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PRÍLOHA Č. 3: BIOGRAFIA MYCHAJLAKOCIUBYNSKÉHO 

Mychajlo Mychajlovyč Kociubynskyj, ukrajinský spisovateľ (pseudonym Zachar 

Kozub), sa narodil 17. septembra 1864 v meste Vynnicia
48

. Jeho rodina sa často sťahovala 

a Kociubynskyj žil ako dieťa v rôznych oblastiach Podolia. Po skončení strednej cirkevnej 

školy v roku 1880 v meste Šarhorod pokračoval v štúdiách v Teologickom seminári 

v meste Kamianec-Podiľskij. V roku 1882 ho však zo školy kvôli populistickým názorom 

vylúčili, následkom čoho zostal pod policajným dozorom po celý zvyšok života. Ako 

spisovateľ – samouk bol ovplyvnený tvorbou T. Ševčenka, M. Vovčok a F. Dostojevského, 

H. Heineho, E. Zolu, V. Huga a G. de Maupassanta. Štúdium ukrajinskej literatúry v ňom 

prebudilo národné povedomie a túžbu tvoriť pre svoj národ už v mladom veku. Po celý 

život udržiaval kontakt napr. s Ivanom Frankom, Volodymyrom Hnatjukom a ďalšími 

haličskými intelektuálmi. 

V rokoch 1888 – 1889 pôsobil vo Vinnyckej mestskej Dume, v roku 1891 zložil 

učiteľské skúšky a živil sa ako dedinský učiteľ. Na dlhší čas pobudol na Kryme 

v Besarábii, kde v rokoch 1892 – 1897 pracoval pre expedíciu zaoberajúcu sa štúdiom 

révokazu. V roku 1898 sa za prácou presťahoval do Černihova, kde pôsobil ako štatistik na 

zemskom úrade a zároveň v rokoch 1906 – 1908 stál na čele spoločenstva Prosvita. Halič 

navštívil Kociubynskyj po prvýkrát v roku 1890. Zoznámil sa tam s mnohými známymi 

osobnosťami vtedajšieho kultúrneho života. 

V roku 1905 pobudol na istý čas v krajinách západnej Európy, v Nemecku, Rakúsku, 

Taliansku, Švajčiarsku a v južnom Francúzsku. Zo zdravotných ťažkostí (pľúcna choroba 

a choroba srdca) sa snažil vyliečiť v priebehu rokov 1909 – 1911 počas pobytu na ostrove 

Capri a v Grécku. 

V rokoch 1910 a 1912 navštívil karpatskú dedinu Kryvorivnja, ktorá mala zásadný 

vplyv na napísanie novely Tiene zabudnutých predkov. Vyčerpávajúce zamestnanie a 

neustály dohľad zo strany polície sťažovali Kociubynskému písanie a tvorivú prácu. Až 

v roku 1911 mu Spoločnosť pre podporu literatúry, vedy a umenia odsúhlasila penziu, 

vtedy už bolo jeho zdravie značne podlomené. 25. apríla 1913 Kociubynskyj v Kyjeve 

zomiera. 
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 Vynnicia – hlavné mesto Vynnickej oblasti na strednej Ukrajine, patrí do historickej oblasti Podolie. 




