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1.1  UKRAJINCI VÝCHODNÉHO SLOVENSKA V STÁROČIACH 
I V SÚČASNOSTI1 

 
1. Prevažná väčšina výskumov – archeologických, historických, folklórno-

etnografických a iných – prichádza k záverom, že Rusíni-Ukrajinci Zakarpatska (i Východného 
Slovenska) osídľovali svoje terajšie územie ešte pred príchodom Maďarov do Európy, ba aj pred 
Veľkomoravskou ríšou, a že ho osídľovali postupne až do konca 14. storočia. Samozrejme, že 
títo prichádzali na južnú stranu Karpát spočiatku nie pod svojim neskorším etnickým názvom 
„Rusíni“ ale pod rôznymi plemennými názvami. V neskorších storočiach  prichádzali už so 
svojim etnickým názvom, ktorí si uchovali po celú dobu svojej existencie pod Karpatmi. Oveľa 
menší význam v tejto súvislosti nadobúda otázka východných hraníc Veľkomoravskej ríše či 
západných hraníc Kyjevskej Rusi, pretože pravdou zostáva, že východoslovenské obyvateľstvo 
sa prisťahovalo za Karpaty z území, ktoré neskôr bez pochýb patrili Kyjevskej Rusi a po jej 
rozpade – Haličsko-Volynskému kniežatstvu. 
 

2. Napriek rozdielnemu vývinu východoslovanských národov, Zakarpatskí Ukrajinci až 
do konca 18. storočia udržiavali živé kultúrne styky s ukrajinským národom a Ukrajinou. 
Existujú o tom dôkazy: tisícky kníh z Ukrajiny v zakarpatsko-ukrajinských dedinách zo 16.-18. 
stor., štúdium zakarpatsko-ukrajinských študentov v bratských a iných školách na Ukrajine 
(Ľviv, Počajiv, Kyjiv ap.), spoločná cirkevná podriadenosť všetkých ukrajinských pravoslávnych 
veriacich carihradskej cirkevnej vrchnosti, tá istá alebo takmer totožná ľudová kultúra 
ukrajinského národa a obyvateľstva Zakarpatska, rovnaký základ a podobný vývin ukrajinskej 
a zakarpatsko-ukrajinskej umeleckej literatúry a pod.2 
 

3. Snahy cárskeho Ruska zastaviť samostatnú existenciu a vývoj ukrajinského národa 
a urobiť z neho súčasť ruského (veľkoruského) národa a ruského impéria (Ukrajina iba ako 
„juhoruský kraj“), ktoré vyvrcholili za panovania Kataríny II. zničením „ukrajinskej kozáckej 
republiky“ (K. Marx) a zavedením nevoľníctva na Ukrajine (70. roky 18. stor.) – na strane 
jednej, a snahy Uhorska a Rakúska posilniť maďarské a nemecké vplyvy vo všetkých zemiach 
svojho impéria (Mária Terézia zakladá v r. 1774 vo Viedni špeciálnu školu tzv. Barbareum pre 
študentov zo Zakarpatska a ukrajinskej Haliče) – prekazili na určitú dobu intenzívny styk 
Zakarpatských Ukrajincov so svojou ukrajinskou kultúrou a zamedzili silnejším vplyvom 
bohatej ukrajinskej kultúry na kultúru odtrhnutých od národného koreňa častí ukrajinského 
národa. Intenzívnejšiemu vplyvu kultúrneho života Ukrajiny na Zakarpatských Ukrajincov 
prekážali tiež vysoké hory Karpaty ako aj stále silnejúci vplyv štátnych hraníc medzi 
jednotlivými štátnymi celkami. Namiesto stykov s Ukrajinou v tom čase medzi Zakarpatskými 
Ukrajincami značne zosilnel vplyv latinizácie všetkého cirkevného, kultúrneho i vedeckého 
života. 
 

4. Už začiatkom 19. stor., pod vplyvom nového spoločenského poriadku – kapitalizmu 
a ním vyvolaného národného obrodenia, začínajú podľa vzoru iných slovanských národov aj 
Zakarpatskí Ukrajinci uvažovať o cestách svojho národného vývoja. 

V dôsledku celého radu ekonomických, kultúrnych i politických zvláštností „národné 
obrodenie“ Zakarpatských Ukrajincov nedosahovalo ani rozsahom, ani kvalitou úroveň 
národného obrodenia susedných Slovákov, Čechov alebo Poliakov či Srbov. 

Kým Zakarpatskí Ukrajinci si pomerne rýchlo uvedomili svoju východoslovanskú „ruskú“ 
spolupatričnosť, (ktorá predtým po stáročia bola zakazovaná avšak v praxi nikdy nebola 
prerušená), v otázke bližšieho určenia svojej „ruskosti“3 sa pod vplyvom zložitosti podmienok 
národného života dlho nevedeli správne  a jednoznačne identifikovať, ba, dá sa povedať, že sa  
na dlhšiu dobu v tejto otázke zamotali a plietli. Východní Slovania sa totiž medzi tým už 
dávnejšie vyvinuli do troch „ruských“ národov (Veľkorusi, Malorusi čiže Ukrajinci a Bielorusi), 
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a Zakarpatskí Ukrajinci nielen v období národného obrodeniam, ale ani v priebehu 19. stor. 
a  prvej polovice 20. stor. (v niektorých aspektoch časť Ukrajincov Východného Slovenska ani 
dodnes) nevedeli správne a jednoznačne určiť svoj vzťah k týmto národom, hlavne v otázke 
určenia svojho spisovného jazyka.  

V dôsledku neujasnenosti a nedoriešenia tejto základnej otázky a úloh obdobia národného 
obrodenia, ale aj v dôsledku zvláštnosti ekonomického a politického vývoja Zakarpatských 
Ukrajincov a vývoja ukrajinskej otázky vôbec, nedosahovalo obdobie národného obrodenia 
Zakarpatských Ukrajincov patričnej intenzity ani v oblasti rozvoja národného školstva, 
žurnalistiky, literatúry, organizovania uvedomelých národných síl, i keď snahy, podobné snahám 
ostatných slovanských národov, ako aj určité čiastkové výsledku tu rozhodne boli. Ľudové školy 
s „ruským“4 vyučovacím jazykom, učebnice v ľudovej reči, vydávanie almanachov 
(Pozdravlenije Rusinov na hod 1850, ...1851, ...1852), ľudových kalendárov, divadelných hier 
i iných kníh pre potreby pospolitého ľudu, 72-členný literárny spolok – ″Литературное 
заведеніе Пряшевское″  (Literárny spolok Prešovský), noviny pre „austrijskych Rusínov“ – 
″Зоря Галицька″ (Zora Halycka, Ľviv),  ″Вістник для Русинов Австрійскія держави″ 
(Spravodaj pre Rusínov Rakúskeho  Štátu, Viedeň) a iné), kultúrno-osvetová činnosť a literárna 
tvorba Olexandra Duchnovyča, Olexandra Pavlovyča a celého literárneho Spolku v 50.-60. 
i neskorších rokoch 19. stor., politické činnosť Adolfa Dobrjanského  a pod., ale aj prvé pokusy 
o vedecké jazykovedné a historické práce – to sú nezvratné dôkazy značnej aktivizácie 
Zakarpatských Ukrajincov v polovici 19. stor., ich schopnosti i čiastočných úspechov. 

 
5. Spolupráca Zakarpatských Ukrajincov s inými ujarmenými národmi Rakúsko-

Uhorska, najmä spolupráca s najbližším susedom – slovenským národom, ktorý v tomto období 
riešil za podobných podmienok mnohé analogické problémy, ako aj nezištná pomoc 
pokrokových predstaviteľov slovenského národa predstaviteľom Zakarpatských Ukrajincov 
(Ľudovít  Štúr, Bohuš Nosák-Nezabudov, Jonáš  Záborský a iní) značne posilňovala slabé 
zakarpatsko-ukrajinské sily a ukazovala cesty riešenia mnohých podobných problémov. 
V mnohých otázkach predstavitelia oboch národov postupovali dokonca spoločne alebo 
zástupcovia jedného národa zastupovali aj záujmy druhého (Slovanský zjazd v Prahe, zakladanie 
Matice slovenskej, Adolf Dobrjanský ako poslanec za Stredné Slovensko v rakúskom sneme 
a pod.). 
 

6. Nedoriešenie úloh národného obrodenia Zakarpatských Ukrajincov, porážka uhorskej 
revolúcie 1848-49 (ale aj jej šovinistický charakter), zosilnenie rakúskeho absolutizmu 
i rakúsko-uhorské vyrovnanie z r. 1867, ako aj zložitosť vývoja ukrajinského národa v cárskom 
Rusku bolo príčinou dlhého obdobia maďarizácie Zakarpatských Ukrajincov, snáh o ich úplné 
odnárodnenie a pomaďarčenie. Tieto snahy znemožňovali Zakarpatským Ukrajincom doriešiť 
mnohé vtedajšie aktuálne otázky, zjednocovať svoje sily a ich rozvojom dopracovávať sa 
k správnej jazykovej i kultúrnej orientácii, vyznačiť v nej miesto svojej ľudovej reči, ľudovej 
kultúry, miestnych ľudových tradícií a výraznejšie zasiahnuť aj do sociálnych bojov ľudových 
más za zlepšenie svojho sociálneho postavenia. 

  Po nástupe Bachovho absolutizmu sa sklamané slovanské národy Rakúska a Uhorska 
začínajú viac orientovať na „mohutné“ slovanské Rusko, ktoré síce nebolo ani demokratickým, 
ani dobroprajným štátom vo vzťahu k „svojim“ slovanským (tým viac k neslovanským)  
národom, avšak veľmi rado a často deklarovalo seba ako otca a osloboditeľa  slovanských 
národov. Po zavrhnutí „austroslavizmu“ (nádeje slovanských národov na vytvorenie federácie 
národov v Rakúsku a Uhorsku) nastúpilo na jeho miesto „moskvofilstvo“ (nádej ujarmených 
slovanských národov Rakúska a Uhorska na svoje národné oslobodenie pri pomoci Ruska). 
V dôsledku toho ako aj v dôsledku nedokončeného procesu národného obrodenia, vznikajú na 
Zakarpatsku (ale aj v Haliči a na Bukovine) tri „ruské“ jazykové  smery: veľkoruský, intenzívne 
podporovaný reakčnými predstaviteľmi cárskeho Ruska, neuznávajúcimi právo ukrajinského 
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národa na samostatný národný vývoj; ukrajinský – neskorší a slabší, ktorý nemohol dostať na 
tomto území patričnú podporu ukrajinského národa, pretože tento sa sám doma iba veľmi ťažko 
prebíjal k životu cez neuveriteľné prekážky veľkoruského  šovinizmu; a miestny karpato– (či 
uhro-)  ruský, ktorý – málopočetný a odtrhnutý od bohatej ruskej a ukrajinskej kultúry – sa 
ľahko stával korisťou maďarizačných, germanizačných (či neskorších českých i slovenských) 
asimilačných snáh o odnárodnenie tohto obyvateľstva. 
 

7. Ani po rozpade Rakúsko-Uhorska Zakarpatskí Ukrajinci neboli dostatočne pripravení 
a nemali potrebné sily na využitie novej situácie a doriešenie svojich problémov národného 
vývoja.  
        Snaha o pripojenie Zakarpatských Ukrajincov k Ukrajine bola veľmi silná vo všetkých 
častiach územia, obývaného Zakarpatskými Ukrajincami. Lenže veľmi zložitý politický vývoj na 
Ukrajine, kde rôzne politické – domáce i zahraničné – sily bojovali o ovládnutie veľkej a bohatej 
Ukrajiny a kde boj ukrajinského ľudu za svoje sociálne a národné oslobodenie a o vytvorenie 
samostatnej Ukrajiny nebol úspešne dobojovaný (Lenin poslal ruské boľševické vojska na 
Ukrajinu a zlikvidoval Ukrajinskú Národnú Republiku), znemožnil doriešiť odveké túžby ľudu 
po zjednotení národa. Na druhej strane boj Maďarov o udržanie a boj novovzniknutého 
Československa (ale aj iných štátov) o získanie Zakarpatských Ukrajincov znovu roztrieštil i tak 
slabé sily Zakarpatských Ukrajincov a doviedol ich k tomu, že otázka ich sebaurčenia 
a začlenenia do štátneho celku stala sa korisťou a špekuláciou predstaviteľov kapitalistických 
štátov a nie realizáciou vôle, túžob a spravodlivých nárokov ľudu.  
         Predstavitelia Maďarska ako prví ponúkli  Zakarpatským Ukrajincom autonómiu 
a urýchlenie prijali zákon, ktorý takúto autonómiu  ako aj niektoré jej štátne orgány deklaroval. 
Predstavitelia vznikajúceho Československa – T. G. Masarik a E. Beneš –  navrhli Zakarpatským 
Ukrajincom ″dve″ možnosti: zostať naďalej  v štátnom celku s Maďarmi, alebo sa pripojiť 
k Československu. Pri tejto „demokratickej“ ponuke uvedení štátnici nemohli nevedieť, že majúc 
niekoľko stáročné skúsenosti s Maďarmi v Uhorsku,  Zakarpatskí Ukrajinci  za žiadnych 
okolnosti nezostanú naďalej v jednom štáte s Maďarmi. Preto boli dopredu presvedčení, že 
Zakarpatskí Ukrajinci  príjmu  ich ponuku a pripoja sa k Československu.  
         Takto – podľa rozhodnutia tzv. Mierovej konferencie v Paríži – Zakarpatskí Ukrajinci boli 
pripojení k Československej republike. Čo je však pre ďalší vývoj a osud týchto Rusínov-
Ukrajincov veľmi závažné – boli prvýkrát v dejinách umelo rozdelení na tzv. Podkarpatskú Rus, 
ktorým sľúbili autonómiu, a na Ukrajincov východného Slovenska s tým, že otázka západnej 
etnografickej (najmä jazykovej) hranice medzi Zakarpatskými Ukrajincami a Slovenskom bude 
vymedzená dodatočne podľa skutočného osídlenia obyvateľstva dvoch národov na tomto území.5  
         Podkarpatská Rus mala okamžite dostať úplnú autonómiu so všetkými z toho 
vyplývajúcimi možnosťami hospodárskeho i kultúrneho rozvoja Zakarpatských Ukrajincov. 
Bohužiaľ, v priebehu celých dvadsiatich rokov žiadnu autonómiu Podkarpatská Rus nedostala. 
Formálne ju dostala doslova pár dní pred rozpadom ČSR v roku 1938, na základe ktorej vznikol 
(zasa iba na pár dní) nový štát – Zakarpatská Ukrajina. 
 

8. Je všeobecne známe, že Československo nesplnilo žiadnu zo svojich úloh vo vzťahu 
k Zakarpatským Ukrajincom v priebehu celej svojej 20-ročnej existencie. Naopak, pokračovalo 
v politike odnárodňovania Ukrajincov, umožňovalo na Zakarpatsku politický boj rôznych 
československých skupín i politických strán  (na Zakarpatsku pracovalo viac ako 30 politických 
strán, väčšinou pobočiek českých politických strán), podporovalo predstaviteľov všetkých troch 
národnostných smerov so zámerom, aby sa vo vzájomnom boji požierali už i tak málopočetné 
a roztrieštené sily miestneho obyvateľstva a jeho inteligencie. Čechizácia a bieda boli 
najvýraznejšími príznakmi Zakarpatska počas celej prvej Československej republiky. 

Na druhej strane je pravdou, že v mnohých čiastkových otázkach dosiahli Zakarpatskí 
Ukrajinci v tom čase viditeľné zlepšenie a pokroky. Slovanské Československo oproti 
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″cudziemu″ Maďarsku umožnilo pomerne značnej časti ukrajinskej mládeže štúdium na 
stredných i  vysokých československých školách, rozšírilo vedecké i publikačné možnosti; 
prijalo značný počet ľudí do štátnych služieb, uskutočňovalo výstavbu ciest, domov, škôl – i keď 
žiadnu z týchto úloh neriešilo zásadne, ale naopak, podriaďovalo ju celkovej politike 
odnárodnenia a koloniálnej závislosti bohatého na zdroje – ľudské i prírodné – Zakarpatska od 
historických zemí českých a Slovenska. 

Preto sa rýchlo a intenzívne šírila nespokojnosť Zakarpatských Ukrajincov s politikou 
buržoázneho Československa a s riešením ukrajinskej otázky v ňom. Dôkazmi toho sú 
robotnícke štrajky na Zakarpatsku, značný vplyv Komunistickej strany Československa na 
Zakarpatsku, stále mohutnejúce sympatie Zakarpatských Ukrajincov  k Sovietskemu zväzu, 
ktoré po rozbití Československa vyvrcholili masovým útekom občanov do ZSSR.6 

 

9. V spoločnom boji národov proti nemeckému fašizmu Zakarpatskí Ukrajinci bojovali 
veľmi aktívne vo všetkých formách odboja: ako najpočetnejšia národná zložka 
I. Československého armádneho zboru v ZSSR, v radoch Sovietskej armády, v partizánskom 
boji, ale aj v Slovenskom Národnom Povstaní. 
 

10. Po oslobodení prevažnú časť Zakarpatských Ukrajincov, niekdajšiu Podkarpatskú Rus, 
Moskva pripojila k sovietskej Ukrajine. Pôvodne Moskva chcela pripojiť k Sovietskemu zväzu aj 
územie Východného Slovenska, prevažne obývané ukrajinským obyvateľstvom. Avšak po prijatí 
Košického Vládneho Programu, z ktorého jasne vyplývalo, že odteraz sa pod sovietskym 
vplyvom bude uberať všetok život celého Československa, Moskva zmenila svoj plán 
a ukrajinské obyvateľstvo Východného Slovenska ponechala naďalej v povojnovom 
Československu, kde v prvých povojnových rokoch malo relatívne oveľa priaznivejšie 
podmienky svojho kultúrneho vývoja i rozvoja ako v predvojnovom  štáte.  
         Po pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k sovietskej Ukrajine vo veľmi krátkom čase sa táto 
časť ukrajinského národa dostala na úroveň života celej Ukrajiny a Sovietskeho zväzu. Spočiatku 
to vyzeralo tak, že aspoň v záležitostiach národného a kultúrneho života sa konečne doriešia 
zásadné otázky a problémy tejto časti ukrajinského národa. V politickej a ekonomickej otázke sa 
tento život dostal od samého začiatku po pripojení do veľmi zložitých a aj pre chudobné 
Zakarpatsko predtým nevídaných zložitých a ťažkých podmienok. Sovietska politika a jej 
propaganda však po celých štyridsať rokov tvrdili,  že pripojením Zakarpatska  k sovietskej 
Ukrajine sa rýchlo odstránili sociálna a národná nespravodlivosť, ekonomické  i politické 
problémy, a že došlo k veľmi rýchlemu pozitívnemu rozvoju všetkých stránok života ľudu. 
Pravdou však bolo, že sa táto časť ukrajinského národa dostala síce do toho  istého štátu, v akom 
žila prevažná väčšina toho istého ukrajinského národa, avšak žiadna stránka ekonomického, 
politického či kultúrneho života sa nezlepšila, žiaden problém života tohto ľudu sa nevyriešil: 
Celá Ukrajina bola pod silným vplyvom ruskej šovinistickej politiky a o nejakom slobodnom 
a demokratickom živote sa za celé uvedené obdobie nedalo vôbec hovoriť. Boli to najťažšie roky 
života celého ukrajinského národa, teda aj života bývalej Podkarpatskej Rusi, ktorá aj 
v buržoáznom Československu mala neporovnateľne lepšie podmienky svojho života. 
Zakarpatskí Ukrajinci tvoria dnes pevnú súčasť Ukrajiny a spolu s ňou s veľkou námahou 
prekonávajú veľmi zložité problémy svojho doterajšieho života. 

