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dňa 20.10.2010 sa konala na gréckokatolíckej teologickej fakulte Pu v Prešove med-
zinárodná vedecká konferencia vedeckého projektu Vega s názvom Ekumenický aspekt 
života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878–1954) v kontexte súčasného medziná-
boženského dialógu. hlavným organizátorom konferencie bola katedra filozofie a religi-
onistiky gtF Pu v Prešove pod vedením vedúceho projektu, doc. thdr. Paeddr. andreja 
slodičku, Phd. spoluorganizátormi konferencie boli gréckokatolícke arcibiskupstvo Pre-
šov, Wydział humanistyczno-społeczny ath w Bielsku-Białej, Wydział teologiczny uŚ 
w katowicach, Polskie towarzystwo Filozoficzne w cieszynie, katolickie stowarzysze-
nie „civitas christiana” w Bielsku-Białej a Beskidzki instytut nauk o człowieku.

Po úvodnom speve bohoslovcov z gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove 
a modlitbe Kráľu nebeský sa k účastníkom konferencie prihovoril prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. thdr. Ján Babjak sJ, Phd., ktorý vyzdvihol osobnosť profesora Mi-
kuláša russnáka ako človeka hlbokej a živej viery s prísnym denným režimom, ktorého 
považujeme za najučenejšieho muža v dejinách Prešovského biskupstva. Prof. thdr. Peter 
Šturák, Phd., dekan gtF Pu, vyslovil vo svojom príhovore presvedčenie, že „predsta-
venie tejto vynikajúcej osobnosti akademického a cirkevného života v prvej polovici 20. 
storočia zaiste prinesie komplexnejší pohľad, nakoľko riešiteľský kolektív venuje svoju 
pozornosť pri spracovaní diela profesora Mikuláša Russnáka z viacerých oblastí a to: 
dogmatickej, pastorálnej, liturgickej, právnej a homiletickej“.

s prvým príspevkom vystúpil prof. thdr. Vojtech Boháč, Phd., ktorý predstavil živo-
topis dr. Mikuláša russnáka. Phdr. Jaroslav coranič, Phd. sa zameral na obdobie rokov 
1918 – 1922, v ktorom dr. Mikuláš russnák pôsobil ako generálny vikár Prešovského 
gréckokatolíckeho biskupstva. doc. thdr. Paeddr. andrej slodička, Phd. prezentoval 
primát apoštola Petra a rímskych pápežov v reflexii profesora Mikuláša russnáka. ko-
difikáciou kánonického práva východných katolíckych cirkví v diele profesora Mikuláša 
russnáka sa zaoberal Jcdr. František čitbaj, Phd. s ďalšími príspevkami vystúpili hostia 
a spoluorganizátori z Poľska. 

ks. dr hab. Józef Budniak, prof. uŚ prezentoval ekumenický význam svedkov 
20. stor., medzi ktorých zaradil aj profesora Mikuláša russnáka. dr hab. Wiesław Wójcik,  
prof. ath poukázal na prítomnosť solovjových myšlienok v diele Mikuláša russnáka.

dr Marek rembierz, dr stanisław ciupka, ks. dr stanisław cader a lic. Maria Misik 
prezentovali ekumenický aspekt života a diela významných poľských predstaviteľov 
duchovného života v kontexte diela Mikuláša russnáka, pričom poukázali na význam 
pre súčasný medzináboženský dialóg. dr aleksy kowalski predstavil Mikuláša russná-
ka ako pokračovateľa pneumatológie otcov cirkvi. dr Mirosław Murat a dr Mieczysław 
dudek, inšpirovaní ekumenizmom M. russnáka, poukázali na potrebu výchovy v duchu 
tolerancie. dr hab. grzegorz grzybek, prof. ur hovoril o sociálnom zaangažovaní  
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duchovenstva v stredovýchodnej európe na počiatku 20. stor. Ďalší člen riešiteľského 
kolektívu, doc. thdr. Michal hospodár, Phd. analyzoval dielo M. russnáka Tožestvo  
svjataho liturgizovania časť I. thdr. Ľubomír Petrík, Phd. predstavil vybrané kázne pro-
fesora Mikuláša russnáka, Mgr. Mária Poliaková, Phd. poukázala na prínos práce pro-
fesora M. russnáka v oblasti biblických vied a biblickej exegézy a thdr. Paeddr. Moni-
ka slodičková, Phd. prezentovala sviatok krista kráľa v byzantskom liturgickom roku 
podľa Mikuláša russnáka.

z konferencie vyšli dva zborníky, z ktorých jeden obsahuje výlučne slovenské prís-
pevky z prvej etapy riešenia projektu, ktoré boli prezentované na medzinárodnej vedeckej 
konferencii v Prešove 20. októbra 2010.


