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2.1  SLOVANSTVO – PROBLÉM  “VČERA, DNES I ZAJTRA“ 
 

Z dejín ukrajinského národa je známe, že po rozpade Kyjivskej Rusi už nikdy neexistoval 
štát,  ktorý by  zahrňoval všetky ukrajinské územia a celý ukrajinský národ. 

Preto je pochopiteľné, že ukrajinské iniciatívy  či úspechy vo vede, kultúre, športe či 
politike, nakoľko  pochádzali od „neštátotvorného“, aj keď druhého najväčšieho slovanského 
národa, už len z tohoto dôvodu  boli  často zamlčované, považované za druhoradé, alebo 
interpretované v duchu politiky panujúceho nad Ukrajincami štátu. Tým sa dá vysvetliť, že aj 
slovenská verejnosť podobné ukrajinské reálie často  nedoceňovala alebo interpretovala 
z hľadiska záujmov  iných štátov.  

Ide zhruba o štyri štátne celky, v ktorých ukrajinský národ (alebo jeho podstatné časti) po 
rozpade Kyjivskej Rusi dlhodobo žil.  

Ide o niekdajšie slovanské a pravoslávne Litovské kniežatstvo (či Litovský štát), 
v ktorom spoločenský život sa riadil  normami „Ruskej pravdy“ – súborom zákonov 
a zákonných noriem Kyjivskej Rusi. Podobne úradným jazykom tu bol jazyk Kyjivskej Rusi. 
Následne ide o katolícke Poľsko, ktoré dlhodobo vládlo nad rozsiahlymi časťami územia 
ukrajinského ľudu. Ide ďalej o Rakúsko-Uhorsko, pod ktoré tiež dlhodobo patrili rôzne časti 
ukrajinského národa. A v neposlednom rade ide o „jednotné a nedeliteľné Rusko“ a o jeho 
nástupcu –  Sovietsky zväz. 

Každý z uvedených štátov mal svoj postoj k ukrajinskému národu a jeho snahe 
o samostatný štát. Čo si nemôžeme nevšimnúť je fakt, že oveľa tolerantnejšie túto snahu 
hodnotilo neslovanské Rakúsko-Uhorsko ako aj  slovanské Poľsko, (aspoň jeho 
demokratická časť), ktoré viedlo časté boje proti Ukrajine, a napriek tomu si často nachádzalo 
cestu pre pochopenie ukrajinských záujmov, ako veľké slovanské Rusko a „socialistický“ 
Sovietsky zväz, ktorí často a dlhodobo ani len neuznávali existenciu ukrajinského národa 
a neustále mu upierali právo na vlastný spisovný jazyk, samostatnú kultúru, politiku i štát. 
V cárskom Rusku ako aj v Sovietskom zväze nedovolili ani len najmenšie odlišné 
hodnotenie čohokoľvek ukrajinského od ruského hodnotenia. 

 

A na tomto pozadí kladieme našu otázku: Aký postoj zaujímala (a najmä zaujíma!) 
slovenská kultúrna a politická verejnosť k Ukrajine a „ukrajinskej otázke“? 

Žiaľ, musíme konštatovať, že Slovensko  v priebehu svojho neľahkého vývinu, ktorý sa 
veľmi podobal postaveniu a boju ukrajinského národa za tie isté práva, často ani len 
nezaregistrovalo, že ide o problematiku samostatného národa a jeho štátu, jedného 
z najstarších  slovanských národov, veľkého čo do obyvateľstva, bohatého čo do 
kultúrneho dedičstva. 

Toto vákuum si kultúrne Slovensko vyplnilo tým, že nekriticky prijímalo ruské 
hodnotenie tejto problematiky (napríklad: Ľudovít Štúr, „Slovanstvo a svet budúcnosti“) ako 
aj také isté sovietske hodnotenie.  

 
Samozrejme, že slovenská kultúrna verejnosť si už od dávnejšia (aspoň od Krmana) čas 

od času všímala dianie v Ukrajine. Pre vzájomné poznanie slovensko-ukrajinských literárnych 
vzťahov a súvislosti bolo veľmi veľa urobené najmä v druhej polovici minulého XX. storočia – 
vedecké konferencie, zborníky, preklady (uvediem aspoň niekoľko mien: Michal Molnár, 
Mikuláš Nevrlý, Rudo Brtaň, Julo Kokavec, Juraj Andričik, Andrij Pestremenko, Ivan  
Macynskyj, Michal Roman, Ilja Galajda, Ivan Jackanyn, ale aj mnohí iní). Avšak išlo tu 
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prevážne iba o povšimnutie si významnejších jednotlivosti prevažne z literárneho života 
Ukrajincov, a nie o vlastný názor slovenskej verejnosti na problematiku ukrajinského národa 
v jeho boji za samostatný národný a štátotvorný život. 

 
Slovenská kultúrna i spoločensko-politická verejnosť, napríklad, nekriticky prijala ruský 

názor, že kultúra a dejiny ukrajinského národa obdobia Kyjivskej Rusi sú zároveň (či dokonca: 
predovšetkým) kultúrou a dejinami ruského národa. Pričom neide iba o duchovnú kultúru, kde 
by sa dalo predpokladať prenesenie bohatého tvorivého ducha ukrajinskej duchovnej kultúry na 
neskoršiu a mladšiu ruskú duchovnú kultúru, ale aj o materiálnu kultúru a dejinné udalosti, 
vytvorené národom na tisíce kilometrov vzdialeným od neskorších a mladších centier ruskej 
kultúry a ruských dejín. (Moskva pred nedávnom oslávila 850 rokov svojej existencie, Kyjiv – 
1500 rokov.) 

Podobne podľa imperiálneho ruského hodnotenia pripojenie Ukrajiny k Rusku v 1654 roku 
bolo spásonosným krokom ukrajinského národa, pretože „bratská“ pomoc ruského národa 
a „blahodárny“ vplyv bohatej ruskej kultúry vraj zabezpečili ukrajinskému národu jeho 
existenciu a  rozvoj.  V skutočnosti išlo o medzištátnu zmluvu medzi Ruskom a Ukrajinou, 
ktorou sa Rusko zaviazalo poskytnúť Ukrajine pomoc v prípade napadnutia  jej územia cudzou 
mocou. Túto základnú požiadavku zmluvy Rusko nikdy, – ani len jediný raz, – nesplnilo. 
Namiesto toho okupovalo územie kozáckeho ukrajinského štátu – „Kozácku  republiku“ 
(K. Marx) – svojim vojskom, samo vyberalo poplatky za svoju „bratskú“ pomoc, a ukrajinskému 
národu neustále zakazovalo používať svoju reč, vydávať knihy v svojom jazyku, ba dokonca 
zapisovať ľudové piesne v reči ľudu,  nehovoriac o trvalom zákaze vzniku akéhokoľvek 
ukrajinského divadla, vydavateľstva, školy, politickej strany či mládežníckej organizácie. Všetko 
toto v čase, keď v neslovanskom Rakúsko-Uhorsku toto všetko vznikalo, existovalo 
a demokraticky fungovalo.  

 

Niekoľko ilustračných príkladov: 
1. V roku 1903 sa ukrajinská kultúrna verejnosť rozhodla postaviť v ukrajinskej Poltave 

pomník prvému novodobému ukrajinskému spisovateľovi Ivanovi Kotľarevskému. 
Išlo o prvé stretnutie predstaviteľov národa, ktorý žil v dvoch štátnych celkoch, na 
ktorom sa mali zúčastniť významní predstavitelia ukrajinskej literatúry i kultúry ako 
z Ukrajiny tak aj zo zahraničia. Vláda cárskeho Ruska však zakázala  rečniť na týchto 
oslavách v rodnom jazyku spisovateľa i národa. Účastníci osláv z cárskeho slovanského 
Ruska, súhlasili s týmto škandalóznym zákazom, avšak účastníci z neslovanskej 
cudziny ostro protestovali, a vyhlásili, že odídu z osláv ešte pred odhalením pomníka, 
ak ruská vláda nezruší toto svoje rozhodnutie. Vláda zmäkla. A tak pokorní rečníci 
z Ukrajiny rečnili v ruskom jazyku a rečníci zo zahraničia – v ukrajinskom, teda 
v rodnom jazyku spisovateľa, národa i svojom. 
 

2. Začiatkom XVIII. storočia sa ukrajinský hajtman Ivan Mazepa  najprv votrel – 
použime toto hrubé slovo – do dôvery ruského cára Petra I., a potom ho v záujme 
vytvorenia samostatného ukrajinského štátu zradil. Ivana Mazepu možno preto 
považovať za zradcu ruského cára (či  veľmocenských záujmov cárskeho Ruska).  
Prečo však významný bojovník za právo svojho ľudu na vlastný štát bol – podľa 
ruského hodnotenia – aj v Ukrajine vyhlasovaný za zradcu svojho ľudu a ako taký aj 
zatracovaný ako v cárskom Rusku tak aj v Sovietskom zväze? (A prečo sú všetci iní 
bojovníci za vznik a rozvoj ukrajinského štátu dodnes hodnotení ako zradcovia 
ukrajinského národa? Iba preto, že predstavitelia ruského národa si dodnes nevedia 
predstaviť svoj národný štát  bez nadvlády nad inými štátmi či národmi. A to ani takí 
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významní ruskí „demokrati“, za akého sa považuje Alexander Solženicyn, ktorý 
v článku „Как обустроить Росию?“ (Ako usporiadať Rusko?) tvrdí, že Rusko nemôže 
existovať bez Ukrajiny a Bieloruska.)  

 
3. Akademik Markov na druhom Svetovom kongrese ukrajinistov vo Ľvove v r. 1993 

tvrdil, že „Rusko a Ukrajina sú siamské blížence!“ (Pričom celý svet vie, že siamské 
blížence je najväčšia  anomália na svete, ktorá znemožňuje normálny život obom jej 
účastníkom.) 

 
4. V júni 2003 r. na medzinárodnej vedeckej konferencii z príležitosti 200. výročia 

narodenia Olexandra Duchnoviča v Prešove vedecká pracovníčka z Moskvy tvrdila, že 
„Ukrajinci sú nepriateľmi ruského národa...“  

 
5. Nedávny prezident Ruskej federácie Vladimír Putin vyhlasoval, že  „Rusko môže byť 

iba veľké alebo nemôže existovať vôbec“. Známy zástanca imperiálneho Ruska 
Vladimír Žirinovský (a v tejto otázke vôbec nie je osamotený) radí Rusku, Ukrajine, 
Bielorusku a Kazachstanu vytvoriť pôvodný zväzový štát, v ktorom by Rusko opäť 
bolo, ako vždycky doteraz, „prvé medzi rovnými“. 
 
Na tomto pozadí nanajvýš aktuálnou zostáva otázka o mieste a význame slovanskej kultúry 

v dnešnom svete nevídanej globalizácie a amerikanizácie európskej kultúry. Očividným zostáva, 
že kultúra slovanských národov Európy nie je iba dodatkom, akýmsi apendixom kultúry Európy, 
ale tvorí jednu z jej základných a podstatných zložiek.   

Avšak aj v tejto dôležitej otázke sa akceptuje iba ruské chápanie  a ruská interpretácia 
slovanstva či slovanskej vzájomnosti, ktorú výstižne sformuloval už A. S. Puškin: „Слав´янскиe 
ль ручьи соллются  в русском морe, оно ль иссякнeт – вот вопрос!“ (Buď sa slovanské rieky 
vlejú do ruského mora, alebo ono vyschne.) Teda – ak nechceme, aby vyschlo ruské more, 
všetky slovanské rieky sa musia nechať pohltiť ruským morom! 

Slovenská kultúrna a politická verejnosť sa zatiaľ ani len nepozastavila nad tým, že už viac 
ako 150 rokov existuje ukrajinská či ukrajinsko-poľská predstava o slovanskej vzájomnosti a 
o spolupráci slovanských národov, podporovaná aj inými významnými predstaviteľmi 
slovanských národov, pretože vyhovuje aj ostatným slovanským národom: „Aby  všetky 
slovanské rieky tiekli do spoločného slovanského (nie ruského!) mora“. Teda, aby slovanské 
národy spolupracovali a spoločne riešili problémy všetkých slovanských národov, je potrebne, 
”щоб усі слов´янe стали добрими братами, і синами сонця правди, і єрeтиками отакими, як 
Kонстанцький єретик вeликий.“ (aby sa všetky slovanské národy stali dobrými bratmi a synmi 
slnka pravdy a heretikmi, takými ako konstanský veľký heretik – Ján Hus). Túto myšlienku 
sformuloval najvýznamnejší ukrajinský básnik-revolucionár Taras Ševčenko v básni, ktorú, iste 
nie náhodou, venoval práve najvýznamnejšiemu českému ale aj slovenskému vedcovi-slavistovi 
Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorý v boji proti germanizácii (dnešnej amerikanizácii) volal a 
budil k aktívnemu životu všetky slovanské národy. 

 Aj  Ševčenko hovorí o spoločnom mori, do ktorého by mali tiecť slovanské rieky, lenže 
týmto morom nemá byť ruské more, ale  

“Твоє морe 

Слав´янськeє..! /slovanské/. 

Alebo ešte výraznejšie: V politickom programe najdemokratickejšej ukrajinskej 
organizácie toho času – vo výzve „Cyrilo-metodejského bratstva“ –  sa píše: ″... Всі слов’яни 
повинні між собою поєднатися, але так, щоб кожен народ склав свою окрему республіку й 
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управляв своїми справами незалежно від інших; щоб кожен народ мав свою мову, свою 
літературу й свій власний устрій. Такі народи по-нашому: москалі, українці, поляки,  чехи, 
словаки,  хорутани, серби,  й болгари.″  („Všetky slovanské národy majú sa medzi sebou 
spojiť, ale tak, aby každý (slovanský) národ mal svoju republiku a spravoval svoje záležitosti 
nezávisle od iných; aby každý národ mal svoj jazyk, svoju literatúru a svoje zriadenie. Takými 
národmi, podľa nás, sú: Moskali , Ukrajinci, Poliaci, Česi, Slováci, Korutanci, Srbi a Bulhari.) 

Triezvi ľudia si nemôžu nevšimnúť podstatný a zásadný rozdiel v týchto   navrhovaných 
riešeniach problematiky slovanskej vzájomnosti a potreby spolupráce slovanských národov.  

Teda: Na jednej strane je isté, že nie je možné riešenie problematiky slovanskej 
vzájomnosti bez účasti najväčšieho slovanského národa, že, teda, Rusko musí hrať patričnú 
úlohu v tejto dôležitej otázke (nie len pre budúcnosť Slovanov ale aj pre budúci charakter 
Európy), avšak na druhej strane Rusko dodnes neposkytuje záruky, že by vedelo hrať 
demokratickú  a rovnoprávnu úlohu v spolupráci slovanských národov. (Iba ako približnú 
paralelu uvediem: EÚ navrhuje, aby v nej mali svojich komisárov iba veľké a bohaté národy. 
Menšie národy, členovia EÚ, chcú, aby každý člen  EÚ  mal vo vedení EÚ svojho komisára.) 

 

V poslednom čase nás preto potešila skutočnosť, že aj predseda MS Jozef Markuš sa 
zásadne pozastavil nad touto problematikou. Citujeme: „V hrubých číslach je to tak, že Rusi 
tvoria polovicu Slovanov.“ Lenže „prevaha... polovice môže viesť až k rôznym formám 
a spôsobom rusifikácie slovanstva. Aj viacerí naši veľkí mužovia v minulosti... sa chytali tejto 
myšlienky, ktorá nie je vlastne ničím menším ako zákernou železnou pascou. Historicky sa táto 
pasca jasne ukázala, keď sa Rusko premenilo na Sovietsky zväz a prevládli v ňom ani nie 
ázijské, ale aziatske spôsoby, ďalej marxisticko-leninský internacionalizmus ako ideový a najmä 
ideologicky prúd a veľmocenský šovinizmus a terorizmus na Stalinov spôsob. Ale aj 
s demokratickým Ruskom majú  Slovania svoje problémy. Plodné, do sveta a do budúcnosti 
smerujúce usporiadanie slovanských štátov a slovanského sveta predpokladá skutočnú a tvorivú 
„jednotu v rôznosti“, veľmi dôsledné  rešpektovanie kultúrnej identity a národnej suverenity 
každého slovanského  národa všetkými ostatnými národmi a predovšetkým a práveže aj Ruskom. 
Toto naozaj nie je bezproblémové v súčasnosti i v blízkej budúcnosti.“ /Slovanská vzájomnosť, 
Bratislava, r. VIII., 1/08/ 

Teda nie Ficové paušálne nekritické velebenie a oživovanie šovinistickej ruskej 
interpretácie Slovanstva a slovanskej vzájomnosti, ani nie Kusého ignorantské „nulové“ 
chápanie  problematiky slovanskej vzájomnosti, ale pochopenie zložitosti uvedenej problematiky 
je problémom „slovanstva včera, dnes i zajtra“. (A. Červeňak) A zložitosť tejto problematiky 
spočíva predovšetkým a jedine v tom, že bez Ruska  nie je možné túto problematiku riešiť 
tak isto, ako ju nie je možné riešiť s nedemokratickým Ruskom. A čakať, kým sa Rusko 
stane demokratickým, je úlohou na desaťročia, ak nie na stáročia! 

Je preto načase, aby si slovenská vedecká a politická verejnosť konečne uvedomila túto 
skutočnosť i túto zložitosť a pokúsila sa o vlastné videnie slovanskej /a v jej rámci aj 
ukrajinskej/ problematiky a nepozerala sa na túto dôležitú a nadmieru zložitú problematiku cez 
neobjektívne mocenské a zastaralé ruské okuliare.  

Tým viac, že popri dobre vybudovanej a úspešnej slovenskej rusistike sa na Slovensku 
začína hovoriť aj o slavistike, a tu potreba objektívneho pohľadu na záležitosti každého 
slovanského národa je nevyhnutná. 
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2.2 PREČO UKRAJINCI NEREAGUJÚ? 
 

Samozrejme, že pozorne sledujeme všetky polemiky a diskusie, ktoré sa týkajú 
národnostnej problematiky na Slovensku. 

A že sa aktívne do nich nezapájame? 

Spoliehame na zdravý rozum slovenskej politiky, na jej povinnosť zabezpečiť práva 
každého občana (tým viac každej národnosti) na Slovensku nie podľa toho, koľko si kto vykričí 
v politike, ale podľa spravodlivosti, demokracie, podľa medzinárodných zmlúv a záväzkov. 

Okrem toho si slovenská tlač z ohlasov na dianie na Slovensku aj tak vyberá iba to, čo sa 
jej hodí do karát. Alebo neuverejní žiadnu z odpovedí. Na článok Jána Bicka v Národnej obrode 
(z 12. 2. 1991) redakcia dostala najmenej osem odpovedí, avšak neuverejnila ani slovko zo 
žiadnej. Podobne postupujú aj iné slovenské redakcie. V dôsledku uvedenej praxe slovenská tlač 
už dávno stratila potrebnú objektivitu v predstavovaní života i problematiky ukrajinskej 
národnostnej menšiny (NM) na Slovensku. Zmenila, napríklad,  pomenovanie celku 
pomenovaním čiastky (ako keby namiesto Slovákov videla iba Zemplínčanov či Záhorákov), 
a vidí namiesto ukrajinskej NM už iba Rusínov, Rusínsku obrodu – tendenciu zjavne 
separatistickú, a Ukrajinci sú jej dobrí už iba ako nacionalisti, dogmatici, ničitelia kultúrneho 
dedičstva, nedbajúc príliš o to, že týmito nespravodlivými obvineniami často očierňuje celý 
ukrajinský národ. 

Je pochopiteľné, že na Slovensku niet odborníkov na ukrajinskú otázku. Keby ste na 
Slovensku chodili do školy aj štvrťstoročie ani na jednej vyučovacej hodine – od jaslí po 
najvyššie postgraduály – nestretnete sa s ukrajinským jazykom, literatúrou, dejinami, umením, 
športom či problémami. Prinajlepšom iba ako so sovietskymi skutočnosťami  v tej 
najzrusifikovanejšej podobe. Potom niet divu, že, počnúc tými najvyššími predstaviteľmi 
slovenskej politiky, cez tlač, rozhlas, televíziu, cez školstvo až po radových účastníkov kultúrno-
spoločenského života sa v prejavoch  najrozličnejších ľudí či ustanovizní môžeme stretnúť 
s elementárne nespravodlivým hodnotením ukrajinských dejín, kultúry či politiky tohto národa, 
jeho snažení či problémov, počínajúc už nesprávnym napísaním mien, priezvisk, názvov miest či 
ustanovizní. Pritom by aspoň odborníkom malo byť známe, že ukrajinský národ, ktorý už na 
úsvite novodobých dejín  mal svoj mohutný štát so všetkými atribútmi štátu – územím, 
vzdelanosťou, kultúrou, remeslami, obchodom, umením i vojenskou mocou – bol najmenej 
posledných tristo rokov gniavený a neustále likvidovaný, a dnešný jeho stav je v niektorých 
aspektoch sotva porovnateľný aj s tými najzničenejšími národmi sveta. Preto nemohol byť ani 
oporou tým častiam – národnostným menšinám – ktoré žijú za hranicami Ukrajiny. (Ako sa, 
napríklad, Ukrajinci mimo územia Ukrajiny mohli nazývať a cítiť Ukrajincami, keď slovo 
Ukrajina, Ukrajinec a ukrajinský boli viac ako tristo rokov zakázané  v Rusku a keď 
v Sovietskom zväze sa, napríklad, vedecké práce mohli obhajovať iba v ruskom jazyku?!) 
Naopak, práve z Moskvy a Kyjeva po desaťročia prichádzali impulzy o tom,  koho treba vyhlásiť 
za nacionalistu, koho zavrieť, koho zničiť,  koho na koho zmeniť, komu vziať vieru či majetok 
a podobne. A týkalo sa to nie jednotlivcov ale tisícov a tisícov ľudí, celých sociálnych vrstiev,  
dôsledky čoho sa práve teraz objavujú v tých najnepriaznivejších a najnegatívnejších  formách, 
najmä v strachu zo všetkého, čo prichádza z Východu a čo týchto ľudí s Východom spája – reč, 
náboženstvo, tradície i kultúra. Aj preto sa tak rapídne – od sčítania do sčítania ľudu – zmenšuje 
počet tohto obyvateľstva, jeho škôl, jeho celková národnostná aktivita. 

Netreba ani veľmi zdôrazňovať,  že takáto situácia v ukrajinskej NM si vyžaduje citlivý 
a chápavý prístup slovenskej politiky. 

Skutočnosť je priam protikladná. 
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Ani takýto priam tragický stav v tejto NM nebráni rozširovaniu fám o tom, že práve 
ukrajinská NM bola (a ešte aj je) na Slovensku uprednostňovaná vo svojom rozvoji. Často sa 
z kontextu problémov tejto NM vypichujú a podporujú práve tie tendencie, ktoré majú za cieľ 
likvidovať ešte aj tie zvyšky národného života, ktoré  sa tu až dosiaľ, napriek všetkým 
ťažkostiam a likvidátorským snahám, udržali.  

Ide predovšetkým o tzv. politický rusinizmus – snahu dokázať, že Rusíni 
v Československu, v Zakarpatskej Ukrajine, v Poľsku a v iných susedných štátoch nemajú nič 
spoločného nielen s Ukrajincami ale ani s východnými Slovanmi, a vytvoriť z nich  samostatný 
národ i štát na účet území spomínaných štátov. (Mapa takejto Rusínie je už na svete a rozširuje 
sa od Ameriky až po Moskvu). Samozrejme, že takáto bláznovská antiukrajinská politika sa 
napriek svojej nelogickosti a absurdite veľmi dobré propaguje a rozširuje, pretože vyhovuje 
veľkému a rôznorodému spektru najrozličnejších  politických  síl  v spomínaných štátoch. Snaha 
dokázať, že Rusíni nie sú Ukrajinci vyhovuje reakčným silám Moskvy, lebo napomáha 
veľkoruským a moskvofilským mocenským snahám, vyhovuje reakčným silám okolo 
Gorbačova, lebo triešti ukrajinské snahy v boji za suverenitu Ukrajiny, vyhovuje tým silám 
v Maďarsku, ktoré  snívajú o veľkom Uhorsku, vyhovuje tým silám na Slovensku, ktoré by 
chceli usporiadať život v duchu hesla „Na Slovensku – po slovensky!“, vyhovuje tým silám 
v Čechách, ktoré by chceli federáciu nie na národnom ale územnom či spolkovom princípe, 
vyhovuje to pozostatkom Habsburgovcov, ktorí by radi obnovili Rakúsko-Uhorskú monarchiu aj 
keď pod názvom Paneurópska Únia, vyhovuje to rôznym pentagonálam či triumvirátom, pretože 
každý zo spomenutých subjektov si myslí, že sa vec nakoniec zvrtne v jeho prospech. 
Nevyhovuje to iba ukrajinskému národu a Ukrajine, ktorá úporne bojuje za zjednotenie všetkých 
svojich pokrokových síl a za svoj suverénny štát. 

A práve preto má politický rusinizmus, predstavovaný u nás predovšetkým „Rusínskou 
obrodou“, takú širokú propagáciu, podporu a publicitu v slovenskom spoločenskom živote, aj 
keď je zameraný aj proti suverénnemu Slovensku. 

Pritom je zaujímavé, že kým v slovenskej tlači sa správne a právom kritizujú zvyšky 
niekdajšieho slovjackého separatizmu na Východnom Slovensku, v tom istom čase sa v tej istej 
tlači propagujú také isté snahy rusínskeho separatizmu, ktorý ma so slovjackým separatizmom 
spoločne korene, tendencie i nebezpečenstva a koketuje aj s vytvorením nového štátneho celku aj 
na území Slovenska. 

Zdá sa, že na likvidáciu ukrajinského národnostného školstva na Slovensku sú pre časť 
slovenskej tlače dobré akékoľvek nezmysly. Noviny uverejnia článok o tom, že nie je treba sa 
učiť rodný jazyk, lebo ak ukrajinské deti prídu zo slovenského prostredia k dedovi na dedinu, tak 
si s nimi porozumie, aj keď už nevedia „po svojom“, avšak odpoveď, že podľa tejto logiky by sa 
ani Slováci nemuseli učiť rodný jazyk, lebo Česi  im tiež rozumejú, už noviny neuverejnia. 

Ako dôvod, prečo Ukrajinci nereagujú na písanie slovenskej tlače o národnostných 
problémoch slúži aj skutočnosť, že v politike všetkých doterajších štátnych útvarov, v ktorých 
ukrajinská NM žila – Maďarsko, Rakúsko-Uhorsko, Československo, Slovenský štát, ba ja 
povojnová ČSR, ČSSR či ČSFR, kde také či onaké národnostné práva boli v lepšom prípade 
zafixované na papieri ale nikdy nie realizované v praxi uvedených štátov – vždy prevažovala 
snaha o asimiláciu a nie o rozvoj národnosti. Samozrejme, že sú tu rozdiely, sú či boli aj 
čiastočné úspechy, ale vcelku odnárodňovacie snahy vždy prevyšovali nad pozitívnym rozvojom 
národnosti. 

A, nakoniec, nemôžeme nepriznať, že po udalostiach 1989 roku je ukrajinská NM 
v dôsledku všetkého uvedeného natoľko rozbitá na rôzne smery a skupiny – umelo 
komplikovanou je tiež náboženská otázka, pričom, ako sme ukázali, podporu majú iba 
separatistické a likvidátorské tendencie, – že ukrajinská tlač či ukrajinskí publicisti či kultúrno-
spoločenskí pracovníci, súc si vedomí všetkého toho, sa neradí púšťajú do takéhoto  tendenčného 
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a nespravodlivého boja. Nie je to správne  – bojovať treba za každých okolnosti, a čím je boj 
ťažší, tým je potrebnejší, – avšak skutočné rozloženie politických síl na Slovensku je také, že raz 
sa „zo všetkých síl“ bojuje za jazykový zákon, ráz za kompetencie, raz za suverenitu v jej 
najrozličnejších podobách, a preto niet nikdy ochoty, času či iných podmienok na pokojné 
posúdenie aj takej dôležitej, (avšak pre mnohých iba okrajovej) problematiky, akou je  
národnostná problematika pre ďalší úspešný rozvoj národnosti. 

Podpora a „pochopenie“ štátu sa zatiaľ prejavuje v obmedzovaní rozpočtov pre činnosť 
z hľadiska štátu nerentabilných  ale z hľadiska národnosti jediných kultúrnych ustanovizní 
(jediného detského či literárneho časopisu, jediných novín,    jediného divadla, múzea, galérie, 
rozhlasovej redakcie, vydavateľstva atď.) 

Za takejto politickej situácie na Slovensku niet sa ani čo čudovať, že nepočuť ukrajinské 
hlasy v politikárčení slovenskej tlače na národnostnú tému. 

Predsa len veríme a spoliehame na to, že keď príde na lámanie chleba,  predsa len sa nájdu 
aj triezve a objektívne slovenské hlasy, ktoré podľa vlastného uváženia, či pod tlakom 
medzinárodných zmlúv (aby mohli dostať nejaký ten miliónik dolárov), predsa len vpíšu do 
svojich Ústav aj slová „... a národnosti“, takže nová Česko-Slovenska či Slovenska Republika 
bude mať v praxi možnosť dokázať svoj skutočný vzťah k národnostiam a svoj demokratický 
prístup k riešeniu spomínanej problematiky.  

 

Marec 1991 
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2.3. SLOVO UKRAJINSKEJ INTELIGENCIE SR SLOVENSKEJ 
INTELIGENCII 
 

Nie každý môže byť  Štúrom a správne chápať nielen svoje, ale aj susedove problémy, – to 
vieme, – a preto nepísali by sme Vám, ak by išlo iba o to, že niektorí predstavitelia slovenskej 
inteligencie, štátne orgány a informačné prostriedky buď ignorujú, alebo veľmi jednostranne 
vysvetľujú „ukrajinskú problematiku“. 

Lenže ak takýto vzťah k terajšiemu i minulému životu ukrajinského národa a jeho 
problémom, ako aj k problémom ukrajinskej národnostnej menšiny (NM) na Slovensku sa 
udomácnil v celej slovenskej politike a prevláda nad ojedinelými kusými objektívnymi 
informáciami o týchto záležitostiach už celé roky, ak sa na Slovensku už roky neprejavuje 
postoj, aký k tejto problematike zaujímali Šafárik, Štúr, Bohuš Nosák-Nezabudov, Jonáš 
Záborský, Andrej Radlinský, neskôr Anton Prídavok, Andrej Bagar, Rudo Brtáň, Andrej Mráz, 
či ešte neskôr Julo Kokavec, Marián Heveši, Juraj Andričík – potom už, – ako občania 
Slovenska – nemôžeme mlčať, pretože aj nám úprimne záleží – nie na akomsi „imidži“ – ale na 
skutočnej podobe súčasného i budúceho Slovenska – našej spoločnej vlasti. Zároveň nie sme 
presvedčení, že takáto prezentácia „ukrajinskej problematiky“ je skutočným hlasom 
samostatného a nezávislého Slovenska a slovenského národa v ňom. 

O vzniku samostatnej a nezávislej Ukrajiny, (za ktorú sa vyslovilo viac ako 90% všetkých 
obyvateľov Ukrajiny, aj tých „násilne“ pripojených), o snahe 50 miliónového ukrajinského 
národa uchrániť si aspoň základné znaky života národa i štátu, počúvali sme na Slovensku iba 
ohováračky z veľko-ruských šovinistických zdrojov ako o činnosti separatistov a nacionalistov. 

Súčasná slovenská politika ignoruje historický vývoj ukrajinského národa, jeho štátnosti, 
kultúry i jeho národnostných menšín a svoju argumentáciu o ukrajinskej NM zužuje na fakt, že 
pri poslednom sčítaní obyvateľstva časť ukrajinského obyvateľstva SR sa zapísala do rubriky 
Ukrajinec a časť do rubriky Rusín (čo je iba starší názov tej istej národnosti a toho istého 
národa), aj keď vo vzťahu k iným NM takúto argumentáciu nepoužíva: ak hovorí o maďarskej 
NM na Slovensku, nezabudne zdôrazniť , že za Maďarov sa zapísalo mnoho Rómov, ak hovorí 
o slovenskej NM v Maďarsku právom dodáva, že ešte nedávno tých Slovákov tam bolo oveľa 
viac. 

Súčasná slovenská politika napomáha domácim i zahraničným anti-ukrajinským silám 
narýchlo sformovať novú rusínku NM, nový spisovný jazyk, novú kultúru, ba aj štát, mapu 
i názov ktorého slovenská tlač i televízia už viackrát uverejnila bez akýchkoľvek kritických 
komentárov, - a to všetko na zjavnom anti-ukrajinskom základe. 

Najvyšší predstavitelia SR často tvrdia, že riešenie problematiky NM na Slovensku je 
nadštandardné, pritom v praxi počujeme iba o akom takom riešení problematiky maďarskej NM 
na Slovensku. O ostatných NM sa mlčí alebo sa tvrdí, že ony nemajú žiadne problémy ani 
požiadavky. Za ukrajinskú NM v SR musíme uviesť, že tvrdenia o nadštandardnom riešení jej 
problematiky sú nepravdivé. Na Slovensku, napríklad, niet inštitúcie ani v systéme vládnych 
orgánov, ani v systéme ukrajinských národnostných organizácií, ktorá by riešila aspoň 
najzákladnejšie otázky ukrajinskej NM, nepoznáme ani jedinú úlohu, ktorú by niekto na 
Slovensku sformuloval a začal riešiť. Pričom všetky základné problémy života ukrajinskej 
NM na Slovensku zapríčinila štátna politika a nie obyvateľstvo: neriešenie ekonomických 
otázok donútilo značnú časť ukrajinského obyvateľstva k emigrácii a tým automaticky aj 
k asimilácii; iba jediná akcia štátu – likvidácia malotriednych škôl zlikvidovala desiatky 
ukrajinských škôl; štátna politika zlikvidovala desiatky ukrajinských škôl; štátna politika 
zlikvidovala aký-taký zastupiteľský orgán Ukrajincov na Slovensku – Ukrajinskú národnú 
radu, ústredný orgán ukrajinského školstva a kultúry – Referát pre ukrajinské školstvo pri 
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bývalom Povereníctve školstva SNR – ako aj systém inšpektorátov a riadenia kultúrno-
spoločenskej činnosti tejto NM. Až v dôsledku takéhoto rozvoja (čo dokonca 
„uprednostňovania“) života našej NM štátom značná časť ukrajinského obyvateľstva na 
Slovensku rezignovala zo svojich snáh a poddáva sa tlaku ako prirodzenej, tak aj 
administratívnej – čiže štátom riadenej asimilácie. 