11. Pre Ukrajincov východného Slovenska, ktorí zostali v štátnom celku Československej 
republiky, začína sa po oslobodení obdobie veľkého intenzívneho rozvoja mnohých stránok 
národného, kultúrneho, hospodárskeho i politického života. 

Bolo mnoho faktorov, ktoré podporovali tento rozvoj: oslobodenie Československa 
národmi Sovietskeho zväzu, demokratický charakter nového Československa, aktívna účasť 
značného počtu Ukrajincov východného Slovenska v rozličných formách boja za oslobodenie 
republiky, čo umožnilo pomerne veľkému počtu ľudí zaujať miesto v politickom živote štátu; 
sociálna politika nového štátu, v dôsledku čoho išlo na štúdiá veľké množstvo mládeže práve 
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z biednych a mnohopočetných ukrajinských rodín, veľká povojnová popularita rôznych stránok 
sovietskeho života a najmä jeho kultúry a pod. Toto všetko umožnilo rýchlejší rozvoj politického 
i kultúrneho života Ukrajincov v Československu, na ktorý nestačili miestne ukrajinské sily: 
vznik Ukrajinskej Národnej Rady už v marci 1945, založenie Ukrajinského národného divadla už 
v novembri 1945, založenie mládežníckej organizácie – „Союз Молодежи Карпат“ (Zväzu 
mládeže Karpát) už v máji 1945, mládežníckeho súboru piesní a tancov už v máji 1945, 
pionierskej organizácie o celé dva roky skôr ako na ostatnom území ČSR, organizovanie novín 
a tlačiarne už v marci 1945, založenie Ruského gymnázia v Medzilaborciach už 23. februára 
1945 a pod. Samozrejme, že bojový duch oslobodzujúceho sa ľudu a „príklad i pomoc“ 
Sovietskeho zväzu mali tu dominujúci význam. Aj pre ustanovizne, ktoré vznikli neskoršie, ako 
je Múzeum ukrajinskej kultúry, slovenské vysoké školy v Prešove a pod., kládli sa základné 
kamene už v prvých povojnových rokoch.7 

 

12. Efekt tohto intenzívneho rozvoja života Ukrajincov v Československu za 25 
povojnových rokov mohol byť oveľa vyšší, keby tu nepôsobili mnohé nedoriešené problémy 
minulého obdobia (najmä značná hospodárska a kultúrna zaostalosť kraja obývaného prevažne 
Ukrajincami a nedoriešený proces národného povedomia ľudu, zničenie kraja vojnovými 
akciami a pod.) a keby sme sa pri riešení zložitých otázok povojnového rozvoja Československa 
neboli dopúšťali chýb; keby tu bola existovala koncepcia rozvoja národností v ČSSR a vždy 
dobrá snaha riešiť veci komplexne, zásadne a dôsledne. 
 

13. Za roky po oslobodení dochádza aj k významnému kvalitatívnemu rozvoju mnohých 
oblastí kultúrneho života Ukrajincov v Československu. Práca ukrajinského vysielania 
Československého rozhlasu v porovnaní s predvojnovým „Karpatorusskym radioveščaniem“, 
činnosť Ukrajinského národného divadla, vyznamenaného „Za zásluhy o výstavbu“, práca 
Ukrajinskej redakcie SPN, kde bolo vydaných  viac ako 200 kníh (okrem učebníc), kvalitatívne 
zmeny v rozvoji ukrajinskej umeleckej literatúry v Československu (najmä tvorba Michajla 
Šmajdu, Evy Bissovej, Fedora Lazoríka, Ivana Macynského, Štafana Hostyňaka), rozmach 
i úroveň ľudovej umeleckej tvorivosti, vyvrcholením ktorých sú každoročné dvojdňové 
„Slávnosti piesní a tancov Ukrajincov Československa“ vo Svidníku, rozvoj žurnalistiky, 
činnosť Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, organizátorská i koordinačná činnosť 
Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich a pod. – toto všetko sú viditeľné znaky 
mnohostranného kultúrneho života i rozvoja Ukrajincov v Československu.8 
 
          Po oslobodení sa začali medzi Ukrajincami ČSSR rozvíjať aj také činnosti miestneho 
obyvateľstva, ktoré tu do toho času nemali podmienky. Ide predovšetkým o vedecký výskum 
histórie a kultúry ukrajinského obyvateľstva ČSSR. Do roku 1945 týmito otázkami sa sporadicky 
zaoberali vedeckí pracovníci iných národov – Ukrajinci, Rusi, Slováci, Česi, Maďari a pod. Po 
roku 1945, síce veľmi pomaly, ale začali sa vytvárať podmienky pre systematický vedecký 
výskum uvedenej problematiky, podstatnú časť ktorého tvoria vedeckí a odborní pracovníci 
spomedzi Ukrajincov ČSSR. Doposiaľ tento výskum nie je síce jednotne riadený 
a koordinovaný, ale i tak jeho intenzita i jeho výsledky sú výrazným svedectvom neustáleho 
rozvoja kultúrneho života Ukrajincov v ČSSR. 9 

 
14. Intenzite rozvoja kultúrneho života Ukrajincov ČSSR výrazne napomáha tesná 

spolupráca a neustále čerpanie z veľmi plodného slovenského i českého kultúrneho a vedeckého 
života. 

Najmä slovenská kultúra i veda prežíva po oslobodení skutočnú renesanciu svojho vývoja. 
I keď nie všetky oblasti ukrajinského kultúrneho života preukázali schopnosť tvorivo 

aplikovať iniciatívne slovenské vzory (ako to vedeli urobiť slovenské tvorivé sily v 20.-30. 
rokoch vo vzťahu k českým impulzom), predsa len tvorivá atmosféra v slovenskom kultúrnom 
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i vedeckom živote (najmä v 60. rokoch) je značným inšpiračným zdrojom pre rozvoj 
jednotlivých oblasti ukrajinského života v ČSSR. 

Pokiaľ ide o vedecký výskum, týka sa to predovšetkým problematiky východného 
Slovenska, kde často ide buď o problémy spoločné, alebo aspoň o veľmi blízke: jazykovedný 
výskum, výskum folklóru a etnografie, dejín a kultúry miestneho obyvateľstva. 

Spoločným výskumom mnohých z týchto otázok československými ako aj ukrajinskými 
(ale aj maďarskými) vedeckými pracovníkmi sa darí prekonávať niekdajšie rozdielne názory na 
tú ktorú problematiku. Za najdôležitejší pokrok v tomto výskume treba považovať zjednotenie 
názorov na národnú príslušnosť Zakarpatských Rusínov-Ukrajincov a ich uznanie za súčasť 
ukrajinského národa, jeho jazyk a kultúru – za súčasť ukrajinského jazyka a kultúry, aj keď 
v časti tohto obyvateľstva sa dodnes používa aj starší historický názov na označenie tohto národa 
– Rusíni či prechodný názov – Rusíni-Ukrajinci, ktoré názvy sa po dlhú dobu používali aj pre 
označenie iných časti ukrajinského národa. Ba aj pre označenie štátu tohto národa sa dlhú dobu 
používal názov Rus-Ukrajina (viď mnohozväzkové dejiny M. Hruševského ″Історія України-
Русі″  alebo ″Історія русько-української літератури″  Ivana Franka). 

 
1968 

 
 

1. О osude tejto štúdie čítaj v interview s Jozefom Jurčišinom: Snahy a výsledky Juraja Baču. Štúdia 
bola doplnená o niektoré informácie a poznámky, ktoré majú umožniť súčasnému čitateľovi 
lepšie pochopiť naznačené súvislosti, ktoré sa v čase jej vzniku nesmeli a nedali výraznejšie 
formulovať. Pod pojmom Zakarpatskí Ukrajinci rozumieme Ukrajincov dnešnej Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny ako aj Ukrajincov, Rusínov-Ukrajincov či Rusínov Východného Slovenska, ktorí 
prichádzali na svoje terajšie územie v tom istom čase a s tých istých miest, a po stáročia žili úplne 
rovnakým životom, kým neboli umelo rozdelení v 1918 roku na Podkarpatskú Rus a na Rusínov 
na Slovensku. 
 

2. Podrobnejšie o týchto otázkach v našej neskoršej práci: Юрій Бача, Андрій Ковач, Микола 
Штець: Чому, коли і як? Запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців 
Чехословаччини, Видання третє, перероблене та доповнене. Підготував Юрій Бача,  
Ужгород, В-во ″Мистецька лінія″, 2008 р., str. 47-48 ako aj v celej knihe. 
 

3. Komplikáciu pre presné vymedzenie pojmu „ruský“ v slovenčine zapríčiňuje fakt, že slovenský 
jazyk nemá zvláštne slovo pre ruské slovo „русский″ а iné pre ukrajinské slovo ″руський″ (ako 
ho má jazyk poľský a iné slovanské jazyky). Ruské slovo „русский″ by sa malo prekladať do 
slovenčiny buď ako „veľkoruský“ alebo ako „rosijský“, (tak je to v jazyku poľskom), 
a ukrajinské slovo ″руський″ by sa malo jednoznačne prekladať ako „ukrajinský“. Bez tohto 
presného rozlíšenia sa nedá  bez dodatočných spresnení jednoznačne pochopiť o aký jazyk ide 
a dochádza či už nevedomky alebo úmyselne k znejasneniu obsahu uvedených slov. 
 

4. Pokiaľ ide o „ruský“ vyučovací jazyk v „ruských“ školách na Východnom Slovenskú, okrem 
Ruskej učiteľskej akadémie v Prešove, Ruského gymnázia v Prešove, Ruského gymnázia v 
Humennom  a Ruského gymnázia Hrdinov Dukly vo Svidníku,  nikde inde sa nevyučovalo 
v spisovnom ruskom jazyku (okrem samotného predmetu „Jazyk ruský“), a spravidla išlo buď 
o miestne ukrajinské nárečie alebo o jazyk ukrajinský, alebo o miešanie rôznych miestnych nárečí 
a ruského alebo ukrajinského jazyka, a to  spravidla podľa toho, kde konkrétny učiteľ nadobudol 
vzdelanie: Ak učiteľ na „ruskej“ škole ukončil stredoškolské vzdelanie v Mukačeve, bol vo 
väčšine prípadov orientovaný „prorusky“ a v tej reči sa aj snažil vyučovať; ak ukončil vzdelanie 
na stredných školách v Užhorode bol spravidla „proukrajinskej“ jazykovej orientácie a tak aj 
vyučoval;  ak ukončil Ruskú učiteľskú akadémiu v Prešove, v prevažnej miere vyučoval 
v miestnom ukrajinskom nárečí alebo sa neskôr prispôsoboval k jednému z troch jazykových 
smerov, ktoré existovali medzi Rusímni-Ukrajincami  na Zakarpatsku. 
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5. Viď pozn. 2, str. 26-28. 
 

6. Ibidem, str. 30-32 
 

7. Ibidem, str. 34-36 
 

8. Ibidem, str. 43 
 

9. Uvedieme aspoň niekoľko ukážok prác slovenských ukrajinistov: 
• Haraksim Ľ. K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Východnom Slovensku do 

roku 1867. – Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 1961. – 200 s. 
•  Z dejín československo-ukrajinských vzťahov. Slovanské štúdie I. Vydavateľstvo SAV. – 

Bratislava, 1957. (Tu najmä štúdie I. Paňkeviča,  Rotta,  V. Žačka, V. Židlického a i.). 
• Molnár M. Štúrovci a Zakarpatská Ukrajina. In: Ľudovít Štúr – život a dielo. Bratislava, 

1956. 
• Бача Ю. ″Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ ст.″, Пряшів, 1961р. 272 с. 
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1.2.  LITERÁRNE SNAHY A VÝSLEDKY ZAKARPATSKÝCH 
UKRAJINCOV PO ROKU 1848 A ČESKOSLOVENSKÝCH 
UKRAJINCOV PO ROKU 1945  

 

Najstaršie pamiatky a prejavy historického života zakarpatských Rusínov-Ukrajincov 
svedčia o tom, že ich kultúrny a literárny život bol napájaný zo zdrojov ukrajinských. Prvé 
rukopisné ako aj prvé tlačené knihy, ktoré sa na Zakarpatsku objavili, boli knihy z Ukrajiny. 
Prvé knihy prepísané a neskôr aj napísané na Zakarpatsku boli prepísané z ukrajinských kníh či 
napísané podľa ich vzorov. O najstaršom období literárneho života na Zakarpatsku môžeme teda 
jednoznačne vyhlásiť, že ide o tú istú a takú istú literatúru, aká bola vtedy na Ukrajine.  

Neskôr – v 17. a 18. st. – sa v zakarpatskej ukrajinskej literatúre nahromadilo toľko 
miestnych, predovšetkým jazykových ale aj tematických, prvkov, že literárna veda o tejto 
literatúre (1. Franko, H. Stripský, O. Myšanič a i.) hovorí ako o svojráznej umeleckej literatúre, 
ktorá si vytvorila "do určitej miery svoju svojráznu fyziognómiu", a ako taká "má zaujať svoje 
miesto v konštrukcii ukrajinskej literárnej histórie ako jeden z jej dobre opracovaných typov." 1  

Žiaľ, tento typ zakarpatskej ukrajinskej literatúry sa v nasledujúcom období neprehlboval 
a nerozvíjal, ale zanikol v tzv. latinskom období, ktoré sa rozšírilo v Európe ku koncu 
18. storočia. V tomto období Zakarpatsko dalo svetu niekoľko významných vedeckých, 
literárnych a kultúrnych dejateľov, ktorých si všimol vtedajší slovanský kultúrny svet 
(Baľuďanskyj, Orlaj, Dovhovyč, Lučkaj a i.), avšak títo pracovali prevažne v cudzom vedeckom 
priestore, a preto ich významná činnosť nemala vždycky veľký reálny význam pre pôvodné 
obyvateľstvo. 

Preto začiatkom 19. st. zakarpatskí Rusíni-Ukrajinci začínajú svoje literárne snaženia 
odznova podľa starých literárnych vzorov, písaných v cirkevnoslovančine a venovaných 
vysokým témam a vysokopostaveným osobnostiam (ódam na cárov a ich víťazstvám).  

Až samotné revolučné štyridsiate roky, a tu aj príklad haličských Ukrajincov a slovenských 
štúrovcov, –- priviedli zakarpatských ukrajinských autorov k literárnej tvorbe pre obyčajného 
človeka, teda k tvorbe v jeho ľudovej reči a o jeho problémoch.  

Najvýraznejším predstaviteľom takéhoto literárneho snaženia zakarpatských Rusínov-
Ukrajincov tohto obdobia bol Olexander Duchnovyč (1803-1865), ktorý bol cirkevným 
dejateľom, ale predovšetkým spisovateľom (básnikom, prozaikom aj dramatikom), 
organizátorom školstva a kultúrneho života, autorom učebníc a iných kníh, žurnalistom ap.  

Už v roku 1847 Duchnovyč vydal šlabikár a čítanku "Kнижиця читальная для 
начинающих″ (Knižka na čítanie pre začínajúcich), ktorú v priebehu najbližších piatich rokov 
vydal ešte trikrát a celý náklad (asi 10.000 kníh) rozdal žiakom. Formou jednoduchých 
básničiek, napísaných v reči ľudu (ukrajinským nárečím), autor učí deti čítať a súčasne 
zoznamuje žiakov a ich rodičov s pedagogickou problematikou: (so životom v škole, so 
zásadami slušného správania, hygieny, práce na školských pozemkoch ap.). Okrem uvedeného 
šlabikára Duchnovyč vydal pre potreby škôl knihu "Hapoдная педагогія в пользу школ и 
учителей сельских" (Národná pedagogika na osoh školám a učiteľom dedinským), "Kpaткий 
землепис для молодых Русинов" (Krátky zemepis pre mladých Rusinov), "Icтинная исторія 
Kapnaтopoccов" (Pravdivé dejiny Karpatorusov) a i. Vydal tiež modlitebník "Хліб  души" 
(Chlieb duše), v ktorom uverejnil aj svoje básne síce s náboženskou tematikou, ale s civilným 
chápaním témy. (Tieto básne boli v modlitebnej knižke natoľko svetské, že ich recenzent Ivan 
Rakovský žiada pri reedícii knihy vypustiť.) 

 Veľké zásluhy má Duchnovyč pri zakladaní škôl. Ako sám uvádza, založil 71 školu. 
Duchnovyč založil v Prešove "Літературное заведение Пряшевское″ ( Literárny spolok 
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prešovský/, ktorý mal 72 členov, medzi ktorými boli aj Slováci. Začal vydávať literárne 
almanachy a kalendáre, propagoval zbieranie ľudovej literárnej tvorby, zbieral mince a iné 
predmety pre budúce múzeum, usiloval o založenie divadla ap.  

Táto jeho činnosť, ako aj jeho literárna tvorba, patria k najdemokratickejším 
a najpokrokovejším v celej zakarpatskej ukrajinskej literatúre 19. st. Veľmi dôležitou otázkou 
vtedajšieho rozvoja ukrajinskej literatúry na Zakarpatsku bola otázka spisovného jazyka. 
Duchnovyč vyhlásil a v praxi dokazoval, že on sa usiluje o "beskydo- alebo karpatoruský jazyk, 
ktorý Rusíni haličskí a zakarpatskí používajú". Tento jazyk sa mu zdá prirodzeným, 
zrozumiteľným, "len ho treba od dialektizmov, úzkych provincionalizmov a cudzích slov 
očistiť." 2  

Aj mnohí iní autori tohto obdobia – na Zakarpatsku i v Haliči – sa prikláňali k názoru, že 
knihy pre ľud treba písať v ľudovej reči. 

Boli tu však aj zástancovia cirkevnej slovančiny, ktorí sa nechceli a nevedeli zriecť 
"bohatstva a zásluh" tejto "starej babky". 3  

Postupne, najmä však po porážke uhorskej revolúcie a po sklamaní z austroslavizmu, sa aj 
medzi Ukrajincami Zakarpatska a Haliče rozširuje názor, že spisovným jazykom všetkých 
Slovanov, najmä jazykom nadnárodným a medzislovanským, by mal byť jazyk ruský. Tento 
názor, predovšetkým ako výsledok ruskej politiky vo vzťahu k slovanským národom Rakusko-
Uhorska, sa udomácnil medzi slovanskými národmi monarchie na dlhé roky, a jeho dozvuky 
nájdeme v tomto prostredí ešte aj po roku 1945.  

