslávnej cirkvi a tiež absolventov 

Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. Z pohľadu pravoslávnych sú títo kňazi 

„zradcovia“. Boli aj prípady, kedy otázka liturgického jazyka bola príčinou odmietnutia  

prestupu samotného kňaza spolu s celou farnosťou. Totiž slovenčina, či už ako 

komunikatívny jazyk alebo jazyk v liturgii, bola v prostredí Rusínov akýmsi 

nebezpečenstvom k príklonu alebo až k asimilácii s rímskokatolíckou cirkvou. V tom čase 

otázka prekladov nebola pre pravoslávnu cirkev aktuálna.
80

 

*** 

Problematika prekladov liturgických textov z cirkevnej slovančiny do slovenčiny 

v prezentovanom období vyvolávala v gréckokatolíckej cirkvi rôzne názory. Staršia generácia 

duchovenstva iniciatívu „Zemplína“ odmietala. Snaha mladej generácie duchovenstva, ako aj 

laikov nielen z vyššie spomínaného územia bola podmienená pastoračnými potrebami. 

Jednou z týchto potrieb bola práve zrozumiteľnosť týchto textov, resp. modlitieb. Modlitby, 

ktoré neboli zrozumiteľné, vyvolávali medzi gréckokatolíkmi duchovnú pasivitu, ktorú si 

uvedomovala mladá generácia kňazov a laikov na vyššie spomínanom území, ale aj v iných 

regiónoch. Tieto texty sú jedným zo základov duchovného života gréckokatolíckej cirkvi. 

Prvé preklady sa nestretli s pochopením cirkevnej hierarchie. Vydanie prvého prekladu 

liturgie bolo podporené dokonca rímskokatolíckou diecézou v Nitre. Tým, že slovenskí 

gréckokatolíci nemali vyššie spomínanú podporu, chýbala im aj organizácia, ktorá by 

zastrešovala tieto aktivity. Preto v roku 1941 bol založený spolok „Jednoty sv. Cyrila a 

Metoda“, ktorý si za jeden z cieľov dal aj prípravy prekladov liturgických textov. Modlitebné 

knihy boli však používané iba na súkromnú potrebu veriacich, kňazi tieto texty pri verejných 

bohoslužbách nikdy nepoužívali. Až koncom štyridsiatych rokov dochádza k tomu, že 

niektorí kňazi prekladajú aj biblické perikopy do slovenčiny, prípadne do zemplínskeho 

dialektu. Táto aktivita však z pohľadu cirkevnej hierarchie už presahovala mieru únosnosti.  

Na záver je nutné zdôrazniť, že slovenskí gréckokatolíci sa nikdy nezriekli cirkevnej 
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slovančiny ako primárneho liturgického jazyka. Zrozumiteľnosť modlitieb, teda liturgických 

textov, však chápali ako odkaz posolstva sv. Cyrila a Metoda. Záver našej štúdie môžeme 

umocniť konštatovaním z listu Jozefa Pichonského, ktorý píše, že: „milujeme svoj 

bohoslužobný jazyk staroslovienský a uvedomujeme si, že my Slováci ako i naša reč pochodí 

z tohto slavianského koreňa.“
81
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Summary 

 

Process of Ethnic Differentiation of Slovaks within Greek-Catholic Church during the times of 

Czechoslovakia and First Slovak Republic based on Translations of Liturgical Books into Slovak 

Language from the Years 1918 till the First Half of 70's of the 20th century 

 

 

The ethincal differential process of the Slovakian Greek Catholics was connected with the translation of 

liturgical texts into Slovak language. These activities of the clergy and laicus were not taken kindly in the 

Eparchy of Prešov and lately in the Apostle administration of the Eparchy of Mukachevo. This reaction might 

be caused by the remaining Hungarian Greek Catholic minority before the foundation of Czechoslovakia in 

1918. The first translation of the liturgy of st. John Chrystosom was done by a Greek Catholic priest Pavol 

Spišák in 1933. This translation was not appreciated by the Bishop of Prešov. That was the reason for it to be 

published in Nitra. In year 1937 the same priest prepared the translation of the same liturgy for college books. In 

1940 he releases a bilingual prayer-book and a year later a modified release. The translation of this text was 

related with the foundation of „Association of st. Cyril and st. Metod“ in Michalovce. The purpose of the 

association  was to publish religious literature and connect Slovak Greek Catholics. In 1941 the association 

publishes the first calendar for Slovak Greek Catholics. Except the publishing of liturgical texts there was also 

the effort to publish Catechism in Slovak language. In 1926 the first Catechism for Slovak Greek Catholics is 

published. Its publishing was not meet with appreciation from the Ruthenian clergy. The translation effort was 

stopped by the Prešov Synody  in 1950 in  which the Czechoslovakian Greek Catholic Church was abolished. In 

1968 the Church was refounded. The translation effort is focused not only on translating liturgical texts but also 

on the translation of sacraments, etc. This effort is supported by the documents of the Second Vatican Council 

(1962 – 1965). 
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