Ak na túto situáciu upozorňujeme rôzne orgány, často ani len neodpovedia, alebo 
odpovedia tak diplomaticky, že sa ani len neobtrú o žiaden nastolený problém. Avšak aj po 
upozorneniach či protestoch naďalej úradne vyhlasujú, že riešenie je nadštandardné a že okrem 
Maďarov nikto na Slovensku nemá žiadne problémy. 

Niektorí najvyšší predstavitelia SR sľúbili, že sa pričinia o humánne riešenie dočasných 
náboženských problémov medzi ukrajinským obyvateľstvom SR, ktoré tiež nespôsobilo 
obyvateľstvo, ale štát, avšak neurobili ani v tejto veľmi citlivej záležitosti veľa pozitívneho (ani 
len to, aby sa existujúce kostoly využívali spoločne pravoslávnymi a grécko-katolíckymi 
veriacimi). 

Naopak, urobili z dočasných problémov problémy trvalé, a to tým, že aj pri nedostatku 
peňazí našli milióny korún na výstavbu desiatok nových kostolov, a to aj v dedinách, v ktorých 
už jedna „ruská cerkov“ stojí a spravidla nebýva naplnená. 

MK SR krátilo rozpočet Zväzu Rusínov-Ukrajincov (ZRUS) viac ako o polovicu, aj keď 
počet členov, počet súborov, počet podujatí a rozsah tejto organizácie sa vôbec nezmenšil, 
a ušetrené milióny „venovalo“ Rusínskej obrode (RO), ktorá nemá ani zodpovedajúcu členskú 
základňu, ani žiadne súbory, ba nevyvíja ani systematickú kultúrno-osvetovú činnosť, a ktorá 
v dôsledku toho z prebytku finančných prostriedkov môže financovať dokonca niektoré 
ukrajinské súbory (najmä tie, o ktorých predpokladá, že sa dajú kúpiť) a ukrajinské podujatia, 
označujúc ich, pochopiteľne, za rusínske (výstavy maliarov, obvodové slávnosti a p.). 

MK SR  po 45 rokoch úspešnej činnosti zrušilo Ukrajinské národné divadlo v Prešove, – 
jediné národnostné divadlo ukrajinskej NM na Slovensku a zároveň jediné profesionálne 
ukrajinské divadlo na svete mimo územia Ukrajiny – iba na základe jediného listu s niekoľkými 
podpismi funkcionárov RO a na miesto neho a jeho profesionálneho súboru piesní a tancov 
zriadilo nárečové divadlo a súbor bez národnostného označenia, ktorých činnosť sa 
nezadržateľne mení na amatérsku a speje k zániku. 

Slovenská tlač, rozhlas i televízia často a ochotne poskytujú priestor predstaviteľom RO, 
avšak neuverejňujú oveľa kratšie odpovede, ktoré upozorňujú aspoň na najkrikľavejšie nepravdy 
a nezmysly v pôvodných materiáloch. Iba jediný predstaviteľ RO dostal v slovenských 
masmédiách viac priestoru, ako všetci predstavitelia všetkých ukrajinských organizácií spolu! 

Malá Encyklopédia Slovenska uviedla v tej istej publikácii až dva krát heslo 
o bezvýznamnom (dnes už bývalom) funkcionárovi RO a pritom neuverejnila ani slovíčko 
o desiatkach takých významných dejateľov Ukrajincov i Rusínov, ktorých hodnoty a význam už 
dávno určili dejiny. 

SPN vydalo Šlabikár pre ukrajinských prvákov, ktorého cena je 1.206 Sk (áno – 
jedentisícdvestošesť slovenských korún), a cena žiadneho iného šlabikára – pre slovenské, 
rómske, maďarské, či „rusínske“ deti – neprevyšuje ani sto korún. 

Matica slovenská, ktorú si veľmi vážime, pretože ju pomáhali zakladať aj naši najlepší 
predstavitelia, po dlhé roky sa snažila pomáhať  aj Rusínom v Uhorsku, aj Rusínom-Ukrajincom 
na Slovensku, ale najmä za to, čo vykonala pre záchranu a rozvoj svojho slovenského národa 
a pre spoluprácu slovanských národov, si za dlhé desaťročia nenašla príležitosť pripomenúť si 
okrúhle výročie významných ukrajinských dejateľov či podobné výročie ukrajinskej ustanovizne 
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či organizácie. Avšak tá istá MS, keď sa ráno z novín dozvedela, že RO plánuje kodifikovať 
nový spisovný jazyk, ešte v ten deň blahopriala tejto organizácii k akémusi obohateniu. 

A to nie je všetko. Keď v roku 1950 štát likvidoval grécko-katolícku cirkev, likvidoval ju 
ešte ako „ruskú cerkov“ (aj keď grécko-katolíci boli aj na slovenských dedinách). Keď ju však 
v roku 1968 obnovoval, obnovoval ju už v rímsko-katolíckom kostole v Košiciach ako cirkev 
slovenskú, a dnes sa už iba dokončuje slovakizácia tejto východoslovanskej cirkvi, ktorá po 
stáročia okrem šírenia viery šírila aj „ruskú“ kultúru medzi „ruským“  (nie veľko-ruským) 
obyvateľstvom pod Karpatmi. 

A preto Vám píšeme – Slovákom, súcim na slovo, – lebo predpokladáme, že Vás je 
väčšina. Sme totiž presvedčení, že takýto postoj k uvedenej problematike nesvedčí o vysokej 
politickej a spoločenskej kultúre na Slovensku, neprispieva k dobrej prezentácii i reprezentácii 
Slovenska ani k upevňovaniu dobrých vzťahov s našimi najväčším slovanským susedom – 
Ukrajinou, aj keď vieme, že na Slovensku môžete absolvovať aj najvyššie postgraduály, 
a o Ukrajine sa v nich nedozviete skoro nič. Vieme však i to, že na Slovensku predsa len je veľa 
vzdelaných ľudí, ktorí majú predpoklady zaujať objektívny postoj k predmetnej problematike, 
Poznáme ich, spolupracujeme s nimi na rôznych úrovniach pri riešení rôznych vedeckých 
i kultúrno-spoločenských úloh; ich podpisy máme v našich indexoch, na našich kandidátskych, 
doktorských, docentských i profesorských diplomoch, stretávame sa s nimi na rôznych grémiách, 
kolégiách, komisiách i vo vedeckých radách, poznáme ich staršie práce i postoje, – avšak práve 
súčasná politická klíma na Slovensku nepraje prezentácii takýchto názorov i postojov, pretože 
prevláda tu a teraz sústredená a zo zahraničia podporovaná anti-ukrajinská politika. 

Vieme, že je ťažko meniť ustálené názory, najmä tie nesprávne, pretože ony nie sú 
výsledkom objektívneho skúmania problému, ale prevzatým a politicky motivovaným postojom. 
Vieme, že máte aj vlastné problémy, že sa delíte na spolky, zväzy, združenia i asociácie, vidíme 
to a veľmi nás to mrzí, – avšak svojím slovom chceme predovšetkým upozorniť na súčasný stav 
ukrajinskej problematiky v samostatnej Slovenskej republike. A ak už máme aj apelovať, tak iba 
na tých, – súcich na slovo, – ktorým, ako aj nám, musí záležať na skutočne demokratickom 
Slovensku. 

Píšeme Vám úprimne a otvorene, ako kolegom i spoluobčanom a budeme radi, ak takto 
budeme aj pochopení. 

O nadštandarde ani len nesnívame. Avšak o riešenie aspoň základných problémov 
ukrajinskej NM na Slovensku – o jej uznaní ako jednotnej, aj keď časť jej príslušníkov používa 
na označenie svojej národnostnej príslušnosti starší názov Rusín, o zachovanie jej existencie 
a kultúry, o rozvoj jej súčasného života sa budeme naďalej usilovať. A ak dosiahneme aj to, že sa 
ukrajinská problematika na Slovensku začne riešiť na vládnej i iných úrovniach, potom nás to 
poteší, lebo to bude dôkazom zvyšujúceho sa štandardu SR – našej spoločnej vlasti. 

SLOVO podpísali univerzitní profesori a docenti, vedeckí pracovníci, žurnalisti, 
spisovatelia, kultúrni a osvetoví pracovníci, učitelia a iní predstavitelia ukrajinskej inteligencie 
SR. 

 

8. marca 1995 
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2.4 PREDPOKLADY POZITÍVNEHO ROZVOJA I HODNOTENIA 
NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
 
 Úvodom nášho nazerania na uvedenú problematiku musíme konštatovať, že žiadna 
krajina, v ktorej až doteraz žili súčasné národnostné menšiny (NM) SR si neželala pozitívny 
rozvoj týchto menšín ale skôr sa usilovala o ich aktívnu či aspoň pasívnu asimiláciu a podľa toho 
aj určovala svoj vzťah k ním, čiže, podľa toho aj konala. 

 
1. Preto základným predpokladom pozitívneho rozvoja života NM v SR sa musí stať 

presvedčenie najvyšších predstaviteľov SR o tom, že existencia NM na území štátu je 
obohatením kultúry štátu, a nie príťažou preň a súčasne s takým presvedčením aj konanie 
v jeho duchu. Znamenalo by to, že aspoň tak, ako sa pýšime existenciou Tatier, jaskýň, 
svetoznámych liečebných kúpeľov, vzácnych tráv a chránených druhov hmyzu, vtákov 
a zvierat, by sme sa ako štát mali pýšiť existenciou,  kultúrou a historickými  hodnotami 
NM, ktoré  na území štátu po stáročia žili a takúto svojráznu kultúru  tu vytvorili. 
Podobne, aspoň na takej úrovni, na akej je zabezpečená ochrana tráv, kvetov, hmyzu, 
starých stromov a pod., by sme mali mať zabezpečenú legislatívnu i praktickú ochranu 
života a pozitívneho rozvoja NM. 

 V skutočnosti nemáme ani legislatívne, ani v praxi zabezpečenú ani takúto ochranu 
kultúrnych a historických hodnôt NM. (Skúste odlomiť kúsok stalaktitu či stalagmitu pri 
návšteve jaskyne a vyhoďte do povetria niekoľko drevených kostolíkov na Východnom 
Slovensku, ako to urobila Slovenská Republika pri výstavbe vodnej nádrže Starina, a porovnajte 
akú pokutu za takéto činy dostanete. Za tie vyhodené kostoliky obrovskej historickej a kultúrnej 
hodnoty a zároveň vzácneho to dôkazu akého náboženstva a akej duchovnej kultúry bolo 
obyvateľstvo, ktoré tieto kostoliky postavilo a ktoré mu po stáročia slúžili, ani UNESCO, ani 
nikto podobný nedal tejto republike anilen facku.) Za takéhoto vzťahu štátu i jeho orgánov 
k MN a ich hodnotám  nemôže nikdy dôjsť k pozitívnemu  rozvoju života a kultúry NM. 

 
2. Spoločnou črtou NM na území SR je iba fakt, že sú to NM, teda časti národov, ktoré 

(spravidla v susedstve so SR) majú svoj štát; všetko ostatné je u každej NM iné: čas vzniku NM, 
jej historický vývoj, súčasné podmienky jej života a vývoja, reč, náboženstvo, vzťah k SR a pod. 
Uvediem niekoľko porovnaní: Ukrajinská, česká, poľská, bulharska NM na Slovensku sú 
slovanského pôvodu, maďarská, nemecká, židovská NM a romská komunita nie sú slovanského 
pôvodu. Ukrajinská, maďarská, poľská a česká  NM na Slovensku majú v susedstveso 
Slovenskom svoje národné štáty, kým nemecká, židovská, bulharská majú svoje národné štáty, 
avšak nie v susedstve so Slovenskom, a rómska komunita ako aj rusínska NM (ak takáto je 
samostatnou NM), svoje národné štáty nikde nemajú a nikdy ani nemali. Podobne, kým 
ukrajinská NM patrí k východoslovanským národom, samotná SR, podobne ako poľská a česká 
NM na Slovensku, patria k západoslovanským národom. Ďalej: kým ukrajinská NM ako aj celá 
Ukrajina je východného (pravoslávneho a grecko-katolíckeho) kresťanského náboženstva a rítu, 
Slovensko, Česko a Poľsko je západného (rimsko-okatolíckeho) kresťanského náboženstva. 
Ďalej: Poliaci mali po stáročia svoj pomerne veľký a významný štát, po rozdelení Poľska však 
nežili v tom istom štátnom útvare (v Uhorsku) ako Slováci a ukrajinská NM. Maďarská NM nie 
je slovanského pôvodu, hoci náboženstvo  má v podstate to isté ako Slovensko, v jej susedstve 
existuje štát maďarského národa – Maďarsko, avšak maďarská NM bola po stáročia súčasťou, 
stručne avšak nepresne povedané, svojho veľkého Uhorska, kým  celé Slovensko, ako aj súčasná 
ukrajinská NM na Slovensku, boli poddanými tohoto štátu. Pričom, ak ukrajinská NM na 
Slovensku vznikla ako NM asi pred tisíc rokmi, maďarská iba po roku 1918 a je teda (okrem 
českej NM) najmladšou NM na Slovensku, to znamená, že má, aj v dôsledku tohto faktu, 
najsilnejšie vyvinutý pocit vlastenectva a príslušnosti k svojmu národu a k súčasnému 
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Maďarsku.  Nemecká NM v SR nemá v svojom susedstve štát svojho národa, je neslovanská, aj 
keď náboženstvo má také isté – katolícke a protestantské – ako Slováci. Podobne židovská NM 
nemá v svojom susedstve štát svojho národa, je neslovanského pôvodu a celkom iného 
náboženstva a kultúry, pričom príchod na Slovensko príslušníkov týchto dvoch menšín bol 
v celkom inom čase a z celkom iných dôvodov (Nemci – prevážne ako kolonisti,  Židia –  
roztrúsení po  svete). Celkom inými sú tieto okolnosti u bulharskej a chorvátskej (či českej) NM 
na Slovensku, a celkom iné sú tieto a podobné charakteristiky u rómskej komunity. (Ostatné 
rozdielnosti jednotlivých NM si čitateľ môže porovnať sám.)  

Teda spoločnou pre všetky NM v SR je iba jediná črta či okolnosť, a to tá, že všetky 
sú NM, teda časťou existujúcich národov, žijú na území  Slovenskej republiky, sú jej 
občanmi a spolutvorcami jej hodnôt. Vo všetkom ostatnom je každá NM v SR aspoň 
v niečom (podstatnom) iná a odlišná,  má  iné podmienky ako na ochranu svojho 
kultúrneho dedičstva, tak aj na súčasný život  a  jeho (aspoň minimálny) pozitívny rozvoj.   

Spravidla celkom iný (alebo aspoň veľmi nerovnaký) je aj postoj materských 
národných štátov jednotlivých NM k problematike života časti ich národa. (Stačí porovnať 
postoj Maďarska či Nemecka s postojom Ukrajiny k svojim NM.) 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že nie je problémom určiť, ku ktorej NM 
ten-ktorý občan štátu patrí. Stačí počuť, akou rečou vo svojom prostredí rozpráva,  aké vyznáva 
náboženstvo, ku ktorej národnej kultúre patrí jeho ľudová kultúra (resp. aký národný štát sa 
nachádza v susedstve s tou-ktorou NM), a určenie jeho národnostnej príslušnosti nie je 
problémom. 

V SR máme však v jednom prípade situáciu, kde sa časť jednej NM v poslednom 
čase vehementne hlási k inej NM, než kam podľa všetkých uvedených znakov patrí. Ide 
o Rusínov, ktorí majú všetky znaky príslušníkov ukrajinskej NM a žiadny znak, ktorý by 
ich od tejto NM odlišoval a jediným argumentom, podľa ktorého by sme ich mali za inú 
a samostatnú NM uznávať, je iba ich osobné vyhlásenie, že oni nie sú Ukrajinci, ale Rusíni, 
a to, naviac, takí Rusíni, ktorí vraj nemajú nič spoločné s Ukrajincami a ukrajinskou NM. 
Je samozrejmé, že takéto vehementne presadzované vyhlásenia je treba brať do úvahy ako 
osobný názor a osobné presvedčenie týchto občanov. Je ale zároveň všeobecne známe a vo 
vede, kultúre, politike ako aj vo všetkých iných sférach spoločenského života uznávané, že iba 
osobné vyhlásenia nie sú a nemôžu byť dostačujúce a rozhodujúce pri určovaní skutočnosti 
a pravdivosti  tvrdení. (Prednedávnom  mali v českom parlamente aféru, tzv. doktoromániu,  
keď mnohí poslanci o sebe tvrdili, že sú nositeľmi titulu doktor. Nedávno istý občan SR o sebe 
vyhlasoval, že je tajne vysväteným biskupom. Iný občan SR o sebe vyhlasuje, že sa vyzná 
v astrológii, a že by vedel všetky problémy SR vo veľmi krátkom čase úplne a radikálne vyriešiť. 
Na základe toho sa na rôznych miestach (aj na Ústavnom súde) dožaduje, aby mu bola zverená 
taká funkcia v štáte, ktorá by mu umožnila  vyriešiť všetky záležitosti podľa jeho predstáv. 
Podobne rôzni občania rôzných štátov o sebe vyhlasujú, že sú géniovia,  že majú také či onaké 
(nielen liečiteľské) zázračné schopnosti, avšak v skutočnosti sa veľmi často ukáže, že vo veľkej 
väčšine prípadov tieto tvrdenia nie sú pravdivé.) Samozrejme, že v žiadnom z týchto prípadov 
nikto nedal za pravdu osobným vyhláseniam jednotlivcov, nikto na takéto názory „nenaletel“ 
a vo všetkých týchto prípadoch zodpovedné orgány postupovali podľa objektívne overenej 
skutočnosti.  

 Iba v tomto prípade, kde sa časť tej istej NM vyhlasuje za celkom inú NM, štátne orgány 
SR rozdelili jednotnú ukrajinskú NM na dve samostatné NM iba na základe osobných vyhlásení 
„predstaviteľov“, teda funkcionárov Rusínskej obrody (pretože značná časť ukrajinskej NM sa 
síce považuje za Rusínov a na svojé národnostné označenie používa pôvodný najstarší názov 
dnešných Ukrajincov – názov Rusín – avšak uvedomuje si, že Rusíni sú časťou súčasného 
ukrajinského národa a za svojho predstaviteľa v kultúrno-spoločeskej a národne-osvetovej 
oblasti považuje Zväz Rusínov-Ukrajincov, a nie Rusínskú obrodu, o čom existujú písomné 
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protesty stovky Rusínov, členov ZRU SR, proti tomu, aby ich Rusínská obroda považovala za 
„svojich“).  

Zámer takéhoto „demokratického“ postupu úradov SR môže byť iba jediný:  rozbiť 
a oslabiť ukrajinskú NM za účelom jej ľahšej asimilácie a konečnej likvidácie. 

Treba si uvedomiť, že napriek stáročným úsiliam rôznych štátnych celkov asimilovať toto 
„ruské“ obyvateľstvo historického Zakarpatska, jeho „ruské“ národné povedomie zostávalo 
pevným, aj keď uzemie, na ktorom toto obyvateľstvo žilo sa neustále zmenšovalo. Asimilovali 
sa spravidla okrajové dediny, ktoré žili v susedstve s obyvateľstvom iných národnosti. Udržiavať 
toto povedomie napomáhali predovšetkým obidve „ruské“ náboženstva – pravoslávne i grécko-
katolícke ale predovšetkým tzv. východný obrad. Rovnako iba z „východu“, z terajšej Ukrajiny 
(z Ruska až neskôr) prichádzali na Zakarpatsko najprv rukopisné, neskôr aj tlačené „ruské“ 
knihy a to v stovkách ba tisíckach kusov. Asimilátori si preto boli vedomí, že kým sa všetko 
obyvateľstvo bude hlasiť k tej istej „ruskej“ národnosti a za svoju bude považovať bohatu 
celonárodnú  „ruskú“ kultúru, ich šance na asimiláciu a likvidáciu tohto obyvateľstva sú 
minimálne alebo aspoň značne obmedzené. Preto sa oddávna usilovali rozdeliť toto jednotne 
a rovnake v každom ohľade „ruské“ obyvateľstvo na rôznych „Rusov“. 

(Na tomto mieste musíme vysvetliť čitateľovi, že staré slovo „ruský“ v ukrajinskom 
jazyku a jeho nárečiach, podobne aj v poľskom jazyku a po stáročia (v podstate až do vlády Petra 
Prvého( aj v ruskom jazyku nikdy neznamenalo „veľkoruský“, teda taký, aký význam ma 
v dnešnej slovenčine. Na označenie “veľkoruský“ Ukrajinci ako aj Poliaci ba aj samotní Rusi 
používali slovo „rosijskyj“ (rosijany) alebo „veľkoruský“ (velykorossy). Podobne v cárskom 
Rusku až do revolúcie 1905 roku bolo neustále zakázované slovo „Ukrajinec“ a „ukrajinský“ (aj 
keď prvé použitie tohto slova máme doložené už z roku 1187), pretože cárske Rusko neuznávalo 
a nikdy neuznalo samotnú existenciu ukrajinského národa, jeho jazyka, kultúry, literatúry ap. Iba 
jeden prúklad: Keď pred sto rokmi v Poltave odhaľovali prvý pomník ukrajinskému 
spisovateľovi Ivanovi Kotľarevskému, ruská vláda vydala zákaz vystupovať rečníkom 
v ukrajinčine. Po stáročia utláčaní Ukrajinci, ktorí žili v slovanskom cárskom Rusku, súhlasili 
s takýmto zákazom, avšak Ukrajinci, ktorí prišli na oslavy z neslovanského Rakúsko-Uhorska 
protestovali  proti takémuto zákazu a pohrozili, že z osláv odídu. Nakoniec „ruskí“ Ukrajinci 
vystupovali po rusky a „rakúsko-uhorski“ Ukrajinci – po ukrajinsky. Je preto celkom logické, že 
ak sa národ nemohol mazývať ukrajinským, tak sa ani jeho časti, roztrúsené po iných štátoch 
(dnešné  ukrajinské NM) nemohli nazývať svojim menom. Avšak aj v tomto prípade objektívne 
hodnotenie názorov a činnosti „ruských“ dejateľov historického Zakarpatska (a to aj tzv. 
moskvofilov, ktorí navrhovali prijať veľkoruský spisovný jazyk za spisovný jazyk všetkých 
Rusov) jednožnačne svedčí o tom, že všetci sa považovali za „malorosov“, teda Ukrajincov a nie 
„velikorossov“, teda dnešných Rusov. V takomto význame používame slovo „ruský“ aj my.) 

  
3. Ak by sme chceli (a mali by sme chcieť!) objektívne zhodnotiť osobné vyhlásenia 

i presvedčenia spomínaných predstaviteľiv Rusínskej obrody i niektorých občanov SR, že oni nie 
sú Ukrajinci, ale Rusíni, aké objektívne znaky  by sme našli a mali k dispozícii pre zistenie 
odlišnosti prislušníkov tejto NM od ukrajinskej NM a teda na overenie si pravdivosti 
osobných     tvrdení „predstaviteľov“ takýchto Rusínov? Jedni i druhí – i tí, čo sa hlásia 
k ukrajinskej NM i tí, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú celkom inej a samostatnej NM, (ktorá, 
naviac, nemá vraj nič spoločné s ukrajinskou NM) – prichádzali na terajšie nimi spoločne 
obývané územie v tom istom čase a z tých istých miest, s tým istým náboženstvom, rečou, 
kultúrou, a v priebehu celých ich dejín sa nikdy a v ničom neodlišovali. Dodnes žijú v tých 
istých dedinách, ba dokonca v tých istých rodinách, a pokiaľ oni sami o sebe nevyzradia za 
koho sa považujú, podľa reči, kultúry, náboženstva, tradícií či iných znakov sa ich nedá 
zadeliť do tej či onej NM. O žiadnych rozdieloch medzi nimi nie sú žiadne vedecké, 
kronikárske, anatomické či akékoľvek iné záznamy či fakty. Je všeobecne známe, že 
v priebehu stáročí táto NM bola  súčasťou Uhorského štátu, aj keď sa nikdy neprestala 
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cítiť časťou „ruského“ národa, kultúra ktorého ju posilňovala v boji za udržanie si svojej 
národnej identity. Je tiež všeobecne známe, že v polovici XIX storočia (podobne ako aj iné 
slovanské národy) sa táto časť ukrajinského národa, (podobne ako aj haličskí Rusíni, ktorí 
prostredníctvom Poľska patrili pod Rakúsko) spoliehala na riešenie svojich existenčných 
problémov v rámci Rakúsko-Uhorska (tzv. austroslavizmus) a že po rozčarovaní z tohto 
smerovania začala dúfať (ako aj iné slovanské národy tohoto impéria), že pomoc pri riešení jej  
problémov by mohlo poskytnúť mohutné slovanské ruské impérium – cárske Rusko (tzv. 
moskvofilstvo).  

Početné písomné doklady svedčia aj o tom, že po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 
1918 sa celé vtedajšie Zakarpatsko, kam patrili aj Rusíni-Ukrajinci dnešného Slovenska,  
chcelo pripojiť k Ukrajine. Situácia v Ukrajine však bola po októbrovej revolúcii v ruskom 
imperiu taká zložitá, (Lenin poslal proti ukrajinskej národnej revolúcii a mladej práve 
vznikajúcej Ukrajinskej národnej republike ozbrojenú  armádu), že táto nemohla splniť vôľu 
časti svojho národa, a v dôsledku toho bolo nakoniec celé historické Zakarpatsko pripojené 
k práve vznikajúcej Československej republike a prvýkrat v dejinách rozdelené na 
nesporne ukrajinské teritórium (Podkarpatská Rus) a na zmiešané slovensko-ukrajinské 
územie, kde sa jazyková hranica mala určiť dodatočne a podľa toho  ukrajinská časť 
územia і obyvateľstva sa mala pripojiť k  Podkarpatskej Rusi (Nestalo sa tak dodnes, čo 
umožňovalo trvalú asimiláciu ukrajinského obyvateľstva v nekdajšom Československu i v 
dnešnej Slovenskej Republike.) Tak sa stalo,  že časť tohoto zakarpatského územia i toho 
istého ukrajinského obyvateľstva  po roku 1945  bola pripojená k ZSSR a časť toho istého 
historického územia i obyvateľstva zostala naďalej v povojnovom Československu.  

V prvých povojnových rokoch sa pre riadenie národnostného i kultúrneho života 
tohto obyvateľstva v Československu, ktoré, v plnej zhode z historickou pravdou bolo 
uznané za ukrajinské, vytvoril pevný systém, ktorý napomáhal pozitívnemu vývoju tohto 
obyvateľstva, najme pozdvihnutiu jeho kultúrnej úrovne (materiálna úroveň života tohto 
obyvateľstva je stále a naďalej najnižšia v celom štáte, čo zapričiňuje obrovskú emigráciu 
obyvateľstva do iných oblasti štátu a do cudziny, ktorá už dosiahla katastrofálne rozmery 
a hrozí vyľudnením celých dedín ba celých oblasti kraja pod Duklou), avšak už od začiatku 
60-tých rokov XX. storočia začala zámerná likvidácia tohto systému ako aj asimilácia 
a likvidácia národnostného života tohto obyvateľstva, ktorá trvá dodnes, iba že sa zväčšuje jej 
rozsah a urychľuje jej priebeh. 

 
 4. Po roku 1989 sa v tomto národnostne nevyhranenom a ekonomicky zaostalom 

prostredí pod vplyvom antiukrajinskej propagandy a za vydatnej zahraničnej finančnej 
pomoci objavili „predstavitelia“ tohto obyvateľstva, (ktorí pôvodne prijali povojnovú 
ukrajinskú národnú i kultúrnu orientáciu, po desaťročia aktívne pracovali  v záujme a na 
prospech rozvoja ukrajinskej NM v SR – písali, učili, vydávali knihy, „bojovali“ za záujmy 
tejto NM) ktorí zo zištných osobných dôvodov, (zistili totiž, že inklinácia k novému 
politickému smerovaniu vo vzťahu k ukrajinskej NM na Slovensku bude pre nich ako 
„predstaviteľov“ výhodnejšia a výnosnejšia) obnovili diskusie o národnostnej identite tohto 
pôvodne „ruského“ obyvateľstva. Toto „vlastenecké“ úsilie podnikavých predstaviteľov, 
pochopiteľne, našlo súhlasnu podporu pevných politických i štátnych síl na Slovensku, ktorí sa 
aktívne zapojili do verejnej i viac-menej skrytej snahy o úplnú „deukrajinizáciu“ ukrajinskej NM 
na Slovensku.  A preto a iba v dôsledku takéhoto uvažovania a takej podpory noví 
„predstavitelia“ tohto obyvateľstva radikálne zmenili svoje presvedčenie a zo dňa na druhý 
začali tvrdiť, že oni sú celkom iná NM, až doteraz vraj neuznávaná a zakázaná, ktorú 
treba uznať, zrovnoprávniť, ba dokonca z takýchto rusínskych NM u nás, v Poľsku, na 
Ukrajine, v Maďarsku, Rumunsku, Juhoslavii vytvoriť nový štát Rusínov – Rusíniu 
(uverejnili aj mapu takéhoto štátu), – štát, ktorý nikdy predtým ani žiaden jeho  
predchodca v žiadnej štátotvornej podobe neexistoval. 
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Kvoli úplnosti argumentácie treba dodať, že v priebehu stáročí rôzne štátne celky, 
v ktorých  „ruské“ obyvateľstvo historického Zakarpatska žilo, pomenuvávali toto 
obyvateľstvo najrozličnejšími názvami: Karpato-Rusi, Uhro-Rusi, Malorusi, Rusíni, 
Rusnaci, Rusi, Ukrajinci ap., a, samozrejme, usilovali o asimiláciu tohto obyvateľstva, 
avšak pri včetkých štatistikách všetkých obyvateľov „ruského“ Zakarpatska, ktorí sa 
hlasili k rôznym pomenovaniam, vždycky spočítavali spolu a považovali všetkých vždycky 
za tu istú národnosť, či už za Rusov, Malorusov, Karpatských Rusínov, Ukrajincov ap. 
(Dezorientovaní Rusíni už aj sami o sebe vyhlasovali, že nie sú ani Rusi, ani Ukrajinci a už aj 
sami sa považovali za „Maďarov grecko-katolickej viery“, za „neposlovakizovaných Slovákov“ 
ap.) 

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že práve v dôsledku rôznej politiky rôznych štátov vo 
vzťahu k ukrajinskej NM sa v jednej štatistike tie isté dediny uvádzajú ako skoro 
stopercentne „ruské“, a o desať rokov, pri podobnej štatistike sa tie isté dediny prezentujú 
ako skoro stopercentne slovenské či maďarské, pričom išlo o tých istých občanov (ibaže 
sčítaci komisár bol inej orientácie). 

 
5. Jediný rozdiel medzi ukrajinskou a rusínskou NM či iba orientáciou tu predsa len je, 

a síce: Ukrajinci v SR, ako aj inde vo svete, a spolu s nimi aj veda o Slovanoch vedia, že 
slovo Rusín  bolo najstarším pomenovaním tohoto národa (alebo predkov tohoto národa), 
ktorý sa dnes nazýva (aj celý svet ho tak nazýva) Ukrajincami a štát tohto národa – 
Ukrajinou. Ukrajinci v SR vedia a uznávajú, že skoro za tisíc rokov poroby  pod vplyvom 
politiky štátov, v ktorých ich osud donútil žiť, sa v ich kultúre, charaktere, reči a pod. 
nahromadilo toľko zvláštností, že dnešná podoba tejto ich ľudovej kultúry, tradícií, zvykov 
a obyčajov sa líši (niekde a niekedy aj dosť výrazne) od dnešnej podoby celonárodnej 
ukrajinskej kultúry a spisovnej reči ukrajinského národa, a že niektoré prvky či prejavy 
súčasnej ukrajinskej kultúry, resp. kultúry ukrajinského obyvateľstva v SR sú bližšie 
k niektorým  súčasným podobám či prejavom slovenskej kultúry či kultúry slovenského 
národa (veď spolu s ním po stáročia žili, trpeli a bojovali). Preto predstavitelia 
ukrajinského obyvateľstva (či smeru alebo orientácie) uznávajú a rešpektujú tieto 
zvláštnosti (pre označenie národnej príslušnosti týchto občanov používajú termín „Rusín-
Ukrajinec“, ktorý presne charakterizuje ako historický proces vývoja tohto obyvateľstva 
i celého ukrajinského národa a  svedčí zároveň o súčasnej úrovni národného povedomia 
dnešného, predtým „ruského“,  teraz ukrajinského obyvateľstva), študujú a dokumentujú 
tieto zvláštnosti, doma hovoria tými istými nárečiami ako „Rusíni“, avšak, ako 
v podobných prípadoch všade inde vo svete,  považujú za správne, aby sa v školách, v 
knihách, vo vede, technike, literatúre a umení učila a používala jednotná literárna podoba 
tohto jazyka, ako vyššia forma (nárečia, napríklad, nemajú odbornú terminológiu) 
a zjednocujúci činiteľ všetkých príslušníkov národa, nezávisle na tom, v ktorom štáte časť 
tohoto národa v súčasnosti žije. Naproti tomu predstavitelia „Rusínov“ neuznávajú 
argumenty a dôkazy vedy, dejín, náboženstva, jazyka či kultúry, absolutizujú iba svoje 
osobné, subjektívne presvedčenie a trvajú na tom, aby sa na základe ich presvedčenia 
jedno z miestnych nárečí Rusínov-Ukrajincov  kodifikovalo a uznalo ako spisovný jazyk 
Rusínov v SR. Pričom medzi podobnými Rusínmi v Poľsku existujú aspoň dva názory na 
podobu ich kodifikovanej rusínštiny, v Zakarpatsku – aspoň tri, v Maďarsku, Rumunsku, 
Juhoslávii aspoň po ďalšom jednom názore, a ak k tomu pripočítame ešte zamerikanizované 
„rusínske“ nárečia v Amerike a Kanade, prídeme k záveru, že neexistujúci „samostatný“ 
a „zvláštny“ „rusínsky národ“ by mal mať takmer desať spisovných rusínskych jazykov. Napriek 
tomu predstavitelia takýchto Rusínov v SR požadujú, aby sa  v škole vyučoval a vo vede a 
literatúre používal  tento kodifikovaný jazyk, teda jedno z troch nárečí, ktorým toto obyvateľstvo 
SR, nezávisle na tom, či sa hlási za Rusínov  alebo za Ukrajincov, doma hovorí. (Odbornú 
analýzu slovníka kodifikovaného rusínskeho jazyka viď „Dukľa, Prešov, 46, 1998, 3, 80-86.) 
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6. Príčiny toho, že takéto snahy, smerovania, politické tendencie v súčasnej zložitej 

medzinárodnej  situácii mohli vzniknúť, sme aspoň stručne vysvetlili. Čo však nikto a nikde 
nevysvetlil, je skutočnosť, prečo  vedúci predstavitelia SR, ale aj časť slovenskej politiky, 
tlače ba aj „vedy“, napriek presvedčivým a nepopierateľným argumentom a dôkazom 
histórie, túto snahu o rozbitie jedinej NM na dve uznali a doposiaľ uznávajú za 
„demokratickú“ a všemožne ju podporujú, hoci nemôžu nevidieť, že rozdeľujú ľudí tých 
istých dedín, tých istých rodín, postavili tých ľudí fakticky proti sebe, spôsobujú obrovské 
materiálne i duchovné škody tomuto obyvateľstvu, rozoštvávajú ho nábožensky i kultúrne, 
zväčšujú problémy tohto obyvateľstva i kraja, v ktorom žije, a tešia sa  z toho, že toto 
všetko vedie k urýchlenej asimilácii a konečnej likvidácii celej jednej NM v SR, ktorá na 
tomto svojom území prežila vyše tisíc rokov (nesporným je fakt, že keď pred viac ako tisícsto 
rokmi cez Karpaty prechádzali Maďari, východoslovanské obyvateľstvo tu už bolo) a často 
a dlho spolu so slovenským národom a jeho predstaviteľmi spoločne bojovalo za svoje prežitie. 