Sám Duchnovyč po celý svoj život tvoril literatúru "pre ľud" v reči ľudu, aj keď v prácach 
"pre inteligenciu" či "pre vedu" sa neskôr prikláňal k spisovnej ruštine.  

Väčšina doterajších prác o Duchnovyčovi však opakuje jeden závažný omyl, ktorého sa 
dopustil Kyrylo Studynskyj, autor prvej solídnej štúdie o ňom, keď citát z listu Duchnovyčovi, 
ktorý Duchnovyč vo svojom článku uvádza a zásadne ho odmieta, pripísal Duchnovyčovi.4  

V dôsledku tohto omylu sa vytvorila mienka, že Duchnovyč bol spočiatku zástancom 
ľudovej reči, neskôr vraj prešiel na pozície cirkevnej slovančiny a ešte neskôr – na pozície 
spisovnej ruštiny. Pričom pravdivejší je názor, že Duchnovyč celý svoj život používal v literatúre 
pre ľud reč ľudu, aj keď veľkoruský moskvofilský smer ovplyvnil jeho jazyk i jeho postoj k 
otázkam spisovného jazyka. Zástancovia veľkoruského smeru nemohli totiž pripustiť, aby taká 
významná osobnosť vo vtedajšom živote zakarpatských Rusínov-Ukrajincov, akým Duchnovyč 
nepochybne bol, zostal bokom od propagácie ruštiny ako spisovného jazyka, a tak uverejnili 
niekoľko úryvkov z jeho súkromných listov, ktorými sa usilovali dokázať, že aj on je za 
spisovnú ruštinu.  

Táto nejednotnosť názorov na spisovný jazyk haličských a zakarpatských Rusínov-
Ukrajincov, ktorá bola prejavom nejednotnosti názorov rôznych autorov na problematiku života 
tejto časti ukrajinského národa ako aj na cestu jej ďalšieho vývoja, značnou mierou brzdila vývoj 
literatúry a bola závažnou príčinou jej zaostávania a plnenia jej spoločenských úloh.  

Táto nejednotnosť rozdelila zakarpatských Rusínov-Ukrajincov na takých, v tvorbe 
ktorých prevládala snaha riešiť závažné spoločenské problémy ľudu a na takých, v tvorbe 
ktorých prevládala snaha napodobiť veľké vzory ruskej literatúry, aj keď život a problémy 
zakarpatského ukrajinského obyvateľstva a tradície jeho literatúry boli príliš vzdialené vtedajšej 
ruskej literatúre.  

Napriek uvedenému zakarpatská ukrajinská literatúra druhej polovice 19. st. urobila 
značný krok vpred v porovnaní s jej stavom pred 1848 rokom.  

Ak na začiatku 19. st. prevažovala v zakarpatskej ukrajinskej literatúre  nábožensko-
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moralizátorská tendencia, tak v druhej polovici tohto storočia táto literatúra sa stáva celkom 
svetskou. Namiesto vysokých klasicistických žánrov v tejto literatúre začínajú prevažovať 
vlastenecké básne, lyrické piesne, črty, poviedky, povesti, divadelné hry. Namiesto 
moralizátorských tendencií stretávame sa tu so satirickým zobrazením skutočnosti. Aj keď 
jazyková orientácia tejto literatúry nebola jednoznačne doriešená, predsa len táto literatúra 
zaznamenala značný krok vpred aj po jazykovej stránke, a to vo smere od cirkevnej slovančiny k 
ľudovej reči.  

Významný krok vpred urobila predovšetkým poézia. Ak v zakarpatskej ukrajinskej 
literatúre na začiatku 19. st. nenachádzame žiadne ohlasy na aktuálne otázky života ľudu, tak v 
poézii po roku 1848 takéto ohlasy a ozveny na rôzne súčasné problémy života ľudu nájdeme. V 
niektorých básnických dielach našli svoj odraz poddanstvo ako aj uhorská revolúcia. Vo 
vtedajšej poézii sa aktívne propagovala spojenie haličských a zakarpatských Rusínov-
Ukrajincov, spolupráca týchto s celým "ruským" (ukrajinským, nie veľkoruským) národom ako 
aj so všetkými slovanskými národmi. Zakarpatská ukrajinská poézia sa značnou mierou priblížila 
svojmu čitateľovi aj svojou rečou. Nachádzame tu básne, napísané peknou hovorovou 
ukrajinčinou a pod vplyvom ľudovej tvorivosti.  

V najvýznamnejších básnických dielach, ako, napríklad, v poéme Olexandra Pavlovyča 
"Став бідного селянина ... " (Stav biedneho dedinčana ... ) je zobrazený ťažký život ľudu za 
čias poddanstva. Práve v poddanstve autor vidí príčinu neľudského útlaku robotného ľudu a 
všetkých následných problémov života tohto obyvateľstva. Uvedená poéma je najostrejším 
odsúdením poddanstva v celej umeleckej literatúre Zakarpatsku 19. st. O ťažkom živote ľudu 
ako aj o vykorisťovaní biednych boháčmi hovorí tiež divadelná hra Duchnovyča "Добродитель 
перевишаєт багатство" /Dobrota prevyšuje bohatstvo/, v ktorej je zobrazená vysoká mravná 
prevaha chudobných nad boháčmi. Táto hra je celá napísaná v ľudovej reči a práve ona položila 
základ svetskému divadlu na Zakarpatsku.  

Búrlivý život revolučných rokov 1848-49, kedy sa popri boji ľudových vrstiev 
obyvateľstva za svoje sociálne a národné práva do značnej miery aktivizovali aj rôzne skupiny 
karieristov a špekulantov, sa stal námetom pre druhú divadelnú hru Duchnovyča - "Головный 
тарабанщик" (Hlavný bubeník), ktorá je ostrou satirou na pokrivené charaktery bažiacich po 
moci a sláve, tých, čo pre svoje súkromné záujmy sú ochotní zriecť sa svojho rodu i svojho 
národa.  

Aj keď literárne hnutie na Zakarpatsku v 19. st. sa nevyvíjalo na trvácnom základe ľudovej 
slovesnosti a vcelku je značne vzdialené od pravdivého zobrazenia života a problémov ľudu, 
predsa len revolučná vlna mala značný pozitívny vplyv na literárnu tvorbu pokrokových 
spisovateľov Zakarpatska druhej polovice 19. st. Toto konštatovanie sa týka predovšetkým 
literárnej tvorby O. Duchnovyča, O. Pavlovyča, ale aj takých diel, ako sú Путевыe впечатления 
на Верховинe" (Cestopisné dojmy z Verchoviny) Olexandra Mytraka, "Князь Лаборец" 
(Knieža Laborec) Anatolija Kralického, "Kpaйцаровая комедія" (Krajcárová komédia) a 
"Люди в железных шляпах" /Ľudia v železných prilbách) Ivana Silvaja, "Ha pодине без 
Отечества" (V rodnej zemi bez vlasti), "IIoкореніе Ужгорода" (Zhanobenie Užhorodu), a 
"Учитель Неборак" (Učiteľ Neborák, rozumej – chudák) Jevhena Fencyka, tvorba Jurija 
Stavrovského-Popradova a i. Demokratizácia žánrov, tematiky, smerovania literatúry a jazyka 
literárnych diel, – toto všetko urobilo zo zakarpatskej ukrajinskej literatúry druhej polovice 19. 
st. významný jav spoločenského života zakarpatských Ukrajincov, ak túto literatúru 
porovnávame s literatúrou predchádzajúceho obdobia.  

Celkom inak však vyznie hodnotenie tejto literatúry, ak ju hodnotíme v porovnaní s 
vtedajšími jej úlohami a potrebami. V zakarpatskej ukrajinskej literatúre 19. st. pozorujeme 
snahu slúžiť umeleckými prostriedkami potrebám a záujmom utláčaného ukrajinského 
obyvateľstva ako aj záblesky umeleckého videnia a zobrazenia skutočnosti. Avšak úroveň 
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chápania skutočných záujmov a potrieb tohto obyvateľstva ako aj úroveň umeleckého zobrazenia 
skutočnosti nedovolili tejto literatúre stať sa aktívnou a účinnou silou tohto ľudu v jeho boji za 
svoje národné a sociálne oslobodenie, takou, napríklad, akou sa stala vtedajšia celonárodná 
ukrajinská literatúra v boji ukrajinského národa za svoje práva.  

Pokiaľ ide o umeleckú úroveň tejto literatúry, nedostatky tu boli tiež veľmi citeľné: Táto 
literatúra sa nevyvíjala jednoznačne v reči ľudu, v zhode s tradíciami ľudovej tvorivosti 
a pokrokovým  odkazom predchádzajúcich období, ale usilovala sa o formálne zblíženie 
a napodobenie  síce vysokých ale predsa len veľmi vzdialených vzorov ruskej umeleckej 
literatúry a o prenesenie vzorov i úspechov tejto literatúry na literatúru zakarpatských 
Ukrajincov.  

Táto neujasnenosť ideových a umeleckých pozícií zakarpatskej ukrajinskej literatúry 
druhej polovice 19. st., toto váhanie medzi domácimi potrebami a cudzími vzormi, opieranie sa 
nie na pokrokové myšlienky ale na štátnu moc, nie na pomoc susedných národov ale na pomoc 
mocných štátov do značnej miery znehodnotili úprimné snahy jednotlivých autorov a ako celok 
a tradíciu vytvorili čosi nevýrazné, polovičaté, časom až reakčné (lebo protiľudové), čo sa 
nemohlo stať stabilným základom ďalšieho vývoja tejto literatúry.  

Súčasne v tejto literatúre nachádzame nemálo vlasteneckých výziev, úprimného súcitu 
s ťažkým osudom robotného ľudu, ostrých prekliatí na adresu vykorisťovateľov ľudu. Všetko 
toto nútilo vážiť si túto literatúru, avšak pokračovať vo vývoji tejto literatúry na takomto základe 
bolo zjavne nemožné.  

 

Literárne snahy a výsledky v československej ukrajinskej literatúre po roku 1945 
Ak sme na začiatku uviedli, že zakarpatská ukrajinská literatúra 17.-18. st. si vytvorila 

aspoň "do určitej miery" svoju vlastnú tvár, a ako taká "má zaujať svoje miesto v ... ukrajinskej 
literárnej histórii ako jeden z jej dobre opracovaných typov", tak v 19. a v 20. st. táto literatúra 
značne zaostávala ako za potrebami svojho čitateľa, tak aj za úrovňou celonárodnej ukrajinskej 
umeleckej literatúry: Práve odtrhnutie tejto literatúry od potrieb čitateľa, nízka umelecká úroveň 
zakarpatskej ukrajinskej literatúry predchádzajúceho obdobia, neujasnená príslušnosť tejto 
literatúry k iným "ruským" literatúram (veľkoruskej či maloruskej čiže ukrajinskej) – boli 
základnou príčinou toho, že ukrajinská literatúra v Československu po roku 1945 nemohla 
pokračovať na predvojnovom základe a dlho nemala priaznivé podmienky pre svoj ďalší vývoj. 
Úroveň tejto literatúry, ako aj literárne tradície predchádzajúceho obdobia boli nevýrazné, slabé, 
a preto nedostatočné, a zaostávanie od požiadaviek na literatúru – obrovské.  

Pochopiteľne, uvedené okolnosti neboli jedinou príčinou nepriaznivého stavu tejto 
literatúry.  

V dôsledku oslobodenia Československa od fašizmu Sovietskym zväzom a jeho 
spojencami, v dôsledku orientácie povojnového Československa na "družbu a spoluprácu" 
s týmto Zväzom a v dôsledku toho celková zmena orientácie spoločensko-politického života 
v Československu, (teda aj zmena názorov na úlohy a funkcie umeleckej literatúry ako súčasti 
spoločenského života), povojnová ukrajinská literatúra v Československu, podľa vtedajšieho 
hodnotenia záležitosti, nemohla ani len pomýšľať na pokračovanie podľa doterajších predstáv, 
tradícií a chápania umeleckej literatúry, nemohla pristupovať k riešeniu "nových úloh starými 
spôsobmi". Proklamovaná pokrokovosť všetkého sovietskeho vytvorila taký mocný vplyv a tlak 
na všetky sféry života v povojnovom Československu, že povojnová ukrajinská literatúra 
v Československu sa ani len nepokúšala zhodnotiť svoje doterajšie tradície, hlásiť sa k ním 
a budovať na nich, (aj keď pri starostlivom preskúmaní pozitívnych hodnôt tejto literatúry boli 
by sa v nej našli hodnoty hodné ďalšieho vývoja).  
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Toto všetko nútilo povojnových ukrajinských literátov v Československu k vyhláseniam, 
že sa chcú orientovať na "najpokrokovejšiu a najdemokratickejšiu vo svete sovietsku literatúru", 
najmä na ukrajinskú sovietsku literatúru. Táto orientácia na hotové vzory mala nesporne aj svoje 
pozitívne následky: Do československej ukrajinskej literatúry sa takto dostali nové témy, nová 
ideová orientácia na "pracujúci ľud", noví hrdinovia – predstavitelia pracujúceho ľudu a aktívni 
účastníci odboja; v dôsledku tento orientácie na prvú vo svete "socialistickú" literatúru, 
ukrajinská literatúra Československa urobila veľký deklaratívny krok vpred, zbavila sa 
osvetárskych názorov na príčiny nešťastia svojho ľudu a pristúpila k "novému a správnemu 
riešeniu základných otázok na ceste k všestrannému rozvoju národa."  

Avšak táto orientácia, ako každá iná orientácia, ktorá nevychádza z potrieb života ale 
orientuje sa na hotové vzory, mala predovšetkým veľké negatívne následky. Tým viac, že 
napriek vonkajšej podobnosti úloh literatúry, ktoré vychádzali z vonkajšej podobnosti 
hospodárskych a politických úloh Sovietskeho zväzu a Československa, stáli pred ukrajinskou 
literatúrou v Československu celkom iné úlohy ako pred sovietskou literatúrou, prinajmenšom, 
celkom iné boli špecifiká, atmosféra, podmienky, v ktorých táto literatúra vznikala a chcela sa 
rozvíjať, a bez rešpektovania špecifík – tých zvláštnosti psychického, kultúrneho, ekonomického, 
estetického, morálno-politického stavu, čím všetkým sa národy rôznia jeden od druhého, – nie je 
možné vytvárať hodnotnú národnú umeleckú literatúru.  

Ukrajinskí literáti v Československu mali predovšetkým zvládnuť vlastné literárne 
zázemie, zhodnotiť vlastné procesy s vlastnými zvláštnosťami, tvorivo si osvojovať metódy 
umeleckého zobrazenia skutočnosti, a nie sa utiekať k hotovým sovietskym vzorom, tým viac, že 
práve v tom čase – pred druhou svetovou vojnou i po nej – samotná sovietska literatúra bola pod 
silným vplyvom schematických, dogmatických a iných pre literatúru škodlivých idei.  

V dôsledku celkovej aktivizácie a aspoň čiastočnej demokratizácie života 
v Československa v prvých povojnových rokoch dochádza k intenzívnemu kvantitatívnemu 
rozvoju života ukrajinskej národnostnej menšiny (NM) a teda aj jej literatúry. Avšak v dôsledku 
slabých literárnych tradícií ukrajinskej literatúry na Zakarpatsku v predchádzajúcom období, 
v dôsledku orientácie na hotové vzory a nie na skutočné potreby literatúry, v dôsledku 
neexistencie ukrajinskej literárnej kritiky v Československu a nesprávneho chápania úloh 
umeleckej literatúry ako aj v dôsledku iných príčin, dochádza k odtrhnutiu ukrajinskej literatúry 
Československa od potrieb a chápania literatúry jej tvorcami a k vytváraniu nie skutočnej 
národnej (ľudovej) literatúry, ale akéhosi funkcionárskeho typu umeleckej literatúry.  

Napriek celkovej orientácii Československa na Sovietsky zväz, asi do roku 1950 sa 
kultúrno-spoločenský život ukrajinskej NM na Slovensku vyvíjal predsa len podľa 
predvojnových predstáv. Orgány a ustanovizne, ktoré tu po roku 1945 vznikli – Ukrajinská 
Národná Rada Prjaševščiny, Referát ukrajinského školstva pri Povereníctve školstva SNR, 
mládežnícka organizácia – Zväz mládeže Karpát, Ukrajinská redakcia Československého 
rozhlasu, Ukrajinské národné divadlo a iné, – snažili sa pokračovať v predvojnovom chápaní 
literatúry, tlače, kultúrnej politiky ako aj iných otázok verejného života. Je to vidieť na 
povojnovej tlači, vzťahu k cirkvi, k literatúre ap. Prvé dve zbierky básni starších autorov – 
"Слово гнаних і голодних" (Slovo hnaných a hladných) Fedora Lazoryka a "Белые облака" 
(Вiele mračná) Ivana Mаcinského, ktoré obidve vyšli v 1949 roku, boli v podstate básnickými 
zbierkami s predvojnovým chápaním básnickej tvorby, aj keď v nich boli uverejnené aj básne, 
napísané po roku 1945.  

Avšak po tzv. Februárových udalostiach 1948 roku, najmä však po prijatí tzv. Májovej 
ústavy 1948, v ktorej otázky života a rozvoja NM v Československa neboli vôbec riešené, 
dochádza po uchopení moci v štáte Komunistickou stranou ako "vedúcou silou" spoločnosti 
k likvidácii takmer všetkých povojnových vymoženosti ukrajinskej NM.  

Namiesto zlikvidovaných povojnových orgánov, organizácii a ustanovizni, úlohou ktorých 
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bolo pracovať pre rozvoj tejto NM, vznikajú tu nové organizácie a ustanovizne, ktoré majú 
značne obmedzenú právomoc vo vzťahu k presadzovaniu záujmov ukrajinskej NM a sú pod 
neobmedzeným vplyvom komunistickej ideológie.  

Stranícka tlač uverejňuje iba materiály, ktoré jednoznačne uznávajú vedúcu úlohu KSČ 
a propagujú jej politiku. Ukrajinská sekcia Zväzu slovenských spisovateľov (august, 1952) a jej 
literárny orgán "Дyкля" (Dukľa, 1953) chápu literatúru ako službu strane, ktorá umožnila ich 
vznik, ukrajinskí spisovatelia chápu svoje poslanie ako "umeleckú" ilustráciu činnosti 
a úspechov strany, a tak píšu umelecké diela, ktoré hovoria o "obrovských" úspechoch strany 
a štátu, a to aj vtedy a tam, kde sa ešte vôbec neprejavili pozitívne výsledky činnosti na prospech 
ľudu. Obrazne povedané, spisovatelia ospevovali žatvu aj tam, kde sa ešte ani len nezasialo.  

