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V roku 1054 došlo k neblahému rozkolu medzi Východnou a Západnou cirkvou. Do tohto 

rozdelenia boli postupne vtiahnuté aj slovanské krajiny. V priebehu ďalších stáročí boli 

zjavné mnohé únijné snahy o znovuzjednotenie Cirkvi. Čo sa týka všeobecnej Cirkvi únia sa 

stala predmetom jednaní aj na cirkevných snemoch. Zvlášť išlo o snem v Lyone v roku 1274 

a vo Florencii v roku 1439. Tieto zjednocovania vzhľadom na mnohé cirkevno-politické 

okolnosti nemali dlhé trvanie. Oveľa väčší význam mala tzv. Brest-Litovská únia z roku 

1596.1 

Čo sa týka územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi kresťanstvo tu prešlo mnohými 

premenami. Zaiste jeho korene siahajú do cyrilometodských čias. Postupne však bol 

východný obrad v Uhorsku vytláčaný. Jeho posilnenie nastalo vplyvom valašskej a rusínskej 

kolonizácie, lebo väčšina jej účastníkov bola východného obradu avšak pochádzala z území, 

kde sa táto príslušnosť zákonite spájala s pravoslávím. Ohniskom tejto „novej“ viery sa stal na 

začiatku 14. storočia kláštor sv. Michala v Hruševe, ktorý mal právo stauropigie.2 

Oveľa väčší význam nadobudol kláštor baziliánov na Černečej Hore pri Mukačeve. Od 

roku 1491 nám historické pramene dokazujú, že tu sídlil biskup Ján. Veľké ťažkostí pre 

riadny cirkevný život však predstavovali sedmohradské kniežatá, ktorým patrila väčšina 

územia a boli protestantmi. Situácia sa zmenila, keď šľachtická rodina Drugethovcov sa 

vrátila ku katolicizmu a podporovala aj snahy o úniu s kresťanmi východného obradu. Toto 

úsilie vyvrcholilo uzavretím „Užhorodskej únie“ dňa 24. apríla 1646.3 

Prítomní kňazi zložili katolícke vyznanie viery a uznali oficiálne za hlavu cirkvi pápeža 

Inocenta X. a jeho nástupcov. Splnené však mali byť tieto 3 podmienky:  

1. Nerušené zachovávanie východného obradu  

2. Slobodná voľba biskupa  

3. Zabezpečenie rovnakých sociálnych práv a privilégií ako má latinské duchovenstvo4. 

V nasledujúcich rokoch bola Užhorodská Únia prijatá v Užskej, Zemplínskej, Šarišskej, 

Abovskej, Turnianskej a Gemerskej župe. Bol to skutočný nádejný začiatok. Avšak 
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budúcnosť ukázala, že naplnenie podmienok Únie v živote bolo veľmi ťažké a stretlo sa 

s mnohými úskaliami. Veľmi dôležitým prvkom pri podpísaní Únie bolo zachovanie vý-

chodného obradu pre zjednotených kresťanov. Únia bola chápaná zo strany 

rímskokatolíckeho kléru mnohokrát ako iba prechodný stav k postupnej latinizácii. Biskupovi 

P. Parthéniovi bolo prikázané, že sa musí zúčastňovať na cirkevné sviatky západnej liturgie, 

ďalej aby sa aj duchovenstvo učilo tak liturgizovať. Hlavným iniciátorom takýchto ne-

správnych počinov sa stali biskupi Jágru, ktorí sa snažili svoje právomoci rozšíriť aj nad 

zjednotenými východnými kresťanmi.5  

Aj druhá podmienka podpísania Užhorodskej únie bola nemenej závažná. Tá totiž 

zaručovala slobodnú voľbu biskupa. Mukačevský biskup v ponímaní veriacich bol im nielen 

eparchom, ale aj otcom-vladykom. Vplyvom neobsadeného mukačevského biskupského 

stolca dochádzalo k mnohým napätiam. Toto obdobie poznamenalo mnoho nešťastných 

zásahov svetskej moci, zvlášť zo strany Rákociovcov a z tejto situácie ťažili jágerskí biskupi, 

ktorí postupne svoj vplyv na mukačevské biskupstvo zosilnili až do takej miery, že 

mukačevský biskup sa stal iba obradovým vikárom jágerského biskupa. Bez jeho dovolenia 

nemohol mukačevský biskup ani vysvätiť kňaza, posvätiť nový chrám a pod. 6  

Tretím privilégiom bolo hmotné zvýhodnenie duchovenstva. Hoci Apoštolská Stolica už 

v roku 1624 priznala zjednoteným kresťanom všetky privilégia, svetskí panovníci na ktorých 

teritóriách sa územie mukačevského biskupstva rozprestieralo si počínali svojvoľne 

a konfiškovali majetky biskupstva tak, že mukačevský biskup sa ocitol bez materiálneho 

zabezpečenia. Podobne trpelo duchovenstvo, ktoré sa ocitlo v materiálnej biede pre neplatenie 

desiatkov zo strany veriacich, nakoľko ich museli veriaci platiť západnému kléru7.  

Takýto stav eparchie privodil vážne ohrozenie Unie. Tak duchovenstvo aj veriaci začínajú 

snaženie za naplnenie svojich práv. Zvlášť významnú úlohu v tomto smere zohral biskup 

gréckeho pôvodu Ján De Camelis. Bol to mimoriadne vzdelaný a usilovný pastier zvereného 

stáda. Zaslúžil sa o povznesenie eparchie. Zabezpečil stály dôchodok pre mukačevských 

biskupov, zvýšil životnú úroveň kňazov, zaslúžil sa o vydanie Katechizmu a Bukvara. 