 
7. Všetky tieto skutočnosti a okolnosti  politici SR by nemali ignorovať, ak chcú, ako 

tvrdia, vytvoriť podmienky pre pozitívny rozvoj NM v SR. Je najvyšši čas riešiť preto 
problematiku NM v SR zásadne a komplexne. Neodvolávať sa na existenciu niekoľkých 
desiatok zákonov a iných právnych noriem, v ktorej sa vraj riešia jednotlivé otázky či iba 
jednotlivé aspekty niektorých otázok či problémov života, záchrany i rozvoja jednotlivých 
NM ale vytvoriť zodpovedajúcu závažnosti problematiky legislatívu, súčasťou ktorej má 
byť zodpovedný štátny organ, ktorá by problematiku NM sledoval, objektívne hodnotil, 
navrhoval patričné potrebné opatrenia, dbal, aby sa prijaté opatrenia pozitívne realizovali 
a teda zodpovedal za celú túto zložitú problematiku, ktorá sa dotýka značnej časti 
obyvateľstva SR ale zároveň aj slovenského národa, pretože ide o spokojnosť a pozitívny 
vývoj všetkých občanov a celej Republiky. Základný zákon o NM v SR má byť spoločný 
a rovnaký, konkrétne kroky pre rozvoj jednotlivých NM musia rešpektovať odlišnosti 
jednotlivých NM. 

  
8. Občan SR má právo vyhlasovať o sebe čokoľvek (pokiaľ tieto vyhlásenia 

nepoškodzujú záujmy iných občanov alebo celku), avšak rozhodovať o dôležitých 
záležitostiach (a uznanie NM, ako aj právo na jej rozvoj takouto dôležitou záležitosťou 
nesporne je) štát a jeho orgány musia na základe objektívnych skutočností. Keď sa po roku 
1918 Zakarpatsko pripojilo k ČSR a vtedajší českí politici nevedeli o aký národ, akú reč 
a kultúru ide, obrátili sa na Českú akadémiu vied a táto úradne vyhlásila, že ide o maloruskú 
národnosť i reč (vtedajší ekvivalent slova ukrajinský), ktorá má svoj maloruský literárny jazyk 
a preto žiadny iný jazyk pre potreby tohto obyvateľstva nie je potrebné kodifikovať, za spisovný 
treba uznať maloruský jazyk a vyučovať ho v škole. Prečo súčasná Slovenská Republika, ak je 
ešte aj dnes v  situácii, v akej bola Československá Republika v roku 1918, sa neobráti na 
Slovenskú akadémiu vied ako aj na akadémie vied susedných štátov, aby jej potvrdili, či môže 
ísť o úplne inú, samostatnú NM, či medzi tými štátmi – východnými súsedmi SR –  existuje 
priestor, ktorý by až dodnes nezaplnili jazykové fakty niektorého existujúceho jazyka, resp. či 
v tomto priestore existujú jazykové odlišnosti, ktoré by nezapadali do systémov existujúcich 
literárnych jazykov a tvorili by skutočne samostatný jazykový systém so svojou lexikou i 
gramatikou, a či teda  existuje skutočná vedecká i praktická potreba vyhlasovať jedno z mnohých 
zakarpatoukrajinských nárečí, ovplyvnených do značnej miery susednými jazykmi – 
maďarským, poľským, slovenským, rumunským a pod. – za nový spisovný jazyk, aby nositelia 
tohoto nárečia mohli komunikovať medzi sebou a so svetom, a či, nedajbože, v duchu tejto 
logiky nebude potrebné postupne kodifikovať všetky ostatné  „rusínske“ nárečia na spisovné 
jazyky? (Analýza lexiky kodifikovaného „rusínského jazyka“ ukázala, že iba okolo 5 % slov 
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v slovníku tohto jazyka je takých, ktoré sa nenachádzajú v ukrajinskom resp. v slovenskom 
jazyku.) 

 
9. Pri hodnotení súčasného stavu života i vývoja NM v SR zo strany predstaviteľov 

Slovenskej Republiky prevláda názor, že problematika života a rozvoja NM v SR je riešená 
nadštandardne, a že určité problémy či nedoriešené otázky sú iba u predstaviteľov 
maďarskej  (v poslednom čase aj rómskej) komunity. Prax je, bohužiaľ, celkom iná. Táto 
problematika, ako sme uviedli,  nie je v SR ani legislatívne dostatočne vymedzená a 
doriešená. V systéme štátnych orgánov SR nie je žiaden orgán, ktorý by túto závažnú 
problematiku pre život NM, ale dôležitú aj pre „imidž“ SR, študoval, analyzoval, 
navrhoval riešenia, kontroloval plnenie prijatých opatrení a, hlavne,  zodpovedal za 
pozitívny rozvoj týchto menšín, a to ako vo veľmi dôležitej oblasti vzdelávania a výchovy 
mládeže, tak aj v iných oblastiach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života 
týchto NM.  V praxi sa preto oveľa častejšie ako s nadštandardným riešením uvedenej 
problematiky stretávame s faktami asimilácie, negácie či priam likvidácie kultúrnych 
i historických hodnôt NM, asimilácie a likvidácie súčasného spoločenského i kultúrneho 
(náboženského, národnostného, školského) života jednotlivých NM,  ako aj zhoršovania 
hospodársko-ekonomických podmienok života.  Iba ako príklad: Kým po roku 1945 existoval 
v ČSR systém vzdelávania mládeže ukrajinskej NM (Referát ukrajinského školstva pri 
Povereníctve školstva SNR, ktorý okrem školstva riadil aj divadlo, rozhlas, vydávanie novín a 
kníh, ako aj ostatnú kultúrnu a kultúrno-osvetovú činnosť tejto NM,  školskí i osvetoví 
inšpektori, dokonca krajský knižničný inšpektor pre ukrajinské knižnice, sieť MŠ (okolo 70), ZŠ 
(viac ako 270 + 25 neúplných stredných), stredných všeobecnovzdelávacích i odborných škôl 
(11... s maturitou), slovenských škôl i odborných učilíšť s paralelnými ukrajinskými oddeleniami 
či triedami, a ako vyvrcholenie či zakončenie – (od roku 1953) Katedra ukrajinského jazyka 
a literatúry pri vtedajších prešovských vysokých školách, neskôr aj ukrajinské oddelenie pri 
pedagogickej fakulte UPJŠ), dnes neexistuje nič z tohoto či podobného systému, iba doslova 
niekoľko škôl  (okolo 30), kde sa v určitých triedach časť žiakov ešte ako-tak učí niekoľko hodín 
týždenne ukrajinský jazyk. 

 
10. Hlavným prostriedkom realizácie zámerov výuky a vzdelávania v školskom 

systéme (dôležitosť ktorého potvrdzuje aj fakt, že je to jediný systém, ktorý navštevuje 
každé dieťa, a to najmenej osem rokov a denne; žiadnu inú ustanovizeň, okrem faktu 
narodenia a smrti, neabsolvuje každý a na takú dlhú dobu) sú školské učebnice. A práve 
ony, nedávne ale aj terajšie, jednoznačne svedčia o tom, že slovenskí žiaci nedostanú 
v priebehu celého vzdelávania, vrátane rôznych postgraduálov, ani len najmenšiu 
informáciu o živote a postavení NM v SR ako o pozitívnom fakte a obohatení kultúry 
tohoto štátu, ani takú nie,  akú dostanú o trávach, hmyze, vtákoch a zvieratách. Podobne je 
to aj s informáciami, ktoré žiakom NM poskytujú učebnice, vydané pre národnostné školy – také 
ako učebnice vlastivedy, občianskej výchovy, niekedy aj dejepisu a pod., ktoré sú najčastejšie 
iba prekladom učebníc pre slovenských žiakov, a preto v nich často nenájdeme patričné mená 
významných osobností, informácie o  významných udalostiach zo života, dejín a kultúry 
menšiny, pre potreby ktorej boli vydané. 

 
11. Jednou zo základných príčin existencie mnohých problémov v mnohých štátoch 

sveta je nezhoda medzi slovami a činmi, medzi vyhláseniami, deklaráciami, ústavami štátov 
a mnohými inými sľubmi a medzi skutočnosťou, medzi skutočným vzťahom štátov i jeho 
orgánov a ustanovizní k problematike, ktorú má štát riešiť. Podobne základnou príčinou 
neuspokojivého stavu riešenia problematiky NM v SR je ten istý  rozdiel medzi 
vyhláseniami a medzi skutočnosťou. Možnosti nápravy sú dve: buď SR začne plniť, čo slovne 
(aj na papieri) sľubuje a deklaruje, vychádzajúc z  presvedčenia, že NM na jej území sú 
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obohatením života celého štátu a jeho kultúry, alebo situácia zostane naďalej  nespravodlivou. 
Potom sa ale SR nebude môcť  vyhlasovať za demokratický štát a bude musieť počítať 
s tým, že svet ju bude za takýto postoj k svojim občanom aj patrične posudzovať. 

 
Prešov, jún 2003 
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2.5.  „AKCIA NITRA“ alebo O VZŤAHU NITRIANSKEJ 
SLOVAKISTIKY K PREŠOVSKEJ UKRAJINISTIKE 

 
              Nitra milá, Nitra, Ty Slovenská Mati, 
              Keď pozriem na Teba musím zaplakati! 
 

Vážený čitateľ, 

 

musím sa Ti priznať, že s veľkou nevôľou a neochotou púšťam sa do tejto práce: napísať 
či, – presnejšie povedané, – opísať jeden pikantný príbeh z môjho života, prežitý na Slovensku 
na samom konci dvadsiateho storočia. 

Ako každý iný ľudský život, aj ten môj bol formovaný mnohými faktormi – od prírodných 
cez sociálne až po politické a najmä ideologické, a od  náhodných –  až po nejaké osudové. 

Stručne a inak povedané, – v živote som to nemal ľahké.  

Pochádzam z Kečkoviec, z chudobnej ukrajinskej mnohodetnej roľníckej rodiny na 
Východnom Slovensku, odkiaľ som sa zásluhou obetavosti mojich rodičov ako aj svojimi 
schopnosťami a pevnou vôľou vypracoval na univerzitného profesora, ukrajinského spisovateľa 
ale najmä na „známeho“ publicistu, práce ktorého sa svojho času hodnotili na Ústredných 
výboroch Komunistickej strany v Bratislave, Prahe, Kyjeve i Moskve, ba aj na stretnutí Politbyra 
ÚV KSSZ z Moskvy a Predsedníctva ÚV KSČ z Prahy v Čiernej nad Tisou pár dní pred 
„návštevou“ našej vlasti vojskami krajín Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 roku – ak 
súčasnému čitateľovi takéto informácie ešte niečo hovoria. 

Ale na ťažký život, ani na rôzne peripetie či nespravodlivosti v ňom sa nejdem sťažovať. 
Ťažký život mali a majú milióny ľudí na svete! Po státisícoch, ba aj po miliónoch ich svoji či 
cudzí mocnejší vyháňajú z domov, z domovov, ba aj z vlasti, – každú minútu na svete zomrie od 
hladu aspoň jedno dieťa! Každú minútu... – jedno dieťa! Jedno dieťa!   

Takže, ten môj život – v konečnom znení – nebol až taký ťažký!  

Na ťažkosti a mnohé obmedzenia som bol  od detstva zvyknutý, a keď som sa ešte aj 
plánovité uskromňoval na najvyššiu možnú mieru – najesť sa, obliecť sa a vyspať sa, aby som 
zajtra ráno mohol vstať a pokračovať „v práci pre dobro iných“ (a až potom aj pre svoje dobro), 
tak sa ten môj život v značnej miere dal celkom slušne prežiť. (Mne sa však nikdy v živote 
nemohlo stať niečo podobné, ako mi o svojom detstve rozprával kolega, neskorší známy 
slovenský jazykovedec profesor Juraj Furdík, že jeho otec mu položil na stôl niekoľko 
najkrajších bobuliek chutného hrozna, a pred každú takúto bobuľku mu položil 
päťdesiathaliernik.., a koľko tých bobuliek hrozna zjedol, toľko päťdesiathaliernikov si mohol 
zobrať..!)  

Chcem však stručne vyrozprávať iba jeden úsek – či výsek – z môjho života, spojený 
s vysoko inteligentným vysokoškolským prostredím, – a to ani nie tak kvôli nejakej krivde, ktorá 
bola spáchaná na mne, – nakoniec som všetky tieto  „pikantnosti“ prekonal, a dnes sa za nich ani 
na nikoho nehnevám, –  ale skôr ako ilustráciu situácie, aká mohla vzniknúť na Slovensku – 
v demokratickom a právnom štáte v Strednej Európe.  

A chcem to vyrozprávať predovšetkým preto, aby som aspoň malou troškou prispel 
k tomu, aby sa podobné „malé“ nespravodlivosti nemohli prihodiť iným v iných podmienkach, 
a ak sa už niekomu prihodia, aby vedel, že nie je prvý, komu sa to prihodilo. 

Moja mamka zvykla hovorievať, že som skončil všetky školy, aké ktosi kedysi vo svete 
vymyslel, lebo som  po skončení strednej Vyššej hospodárskej školy v Prešove (1951) úspešne 
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absolvoval Pedagogickú fakultu Slovenskej Univerzity (1954), Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského (1956), stal som sa kandidátom vied Kyjevskej štátnej Univerzity (1960), 
doktorom Karlovej Univerzity (1961) a ako tridsaťjedenročný aj docentom FF UPJŠ v Prešove 
(1963). 

No a do tejto mojej úspešnej pedagogickej, vedeckej, ba aj spoločenskej „kariéry“ prišla 
spomínaná „bratská“ návšteva sovietskej armády. 

A, zasa, niet sa čo čudovať, a ani sa nejdem sťažovať na to, že ma v dôsledku tejto  udalosti 
vyhodili z „rodnej strany“, z milovanej práce ako aj zo všetkých neveľkých funkcií, a že ma – 
ako Ukrajinca, ukrajinistu, docenta ukrajinskej literatúry a prednášateľa o tejto krajine, – súdili 
a odsúdili na štyri roky väzenia za to, že som v roku 1966 doviezol z Ukrajiny na Slovensko 
prácu o skutočnom stave veci verejných v Ukrajine, že som túto prácu prečítal, dal prečítať iným 
kolegom, prispel na jej prepísanie a zabezpečil jej odoslanie na Západ, kde ju – v záujme šírenia 
pravdy – knižne vydali. 

Toto všetko bolo podľa vtedajšej morálky – akože – v poriadku, a nebol som v tom jediný: 
vyhodených zo strany i z práce bolo viac ako tristotridsať tisíc podobných aktívnych 
a ambicióznych občanov Československa! 

Môj príbeh začína až po porážke tohto „večného priateľstva“, ktoré sme si najprv sami 
pomáhali vytvárať, a potom sa od neho hrdo a revolučne dištancovať, a „sľúbili sme si 
vydržať..!“ Začína po tej „nežnej“ a „zamatovej“, v „novom čase“, kedy sa už nikdy nemali 
opakovať čo i len náznaky nejakej krivdy či nespravodlivosti..! 

Takmer tí istí „súdruhovia“, ktorí ma pred dvadsiatymi rokmi – na začiatku normalizácie – 
pomáhali „spravodlivo“ z fakulty vyhadzovať, (aby som nenakazil „zdravé jadro“ spoločnosti), 
sa mi na cyklostylovanom papieri ospravedlňovali za to, že ma – síce nie oni, –  ale 
nespravodlivo vyhodili a preto sa ospravedlňujú za iných a vítajú ma medzi sebou, a prajú mi.., 
a tak ďalej – možno sa ešte pamätáte, ako sa to na začiatku v tej zamatovej dobe robilo. 

A tak som sa – po dvadsiatich rokoch – vrátil, a ako začínajúci – po konkurznom konaní, aj 
keď som už dvadsať sedem rokov docentom bol – bol znovu prijatý na to  isté miesto, na tej istej 
katedre tej istej fakulty, tej istej Šafárikovej Univerzity v Prešove. Postupne som si popodával 
ruky so všetkými bývalými kolegami, a pustil sa do práce. Poponáhľal som sa čo najskôr 
navštíviť niekoľko prednášok najznámejších literárnych vedcov na fakulte – predovšetkým 
odborníka na slovo vzatého Stanislava Rákusa – (aby som zistil či – a ak áno – ako  veľmi som 
zaostal v metodológii prednášania „po novom“), ponáhľal som sa čo najskôr preštudovať tie 
odborné knihy, ku ktorým som sa dovtedy nemal možnosť  dostať, aby som čo najskôr „zapadol 
do kolektívu“ a bol „in“.   

Priznávam, žiadne veľké ambície som nemal: neuvažoval som o tom, že by som sa  
„šplhal“ – povedzme – na profesora. (Za dvadsať rokov – ako pomocný robotník, väzeň, šofér, 
skladník, organizátor prevádzky, znovu skladník, skladník s uvoľňovacím dekrétom vo vrecku – 
som si totiž stihol zarobiť invalidný dôchodok). 

Našiel sa však jeden z kolegov – dekan FF v Prešove – známy profesor Ján Sabol, ktorý ma 
v niekoľkých rozhovoroch presviedčal, a s pomocou mojej manželky aj presvedčil, aby som si 
podal žiadosť o inauguráciu na profesora. „Ty si si  to svojou vedeckou i pedagogickou prácou 
už dávno zaslúžil, a katedre i fakulte to pomôže – bude mať o jedného profesora viac!“ – 
konštatoval. 

A tak som – po štyroch rokoch – 3. januára 1994 roku podal žiadosť o začatie 
inauguračného konania na profesora. 27. januára som takú istú žiadosť opakovane podal na 
patričnom tlačive, a Vedecká Rada FF UPJŠ už 28. januára súhlasila so začatím môjho 
inauguračného konania. V ten istý deň sa naša fakulta obrátila so žiadosťou na Vysokú školu 
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pedagogickú (VŠP) v Nitre, aby sa moja inaugurácia konala u nich, nakoľko Prešov nemal 
profesora pre literatúru, a na VŠP v Nitre sa už pred tým konali dve inaugurácie prešovských 
docentov na profesorov.  

Dekan FF profesor Sabol veci priebežne s Nitrou konzultoval, prešovský dekanát 
v spolupráci so mnou veci kompletizoval a postupne do Nitry posielal, dekan VŠP z Nitry, spolu 
s predsedom inauguračnej komisie celú záležitosť na MŠ v Bratislave prekonzultovali, takže už 
6. júna 1994 roku Vedecká Rada VŠP v Nitre schválila návrh na začatie mojej inaugurácie. 
Súčasne schválila tiež oponentov, inauguračnú komisiu ako aj tému mojej inauguračnej 
prednášky. Samotnú moju inauguráciu VR VPŠ naplánovala na jún 1995. 

Skutočnosť však bola taká, že podobných uchádzačov o miesto profesora, ktorí sa 
z politických dôvodov nemohli inaugurovať skôr, na Slovensku bolo viac, a tak sa predo mňa 
dostali viacerí uchádzači o inauguráciu, aj keď si podali prihlášku neskôr ako ja. Znášal som 
to s pochopením – veď košeľa bola vždycky bližšia než kabát, – a tak som prijal aj list dekana 
FHV VŠP v Nitre z 22. mája 1995 roku, v ktorom mi „s hlbokou ľútosťou“ oznámil, že moju 
inauguráciu presúvajú na jeseň (na september 1995) “napriek tomu, že všetky podklady s ňou 
súvisiace máme pripravené.“ 

V rámci príprav na vlastnú inauguráciu som sa pár krát zúčastnil inaugurácie iných 
kolegov. Spomínam si najmä na veľmi peknú inauguráciu kolegu Františka Štrausa 
o matematických metódach analýzy básnickej tvorby, kde inaugurant nádherne žongloval 
s počtom jednotlivých samohlások v slovách i riadkoch, čím dokumentoval umeleckú úroveň tej 
ktorej básne, uvádzal množstvo tabuliek, – načo mu po úspešnom predstavení profesor Stanislav 
Šmatlák pri poháriku povedal: „Bolo to, Ferku, výborné, len keby si nám aspoň teraz povedal, 
o čom to vlastne bolo?!“ 

Konečne nastal môj deň „D“ – 29. novembra 1995 roku sa pri všetkej počestnosti 
pred VR FHV VŠP v Nitre konala moja inaugurácia na profesora ukrajinskej literatúry!  

Konala sa a prebehla úplne v poriadku; oponentmi boli odborníci zo Slovenska (z domácej 
Nitry i neďalekej Bratislavy) i zo zahraničia (akademik Ukrajinskej AV z Kyjeva profesor Olexa 
Myšanyč); VR FHV rozhodnutie inauguračnej komisie v ten istý deň – ako sa patrí – schválila; 
ja som – samozrejme –  všetkých aktívnych účastníkov inaugurácie ako aj iných ctených hostí 
patrične pohostil (tejto udalosti sa zúčastnil aj samotný rektor VŠP profesor Peter Liba, ale aj 
splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR Dmytro Pavlyčko), – a takto sme celý početný 
vedecký i priateľský kolektív boli „in“! Veď bolo konečne po všetkom! Zostávalo už iba 
rozhodnutie VR FHV na zasadaní veľkej (univerzitnej) VR formálne schváliť a všetky papiere, 
s tým spojené, poslať MŠ. Ministerstvo malo tieto papiere poslať Prezidentovi SR, a ten ma mal 
pozvať na slávnostné odovzdávanie dekrétov novým profesorom. 

Lenže.., – čo čert nechcel.., – a tu sa to všetko začína. 

Veľkej Vedeckej Rade, – pardon – Vedeckej Rade Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) 
v Nitre (takto sa medzitým VŠP v Nitre „premenovala“) trvalo plných 17 (slovom: sedemnásť) 
mesiacov (nie dní, nie týždňov, ale, naozaj, mesiacov), kým si dala do programu bod neschváliť 
rozhodnutie VR svojej FHV a kým ho 24. apríla 1997 roku skutočne aj neschválila. Pričom, na 
také dôležité jednanie mala prizvať aj mňa a – aspoň! –  predsedu inauguračnej komisie, ktorý je 
pracovníkom tej istej univerzity. 

Hneď nato začína ďalšie dejstvo tejto tragikomédie: nikto z celej UKF v Nitre v priebehu 
viac než  desať týždňov (áno – týždňov!) mi neoznámil toto „historické“ rozhodnutie ctenej 
Vedeckej Rady UKF!  

A tak som 10. júla 1997 osobne navštívil ctenú UKF a  od prorektora pre vedu a výskum  
som sa „z prvej ruky“ dozvedel, že „naša Vedecká Rada o tejto záležitosti už dávno jednala“ 
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a „jednohlasne rozhodla, že... nesúhlasí!“ (Samozrejme, že písomne mi pán prorektor toto 
oznámenie nedal, – vraj mi Rektorát „toto všetko“ pošle úradnou cestou!) 

A až tu sa „toto všetko“ začína. 

Po niekoľkých dňoch som „úradnou cestou“ dostal niekoľkoriadkové oznámenie o tom, že 
VR UKF v Nitre na svojom zasadnutí 24. apríla 1997 roku zamietla rozhodnutie VR FHV VŠP 
v Nitre zo dňa 29. novembra 1995 roku pre nesplnené podmienky a formálne nedostatky. 
Samozrejme, že ani jedná nesplnená podmienka, rovnako ako ani jeden formálny nedostatok 
v oznámení uvedené neboli. 

(Keďže ďalej v texte budem častejšie citovať z rôznych dokumentov a tieto občas aj 
komentovať, všetky citáty budem podávať kurzívou, aby bolo jasné, ktoré slová sú 
z dokumentov, a ktoré sú mojim komentárom týchto dokumentov.) 

Spolu s dekanom FF UPJŠ sme preštudovali predpisy MŠ SR o odvolaniach a sťažnostiach 
a 28. júla 1997 roku som poslal Univerzite KF v Nitre odvolanie na MŠ SR proti uzneseniu VR 
UKF v Nitre zo dňa 24. 4. 1997 č. 5/97, v ktorom som stručne – ako sa len dalo – a slušne – ako 
som bol zvyknutý – uviedol: 

Celé konanie – návrh inauguračnej komisie, všetky posudky mojej práce, inauguračná 
prednáška a rozpráva k nej ako aj rozhodnutie VR vašej humanitnej fakulty bolo jednoznačne 
pozitívne. 

Po schválení návrhu... Vaša VR nedostala žiadne kritické pripomienky na moju 
inauguráciu ani zo strany vašich orgánov alebo jej členov, ani zo strany vedeckých pracovníkov, 
ústavov či ustanovizní mimo vašej Univerzity, ktoré by viedli Vašu VR, ako nadriadený orgán, 
k zmene rozhodnutia zodpovedného orgánu Vašej Univerzity. 

Preto úplne neodôvodnene vyznieva tvrdenie Vašej VR, že „návrh na vymenovanie za 
profesora“ nebol schválený vašou VR pre nesplnené podmienky.., a to tým viac, že ani v uznesení 
sa neuvádza, ani ústne mi nikto zo zodpovedných  pracovníkov vašej VR (napríklad, prorektor 
pre vedeckú prácu) nevedel uviesť ani len náznak nejakej podmienky, ktorú by som ja zo svojej 
strany nesplnil... 

Pokiaľ ide o „formálne nedostatky v agende návrhu“ zaiste patria na vrub 
administratívnych pracovníkov.., avšak, predpokladám, ony v žiadnom prípade nemôžu mať takú 
váhu, aby v ich dôsledku boli zamietnuté návrhy inauguračnej komisie, oficiálnych oponentov 
ako aj rozhodnutie VR vašej fakulty. 

Tým viac, že schvaľovanie... sa konalo po 17 mesiacoch od jeho prijatia.., a teda, ak sa 
nejaké formálne nedostatky vyskytli, bol dostatok času na ich odstránenie... (Neoficiálne sa 
povrávalo, že na jednej kópii  záznamu (zápisnice ) o rozhodnutí VR FHV chybеl podpis člena 
komisie. Podobný prípad – chýbajúci podpis – sa stal aj na inej fakulte. Tam však  zodpovedná 
referentka vycestovala do Bratislavy, zašla za manželkou člena komisie (či oponenta), spolu 
s ňou navštívila patričného pána v nemocnici, kde tento nepodpísaný dokument podpísal. Urobiť 
niečo podobné v Nitre, ak naozaj išlo o podobný „problém“,  nikoho nenapadlo.) 

Za zmienku stojí i skutočnosť.., že zamietnutie návrhu mi nebolo doručené plných  desať 
týždňov od jeho prijatia až kým som sa ho osobne nedožadoval 10. júla t.r.  pri osobnej návšteve 
Vášho úradu. Pričom prorektor... i... vo výpise z uznesenia uvádzate, že “Vaše materiály sme 
vrátili fakulte.., avšak dekanka uvedenej fakulty mi oficiálne oznámila, že do 10. júla t. r. (do dňa 
mojej návštevy u nej) nedostala žiadne oznámenie ani žiadne materiály v mojej záležitosti... 

V odvolaní som ďalej uviedol: 

Vaše uznesenie nemá oznámenie o možnosti odvolania proti nemu a aj preto je aj formálne 
neúplné a tým aj neúčinné. 
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A keďže ja som už vtedy tušil prvotnú príčinu tejto kalvárie, v odvolaní som ešte uviedol:  

Najpodstatnejší negatívny dopad Vášho zamietavého rozhodnutia postihol nie mňa, pretože 
ja som sa vždycky usiloval pracovať tak, aby každé moje slovo, – vyrieknuté či napísané – bolo 
pravdivé a osožné, nezávisle na tom, či pred mojim menom budú také či onaké symboly 
vedeckosti. Vaše rozhodnutie postihlo ukrajinistiku na Slovensku, pretože ide o jedinú katedru 
ukrajinského jazyka a literatúry v systéme slovenských vysokých škôl, – aj preto sme 
o inauguráciu boli nútení požiadať katedru príbuzného odboru,  – a bez profesora v odbore nie 
je možná výchova nových vedeckých pracovníkov. (Profesori ukrajinskej literatúry 
i ukrajinského jazyka na FF UPJŠ, inaugurovaní pred časom práve v Nitre, medzi tým odišli do 
dôchodku.) Vaším rozhodnutím ste fakticky začali postupnú likvidáciu jedného vedného 
vysokoškolského odboru na Slovensku. V dôsledku uvedeného musím považovať Vaše 
rozhodnutie v predmetnej veci za tendenčné i neobjektívne, a  preto sa proti nemu odvolávam 
a žiadam MŠ SR o zjednanie nápravy. 

Univerzita KF v Nitre mi skoro poskytla nepopierateľné argumenty o tom, že moje 
predpoklady príčin jej zamietavého stanoviska boli pravdivé. Nie, žeby sa ospravedlnila za 17-
mesačné zdržiavanie či žeby zmenila svoje rozhodnutie, naopak, – a teraz sa podržte –  viac ako 
rok, – áno, viac ako rok zadržiavala moje odvolanie u seba a nepostúpila ho adresátovi, ako to 
mala urobiť v určenom termíne! 

 Keďže som to – pri všetkej mojej kritickosti k UKF ani len nepredpokladal, bombardoval 
som medzi tým spomínané ministerstvo, pretože som predpokladal, že sú to ministerskí 
byrokrati, ktorí mi na moje odvolanie neodpovedajú. Až po niekoľkých urgenciách môjho 
odvolania na MŠ SR a po niekoľkých nemastných-neslaných odpovediach z MŠ SR a na 
výslovné požiadanie MŠ SR (list zo dňa 28. 5. 1998 – viď ďalej) Nitra postúpila moje odvolanie 
ministerstvu, a iba potom mohlo začať ďalšie dejstvo tejto tragikomédie.  

Aby som moje rozprávanie príliš nerozťahoval, obmedzím sa iba na niekoľko citátov 
z môjho listu generálnemu riaditeľovi sekcie vysokých škôl MŠ SR pánovi M. Tolnaymu, zo dňa 
8. apríla 1998 roku: 

Obraciam sa na Vás opätovne.., pretože Vaše predchádzajúce odpovede úmyselne ignorujú 
podstatu mojej sťažnosti a odpovedajú na veci, na ktoré som sa nesťažoval a odpovede na ktoré 
som od Vás nežiadal. 

Nesťažoval som sa, napríklad, „na  priebeh inauguračného konania na UKF v Nitre“, 
pretože toto konanie na fakulte... prebehlo síce značne oneskorene ale správne a s pozitívnym 
výsledkom. 

Sťažoval som sa... na konanie rektora UKF v Nitre, ktorý Vám nepostúpil moju sťažnosť 
z 28. júla m. r.  Vy v odpovedi uvádzate, že moja sťažnosť na toto jeho konanie bola 
opodstatnená, teda jeho konanie nebolo správne, (z listu MŠ zo dňa 16. 2. 1998) tvrdíte tiež, že 
ste prijali opatrenia na zamedzenie podobných prípadov v budúcnosti (toto všetko tiež nemá nič 
spoločné s mojou záležitosťou), avšak nepodnikli ste nič v mojej záležitosti, aby Vám rektor moju 
„opodstatnenú“ sťažnosť postúpil a aby ste ju  prerokovali v meritu veci. 

Vo Vašej druhej odpovedi píšete, že „odbornú stránku Vašej sťažnosti nemôže posúdiť 
ministerstvo školstva ale len rektor...“ Ja som sa predsa nesťažoval „na odbornú stránku“ 
inaugurácie, pretože táto prebehla správne a pre mňa úspešne. Celá neprávosť, nespravodlivosť 
a nehoráznosť situácie začína tam, kde sa skončila odborná problematika inaugurácie a kde 
začala politická špekulácia okolo nej, a túto špekulatívnu stránku konania (už nie inaugurácie), 
spojenú s odopieraním mi práv, ktoré som zákonitou cestou získal, ktosi v tomto demokratickom 
štáte má mať právo i povinnosť skontrolovať a prehlásiť o nej či bola v súlade s právom alebo 
nie. Nadriadeným orgánom univerzít i rektorov v SR je MŠ SR a preto trvám  na pôvodnom: 
vyžiadať si konečne od rektora UKF moju sťažnosť z 28. júla m. r.  a prerokovať správnosť 
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administratívneho a vecného postupu rektora, správnosť uvedenia mojej veci pred VR UKF, ako 
aj dôvody pred VR uvedené, ak v dôsledku tohto postupu VR UKF jednoznačne zamietla 
rozhodnutie „odbornej“ VR FHV, ktorá po úspešnom vykonaní  inaugurácie so všetkými k tomu 
patriacimi náležitosťami jednoznačne odsúhlasila predovšetkým „odbornú“ jej stránku. 