Prevažná väčšina autorov zakarpatskej ukrajinskej literatúry zostala po pripojení 
Zakarpatskej Ukrajiny k Sovietskemu zväzu na Ukrajine. Z autorov, ktorí publikovali už pred 
vojnou, v Československu zostali iba: Vasyľ Hrendža-Donský, Fedir Lazoryk, Ivan Macinský, 
čiastočne Fedir Ivančoy a Jurko Borolyč. A tak "voľné" miesta v československej ukrajinskej 
literatúre po roku 1950 začali postupne obsadzovať učitelia a iní kultúrno-osvetoví pracovnici, 
ale aj účastníci odboja, ktorí mali minimálne predpoklady pre literárnu tvorbu a ktorí boli 
"politicky" pripravení tvoriť novú stranícku literatúru ako "súčasť proletárskej veci". A.Červeňak 
bol svojho času napísal, že čím boli autori menej vzdelaní vo všeobecnosti i v literárnych 
záležitostiach, tým mali lepšie predpoklady tvoriť "novú proletársku literatúru", pretože oni sa 
vôbec nezaťažovali žiadnymi úvahami o umeleckom, typickom, svojráznom, neopakovateľnom 
zobrazovaní čohosi; pre nich stačilo, že si uvedomovali potrebu písať "stranícky".  

Veľmi dôležitou otázkou povojnového života Ukrajincov v Československa bola otázka 
ich spisovného jazyka. Ako vieme, táto otázka nebola doriešená v 19 st. a prešla teda 
nedoriešenou až do polovice 20. st. Po uchopení moci v štáte Komunistická strana a vtedajšie 
štátne orgány pristúpili k jej zásadnému a správnemu riešeniu vyhlásením, že v prípade Rusinov-
Ukrajincov v Československu ide o časť ukrajinského národa a že aj literárnym jazykom tejto 
NM má byť ukrajinský spisovný jazyk, – avšak formy, metódy ako aj tempo riešenia tohto 
problému boli nevhodné ba aj nesprávne.  

Niektorí autori, ktorí do toho času písali po rusky a nechceli prejsť na ukrajinský spisovný 
jazyk, boli_odstavení od'literatúry (Olexij Farinyč, Jevhen Nedzeľský), iní sa začali 
preorientovávať na spisovnú ukrajinčinu, čo malo za následok aspoň dočasné spomalenie tempa 
ich literárnej tvorby (Ivan Macinský). K autorom, ktorí už pred druhou svetovou vojnou písali po 
ukrajinsky (Fedir Lazoryk, Vasyľ Hrendža-Donský) sa bez problémov pripojili Fedir Iyančov, 
Jurko Borolyč ai., – (medzitým z literatúry boli vylúčení V. Hrendža-Donský, A. Karabeleš, 
O. Fаrinyč ai.) – ako aj autori, ktorí vstúpili do ukrajinskej literatúry v Československa po roku 
1945.  

A tak v období rokov 1951-57 práve títo ukrajinskí a "noví" autori vydali každý aspoň po 
jednej knihe. Za uvedené obdobie bolo vydaných okolo 30 kníh miestnej ukrajinskej literatúry. 5 
Je pochopiteľné, že takíto autori pod takýmto vedením strany a pri takom funkcionárskom 
a straníckom chápaní poslania umeleckej literatúry, o akom sme hovorili vyššie, nemohli 
v prvých povojnových rokoch vytvoriť hodnotnú a pritom umeleckú literatúru. A to tým viac, že 
tu neexistovala literárna kritika, ktorá by aspoň trochu hodnotila a tým aj usmerňovala rozvoj 
tejto literatúry.  

V dôsledku uvedeného každá nová knižka nového autora bola tu prijímaná a hodnotená 
ako ďalší nový úspech miestnej ukrajinskej literatúry. Postupne sa pre túto literatúru a jej 
benevolentné hodnotenie vytvorili t. zv. "miestne" kritériá, čo sa odôvodňovalo tým, že táto 
literatúra je mladá, že autori sú skoro všetci začiatočníci a teda nie je možné mať vysoké 
požiadavky na túto literatúru. "Treba nájsť mierku, – malú, miestnu, oblastnú, pri použití ktorej 
aj malá literatúra sa môže javiť ako veľká." Snaženie autorov v tejto oblasti vyzeralo tak, že 
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"povedzme, Zozuľák sa snažil písať lepšie ako Lazoryk, Lazoryk lepšie ako Zozuľák. 
a Macinský lepšie ako oni obaja. A kruh sa uzatváral."6  

Iba postupne sa prichádzalo na to, že takéto kritériá a takéto chápanie a hodnotenie 
miestnej ukrajinskej literatúry v Československu nevedie k ničomu dobrému a nepôsobí 
stimulačne na pozitívny rast a vývoj tejto literatúry. A situácia sa postupne začala meniť.  

Prispelo k tomu niekoľko faktorov rôzneho druhu i významu.  

Predovšetkým XX. zjazd KSSZ, ktorý prvý nadlomil moc komunistických strán a ich 
ideológie. V dôsledku tejto príčiny starší ukrajinskí spisovatelia buď prestali písať, alebo aspoň 
spomalili tempo svojej literárnej tvorby. K tomuto času vysokoškolské štúdiá doma i na Ukrajine 
ukončili prví absolventi odboru ukrajinčiny, z ktorých vzišli prví mladí autori (ale najmä prví 
literárni kritici), ktorí mali už vysokoškolské vzdelanie, čo nemohlo neprispieť k lepšiemu 
chápaniu zvláštnosti umeleckej literatúry ako aj k zvýšeniu nárokov na literárnu tvorbu a jej 
hodnotenie.  

K tomuto času sa viaže aj vznik prvého románu Mychajla Šmajdu ″Трищать криги″ 
("Pukajú ľady"),7 ktorý bez okrás a zamlčovania nepríjemnej pravdy ukázal život na povojnovej 
družstevnej dedine v plnej nahote jej zložitosti. Novo vznikajúca literárna kritika tak mala 
konkrétny literárny materiál, na ktorom mohla ukázať svoje chápanie teoretických otázok 
literárneho procesu i svoje nové hodnotenie literárneho diela.  

Všetko toto umožnilo vznik literárnych diskusií, v ktorých sa kryštalizovali nové názory na 
literárny proces i skutočné hodnoty literárnych diel. Toto obdobie postupne likvidovalo tzv. 
miestne kritériá na hodnotenie literatúry a začlenilo miestnu ukrajinskú literatúru do 
československého literárneho procesu, v ktorom prevládali značne vyššie nároky na literatúru 
a ktoré sa v priebehu šesťdesiatych rokov ešte zvyšovali.  

Vznikla tak dialektická jednota literatúry a literárnej kritiky, keď kritika dvíhala úroveň 
literatúry a vyššia úroveň literatúry vyžadovala od kritiky lepšie chápanie otázok literárneho 
procesu.  

Toto obdobie trvalo až do príchodu sovietskych tankov do Československa v roku 1968, 
a v jeho priebehu vznikli všetky tie najvýznamnejšie literárne hodnoty, ktorými sa povojnová 
ukrajinská literatúra v Československu až do dnešných dní môže pochváliť: tvorba Mychajla 
Šmajdu, Ivana Macynského, Fedora Lazoryka, Jurka Borolyča, Jevy Bissovej, Stepana 
Hostyňaka, literárna kritika Andreja Červeňaka, Oresta Zylinského, Vasyľa Chomu, Heleny 
Rudlovčákovej, Jozefa Šelepca, Juraja Baču a i. Iba ako príklad uvedieme knihu sonetov Ivana 
Macynského "Вінки  сонетів" (Vence sonetov), v ktorej je 225 sonetov a 'ktorá je zriedkavým 
javom v európskych literatúrach. Túto knihu veľmi vysoko hodnotí ako ukrajinská tak aj 
zahraničná literárna kritika.  

Keďže po odmäku v sovietskej literatúre, zapríčinenom XX. zjazdom KSSZ, dochádza tu 
od jari 1963 znovu k tuhým mrazom a k zošnurovaniu celého spoločenského života v ZSSR pod 
starým straníckym vedením, a v Československa už k podobným javom až do leta 1968 
nedochádza, vytvorili sa v prostredí ukrajinskej literatúry v Československu podmienky, 
v ktorých ona mohla nie len slobodne rozvíjať svoje možnosti, ale zároveň nastoľovať mnohé 
dôležité otázky celo ukrajinského spoločenského (predovšetkým národného a literárneho) života. 
Prejavovalo sa to predovšetkým v uverejňovaní prác, ktoré boli v Ukrajine zakázané, vo 
vydávaní výberu z diela zakázaných v Ukrajine autorov, v pripomínaní významných výročí tých 
dejateľov ukrajinskej literatúry, vedy, politiky a kultúry, ktorí boli tabu v Ukrajine, 
v informovaní o tých udalostiach spoločenského života Ukrajiny, ktoré sa tam buď zámerne 
zamlčovali alebo jednostranne vysvetľovali, v používaní termínov na pomenovanie tých javov, 
ktoré sa tam hodnotili negatívne a u nás už samotné pomenovania tých javov vnášali do ich 
hodnotenia pozitívne prvky, napr.: "Розстріляне відродження" (Rozstrieľané obrodenie), 
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"Haціональне відродження" ( Národné obrodenie), "шістдесятники" (šesťdesiatnici), "Hoве 
покоління″ (Nove pokolenie) a i. Takáto tlač a takéto knihy sa potom v stovkách exemplárov 
expedovali na Ukrajinu, kde pôsobili ako rozbušky vo vytváraní nových názorov na mnohé 
otázky nie len literárneho života Ukrajiny.  

Už samotný fakt, že ukrajinská literatúra v Československu sa podujala na nastoľovanie 
a hodnotenie uvedených celo ukrajinských otázok, svedčí o vysokej úrovni vedomosti tejto 
literatúry o ukrajinskej problematike, o vysokej úrovni chápania základných otázok tejto 
problematiky takými ukrajinskými literátmi v Československa, akými boli Orest Zylinský, Ivan 
Macinský, Mykola Nevrlý, Jozef Šelepec, Pavlo Muraško, Václav Žydlický, Zina Henyk-
Berezovská, Juraj Bača, neskôr aj Mykola Mušynka a i.  O významnom kvalitatívnom posune v 
československej ukrajinskej literatúre v priebehu šesťdesiatych rokov svedčí aj pokus jej 
predstaviteľov založiť v Prešove Medzinárodnú asociáciu ukrajinistov (podľa vzoru 
MARusistov). Tento pokus predpokladal postaviť do čela organizácie predstaviteľov 
ukrajinistiky z Ukrajiny, avšak k získaniu súhlasu Ukrajiny na založenie takejto asociácie 
nedošlo, a pokus sa nerealizoval. (Zostal iba na úrovni činnosti prípravného výboru. Predseda – 
J. Bača, tajomník – M. Mušynka.)  

Po príchode do Československa sovietskych tankov sa celá táto úspešne sa rozvíjajúca 
literatúra a spoločenská činnosť ukrajinských literátov nie len zastavila, ale vrátila sa späť na 
úroveň jej chápania v päťdesiatych rokoch. Z ukrajinského spoločenského života boli vylúčení 
všetci nekonformne zmýšľajúci tvorcovia, a do tohto života (a tým aj do vedúcich postov 
v literatúre) sa vrátili tí, ktorých vývoj v šesťdesiatych rokoch vyviedol na okraj literárneho 
diania. Najhorším na tom všetkom bol fakt, že sa do tejto literatúry vrátili nenáročné miestne 
kritériá, stranícke chápanie poslania umeleckej literatúry a celkové jej neumelecké chápanie.  

Za dvadsať rokov "normalizácie" sa v tejto literatúre neobjavila ani jedna svieža 
myšlienka, tvorivá iniciatíva či iná literárna hodnota. K autorom pribudol'jedine Stepan 
Hanuščin, lekár podľa profesie, ktorého vo veku ponad päťdesiat rokov na prezentáciu sa 
v literatúre nahovorili vylúčení z nej M. Šmajda a l. Macinský. Mladými autormi sa vtedajšie 
vedenie literatúry ako-tak začalo zaoberať až po roku 1980, keď v 1982 roku vydalo zbierku 
mladých autorov "Молоде вино" (Mladé víno),8 priemerný vek ktorých presahoval 35 rokov.  

V tom čase v ukrajinskej literatúre v Československu prevažovala dokumentárna próza 
z partizánskeho prostredia, reedície či vydávanie vybraných spisov významnejších autorov, 
a v literárnej kritike – vydávanie povrchných monografických prác o živote á diele jednotlivých 
autorov.  

Toto dvadsaťročné obdobie nového dogmatizmu a starej straníckosti, "konsolidácie" 
a "normalizácie" natoľko vyšťavilo celú ukrajinskú literatúru v Československu, že sa ona ani po 
zmenách v 1989 roku nevie spamätať a postaviť na miesto, ktoré si vybojovala už koncom 
šesťdesiatych rokov. Macinský, Lazoryk, Hrendža-Donský, Borolyč, Zylinský, Henyk-
Berezovská medzitým zomreli, iní za ten čas fyzicky i autorsky zostarli, ako noví sa objavili iba 
niekoľkí – Ivan Jackanin, Vitalij Konopelec, Hana Kocur, Nadija Varchol, Jurij Paňko, – tí, čo sa 
po rokoch vrátili do literatúry, sú skôr iba trpení, a tak ti, ktorí literatúru akože vedú či riadia, sú 
presvedčení, že sa "demokraticky" netreba miešať do literárneho procesu, ba ani len usilovať 
o kvalitu slobodne a voľne napísaných literárnych diel (vid' redakčnú prax v časopise Dukľa).  

Publikačné možnosti tejto literatúry sa v posledných rokoch značne zmenšili, a tak 
s autorským prispením sa občas objavia neveľké knižočky rôznej kvality, ,ktoré sa často 
nedočkajú ani len poriadnej recenzie. (Dňom 1. februára 1999 bola zlikvidovaná ukrajinská 
redakcia SPN, a tak zanikla posledná možnosť knižných vydaní literárnych diel.)  

K tomu všetkému sa tu znova objavila nedoriešená otázka literárneho jazyka a smerovania 
tejto literatúry, neujasneného chápania  tradície a novátorstva ako aj poslania tejto literatúry 
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v živote ukrajinskej NM, v dôsledku čoho panuje tu nie rôznorodosť myšlienok či názorov na 
dôležité otázky súčasného literárneho procesu, (čo by bolo normálnym javom života každej 
literatúry), ale neexistencia postojov a názorov na tieto a iné dôležité otázky tejto literatúry. Ako 
následok uvedeného stavu každý pokus o oživenie literatúry kritiky, diskusií či polemík, či 
vyjasnenie si čo i len teoretických otázok ďalšieho rozvoja tejto literatúry ako aj kritérií jej 
hodnotenia sa tu chápe ako pokus o návrat k starým metódam zjednocovania tejto literatúry na 
báze akejsi umelej jednoty tvorby i názorov na literatúru. 

Záverom teda môžeme konštatovať, že naša snaha porovnať literárne hnutie zakarpatskej 
ukrajinskej literatúry druhej polovice 19.st. so stavom ukrajinskej literatúry v Československu v 
druhej polovici 20. st. nebola až takým umelým pokusom. V oboch prípadoch táto literatúra 
urobila značný krok vpred v porovnaní s predchádzajúcim obdobím jej vývoja, avšak ani v 
jednom prípade táto literatúra nedoriešila svoje základné problémy a nedosiahla takých 
zásadných zmien, úspechov: či pokroku, ktoré by garantovali jej ďalší nezvratný pozitívny 
vývoj. Po rokoch značného kvantitatívneho a v dôsledku dozrievania aj výrazného kvalitatívneho 
rozvoja sa táto literatúra opäť ocitá pred potrebou doriešenia niektorých základných otázok jej 
normálnej existencie a ďalšieho pozitívneho smerovania.  

 
1999 

 
 

 

1. Франко І., Карпаторуська література ХУІІ-ХУІІІ віків, Твори в ХХ томах, т. ХУІ, Київ, 
1955, с. 6.  

2. ″Вісник русинів...″, Відень 1850, ч. 29. 

3. Tamtiež, s. 457. 

4. Tamtiež, č. 62. Podrobnejšie o tom pozrí: Бача Ю., З історії української літератури 
Закарпаття та Чехословаччини, Filozofická fakulta PU, Prešov 1998, s. 52 a nasl. 

5. Tamtiež, s. 194 

6. Волощук І., О лирике украинских поетов Пряшевщини, ″Дукля″ 1958, 3, 76-80. Pozrí tiež 
Бача Ю., З історії.., с. 202 

7. Михайло Шмайда, Тріщать криги, Пряшів, Словацьке видавництво художньої літератури, 
1958 

8. ″Молоде вино″, Пряшів, Українська редакція  Словацького педагогічного видавництва, 
1982. 

 

Література: 

Зілинський Орест, Література чехословацьких українців 1945-1967. Проблеми й перспективи. 
Пряшів, СПВ-ВУЛ 1968. 

Бача Ю., З історії української літератури Закарпаття та Чехословаччини, Filozofická fakulta PU, 
Prešov 1998. 
 
 

 
 

 

  



27 
 

1.3.  VÝVOJ UKRAJINISTIKY NA SLOVENSKU PO ROKU 1945  
 

Napriek tomu, že v každom období vývoja zakarpatských Ukrajincov boli patrične 
zastúpené aj názory, že miestne obyvateľstvo je ukrajinského pôvodu a jeho kultúra je časťou 
ukrajinskej kultúry, predsa len pod vplyvom dlhoročných moskvofilských tendencií veľkoruskej 
politiky, ktorá neuznávala existenciu ukrajinského národa, (a teda ani ukrajinského jazyka, 
kultúry a literértúry), na Zakarpatsku i na Slovensku aj po 1945 roku prevládali názory, že na 
Ukrajine a na Zakarpatsku ide o južnoruský kraj a o južnoruské nárečia, že ide o ruské 
obyvateľstvo a že spisovným jazykom tohto obyvateľstva by mal byť ruský spisovný jazyk.  

Preto po roku 1945, kedy sa v dôsledku oslobodenia Československa od fašizmu 
Sovietskym zväzom v celom živote nášho štátu značne posilnil veľkoruský vplyv, ukrajinistika 
na Slovensku nielen že bola nútená znova začínať od nuly, ale ešte predtým musela vynaložiť 
obrovské úsilie na to, aby prekonala nesprávne veľkoruské názory na ukrajinský národ, jeho 
jazyk, dejiny a kultúru, ako aj na charakter ukrajinského etnika na Slovensku.  