Dosiahol to, že cisár Leopold I. vydal 23. augusta 1692 výsadnú listinu pre gréckokatolíckych 

kňazov, ktorou oslobodil duchovných a ich deti z ponižujúceho poddanského stavu.8  
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Po jeho smrti v roku 1706 bol biskupský stolec z rôznych dôvodov neobsadený. Napriek 

starobylej tradícii si jágerský biskup osvojil právomoc menovať na čelo mukačevskej eparchie 

človeka podľa svojej vôle a s právomocami, ktoré ho podriaďovali celkom jemu.  

Veľmi významnú úlohu v naplnení snáh po osamostatnení Mukačeva spod Jágru zohrali 

v tomto období mukačevskí biskupi, ktorí pochádzali z územia nášho Slovenska. Medzi nich 

patria Simeon Štefan Olšavský z Olšavice na Spiši a Juraj Gabriel Blažovský, vlastným me-

nom Mankovič, pôvodom z Blažova9. Podobne ako ich predchodcovia aj oni museli prisahať 

vernosť a poslušnosť jágerskému biskupovi, ktorý ich považoval iba sa svojich obradových 

vikárov.  

Podobne aj ďalší v rade Michal Manuel Olšavský, mladší brat už spomínaného Simeona, 

bol v tej istej situácii. Tento biskup sa zvlášť snažil vyslobodiť spod podriadenosti jágerských 

biskupov a dosiahnuť zriadenie samostatného mukačevského biskupstva. Na túto myšlienku 

získal aj podporu cisárskeho dvora a cisárovnej Márie Terézie. Jeho aktivity boli veľmi 

rozsiahle. Zriadil v Mukačeve seminár, zvolával miestne synody, radil sa s duchovenstvom, 

pre veriacich dával misie. V ťažkých podmienkach sa mu podarilo uskutočniť vizitáciu 

všetkých farnosti rozsiahlej eparchie. Práve poznatky z nich výrazne prispeli k tomu, že 

cisársky dvor poznajúc materiálnu biedu vyplývajúcu z nedôstojného postavenia nielen 

biskupa, ale aj duchovenstva a veriacich podporilo snahy o osamostatnenie mukačevského 

biskupstva. Avšak jágerskí biskupi nechceli jednoznačne ustúpiť zo svojho výhodného 

postavenia. Jágerský biskup Karol Eszterházy do Ríma adresoval list proti zriadeniu 

samostatnej mukačevskej eparchie. Memorandum zostavené zo 113 bodov vyznelo 

v neprospech gréckokatolíkov a preto pápež Klement XIII dal negatívnu odpoveď.10 Po smrti 

biskupa Michala Manuela Olšavského, ktorý zomrel 5. novembra 176711, stal jeho nástupcom 

Ján Bradáč, doterajší verný pomocník biskupa Olšavského v jeho snahách. Spolu so svojim 

úradom preberá na seba aj zodpovednosť dotiahnuť do úspešného konca započatý boj za 

nezávislosť mukačevskej eparchie. Pochádzal tiež z územia Slovenska, z Torysiek na Spiši. 

S veľkým zápalom obhajoval svoje práva a práva veriacich s nádejou na Božiu pomoc. O tom 

svedčia aj jeho slová zo stretnutia s biskupom Karolom Eszterházym zo dňa 15. mája 1769 

v Jágri. „Vaša Excelencia, máte možnosť ma prenasledovať a očierňovať. Ja sa však nádejam, 

že dobrý Pán Boh neopustí ani mňa, ani mojich veriacich“.12  
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Po mnohých ďalších prekážkach a nedorozumeniach sa však snaženie mukačevských 

biskupov dočkalo úspechu. Cisárovná Mária Terézia dňa 12. mája 1770 požiadala pápeža 

Klementa XIV. znova o kanonické zriadenie mukačevskej eparchie. Pápež súhlasil, ale až po 

hmotnom zabezpečení, ktoré cisárovná doložila.. Už spomínaný pápež Klement XIV. dňa 

19. septembra 1771 vydal bulu „Eximia regalium“,  ktorou cirkevnoprávne zriadil 

mukačevské biskupstvo13. Úsilie biskupa Jána Bradáča a jeho predchodcov bolo tak zdarne 

zavŕšené. Podľa buly mal mukačevský biskup po prvé: každoročne skladať pred svojou 

kaplnkou vierovyznanie a odoslať ho listom nunciovi do Viedne, po druhé: mukačevský 

biskup bol podriadený ostrihomskému arcibiskupovi ako svojmu metropolitovi14. 

Rezidenciálnym mestom bolo označené Mukačevo, z ktorého vzišiel aj názov biskupstva. 

Farský chrám bol vyzdvihnutý na katedrálny, pri ktorom mal rezidovať biskup. Ján Bradáč 

vyčerpaný veľkým úsilím a poznačený chorobou zomrel v mladom veku 40 rokov dňa 4. júla 

1772 v Mukačeve.15 V jeho snažení o rozvoj eparchie pokračoval nezabudnuteľný veľký 

mukačevský biskup tiež pochádzajúci z územia Slovenska z Beňatiny - Andrej Bačinský. Čas 

jeho biskupskej služby je nazývaný zlatou dobou mukačevského biskupstva.  

 

RESUME 

One of the most important milestones in the history of Mukačevo eparchy was its 

canonical founding. It happened on 19 September 1771 by the bula of Pope Clement XIV 

„Eximia regalium”. The bishops from the area of Slovakia, mainly Michal Manuel Olšavský, 

Ján Bradáč and Andrej Bačinský from Ljager Roman-Catholic diocese, strived veny much for 

the independence of Mukačevo. That is how they created suitable conditions for the 

development of eparchy and the time of the last bishop mentioned is called „golden era” in its 

history. 
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