Keďže... po úspešnej inaugurácii na FHV v Nitre sa nikto na nesprávnosť konania VR 
fakulty... nesťažoval, keďže dekanka FHV dodnes tvrdí, že jej nikto z rektorátu UKF moju 
záležitosť nevrátil a žiaden dôvod nesprávneho konania VR FHV neuviedol, žiadam zistiť 
príčinu, v dôsledku ktorej následný orgán jednoznačne zamietol rozhodnutie  nižšieho svojho 
orgánu a pritom neuviedol ani jedno pomýlenie predchádzajúceho orgánu. Toto všetko už nie sú 
„odborné záležitosti inaugurácie“, ktoré by nadriadený orgán nemohol skontrolovať, ale 
záležitosti spojené so správnym konaním, a toto je predsa kontrolovateľné a zistiteľné. Ostatné 
náležitosti... sú uvedené v mojej pôvodnej sťažnosti, na prerokovaní ktorej naďalej trvám.  

A nakoniec tohto listu som ešte dodal: 

Bolo by vhodné, aby sa najvyšší orgán v oblasti školstva SR konečne prestal tváriť, že nevie 
o čo ide a neodpovedal mi drobnôstkami, na ktoré som sa ho nepýtal a ktoré s podstatou veci 
nemajú nič spoločné, a konečne sa ujal merita veci a vyriešil ho pozitívne. 

A celkom nakoniec: 

...Sotva postupuje správne aj Vaše právne oddelenie, na ktoré som sa ako pracovník VŠ 
obrátil, ak mi doposiaľ neposkytlo ani právnu pomoc, ba ani len slovko odpovede. 

Súkromne viem, že na tento a ďalšie listy, sťažnosti a odvolania ministerstvu, (predsedovi 
inauguračnej komisie, predsedovi Akreditačnej komisie SR prof. L. Bukovskému, (ktorého som 
aj osobne navštívil), Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Ústavnému súdu SR (ktorému som 
podal podnet pre porušenie práv a tajomníčka ktorého mi osobne vyslovila názor, že boli 
porušené moje práva, avšak prijať patričné rozhodnutie o merite veci môže iba nadriadený 
orgán UKF, a tým je MŠ SR), VR UPJŠ v Prešove) MŠ listom oznámilo Rektorovi UKF v Nitre, 
že vo svojich jednaniach voči mne sa Univerzita dopustila toľkých (viacerých) porušení zákonov 
a predpisov, že to v liste ani vypisovať nebudú; nech sa na MŠ dostaví prorektor pre vedu, že si 
to tam spoločne a vzájomne „všetko dohodnú“. („Dohodli“ si to na  „pracovnom stretnutí... za 
prítomnosti...“ práve 25. 5. 1998 – viď ďalej.) Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že tajomník 
Akreditačnej komisie SR, s ktorým som telefonický jednal, mi povedal, že „Nitra si robí čo chce, 
a je iba otázkou času, kedy to tam všetko praskne“ – žiaľ, záznam z tohto rozhovoru nemám...) 

Až v dôsledku toho všetkého mi MŠ SR listom  zo dňa 25. 5. 1998 p. č. 1561/98-5 
oznámilo, že „vo veci mojej sťažnosti na záležitosti spojené so správnym konaním vo veci môjho 
inauguračného konania vo VR UKF v Nitre sa koná“,  a rektorovi UKF p. Libovi – o tri dni 
neskôr – 28. 5. 1998 – pod tým istým číslom – 1561/98-5 – oznámilo celý rád takých závažných 
údajov, ktoré v každom jednotlivom bode potvrdzujú moju pravdu, že si ho dovolím celý uviesť 
vo fotokópii.  

Až týmto listom  bola VR UKF donútená „konať“ a vykonať „opravné konanie“. 

 

Lenže pre tento – ako právnici hovoria – „nepredpokladateľný“ prípad si Rektor UKF 
zvolil úplne iný – celkom opačný – postup: Kým predtým pre jednotlivé úkony potreboval 
17 mesiacov (na schvaľovanie uznesenia VR FHV), viac ako 10 týždňov (na informovanie o 
zamietnutí), viac ako rok (na odoslanie odvolania), tento krát „opakované konanie“ vypísal 
takmer okamžite (4. 6.) po doručení listu (2. 6.). Mne toto oznámenie pošta doručila okolo 
10. júna (samozrejme, že bez uvedenia dátumu „opakovaného konania“), a samotné „opakované 
konanie“ previedol už 11. júna! Samozrejme, zasa bezo mňa  a bez predsedu inauguračnej 
komisie, ktorý bol pod bokom v Nitre. A, samozrejme, s tým istým zamietavým výsledkom!  
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A aby táto úctyhodná VR UKF nekonala formálne a pasívne, doplnila súpis porušenia 
zákonov a predpisov o ďalšie originálne nóvum: „pri obnovenom konaní zmenila hlavný dôvod 
zamietnutia rozhodnutia VR FHV zo dňa 29. 11. 1995 a tvrdí, že táto škola „nemá právo 
vymenúvacieho konania v odbore teória a dejiny ukrajinskej literatúry“. 

Nezostávalo mi nič iné, ako sa znovu pustiť do vysvetľovania ctenej a váženej VR UKF 
v Nitre v čom všetkom sa dopúšťa pochybenia. 

„Sťažujem sa na uvedené (z 11. júna)  rozhodnutie VR UKF v Nitre preto, že: 
VR UKF pri obnovenom konaní zmenila hlavný dôvod zamietnutia rozhodnutia VR FHV zo 

dňa 29. 11. 1995 a tvrdí, že táto škola „nemá právo vymenúvacieho konania v odbore teória 
a dejiny ukrajinskej literatúry“.(Pri tom zákon výslovne zakazuje meniť dôvod zamietnutia 
v procese prejednávania odvolania. A pokiaľ ide o argument, že táto škola „nemá právo...“ – ten 
nie je pravdivý, pretože ešte pred schválením žiadosti prešovskej VR FF UPJŠ o konaní 
inaugurácie na VŠP v Nitre, dekan FHV VŠP v Nitre, spolu s navrhovaným predsedom 
inauguračnej komisie túto záležitosť konzultovali na MŠ SR.) 

Ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, potom uvedená  (univerzitná) VR nemala              
o predmetnej záležitosti vôbec rozhodovať, ale mala vrátiť predmetnú záležitosť na              
prejednávanie tomu, kto o tejto záležitosti v SR má právo rozhodovať. Uvedená  (fakultná) FR 
však mala právo jednať o tejto záležitosti, pretože tá istá VŠ už v podobných záležitostiach 
právoplatne jednala. Konala sa tu inaugurácia p. doc. Michala Romana za profesora práve 
z odboru teórie a dejín ukrajinskej literatúry a p. doc. Mikuláša Šteca za profesora z odboru 
ukrajinský jazyk. 

O tom, že moja inaugurácia sa mohla konať práve v Nitre nepochybovala ani VR FF UPJŠ 
v Prešove, ktorá sa so žiadosťou o inauguráciu na VR FHV v Nitre obrátila, ani VR FHV v Nitre, 
ktorá túto požiadavku prijala, a inauguráciu podľa všetkých náležitosti pripravila a previedla. 

Neobstojí ani špekulácia o príbuznosti „medzi základným odborom a porovnávaným 
odborom“. Je totiž všeobecne uznávaným faktom, že jedna východoslovanská literatúra má 
nesporne bližšie  k inej východoslovanskej literatúre ako k hociktorej západoslovanskej (či inej) 
literatúre, a to tým viac, že ukrajinská i ruská literatúra existovali v Sovietskom zväze v tom 
istom štáte a riadili sa tými istými umeleckými, ideovými a inými kritériami. 

Ako ďalšie dôvody zamietavého stanoviska VR UKF uvádzala tiež spomínaný fakt 
s chýbajúcim podpisom a argument o nesprávnom zatriedení niektorých mojich prác v zozname 
publikácií. V mojom odvolaní som tieto (ako aj iné) „prkotinky“ či „pikantnosti“ musel znovu 
vysvetľovať, aj keď bolo nad slnko jasnejšie, že to nie sú skutočné dôvody zamietnutia 
rozhodnutia VR FHV VŠP. Namiesto toho som sa snažil argumentovať podstatnejšími 
argumentmi, ako napríklad: 

Podstatné však je, že pri hodnotení prác akéhokoľvek autora je potrebné uprednostniť 
kvalitu produkcie pred počtom prác, počtom strán ako aj pred tým, v ktorom časopise boli 
uverejnené. Ešte podstatnejšie však je, že je treba hodnotiť predložené práce, a nie konštatovať, 
že autor nenapísal také či inakšie práce. Podľa predstáv VR UKF by bolo možné vytýkať 
romanistovi, že nenapísal poviedky a novelistovi, že nenapísal ani jeden román, ako to vysmieval 
K. Čapek už viac ako pred polstoročím. (Ak by VR UKF nebola voči mne (a ukrajinistike na 
Slovensku) zaujatá, mohla vziať na zreteľ „drobulinkú“ skutočnosť, že som plných dvadsať 
rokov bol neprávom diskriminovaný a úplne vylúčený z vedeckého a spoločenského života, ba aj 
z akejkoľvek „verejnoprospešnej“ práce a činnosti, a iba v dôsledku tejto „maličkosti“ som 
nemohol byť ani úspešnejší, ani aktívnejší, ani vedúcim pracovníkom  takých vedeckých 
programov, ako boli „VEGA“, „KEGA“ či iné im podobné.)  
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Na záver uvádzam hlavný dôvod odvolania: Moja inaugurácia pred VR FHV VŠP v Nitre 
29. 11. 1995 bola úspešná a platne ukončená. Proti tomuto faktu nevzniesol nikto... žiadne 
pripomienky. Preto rozhodnutie VR UKF, ktoré sa konalo po 17 mesiacoch od inaugurácie 
a obnovené vymenovacie konanie skoro po troch rokoch od inaugurácie, a to napriek tomu, že 
VR, podľa jej vlastného názoru, nemala právo o tejto záležitosti jednať, považujem naďalej za 
jednanie nesprávne a za špekuláciu, ktorej cieľom je poškodiť a znevážiť moju celoživotnú prácu 
i moje postoje vo vedeckom a spoločenskom živote ako aj súčasne poškodiť záujmy katedry 
ukrajinského jazyka a literatúry a vedného odboru ukrajinistiky na Slovensku, nakoľko bez 
profesora na katedre sa nemôžu vychovávať ďalšie vedecké kádre pre tento odbor. 

Žiadam preto MŠ SR aby konečne kompetentne rozhodlo a ukončilo toto právne 
nepodložené a zaujaté stanovisko voči mojej osobe, práci i katedre. 

Súčasne pripomínam, že nestojím o odporúčania (aké mi MŠ SR navrhovalo) kde by som 
sa mal uchádzať o titul profesora. Som občanom Slovenskej Republiky, v tomto štáte celý život 
pracujem na jeho prospech, za svoje postoje v záujme tohto štátu i jeho obyvateľov som bol 
dvadsať rokov perzekvovaný a poškodzovaný a preto trvám na pozitívnom doriešení „tejto 
záležitosti“. Pripomínam, že som profesorom Slobodnej ukrajinskej univerzity v Mníchove 
a zaiste by som sa mohol stať aj  profesorom niektorej univerzity v Ukrajine či aj inde vo svete, 
kde sa kandidát na profesora hodnotí podľa dôležitosti jeho prác a činnosti, avšak nikto mi 
nemôže upierať právo žiadať spravodlivé ohodnotenie mojej práce v svojom štáte, tým viac, že 
som tu podľa všetkých platných  predpisov a požiadaviek úspešne vykonal inauguráciu na 
profesora. 

A celkom na záver som ako bodku za vetou uviedol: 

Ľutujem, že som nútený Vás svojou sťažnosťou zamestnávať, avšak podotýkam, že tak 
budem robiť do konečného pozitívneho doriešenia „mojej záležitosti“, a to aj cestou jej 
medializácie. 

Po tom všetkom ešte nasledovali:  

- Urgencia vyššie citovaného odvolania na MŠ SR zo dňa 18. júla 1998, 
- žiadosť novému rektorovi UKF prof. Kluvancovi zo dňa 13. 9. 1999  o nové opravné konanie 

vo veci mojej inaugurácie.., nakoľko sa opakované schvaľovanie rozhodnutia VR FHV... 
konané 11. 6. 1998 opäť uskutočnilo bez mojej prítomnosti (ako aj bez prítomnosti predsedu 
inauguračnej komisie...), čo je zjavne v rozpore so zákonom, 

- odpoveď nového rektora UKF zo dňa 23.9. 1999, v ktorej uvádza, že rozhodnutie vedeckej 
rady UKF zo dňa 11.6.1998... treba považovať za konečné.., nové opravné inauguračné 
konanie nie je možné, vzhľadom na podstatnú okolnosť, že Filozofická fakulta UKF nie je 
akreditovaná pre vymenúvacie konanie na profesora z odboru Teória a dejiny ukrajinskej 
literatúry a ani pre žiadny príbuzný odbor, 

- môj list rektorovi UKF  (zo dňa 15. novembra 1999) o tom, že  Váš argument prečo 
nemôžete uskutočniť opravné konanie.. nie je pravdivý. Podľa informácie od predsedu 
Akreditačnej komisie (prof. L. Bukovského) Vaša FF má právo konať inauguráciu z odboru 
Teórie a dejín literatúr, čo neraz aj dokázala inauguráciou mnohých uchádzačov z týchto 
odborov. Preto Vám opätovne navrhujem vykonať takéto konanie, ktoré by sa uskutočnilo za 
mojej účasti ako aj za účasti predsedu inauguračnej komisie FHV  

- a zaujímavá odpoveď – list pána rektora (zo dňa 6.12.1999) mne osobne, v ktorom mi 
dobrácky vysvetľuje, prečo nemôže nové opravné konanie v predmetnej veci vypísať 
a vykonať. (Domnievam sa, že podstata tohto listu môže byť zaujímavá aj pre čitateľa tohto 
materiálu, preto túto podstatu listu uvádzam:) 

V zmysle zásad akreditačnej komisie príbuznosť odborov sa vyjadruje štyrmi základnými 
vzťahmi: 
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- vzťah inklúzie (všeobecná jazykoveda – slovanská filológia) 
- vzťah ekvipolencie (napr. geofyzika – fyzika, respektíve geológia) 
- vzťah zážitkovej ikonickosti (hudobná veda – hudobné umenie) 
- vzťah základného odboru a jeho didaktickej transformácie. 
 Filozofická fakulta UKF má udelené právo konať habilitácie a inaugurácie v odboroch: 
- teória literatúry a dejiny ruskej literatúry 
- teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry. 
 Odbor ukrajinská literatúra nie je s uvedenými odbormi ani v jednom vzťahu  definujúcimi 
príbuznosť odborov. 

(Teda až do takýchto „jemných“ inklúzivných, ekvipolentných, ba aj ikonických  (či 
komických?) vzťahov ma pán rektor UKF (už nový!) nakoniec dostal, aj keď pri osobnom 
stretnutí mi povedal, že on za zamietavé stanovisko na VR UKF nehlasoval. Pán rektor tvrdí, že 
podľa zákonov geofyziky, fyziky, geológie a iných vied a umení sa na Slovensku nedá doriešiť 
inaugurácia z najbližšieho odboru ruskej či slovenskej literatúry. A čo keby sa nitrianska 
vedecká komunita bola pokúsila konať na základe zdravého ľudského rozumu a nešikanovala ma 
celých päť rokov ako nejakého nezbedného a neschopného chlapčiska? Nebolo by sa to dalo – 
pri dobrej vôli a bez špekulácie – pozitívne a spravodlivo doriešiť?) 

Avšak po mnohonásobnom presvedčení, že skutočné ide o nepekný neetický komplot 
kohosi zainteresovaného na takomto riešení „tejto“ „mojej“ „záležitosti“ a v zmysle skúsenosti, 
že múdrejší ustúpi, som prestal márniť sily i prostriedky na túto očividne špekulatívnu podlosť 
zo strany „nadriadených orgánov“. 

Po čase sa však situácia na prešovskej FF UPJŠ vyprofilovala tak, že už aj tam mali 
profesora – síce nie pre teóriu a dejiny ukrajinskej literatúry, ale pre literárnu vedu, a tak som po 
rokoch, z iniciatívy toho istého kolegu profesora Jána Sabola (už nie dekana FF) ako neschopný 
študent robil reparát z inaugurácie na profesora literárnej vedy. (Takže som, napríklad, teoreticky 
vzaté, mohol byť garantom či školiteľom práce z  teórie francúzskej literatúry, ale nemohol som 
byť školiteľom práce, povedzme, zo života a diela Tarasa Ševčenka, aj keď práve dejiny 
ukrajinskej literatúry boli mojím odborom! 

Samozrejme, že pri reparáte o päť rokov neskôr som už mal viac uverejnených prác i 
vydaných kníh, viac aktívnych účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách, sympóziách 
a iných stretnutiach, – to uvádzam preto, aby mi niekto z nitriansko-ministerskej „vedeckej“ 
komunity nevytýkal, že mi Prešovská univerzita dala titul z bratskej lásky – ale, hlavne, 
v Prešove, kde som na univerzite celý život aktívne pracoval – bohužiaľ, z dvadsať ročnou 
prestávkou na „tvorivú dovolenku“ –  som našiel pochopenie „mojej záležitosti“.  

Ako spomienka na nitriansku blamáž mi zostalo iba pár otázok, ktoré si občas ešte položím 
a na ktoré dodnes nepoznám odpovede: 

Kto bol iniciátorom toho všetkého? A prečo to robil? To skutočne až tak nenávidíme 
Ukrajinu, jej národ, kultúru i literatúru, že na všetko s ňou spojené naďalej pozeráme 
ruskými okuliarmi, aj keď nám nikto z Ukrajincov nikdy nič zlého v dejinách  ani 
v súčasnosti neurobil? A kto na zasadaní VR UKF referoval a aké dôvody uviedol, ak vedecké 
zhromaždenie „reprezentantov“ univerzity bolo odrazu „takmer“ jednomyseľne „proti“, aj keď 
pred 17. mesiacmi podobné vedecké zhromaždenie – vtedy iba reprezentantov humanitných 
vied – bolo „takmer“ jednomyseľne „za“? Žeby tu rozhodujúcu úlohu zohrali skutočné 
inklúzivné, ekvipolentné či zážitkovo ikonické vzťahy geofyziky, fyziky, geológie, hudobných 
vied ako aj vzťahy didaktickej transformácie? Takýto úvod k neschváleniu rozhodnutia 
odborníkov mohol dať iba všemocný pán rektor, (a ani on nemusel byť sám!) Ale čo mohol 
či musel povedať, že to od základu zmenilo postoje  členov VR – to skutočne dodnes neviem 
ani si to vo svojej bujnej fantázii neviem predstaviť. 
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A čo Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky? (Z úcty k vážnosti úradu píšem všetky 
zložky názvu s veľkými písmenami!) Kto inšpiroval jeho vedúce kádre k takémuto postoju? 
Žeby sa „triedny nepriateľ“ aj po nežnej a zamatovej dostal až tak vysoko? Toto sa – napriek 
existencii zákona o dostupnosti  k informáciám – asi nikdy nedozviem.., veď mi už toho ani veľa 
nezostalo prežiť! 

Jedno však ešte musím splniť: 

V jednej z početných sťažnosti som MŠ SR presviedčal (či zastrašoval?), že za pozitívne 
riešenie „mojej záležitosti“ budem naďalej bojovať, že tak budem robiť do konečného 
pozitívneho doriešenia „mojej záležitosti“, a to aj cestou jej medializácie. A keďže som sa 
konečného pozitívneho doriešenia „mojej záležitosti“ v Nitre nedožil, plním aspoň druhú časť 
sľubu (či zastrašovania):  

„Moju záležitosť“ týmto oficiálne „úradne“ medializujem! 
 
V Prešove, dňa 27. februára 2009   

       Prof. PhDr. Juraj Bača, CSc.  

 

 

 
 

K meritu veci sa priamo vzťahujú nasledujúce dokumenty, ktoré sú v archíve v Nitre: 

1. Zápisnica VR FHV VŠP v Nitre z 29. 11. 1995, v ktorej sa schvaľuje rozhodnutie (zápis, 
zápisnica) inauguračnej komisie  z inaugurácie docenta PhDr. Juraja Baču, CSc. za profesora, 
konanej toho istého dňa. 

2. Zápisnica VR UKF v Nitre z 24. 4. 1997, v ktorej sa  neschvaľuje  vyššie uvedená zápisnica VR 
FHV VŠP v Nitre. 

         3.   Moje odvolanie na MŠ SR zo dňa 28. 7. 1997, ktoré bolo poslané cestou UKF 

4. List MŠ Rektorovi UKF zo dňa 16. 2 1998 v tejto záležitosti 

5. List MŠ UKF (Rektorovi) zo dňa 25. 5. 1998 (č. 1561/98-5) - pozri str. 73 

6. Môj list-žiadosť Rektorovi UKF z 13. 9. 1998 

7. Odpoveď Rektora UKF z 23. 9. 1998 

8. Moj list-žiadosť Rektorovi UKF z 5. 11. 1999 

9. Odpoveď Rektora UKF z 6. 12. 1999  
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2.6 LEBO JA SOM ČLOVEK..! 
(Otvorený list sirovi Winstonovi Churchillovi) 

 
      Človek – nič väčšie nepoznám, 
      Nič menšie neberiem! 
        Juraj Bača 
 
      Aby bol syn a bola matka, 
      A boli ľudia na zemi.. ! 
       Taras Ševčenko 

 
Veľavážený Pane-Sire! 

 

Niektorí dobrodinci, keď už nevedia ako ospravedlniť svoje ustavičné porušovanie 
normálnej ľudskej morálky, odvolávajú sa na Vaše slová o tom, že „democracy ist the worst 
form government..,“ ktoré by radi chápali tak, že demokracia nie je dokonalou, ale ona je predsa 
len najlepšou formou vlády, lebo krajšiu nikto nevymyslel.., – a spoliehajú na to, že proti 
tvrdeniu takej významnej osoby a takého veľkého politika, akým Ste Vy boli a Ste, sa nikto 
neodváži namietať. 

Mne sa však zdá, Sire, že keby Ste mali možnosť zahanbiť takých „demokratov“ urobili by 
Ste to nemenej trefne, ako trefne Ste zhodnotili demokraciu ako nedokonalú formu vlády. 

Zároveň viem, že vo Vašom živote a medzi Vašimi múdrymi myšlienkami možno nájsť 
dostatok príkladov, ktoré by dokázali, že Vy Ste nesformovali a nepoužili  uvedenú myšlienku 
na obhajobu svojich či cudzích nepekných a nemorálnych činov, ako to z Vašimi slovami robí 
súčasná „elita“. Vaše kritické hodnotenie  nedokonalej formy vládnutia nekanonizuje takúto 
demokraciu ale naopak, dáva možnosť (ba aj nabáda) vylepšovať a zdokonaľovať ju, ba, 
postupne, aj zmeniť ju na lepšiu. 

Zároveň som presvedčený, že vtedajšia demokracia a vtedajšie jej zneužitia sa nedajú 
porovnávať s jej zneužívaním dnešnými „demokratmi“. Pochopiteľne, nezabúdam, že aj vo 
Vašich časoch ba aj vo Vašej krajine kandidáti na kráľovskú korunu hrdúsili detí svojich bratov, 
aby títo neboli pre nich prekážkou v ich snahách dosiahnuť svoje zámery a svoje ciele. Ale 
zároveň viem, že vo Vašich časoch, aby sa niekto stal milionárom, bolo treba  usilovne pracovať 
rokmi ba ja desaťročiami. 

          A dnešní kandidáti na milióny a na najvyššie posty objednajú si vraždu svojich 
konkurentov, (skoro tak, ako Ste si Vy objednávali pohár whisky), a potom  – už v priebehu 
niekoľkých dní, ba, dokonca, v priebehu jednej noci – zorganizujú takú „transformáciu“ či takú 
„privatizáciu“ obrovského majetku, že ich deti – povedzme, nejaký študent siedmej triedy 
gymnázia, ktorý večer išiel spať normálnym študentom, sa zobudí ráno milionárom, lebo jeho 
otec – v priebehu jednej noci – zrealizoval mnohomiliónovú transakciu a transformáciu, ba ešte, 
– v priebehu tej istej noci – stihol prepísať ten majetok na maloletého syna, aby on sám pred 
„národom“ (ale najmä pred kontrolnými orgánmi) zostal čistý, ako Kristovo ľavé oko! 

Pochopiteľne, viem, že aj vo Vašich časoch  rôzni páni a pánkovia stvárali také veci, 
o ktorých normálni ľudia nesmeli ani počuť, ani vedieť,  lenže to, čo stvárajú dnešní boháči – to 
je jedno: prezidenti či premiéri, kardináli či biskupi, mafiáni, korupčníci, biznismeni, politici či 
iná „elita“ – (spoločenská pena!) – sa vôbec nedá porovnávať s niekdajšími amatérmi v týchto 
záležitostiach.  
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Vo Vašich časoch, napríklad, za nespravodlivé odsúdenie jediného Dreyfusa padali 
ministerské hlavy ba aj vlády, a dnes „chybičky“ podobného rozsahu prechádzajú takmer 
nespozorovanými spravodlivosťou, alebo sa ich „prešetrovanie“ zatiahne na takú dlhú dobu, že 
sa na nich celkom zabudne, alebo sa – medzitým – prekryjú podobnými „priestupkami“ iných 
mocných tohto sveta (možno aj nie menšími hriechmi včerajších kritikov takýchto hriechov).  
A vtedy generálny prokurátor štátu zdvihne prst a  povie: Páni, neradím otvárať túto záležitosť, 
lebo otvoríme Pandorinu skrinku, a potom na žiadnom z Vás ani suchej nitky nezostane! (Viď 
naše GORILY!) 

Tak čo budeme robiť, vážený Sire, s Vašimi slovami o mizernej demokracii, za ktoré, ako 
pod velikánske staromódne dáždniky pred dažďom, stále častejšie sa  schovávajú dnešní piráti 
najhrubšieho zrna? 

Zaiste viete, Sire, že v porovnaní s Vašimi časmi súčasný biznis nepredstaviteľne 
zbrutálnel, zhrubol a rozrástol sa: On sa dnes  pokúša dosiahnuť neba, lenže sa prepadá do 
najstrašnejšieho pekla, a pod ničím a nikým nekontrolovanou jeho neobmedzenou mocou robí 
u ľuďmi to, čo nerobí zver so zverou... Za posledné roky milióny ľudí bolo vyhnaných z ich 
domovov, z ich dedín a miest, ale aj z ich štátov.., milióny ľudí, – najmä detí! – malých, v ničom 
nevinných detí! – hladujú a umierajú od hladu – každých pár sekúnd, v deň i v noci,  v chlade 
i v horúčave, v zime i v lete, – umiera od hladu – každých pár sekúnd! – jedno dieťa! 
(Spomínate: Dostojevskij: Keby existoval Boh, bol by to najväčší zločinec, lebo dovoľuje, aby 
trpeli deti! Dokonca i Lenin – ten organizátor zabíjania niekoľkých vinných ale miliónov 
nevinných, priznával: Lepšie je, hoci nešikovne, povedať pravdu, ako ju zamlčovať, ak sa jedná 
o dôležitú vec! Lenže nikto nekričí! A ak sa aj ozve nejaký Don Kichot a skúsi niečo zakričať, 
tak sa mu ozvenou ozve: „Idiot!“  

         Čo Vy na to, Sire, ktorý Ste už na situáciu v prvej svetovej vojne povedali, že tu „sa 
spojili hrôzy všetkých dovtedajších stáročí a uprostred všetkých týchto hrôz sa ocitli nielen 
armády, ale aj celé národy... Ani vládcovia, ani ovládaní sa nezastavili pred žiadnym činom, 
o ktorom sa domnievali, že by im mohol pomôcť k víťazstvu.“ A vtedy to boli iba kvietočky 
hrôz v porovnaní s dneškom! 

Preto sa pýtam – čo budeme robiť, Pane Svetový Politik! 

Dovolíme najväčším naničhodníkom sveta aby naďalej Vašimi slovami zakrývali svoju 
amorálnosť a špinavosť? Budeme takýchto „demokratov“ naďalej považovať za normálnych 
ľudí či – dokonca! –  za „elitu“ ľudstva? Dovolíme majiteľom neobmedzenej moci dolárov 
bombardovať dediny, mesta a krajiny a na tom zarábať milióny, a potom tým istým ľuďom 
povolíme „rekonštruovať“ či znovu vybudovať to, čo včera zničili, a na tom znova zarobiť ďalšie 
milióny? 

To naozaj takúto demokraciu Ste ospravedlňovali ako najlepšiu z najhorších foriem moci 
a vládnutia? 

Nie-nie, Pane-Sire! 

Odmietam takú demokraciu ako najlepšiu formu spravovania veci verejných  z pomedzi 
najhorších! Lebo okrem  neobmedzenej moci dolára  a biznisu, – ako zvykli hovorievať v našom 
kraji, – existuje ešte normálny ľudský rozum a zdravý zmysel, existuje ešte obyčajná ľudská 
morálka, ktorá nedovoľuje mlčať a tým sa pasívne podieľať na tých nehoráznych podvodoch, 
ktoré súčasná „demokracia“ nepretržité koná; morálka, ktorá núti normálneho človeka  kričať 
o tom  barbarstve najmocnejších tohto sveta, ktorí bohom na zemi urobili dolár, a keď už ani 
tými dolármi nemôžu zakryť svoje nehoráznosti, odvolávajú sa na Vaše závažné slova a pri tom 
sa Vám posmievajú – veď sám Churchill bol nútený priznať, že nič lepšie neexistuje.., jeho berte 
na zodpovednosť, veď to on celý život pracoval na upevnení takejto formy moci i vlády..! 
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Nie-nie, Pane-Sire..! 

Kedysi na celý svet kričali, že všetka moc od Boha pochádza. Teraz to vyzerá tak, že 
všetku moc prevzal dolár, lenže aj táto zmena nie je pre mňa! 

Vedzte, Pane-Sire, – mňa porodila a sformovala dedina, malá karpatská dedina, kde doláre 
ani dodnes nezavládli, kde nevymrela ľudskosť, kde po stáročia si vážia a ctia človeka, kde 
všetko, čo človek má, má z výsledkov svojej práce, kde prebytok čohokoľvek, čo sa dalo zjesť, 
sa nepredával ale rozdal sa chudobnejším, kde po stáročia mocnými zákonmi boli zvyk 
a tradícia.., – a keď naša kravička  dávala viac mlieka, a u susedov vtedy mlieka nemali, lebo ich 
kravka bola teľná, vtedy sme my celé mesiace nosili mlieko tým susedom, a keď, neskôr, naša 
krava bola teľná a u susedov mali viac mlieka, vtedy susedove deti nosili mlieko nám... 
Zadarmo! Ešte ho aj priniesli! A keď chladnou jesennou nocou vietor naváľal susedových 
hrušiek, a my sme svojich hrušiek nemali, zašiel som ráno za susedom a poprosil som ho: Didu, 
nemohol by som si nazbierať trochu vašich hrušiek? A iba potom, keď mi dedo Kvaskanyn 
povedal: „Nazbieraj si, chlapče, nazbieraj!“ – poďakoval som sa dedovi a nazbieral som si trochu 
z jeho hrušiek. Inak bol by som musel ísť ďaleko do poľa nazbierať divých poľných hrušiek, 
ktoré potom mamka usušila, a my sme v zime týmito hruškami zaháňali hlad, hoci, hovorím, 
susedove hrušky boli na dosah ruky. 

Ja viem, vo Vašej krajine sa po stáročia vedú rodokmene významných rodov, a u nás sa od 
takýchto dávnych časov vedú rodokmene úcty k človeku a jeho práci.., a ja by som naozaj 
nemohol odhodiť ani nedojedené jablko, ak by vedľa mňa bol niekto hladný. 

Preto je pre mňa neprijateľná Vaša „demokracia“, neobmedzená vláda dolára nad životom 
a smrťou celých národov! Ja by som nemohol zaplatiť desiatky miliónov dolárov za výlet 
raketou do neba, podobne nemohol by som pocítiť žiadne ukojenie zo špeciálnych sexuálnych 
exkurzií do exotických krajín... ... 

Namietate: Nemohol by som, lebo nemám tie doláre ? 

Nie-nie, Pane-Sire! Ja by som skutočne nemohol kúpiť svojmu najmilšiemu psíkovi 
briliantový obojok za takmer milión dolárov, pokiaľ na svete  žijú milióny ľudí, ktorí nemajú čo 
na seba, nemohol by som pochovať psíka do špeciálneho mini mauzólea, pokiaľ „demokrati“ 
desiatkami tisíc zabíjajú nevinných ľudí a buldozérmi zhrňujú ich do bagrami vyrytých jám.., 
a už určite by som nemohol prehltnúť ani najchutnejšie vymyslené exotické susto z tela nahej 
krásavice, dokiaľ vo svete živoria celé národy bezdomovcov a umierajú od hladu nie menej 
pekné dievčatá.., dokiaľ desiatky tisícov dievčat a žien-matiek sú nútené  zanechať svojich 
najmilších a najbližších a ísť do sveta boháčov, a tam ako slúžky, ošetrovateľky, ale aj vo funkcii 
tvora „neurčeného charakteru“ – ponúkať svoje služby, – ale aj seba samých! – aj keby som 
skutočne mal milióny miliónov! 

Lebo ja som ČLOVEK, stvorený, – ako Vy tomu hovoríte – „na obraz Boží i na jeho 
podobu“, a nie najhoršia divá zver spomedzi všetkej zveri na zemi! 

Podľa mňa, vážený Pane, niet žiadnych pochybnosti o tom, že súčasná neobmedzenosť 
demokracie a demokratov, nikým a ničím nekontrolovaná moc biznisu, ktorému vládne 
neobmedzená moc dolára, nemajú – a ani nemôžu mať! – nič spoločné so skutočnou 
demokraciou – voľou ľudu a vládou zákona. 