Do tohto zápasu o správne zhodnotenie charakteru ukrajinského obyvateľstva na 
Slovensku, jeho pôvodu, dejín i kultúry, sa od samého začiatku vzniku Katedry ukrajinského 
jazyka a literatúry IKUJLI na prešovských vysokých školách 119531 aktívne zapojili aj jej 
členovia, aj keď je potrebné konštatovať, že vtedajšia katedra disponovala iba niekoľkými 
pracovníkmi, ktorí boli schopní vedecky dokazovať pravdu o tomto obyvateľstve: Vasyľ Latta, 
Vasyľ Subota, Mykola Zatovkaňuk ai. V každom prípade členovia KUJL, ako aj pracovníci 
iných katedier prešovských vysokých škôl, napr. rusisti doc. Štefan Dobos, doc. Iľa Volosčuk, 
doc. Andrej Červeňák, slovakisti doc. Anton Bolek, doc. Ervin Lazár, historik doc. Vasyľ 
Hrivna, výtvarník prof. Stefan Hapák, pedagógovia prof. Michal Ričalka a prof. Andrej Čuma, 
filozof prof. Tibor Halečka – a iní sa od samého začiatku svojho pôsobenia na prešovských 
vysokých školách aktívne podieľali na rozvoji ukrajinistiky na Slovensku, a to alebo účasťou na 
výskume terénneho materiálu ľudovej slovesnosti a etnografie, alebo na štúdiách v odbornej 
a spočiatku aj v miestnej tlači, ("Дукля", "Дружно вперед'' a jeho prílohe "IIlкола i життя", 
dokonca v "Народних календарях"), neskôr aj v "Наукових записках Myзею Української 
культури" vo Svidníku (doteraz bolo vydaných 21 zväzkov), a od r. 1972 aj v "Наукових 
записках KCYT", zameraných na dejiny, literárnu históriu, jazyk, folklór zakarpatských 
a československých Ukrajincov. (Doteraz bolo vydaných 20 zväzkov, pričom zv. 10 bol 
venovaný výročiu Аlexandra Pavlovyča, zv. 11 ― 30. výročiu vzniku československej 
ukrajinskej žurnalistiky, zv. 12 ― materiálom z vedeckej konferencie o živote a diele 
spisovateľa  Fedora Lazoryka, zv. 13 ― 50. výročiu ukrajinského vysielania československého 
rozhlasu a 25. výročiu činnosti ukrajinskej redakcie SPN, zv. 15 a 16 ― materiálom z vedeckej 
konferencie o živote a diele Ivana Franka, zv. 17 ― materiálom z vedeckej konferencie o živote 
a diele Tarasa Ševčenka, zv. 20 ― materiálom o živote a diele Ivana Macinského), ale tiež na 
domácich i zahraničných vedeckých konferenciách ako aj v slovenských vedeckých zborníkoch, 
venovaných ukrajinistike. Ak na vedeckej konferencii, poriadanej v Prešove 28.-30. mája 1956 
Slovenskou akadémiou vied a venovanej 100. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia Ivana 
Franka prevládali ešte vystúpenia českých a slovenských ukrajinistov a slavistov (viď zborník 
"Z dejín československo-ukrajinských vzťahov (Slovanské štúdie I,)", ved. red. Jozef 
Hrozienčik, Bratislava, vyd. SAV, 1957. Pre veľký záujem a význam tohto zborníka SAV vydala 
uvedený zborník, rozšírený o niekoľko štúdií aj v ukrajinskej mutácii p. n. "3 історії 
чехословацько-українських зв’язків", Bratislava, 1959/, potom sa podiel prešovských 
vysokoškolských ukrajinistov a slavistov na každej nasledujúcej vedeckej konferencii či inom 
vedeckom podujatí, postupne výrazne zvyšoval.  

Celkom v réžii prešovských ukrajinistov sa, napríklad, konalo prvé vedecké sympózium ― 
pod patronátom SAV ― k problematike výskumu ukrajinskej národnostnej menšiny (NM) na 
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Slovensku (Prešov, január 1960), na ktorom najmä Helena Rudlovčáková a Juraj Bača predniesli 
príspevky, v ktorých analyzovali a hodnotili metódy výskumu literárneho dedičstva 
zakarpatských Ukrajincov 19. storočia. Práve na tomto sympóziu boli vytvorené odborné 
vedecké sekcie pre výskum dejín, jazyka, literatúry, ľudovej slovesnosti, školstva a dopodrobna 
rozpracované formy, metódy a plány ďalšieho výskumu uvedenej problematiky. Žiaľ, načrtnutá 
problematika v uvedenom rozsahu a hĺbke ― v dôsledku udalosti 1968 roku ― dodnes nebola 
plne zrealizovaná.  

Z príležitosti 150. výročia narodenia Tarasa Ševčenka a 100. výročia narodenia Mychajla 
Kocjubinského zorganizoval Ústav svetovej literatúry a jazykov SAV a KZUP druhú celoštátnu 
vedeckú konferenciu o československo-ukrajinských literárnych vzťahoch (Prešov, 7.-9. 12. 
1964), ktorá nadviazala na spomínanú vedeckú konferenciu z roku 1956. Na tejto konferencii 
spomedzi prešovských ukrajinistov vystúpili Helena. Rudlovčáková, Peter Bunganič, Juraj 
Muličák, Ivan Macinský, Andrej Šlepecký, Juraj. Bača a i. Vystúpili tu tiež významní českí 
a slovenskí ukrajinisti a slavisti. (Akademik ČSAV Július Dolanský na záver konferencie 
prehlásil: "Protože země je kulatá a každý bod na zeměkouli může býti jeji středem, pak se i tady 
v Prešově ukázalo, že i on může býti středem československé ukrajinistiky.") Časť príspevkov 
z uvedenej konferencie, doplnená o významné štúdie z uvedenej problematiky vyšla vo 
vedeckom zborníku FF UPJS "Zborník Ševčenkovský", venovanom problémom 
medzislovanských literárnych vzťahov. (Hl. red. Pavol Petrus, Bratislava, 1965.) Niektoré 
príspevky tohto zborníka boli venované regionálnym slovensko-ukrajinským vzťahom, iné ― 
problematike ukrajinských kontaktov s predstaviteľmi slovanských národov.  

Najvýznamnejšej osobnosti zakarpatských Ukrajincov 19. stor. Alexandrovi Duchnovičovi 
bola venovaná medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala v Prešove 14.-16. júna 1965 
roku, na ktorej boli zastúpení už aj vedeckí pracovníci Ukrajiny. Organizátorom konferencie boli 
prešovské fakulty UPJŠ. Materiály konferencie boli vydané vo vedeckom zborníku "3бірнак 
матеріалів наукової конференції, npисвяченій 100-piчниці cмepтi O. Духновича (1865-
1965)" (rол. ред. M. Pичалка, Пряшів, 1965). Tento zborník obsahoval iba materiály venované 
jubilantovi a aktívna účasť prešovských ukrajinistov na tejto konferencii už bola prevažujúca.  

V dňoch 6.- 8. 12. 1967 konalo sa v Prešove medzinárodné vedecké sympózium p. n. 
"Жовтень та українська культура". Organizačne sa na jeho príprave podieľali predovšetkým 
FF a PdF UPJŠ, ale aj Ústav svetovej literatúry a jazykov SAV a iné organizácie. Cieľom 
podujatia bolo analyzovať a zhodnotiť stav rozvoja a výsledky výskumu v rôznych oblastiach 
ukrajinskej kultúry v Československu v 19. a 20. storočiach. Materiály sympózia boli vydané v 
rovnomennom zborníku "Жовтень і українська культура" (rол. peд,. M. Pичалка, Пряшів, 
1968). Podobné vedecké podujatia sа konali v Prešove aj neskôr (viď údaje o "Hayкових 
запасках KCYT").  

Druhou formou, ktorou sa pracovníci KUJL UPJŠ aktívne podieľali na rozvoji slovenskej 
ukrajinistiky bola editorská činnosť, odborné štúdie a neskôr aj monografické práce jednotlivých 
členov katedry, venované najdôležitejším problémom a najvýznamnejším osobnostiam kultúrno-
spoločenského života Zakarpatska 20. storočia.  

V roku 1955 vydal doc. A. Šlepecký (spolu so svojím strýkom Ivanom Šlepeckým) 
"Избранные сочинения A. I1aвловича", jedného z najvýznamnejších a najpopulárnejších 
spisovateľov a kultúrnych dejateľov zakarpatských Ukrajincov minulého storočia. Bohužiaľ, toto 
vydanie nezodpovedalo vedeckým požiadavkám na kritické vydanie, avšak v podmienkach, kedy 
neboli k dispozícii literárne diela žiadneho predstaviteľa zakarpatskej literatúry, toto vydanie 
splnilo svoju informačnú a propagačnú funkciu. V roku 1963 bol vydaný výber z diela O. 
Duchnoviča, (″Олександр Духнович, Вибране″. (Упорядник та автор передмови ― Юрій 
Бача, ред.. Петро Ґула, Пряшів, 1963). Toto vydanie, napriek tomu, že bolo pripravené 
a vydané na oveľa vyššej úrovni, sa tiež nezaobišlo bez kritických pripomienok k nemu, avšak 
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významnou mierou prispelo k popularizácii činnosti najvýznamnejšieho dejateľa zakarpatských 
Ukrajincov 19. storočia.  

Členovia KUJL H. Rudlovčáková a J. Bača vydali v roku 1964 "Хрестоматію нової 
закарпатської літератури (друга половина XIX сторіччя)". Neskôr H. Rudlovčáková vydala 
ešte dvakrát podobné publikácie. Prvá časť ― 1976 , druhá ― 1 985. (Druhé doplnené 
a prepracované vydanie ― 1990.) V r. 1965 H. Rudlovčáková pripravila a vydala rozsiahlu 
knihu z tvorby ľudových ukrajinských spisovateľov východného Slovenska p. n. "Зелений 
віночок червоні квіточки". V r.1964 Pavel Muraško pripravil pre tlač a vydal divadelnú hru 
Olexandra Olesja "Hiч на полонині", v r. 1965 jeho knihu pre deti ― "Грицеві крашанки". 
V r. 1966 bola v Prešove vydaná kniha básní lemkovského ukrajinského spisovateľa Bohdana 
Ihorja Antonyča p. n. "I1epcтені молодості". V 1968 roku ― "Оповідання Володимира 
Виниченка″, v 1969 ― "Ранені дні Дмитра Фальківського, 1970 ― "Tутешняцька 
Губернія“Марка Бараболі) ― všetko knihy a diela, ktoré boli na Ukrajine zakázané). Juraj 
Bača, Mikuláš Štec a Andrej Kováč vydali v r. 1967 knihu otázok a odpovedi o živote 
Ukrajincov Zakarpatská p. n.  ″Чому, коли і як?" (СПВ ВУЛ Пряшів).Helena Rudlovčáková 
pripravila a v r. 1972 vydala výber z československej ukrajinskej publicistiky "Словом і пером". 
Bohužiaľ, táto práca, ktorá bola zaplánovaná koncom 60. rokov avšak vyšla v celkom 
zmenených podmienkach (po invázii tankov), nesplnila svoje poslanie, keďže v nej neboli 
uverejnené najlepšie ale skôr tie najhoršie a nič nehovoriace príspevky prevažne treťoradých 
autorov. Najvýstižnejšia recenzia tejto práce hovorí, že "práca je ukážkou toho, ako je možno aj 
slovom nič nepovedať a aj perom nič nenapísať". (J. Bača). V r. 1981~ tа istá autorka vydala 
knihu vlastných štúdií, odborných článkov a čŕt z oblasti ukrajinskej karpatistiky, ("Біля джерел 
сучасності", CПB-ВУЛ Пряшів), (ďalej iba SPN-OUL), kde prezentovala vysokú úroveň 
vedeckého bádania.  

V r. 1982 vydal už spomínaný doc. A. Šlepecký /SPN-OUL/ monografickú prácu 
"Олександр Павлович, Життя і творчість". Táto práca je na značne vyššej odbornej i vedeckej 
úrovni, ako výber z diela toho istého autora z r. 1955, avšak aj v tejto práci sa nezaobišlo bez 
špekulácii okolo jej autorstva. (Pôvodne prácu napísali dvaja autori. Okrem A. Šlepeckého 
autorom aspoň časti knihy bol ľvovský vedec Fedir Naumenko, ktorému A. Šlepecký vyslovuje 
v práci poďakovanie za spoluprácu, avšak v práci ho ako autora či spoluautora neuvádza, hoci v 
poznámkach k jednotlivým kapitolám práce nachádzame skratky A. Š. a F. N. (alebo iba F. N.), 
čo jednoznačne znamená Fedir Naumenko. O autorstve nie iba dvoch kapitol, ktoré Andrej 
Šlepecký priznáva, svedčia aj iné drobnosti. Ak by autorom ďalšej kapitoly bol Andrej Šlepecký, 
nikdy by napísal, že zemepán založil školu v „DEDINE“ Humenné  (str. 99) Takúto drobnú 
zemepisnú nevedomosť mohol mať iba druhý spoluautor. A ak by Šlepecký celú knihu aspoň 
pozorne prečítal, nemohol by si túto drobnú chybičku nevšimnúť. Aj podľa jazykovej 
a štylistickej úrovne sa dá predpokladať  väčší podiel Naumenka na celkovom koncipovaní 
knihy). Jolana Holendová vydala v r. 1984 "Бібліографія творів Анатолія Кралицького", 
(SPN-OUL) H. Rudlovčáková vydala knihu "Юлій Іванович Ставровський-Попрадов, Життя 
і творчість" (SPN-OUL Ľubica Babotová spolu s Ľubou Leškaninovou pripravili a vydali 
"Пригоди Матвія Куколки″ Ireny Nevickej (SPN-OUL). Každé z uvedených vydaní 
rozširovalo a prehlbovalo vedomosti o ukrajinskej literatúre. Podobných populárnych vydaní 
s ukrajinskou tematikou bolo za povojnové obdobie niekoľko desiatok. (Viď bibliografiu 
jednotlivých autorov ― pracovníkov prešovských fakúlt UPJŠ a PU)  

Najprecíznejším a najvýznamnejším vydaním podobného typu bola spoločná práca Heleny. 
Rudlovčákovej a pracovníka Užhorodskej univerzity Vasyľa Mykytasja "I1oeти Закарпаття" ― 
výber z básnickej tvorby zakarpatských autorov od najdávnejších časov (XVI. st.) do roku 1945. 
Táto viac ako 400 stránková kniha znesie aj tie najnáročnejšie požiadavky na kritické vydanie 
literárnych diel minulých stáročí. 

Prvú rozsiahlu monografickú prácu o Olexandrovi Duchnovičovi ako pedagógovi 
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a osvetovom pracovníkovi vydal v r. 1958 pracovník FF UPJŠ M. Ričalka, ktorý preštudoval 
takmer celú dostupnú literatúru o autorovi a jeho dobe ako aj o jeho bohatej a záslužnej činnosti 
pedagóga a predstavil čitateľom Duchnoviča ako najväčšieho a najvýznamnejšieho pedagóga a 
kultúrno-osvetového dejateľa zakarpatských Ukrajincov minulého storočia.  

V 1961 roku vydal široko koncipovanú monografickú prácu o literárnom hnutí na 
Zakarpatsku v polovici 19. storočia J. Bača ("Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ 
століття" (SPN-OUL, 276s.), v ktorej na základe dôkladného štúdia prameňov po novom 
ozrejmil mnohé literárne i mimo literárne podmienky vývoja zakarpatskej literatúry, ale aj 
školstva, tlače, spoločenského života i politických snáh ukrajinského obyvateľstva Zakarpatska, 
ktorá je dodnes najplnšou vedeckou publikáciou o kultúrnom dianí v uvedenom období.  

Avšak najvýznamnejšiu iniciatívu pri skúmaní kultúrneho dedičstva zakarpatských 
Ukrajincov minulého storočia prejavili prešovskí ukrajinisti podrobným plánom na vydanie 
zobraných spisov O. Duchnoviča v štyroch zväzkoch. Pre splnenie tejto úlohy bolo nevyhnutne 
potrebné preskúmať a preštudovať všetku existujúcu literatúru ako aj archívne materiály na 
Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, v Rusku a na Ukrajine, a podať takto celkový nový pohľad na 
pôvod, dejiny, jazyk, náboženstvo, kultúru a literatúru tohto obyvateľstva. Napriek obrovským 
ťažkostiam najmä v spojitosti s udalosťami 1968 roku v Československu sa kolektívu 
pracovníkov, ale predovšetkým zásluhou vedúceho pracovníka tohto kolektívu 
H. Rudlovčákovej, podarilo pripraviť a vydať tri veľmi solídne zväzky zobraných spisov 
Duchnoviča, (Prešov, SPN-OUL), čím sa podarilo vrhnúť nové svetlo na celý rád otázok 
kultúrnych dejín Zakarpatských Ukrajincov, ktoré doteraz buď vôbec neboli predmetom 
vedeckého výskumu, alebo existovali na tieto otázky iba kusé, neúplné a nepravdivé názory. 
Treba priznať, že medzi jednotlivými zväzkami je veľký časový odstup. Majitelia tretieho 
zväzku (vyšiel v r. 1989) spravidla nemajú prvé dva zväzky tohto vydania, (z r. 1967 a 1968). 
Napriek uvedenému skutočnosťou zostáva, že práve zásluhou H. Rudlovčákovej všetky 
doterajšie zväzky majú veľmi vysokú vedeckú úroveň a predstavujú najvyšší stupeň vedeckej 
práce v tejto oblasti.  

Z uvedeného vyplýva, že najvýznamnejšie výsledky v oblasti výskumu ukrajinskej 
literárnej karpatistiky dosiahla predovšetkým H. Rudlovčáková, ktorá popri l. Macinskom, 
J. Bačovi a niektorých zakarpatských autoroch (Vasyľ Mykytas, Olexa Myšanyč ai.) sa stala 
najvýznamnejšou osobnosťou literárnovedného výskumu zakarpatskej a československej 
ukrajinskej literatúry a kultúry. Je autorkou, spoluautorkou a zostavovateľkou mnohých 
publikácií ako aj organizátorkou či aspoň spoluorganizátorkou všetkých ukrajinistických 
podujatí na Slovensku. Prispievala do domácich ako aj do zahraničných periodík 
a renomovaných odborných a vedeckých časopisov.  

Pochopiteľne, že jednou zo základných úloh vysokoškolských ukrajinistov bola a zostáva 
úloha vychovávať stredoškolských profesorov-ukrajinčinárov ako aj mladých ukrajinistov. 
Činnosť prešovských ukrajinistov na tomto poli bola v prevažnej miere tiež úspešnou. 
Diplomové práce týchto študentov boli poväčšine z oblasti výskumu miestnych nárečí a miestnej 
literatúry, čo bolo základom pre ďalšiu samostatnú vedeckú a kultúrno-spoločenskú prácu našich 
absolventov. Medzi absolventmi vysokoškolského štúdia ukrajinského jazyka a literatúry 
nachádzame dnes významných ukrajinských spisovateľov, vysokoškolských prednášateľov ako 
aj významných vedeckých pracovníkov (docentov, doktorov vied ap.)  

Inou formou práce na rozvoji československej ukrajinistiky v 60. rokoch bola činnosť, 
zameraná na nastoľovanie celoukrajinskej problematiky, nakoľko na Ukrajine nebolo podmienok 
pre takúto činnosť. Prejavovalo sa to uverejňovaním zakázaných prác proskribovaných autorov, 
vo vydávaní kníh zakázaných autorov (viď vyššie), v pripomínaní si významných výročí 
zakázaných autorov, v informáciách o udalostiach, o ktorých sa na Ukrajine nehovorilo alebo 
ktoré sa tam vysvetľovali tendenčne, v pomerne širokej expedícii ukrajinskej tlače a knižnej 
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produkcie z Československa na Ukrajinu a do štátov, v ktorých žilo ukrajinské obyvateľstvo 
alebo pracovali ukrajinské organizácie ap. Toto obdobie československej ukrajinistiky je dnes 
veľmi vysoko hodnotené na Ukrajine a v ukrajinistike vôbec. Aktívny a často aj rozhodujúci 
podiel na tejto činnosti mali práve prešovskí vysokoškolskí ukrajinisti.  