Áno, viem: biznis a dolár sú – zatiaľ! – skutočne všemocní. 

Lenže, – opakujem – ja som ČLOVEK, mám rozum a slobodnú vôľu. Uvedomujem si 
neobmedzenú moc a silu biznisu, dolára, súčasnej „demokracie“ a celého mafiánskeho  systému 
moci, kde z rozkoše tratia ľudskú podobu jedni a v plnom bezpráví  a od hladu denno-denne 
hynú iní. A sily, ktoré trpia takúto „demokraciu“ a pod jej mocou denne zomierajú, sú ešte veľmi 
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slabé a veľmi rozdrobené, aby niekto z mocných tohto sveta si všimol ich biedu i ich bezmocné 
volanie o nápravu a zamyslel sa nad celosvetovým stavom veci verejných. 

Napriek tomu hovorím otvorene: takúto „demokraciu“ je nevyhnutne nutne nielen 
kritizovať (či trpieť, lebo, vraj, nikto nič lepšie nevymyslel!) – takúto demokraciu je potrebné 
jednoznačne odsúdiť.., začať ju zásadne prerábať a od základov ju zmeniť. A to nielen tak, že 
vymeníme koalíciu za opozíciu, že namiesto prezidenta Andrijovyča „zvolíme“ prezidentom 
Fedorovyča, ale tak, že do centra pozornosti skutočne postavíme ČLOVEKA, a všetku našu 
pozornosť – ale aj biznis a doláre – sústredíme na boj za zlepšenie jeho osudu a tým aj osudu 
celého ľudstva. 

Ľudstvo musí zobrať levov podiel moci doláru a biznisu a vrátiť ju človeku,  podrezať tým 
korene súčasnej mafie, korupcie, špekulácie, politickej i skutočnej prostitúcie a iným praktikám 
súčasnej „demokracie“. A práve kvôli tomu je nutné pootvárať všetky Pandorine skrinky, čo aj 
od toho jedinej suchej nitky na súčasnej „demokracii“ a jej „elity“ – skôr Luciferov než bohov – 
nezostane! 

Ja viem, raju na zemi nikdy nebude, (a či je naozaj potrebné, aby sa laň s levom objímali?), 
rôzni ľudia vždycky budú mať rôzne záujmy a želania, (ľudia sa vždycky budú rodiť i zomierať), 
predsa len je treba urobiť všetko pre to, aby sa na zem medzi ľudí vrátila obyčajná úcta 
k človeku a jeho práci, elementárna spravodlivosť, aby zo začiatku nehynuli milióny nevinných 
ľudí, a iba potom nech sa ľudia túlia aj k milovaným psíkom a úprimne prežívajú ich smrť. Zo 
začiatku nech zavládne láska medzi ľuďmi a úcta k životu a smrti človeka a potom – kto chce – 
nech do mauzóleí pochováva namiesto leninov a stalinov  svojich  milovaných psíkov. Veď 
milovaní psici sa nikdy nepodieľali na smrti miliónov ľudí a nezapríčinili žiadnu svetovú 
katastrofu, ako ti masoví vrahovia, ktorých sme doteraz pochovávali do mauzóleí.   

To čo budeme robiť, Pane, Svetový Politiku?! 
(Winston Churchill, zv. IV. Londýn 1966, str. 913-914.) 

 

       Prof. PhDr. Juraj Bača, CSc., Prešov 
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2.7  SNAHY A VÝSLEDKY JURAJA BAČU  (ROZHOVOR  S J. JURČIŠINOM) 
 
 

Pán profesor, 
zakrátko sa dožijete  osemdesiatich rokov, – k čomu vám úprimne blahoželám, – ale 

napriek tomu, že aktívne pracujete v mnohých odvetviach spoločenského života, – ste 
univerzitným profesorom, známym ukrajinským spisovateľom, aktívnym kultúrno-
spoločenským dejateľom a jedným z najaktívnejších ukrajinských publicistov na 
Slovensku,– zásluhou čoho ste známy v širokom okolí vášho pôsobenia, – napriek tomu  ste 
pomerne málo známy v slovenskom vedeckom i kultúrno-spoločenskom prostredí. Ak je to 
tak, – prečo?  

 
Asi to tak je, aj keď aj na Slovensku existujú „odborníci“, ktorí ma veľmi dobre poznajú, 

lebo na mňa po desaťročia donášali. A prečo som na Slovensku málo známy? Ukončil som 
štúdium na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity a na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského odbor  ruština a slovenčina a bol som prijatý za asistenta na Katedru ruského 
jazyka a literatúry na prešovskej Vysokej škole pedagogickej. Teda sústredil som sa na tento 
odbor (neskôr som prešiel na  ukrajinistiku.) Je tiež známe, že kandidátske i habilitačné práce sa 
píšu tak, aby sa zapáčili patričným komisiám. A až po dosiahnutí patričných titulov sa človek 
môže venovať tomu, čo má rád a v čom by sa chcel zdokonaľovať. A takto to malo byť aj 
v mojom prípade... 

 
A prečo tomu tak nebolo?  
 
Pretože, počas mojej ašpirantúry v Kyjeve som spoznal dva Sovietske zväzy: Jeden, ktorý 

všemožnými prostriedkami propagovali, a druhý, ktorý som videl na vlastné oči a precítil 
vlastným srdcom. Po návrate domov som sa stal veľkým propagátorom Sovietskeho zväzu, lenže 
nie toho, ktorý nám vnucovali, ale toho, ktorý som videl a spoznal. A tak sa stalo, že v r. 1961 
ma UPJŠ ešte vyslala na najvyššie celoštátne stranícke školenie, absolventi ktorého mali zaujať 
vedúce funkcie na univerzitách (iba pre zaujímavosť: tam som bol v skupine s budúcim 
predsedom vlády SSR Petrom Colotkom), avšak už v 1962 roku po jednej mojej prednáške 
o úspechoch ZSSR, kde som síce vynachválil tento Zväz ako sa len dalo,  ale povedal som aj 
vetu: „O koľko väčšie by boli bývali úspechy Sovietskeho zväzu, keby Stalin nebol dal 
vyvraždiť tisíce a tisíce sovietskej inteligencie.“ A tak som sa nestal žiadnym funkcionárom 
univerzity ani fakulty, ale dostal som sa na listinu protisovietskych, protisocialistických a ešte aj 
(ukrajinských) nacionalistických živlov. 

 
Takže cesta ku kariére, popularite či sláve bola zahataná... 
 
... na dlhých dvadsať rokov! V 60-tých rokoch som ešte stihol zaujať „popredné“ miesto 

v  slovenskej ukrajinistike, najmä v žurnalistike a publicistike, (dokonca som zvíťazil v ankete 
o najpopulárnejšieho ukrajinského dejateľa na Slovensku: zo 416 odpovedí som dostal 299 
hlasov, kým ďalší po mne – 225, 132, 87 a t. ď.), ale do celoslovenskej siete známych ľudí, 
predovšetkým pre kritickosť mojich prác a názorov na prácu straníckych  funkcionárov 
a orgánov, som sa nedostal. 

 
A potom prišiel rok 1968... 
 
Áno, a v ňom som bol ešte aktívnejším a naďalej veľmi kritickým. Takže po príchode 

tankov som už mal toho toľko na rováši, že by to bolo vystačilo na odsúdenie desiatich 
protistraníckych živlov. Len pre ilustráciu uvediem, že jednotlivé moje vystúpenia i články sa 
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prejednávali na ÚV KSS, ÚV KSČ, ÚV KS Ukrajiny ako aj ÚV KS Sovietskeho zväzu. A na 
spoločnom zasadnutí Politbyra ÚV KSSZ a Predsedníctva ÚV KSČ v Čiernej nad Tisou, – pár 
dní pred príchodom tankov, – prvý tajomník KS Ukrajiny mával práve mojou reportážou  
(″Здрастуй, Україно″, Пряшів, ″Дружно вперед″, 1966, č.10, s. 6-7 а 27) ako  vzorom 
protisovietskych písačiek (″образец антисоветской писанины″). 

 
Takže – vylúčenie zo všetkého na celých dvadsať rokov... 
 
Áno, lenže ani to nestačilo: V 1973 roku, – zato, že som v 1966 roku preniesol z Ukrajiny 

do Československa rukopis práce Ivana Dzjubu „Інтернаціоналізм чи русифікація?″  
(„Internacionalizmus či rusifikácia?“), prispel som k jeho rozmnoženiu a preprave na Západ, kde 
ho knižne vydali,  bol som odsúdený na štyri roky väzenia... Je pochopiteľné, že v takejto situácii 
som skutočne nemal možnosť prezentovať sa v žiadnom (nie iba v slovenskom) prostredí. 

 
Potom nám povedzte, čo ste počas tej dvadsaťročnej „dovolenky“ robili? 
 
Po návrate z Ilavy som bol v pobočke pražskej firmy Servotechna v Prešove „odborným 

referentom obchodných, technických a servisných služieb“ (čiže: skladníkom, šoférom, ale aj 
„dievčaťom pre všetko“), neskôr v inej firme – tiež šoférom, skladníkom ale aj organizátorom 
prevádzky na počítačoch, a potom znovu skladníkom (s výpovednou lehotou vo vrecku) – a tak 
podobne, až som sa zo zdravotných dôvodov dopracoval  do invalidného dôchodku. 

 
Avšak po revolúcii... 
 
Nie, nie! Ani po udalostiach 1989 roku (ja nerád používam slovo revolúcia, lebo tá  

znamená zásadnú zmenu všetkého dôležitého) som nemal na ružiach ustlané. Prihlásil som sa na 
voľné miesto docenta na pôvodnej katedre, tam ma prijali až po konkurze, (ako začiatočníka!) 
a na cyklostylovanom papieri sa mi ospravedlňovali takmer tí istí súdruhovia, ktorí ma predtým 
vylučovali... 

 
Vráťme sa však k „udalostiam“ 1989 roku. Prečo iba „udalosti“? 
 
Počas „revolúcie“ 1989 roku, keď jasalo nielen celé Československo ale skoro celý svet, 

moja manželka sa ma spýtala: „A ty prečo nejasáš? Ty sa netešíš?“ Odpovedal som jej: „Teším 
sa, samozrejme, že sa veľmi teším, ale nejasám, pretože viem, že iba ak tretina problémov 
zanikne, asi tretina sa iba pretransformuje do inej podoby, a príde, určite príde mnoho takých 
problémov, o ktorých sa nám doteraz ani len nesnívalo!“ No a nestalo sa tak? 

 
Bohužiaľ... 
 
Môžeme snáď dnes povedať, že úroveň terajšej politiky na Slovensku, – úroveň mnohých 

poslancov parlamentu, aféry a postoje niektorých ministrov, predstaviteľov politických strán,  
súdnictva, ale aj vymožiteľnosť práva, úroveň korupcie, vraždy na objednávku, ale aj – vráťme 
sa na akademickú pôdu – škandály okolo udeľovania akademických titulov, dokladov 
o ukončení vzdelania, úroveň vzdelania a výchovy na súčasných vysokých školách, 
„doktorománia“ v Čechách, situácia na Univerzite Alexandra Dubčeka ako aj (v podobných 
aspektoch) na iných vysokých školách na Slovensku... – že celková situácia v tomto štáte je dnes  
podstatne lepšia a „revolučne“ iná?  

Počas vlády koalície jedných strán každý krok a každé slovo predstaviteľov týchto strán sú 
považované za najmúdrejšie. Potom tieto najmúdrejšie strany prehrajú voľby,  prejdú do 
opozície, na ich „pozície“ prídu „hlupáci“, ktorých názory doteraz nikto neakceptoval, 
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a okamžite sa títo stanú  najmúdrejšími,  a včerajší mudrci sú odrazu hlupákmi... Aj takéto 
metamorfózy sú „revolučné“ a správne?  

 
Áno, k našej súčasnej politike je veľa opodstatnených pripomienok. Poďme však 

ďalej! Ako je to s vašou dnešnou účasťou v slovenskom spoločenskom živote? 
 
Snažil som sa aj počas môjho vylúčenia zo spoločenského života aspoň niečo málo napísať, 

ba podarilo sa mi niečo málo z toho mála aj uverejniť.  
 
Zastavme sa pri tom „málom“ z toho „mála“. O čo, napríklad, ide? 
 
Tesne pred príchodom tankov kolega Imrich Sedlák naplánoval vydať knihu o Východnom 

Slovensku a jeho mieste v slovenskej kultúre. Celkom logicky chcel tam mať aj štúdiu o snahách 
Ukrajincov východného Slovenska. Poprosil ma o takúto prácu, a ja som ju s radosťou napísal. 
Pri prvej cenzúre zborníka „normalizátori“ povedali, že práca môže zostať, ale meno autora musí 
byť bez titulov. Neskôr, pri druhej.., – že môžu byť uvedené iba iniciály mená a priezviska, a po 
ďalšej..,  – že štúdia môže zostať, – na tom Imro trval, – ale bez podpisu autora. A tak štúdia – 
iba s iniciálami – aj vyšla. Redaktorom zborníka však už nebol Imrich Sedlák, (aj naňho  
medzitým došlo!) ale Michal Eliáš („Ukrajinci východného Slovenska v stáročiach i v súčasnosti 
//Východné Slovensko v dejinách slovenskej literatúry“. Matica slovenská, Martín, 1971, s. 113-
118). Zásluhou jedného slovenského redaktora mi uverejnili niekoľko recenzií v slovenskej tlači 
(„Nové slovo“,  1983, č. 28, s. 3; 1985, 10, 2; 1985, 38, 2; – ďakujem, pán Leško!), a niekoľko 
článkov v iných publikáciách z oblasti mojej novej odbornosti – z oblasti výpočtovej techniky. 
Rozsiahlu štúdiu o ukrajinskej literatúre v Československu som uverejnil v Juhoslávii (″Нова 
думка″, Нові Сад, 1984,  40,  22-26 а 1984, 41, 35-39). Tu mi uverejnili aj niekoľko recenzií: 
(″Нова думка″, 1986,  56,  40; 1986, 57, 35; 1987, 63, 39) ako aj jednu rozsiahlejšiu poviedku –  
(″Нова думка, 1985, 51, 64 a násl.) Neskôr tú istú štúdiu som uverejnil v USA: (″Світови д″, 
Нью-Йорк, 1990, 1, 111-117), avšak za túto som mal vyletieť zo zamestnania, kde som pracoval 
skladníkom. Jednu poviedku mi uverejnili v kanadskom ukrajinskom kalendári (″Календар 
світла на  божий 1888 рік″, s. 135 -139) a niekoľko článkov v newyorských novinách 
„Svoboda“.  Bez mena som vydal „odbornú“ knižnú publikáciu o jednom úspešnom JRD („30 
rokov spoločného hospodárenia JRD Pobeda“, Prešov, 1982, 172 strán). A to je v podstate 
všetko za dvadsať rokov, aj keď ja – len pre porovnanie – iba v jedinom 1968 roku som stihol 
uverejniť ponad šesťdesiat materiálov. 

 
Poďme sa teraz porozprávať o vašej práci a činnosti po návrate na univerzitu. Ako 

vás prijali, ako ste sa na „novom“ pracovisku cítili, čo považujete za úspech a čo snáď za 
neúspech v tomto období? 

 
Vychádzajme z povedaného, že zmeny v roku 1989 ja nepovažujem za revolúciu, aj keď 

zmeny v politike a v celkovom živote nášho štátu som od začiatku „normalizácie“ predvídal a 
očakával – priznám sa, že nie až také veľké a nie tak odrazu, ale rozhodne očakával.., – avšak 
nemohol som po týchto udalostiach nebyť naďalej veľmi kriticky k celkovému dianiu v štáte, 
pretože, ako som uviedol, iba niektoré problémy zanikli (napríklad vláda jednej strany a snáď aj 
ideológia tejto strany, aj keď táto nie hneď a dodnes nie úplne), časť problémov sa iba 
pretransformovala a ich podstata sa aj rozšírila či zhoršila, no a zároveň tu prišli tie obrovské 
a nečakané nové problémy, ktoré v  materiálnom svete spôsobili (a spôsobujú!) obrovské škody 
na majetku ľudu, avšak nepredstaviteľné škody spôsobili v kultúrnom a celkovom duchovnom 
živote ľudí i národa. 

Priznávam, že v situácii, kedy sa utápame v množstve problémov, a pri nadvláde špinavej 
politiky, show biznisu, reklamy a módy, si to mnohí občania už ani nestíhajú.., ale už ani nechcú 
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uvedomovať skutočný stav veci. Lenže, keby sme aj nechceli poznať pravdivú skutočnosť, keby 
sme aj chceli nevidieť, nepočuť a nereagovať na trestuhodné skutočnosti v riadení nášho štátu, 
mocní tohto sveta sa nám znovu a znovu patrične pripomenú. Naše vedúce GORILY si v týchto 
„nových“ „porevolučných“ podmienkach za krátky čas veľmi rýchle vytvorili nepreberné 
množstvo neobmedzených možnosti robiť čo sa im zachce: kradnúť, klamať, podplácať, vraždiť 
na objednávku, – média nám to denno-denne servírujú, takže, aj keby sme chceli, nemôžeme 
nevidieť, nepociťovať a nehroziť sa nad rozsahom a dosahom týchto škôd a následkov. 

 
Takže vás takáto situácia plne pohltila? 
 
Nie, celkom nie, avšak nemohla ma neovplyvniť! A keďže ja som predovšetkým publicista 

(niektorí moji „priatelia“ dokonca tvrdia, že Bača nie je vedec „iba“ publicista – na čo ja 
odpovedám, že lepšie je byť dobrým publicistom ako zlým vedcom) – prejavilo sa to ako na 
výbere tém pre moje vedecké literárnovedné či literárnohistorické práce, na výbere knižných 
publikácií našich i zahraničných autorov pre recenzovanie či polemiku s nimi, tak aj na 
charaktere ich spracovania.  

Čo ma však teší, je skutočnosť, že  ani po polstoročí nemusím nič zásadného meniť na 
mojich niekdajších i novších prácach.  Niektoré, samozrejme, by bolo treba doplniť, niektoré 
miesta spresniť, žiadnu z nich (okrem snáď diplomovky) však netreba prerábať (či vytrhávať 
z pôvodných publikácií, – ako to robia niektorí kolegovia – aby sa nemuseli hanbiť za svoje 
niekdajšie tvrdenia).Teda, keď som už bol celé desaťročia kriticky k politike „strany a vlády“, 
a svoje som si za to vytrpel, nemohol som po udalostiach roku 1989 prestať byť kritickým 
k súčasnej politike SR, pretože v skutočnosti dnešná politika v niektorých (či „mnohých“?) 
oblastiach nie je o nič lepšia (v niektorých je zaiste horšia!), ako bola predchádzajúca, a to aspoň 
z toho dôvodu, že máme za sebou obrovské skúsenosti zo špinavej politiky predchádzajúceho 
obdobia, a nepoučili sme sa z nich.  

 
A čo vaša pedagogická činnosť.., ako sa, ako univerzitný profesor, dívate na ňu? 
 
Za túto otázku Vám ďakujem, pretože mi dáva možnosť priznať, že práve s touto 

činnosťou, ktorá mala byť hlavnou náplňou mojej práce, som najmenej spokojný, – dokonca až 
„nespokojný“, – aj keď niektorí moji bývalí študenti tvrdia, že, vraj, som bol dobrým učiteľom. 

 
Tak potom kde je pes zakopaný? 
 
Ide o to, že prednášky sa mi darili.., avšak na seminároch sa mi dlho nedarilo nájsť také 

formy práce, aby som do nich vedel zapojiť všetkých študentov skupiny. Forma referátov či 
koreferátov, či iné vtedajšie formy seminárov nútili pripraviť sa na jednotlivé semináre jedného 
či dvoch študentov. Ostatní na seminároch iba pasívne sedeli. Problém bol aj v tom, že študenti 
málo čítali, nepoznali texty literárnych diel, takže ťažko ich bolo zapájať do aktívnej práce v 
seminároch. Keď som sa však po rokoch naučil zapájať do práce skoro všetkých.., – vyhodili ma 
z práce!  

Po návrate na fakultu som spravidla prednášal iba výberové prednášky pre posledné 
ročníky, takže som dostaval už tak či onak sformovaných študentov. Ani diplomové práce som 
im nemohol dať také, aké by som im bol chcel dať, lebo oni už mali svoje zameranie i svojich 
„školiteľov“ z pomedzi prednášateľov v nižších ročníkoch. Táto situácia ma veľmi mrzela, avšak 
celkom ju zmeniť sa mi už nepodarilo. Takže, kým v prvom období práce na katedre som prispel 
k výchove snáď desiatka vynikajúcich a ďalších desiatok dobrých absolventov, v druhom 
(kratšom) období sa mi to až tak nedarilo, aj keď aj tu boli dobrí študenti. A toto ma dodnes 
mrzí! 
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Zastavme sa teraz pri slovenskej tematike vo vašej vedeckej či publicistickej tvorbe: 
ktorým témam ste sa prevažne venovali? 

 
Na začiatok mi dovoľte pochváliť sa tým, že v slovenskej tlači („Pravda“, „Práca“, 

„Kultúrny život“, „Učiteľské noviny“) som sa krátkymi článkami prezentoval už počas 
vysokoškolského štúdia. 

Pokiaľ ide o vedecké či neskoršie publicistické práce so slovenskou tematikou, tie sa týkali 
predovšetkým slovensko-ukrajinských stykov a vzťahov, ako aj vzájomnej spolupráce v oblasti 
slovenskej a ukrajinskej kultúry.Už v kandidátskej dizertácii som  dosť podrobne a veľmi 
pozitívne hodnotil spoluprácu slovenských štúrovcov a ich nasledovníkov s vtedajšími 
predstaviteľmi ukrajinského kultúrneho a spoločenského života Zakarpatska, – takými, akými 
boli Olexander Duchnovič, Olexander Pavlovič, ale aj inými aktívnymi dejateľmi tohto etnika. 
Nemôžem nespomenúť nádherné slova samotného Ľudovita Štúra na obranu Rusínov 
Zakarpatska proti útokom vtedajšej maďarskej reakčnej tlače. Povedal – poviem to podľa pamäti 
– „A či je to naozaj taký do neba volajúci hriech, ak Slovák Rusína k založeniu vlastných novín 
nabáda, a pokiaľ ich nemá, aby do slovenskej tlače prispieval a o svojich problémoch tam písal?“ 
Mohol by som uviesť príklady, ako vtedajšia slovenská tlač veľmi pozitívne hodnotila jednotlivé 
počínania ukrajinskej inteligencie Zakarpatska, konkrétnu spoluprácu s Rusínmi Bohuša Nosáka-
Nezabudova, Andreja Radlinského, Jonáša  Záborského ale aj iných s jednotlivými ukrajinskými 
dejateľmi východného Slovenska. Podobne by sa dala uviesť aktívna a záslužná účasť 
popredných dejateľov ukrajinského etnika v slovenskom prostredí. Spomeniem iba Adolfa 
Dobrianskeho a jeho podiel pri založení Matice slovenskej, jeho činnosť ako banského inžiniera 
ako aj jeho činnosť poslanca v uhorskom parlamente za stredné Slovensko. Podobnej 
problematike som sa venoval aj v neskorších prácach Táto sa však týkala už povojnového 
Československa a neskôr aj súčasného Slovenska. Žiaľ, musím uviesť, že nie v každom období 
spolupráce môžeme hovoriť o takom jednoznačnom pozitívnom postoji slovenskej strany 
k problematike ukrajinského obyvateľstva Zakarpatska, – teraz už k ukrajinskej národnostnej 
menšine (NM) na Slovensku – ako aj k celkovej ukrajinskej problematike, o akom sme hovorili 
v štúrovskom období. Svedčia o tom aj materiály tohto zborníka. 

 
Kde vidíte príčiny zmeny postoja časti slovenskej  spoločenskej či politickej elity 

k ukrajinskej problematike a k Ukrajine vôbec? 
 
Nie som si istý, či tu ide o skutočnú elitu alebo aspoň o kvalitnú smotánku! Dnes sa za elitu 

a smotánku považuje  – trochu to preženiem – skôr spoločenská pena či „second hand“ 
spoločnosti. O skutočnej vedeckej, umeleckej a možno aj politickej elite ani len netušíme, aj keď 
ona zaiste existuje a usilovne pracuje, len by ju naše média mali objaviť a patrične ju 
prezentovať. 

Ale inak som rád za túto otázku, pretože ide o veľmi dôležité aspekty slovenskej vnútornej 
i zahraničnej politiky vo vzťahu k nášmu najväčšiemu a pritom slovanskému susedovi, s ktorým 
sme nikdy v minulosti nemali (ani v súčasnosti nemáme!) žiadne územné či iné problémy.  

Naopak, v dejinách oboch národov, ako aj v ich boji za uznanie svojprávnosti, 
rovnoprávnosti a práva na samostatný národný i štátny život, je veľa spoločného a podobného, 
a to tým viac, že po stáročia slovenský národ žil a bol utláčaný tým istým štátnym útvarom – 
Uhorskom a Rakúsko-Uhorskom – v ktorom žila a bola utláčaná veľká časť ukrajinského národa 
(Halič, Zakarpatsko, Bukovina). 

 
Tak potom prečo..? 
 
Priznám sa, že často a veľa som o tom premýšľal, ba aj dnes o tom často premýšľam... 

Viete, ak vás niekto pozbaví možnosti písať či hovoriť, nemôže vás zbaviť možnosti myslieť! 
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A tak, keď sedíte v pivničných priestoroch ilavského „výchovno-nápravného zariadenia 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky“, a do omrzenia (či, niekedy, skoro až do 
omdlenia) točíte nejaké drôtiky pre MG prípojky k televízorom, nikto vám nemôže zabrániť 
myslieť a rozmýšľať! A tak si desiatky ba stovky krát  premietate rôzne scenáre vývoja tej či 
onej otázky, toho či iného problému.  

A tak mi vychádza, že jednou z príčin súčasného nie najlepšieho vzťahu časti slovenskej 
spoločnosti k ukrajinskej problematike by mohol byť pomerne mladý vek slovenského národa 
ako národa svetom uznaného a sformovaného do štátneho celku, aj keď vieme, že tento národ 
mal už v čase Kyjivskej Rusi svoj štátny útvar a  nikdy sa z dejín nevytratil ani nezriekol svojej 
národnej príslušnosti či – po dnešnom – identity.  Predsa len dokončenie svojho konštituovania 
do štátneho celku dosiahol až v minulom storočí. Je to národ pomerne málopočetný, obkolesený 
štátmi, z ktorých nie všetky sa s konečnou platnosťou zmierili s jeho vznikom a existenciou, 
a preto je pochopiteľné, ba aj logické, že tento národ sa snaží o upevnenie svojho postavenia (ale 
aj povedomia), a v tomto snažení aj o určitú čistotu či jednoliatosť svojho obyvateľstva. 

Od krajne vyhroteného postoja: „Na Slovensku – po slovensky!“, cez neochotu používať 
termíny „občan Slovenska“,  „kultúra Slovenska“,  „ľud Slovenska“ – všade tam, kde ide nie len 
o Slovákov či slovenské hodnoty  (smiešne vyznievajú, napríklad, informácie, že chorý je každý 
tretí či piaty Slovák, že trestného činu sa dopúšťa každý desiaty Slovák, (akoby Ukrajinci, 
Maďari, Nemci, Česi či príslušníci iných NM na Slovensku nechoreli, neumierali, nekradli a p.) 
– táto trvalá tendencia sa prejavuje pri rôznych príležitostiach v rozličných podobách, 
avšak s jednoznačným zámerom – mať na Slovensku iba jednoliaty národný celok.  

Ak by sme si túto tendenciu uvedomili, a v snahe prekonať ju a pozbaviť Slovákov 
pozostatkov určitého, zaiste nie neodôvodneného strachu z minulosti, pokojne o nej hovorili, 
potom by táto príčina nie najlepšej situácie v slovensko-ukrajinských vzťahov zo strany 
Slovenska postupne strácala na sile, až by celkom zanikla. Zamlčovaním či zahmlievaním tejto 
„problematiky“ či štiepením ukrajinskej NM na Slovensku na ukrajinskú a rusínsku, a rusínsku 
ďalej na rusínsku a rusnácku, poslovenčovaním „ruskej viery“ – pravoslávnej i grécko-katolíckej 
– ignoranciou Ukrajincov a uznávaním iba Rusínov na Slovensku ako aj mnohými inými 
formami a snahami o asimiláciu tohto východoslovanského pôvodne „ruského“ (nie však 
veľkoruského!) obyvateľstva, až po súčasné financovanie činnosti tejto NM, sa snáď podarí 
snaha zo strany všetkých doterajších štátnych celkoch, v ktorých toto obyvateľstvo žilo, o 
likvidáciu existencie i tisícročných kultúrnych a historických hodnôt tohto obyvateľstva. Ibaže 
nie som presvedčený, že výsledok takejto politiky prispeje k  zlepšeniu postavenia a tváre 
(„imidžu“!) Slovenska a slovenského národa medzi národmi Európy i sveta. Naopak, som 
presvedčený, že takáto krátkozraká politika v konečnom dôsledku určite poškodí slovanské 
i národné snaženie Slovenska. 

Pre mňa je to jednoznačné: Kým sa Slovensko bude pozerať na existenciu NM v svojich 
štátnych hraniciach ako na príťaž pre slovenskú ekonomiku či politiku, dovtedy táto 
problematika tu bude existovať a bude komplikovať vzťahy Slovenska so susednými národmi 
i štátmi. O národnostnej politike je totiž známe, že čím ju, ako klinec, viac zatĺkame, tým hlbšie 
vniká do organizmu a tým sa mocnejšie drží. Naopak, keby sa Slovensko rozhodlo pozrieť sa na 
existenciu NM na Slovensku ako na obohatenie jeho kultúry, dejín i súčasného stavu, táto otázka 
ako problém by sa okamžite vytratila a takéto chápanie NM na Slovensku by určite prispelo k 
obohateniu Slovenska i rozmanitosti jeho kultúry, k zvýšeniu záujmu o Slovensko,  lebo také 
Slovensko by si určite viac cenili aj susedné štáty a o takú kultúru na Slovensku by prejavili 
záujem aj milovníci života a kultúry NM. 

 
Toto je, podľa vás, jednou z príčin... 
 
Druhou... je postoj slovenskej politiky k Rusku a k ruskej politike. Už sme spomínali, že 

slovenský národ po stáročia bojoval za svoju existenciu a za svoje uznanie. A v tomto boji sa ako 
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malý slovanský národ nemohol nespoliehať na obrovské slovanské Rusko, ktoré napriek tomu, 
že nikdy nebolo demokratickým štátom a samo utláčalo slovanské i desiatky neslovanských 
národov, medzi utláčanými slovanskými národmi Uhorska či Rakúsko-Uhorska malo povesť 
obrancu a ochrancu slovanských národov. Treba však priznať, že k tomuto nereálnemu 
hodnoteniu Ruského impéria veľkou mierou prispeli aj štúrovci, najmä sám Ľudovít Štúr,  a to 
predovšetkým svojim dielom „Slovanstvo a svet budúcnosti“. 

 
Toto je zaiste dôležité konštatovanie, a preto sa pri ňom zastavme. 
 
Áno, postoj štúrovcov i samotného Štúra k Rusku je veľmi dôležitým činiteľom, ktorý 

dodnes ovplyvňuje – síce nejednoznačne, ale ovplyvňuje! – slovenskú politiku. Pritom je 
dôležité vedieť, že toto dielo nebolo na Slovensku v slovenčine ani raz poriadne vydané. Bolo 
síce vydané par krát, nie vždy v plnom znení, ale vždy – tak povediac – v nevhodnom čase, 
a preto sa do povedomia širšej slovenskej verejnosti ani poriadne nedostalo. Posledné vydanie 
pred pár rokmi uskutočnili komunistickí pohrobkovia, odvolávajúc sa práve na slovanskú ideu. 
Táto publikácia bola vydaná takmer neverejne a takmer neverejne sa aj rozdávala po niekoľkých 
exemplároch jednému záujemcovi.  

 
O čo vlastne ide? 
 
Ide o to, že napriek dnes už známemu objektívnemu hodnoteniu Ruského impéria ako 

nedemokratického štátu, kde v obrovskej neslobode žili nielen utláčané slovanské i neslovanské 
národy, ale vo veľkej chudobe a neslobode žil aj vlastný ruský národ, Ľudovít Štúr v osobe 
baťušku cára videl otca národov Ruska a osloboditeľa ujarmených slovanských národov. 
Pochopiteľne, že  takýto ruský štát nemohol byť osloboditeľom utláčaných slovanských národov, 
teda Štúrovo videnie i hodnotenie Ruska bolo veľmi  vzdialené od reality. 

Bohužiaľ, toto mesiášske chápanie úlohy Ruska vo vzťahu k slovanským národom sa 
neskôr prenieslo aj na politiku Sovietskeho Zväzu, aj keď jeho politika „oslobodenia iných 
národov“ a slobodného života a rozvoja „jeho“ národov sa v podstate nelíšila od politiky 
cárskeho Ruska. Sovietske Rusko naďalej zostávalo typickým nástrojom na podmaňovanie si 
rôznych národov (počítajúc do toho aj vpád do Československa v 1968 roku). 

 
Ako sa teda treba dnes pozerať na úlohu Ruska vo vzťahu k iným národom? 
 
Rusko bolo a dodnes ešte je jednou zo svetových veľmoci. Takou istou pravdou však  je aj 

to, že Rusko nikdy nebolo a ani dnes nie je demokratickým štátom, ba ani len nenastúpilo cestu 
demokratizácie svojho života, ako to urobili štáty bývalého sovietskeho bloku ba aj niektoré 
národy bývalého Sovietskeho zväzu. Zároveň však nemožno nebrať na zreteľ doterajšiu 
ekonomickú a inú spoluprácu, ale aj závislosť mnohých európskych štátov, – teda aj Slovenska – 
ako od ruskej politiky tak aj od jej ekonomiky. Avšak zároveň takou istou mierou nie je možne 
spoliehať sa na pozitívnu pomoc Ruska bez toho, aby sme,  ponúkajúc prst, neprišli o ruku! 

Teda, s Ruskom sme pospájaní mnohorakými stykmi a vzťahmi, s tým musíme počítať, 
avšak je načase pozrieť sa na Rusko súčasnými čistými okuliarmi. 

 
Čo teda dnes so slovanskou ideou, s myšlienkou slovanskej vzájomnosti? 
 
Áno, táto idea tu je,  a je tu prevažne vo forme  problému na „včera, dnes a zajtra“, ako to 

v posledných rokoch sformulovali zástancovia tejto idei predovšetkým v prostredí nitrianskej 
univerzity Konštantína Filozofa. Hlavný problém, ako to sformuloval aj predseda Matice 
slovenskej Jozef Markuš, spočíva v tom, že ideu slovanskej vzájomnosti nemôžeme uspokojivo 
realizovať bez aktívnej účasti Ruska, avšak politika súčasného Ruska vôbec neposkytuje záruky, 
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žeby sa pod jej vedením slovanské národy opäť nedostali do koloniálnej závislosti od takého 
Ruska. Teda ani nie odovzdanie sa pod nedemokratické a stále ešte imperiálne Rusko, ako o tom 
sníva politik Róbert Fico, ani nie úplná ignorancia historického významu myšlienky slovanskej 
vzájomnosti, ako o tom hovorí politológ Miroslav Kusý!  

Podľa predstáv  Ruska, ktoré trefne sformuloval do otázky už Alexander Puškin, by sa 
„všetky slovanské rieky mali vliať do ruského mora, aby ono nevyschlo“ (″Славянские реки 
соллются в русском море, оно-ль иссякнет ? –  вот вопрос.″ ). Existuje však už niekoľko 
storočí aj iná predstava o slovanskej vzájomnosti, stručne povedané, ukrajinsko-poľské videnie 
tohto problému, ktoré vyhovuje aj predstavám ostatných slovanských národov. Podľa týchto 
predstáv ide o to, „aby sa všetci Slovania stali dobrými bratmi a synmi slnka pravdy, a heretikmi, 
takými, akým bol veľký heretik Ján Hus“ (″Щоб усі слов’яни стали добрими братами та 
синами сонця правди і єретиками...“)  Túto predstavu sformoval ukrajinský básnik Taras 
Ševčenko v poéme ″Єретик″  („Heretik“), ktorú, zaiste nie náhodou, venoval nášmu Šafárikovi. 
Aj Ševčenko hovorí o mori, avšak nie o ruskom, ale „o našom, slovanskom mori“ (″наше, 
слов’янскеє море..!) 

Pri hodnotení tejto idei nesmieme ignorovať ani slovenské stanovisko, ktoré, súhlasne s 
našimi názormi, sformuloval Pavol Országh Hviezdoslav v sonete, kde priamo kritizuje názor 
Puškina na riešenie slovanskej spolupráce. Ten sonet znie (staromódne, síce, ale výrazne): 

 
   Nie, Puškine môj, mysľou vysoký, 

Ty mýlil si sa, podráždením chorý:  
Vraj musejú sa stiecť-zliať v ruskom mori 
Tie naše bystré slavian-potoky. 

  Alebo ono – vyschne ráztoky. 
  Už príroda, viď! Sama s tebou sporí: 
  Má osve ich, vždy čerstvé bytia vzory; 
  No trvá aj ich poťah hlboký... 
   Ja myslím: duch sa rovná vode, hore 
   čo parou stúpa, prší návratom; 
   Tak vzájomstva prúd, teka po priestore, 
   Zhrdajúc lieňou v bahne stojatom... 
   Nuž, vyschnúť nemusí ni ducha more, 
   Ni potoky zájsť ducha v mori tom! 
 
Podľa Hviezdoslava Puškín je mysľou vysoký, ale mýli sa, – je podráždením chorý, – ak 

tvrdí, že, vraj, musia sa zliať v ruskom mori tie naše bystré slavian potoky! Takýto názor je 
podľa Hviezdoslava proti prírode (Už príroda, viď! Sama s tebou sporí), lebo ona „má osve ich 
vždy čerstvé bytia vzory“ a osve trvá aj ich hlboký zmysel, význam! Hviezdoslav porovnáva 
ducha s premenami vody, ktorá tečie po priestore, a pohŕda lenivosťou stojatého bahna (mora). 
A tvrdí, že nemusí vyschnúť ani ducha more, ani potoky nemusia stratiť ducha v stojatom 
(ruskom) mori. 

Takže návod na riešenie problému tu je, len sme nútení čakať, kým sa Rusko stane 
demokratickým štátom a kým si uvedomí, že iba skutočne reálne demokratické uznanie 
rovnoprávnosti všetkých národov mu umožní zaujať vedúcu úlohu v otázke spolužitia 
a slobodného rozvoja slobodných slovanských národov. Do toho času myšlienka slovanskej 
vzájomnosti, obrazne povedané, bude musieť trčať na odstavnej ploche európskej  autostrády. 
Samozrejme, ak nás dovtedy nepohltí anglosaský či, nedajbože, ázijský živel. Lebo zmeny 
v Rusku, ktoré by takéto riešenie otázky slovanskej vzájomnosti umožnili, dozajtra určite 
nenastanú! A pozajtra... –  aby už nebolo neskoro! 
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Trochu sme odbočili. Chceli sme hovoriť o príčinách súčasného slovenského chápania 
ukrajinskej problematiky...  

 
Áno, odbočili sme, ale tým sme si zodpovedali základnú otázku a ozrejmili základnú 

príčinu takéhoto chápania problému, teda chápanie súčasného Ruska a jeho politiky súčasnou 
slovenskou politikou. 

Ja tomu hovorím, že Slovensko sa pozerá na Ukrajinu cez (staré a nedemokratické) ruské 
okuliare. Na Slovensku totiž prevláda názor, ktorý pomerne jednoznačne (avšak úplne 
jednostranne!) pozitívne hodnotí snahu zvyškov komunistického Ruska vytvoriť namiesto 
bývalého Sovietskeho zväzu nejakú inú formu nadvlády Ruska nad národmi bývalého Zväzu a, 
teda, úplne negatívne hodnotí snahy jednotlivých národov tohto bývalého Zväzu – predovšetkým 
ukrajinského národa – na vytvorenie a existenciu svojho národného štátu. Slovensko sa ani len 
nepokúša utvoriť si svoj názor na dejiny, kultúru a problémy ukrajinského národa a Ukrajiny ako 
samostatného štátu druhého najväčšieho slovanského národa – ani vcelku, ani na jednotlivé 
obdobia či na predstaviteľov tohto národa, a vo všetkom preberá nedemokratické a veľmocenské 
ruské hodnotenie ukrajinskej problematiky a plne sa s ním stotožňuje.  

Predstavme si, žeby sme my v Československu či na Slovensku hodnotili Masaryka, 
Beneša, Štefánika a im podobných politikov, ktorí sa zaslúžili síce aj o rozpad Rakúsko-
Uhorska, ale aj o vznik Československa, ako zradcov českého a slovenského národa. Alebo za 
zradcov považovali George Washingtona (lebo zradil Britániu), Simona Bolivare (lebo zradil 
Španielsko) a pod. A my naďalej ako zradcov Ukrajiny a ukrajinského národa hodnotíme 
najvýznamnejších predstaviteľov boja i odboja ukrajinského národa za svoje oslobodenie 
a samostatný štát, a to iba preto, že takto hodnotí tisícročný boj i odboj tohto národa bývalé i 
súčasné Rusko! 

Mohol by som to dokumentovať mnohými až neuveriteľnými príkladmi (viď materiály 
v zborníku!).  

Konala sa, napríklad, na Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici medzinárodná 
konferencia na podobnú problematiku, na ktorej moje vystúpenie – v podobnom duchu – 
vyvolalo živú diskusiu i pozitívny ohlas. Zaplatil som poplatok za uverejnenie príspevku, urobil 
som, podľa požiadaviek redaktora, mnohé úpravy (niektoré aj proti svojej vôli!), a veril som, že 
na demokratickom Slovensku už niet cenzúry, tým viac, ak si uverejnenie svojich názorov 
zaplatíte! Aké však bolo moje prekvapenie, keď som dostal naspäť ponad tristo korún (spočiatku 
som si myslel, že je to honorár za príspevok!) a neskôr naspäť aj príspevok s oznámením, že 
nebol schválený do tlače. Rovnako som poslal podobný príspevok do časopisu „Slovanská 
vzájomnosť“, v ktorom som veľmi pochválil a široko citoval príspevok predsedu Matice 
slovenskej, (o ktorom som sa vyššie krátko zmienil), avšak výsledok bol rovnaký: príspevok 
dodnes neuverejnili.  

Pre nás na Slovensku sú naďalej zradcami ukrajinského národa nie len všetci účastníci 
zahraničného ukrajinského odboja rôznych storočí, ale aj hajtman Ivan Mazepa (lebo zradil 
ruského cára a bojoval za samostatnú Ukrajinu – paralela s Masarykom, Benešom a Štefánikom) 
ako aj mnohí iní významní bojovníci za slobodu svojho národa. 

 
Situácia v Ukrajine je však taká zložitá... 
 
Áno, veľmi zložitá, a to najmä preto, lebo tam aj medzi vrcholovými politikmi súčasnej 

vlády v Ukrajine naďalej prevládajú názory predstaviteľov bývalého Sovietskeho zväzu 
a terajšieho Ruska. Vláda súčasného Ruska sa totiž dodnes nezmierila so „stratou“ Ukrajiny, bez 
ktorej ani najdemokratickejší Rus – Alexander Solženycin si nevie predstaviť ″Как обустроить 
Россию?″ (Ako usporiadať Rusko?). Preto na boj za znovu získanie či prinavrátenie Ukrajiny do 
lona ″матушки России″ (matky Ruska) Rusko vrhá všetky verejné, tajné i  súper tajné služby, 
orgány i zbrane najrozličnejšieho kalibru. 
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Podobne ako na Slovensku, rozmohli sa v Ukrajine do neuveriteľných rozmerov 
a všemožných foriem také nové „demokratické“ vymoženosti, akými sú korupcia, sprenevera 
peňazí i majetku ľudu v miliónových hodnotách, nezodpovednosť za svoje slová a činy aj u 
najvyšších predstaviteľov štátu (čo vedie k nasledovaniu tých istých javov na nižších úrovniach 
„riadenia“ štátu), vraždenie na objednávku, likvidácia politickej opozície i predstaviteľov médií 
a podobne.  

V tejto kalnej vode sa skutočne nie je ľahko vyznať, napriek tomu však  nie je ťažko 
pochopiť, že snaha o znovu vytvorenie čohosi na podobu bývalého Zväzu nie je správna ani 
perspektívna, (a preto nie je múdre ju podporovať), že snaha o vytvorenie demokratickej 
Ukrajiny, ako štátu ukrajinského národa a všetkých jej občanov je správna a perspektívna, 
(a preto ju treba aspoň tolerovať, ale aj – primerane možnostiam i prostriedkom – podporovať), 
že je treba usilovať sa o čo najlepšie naše vzťahy a spoluprácu s týmto národom i štátom, lebo 
ide o nášho najbližšieho a najväčšieho (pri tom slovanského a v perspektíve aj bohatého!) 
suseda, ako aj  z celého radu iných príčin a dôvodov, ktoré nie je možne ani v súčasnej ére 
špinavej politiky nevidieť.  

Pri uvažovaní o tom, či je nám viac hodný ruský plyn, ktoré k nám aj tak ide cez územie 
Ukrajiny, ako správna orientácia na súčasné potreby i dlhodobú perspektívu spolupráce 
s Ukrajinou by naši experti, ak by sa na problém nepozerali cez spomínané ruské okuliare, tiež 
mali vedieť aspoň naznačiť správny predpoklad a smerovanie. Neobstojí preto výhovorka, že pre 
zložitosť situácie v Ukrajine (ale aj v Rusku a vo svete) nemôžeme pochopiť situáciu v Ukrajine. 
Viem, že Slovensko má potrebných odborníkov, avšak u nás naďalej prevažujú ruské hodnotenia 
a pohľady cez spomínané staré, nedemokratické ruské okuliare.  

 
Vráťme sa však na Slovensko. Ako sa vám javí starostlivosť slovenskej politiky 

o rozvoj slovenského národného života a slovenskej kultúry? 
 
Bohužiaľ, k súčasnému smerovaniu vo vývine či rozvoji slovenského národného či 

kultúrneho života nemožno nemať seriózne výhrady. (Vyššie som už spomenul striedanie 
„pozícií“ „koalície“ i „opozície“.) Ako celková slovenská politika tak aj politika v oblasti 
kultúrneho života sa často vybíja či obmedzuje na,  – prepáčte, že to poviem nelichotivo – 
malichernosti, namiesto toho, aby sa  potrebnou mierou venovala nastoľovaniu a riešeniu 
zásadných otázok života slovenského národa, všetkých jeho obyvateľov i celého štátu.  

Stačí porovnať koľko hodín, dní či aj týždňov venuje náš parlament, vláda či aj iné štátne 
inštitúcie ako aj najvyšší predstavitelia štátu správaniu sa „reprezentantov“ tohto štátu – mám na 
mysli poslancov, ministrov, predstaviteľov súdnej moci a iných im na roveň (či aj vyššie) 
postavených politikov či iných vrcholových „manažérov“, – prejednávaniu ich priestupkov 
i trestných činov, rozkrádaniu majetku, korupcii a podobným nešvárom, a porovnať tento čas 
s časom, ktorý tie isté orgány a tí istí predstavitelia venujú výchove a vzdelávaniu mládeže, 
starostlivosti o pracujúceho človeka či o dôchodcov, úrovni školstva, zdravotníctva, 
vymožiteľnosti práva a podobne, – a reálny obraz stavu veci verejných je jasný. Teda – 
starostlivosť slovenskej politiky o rozvoj slovenského národného života a slovenskej kultúry nie 
len že nie je dostatočná, ale je aj klesajúca!  

 
Vaše porovnanie je prinajmenšom zrozumiteľné.  
 
Všimnite si, na koľkých zákonoch či iných štátnych dokumentoch ešte ani len podpis  

nevyschne, a už je ich treba desiatky krát novelizovať, teda meniť a dopĺňať. Všimli ste si aspoň 
nedávny.., nazvime to, fenomén dnešných dní? Negramotní starostovia obci, ale aj odstupujúci  
starostovia, primátori a miestni poslanci si schvaľovali a vyplácali desaťtisícové platy i odmeny, 
niekoľkonásobne vyššie, ako sú platy vysokoškolských profesorov či iných vysokých 
odborníkov, – a čo sebaodmeňovanie čelných predstaviteľov mnohých firiem? – a náš štát nemal 
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spôsob, ktorým by túto nehoráznosť znemožnil a uviedol do súladu s logikou veci, morálkou 
i etikou...  

 
Chcem sa Vás spýtať na vašu mienku o jazykovom zákone...  
 
Za túto otázku vám tiež veľmi pekne ďakujem. Ona síce spadá do oblasti, o ktorej som už 

hovoril, (o nepomere medzi malichernosťami a zásadným riešením základných problémov), 
avšak  ten zákon má aj niekoľko špecifík, hodných osobitého povšimnutia. 

Keď som počul ale aj sám uvažoval o niečom podobnom, ako je jazykový zákon, myslel 
som si, že jeho obsahom bude starostlivosť o slovenský jazyk: o jeho čistotu, rozvoj, propagáciu, 
zdokonaľovanie a tiež aj aktívna úloha tohto zákona v boji s obrovským a nie vždy 
opodstatneným vplyvom najmä anglického jazyka a západnej skôr pseudokultúry než skutočnej 
kultúry na slovenský jazyk i kultúru. A on – ten zákon – sa nám scvrkol na apendix a na akoby 
„boj“ s t. zv. maďarskou kartou, a vôbec sa nezapodieva stále klesajúcou úrovňou praktického 
slovenského jazyka, ako ho počujeme v školách, medzi mládežou, ale aj v štátnom rozhlase, 
v televízií, v reklame ap. (Kedysi Milan Ferko sľuboval, že do pol roka na Slovensku nebude 
jedinej cudzojazyčnej reklamy. Dnes môžme predpovedať, že ak to tak pôjde  aj naďalej, 
čoskoro na Slovensku nebude žiadnej slovenskej reklamy.)  

Ide predovšetkým o nadmierne poklonkovanie pred t. zv. západnou kultúrou, ale súčasne 
s tým, aj o neúmerné zneuctievanie všetkého svojho, domáceho, slovenského, slovanského ba aj 
európskeho.., a to aj vtedy a tam, kde ide výslovne o domáce prostredie i domáce potreby. Nemal  
by som závažné námietky, ak by firmy či iné objekty, ktoré sú prevažne orientované  na západné 
štáty (export, podnikanie v zahraničí, propagácia Slovenska v západnom svete) mali vo svojich 
propagačných materiáloch patrične zastúpené aj cudzojazyčné propagačné prvky. Avšak, ak 
v názve firiem, organizácií, ustanovizní, hudobných či športových telies, nenájdete ani slovko po 
slovensky a to ani v názve, ani v propagačných materiáloch, realizovaných výlučne iba pre 
svojho domáceho spotrebiteľa, potom tu naozaj niečo nie je v poriadku. (Prečo galery, a nie 
galéria, prečo restaurant, restorant, restorante, a nie reštaurácia, second hand a nie bazár, 
level a nie úroveň, com back a nie návrat, textil house a nie dom textilu a stovky ešte  
krikľavejších príkladov..?)  

Prepáčte mi moju otvorenosť, ale mne sa súčasná jazyková situácia na Slovensku javí ako 
jazykové smetisko: Každý si píše a hovorí ako sa mu zachce! Kam sa podela slovenská fonetika? 
(Kto veľmi ľahko ukradol ľud, ľúbiť, ľubozvučný pohľad, ľavicu, Paľa, a ponechal nám iba  
lud a velmi lubozvučný pohlad na Pala a Ludmilu?) 

Preto sa pýtam: Prečo Slovensko trpí takúto nadmernú a neopodstatnenú obrovskú 
nadvládu a tlak amerikanizácie všetkého nášho života?  Prečo máme stovky názvov firiem, 
obchodov, hudobných telies i športových klubov iba v cudzom jazyku, toľko slov a slovných 
spojení, často gramaticky nesprávnych ani podľa slovenského, ani podľa anglického pravopisu? 
Veď každý jazyk, teda aj slovenský, má dostatok prostriedkov na pomenovanie každého 
predmetu, pojmu, pocitu a každej činnosti!  

Pritom, ten istý takzvaný jazykový zákon striktne prikazuje, aby na akomkoľvek drobnom 
oznámení v jazyku NM celý text bol najprv v slovenskom jazyku, aj keby sa jednalo iba 
o rodinné  či o výlučne národnostné oznámenia? Povinný cudzí jazyk na školách – prosím, ale 
prečo iba anglický? Prečo si žiak či rodič nemôže vybrať, napríklad, aj jazyk čínsky? 

A prečo mlčia slovenskí jazykovedci, vlastenci, učitelia a publicisti? (Ja mám v dvoch 
indexoch jedinú dvojku, aj tú iba preto, že som, ako východniar (a Ukrajinec) na skúške 
z pedagogiky „nedĺĺĺžil!“ Dnes by – podľa tohto meradla – malo byť pätorkami zasýpané celé 
Slovensko, a z rozhlasu  i televízie by mali vyletieť desiatky „elitných“ „smotánkových“ 
celebrít!) 

Verte mi, ako občana Slovenska, (aj keď Ukrajinca), ma veľmi bolí, že „nikomu v domě 
nevadí, že to piáno neladí!“ 
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Už po našom prvom stretnutí som vedel, že náš rozhovor nebude krátky. Vedel som, 

že Ste publicista a že Váš záber záujmov je skutočne veľmi široký. Toho, čo Ste mi doteraz 
povedali, by vystačilo na niekoľko rozhovorov. Nám však nejde o rozsah, – ani euro 
honoráru ním nikto za naše hovory nezaplatí, ale o vyčerpanie témy. 

A tak Vás ešte poprosím o názor na takú politickú i publicistickú bombu, akou svojho 
času bola „Charta 77“ 

 
Priznávam, že pôvodne som sa aféry „Charta 77“ zľakol, – tak strašne vyzerala..! – potom 

som sa snažil dostať sa k nej a podpísať ju, a teraz, – po rokoch – som sa dostal k väčšine jej 
materiálov, a so značným sklamaním som zistil, že nešlo až o takú bombu, za akú „Chartu 77“ 
obidve strany vydávali. Nešlo ani o žiaden ucelený program, ani o žiadnu zásadnú kritiku 
„vedúcej sily“ spoločnosti za skutočne kritický stav spoločnosti. Išlo o vyhlásenie skupiny 
intelektuálov, ktoré podpísali stovky nespokojných občanov, a, následne, o desiatky podobných 
– drobných a čiastkových – kritických článkov a vyhlásení, napísaných  buď tými istými alebo 
inými ľuďmi, potvrdené spravidla tou istou alebo inou skupinou hovorcov Charty, ktoré svojou 
tematikou,  hĺbkou analýzy či kritiky  dosahovali (niekedy možno aj presahovali) úroveň dobrej 
publicistiky či žurnalistiky, a ktoré často ani len nenaznačovali, že túto upadajúcu ba krachujúcu 
ekonomickú i spoločenskú politiku niekoľko desaťročí robí ta istá politická strana či garnitúra, 
ktorá pri každom väčšom neúspechu vždycky nájde osobu či skupinu, na ktorú zvalí všetku vinu 
i zodpovednosť, a sama z toho vždycky vyjde čistá a nevinnú ako ľalia! 

Ani o nezištnosti celej tejto propagandistickej disidentskej kampane nie som celkom 
presvedčený, aj keď je očividné, že mnohí aktívni účastníci tejto opozičnej činnosti mali z toho 
nemalé problémy. Za seba môžem povedať, že som svoje názory na celú upadajúcu a krachujúcu 
politiku KSČ jednoznačne a adresne vyjadril už na začiatku 1971 roku, a v rozsahu 78 strán 
poslal priamo ÚV KSČ. (″Моє роз уміння справи″ – „Moje chápanie situácie“.) Napísal som 
tiež – približne v tom istom čase – otvorený list tajomníkovi ÚV KSČ pre ideológiu  Oldřichovi 
Švestkovi, v ktorom som mu adresne vytkol jeho alibizmus a chybný postoj k hodnoteniu 
vtedajšej situácie v štáte i v strane. Viem, tieto dve skutočnosti sú porovnateľné 
i neporovnateľné, ale nebál by som sa vzájomného porovnania  

 
V jednej besede Ste povedali: „Tak rád by som sa  mýlil!“ Prečo? Veď ľudia sú radí ak 

sa ich predpovede plnia... 
 
Ak analyzujete určitú vec, a z jej  smerovania vidíte kam ona speje a teda viete kam 

dospeje, ak nezmeníme jej smerovanie, – a ona po čase do tej negatívnej podoby skutočne 
dospeje, (a ešte pritom zmohutnie a  zapustí hlboké korene), – neboli by Ste radšej, keby Ste sa 
vo svojej predpovedi mýlili? 

Toto som mal na mysli – a nie ráz! – a skutočne by som bol býval rád, keby som sa bol pri  
mnohých mojich predpovediach naozaj mýlil. Ktosi kedysi povedal, že dobrý gazda je v podstate 
aj filozof, lebo dopredu vie, že ak nezaseje dobré semeno do dobrej pôdy a nebudú vhodné 
klimatické podmienky, nebude dobrá úroda. A ja som občas videl a vedel, že tá či oná záležitosť 
neskončí dobre, pretože podmienky jej vývoja priamo predurčovali jej zlý výsledok. Viete, 
odchýlka nezačína tam a vtedy, keď sme už odbočili na metre či kilometre, ale tam a vtedy, keď 
sme sa začali odchyľovať čo i len na stotinu milimetra. Ba ani úpadok nezačína vtedy, keď už 
padáme do priepasti. 

Vidím, napríklad, že najvyšší politik sa už dávno vyčerpal, a mal by odísť.., a on zostáva.., 
a v druhom volebnom období už nemá vôbec čo povedať, lebo aj v tom prvom nič nepovedal, 
(nie žeby niečo urobil). Vidím, že tá-ktorá záležitosť sa bude naďalej zhoršovať a upadať, a ona 
sa skutočne potom zhoršuje a upadá. Asi pred dvadsiatimi rokmi som na jednej medzinárodnej 
vedeckej konferencii povedal, že v novom storočí nebudú vojny medzi štátmi či národmi, ale 
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budú vojny národnostné, náboženské, kmeňové, vo vnútri štátov... Bohužiaľ.., skutočne by som 
sa bol radšej mýlil...). 

 
Akademik AV Ukrajiny Olexa Myšanyč – jeden z tých, ktorí najobjektívnejšie 

hodnotili Vaše vedecké práce, konštatoval, že ste sa prevažne venovali štúdiu podmienok a 
predpokladov stavu a vývoja literatúry. Takže ste skôr boli kritikom spoločenských 
podmienok postavenia literatúry než vlastne hodnotiteľom samotnej literatúry… 

 
Súhlasím s takým hodnotením môjho zamerania či smerovania. Najmä vo vzťahu 

k ukrajinskej literatúre v Československu (ako aj na bývalom Zakarpatsku) bolo oveľa 
potrebnejšie (ale aj ťažšie) ozrejmiť skutočný stav spoločenského života, a až na tomto pozadí 
hodnotiť jednotlivé diela rôznych autorov, než rozoberať jednotlivé poviedky či básničky. Ak 
k tomu dodáme moje predpoklady  vidieť a chápať jednotlivé tendencie, ako aj moje životné 
osudy, ktoré som si sám nenaplánoval, potom sa niet čo čudovať, ak v celkovom vyznení môjho 
úsilia prevažuje nie kabinetné štúdium akademických problémov, ale štúdium skutočných 
literárnych ale aj mimo literárnych spoločenských problémov a aspektov. Opakovane však 
tvrdím, že je lepšie (a potrebnejšie!) byť dobrým publicistom, ako zlým literátom! 

 
Vidím, že by sme sa ešte dlho mali o čom rozprávať, avšak povedzte mi už len jedno: 

Prečo Vás tieto problémy až tak bolia? Známe sú vaše veľmi prísne a kritické hodnotenia 
všetkého, čoho sa dotknete  – našťastie, že sú, spravidla, pravdivé! – a zároveň veľmi 
hlboký záujem o veci a problémy, ktoré mnohým vaším kolegom môžu byť, tak povediac, 
ukradnuté. Čím nám to vysvetlíte? 

 
A prečo to vysvetľovať? Pre mňa je to prirodzený postoj človeka, ktorý už z domu bol tak 

vychovaný, že medzi slovom a činom nesmie byť  žiaden rozdiel. A aj keď v živote som sa  
stretával aj s praxou, že slovo a čin „dve rôzne veci sú“, (dokonca aj s myšlienkou, že veta je 
myšlienka nie vyjadrená, ale zastretá, zamaskovaná slovami), nikdy som sa s takouto praxou 
nestotožnil. Pre mňa je neprijateľné jedno si myslieť, druhé hovoriť a tretie konať. Ja 
vidím, hodnotím, konám a potom buď ma to teší, alebo zarmucuje..! 

 A odkiaľ pochádza môj maximalizmus? Aj keď som nikdy nebol športovcom, viem koľko 
úsilia – vytrvalosti a mužnosti – je potrebné na to, aby sa dosiahli patričné vrcholové športové 
(ale aj vedecké, ekonomické aj politické) výsledky. A ja som chcel byť vrcholovým 
pracovníkom! Veď iba najlepšia práca, teda –  maximálny výkon – posúva ľudí i veci dopredu! 

 Ja iba chcem, aby ľudia, (najmä „sluhovia ľudu“!), konali tak, ako hovoria, alebo 
hovorili tak, ako konajú! Nič viac a nič menej! Žiadnu pretvárku, faloš, a už vôbec nie 
klamstvo či priamo lož neuznávam a netolerujem! Inač nás úplne ovládnu GORILY!!! 
Toto je môj ideál človeka a taký bol  aj môj život!  

 Že som si zato svoje vytrpel a za taký postoj draho platil?  
Áno, ale tak som chcel, pretože iba tak som mohol a vedel konať! 
 
 
Máj-december 2011           Zhováral sa: Mgr. Jozef Jurčišin, 
              Predseda Krajskej pobočky Syndikátu  
               slovenských novinárov v Prešove 
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2.8 RESUMÉ - „AUTOMONOGRAFIA“ 
 

     
V tej hĺbke života, z ktorej som vzišiel na povrch jestvovania, bolo 
a je toľko pravdy, krasy a sily nevzdávať sa, že ony mi dodnes 
pomáhajú prekonávať všetky a všelijaké podlosti tohto jestvovania. 

J. Bača 
 
V „Listoch samému sebe“1) som sa z neopatrnosti priznal, že svojho času som chcel napísať 

„Automonografiu“. Nie Autobiografiu, – životopis, – to by bolo prirodzené, – ale 
Automonografiu! Na takúto myšlienku ma priviedla sovietska “vedecká“ prax vyrábať, dorábať 
a prerábať a po svojom – „po sovietsky“! – vysvetľovať rôzne fakty života a diela takých 
velikánov, akými sú Taras Ševčenko, Ivan Franko, Lesja Ukrajinka ako aj desiatok iných 
významných dejateľov ukrajinských dejín, kultúry a politiky. Vtedy som bol napísal: „Videl som 
nie raz  výsledky rôznych „vedeckých“ výskumov o významných dejateľoch Ukrajiny. Ohurovalo 
ma porovnanie ťažkého života týchto dejateľov z obrovskými štábmi výskumníkov života a diela 
týchto dejateľov, ale najmä svojvoľné narábanie s textom a myšlienkami týchto dejateľov. 
A pomyslenie o tom, že niekedy aj na analýze mojej skromnej činnosti by sa mohli priživovať 
podobné „vedecké“ autority, viedla ma k záveru samému napísať krátke vysvetlenia či 
komentáre k niektorým krokom v mojom živote. ″ (VT  2008, 158)2) 

 
Od vtedy uplynulo viac ako polstoročia, prešiel celý môj život, a práve týmto svojim 

životom – prácou a činnosťou – som denne písal svoju imaginárnu či skutočnú Automonografiu.  
A keďže každá solídna monografia, – tým viac automonografia – musí mať solídny záver, 

dodávam k svojej toto  
 

RESUMÉ: 
 
V rôznom čase som mal rôzne predstavy o tom, ako by som sa mal pozerať na samého 

seba. Lenže často sa predo mnou zjavovali aj otázky: – či je sa na koho a načo pozrieť. 
 
Priznávam, bolo v mojom živote aj také naivné obdobie, kedy som bol presvedčený,  

že po osvojení si „marxisticko-leninskej dialektiky“, všetko na svete mi je jasné: Veď  javy 
vznikajú, rozvíjajú sa, dosahujú vrchol svojho rozvoja, postupne zanikajú a  uvoľňujú tým 
miesto iným javom, zárodok ktorých bol obsiahnutý už v predchádzajúcich javoch. Teda: 
v každom novo vznikajúcom jave je  obsiahnutý nielen jeho vývoj, ale aj jeho zánik ako aj 
zárodok nového javu. V každom jave sa hromadia kvantitatívne črty tohto javu, ktoré sa po 
nahromadení v určitom období zmenia na javy kvalitatívneho razu, – teda, kvantita prejde do 
kvality! Vývoj však nie vždycky ide po vzostupnej línii. Existujú obdobia (revolučného) vývoja 
javu, ale tiež aj obdobia stagnácie či dokonca úpadku, po ktorom pozitívnym sa môže javiť hoci 
len zmenšenie či spomalenie úpadku; podobne negatívnym sa môže stať čo i len spomalenie 
pozitívneho vývoja javu. Revolučnosť môže prerásť aj do dogmatizmu, a revolucionári, ak ich – 
svoje deti – nezožerie vlastná revolúcia –  môžu sa zmeniť či prerásť na konzervatívcov 
a dogmatikov. Ak toto všetko viete, – čo by vás v živote ešte mohlo prekvapiť? 

 
 

1)  ″Листи самому собі“ - ″Слов’янське прогресивне видавництво в Братіславі  Відділ української 
літератури в Пряшеві  1997, с. 326  31 listov, ktoré som si písal v  rokoch 1973-1994 v čase, keď som bol 
vylúčený zo všetkých foriem spoločenského života, a iba takouto formou som sa mohol kontaktoval so samým 
sebou a vyjadrovať sa k spoločenským problémom. (VT 2008, s. 136-220) 

2) Pri odkazoch na „Vybrané spisy“ používam „VT 2006“ а „VT 2008“ – podľa roku vydania  prvého 
a druhého zväzku kníh ″Вибрані твори″, Ужгород, ″Мистецька лінія’.  
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Bolo v mojom živote aj také obdobie, kedy sa mi zdalo, že najľahším je pochopiť 
a zhodnotiť samého seba, pretože „cudzia duša – temný les!“, pretože seba lepšie poznáme, 
lebo poznáme a chápeme motiváciu svojich činov, – kým iných iba vidíme, o nich iba počujeme; 
u iných vidíme iba vonkajšie prejavy ich zmýšľania či presvedčenia. (VT 2008, 145); seba 
poznáme aj v čisto súkromnom živote, v najintímnejších momentoch,  poznáme svoje 
najtajnejšie myšlienky a túžby... 

Dnes sa mi však zdá, že porozumieť samému sebe a seba správne ohodnotiť nie je 
o nič ľahšie, ako porozumieť druhému a pochopiť ho. 