Po roku 1968 došlo k zásadným zmenám v podmienkach pre rozvoj ukrajinistiky na 
Slovensku. Mnohí aktívni pracovníci predchádzajúceho obdobia boli vylúčení zo spoločenského 
života a bola im znemožnená akákoľvek vedecká či iná spoločensky potrebná práca. Autori, ktorí 
zostali naďalej spoločenskí činní, pokračovali individuálne vo svojej vedeckej práci, avšak 
unikali nastoľovaniu aktuálnych otázok a sústreďovali sa na písanie kratších nenáročných 
monografií o významnejších predstaviteľoch ukrajinskej literatúry v Československu po roku 
1945, na vydávanie výberu z diela takýchto autorov. Takto boli vydané práce Fedora Kovača, 
Michala Romana, ale aj Vasyľa Komana a i.  

Uvedení autori (M. Roman, F. Kováč, Juraj Kundrat, H. Rudlovčáková) sa aktívne 
podieľali na tvorbe prekladových publikácií z tvorby ukrajinských spisovateľov na Slovensku: 
"Pod spoločným nebom" (1979), „Ukrajinská literatúra v ČSSR" (1981), "Srdce ako slnce" 
(Antológia poézie básnikov ukrajinskej národnosti v ČSSR, 1982), "Ráno pod Karpatami" 
(Výběr z poézie a prózy ukrajinských spisovateIů Východního Slovenska od roku 1945, 1983‘), 
"A Kárpátok éneke. (Czehszlovákiai ukran kóltók antológiája", 1988, Olena Rudlovcsák: 
A Kárpátukrán neprajzkutatés tórténete (1914-ig Debrecen 1986), a i.  

Z uvedeného vyplýva, že ukrajinistika na Slovensku sa postupne zaujímala o pôvod 
a dejiny miestneho ukrajinského obyvateľstva niekdajšieho Zakarpatska a neskoršieho 
Slovenska, (a v rámci toho aj o teóriu a metodiku vyučovania na základných a stredných 
školách), o stykoch a vzťahoch Ukrajincov s ostatnými slovanskými národmi (najmä Čechmi 
a Slovákmi) ako aj o otázky celoukrajinského charakteru, keďže podmienky na ich nastoľovanie 
a riešenie boli u nás často značne priaznivejšie ako na Ukrajine.  

Treba konštatovať, že otázky z prvého okruhu problematiky ― otázky výskumu ži vota 
pôvodného obyvateľstva na Zakarpatsku a východnom Slovensku ― prevažovali v povojnovej 
československej ukrajinistike a ukrajinistická i širšia slavistická verejnosť to považuje za 
správne. Výskum dejín, nárečí, folklóru, etnografie, literatúry, školstva a iných stránok života 
miestneho ukrajinského obyvateľstva na východnom Slovensku podstatnou mierou prispel 
k poznaniu  minulého života ľudu karpatského regiónu i jeho súčasných problémov. Pre úspešné 
riešenie uvedenej problematiky sa v povojnovom Československu vytvárali priaznivé 
podmienky, aj keď nemožno nepriznať, že tu permanentne existovali aj sily a snahy, ktoré 
nepriali pozitívnemu vývoju tohto obyvateľstva a usilovali sa o postupnú jeho asimiláciu.  

Podiel slovenskej či prešovskej vysokoškolskej ukrajinistiky na pozitívnom riešení 
uvedenej problematiky bol a je nesporne významný a všeobecne uznávaný. Početná a aktívna 
účasť prešovských vysokoškolských ukrajinistov na najvýznamnejších medzinárodných 
vedeckých ukrajinistických podujatiach posledných rokov, predovšetkým na medzinárodných 
kongresoch ukrajinistov, je toho názorným príkladom. Pre zlepšenie stavu výskumu uvedenej 
problematiky je potrebné vytvoriť podmienky pre regulárnu spoluprácu slovenskej ukrajinistiky 
s ukrajinskými vedeckými a vysokoškolskými pracoviskami na Ukrajine, pre prípravu mladých 
slovenských ukrajinistov ― doma i na Ukrajine ―a pre spoločnú prezentá ciu výsledkov tejto 
spolupráce z riešenia spoločných otázok na prospech obidvoch samostatných a suverénnych 
štátov ― Slovenska i Ukrajiny.  

 
Október 1999       
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1.4  О VEDECKEJ A KULTÚRNEJ SPOLUPRÁCI UKRAJINCOV       
SLOVENSKA A UKRAJINY PO ROKU 1945 

  
Slovensko-ukrajinské vzťahy a styky neboli nikdy zaťažené územnými či inými nárokmi 

z jednej  alebo druhej strany. Rozvíjali sa síce nie príliš intenzívne, lebo v oboch prípadoch išlo 
o vzťahy národov, ktoré nežili vo vlastnom štátnom celku, ale rozvíjali sa na základe vzájomného 
záujmu svojich predstaviteľov o osudy blízkeho slovanského suseda. 

Ako príklad spomenieme mená Daniel Krman, Ľudovít Štúr, Bohuš Nosák-Nezabudov, 
účasť Slovákov v Duchnovičovom Literárnom spolku prešovskom (″Літературноє заведеніє 
Пряшевськоє″) aktívnu účasť Adolfa Dobrianskeho v boji za práva slovenského národa, najmä' 
jeho aktívnu účasť pri zakladaní Matice slovenskej, priateľstvo a spoluprácu Andreja 
Radlinského či Jonáša Záborského s Alexandrom Duchnovičom a Alexandrom Pavlovičom 
a podobne.  

Keď po rozpade ruského a rakúsko-uhorského impéria zakarpatskí Rusíni-Ukrajinci 
rozhodovali o svojom osude, rozhodli sa pre pripojenie k svojmu ukrajinskému národu.  

 Avšak situácia na Ukrajine sa vyvinula tak, že pokusy ukrajinského národa o vytvorenie 
vlastného štátu boli ruským bol'ševickým vojskom zmarené. V dôsledku uvedeného 
zakarpatským Rusínom-Ukrajincom zostali 'iba dve možnosti: buď zostať v štátnom celku 
s doterajšími utlačovatel'mi Maďarmi, alebo sa pripojiť k novovzniknutému štátu Čechova 
Slovákov. Zakarpatski Rusíni-Ukrajinci sa rozhodli pre pripojenie sa k Československu.  

Aj keď politika buržoázneho Československa smerovala skôr k asimilácii ukrajinskej 
národnostnej menšiny než k jej rozvoju, predsa len v českej i slovenskej vede a kultúre nájdeme 
príklady porozumenia vedeckých a kultúrnych dejateľov týchto národov pre potreby uvedenej 
menšiny, hoci je nevyhnutné zdôrazniť, že v medzivojnovom období nebola doriešená ani len 
jediná dôležitá otázka života tejto národnostnej menšiny: ani jej administratívne usporiadanie, ani 
otázka školstva, spisovného jazyka, jazykovej hranice, primeraného ekonomického rozvoja apod.  

Ku koncu druhej svetovej vojny sa medzi predstaviteľmi Československa a Sovietskeho 
zväzu odohral veľmi intenzívny boj ako o charakter celého Československa tak aj 
o zakarpatských Ukrajincov. Pôvodne sa na Slovensku uvažovalo o povojnovom Československu 
ako o štátnom celku troch slovanských národov: Čechov, Slovákov a zakarpatských Ukrajincov. 
Naproti tomu Sovietsky zväz počítal s pripojením všetkých Rusínov-Ukrajincov predvojnového 
Československa k Sovietskemu zväzu. Keď však z Košického vládneho programu vyplynulo, že 
celé Československo sa dostane do sovietskej sféry vplyvu, uspokojil sa Sovietsky zväz 
s pripojením k nemu tej časti zakarpatských Ukrajincov, ktorí v predvojnovom Československu 
obývali tzv. Podkarpatskú Rus (či neskôr Karpatskú Ukrajinu). Také riešenie uspokojilo 
strategické záujmy Sovietskeho zväzu, ako aj, aspoň čiastočne, predstaviteľov vtedajšieho 
Slovenska, pretože ponechalo v jeho hraniciach aspoň východné Slovensko, značná časť ktorého, 
podľa pôvodných zámerov Sovietskeho zväzu, mala tiež byť včlenenádo sovietskeho štátu.  

Práve preto, ako náhle sa predstavitelia Rusínov-Ukrajincov na Slovensku obrátili 
s Memorandom na Slovenskú národnú radu, predstavitelia Slovenska ochotne súhlasili s ich 
požiadavkami a ústami Ladislava Novomeského prehlásili, že budú vo vzťahu k ukrajinskej  
národnostnej menšine (ďalej: NM), uskutočňovať politiku na základe úplnej rovnoprávnosti 
Slovákov a Ukrajincov, aby ani v jednom ukrajinskom srdci nemala miesto horkosť od krivdy 
spôsobenej Ukrajincom" /Vanat, 2. 237).  

Ako sa na tomto pozadí vyvíjala slovensko-ukrajinská kultúrna a vedecká spolupráca a v jej 
rámci starostlivosť o ukrajinskú národnostnú menšinu v Československu?  

Po pripojení časti Zakarpatska k Sovietskemu zväzu jeho najvyšší predstavitelia prehlásili, 
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že "odteraz je celý ukrajinský národ zjednotený v jedinej ukrajinskej sovietskej socialistickej 
republike". (N. S. Chruščov, predseda Najvyššej Rady USSR, pri schvaľovaní pripojenia 
Zakarpatskej Ukrajiny k Ukrajine, a po ňom celá sovietska propaganda.)  

Predstavitelia štátov, na území ktorých žili početné ukrajinské národnostné menšiny, 
pochopili, že Sovietsky zväz dosiahol svoje strategické ciele (úpravu svojich hraníc) a na osude 
akýchsi Ukrajincov, ktorých aj tak všetkých považoval za kolaborantov alebo buržoáznych 
nacionalistov, mu vôbec nezáleží, z čoho vyplývalo, že si s týmito ukrajinskými  
menšinami môžu robiť čo sa im zachce. Predstavitelia ukrajinských NM v uvedených štátoch 
pochopili to isté, že Sovietsky zväz dosiahol svoje strategické ciele a o ich situáciu či problémy 
národnostného života a jeho rozvoja sa nebude zaujímať.  

Na základe zistení predstaviteľov uvedených štátov i predstaviteľov ukrajinských NM 
v týchto štátoch sa neskôr vyvíjala celá politika tzv. socialistických štátov vo vzťahu k 
ukrajinským NM. Rozdiely vo vzťahoch jednotlivých štátov vyplývali len z rozdielneho stupňa 
ich demokracie a ich rozdielneho vzťahu k politike Sovietskeho zväzu.  

Po roku 1948 sa však vzťah ČSR k Ukrajicom ČSR začal rýchle meniť: v priebehu dvoch-
troch rokov boli zlikvidované všetky povojnové vymoženosti tejto NM. Bola zlikvidovaná 
(zakázaná) Ukrajinská národná rada Prjaševščiny (UNRP) a jej tlačový orgán Prjaševščina, 
zlikvidovaný bol Referát ukrajinského školstva s ním celý systém riadenia školstva a kultúrneho 
života Rusínov-Ukrajincov, násilne zanikla mládežnícka organizácia Zväz mládeže Karpát 
(ZMK), zakázaná bola gréckokatolícka cirkev, ktorá až dovtedy mala charakter ruskej cirkvi, 
bola zlikvidovaná povojnová (ruská i ukrajinská) tlač a namiesto toho od 1951 roku začali 
vznikať komunistické prostriedky vplyvu a pôsobiť na celý kultúrno-spoločenský život 
ukrajinskej NM.  

Namiesto UNRP bol zriadený Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich (KZUP) , ktorý smel 
robiť komunistickú propagandu, avšak nesmel sa ani len vyjadrovať k otázkam školstva, divadla, 
rozhlasu, vydavateľstva a pod.  

Napriek uvedenému dochádza k výraznému kvantitatívnemu rozvoju kultúrneho života 
ukrajinskej NM: k rozvoju tlače, vydávaniu učebníc a diel umeleckej literatúry, k rozvoju 
rozhlasu, divadla, najmä však ľudovej umeleckej činnosti a t. d'.  

Avšak spoluprácu medzi Ukrajinou a ukrajinskou NM na Slovensku sa rozvíjala iba veľmi 
pomaly a s veľkými ťažkosťami. Prvé informácie o existencii Ukrajincov v Československu a 
o ich kultúrnom a literárnom živote sa v sovietskej tlači objavili až v roku 1954 (Зіновія Франко, 
″Український альманах в Чехословаччині″, ″Дружно вперед″, 1954, 12, 30-31) a v roku 1955 
(Олекса Гуріїв, ″Альманах українських письменників Чехословаччини″, ″Дукля″, 1955, 3, 
153-158). Prvá významnejšia dohoda o spolupráci medzi Zväzom slovenských spisovateľov (jeho 
ukrajinskou sekciou) a Zväzom spisovateľov Ukrajiny (jeho zakarpatskou organizáciou) bola 
podpísaná v lete 1958. (V roku 1968 však musel Michal Molnár konštatovať, že za desať rokov 
nebol z dohody splnený ani len jediný bod). K prvým kontaktom medzi vedeckými pracovníkmi 
československých Ukrajincov a medzi vedeckými pracovníkmi zakarpatských Ukrajincov 
dochádza až začiatkom 60. rokov. Týkalo sa to medzinárodných vedeckých konferencií, 
organizovaných ústavmi SAV v Bratislave a prešovskými vysokými školami. (Medzinárodná 
vedecká konferencia k 100. výročiu smrti Tarasa Ševčenka, Medzinárodná vedecká konferencia k 
100. výročiu smrti Alexandra Duchnoviča, Medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu 
Októbra a i.).  

Výsledkom spolupráce bola spoločná publikácia vedeckej pracovníčky Výskumného 
kabinetu ukrajinistiky Heleny Rudlovčákovej a pracovníka Užhorodskej univerzity Василь 
Микитьсь, ″Поети Закарпаття″ (Пряшів , 1965). Vtedy sa začala aj aktívna práca na vydaní 
súborného diela A. Duchnoviča, z ktorého najmä zásluhou Heleny Rudlovčákovej vyšli tri 
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zväzky. V tom čase boli dohodnuté aj iné spoločné projekty vedeckej spolupráce, ktoré sa, žiaľ, 
dodnes nezrealizovali .  

Po roku 1968 začali vo vzájomnej spolupráci prevažovať politické aspekty a názory na 
rôzne otázky vedeckého literárneho a kultúrneho života NM.  

Preto musíme konštatovať, že o otázkach života ukrajinskej NM na Slovensku a o 
slovenskej NM v Ukrajine začíname na vedeckom fóre hovoriť prakticky až dnes. Pritom 
výsledky doterajšieho prístupu k uvedenej problematike, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov 
ukrajinskej NM na Slovensku, sú veľmi nepriaznivé, ba, v mnohých aspektoch až katastrofálne. 
Vypočuli sme si referáty o situácii v školstve, o vzťahu slovenskej politiky a publicistiky 
k Ukrajine a ukrajinskej problematike: nemenej hrozivý je stav vo veľmi dôležitejšej cirkevnej 
otázke, vo financovaní ukrajinskej tlače a knižnej produkcie zo strany SR, vo vyjadreniach 
čelných politikov SR o tom, že ak NM chcú mať svoje školy, nech si ich zriaďujú a financujú 
ako školy súkromné (Ján Slota), akoby príslušníci NM neplatili dane a nemali v ústave SR 
garantované rovnaké práva a povinnosti, akoby SR bola iba štátom Slovákov a nie štátom 
všetkých občanov Slovenska a podobne.  

Bohužiaľ, musíme konštatovať, že politické názory na život ukrajinskej NM na Slovensku 
sa preniesli aj do prác vedeckých pracovníkov, ktorí národnostnú problematiku buď ignorujú, 
alebo ju interpretujú veľmi tendenčne.  

Napríklad:  

Je zrejmé, že každý občan prehlasuje o sebe to, čo sa mu zachce. V tomto duchu jednotliví 
občania tvrdia, že na Slovensku nie sú Ukrajinci ale Rusíni. O tomto názore by sa dalo 
diskutovať. Avšak tvrdenie pokračuje tým, že Rusíni a Ukrajinci nemajú nič spoločné, s čím sa 
žiadny normálny občan, tým viac vedecký pracovník, nemôže stotožniť, už aspoň  
preto nie, že na svete niet dvoch národov či dvoch ľudí, kultúrne či zemepisne od seba 
vzdialených, medzi ktorými by nebolo mnoho spoločného. Pričom, v našom prípade, ide o ľudí 
ktorí prišli na svoje terajšie územie z tých istých miest, v tom istom čase, majú spoločný  
pôvod, spoločnú reč, kultúru, náboženstvo a dodnes žijú v tých istých rodinách i dedinách, majú 
tú istú históriu, tie isté sviatky, tradície, reč a podobne.  

Slovenská politika i veda, ak sa v tomto prípade o vede dá vôbec hovoriť, na základe 
takýchto tvrdení jednotlivých občanov ignoruje skutočnosť i vedecké a historické dôkazy 
mnohých vedeckých pracovníkov z mnohých oblastí vedeckého skúmania života uvedenej NM, 
uskutočňuje delenie jedinej ukrajinskej NM na dve úplne samostatné, na sebe nezávislé a nič 
spoločné nemajúce NM, a v dôsledku toho likviduje jednu vymoženosť kultúrneho života 
ukrajinskej NM za druhou, obmedzuje financovanie jej kultúrneho života, neúmerne činnosti 
podporuje finančne i politicky Rusínsku obrodu, organizáciu zjavne proti ukrajinskú, čím zjavne 
prispieva k likvidácii ukrajinskej NM na Slovensku.  

Iný príklad:  

Ak sa na základe zákona NR SR o zahraničných Slovákoch vráti na Slovensko emigrant zo 
Slovenska Slovák, má v tomto štáte garantovaný celý rad finančných a iných výhod. Ak sa však 
do svojej vlasti vráti emigrant zo Slovenska Rusín či Ukrajinec, nemá žiadnu finančnú alebo inú 
výhodu. Aj toto je názorný príklad vraj rovnakého postavenia občanov SR pred jej zákonmi!  

A ešte príklad:  

Napriek uvedenému postoju SR k ukrajinskej NM a katastrofálnemu stavu jej 
národnostného života slovenská politika dodnes tvrdí, že na Slovensku ide o nadštandardné 
riešenie otázok života i práce NM. Pritom na Slovensku neexistuje žiaden orgán, ktorý by 
problematiku národností skúmal, navrhoval riešenie a za rozvoj NM aj zodpovedal.  
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Mohli by sme pokračovať ....  

Avšak z ohľadu na čas, môžeme len konštatovať, že doterajší prístup slovenskej politiky 
a vedy vo vzťahu k ukrajinskej NM na Slovensku, bol nesprávny, a doterajšie hodnotenie jej 
stavu je nepravdivé a likvidačné. Nové štátne i vládne orgány by mali vychádzať zo skutočnosti, 
že v prípade Rusínov-Ukrajincov na Slovensku ide o jednu NM, aj keď sa časť tejto menšiny 
identifikuje so starším názvom Ukrajincov, teda s názvom Rusín, a časť s novším, teda súčasným 
pomenovaním toho istého ukrajinského národa.  

V duchu tejto skutočnosti je potrebné napraviť chyby a omyly, ktoré doterajšia politika 
narobila. Nevyhnutné je znovu vytvoriť fungujúci systém národnostného školstva, prinavrátiť 
pôvodného názvu a charakteru Ukrajinskému Národnému divadlu a jeho súboru ako  
národnostnému divadlu a súboru, ukrajinskej redakcii Slovenského rozhlasu – pôvodný charakter 
národnostného vysielania pre Rusínov-Ukrajincov SR, nevyhnutné je obnoviť financovanie 
činnosti organizácií a ustanovizní, ktoré pracovali pre potreby ukrajinskej NM, ako aj 
financovanie jej tlače a vydavateľskej činnosti, zabezpečiť vedecký výskum jej histórie 
i súčasného života a pod.  

Do poradných a iných organov vlády, ako aj do rozhlasovej, televíznej a iných rád, ktoré 
majú sledovať problematiku NM na Slovensku, treba kooptovať aj zástupcom NM, aby sa naplnil 
ústavný princíp, že na záležitostiach NM sa podieľajú a rozhodujú o nich aj zástupcovia NM.  

O vzťahu k NM svedčia aj také „maličkosti“, akými sú slovne spojenia "slovenská kultúra" 
či "kultúra na Slovensku", "slovenské školstvo" či "školstvo na Slovensku" atd'.  

Predstavitelia SR by však mali predovšetkým deklarovať záujem SR a jej orgánov na 
skutočnom rozvoji NM v SR, považovať ich rozvoj za obohacovanie kultúry, vedy, umenia 
a celého života na Slovensku, a v tomto duchu vytvárať všestranné podmienky pre rozvoj života 
NM v SR.  

Príslušníci NM na Slovensku sú takými istými občanmi Slovenska ako každý iný občan, 
a takto by sa malo pristupovať k riešeniu otázok ich života i rozvoja.  
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1.5.  LITERATÚRA AKO DOKUMENT DOBY  
  (Na margo Bibliografie knižných vydaní ukrajinskej literatúry Československa po roku 1945) 
 

″Veľké je vidieť zo vzdialenosti.“ 
                              Sergej Jesenin 
 

Čas je veľký a nepodkupný korektor! 

On vnáša korektúry do hodnotenia faktov a javov, do hodnotenia udalostí i ľudí, 
a objektívna hodnota ľudskej činnosti, – hoci často aj so značným oneskorením – predsa sa len 
dostáva na povrch.  

Tak bude  aj s hodnotením literárnej tvorby ukrajinských spisovateľov Československa od 
prvých povojnových rokov po dnešok (1945-2011 rr.) 

Aj keď príčiny niekdajšieho nadšenia pre jednotlivých autorov, pre jednotlivé diela týchto 
autorov či pre jednotlivé knižné vydania diel týchto „miestnych autorov“, ako sme ich medzi 
sebou dlho nazývali, boli rôzne – ″prvá kniha″, ″prvá kniha nového autora″, ″prvá kniha 
mladého autora″, ″prvá kniha vybraných spisov jedného autora″, ale aj ″kniha, ktorá nám 
ukazuje náš zajtrajšok″ – dnes takéto kritéria hodnotenia literárnej tvorby práve čas odsúva do 
pozadia, а do popredia sa dostávajú literárnovedné kritéria, vypracované možno aj stáročiami 
a overené praxou mnohých literatúr rôznych krajín sveta. 

Pochopiteľne, v behu života nebolo možné ignorovať podmienky a okolnosti, v akých 
„naša“ literatúra – ukrajinská literatúra v Československu – vznikala. Predsa len literárne dielo 
bolo aj vtedy potrebné hodnotiť predovšetkým podľa vlastných literárnovedných kritérií 
a hodnôt, – čo sa tu dlhé roky nerobilo, a využívali sa prevažne nenáročné t. zv. „miestne 
kritériá″. Boli tu dokonca pokusy teoreticky  odôvodniť, že „naša literatúra je mladá, spisovatelia 
sú takmer všetci začiatočníci.., preto je treba nájsť mierku – malú, miestnu, oblastnú mierku, pri 
použití ktorej aj malá literatúra sa môže zdať veľkou″ (І. Vološčuk). 

Avšak aj to je treba mať na zreteli, že umelecká  literatúra je jav, ktorý vplýva 
predovšetkým na city človeka, a preto je treba počítať s tým, že rôznym čitateľom sa môžu (aj 
budú) páčiť rôzne diela rôznych autorov. A to nie iba v duchu ľudovej múdrosti – ″čo je komu 
milé – hoc je aj napoly hnilé″, ale aj preto, že rôzni čitatelia majú nie len rôzne chute, ale aj 
rôzne potreby, ba aj rôzne chápanie životných ako aj umeleckých hodnôt.  

Ak si teda ideme prezrieť knižnú literárnu produkciu ukrajinských spisovateľov 
Československa za uvedené obdobie a zhodnotiť túto produkciu, nechystáme sa  
pristupovať k nej z akéhosi puritánskeho pohľadu na hodnotu literárneho diela, ktorý by 
ignoroval podmienky, okolnosti ako aj požiadavky času vzniku toho či iného diela, lenže 
sme už dávno presvedčení o tom, že prevládajúcimi kritériami hodnotenia literárneho 
diela, autora i literatúry sa musia stať vlastné literatúre literárnovedné kritériá 
hodnotenia, ktoré však vezmú na zreteľ aj vtedajšiu atmosféru, úroveň poznania 
a vedomia, úroveň chápania života autormi aj čitateľmi, lebo toto všetko bolo súčasťou 
procesu, v ktorom vznikali jednotlivé diela a vyjadrovali (zobrazovali či odrážali) tu či inú 
stránku života. 

  Sme si vedomí toho, že aplikáciou tejto zásady sa do značnej miery zmenší počet 
literárnych diel, ktoré zodpovedajú požiadavkám umeleckej literatúry a zostanú v arzenáli 
literatúry na ďalšie obdobie do ďalšieho sprísnenia kritérií hodnotenia literatúry, vtedy už nie 
z pozícií desaťročí, ale z pozícií, povedzme, storočia. 

Ak sme použili tvrdenie, že literárne dielo vyjadruje (zobrazuje či odráža) tu či inú 
stránku života, chceme vysvetliť naše chápanie tohto tvrdenia, pretože práve toto tvrdenie, 
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ktoré bolo dominujúcim v predošlom období analýzy literárnej tvorby, v poslednom čase bolo 
podrobené takej ostrej kritike, že nakoniec celkom vypadlo z literárnovedných termínov ako 
jeden z názorov na charakter či špecifiku literárnej tvorby. 

Naše chápanie podstaty literárnej tvorby stavia na prvé miesto autora literárneho diela, 
ktorý v zhode so svojimi životnými postojmi, (podľa svojho talentu, vzdelania, výchovy, 
náchylnosti, predstáv a želaní) – formuje svoj literárny zámer a špecifickými  umeleckými 
prostriedkami vytvára pred nami umelecké obrazy,  – od takých, ktoré sú podobné skutočným 
životným príbehom až po také, ktoré sa ničím nemusia podobať životným skutočnostiam. 
Umelecký obraz je špecifický obraz, prostredníctvom ktorého autor podáva svoje videnie 
a chápanie určitých   – reálnych či nereálnych – problémov, javov, tendencií života. 

Základnou chybou našej povojnovej umeleckej literatúry bola jej orientácia nie na 
službu „svojmu ľudu“ (svojmu čitateľovi), ale orientácia na „najdemokratickejšiu 
a najpokrokovejšiu literatúru sveta“  – na sovietsku literatúru.., ktorá, ako sa ukázalo, 
vôbec sa neusilovala slúžiť „národu“, ale bola propagátorom a agitátorom politiky 
Komunistickej strany.  

Toto tvrdenie tak isto potrebuje krátke vysvetlenie: 

Pokiaľ ide o umeleckú úroveň tejto literatúry, nedostatky tu boli veľmi citeľné: Táto 
literatúra sa nevyvíjala jednoznačne v reči ľudu, v zhode s tradíciami ľudovej tvorivosti 
a pokrokovým odkazom predchádzajúcich období, ale usilovala sa o formálne zblíženie 
a napodobenie síce vysokých ale predsa len veľmi vzdialených vzorov ruskej umeleckej 
literatúry a o prenesenie úspechov tejto literatúry na literatúru zakarpatských Ukrajincov.  

Táto neujasnenosť ideových a umeleckých pozícií zakarpatskej ukrajinskej literatúry 
druhej polovice 19. st., toto váhanie medzi domácimi potrebami a cudzími vzormi, opieranie sa 
nie na pokrokové myšlienky, nie na pomoc susedných národov ale na pomoc mocných štátov do 
značnej miery znehodnotili úprimné snahy jednotlivých autorov a ako celok a tradíciu vytvorili 
čosi nevýrazné, polovičaté, časom až reakčné (lebo až protiľudové), čo sa sotva mohlo stať 
stabilným základom ďalšieho vývoja tejto literatúry.  

Súčasne v tejto literatúre nachádzame nemálo vlasteneckých výziev, úprimného súcitu 
s ťažkým osudom robotného ľudu, ostrých prekliatí na adresu vykorisťovateľov ľudu. Všetko 
toto nútilo vážiť si túto literatúru, avšak pokračovať vo vývoji tejto literatúry na takomto 
základe bolo takmer  nemožné.  

Ako sme už dávnejšie konštatovali, „v zakarpatskej ukrajinskej literatúre ХІХ st. boli ako 
snahy a prejavy slúžiť umeleckou tvorbou záujmom svojho utláčaného národa, tak aj záblesky 
umeleckého zobrazenia skutočnosti, avšak úroveň chápania skutočných záujmov a potrieb 
ukrajinského obyvateľstva Zakarpatska.. a úroveň umeleckého zobrazenia skutočnosti 
nedovoľovali tejto literatúre stať sa skutočnou aktívnou silou, účinnou zbraňou v boji národa za 
svoje... oslobodenie. Táto literatúra sa nepostavila úplne na pozície ľudovej reči, na základy 
bohatej ľudovej slovesnej tvorby, na rozvíjanie svojich  národných tradícií ako aj výsledkov 
predchádzajúcich období, ale neustále sa usilovala formálne sa vyrovnať hoci aj s vysokými, 
predsa len vzdialenými od našich podmienok vzormi ruskej umeleckej literatúry, preniesť 
mechanicky jej výsledky na pôdu Zakarpatska.″ (Юрій Бача, З історії української літератури 
Закарпаття та Чехословаччини, Пряшів, 1998р., с.186.)  

Taká istá situácia sa tu zopakovala aj po 1945 roku:  

Boli tu snahy slúžiť svojmu ľudu..,  boli aj záblesky umeleckého zobrazenia skutočností, 
avšak úroveň.., úroveň toho všetkého bola nepredstaviteľne nízka! Ani teraz táto literatúra 
nestala pevne na základoch reči ľudu.., neustále sa usilovala vyrovnať  sa s ďalekými od našich 
podmienok vzormi... inej umeleckej literatúry. Ak k tomu pripočítame skutočnosť, že celý život 
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v povojnovom Československu šiel pod silným vplyvom sovietskeho chápania života a celkovej 
politiky sovietskeho straníckeho vedenia, nebude ťažko pochopiť,  prečo mladá ukrajinská 
umelecká literatúra v Československu sa dala na cestu nasledovania hotových sovietskych 
literárnych vzorov. 

Orientácia na hotové vzory mala aj svoje pozitívne následky: do ukrajinskej literatúry 
v Československu prenikali nové témy, nové ideí, noví literárni hrdinovia – predstavitelia 
pracujúceho ľudu, aktívni účastníci odboja ako aj aktívni pracovníci povojnového života. 
V dôsledku zmeny orientácie táto literatúra sa zbavila starých osvetárskych názorov na príčiny 
sociálnej biedy ľudu. 

Avšak táto orientácia, ako každá iná orientácia, ktorá nevychádza z potrieb života, ale 
preberá hotové vzory, mala predovšetkým veľké negatívne následky. Tým viac, že nehľadiac na 
veľkú vonkajšiu podobnosť sovietskej literatúry a mladej (vznikajúcej) ukrajinskej literatúry 
Československa, ktorá podobnosť pramenila z vonkajšej podobnosti hospodárskych 
a politických úloh Sovietskeho Zväzu a Československa  a z rovnakého chápania úloh umeleckej 
literatúry, predsa len pred povojnovou ukrajinskou literatúrou Československa stáli v mnohých 
aspektoch celkom iné úlohy ako pred vtedajšou ukrajinskou sovietskou literatúrou. 
Prinajmenšom tu bola celkom iná špecifika, atmosféra, podmienky a okolnosti, v ktorých mali 
pracovať obe literatúry, a bez akceptácie špecifík, – tých zvláštnosti psychického, kultúrneho, 
ekonomického, estetického, morálno-psychologického stavu, ktorým sa jednotlivé národy líšia 
jeden od druhého, nie je  možné vytvoriť národnú umeleckú literatúru, ktorá by zanechala 
dôležitú stopu v živote toho kolektívu, pre ktorý bola vytvorená. 

Iným predovšetkým bol ukrajinský sovietsky čitateľ, vychovaný na demokratických 
tradíciách ukrajinskej klasickej literatúry, ktorý mal za sebou “školu“ socialistickej revolúcie ako 
aj “poučenie“ z kolektivizácie a industrializácie krajiny, dvadsaťročnú prax z výstavby 
socializmu, čitateľ, ktorý prežil genocídu národa počas umelo zorganizovaného hladomoru 
a nepredstaviteľné útrapy druhej svetovej vojny, mal za sebou „historické“ víťazstvo nad 
fašizmom – taký čitateľ sa iba v niečom mohol podobať nášmu čitateľovi – pologramotnému 
dedinčanovi, po stáročia utlačovanému cudzími pánmi a cudzou rečou, vychovaného na 
kalendároch, modlitebných knihách a osvietenských heslách  o škodlivosti pálenky. Takéhoto 
čitateľa bolo potrebné predovšetkým naučiť prijímať a chápať umeleckú literatúru ako veľkú 
duchovnú silu.(Slová v predchádzajúcom odseku som dal do úvodzoviek tiež v dôsledku zmeny 
vzťahu k ním.) 

Všetko toto dokazuje, že československí autori, medzi nimi aj ukrajinskí, mali 
predovšetkým tvorivo zvládnuť vlastné zázemie, zhodnocovať vlastné domáce procesy 
z vlastnými im psychologickými, morálno-politickými a inými zvláštnosťami, tvorivo si 
osvojovať metódy umeleckého zobrazenia života, a nie sa orientovať na preberanie hotových 
cudzích vzorov z inej literatúry.  

Vtedy sa však zdávalo, že prevahy od orientácie na hotové vzory sovietskej literatúry 
prinesú neporovnateľne viac pozitív ako negatív, (ktoré sa ani len nespomínali), avšak dnes 
historik literatúry nemôže nepostaviť si pred seba aj takúto otázku:  Či mladá ukrajinská 
literatúra v ČSR by nebola urobila lepšie, keby sa bola orientovala na vlastné vzory, keby bola 
išla po stopách ″Вручанія″ („Zаvetu“)  Оlexandra Duchnovyča a  jeho básničiek z  ″Книжиці 
читальної..,″  („Šlabikár a Čítanka...“), po stopách nádhernej ľudovej básne  „Кумовa вечеря″ 
(„Kmotrová večera“) Оlexandra Pavlovyča a  takých jeho nádherných diel, akým je jeho 
rozsiahla báseň ″Людям не могла угодити мати ані піше, ані на осляти″, („Ľuďom nemohla 
vyhovieť matka ani pešo, ani na somárovi“), akých sú v tvorbe Pavlovyča ako aj u iných 
vtedajších zakarpatských autorov desiatky, lebo oni,  – autori i diela – vychádzali z konkrétnych 
životných situácií tohto ľudu a snažili sa ukázať (ako vedeli a mohli) ″нужду седлячу″ 
(„ťažkosti sedliacke“). Namiesto toho sa táto literatúra hodila na preberanie hotových vzorov 
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a od prvých svojich diel sa snažila  dogmaticky, schematicky a neumelecky ukazovať 
a dokazovať čitateľovi, ako tu všetci šťastne a bez problémov žijeme. 

Keby sa bola mladá miestna ukrajinská literatúra v povojnovom Československu 
orientovala síce na málopočetné, slabé a nevýrazne vzory miestnej zakarpatsko-ukrajinskej 
umeleckej literatúry predchádzajúceho obdobia, bola by sa stretla s veľkými problémami. Bola 
by nútená  škrupulózne vyberať z nebohatej literatúry najkrajšie umelecké i vyhovujúce ideové 
hodnoty а starostlivo a pozorne pestovať na tomto základe solídne a hodnotné literárne tradície.  

Velikánskou úlohou bola by aj práca nad literárnym jazykom tejto literatúry – od 
hovorovej reči ľudu (na akej boli napísané najlepšie diela predchádzajúceho obdobia), 
k literárnemu jazyku. Prechod na hotové vzory neriešil ani túto otázku. Základná odpoveď na 
otázku, akým má byť literárny jazyk ukrajinskej literatúry v Československu bola správna: 
Jazykom ukrajinskej literatúry v Československu  musí (či môže) byť iba ukrajinský 
literárny jazyk. Lenže takáto odpoveď ignorovala  tie konkrétne podmienky a okolnosti, za 
akých malo dôjsť k realizácii tejto odpovede. Preto cesty realizácie tejto správnej odpovede boli 
nesprávne, nezodpovedali podstate potrieb ukrajinského obyvateľstva a úrovni jeho chápania 
tejto otázky. Tieto cesty boli dogmatické a puritánske.  Dlhé roky tu nedovoľovali  používať 
v literárnych dielach ako aj v tlači miestne ukrajinské nárečové slová, ale aj ukrajinské slova, 
používané v celej Ukrajine, ak ony neboli zafixované v zrusifikovanom Ukrajinsko-ruskom 
slovníku ukrajinského jazyka akademika M. Ja. Kalynovyča (1948 r.). Práve ony – tie nesprávne 
cesty a spôsoby – priviedli k nepredstaviteľnému odtrhnutiu miestnej umeleckej literatúry od 
chápania a potrieb ľudu. Spoločná a jednotná ľudová hovorová reč niekdajších zakarpatských 
Ukrajincov a ostatných častí ukrajinského národa,  bola zrozumiteľná všetkému ukrajinskému 
národu, dôkazom čoho je dodnes spoločná bohatá ľudová slovesnosť, národné piesne, rozprávky,  
príslovia a porekadlá, zvyky a obradové obyčaje. Práve táto spoločná a zrozumiteľné ľudová 
hovorová reč sa mala stať základom, na ktorom bolo treba starostlivo rozvíjať, zdokonaľovať 
a tým vytvárať spoločný a jednotný literárny jazyk so zreteľom na miestne zvláštnosti, ktoré boli 
spôsobené  niekoľko stáročným životom jednotlivých časti ukrajinského národa v rôznych 
cudzích krajinách a pod cudzím sociálnym ale aj kultúrnym a duchovným útlakom. Orientácia na 
sovietske vzory, v duchu ktorej sa v päťdesiatych rokov skutočne zavadzala požiadavka, aby 
napríklad,  už žiaci neúplnej strednej školy  v ukrajinskej dedine Východného Slovenska  
hovorili takou rečou (aj fonetikou), akou žiaci v Ukrajine, postavila na hlavu otázky, ktoré bolo 
možné riešiť iba postupným zdokonaľovaním ľudovej hovorovej reči miestneho ukrajinského  
obyvateľstva  – základu to každého spisovného jazyka! 