 
Boli však v mojom živote aj celkom iné názory na seba a na ľudí okolo mňa. 
Keď ma  „strana a vláda“ odsúdili na holú existenciu a ako prašivú ovcu vyhodili ma na 

okraj spoločnosti, a nikto z môjho okolia sa ma nezastal „nie zlým tichým slovom“ (Ševčenko), 
vtedy moja manželka prišla k takémuto záveru: „To nie je možné, aby si bol nevinný! Musel si 
urobiť svojim spolupracovníkom niečo veľmi zlé, ak dnes nikto z nich nie je ochotný sa čo  i len 
slovkom za teba prihovoriť... Naopak! Práve tvoji najbližší a najvernejší podávajú na teba tie 
najstrašnejšie charakteristiky...“ 

Vtedy som sa  – skromný a poslušný – podriadil tomuto záveru mojej manželky a začal 
som zbierať po kvapkách tie vyjadrenia a hodnotenia, ktoré som kedysi a kdesi na mojich 
spolupracovníkov povedal. „ Tam som mohol mlčať, tam som mohol zmäkčiť svoju kritiku, tam 
som mohol podporiť ich slabučké začiatky či iniciatívy...“ – a vyšlo mi z tohto super kritického 
pohľadu na samého seba, – z tých miniatúrnych negatívnych čiernych bodiek – niekoľko 
centimetrov štvorcových čiernej plochy v mojom živote. (Vyšlo mi to tak, ako by vyšlo, keby 
sme s pinzetou vyzbierali všetky čierne bodky z veľkej bielej steny. S takýmto zhodnotením 
svojho života som žil niekoľko mesiacov, v priebehu ktorých som ospravedlňoval správanie 
svojich kolegov a stále ostrejšie a prísnejšie som hodnotil a odsudzoval seba za moje prísne 
a možno aj neobjektívne hodnotenie ich činnosti. 

 
Postupne sa mi začalo rozvidnievať, že tu neveľkú čiernu plochu som vytvoril z desiatkov 

rokov mojej činnosti a z hodnotení mnohých situácií a „súdruhov“.   Ak  však tie čierne 
centimetre rozložíme na roky a na mnohých „priateľov“ – začalo sa všetko  vracať na svoje 
miesto, a  ja som zistil, že som vlastne nikoho nepoškodil a nikomu neublížil! Nikto, ako  bude 
sformované a sformulované neskoršie, v dôsledku mojej kritiky či mojich udaní, nedostal, 
obrazne povedané, ani po pysku, – teda začo vlastne mám sám seba karhať a kajať sa pred 
mojimi „priateľmi“? Nie, nie! Nie ja som vinný pred nimi, skôr oni by sa mali pozrieť do 
vlastného svedomia – ak také majú – lenže oni to neurobili a – zdá sa – ani neurobia. 

 
Najhoršie a najťažšie mi však bolo vtedy, keď ma začali zožierať pochybnosti.  Pokiaľ 

je vám všetko jasné – správne či nesprávne je to „jasné“ – máte prečo a kvôli čomu žiť. Ak však 
každú vašu myšlienku, ako termity, začínajú zožierať pochybnosti, – vtedy sa nemáte čoho 
chytiť a nemôžete pokojne spávať. Na jednej strane „od samého začiatku aktívneho 
spoločenského života som si osvojil myšlienku, že veľkým sa stane nie ten, ktorý sa chce stať 
veľkým a robí všetko pre svoju „veľkosť“, ale ten, kto sa snaží čo najlepšie pracovať pre svoj 
národ a pre všeobecné blaho. A uspokojoval ma predovšetkým práve pocit užitočnosti mojej 
práce... Dnes sa však podkopávajú tieto pochybnosti práve pod pocit uspokojenia V moment 
vyjasnenia som jasne chápal, že žijeme vo veľmi ťažkej dobe, a v takomto čase sú práve takéto 
pochybnosti celkom logické a  namieste. A treba ich odrážať od seba a prinútiť sa k aktívnej 
práci.., avšak v momentoch akéhosi zatemnenia mysle sa toto všetko premieša a všetko sa zdá 
byť zbytočným...“  – a na druhej strane –   ″prečo sa ty stále snažíš správať sa ako veľký človek? 
A čo ak ty si iba obyčajný naivný nešika? Prečo sa umáraš dôležitými problémami, – veď je 
celkom možné, že si iba obyčajný ďuro-truľo!?″ (VT 2008, 158) 
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Teda – v jednom momente – všetko má byť jednoduchým, lebo ″základný význam veci 
a javov by mal vyplývať z nich samotných“, a hneď na to –  – ″dnes vidím, akým ťažkým by bolo 
napísanie takejto Automonografie. 

 
Takými a podobnými pochybnosťami a názormi sa – s neveľkými prestávkami – 

trápim dodnes: ″Kedysi najkrajším  a zároveň najjednoduchším sa mi zdalo Ševčenkove: „My 
sme jednoducho šli! My nemáme zrnka nepravdy za sebou!″ A dnes vidím, že to najjednoduchšie 
– to je to najťažšie v živote! Ba dokonca vyznať sa vo veciach okolo seba je nesmierne ťažké! 
Avšak, kto z veľkých si vyberal pre seba najľahšiu cestu!? Nech to znie akokoľvek neskromne, ja 
nechcem zhadzovať zo seba obrovskú zodpovednosť, ktorú som si sám zvalil na plecia! ″Inú 
cestu si hľadať nechcem, lebo by som  bol podliakom...!“ – Ej, Franko, Franko, ty si to zvládol, 
lenže ty si nežil v našom živote! (VT 2008, 158-159). 

 
Avšak nikdy som nedošiel k Sokratovskému hodnoteniu svojho života, – akože: ja 

viem, že nič neviem! Mne sa vždycky  – aj pri najkritickejšom hodnotení môjho života – zdalo, 
že som čosi pekné a užitočné stále chcel urobiť, že som snáď aj čosi urobil, čosi predsa len stihol 
vykonať! – inak by nemalo zmyslu žiť, naprázdno tratiť svoje sily a možnosti. Teda  to „čosi“ mi 
dodávalo síl a snáh. Práve preto som v živote vydržal a nezriekol sa svojho chápania a 
hodnotenia života i poslania v ňom. 

Zostalo mi odpovedať na otázku, ako sa dnes pozerám na svoj život,  – na jeho snahy 
a výsledky, na jeho úspechy a prehry. Dnešná moja odpoveď na túto otázku je 
najjednoduchšia ale aj najťažšia zároveň! (Je teda – ″filozofická″, ″vedecká″, ″múdra″): Dnes 
nemám žiadnu jednoznačnú odpoveď na túto otázku! A je tiež celkom možné, že odpoveď 
na túto otázku dnes už ani nikto nepotrebuje. 

Každý človek by mal maximálne uvážlivo premýšľať o svojich činoch pred ich 
uskutočnením. Existuje totiž aj takáto myšlienka: „Ak by ľudia domýšľali efekt a dôsledky 
svojich činov, na svete by bolo oveľa menej zlých činov.“ Teda – človek by mal maximálne 
pouvažovať nad každým svojim krokom pred jeho uskutočnením! Podobne každý autor by mal 
seriózne uvažovať nad konečným znením svojho diela pokiaľ ma svoje dielo v svojej právomoci. 
Lebo po tom, ako ho vypustí z rúk, on už sotva bude mať možnosť vplývať na jeho hodnotenie. 

Svojho času som bol účastníkom diskusie na podobnú tému, a vtedy na čiusi poznámku, že 
Lina (Kostenko) sa trochu inak pozerá na túto svoju báseň práve ja som odpovedal: „Lina  mala 
možnosť maximálne rozmýšľať nad svojim dielom pokiaľ ho nepustila medzi ľudí. Dnes už osud 
jej diela nezáleží od nej, ale od toho, ako ho príjmu a pochopia ľudia.“ 

 Podobne aj ja som mal rozmýšľať nad svojimi krokmi v živote kým som ich nespravil. 
Avšak ani vtedy ani múdry, ani skúsený  a talentovaný autor nemôže určiť význam a dosah 
svojej tvorby na roky či desaťročia dopredu, lebo pri všetkej jeho predvídavosti on sotva môže 
predpokladať všetky zmeny v živote spoločnosti, v dôsledku ktorých jeho dielo môže zohrať inú 
úlohu  – väčšiu alebo menšiu –  a získať takú alebo onakú dodatočnú hodnotu. Dejiny poznajú 
nemálo príkladov, kedy sa prví (najvýznamnejší) stávali poslednými, a neuznaní – prvými! 
Dokonca ani najväčší prognostici, ktorí vedeli predpovedať, že „ožijú stepi, jazerá“, že „kata 
nebude, hrdloreza.., a bude syn, a bude matka.., a budú ľudia na zemi!“(Taras Ševčenko) 
nemohli predpokladať konkrétne podmienky a okolnosti, v ktorých a kedy by sa ich predpovede 
mali či mohli splniť. 

Okrem toho – v mojom konkrétnom prípade – ja som nikdy nemal možnosť predstúpiť  
pred verejnosť v plnej svojej podobe (či nahote) a predstaviť sa takým, akým som chcel či 
mohol byť, teda celkom bez obmedzení. Nebol som nikdy v takej situácii, nezaujímal som 
nikdy takú funkciu, aby som bol mohol prísť s mojimi názormi či s mojim chápaním veci a aby 
môj nadriadený – redaktor, „vedúci“ či „strana a vláda“ – plne súhlasil s mojim názorom na vec.  

Zvykol som uvádzať príklad s Ivanom Macynským. Keď ho poprosili, aby napísal neveľký 
vstup do zbierky literárnych prác, venovaných 150. výročiu narodenia Tarasa Ševčenka, on 
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dodal takmer štyristo stránkovú vedeckú prácu, ktorá sa stala základom plánovaného zborníka 
″Розмова сторіч″ (Rozhovor storočí, Prešov, 1965), a samotné umelecké texty zborníka sa stali 
iba akýmsi dodatkom, apendixom k tejto štúdii. Zriedkavými a takmer šťastnými boli také 
prípady v mojom živote, že ma poprosili niečo napísať z tej či onej príležitosti, ale aj vtedy mi 
povedali, že nie viac ako toľko a toľko riadkov či strán. Vtedy som spravidla odpovedal: Ja 
donesiem o dva riadky menej! Toto ma naučilo byť stručným a jadrným. Avšak oveľa častejšie 
sa stávalo, že ja som doniesol do redakcie „moje chápanie veci“ a musel som obhajovať takmer 
každé tvrdenie, každú myšlienku, dokonca jednotlivé slová či slovné spojenia. (Viď ″І міг би 
писати. Вступ і твір.″ (A mohol by som písať. Úvod i  dielo.) VT 2006, с. 236.) Aj preto si 
myslím, že  hodnotenie môjho života a mojej tvorby a činnosti – to už je záležitosť ani nie 
natoľko moja ako skôr môjho okolia či prostredia okolo mňa  (″Що з мене зостане як мене не 
стане???″ Čo zo mňa zostanie až sa ja pominiem?“) Práve toto okolie a prostredie bude so 
mnou robiť čo sa mu zachce. Ja môžem – v najlepšom prípade – iba ak vysvetliť podmienky či 
okolnosti,  v akých ten či onen môj životný krok prebiehal a čím bol podmienený či ovplyvnený. 
Hoci ani toto nemusí zaujímať „ctiteľov“ mojej práce.  

 
Pomohla by mi vyznať sa v hodnotách môjho života – neveľkých úspechov 

a mnohých nedostatkov v ňom – poriadna kritika – objektívna či nespravodlivo tendenčná 
– keby aspoň taká existovala. Avšak vo vzťahu ku mne moje prostredie využíva ten 
najextrémnejší spôsob kritiky – úplne ticho okolo mňa! Je totiž známe, že „ľudský život možno 
zničiť na tisíce spôsobov – bez chladnej ocele ako aj bez plameňa ohňa, slovom alebo jeho 
absenciou – mlčaním, teda  – ignoráciou“. (Ján Tužinský.) Takto mi moji kritici  nepomáhajú 
samému sa vyznať v hodnotách či prednostiach alebo nedostatkoch môjho života, lebo oni ma 
mlčky obchádzajú.  

Predsa len existujú podobne – či dokonca totožné – tvrdenia dvoch autorov (z protiľahlých 
zorných uhlov) na mňa a moju tvorbu. Akože: „Juraj Bača... vo svojich dielach... rozpráva 
o samom sebe, a svojich duševných pohyboch a pochybnostiach, vykresľuje samého seba 
v rôznych podobách, či už je to dedo Marusín, Vasiľ a jeho príbuzní z „Ч ерчачої 
Студенки“ (Žblnkajúca studnička) alebo Olexa... Všetci oni odzrkadľujú dušu Juraja 
Baču, všetci vyslovujú to, čo má na jazyku Juraj Bača...″ (Levko Riznyk, VТ 2008, 574). 
(Podobné tvrdenie iného autora (sformulované nie tak precízne) bolo viackrát zverejnené, avšak 
skôr ako výčitka, že autor celý svoj život píše iba o sebe, o tom istom a to isté uverejňuje na 
rôznych miestach po niekoľkokrát.)   

 
 Chytíme sa teda tohto hodnotenia: Juraj Bača... vo všetkých dielach... kreslí seba 

samého v rôznych podobách...″. 
Takéto hodnotenie mojej tvorby je výstižné a – priznávam – páči sa mi.  
V podstate každý človek žije svoj život, každý autor realizuje sám seba, schvaľuje či 

kritizuje to, čo on považuje za potrebné pochváliť či skritizovať, hoci by z nejakých príčin aj 
chcel cudzie vydávať za svoje či svoje za cudzie. Nie iba ti, ktorí sa za žiadnych okolnosti nedali 
zlomiť a nekrivili svojím svedomím, ale aj ti, ktorí sa z tých či iných príčin poddávali, lámali sa 
či aj zrádzali seba, v konečnom znení vyjadrovali sami seba. (Práve preto, všetko to, čo človek 
vytvorí, tvorí nie iba jeho biografiu ale – aspoň do určitej miery – aj jeho automonografiu.) 

 
Každý človek takmer v akýchkoľvek podmienkach života má aspoň dve možnosti postúpiť 

tak či inak: trvať na svojom chápaní veci a javov a to aj za cenu vlastného života, alebo, – pod 
najrozmanitejšími podmienkami – ísť na také či onaké ústupky. 

А mne to tak vychádza, že mne sa v  mojom živote (popri náhodných chybách a omyloch) 
podarilo byť a zostávať samým sebou,  tvrdiť, vyjadrovať, dokazovať a vyznávať stále to 
isté ľudské, užitočné a potrebné ľuďom, „môjmu rodu i národu“! Práve z tohto zorného 
uhla sa aj dnes pozerám na svoj život a na  – skromné či väčšie – moje výsledky v ňom. 
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Ak sa môj život, predovšetkým zásluhou mojich rodičov, ale aj mojim vlastným 
pričinením ako aj pričinením môjho okolia a prostredia sformoval tak, ako sa sformoval, ja 
som vždycky robil všetko odo mňa závislé pre to, aby môj život bol osožný ľuďom.., 
ľuďom! – a iba potom – aj mne! A uzatvárajúc moju imaginárnu či viac menej reálnu 
Automonografiu snažím sa (ak už mám konečne takú možnosť!) zostať maximálne kritickým 
predovšetkým k sebe  a iba potom – na tej istej „vysokej“ úrovni – aj voči ostatným 
(nebudem, predsa, seba vyzdvihovať nad ostatných!)  

Je možné, že som urobil v živote snáď trochu viac, než toho urobili niektorí iní, hoci 
mali oveľa lepšie pracovné podmienky, avšak ja som si neustále vedomý toho, že som 
urobil veľmi málo v porovnaní s tým, čo bolo treba urobiť. Ba často ma trápi aj myšlienka 
či som skutočne urobil všetko to, čo bolo možné aj v tých najzložitejších podmienkach 
urobiť. Možno, ak by som bol lepšie rozmýšľal, lepšie uvažoval nad podstatou veci a javov, 
viac sa sústredil na najdôležitejšie, „keby som sa bol učil tak ako bolo treba“ (Ševčenko), 
keby som bol lepšie využíval skúsenosti iných, dôslednejšie presadzoval ba aj bojoval za 
svoje presvedčenie, zaiste by sa bolo dalo dosiahnuť aspoň o trochu viac. Lenže ja som si 
v týchto nepredstaviteľne zložitých podmienkach vytvoril  pre seba obrannú pozíciu – 
″lepšia je rozumná hlava živá, ako čo aj geniálna, ale mŕtva!“, len aby som vyžil v tej 
nepredstaviteľne divokej, všetko ničiacej spoločnosti, ktorá sa vyhlasovala za ideálnu pre 
všestranný rozvoj človeka, avšak v skutočnosti bola katom aj tej najmenšej odchýlky od 
hlúpej dogmy.   

 
Vidíš, vážený čitateľ, ešte som nestihol nájsť oporný bod – mierku pre hodnotenie svojho 

života, – a už robím prvé hodnotenia. Avšak, aby som sa nie iba chválil – lebo vychvaľovaním   
sme už dosiahli maximum, – je nutné sa aspoň trochu pokritizovať, (aby sme dosiahli ešte viac). 

 
K negatívam mojich prác počítam, napríklad, nedostatok humoru, hoci v živote patrím 

k ľuďom veselým, mám rád vtipné anekdoty, ba vraví sa o mne, že ich viem aj slušne rozprávať. 
Avšak v mojich prácach sa mi nedarí využívať humor, iróniu či satiru (okrem zriedkavých 
výnimiek). Aj sa snažím využívať humor, lebo som si vedomý jeho obrovských možností, jeho 
neúprosnej moci, a preto chcem sa jeho prostriedkami vyjadrovať k tej či inej záležitosti. Často 
aj začnem s humorom, avšak po niekoľkých riadkoch, vetách či odsekoch nechtiac prechádzam 
na seriózny tón rozprávania. Natoľko dôležitými sa mi zdajú analyzované otázky či problémy, 
natoľko intenzívne citovo ich prežívam, že humorný prístup ma odrazu opúšťa, alebo ja sám sa 
zriekam zjednodušeného prístupu k hodnoteniu javov. 

Aj teraz, – ak čo i len pomyslím na danú tému, odrazu sa mi ponúkajú rôzne formy, ktoré 
by chceli, aby som práve nimi realizoval svoj zámer. 

Pokiaľ ide   o samotný zámer, – tu mi je viac menej všetko jasné: chcem zovšeobecniť 
niektoré – aspoň tie najdôležitejšie! – svoje životné skúsenosti, kritickým okom pozrieť sa 
na svoju činnosť ako aj na nerealizované zámery, pokusy a snahy, a prerozprávať (či 
aspoň vysvetliť) najdôležitejšie z toho všetkého budúcemu čitateľovi.  

Avšak medzi formami, ktoré sa mi ponúkajú, aby som práve nimi ukončil čert vie prečo 
vymyslenú moju Automonografiu, – tam takúto jasnosť nevidím. Formou spomienok? 
Vedeckého traktátu? Publicistickej štúdie? Či kritickej recenzie? 

A znovu: zámer je jasný: treba toto všetko urobiť objektívne, pravdivo, aspoň trochu 
zaujímavo, avšak pokiaľ ide o formu, – ktorá z možných je schopná zabezpečiť toto všetko 
v maximálnej miere? 

Rád by som vybral nejakú zodpovednú, dôležitú formu – to sa rozumie! Pritom však nie 
veľmi pesimistickú, či akademicky suchú, skôr nejakú veselšiu – ne je predsa možne pozerať sa 
na život a prežité v ňom iba smutne či až tragicky! Veď nie každá minúta v živote bola 
najťažšou, hoci ľahkým môj život nikdy nebol. A okrem toho – v tom „raji“ som nebol 
sám! Preto, keď mi neraz v živote bolo naozaj na nevydržanie, stačilo si uvedomiť, že mnohí to 
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majú ešte ťažšie, – stačilo sa iba vedieť s kým porovnať! –  a už to často – nie vždycky! – 
pomohlo. (Takmer neustále som mal na pamäti českú pieseň o chlapcovi „s bilou hůlkou“ 
„Každá trampota má svou mez!“ – a, verte mi, – veľmi to pomáha. Aj porovnanie s niektorými 
„úspešnými“ mojimi kolegami mi pomáhalo, ak som si predstavil za akú často aj morálnu cenu 
dosahovali svoje úspechy.)Avšak žiadnu veselú humornú formu v mojom repertoári 
nenachádzam. Vyzerá, že si budem musieť pomôcť rôznymi formami, aby som neurazil žiadnu z 
nich. 

 
Oveľa zásadnejšou a dôležitejšou otázkou hodnotenia života je otázka objektivity. 
Táto otázka však zároveň zďaleka nepatrí k ľahkým. Lebo byť objektívnym, – podľa 

mojej vlastnej definície – znamená určiť miesto a dôležitosť každého faktora, ktorý vplýval 
na taký či iný chod udalosti. A tých faktorov, ktoré vplývali na môj život vcelku či na jeho 
jednotlivé kroky, bolo nemalo; ony boli veľmi rôznorodými, často jeden od druhého 
priamo či nepriamo závislými; jeden faktor bol dôsledkom inej príčiny; niektoré faktory 
som si jasne či aspoň viac-menej uvedomoval, iné vplývali na mňa či na moje rozhodnutia 
nezávisle od mojej vôle, – teda určiť presne všetky rozhodujúce faktory a ešte aj mieru 
vplyvu každého z nich na môj život či na jednotlivý krok môjho života, bude takmer 
nemožné. Avšak pokúsiť sa vyznať sa v tom nepredstaviteľnom spletení  faktov, vplyvov 
a udalosti treba. Predovšetkým preto, – aby sme sa už nikdy do podobného „raja na zemi“ 
nedostali. 

Faktov na potvrdenie môjho kritického postoja k môjmu životnému osudu možno 
nájsť dosť. Avšak, zaiste, aj faktov môjho pozitívneho hodnotenia jednotlivých mojich 
výsledkov je možné nájsť nie menej. Lenže samotné fakty nám neumožnia objektívne sa 
pozrieť na hodnoty nášho života. Preto sa pokúsime poukázať aspoň na základné 
podmienky a predpoklady, v ktorých sme museli žiť ako aj na základné tendencie, ktoré 
riadili náš život.  

 
Najväčší vplyv na celý môj život mal môj dedinský gazdovský pôvod.  
V našej mnohodetnej chudobnej rodine všetko išlo podľa dávno sformovaných a mocne 

ustálených ľudových a kresťanských zvykov a tradícií. Tu všetko išlo ako v starých dobrých 
hodinách. Hodiny rovnomerne tikali, zvonili, ak boli natiahnuté, aby upozornili na čosi dôležité, 
avšak ony šli – dňom i nocou, v lete i v zime, keď sme boli sýti, ale aj vtedy, keď sme boli 
hladní, ony išli neustále, ako aj celý náš život. V činnosti hodín niet odbočení, ako ani v našom 
živote: nebolo žiadnych senzácií, žiadnych neočakávanosti, iba jednotvárny, dávno ustálený 
ťažký život a neprekonateľné množstvo práce. Iba veľmi zriedkakedy sa v našom živote  
vyskytli aj krátke minúty veselšieho či radostnejšieho života – v čase Vianoc či Veľkej Noci, 
keď ku kúsku čierneho chleba nám do druhej ruky dali kúsok bieleho koláča, a do pôstnej 
kapusty položili aj kúsok slaniny či aspoň trochu škvarkov, (a „steranku“ (drobenie) či „rajs“ 
(ryžu) vtedy nezalievali vodou ale mliekom). Vedeli sme sa tešiť aj návratu rodičov z jarmoku, 
kedy niekomu zo starších detí kúpili niečo nové, a mladší týmto spôsobom nadobudli niečo 
z odevu starších. 

V zhode s chodom hodín v našej rodine sa slovo nikdy nerozchádzalo z činom_ Toto 
môže pre niekoho zaváňať diktátom alebo aspoň surovou disciplínou, avšak, – ako sa toto všetko 
javilo a zapamätalo mne, – bolo to základnou podmienkou poriadku, rozdelením povinnosti 
jednotlivým členom rodiny, inak by si iba ťažko bolo predstaviť život viac ako desiatich ľudí 
v jednej neveľkej izbičke (dido, baba, ňaňo, mama, a ešte vždycky poriadna kôpka detí). 

Už kvôli tejto podmienke v našom dome musel byť poriadok, inak by sme nikdy nenašli po 
sebe potrebné veci, ak by ony neležali na svojom mieste. My sme chápali, že ani pri 
maximálnej snahe mamy a otca oni nám viac nemohli dať ako nám dávali. Preto sme sa 
nikdy nesťažovali na biedu či na nedostatok: ony boli – aj bieda, aj nedostatky, – ale my 
sme si ich ani neuvedomovali, lebo v našom okolí ľudia žili prevažne podobne biedne, hoci 
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boli aj bohatšie deti v dedine. (Nemal som ešte ani desať, keď som pásol nie iba naše, ale aj 
susedove kravy, aby mi susedia dali na „mereňdu“ kúsok chleba a aspoň niekedy aj s maslom. 

Túto biedu nám kompenzovala akási prirodzená úcta všetkých nás ku každému v rodine, 
akési prirodzené porozumenie medzi nami, snaha rodičov byť maximálne spravodlivým  ku 
každému v rodine ako aj naša detinská vďačnosť za všetko, čo sme od rodičov dostávali. 
(Problém spravodlivého delenia čohokoľvek na rovnaké časti pre každého náš otec vyriešil 
priam geniálne jednoducho: ten, čo niečo delil – bral posledný kúsok, a musel teda veľmi dbať, 
aby aj ten posledný kúsok nebol menší.) Všetko, čo sme mali, ale aj všetko, čo sme nemali, sme 
prijímali ako čosi prirodzené, lebo sme vedeli, že tak to je a mysleli sme si, že tak to aj musí byť. 
Dostávali sme minimum potrebného, ale cítili sme, že dostávame maximum z toho, čo nám 
naši rodičia vedeli a mohli dať. Práve tieto okolnosti automaticky vychovávali či formovali 
u nás skromnosť, spravodlivosť, pracovitosť, nenáročnosť na život, uspokojenie sa dosiahnutým 
a spoliehanie sa na samého seba 

Avšak nie len v materiálnom  chápaní sveta dedina zanechala na mne svoju pečať. Ľudové 
piesne, rozprávky, legendy, zvyky a tradície, udalosti, ba aj „tmárstvo“ – všetko sa odrážalo na 
mne a na mojom vtedajšom i neskoršom chápaní sveta a jeho javov. 

Uvediem jeden príklad v dvoch podobách: 
Keď som doma chválil sovietske úspechy, náš sused – starý Ancin dido  mi povedal: „Jurk, 

kto podľa cudzieho rozumu žije, – do svojho nech, (s prepáčením),  naserie! A to isté, ale 
v obrátenom poriadku: „Iného počúvaj, – a svoj rozum maj!“ Takéto a podobné ľudové múdrosti 
som si zapamätal na celý život (viď poviedku „Naveky“).  

Teda vplyv  takého môjho dedinského detstva sprevádzal ma po celý môj neľahký 
život. V každom prípade až kdesi do ukončenia stredoškolského vzdelania, podobne ako iní 
vtedajší študenti, žil som pod prevahou takejto dedinskej „ideológie“. Boli to roky, kedy popri 
panských deťoch do stredných škôl sa  zbehli stovky podobných dedinských detí z podobných 
biednych roľníckych rodín. V triedach našej prešovskej ruskej Obchodnej akadémie vtedy 
nebolo jediného pánskeho decka. Hoci v meste nás tlačili pánske mestské tradície, podmienky 
i okolnosti, v triedach i v internátoch stále ešte prevládalo zdravé dedinské chápanie potrieb, 
možností a povinnosti. Akýkoľvek odklon od takého chápania, od takejto etiky študenti chápali 
ako veľkú nespravodlivosť. A preto, keď sa po internáte roznieslo, že na naše stravné lístky na 
mäso sa v internáte stravujú, ba dokonca bezplatne, nejakí páni z mesta, známi či príbuzní 
riaditeľa internátu, toto bolo dostatočným dôvodom na študentský protest a na písanie sťažnosti 
jedinej „spravodlivej“ ustanovizni – orgánom komunistickej strany. To iba neskôr sme pochopili, 
že nespravodlivosť si našla cestu a teplé miestečka aj v tejto štruktúre „nového života“. Avšak 
vtedy nás ešte stihli presvedčiť, že „komunizmus musíme budovať s takými ľuďmi, akých nám 
zanechal kapitalizmus!“ To zasa iba neskoršie sme – niektorí z nás v rôzny čas a v rôznej miere 
– začali prichádzať k inému presvedčeniu a k inému chápaniu sveta... 

 
   (Ku komunistom som prišiel, bo som veril, 

A pracoval som tu ochotne, 
Ale obchádzať tu kŕdeľ zverí 
Nemôžem viac, a rozhodne 
 Začínam kričať: ľudia, rata! 
 Pšenicu kúkoľ zamieňa 
 Špinavá je ta ich karta, 
 Zachráňte, ľudia budúcnosť! 
Zatvárať oči sa nevyplatí, 
Od toho zvery nezhynú, 
Alebo ma odvolajte z varty  
Ak ma moje oči zradzujú) 

                             (1963r., VТ 2006, 503. Riadkový preklad – môj.) 
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Teda – vo väčšine prípadov  – mocné pevné tradície dediny naďalej prevládali nad častými 
zmenami pánskeho mestského života. Inakší nám sľubovali život pred 1948 rokom, inakší do 
1953 roka, ešte inakší – do 1956,  do 1968 roka – od zjazdu do zjazdu, od takého do iného 
prvého tajomníka ÚV KSČ, od takého do takého odhalenia triedneho nepriateľa „strany“, 
„národa“ či „socializmu“. 

V tom čase rôzne faktory vplývali na formovanie rôznych charakterov rôznych ľudí, lebo 
strechou nad hlavou „všetkých pokrokových ľudí sveta“ ešte dlho bola „jediná“ a 
„nepremožiteľná“ „naša“, „rodná“ komunistická strana! 

 
A ako to bolo so mnou? 
Pred chvíľkou som uviedol, že „až kdesi do zakončenia strednej školy som žil pod 

prevahou dedinskej ideológie″. Avšak kvôli pravde je treba povedať, že od samého začiatku 
môjho pobytu v panskom meste sa mi postupne stávala blízkou a zároveň postupne nad 
mojou dedinskou filozofiou začala prevažovať „nádherná“ idea osvojenia si všetkého  
najkrajšieho z doterajších skúsenosti ľudstva, ktorá cestou všestranného rozvoja človeka 
mala vytvoriť raj na zemi pre každého pracujúceho na planéte Zem. Jednako táto idea mi 
nikdy nezatienila reálny pohľad na svet a na ťažký život „mojich mám“, pretože každé 
slovo teórie – keďže som bol pod vplyvom práve sedliackej ideológie – som vždycky triezvo 
preveroval praktickými činmi.  A preto ani v momente najväčšieho oduševnenia „nádhernou“ 
ideou „výstavby komunizmu“, kde pre každého bude všetkého dostatok podľa jeho potrieb, som 
neprestával pozorovať, že slová o takomto šťastí sa rozchádzajú s činmi. Uvedomoval som si, že 
pre dosiahnutie takého veľkého ideálu musí každý pracovať s maximálnym úsilím, а keďže 
musíme budovať komunizmus s ľuďmi, ktorých nám zanechal kapitalizmus, musíme byť 
maximálne kritickými ku každému kroku každého človeka, tým viac, že práve „rodná 
strana“ neustála volala ľudí používať najsilnejšiu zbraň v boji za komunizmus – kritiku 
a sebakritiku.  

Tak nejako – zdá sa mi – by som dnes mohol vysvetliť, že prevážajúcimi v mojom živote 
na celý môj život sa ustálili dve základné tendencie, dva základné princípy, dve 
principiálne pozície, hoci nie vždycky v rovnakej miere prevažovali v mojom živote, 
vplývali naň a formovali ho. Sú to: kritickosť a náročnosť voči sebe a požadovačnosť voči 
sebe ale aj voči iným.  

Avšak, najsamprv, niekoľko slov o inej dvojici slov – charakteristických pre môj život: 
o šetrnosti a skúposti, pretože možno práve ony pomôžu pochopiť aspoň  niektoré kroky môjho 
života.  

Maximálne úsporným, skromným a šetrným som bol od samého začiatku svojho 
života. Takúto životnú pozíciu som si priniesol do života z domu, z dediny. Táto črta môjho 
správania sa v živote vyplývala z príliš skromného nášho života doma. Avšak skúpym – vo 
vzťahu k iným – podľa môjho hlbokého presvedčenia – som nikdy nebol, hoci vo vzťahu 
k sebe – tak to vyzerá – som veľmi často bol až asketicky skromný a možno, že niekedy aj 
skúpy. Vždycky som sa uspokojil s tým, čo bolo predo mnou na miske, nikdy som nezanechal 
nedojedený kúsok chleba či niečoho iného, čo bolo možné a treba zjesť, nikdy som nežiadal 
niečo lepšie, krajšie či ľahšie, než to, čo sa mi ušlo. Pochopiteľne, že ani dokupovať si niečo 
k jedeniu som si nezvykol, lebo keď som si spomenul koľko som sa nabehal po príbuzných 
v dedine, aby sme naškriabali dvadsaťpäť korún slovenských na zaplatenie mesačného 
ubytovania v malej drevenej izbietke vo Svidníku (s malými oknami a bez elektriky!), v ktorej 
som býval spolu s gazdom a gazdinou ako aj s rovesníčkou študentkou,  keď som vedel, že moji 
rodičia už „po oslobodení“ za ťažkú ročnú prácu v družstve zarobili – mama – sto, a otec – 
stopäťdesiat korún (a pár vriec zemiakov k tomu), keď som videl v akých nepredstaviteľne 
ťažkých  a zložitých podmienkach po predčasnej otcovej smrti slabučká mamka robí všetko 
možné, len aby nikoho z detí nevzala zo školy na gazdovstvo – ba práve naopak, – aby do škôl 
posielala všetkých ďalších, ktorí dorastali, len aby nezostali  na družstve a nezarábali ročne, ako 
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ona – po sto korún...! – jazyk by ma nebol poslúchal doobjednať si niečo k slabému obedu či k 
skromnej večeri, a to ani v čase, keď som už pracoval a dostával plat. Dodnes sa odučujem od 
tohto „zlozvyku“ (lebo dnes sa už nemusím natoľko obmedzovať), avšak odučiť sa od tejto črty 
môjho charakteru nemôžem.3  

3 (Keď v 1953 roku došlo v Československu k výmene peňazí, za peniaze v banke dávali oveľa viac ako pri 
výmene peňazí v hotovosti. A tak som za dvadsaťpäť tisíc starých korún, ušetrených za rok učiteľovania 
v gymnáziu, dostal toľko nových peňazí (2.500 Kčs), ako by som dostal za 125 tisíc korún v hotovosti. Tieto 
peniaze mi mohli značne uľahčiť môj študentský život., lenže ja som celú túto sumu dal otcovi na opravu nášho 
domu. A žil som z neveľkého štipendia a zo skromného zárobku za hodiny ruského jazyka, ktoré som dával jednej 
bohatej dáme v Bratislave a neskôr – trom lekárom v Prešove. Teda podmienky ma nútili byť maximálne 
šporovlivým  predovšetkým vo vzťahu k sebe samému.)  