Orientáciou tejto literatúry na sovietske vzory  – vtedy sa to takto zdalo – nebolo treba nič 
zdokonaľovať, vytvárať či riešiť: stačilo osvojiť si pár zásad socialistickej literatúry, sadnúť si 
a písať  ″socialisticko -realistické″ diela!  Prevažná väčšina miestnych autorov tak aj robila. 
A ako už vtedy postrehol  vtedajší ukrajinský literárny kritik a dnes jeden z najlepších literárnych 
vedcov na Slovensku profesor Andrej Červeňák, čím sa autor menej vyznal v špecifikách 
umeleckej literatúry, tým lepšie (a ľahšie) písal „pozitívne“ stranícke literárne diela, lebo sa 
nezamýšľal ani nad ″umeleckým″, ani nad ″typickým″, ani nad ″individuálnym″ v  zložitom 
literárnom procese. (″Sadnem a píšem!″ А. Halčáková.) 

 Nemôžem nepoukázať na ďalšiu negatívnu zvláštnosť tejto literatúry, najmä  v prvom 
období jej formovania (do 1956 roku) – na neexistenciu literárnej kritiky. 

  Význam literárnej kritiky pre rozvoj umeleckej literatúry je veľký a neodškriepiteľný. 
Pričom vzťah medzi kritikou a literatúrou je dialektický: kritika pozitívne vplýva na rozvoj 
literatúry, a umelecká literatúra stimuluje rozvoj literárnej kritiky.  

 Preto neexistencia literárnej kritiky na začiatku „socialistického“ obdobia vzniku a rozvoja 
ukrajinskej umeleckej literatúry v Československu bol závažnou čisto literárnou príčinou takého 
stavu rozvoja literatúry, akého sme boli účastníkmi i svedkami. 
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 Literárny proces – proces tvorby literárnych diel, ich redigovania, vydávania, hodnotenia 
a uvádzania do literárnej histórie – je jav zložitý a, spravidla, motivovaný  mnohými činiteľmi. 
Je dobre, ak je tento proces formovaný literárnymi  faktormi: talentom autora, dobrými 
literárnymi tradíciami, vysokým chápaním váhy a významu umeleckej literatúry, náročnými 
redaktormi a kritikmi, náročným čitateľom; horšie je, – ak je formovaný mimo literárnymi 
faktormi – politickými kritériami, literárnou módou, peniazmi, literárnym kamarátstvom či 
inými nenáročnými či dočasnými „požiadavkami“. 

Ukrajinský literárny proces v Československu po roku 1945 sa formoval práve slabými 
literárnymi tradíciami zakarpatskej literatúry predchádzajúceho obdobia, nechápaním podstaty, 
váhy a významu umeleckej literatúry, neexistenciou a neskôr nenáročnosťou umeleckej kritiky, 
ako aj malými predpokladmi talentu väčšiny vtedajších autorov tejto literatúry. K tomu 
všetkému sa ešte pridal negatívny vplyv mimo literárnych faktorov –  predovšetkým 
požiadavka politiky, aby sa na literatúru pozeralo ako na  "súčasť proletárskej veci", aby sa 
literatúra stala ilustráciou a apologetikou činnosti – najmä úspechov – strany. 

Teda, povojnové literárne prostredie Ukrajincov Československa sa uspokojovalo 
predovšetkým samotným faktom vzniku (či existencie) ukrajinskej umeleckej literatúry 
v Československu a akou-takou analýzou tematiky a „ideového zamerania“ literárnych diel. 

Vtedajšie ohlasy na vtedajšiu literárnu produkciu miestnych autorov prevažne nemali nič 
spoločné s literárno-kritickým hodnotením jej umeleckých hodnôt. Okrem nekritického nadšenia 
nad formálnymi povrchnými kvantitatívnymi ukazovateľmi rozvoja tejto literatúry  v tých 
ohlasoch najčastejšie vôbec nebolo žiadneho hodnotenia rozhodujúcich vnútorných kvalít 
umeleckého diela. Ani pri najžičlivejšiemu vzťahu k týmto ohlasom,  nenájdeme v nich niečo, 
čo by nám umožňovalo hovoriť o literárnej kritike v prvých povojnových rokoch. Išlo 
predovšetkým o anotácie, – oznámenia, že bola vydaná takáto kniha, že ide o prvú knihu daného 
autora, o novú knihu iného autora, o prvú knihu mladého autora, informácie o téme, ilustrátorovi 
(ak bol) knihy, o náklade a cene knihy a pod. Avšak o umeleckej úrovni spracovania témy, 
realizácii idei či autorského zámeru – ani najmenších  postrehov či poznámok! 

Tieto fakty – nadmierne nadšenie pre nepodstatné vonkajšie znaky umeleckej tvorby 
a nevšímavosť k rozhodujúcim vnútorným hodnotám umeleckého textu, neexistencia 
serióznych hodnotiacich kritérií ako aj samotnej literárnej kritiky ako súčasti literárneho 
procesu, – boli najcharakteristickejším sprievodným znakom rozvoja tejto literatúry v prvých 
rokoch povojnového obdobia a určovali jej úroveň a postupne sa stávali brzdou jej rozvoja až sa 
napokon stali jej dominujúcim nedostatkom v jej zaostávaní za potrebami života, za úrovňou 
slovenskej a českej ako aj ukrajinskej sovietskej literatúry, dokonca aj za úrovňou potenčných 
autorských možností. Tí istí autori aj pri tých istých podmienkach mohli vytvárať hodnotnejšie 
umelecké diela, ak by kritika hodnotila autorov a ich diela podľa umeleckých literárnovedných 
kritérií a pozorne usmerňovala tvorcov literatúry na podstatné otázky rozvoja umeleckej 
literatúry.  

Neexistencii literárnej kritiky  svojim spôsobom napomáhala aj vtedajšia ukrajinská tlač 
v Československu. Vzťah medzi tlačou a literatúrou je tiež dialekticky: úroveň literárnej kritiky 
vplýva na úroveň  literárnej periodiky a literárna periodika vplýva na formovanie umeleckej 
literatúry. V tom čase v ukrajinskom literárnom prostredí nebolo výrazných znalcov umeleckej 
literatúry, lebo tým, čo tu boli, po dlhú dobu nedovoľovali verejne vystupovať (Alexej Farinič,  
Jevhen Nedzeľský, Ivan Pankevyč, Vasyľ Hrendža-Donský, ako aj Orest Zelinský, Kornylo 
Zaklynský a iní). V dôsledku toho sa v redakciách ukrajinských periodík vytvorili podmienky, 
ktoré nenapomáhali rozvoju literatúry. Všetka tlač patrila vtedy Kultúrnemu zväzu ukrajinských 
pracujúcich (KZUP) a teda názory vedúcich pracovníkov tejto organizácie sa priamo odrážali 
na stránkach ukrajinskej tlače. To malo za následok, že na všetky otázky vývoja ukrajinskej 
literatúry v ČSR existoval iba jeden pohľad. Táto unifikácia názorov robila takmer nemožným 
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mať aspoň trochu iný názor na túto literatúru, hoci autori pre jednotlivé kritické vstúpenia by sa 
boli (aspoň postupne)  našli. 

Takémuto vývoju ukrajinskej literatúry v povojnovom Československu  napomáhala iba 
sporadická a veľmi dobroprajná pomoc ukrajinskej sovietskej literatúry. Ukrajinskí sovietski 
spisovatelia, ktorí po pripojení časti bývalého Zakarpatska k sovietskej Ukrajine uverili 
oficiálnemu vyhláseniu najvyšších predstaviteľov Ukrajiny i Sovietskeho Zväzu, že „odteraz 
všetok ukrajinský národ je zjednotený v jednotnej sovietskej socialistickej Ukrajine, dlho sa 
nemohli zorientovať v samotnom fakte, že kdesi pomimo Ukrajiny ešte žijú Ukrajinci, majú 
svoj literárny časopis, svoju sekciu Zväzu spisovateľov, svoje vydavateľstvo učebníc 
i umeleckej literatúry, a aby sa „nemiešali do cudzích záležitosti“ dlho si vôbec nevšímali 
skutočný stav či potreby tejto literatúry. Preto po dlhé roky (od prvých anotačných informácií 
o tejto literatúry Zinovie Frankovej a Olexu Hurejiva – 1954, 1955) uverejňovali o tejto 
literatúre iba „nezáväzné“ informácie o jej existencii a činnosti. 

K oživeniu celého národnostného života Ukrajincov Československa dochádza po XX. 
zjazde KSSZ  – od vzniku románu Michala Šmajdu ″Tріщать криги″ („Púkajú ľady“) v 1958 
roku, ktorý bol bezprostredným výsledkom obrovských zmien týmto zjazdom vyvolaných  –  do 
okupácie Československa v 1968 roku. Práve v uvedených rokoch vznikli všetky tie 
najvýznamnejšie literárne hodnoty, ktorými sa povojnová ukrajinská literatúra v Československu 
až do dnešných dní môže pochváliť. Sem patrí najkrajšia časť literárnej tvorby starších autorov 
Mychajla Šmajdu, Ivana Macynského, Fedora Lazoryka, Jurka Borolyča, Jevy Bissovej, Stepana 
Hostyňaka, literárna kritika Andreja Červeňaka, Oresta Zylinského, Vasyľa Chomu, Heleny 
Rudlovčákovej, Jozefa Šelepca, Juraja Baču a i. Iba ako príklad uvedieme knihu sonetov Ivana 
Macynského "Вінки сонетів" („Vence sonetov“), v ktorej je 225 sonetov a ktorá je zriedkavým  
javom v európskych literatúrach. Túto knihu veľmi vysoko hodnotí ako ukrajinská tak aj 
zahraničná literárna kritika.  

Do tohto obdobia patrí aj prezentácia mladého pokolenia ukrajinských autorov – Serhij 
Makara, Viktor Hajný, Vasyľ Dacej,  Josif Zbihlej,  Mychjlo Drobnák, Myroslav Német,  Iľľa 
Galajda, Andrij Červeňák, Jurij Bača,  Stepan Hostyňák, Hanna Kocur, Petro Gula, ktorí 
v priebehu rokov vykonali nemálo pre značné povznesenie práve umeleckej úrovne tejto 
literatúry, literárnej kritiky ako aj publicistiky, ktorá získala značný ohlas v ukrajinskom svete. Z 
uvedených najmä tvorba Stepana Hostyňaka sa svojou úrovňou vyrovnala s tvorbou najlepších 
ukrajinských sovietskych ale aj najlepších slovenských  a českých autorov, predovšetkým 
smelosťou  kritiky režimu a jeho politiky. 

Rovnako fakty dovoľujú tvrdiť, že práve v tomto období naša umelecká literatúra získala 
svojho masového čitateľa: Knihy Michala Šmajdu, ako aj iných autorov,  čítali už stovky ba už 
aj tisícky čitateľov. (Ivan Macinský založil a viedol KPUL  – Klub priateľov ukrajinskej 
literatúry, kde si individuálni členovia klubu každoročne objednávali z ročného edičného plánu 
päť až desať kníh. V úspešných rokoch KPUL mal od  sedemsto do deväťsto členov!) 

Hneď za Šmajdom (aj keď povoľnejším tempom) pustili sa na cestu iného videnia 
a umeleckého zobrazovania reálneho života aj iní ukrajinskí autori. Toto obdobie bolo najvyšším 
stupňom priblíženia sa umeleckej literatúry k čitateľovi. Prevažovali v ňom pozitívne podmienky 
rozvoja umeleckej literatúry Ukrajincov Československa, ale aj tak  základný nedostatok tejto 
literatúry nebol ani v tomto období celkom prekonaný. Príčinami neúplného  prekonania 
zaostávania umeleckej literatúry za potrebami čitateľa bola krátkosť trvania tohto obdobia (iba 
desať rokov!) ako aj jeho úplne negatívne hodnotenie ako protisocialistického a protisovietskeho 
snaženia v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov.  

Preto tento nedostatok, modifikovaný ďalšími príčinami  nasledujúceho obdobia (po 
udalostiach 1989 roku), sa ďalej tiahne našou literatúrou, a v rôznom čase rôznou mierou 
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negatívne vplýva na jej poslanie. V poslednom čase sa aj  v dôsledku iných príčin znovu stáva 
dominantným a určujúcim negatívnym faktorom celkového úpadku tejto literatúry.  

Veľká zložitosť celkového kultúrno-národnostného života ukrajinskej národnostnej 
menšiny (NM) na Slovensku v súčasnom období sa veľmi negatívne odráža aj na stave 
ukrajinskej literatúry v SR, v ktorej sa v poslednom období natrvalo a pevne uchytili najmä Ivan 
Jackanin, Nadija Varcholová a Július Paňko. V tom to období boli zlikvidované mnohé 
ustanovizne, ktoré pracovali pre pozitívny rozvoj spoločenského života tejto NM. Ako 
národnostné divadlo tejto menšiny bolo zlikvidované profesionálne Ukrajinské Národné Divadlo 
ako aj jeho profesionálny hudobno-spevácko-tanečný Poddukeľský ukrajinský ľudový súbor 
(PUĽS), obidve redakcie (či oddelenia) pre vydávanie ukrajinských učebníc a umeleckej 
produkcie, zlikvidované bolo ukrajinské vysielanie Československého (neskôr slovenského) 
rozhlasu ako aj etnické vysielanie tohto rozhlasu. V dôsledku obmedzenia financovania činnosti 
tejto NM prestal vychádzať jej  jediný kultúrno-spoločenský časopis „Дружно вперед″ 
(„Družne vpred“) a vydávanie jediných novín – týždenníka ″Нове життя″ – sa scvrklo zo 16 
strán na 4-8 strán, pričom týždenník sa musel zmeniť na dvojtýždenník... – s jediným 
redaktorom-dôchodcom, ktorý nie je zamestnaný na plný úväzok. Podobne jeden redaktor 
vydáva literárny časopis ″Дукля″ („Dukľa“) ako aj –  ten istý redaktor – detský dvojmesačník 
″Веселка″  ( „Dúha“). 

Literárna produkcia tohto obdobia sa občas zjavuje v knižnej podobe iba ak na vlastné 
náklady autorov v súkromných vydavateľstvách. Demokratizácia sa tu prejavila predovšetkým 
znížením nárokov na umeleckú úroveň tvorby a prejavuje sa skôr v rozšírení tematiky tvorby, 
literárnych žánrov a v autorských prístupov k zobrazovaným skutočnostiam. 

 

Х   Х   Х 

 

Bibliografia knižných vydaní literárnych diel umeleckej literatúry ukrajinských 
spisovateľov Československa a Slovenska od 1945 roku po dnešok je sympatickým a potrebným 
vydaním. Ide o niekoľko stovák kníh niekoľkých desiatkov autorov, z ktorých, žiaľ, značná časť 
už nie je medzi nami, ktoré sa vydávali v priebehu viac ako šesťdesiat rokov. Ide o knihy a diela 
prevažne „stranícke“, ale aj o diela  prevažne literárno-umelecké. Ide o knihy pekne vydané, ale 
aj o knihy, ktoré boli pripravené a vydané na „vtedajšej“ úrovni, o knihy „veľké“, ale aj o knihy-
motyliky (ba aj o bibliofilské vydania), o knihy,  ktoré boli vydané na štátne náklady v štátnych 
vydavateľstvách, ale aj o knihy, vydané na vlastné náklady autorov v súkromných 
vydavateľstvách! 

V dôsledku častých administratívnych zmien usporiadania štátu – Slovensko, 
Československo, Slovenská Republika, Prešovský Kraj, Východoslovenská oblasť, Prešovský 
samosprávny kraj, vznik ako aj likvidácia okresov – Svidník, Medzilaborce, Snina s prevažne 
ukrajinským obyvateľstvom, – častých zmien vydavateľstiev, ktoré zabezpečovali vydanie 
ukrajinských knižných publikácií a nesystematickej práce knižného obchodu (dodávky kníh do 
školských a dedinských knižníc) pri nie najlepšom (ako aj negatívnom) vzťahu dokonca štátnych 
(plánovacích , školských a obchodných) orgánov a organizácií k ukrajinskej knihe a nie najlepšej 
organizácii odbytu ukrajinskej knižnej produkcie (neochota Slovenskej knihy distribuovať 
predplatiteľom Klubu priateľov ukrajinské knihy objednané knihy), rovnako pri nie najlepšej 
práci knižníc, najmä v prvých povojnových rokoch, pri likvidácii mnohých ukrajinských škôl 
a ich knižníc (kedy sa vyhadzovali ukrajinské knihy Lenina, Franka, Lesi Ukrajinky ap.) 
možeme predpokladať, že sotva existuje čo i len jedine miesto v tomto štáte (a teda kde inde na 
svete?), na ktorom by boli zhromaždené všetky knihy, vydané u nás v uvedenom období. Pre 
podobné a iné príčiny ani najhorlivejší milovníci kníh nestihli  skompletizovať všetky vydané 
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publikácie, tým viac, že jednotlivé knihy, pripravené a vydané ukrajinským oddelením 
patričného slovenského vydavateľstva boli v určitých obdobiach považované dokonca za  trestný 
čin (napríklad, „Оповідання Володимира Винниченка“ (Пряшів, 196... р.) figurovali 
v súdnom procese proti skupine Ukrajincov –J. Bača, P. Grocký, H. Kocurová, P. Muraško – ako 
dôkaz ukrajinského buržoázneho nacionalizmu, v čom svedkyňa J. H. obviňovala najmä 
P. Grockého. 

Teda zdokumentovanie každej knihy tejto literatúry bude súčasne zdokumentovaním úsilia 
(alebo, dokonca, boja) Ukrajincov Československa za svoje prežitie a rozvoj svojho života 
posledného obdobia. Toto vydanie bibliografie umožní pozrieť sa na ukrajinskú literatúru 
v Československu а v  SR za celé povojnové obdobie  komplexnejšie, objektívnejšie a rozložiť, 
ako sa hovorí, všetky bodky nad I. 
 
  