 
Avšak byť náročným na seba, ľudským a zodpovedným za všetko ma učili aj dejiny 

ľudstva, celá  jeho klasická kultúra a literatúra. Predsa nie raz sa stávalo, že práve 
najmocnejší tohto sveta, ktorých sme zlatými písmenami na večné veky zapisovali do análov 
dejín, po zmene podmienok padali do večného zabudnutia ako zhnité hrušky, ba stávali sa 
predmetom celonárodného ba aj všeľudského preklínania. Z potoku žitia, v ktorom spolu 
existujú „talenty“ na jeden deň ako aj skutočne talentované veci, s platnosťou na stáročia, 
postupne odpadávajú najslabšie veci a zostáva iba podstatné a hodnotné, až nakoniec z tisícov 
zostávajú stovky, a z tých iba desiatky či dokonca iba jednotlivé veci skutočnej trvalej hodnoty. 
Byť náročným na seba ma učili veľkí spisovatelia, ktorí radili nám začiatočníkom „Ako robiť 
verše“ (V. Majakovský), „nepísať, ak môžeš nepísať!“ (O. Tolstoj), desiatky ráz  prerábať, 
prepisovať a škrtať, a nemilosrdne vyhadzovať všetko zbytočné. Byť maximalistom ma učil 
šport! Aj keď som nikdy  športovcom nebol, – najlepším medzi rovesníkmi som chcel byť veľmi 
často! Lenže pre dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutné v priebehu dlhého času tratiť 
obrovské množstvo síl a energie, prejavovať maximálnu náročnosť, trpezlivosť a vytrvalosť!  

Veľmi dôležitým a rozhodujúcim faktorom utvrdenia mojej životnej filozofie bol 
odpor voči nespočetným faktom nepredstaviteľných  neprávosti rôznych štátov-despotov 
a despotov mocných tohto sveta vo vzťahu k „otrokom nemým“ (Ševčenko) – bezbranným 
prostým pracujúcim ľuďom. Takmer denne, – v časoch vojen, revolúcií, povstaní a vzbúr, ale aj 
v dňoch „pokoja a mieru“ – práve títo otroci a nevoľníci sa stávali obeťami štátnych 
a všelijakých iných krívd a múk. Od rímskej „zábavy“, kedy pre potechu zvrhlým boháčom 
hádzali zverom živých ľudí, cez fanatickú katolícku inkvizíciu, cez ničenie celých národov 
v dobe koloniálnych impérií, cez milióny nevinných obetí počas desiatok ba stoviek vojen.., – 
okolo desať miliónov mŕtvych iba v jedinom genocídnom hladomore v Ukrajine, 
v dôsledku ktorého takmer vykynožili celý ukrajinský národ! – to naozaj sa dá po tom 
všetkom zostať ľahostajným a posmievať sa miliónom obetí? – toto je iba jeden z dôkazov 
kde a ako sa formovala moja maximálna náročnosť na seba ako aj maximálna zodpovednosť za 
všetko, čo sa udialo vo svete. 

Keď milióny ľudí zomierali od hladu v Ukrajine – vtedy som sa iba narodil, (v deň, keď si 
Mykola Chvyľovyj vzal život mal som práve jeden rok), keď v druhej svetovej vojne „nepriatelia 
zabíjali našich“ –  mal som 9-14 rokov, avšak ja sa dodnes nemôžem zbaviť strašného pocitu 
spoluzodpovednosti za milióny mŕtvych, lebo sa cítim súčasťou ľudstva, toho hlúpeho 
a prekliateho ľudstva, ktoré – ako pred stáročiami tak aj teraz – vykrikuje o sebe 
z najrozličnejších tribún jedno, ale robí niečo celkom iné, len nie to, kvôli čomu sa tlačí na 
tie vysoké tribúny!  

A ak si k tomu ešte uvedomíme, že „život sa dáva človeku iba raz, a prežiť ho treba tak, 
aby nám pred smrťou nebolo trápne za bezcieľne prežité roky“ (M. Ostrovský) , vtedy sa mi 
celkom prirodzenou zdá moja životná filozofia byť maximálne náročným a kritickým k životu 
a cítiť sa maximálne zodpovedným za všetko v živote. 

A keďže som  takto chápal svoje úlohy, možnosti, povinnosti či svoju zodpovednosť, 
nemohol som aj od iných nežiadať podobný vzťah k ich úlohám či povinnostiam. 
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V tomto smere a v podobnom duchu v detstve môjho spoločenského života skutočne 

môžeme nájsť prípady naozaj maximalistických a netolerantných mojich požiadaviek vo vzťahu 
k iným ľuďom, k ich činom, krokom či životným pozíciám. 

Poburoval ma fakt, že v bardejovskom internáte štyri roky po vojne nebolo ani jedno vedro 
na vodu, že vodu z námestia si chovanci každé ráno priniesli v jednej nádobe, a umyli sa v nej 
všetci tridsiati, že tu nemali ani jednu skriňu pre všetkých ubytovaných; poburovalo ma, že 
v našom prešovskom internáte nás okrádali na stravných lístkoch vedúci nášho internátu, 
pohoršoval som sa za „umelecké vylepšenie“ mojich prvých básničiek, ktoré vykonal redaktor 
časopisu ″Дружно вперед″ („Družne vpred“) Olexander Ihnatovský, za dorábanie iných mojich 
básní a poviedky básnikom Ivanom Macynským; nemohol som pochopiť a zmieriť sa s činom 
učiteľa Juraja Mlynariča, ktorý uverejnil článok sovietskeho akademika Svešnikova ako svoj, 
a nezmenil v ňom ani len slovo „nášho“ (sovietskeho) na „československého“, ale najmä 
s postojom redaktora tohto časopisu Viktora Kopčáka, ktorý dlho odmietal uverejniť odsúdenie 
tohto faktu, s pozíciou toho istého Viktora Kopčáka, ktorý bol predsedom ÚV KZUP, a ešte sa 
„zvolil“ za šefredaktora všetkých troch ukrajinských tlačových orgánov: novín  ″Нове життя″, 
časopisu ″Дружно вперед″ а literárného almanachu ″Дукля″. O všetkom tom som s ohúrením 
písal a dožadoval sa uverejnenia mojich kritických hodnotení týchto, ako aj mnohých iných 
podobných faktov. (Podobne som bojoval aj s „Pravdou“ či „Kultúrnym životom“.) 

Nešlo však iba o podobné „maličkosti“. 
V decembri 1952 roku na straníckej schôdzi Pedagogickej fakulty SU v Bratislave, kde sa 

prejednávalo uznesenie ÚV KSS o tom, že v strane nemajú miesto formálni členovia strany, som  
v diskusii úprimne porozprával o tom, že môj otec je tiež iba formálnym členom strany, lebo je 
veriaci, chodí do kostola,  a vtedy mi známy súdruh Matej Lučan, (od ktorého mám v indexe 
jednotku z marxizmu) vysvetlil, že toto uznesenie netreba chápať doslovne, že je to iba program 
strany do budúcna, že nikoho zo strany pre ideologické pochybenie vylučovať nebudeme, a ja 
som to pochopil tak, že papier znesie všetko, a život pôjde ďalej po svojom. Urazilo ma to, 
respektíve som s tým vnútorne nesúhlasil.  

V decembri 1955 roka ÚV KSS prijal uznesenie o zaostávaní ideologickej práce medzi 
Ukrajincami Východného Slovenska a o opatreniach na rázne zlepšenie tejto situácie. V januári 
nás na straníckej schôdzi prešovskej fakulty informovali o tomto uznesení, na naše požiadanie, – 
že ide o humanitnú a „ideologickú“ fakultu – nám vo februári či marci toto uznesenie prečítali, 
na májovej schôdzi sme hovorili čosi o rozpracovaní úloh na splnenie tohto „dôležitého“  
uznesenia, a už po prázdninách predseda ZO KSS referoval o splnení uznesenia ako aj o tom, 
ako nám ono pomohlo v našej práci a ako sa situácia „na tomto úseku“ zlepšila.  

V tom čase som už bol asistentom katedry ruštiny na prešovskej vysokej škole.  
Samozrejme, že som sa rázne ozval a takmer som kričal o absurdnosti nášho postupu: – „Čo to 
vlastne robíme? Koho vlastne klameme? Veď klameme sami seba, aj „našu“ stranu!“ (Vtedy 
docent slovenskej literatúry Anton Bolek povedal môjmu vedúcemu katedry docentovi Štefanovi 
Dobošovi: „Štefan, ten tvoj chlapec sa buď stane veľkým človekom, alebo sa dostane za mreže!“ 
Mal pravdu! Druhá predpoveď sa už dávno splnila.) 

Posledným mojim pokusom zostať naďalej maximálnym maximalistom a „rozniesť“ autora 
iných názorov mala byť moja odpoveď Michalovi Hirjakovi, recenzentovi románu Michajla 
Šmajdu ″Тріщать криги″ („Púkajú ľady“). Lenže, ako o  tom píšem na inom mieste, moju 
horúčku schladil môj tesť – človek neobyčajne rozumný a tolerantný – Olexander Ľubimov.  

Teda, priznávam, nie len že som bol maximálnym maximalistom, ale aj vrcholne 
netolerantným k myšlienkam a krokom iných. Za žiadnych okolnosti som nepripúšťal, aby sa 
slová rozchádzali s činmi. Nechápal som, napríklad, že nemôžeme pristupovať s podobnými 
nárokmi k ľuďom, ktorí si nikdy nepostavili pred seba podobné ciele a také vysoké nároky na 
seba nemajú. 
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Avšak, ako svedčia aj myšlienky tohto Resumé k mojej imaginárnej Automonografii, 
aj ich je možno a treba chápať ako môj ďalší krok a krik v ohúrení na prax vôkol nás, 
kedy sme si už celkom zvykli na denné mnohoraké a závažné svinstvá, pod patronátom 
strán, vlády, parlamentu i súdov tolerujeme neustále rozkrádanie miliónových hodnôt 
„národného“ či „súkromného“ majetku vysokopostavenými osobami či ich odchovancami 
– špekulantmi najrozličnejších odtieňov, mlčky prechádzame okolo zabíjania stoviek, ba 
tisícov v ničom nevinných ľudí, vyháňania státisícov ba až miliónov ľudí z ich domovov – 
nezávisle na tom, či sa to dialo v bývalom Sovietskom zväze (najmä vo vzťahu k 
„sovietskej“ Ukrajine), v bývalej Juhoslávii alebo sa to deje dnes na desiatkach miest 
v Afrike, Ázií či inde vo svete. 

Neskôr (či postupne) som sa naučil byť aspoň trochu tolerantným... Svoju tolerantnosť som 
sformuloval do takejto pozície: Ak vstupujem do auditória k akýmkoľvek poslucháčom – 
študentom či poslucháčom „z ľudu“, netrvám na tom, aby títo poslucháči odišli z nášho stretnutia 
s mojimi názormi. Samozrejme, že na každé vystúpenie sa svedomite pripravím, pozorne si 
vyberiem presvedčivé argumenty a príklady na dôkaz správnosti mojich tvrdení, avšak 
ponechávam poslucháčom právo na vlastný úsudok a na vlastné názory. Uvedomujem si, že 
predo mnou sú rôzni ľudia a každý si odnesie so stretnutia so mnou niečo iné. V mojej 
prednášateľskej praxi – bohužiaľ veľmi krátkej a slabej – boli aj také prípady, že som za priam 
protikladnú odpoveď na tu istú otázku dal dvom študentom výbornú známku (napríklad, za 
odpoveď na otázku či literárna kritika je vedou alebo – prevažne – iba osobným názorom 
literárneho kritika? – ak obaja vedeli vysvetliť a odôvodniť svoje tvrdenia).  

Avšak neprestal som byť maximálnym maximalistom vo vzťahu k sebe a zostávam 
„neoblomný“ vo svojich presvedčeniach. Dodnes som sa nestotožnil (a nesúhlasím!) s názorom, 
že moderné maliarstvo, moderná hudba (najmä kakofónia) či niektoré technické vynálezy sú 
krokom vpred v rozvoji umenia či kultúry (aj literatúry), že mnohé „staré“ veci už odžili svoj vek 
a preto je treba proti ním „bojovať“ či aspoň sa s nimi rozlúčiť. Ja dodnes dávam prednosť starej 
lemkovskej piesni  

″Ой, верше, мій верше, мій зелений верше... 
Юж мі так не буде, як мі било перше″ 
(... Už mi tak nebude, ako mi bolo doteraz) 

pred nejakým nezmyselným, vulgárnym a banálnym hitom, vypočítaným na niekoľkodenný 
efekt, napríklad: „Amerika, Afrika, paradajka, paprika..!“ či pred desiatkami ba stovkami  
podobných banalít.  

(Pre slovenského čitateľa dodávam: Keď sa ma počas ašpirantúry v Kyjeve pred viac ako 
polstoročím spýtali akú slovenskú pieseň by som zaspieval človeku, ktorý nič nevie o Slovensku, 
nerozumie slovenskú reč, ale chcel by pochopiť charakter Slováka, ja som sa trochu zamyslel, 
trochu som sa pohral v arzenáli slovenských piesní a so zadržanými slzami v očiach som im 
zaspieval: „Povedzte mojej materi, nech ma nečaká k večeri..!“ Už samotný fakt, že „staré“ veci 
prežili stáročia, svedčí o tom, že majú v sebe čosi hodnotné. Inak by si ich ľud nezapamätával. 
A ak dnes na „SUPERSTAR“ spievame iba cudzie súčasné (čiže: krátkodobé) hity, lebo svojich 
piesní nemáme, alebo sa nevyrovnávajú „svetovým“, nesvedči aj toto v neprospech kvalít 
súčasného nášho piesňového umenia?) A máme o tom mlčať? 

V rámci tolerantnosti a práva na život rôznych diel a chutí v potoku života tolerujem rôzne 
diela i smery, a predpokladám, – ba aj verím, – že v tomto mohutnom špinavom potoku, plnom 
odpadkov a smetí, nájdu sa aj veci hodnotné, ktoré sa stanú krokom vpred  v rozvoji umenia 
a obohatia klasické umenie. Pripúšťam tiež právo na experiment a na nové potreby života 
nových pokolení. Preto nie som proti, aby sa v umeleckom živote objavovali nové, 
„moderné“ diela, smery a štýly, avšak iba vtedy, ak sa na nich objaví vnútorná životná 
potreba, keď moderná pieseň bude krajšie a lepšie zodpovedať pocitom súčasného človeka 
(poslucháča, čitateľa, „konzumenta“!) ako doterajšie „Пісня про рушник″, „Два 
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кольори″, „Степом, степом″, „Черемшина″ či desiatky a stovky ešte príliš mladých 
a veľmi dobre a živo odpovedajúcich súčasným potrebám („starých“ či „mladých“) piesní. 

Avšak poburuje ma (– No, poburuje..! Ako tolerantného ma môže iba ak trocha 
prekvapovať!) takáto argumentácia či agitácia za „nové“: „V Amerike, v Európe a inde vo svete 
toto všetko už dávno zostarlo a odumrelo.., preto musíme aj my...“ Takáto a podobná 
argumentácia pre zabudnutie „starého! a pre zrod čohosi „nového“, „moderného“ nie je tvorivou, 
prirodzenou, je epigónskou, teda takúto mechanickú obnovu bohatá ukrajinská (ani slovenská!) 
kultúra nepotrebuje! Pravdou skôr je, že mnohé kultúry by boli rady, keby v svojom arzenáli 
mali také skvosty, aké ukrajinská kultúra (aj literatúra!) určite má. (To isté platí aj o bohatej 
a svojráznej slovenskej kultúre!)   

 
... Dnes teda chápem, prečo sa moji kolegovia „súdruhovia“ nezastali za mňa v tých 

ďalekých 60-ých rokoch, nepomohli mi, hoci mohli, ba aj sami mohli mať z toho (popri riziku) 
aj určitú výhodu. Za najmenšiu pomoc som bol ochotný odvďačiť sa veľkou pomocou. Nenašiel 
som však žiadneho mecenáša, ktorý by ma bol zobral pod svoju ochranu a záštitu, a bol by sa 
zaručil za mňa pred straníckou vrchnosťou. (Spomínam si,  keď som zašiel za Ivanom 
Prokipčakom, vtedajším predsedom KZUPu a predsedom ukrajinskej sekcie ZSS, s prosbou 
o pomoc, „zamyslel sa“ a povedal: ″Хлопче, кедь ті то думать та пиш і кладь у стіл, воно то 
колись може пригодитися″ „Chlapče, keď ti to myslí, tak píš a  odkladaj do stola. Ono sa to 
niekedy niekomu môže zísť!“)...  

Avšak toto všetko je už za nami!  
Lenže niektorí moji priatelia v Ukrajine aj teraz postrehli, že „Бачу в Пряшеві не 

люблять!″, („Baču v Prešove nemajú radí!“), že mňa naďalej mlčky obchádzajú a ignorujú. 
Kritizujú – nie veľmi, prevažne poza oči, ale očividne ma ignorujú. 

Keďže som tolerantný a sebakritický, nepoburuje ma samotný fakt ignorovania, predsa len 
v záverečnej časti mojej Automonografie by sa patrilo aspoň niekoľkými slovami, riadkami či 
poznámkami vysvetliť tento „fenomén“ nášho prešovského ukrajinského života. 

 
Prvý krát som upozornil na niektoré zvláštnosti života v „ukrajinskom“ Prešove už 

v ďalekých 60-ých rokoch minulého storočia. Vtedy, v 1967 roku, v článku ″Пряшів 
притягаючий та лякаючий″ „Prešov priťahujúci i odstrašujúci“) som postrehol a napísal: 
„V Prešove sa málo kto dožije staroby v úcte za svoju prácu. Päť, desať či dvadsať rokov 
v Prešove človek môže obetavo pracovať na všeobecné blaho, a potom ho tak dokaličia, že 
dožíva svoj život v zabudnutí, v neúcte a v sklamaní. Preto mnohí schopní a čestní pracovníci 
nechcú pracovať „v Prešove“, lebo tu nemajú tie podmienky pre prácu, aké majú v Bratislave, 
Prahe či kde inde.“(VT 2008, 73.)  

Od tých čias som stále zostával so svojim videním a chápaním sveta a prezentoval som ho 
– raz v skrytejšej, inokedy v otvorenejšej podobe, ale aj schovávajúc a maskujúc ho rôznymi 
spôsobmi do rôznych foriem. 

 Preto, hoci o mne ide sláva, že som až príliš otvorený (či skôr – veľmi naivný, nadmieru 
požadovačný a náročný, nerozumne kritický – ″precitlivelý″ – tak ma hodnotili stranícki 
funkcionári! Keď ma už nemali za čo kritizovať, tak o mne hovorili, že veľmi precitlivelo 
prijímam „súčasný“ život), v podstate a po pravde ja som sa v živote nikdy neodhalil úplne. 
Niečo zo strachu, že ma zničia sa vo mne miešalo s čímsi od hanby za (nadmiernu) otvorenosť 
a úprimnosť, a snáď aj za rozumnejšiu myšlienku než boli myšlienky iných; čosi z bezbrannosti 
dedinského chlapca v panskom mestskom svete, od pocitu nedokonalosti samouka  v takých 
dôležitých veciach, s ktorými som sa musel stretávať a na ktoré som musel reagovať, lebo 
som chcel vplývať na ich riešenie; od velikánskeho pocitu zodpovednosti za každé slovo, od úcty 
k starším ľuďom a k ich myšlienkam a činom, od strachu, aby som  niekoho neurazil, ako aj 
z nepevnosti v tom, že práve moje chápanie sveta je tým najsprávnejším   – všetko toto mi 
nedovoľovalo vykričať, že naši súčasní králi sú ešte nahejšími, akými boli ich predchodcovia, ale 
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aj nerozumnejšími, akými boli niekdajší Durakovskí, Nadutovskí, Prazdnohlavskí či aj priam 
Osloviči, o ktorých pravdivé slovo sa nebál vysloviť dokonca ani taký umiernený 
a „nevyliečiteľne zamotaný do jazykových a politických doktrín″ (І. Franko), akým bol najväčší 
buditeľ Ukrajincov Zakarpatska Olexander Duchnovič... Občas som naozaj  mohol dať  viac, ako 
som dal  (″Ведь я мог дать не то, что дал...″ Sergej Jesenin), občas som mohol sformulovať 
svoju nemilosrdnú kritiku ešte výraznejšie, než som ju formuloval, avšak obmedzoval som sa, 
tíšil som svoj hlas, zmäkčoval som svoje údery, lebo aj tak takmer všetko mnou povedané či 
napísané bolo na hranici  dovoleného a zakázaného, vyzeralo a znelo značne inak a oveľa 
ostrejšie, ako podobné kroky – slová či činy – môjho okolia, môjho prostredia či mojich starších 
a rozumnejších odo mňa kolegov. 

 
Vo mne neustále bojovali dvaja Bačovia: jeden chcel kričať o všetkom, čo sa mu zdalo 

nespravodlivé a čo mal na duší, lebo vedel, že iba pravda, – úplná pravda! –  je pravdou 
a má právo na život (polovičatá pravda – je najväčšia lož!), a druhý, brzdený všetkým 
a všetkými v okolí, vedomý si toho, že ″lepšia je rozumná hlavá živá, ako čo aj geniálna, ale 
mŕtva“ (aj keď vedel, že za víťazstvo rozumnej hlavy živej  je asi treba z času na čas 
obetovať aj geniálnu hlavu)″, vedomý si skúsenosti „hlasu, volajúceho v púšti“″, bál sa – áno, 
áno! Bál sa! – bál sa stať osudom čo aj geniálnej ale mŕtvej hlavy! K rozhodnutiu Jána 
Palacha  či Olexu Hirnyka či aspoň Vasyľa Stusa (zomrel vo väzení - J. B.) som nedospel, 
nedorástol! (Hoci práve Vasyľa Stusa som poznal osobne a často som si vyčítal, že som sa 
nemohol postaviť aspoň na jeho úroveň. Pravda, ten prvý Bača predviedol vo svojom 
mládežníckom živote aj takú „hlúposť“, že začiatkom 60-ých rokov minulého storočia verejne 
a s vtedajšou (naivnou!) plnou zodpovednosťou vyhlásil, že by si dal odrezať ruku, ak by vedel,  
že od toho ráz a navždy zaniknú všetky problémy jeho ukrajinského národa! Neskôr, 
samozrejme, pochopil, že táto romantická predstava nezrelého fantastu by k ničomu pozitívnemu 
neviedla a preto k podobným prehláseniam už nikdy viac nedošlo. Zaiste, na prekážke toho bola 
aj zmes toho strachu, hanby, bezradnosti, nedokonalosti, pocitu zodpovednosti za slovo i za iný 
čin ako aj neistoty, v prostredí čoho „v Prešove odstrašujúcom“ žil a konal. 

 
Jednako zo svojho presvedčenia ten Bača neustúpil. Čas od času si uvedomoval svoje 

postavenie a analyzoval svoj postoj.., a vtedy z neho vyhŕklo, napríklad, aj takéto jeho „chápanie 
sveta“:  

Nepremožiteľným je iba človek! 
(Rozhovor Osudu z Človekom) 

 
Nie  prvý krát prichádzam za Tebou..! Chcem pochopiť Tvoj rozum.., a zachrániť Ťa od 

nešťastia, ktoré visí nad tebou a čaká na vhodnú príležitosť konečne sa s tebou porátať... za 
Tvoju česť.., rozum, tvrdohlavosť, ale aj za tvoju detskú naivitu.., za Tvoju nepoddajnosť.., ale aj 
za Tvoju neškodnú detinskosť; za takého, akým si, a akého Ťa oni poznajú, a preto Ťa 
neprijímajú!.. 

Si čestný, – lenže učil si sa ctí, kedy ona ešte bola skutočne v móde... 
Si múdry – lenže učil si sa múdrosti, keď si ju ešte ctili a vážili! 
Si aj zaťatý, a nijako nechceš pochopiť, že sila ich vplyvov je oveľa väčšia ako Tvoja 

vytrvalosť a neochota ustúpiť zlu a nespravodlivosti, zriecť sa  ľudskosti, hoci aj Ty sám nemôžeš 
nevedieť, že nezvíťazíš „v tom boji divokom“ – dobra zo zlom, rozumu s mocou, ctí s nie cťou 
a hnusom!... 

 
Nie prvý krát prichádzam za Tebou a chcem sa dotknúť Tvojho srdca.., lebo mi je Ťa 

ľúto.., lebo viem, že by si mohol žiť a prežiť svoje dni vľúdne,  ba dokonca šťastne, v pohode 
a v pokoji, a odpočívať v starobe kdesi pri potôčku.., pod lesom, neďaleko chatky, alebo, ako Ťa 
poznám, najradšej na prahu Vášho starého dedinského domu... 
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Avšak Ty sa radšej rozdávaš medzi takými i onakými povinnosťami, medzi takými  a inými 
komisiami, výbormi, konferenciami, kongresmi či sympóziami – domácimi či zahraničnými – a so 
všetkou Tebe vlastnou schopnosťou argumentovane a presvedčivo dokazuješ, že náš život je 
predovšetkým v našich rukách, že “лиш боротись – значить жить” (iba bojovať – znamená 
žiť!), inak by “зло в нашому житті ще довго  панувати буде” (zlo v našom živote ešte dlho 
panovať bude), a náš život nakoniec predsa len taký bude, aký ho vybudujú obyčajní smrteľní 
ľudia (“таким буде, яким його збудують смертні люди...”  

 
Nie prvý krát prichádzam za Tebou... a, využívajúc aj Tvoje vlastné bohaté životné 

skúsenosti, pokúšam sa presvedčiť Ťa aj obrovskými skúsenosťami iných, nie horších a ani nie 
hlúpejších od Teba múdrych ľudí! Lenže Ty, – vypočuješ si moje i cudzie argumenty, súhlasne 
prikývneš, vezmeš na zreteľ ich pozíciu, ale predsa len odpovieš, – akože ticho a vľúdne, – avšak 
predsa len kategoricky: “Keby som bol zostal na gazdovstve a vozil hnoj do poľa, kritizoval by 
som iných za takýto vývoj nášho života. Lenže, ak som sa ja, zásluhou mozoľov môjho ňaňa 
i mamky dostal medzi ľudí a dosiahol úroveň, z ktorej dnes jasne vidím ako mizerný stav nášho 
života, tak aj aspoň niektoré spôsoby boja z takýmto stavom, nemôžem sa nesnažiť.., lebo by som 
bol podlým.., podlým.., podlým..!” 

– Lenže z tej istej výšky, na ktorú si sa dostal aj svojou vlastnou pracovitosťou, 
vytrvalosťou a húževnatosťou, ako aj velikánskou snahou ľuďom slúžiť, pre ľudí dobro konať, je 
jednoznačne vidieť, že  Ty nezvíťazíš, lebo ani Tvoji predchodcovia ako aj iní Tvoji súčasníci či 
rovnako zmýšľajúci nezvíťazili, hoci milovali svoju zem, svoju pieseň, svojho otca a matku nie 
menej ako ich miluješ Ty, hoci aj snahy, vytrvalosti, obetavosti mali nie menej, ako ich máš 
Ty, hoci aj oni znášali príkoria, urážky a zneuctenie ich práce i života nie menej statočne, ako 
to robíš Ty!..  

–  Áno, všetko je to tak, tak, tak! – prerušuješ ma, – ale ja som sa  nikdy nesnažil mať 
ľahký a pokojný život. Ani moje pretenzie  a nároky na život nie sú malé! A nie som ani 
skromný!!! Chcem sa stať a zostať človekom, preto ja musím.., musím.., musím... – 
a rozhovor s tebou sa na tomto mieste končí...  

–  
 Nie prvý krát prichádzam za tebou..,  lebo na Tebe vidím, že aj Ty sám pociťuješ neistotu 

svojej pozície. V Tvojom mlčaní ja počujem Tvoje: 
 “...не тяжко й пісню заспівати, 
 коли платять і за пів слова, 

 але постій за правду й право, 
 коли неправда й сила в праві,  

...але співай правдиво й гордо, 
 коли неправда душить горло, 

 коли ти дихати не годен, 
 коли довкола непогода,  

коли лютує хижий звір, –  
тоді в життя і в правду вір..!” 

(... nie je ťažko ani pieseň zaspievať, 
 keď platia aj za pol slova,  

ale zastaň sa pravdy a práva,  
keď je nepravda a sila v práve,., 

 ale spievaj pravdivo a hrdo,  
keď Ti nepravda stíska hrdlo.., 

 keď nemôžeš dýchať..,  
keď je dookola nečas a nepohoda.., 

 keď okolo Teba panuje divá zver,  
Ty vtedy v pravdu a v  právo ver!) 
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Lenže.., lenže.., lenže... 
– ... Tak potom, keď takých, ako si Ty je veľa na svete, – hoci ich zmenšujú – ich stále nie je 

menej!  – prečo potom za všetko viníte mňa – “така її доля, ах Боже мій милий...”(taký je jej 
Osud, ach Bože môj milý..!) – prečo sa sami ohýnate, ako ten prútik pri vode, ktorého žiadna 
búrka ani voda nezlomí a  nezoberie.., prečo potom práve mňa – Osud –  beriete na 
zodpovednosť.., prečo preklínate mňa, keď nepremožiteľným je človek..! Majdan..! Майдан..! – 
«На Майдані біля церкви революція іде..!”(Na námestí pred kostolom Revolúcia ide! 
(P. Tyčyna) 

Hoci ani človek vždycky nezvíťazí, predsa len nepremožiteľným je iba človek!!! 
     (Z rukopisu, Prešov, 2006 r.) 

 
Súčasne ten prvý Bača už dávno prišiel k záveru, že akýkoľvek radikálny krok v jeho 

prešovskom prostredí  by zostal nepochopený aj pre jeho najbližšie okolie a bol by skôr 
využitý proti nemu a jeho široko rozvetvenej rodine (čo sa aj stalo jeho deťom i jeho 
bratom) a poškodil by určite aj celú „ukrajinskú“ záležitosť v Československu. 

S takýmto chápaním celej záležitosti ten prvý Bača musí žiť už viac ako polstoročie! 
 
Tak, ako teda žije? Môže on s takou záťažou byť aspoň niekedy a aspoň trochu šťastný? 

Lebo „nikto nikdy mu nenaložil na plecia väčšiu záťaž, ako si naložil on sám a už celé roky 
a desaťročia nesie ju – prevažne mlčky, inokedy stonajúc, – plniac si  takto svoju synovskú 
povinnosť voči svojim predkom a pred svojim národom“. Lebo „nikto a nikdy mu čo i len 
slovkom nevytkol nedostatok myšlienky v jeho slovách, skôr mu, naopak, vytýkali chýbajúcu či 
zbytočnú čiarku, nenáležité  „i“ či „y“, ako aj občasné porušenie iného gramatického pravidla 
(“дев’ятки”)... 

Nikto v živote ho nepochválil za jeho neustálu snahu  slúžiť ľuďom, pomáhať im zľahčovať 
a spríjemňovať ich život, – mnohí ani len nepostrehli takéto snaženie v jeho živote – avšak veľmi 
často ho bili – ba aj nenávideli – za kritiku prázdnych a neúprimných vyhlásení a programov 
rôznych osôb a strán! 

Najčastejším bolo alebo ignorujúce mlčanie okolo neho, alebo ostré pokarhanie za ostré 
slovo, trefný výraz či smelý krok v živote; najvyšším ohodnotením – bezobsažné: „Počul som, 
počul..! Čítal som..! Zaujímavé! Bravo!” –  Kedy? Čo? Začo? Nevedno! Trestali neustále za 
obsah, za myšlienku, za snahu, za ochotu, za úsilie, a pochválili (niekedy aj povýšili) zo zvyku.., 
za roky.., za holé jestvovanie. 

Toho prvého bolo u toho prvého Baču veľa, – preto ho  kárali a karhali často. Toho 
druhého bolo značne menej, – teda chválili ho zriedka. 
 А keď samotné povýšenie záležalo od obsahu a znamenalo súčasne aj uznanie obsahu, 
– tak aby sa nemusel uznať obsah, celé roky sa odkladalo aj povýšenie. Ako mizerného 
študenta nútili ho opätovne skladať skúšky, ktoré on svojim životom už dávno vykonal, čím 
zároveň dokázal aj svoje schopnosti... Po dvadsiatich  rokoch vynútenej „dovolenky“ skladal 
skúšku ako začiatočník, a titul profesora mi protiprávne zadržiavali v priebehu piatich rokov, 
a uznali ho profesorom iba po opätovnom vykonaní celej zložitej formálnej procedúry, a to iba 
136 dní predtým, než ho poslali do dôchodku. Presnejšie povedané, – po 136 dňoch 
profesorovania sa rozhodli ho vyhnať: priznali mi iba polovicu platu, zvýšili úväzok; – zabudli 
však, že zmyslom svojho života on už dávno urobil službu iným a nie posluhovanie kvôli 
výhodám..! “Ja svietim nie preto, aby bolo vidieť mňa, ale preto, aby som slúžil ľuďom!“”(Z 
rukopisu.)  

V takejto situácii – pri velikánskej vlastnej zaťaženosti a neporozumení so svetom je 
ťažko byť šťastným. Leda, ak si maximálne zredukuješ svoje požiadavky a nároky na život, 
maximálne sa uskromníš  (″Ak chceš urobiť niekoho šťastným, nepridávaj mu peniaze, ale 
uskromní ho v jeho želaniach!″) а na maximum zvýšiš pocit svojej zodpovednosti pred ľuďmi 
(bojím sa povedať: ″pred  národom″), keď svoje osobné potreby zmenšíš a obmedzíš na 
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najnevyhnutnejšie – obliecť sa, najesť sa a vyspať sa, aby si na druhý deň mal dostatok síl 
do ďalšej práce – vtedy, aspoň niekedy – môžeš  pocítiť uspokojenie aj v neľahkom živote. 
A keďže na takúto redukciu svojich potrieb ten prvý Bača sa pririekol už od začiatku svojho 
uvedomelého života, spokojným a snáď i trochu šťastným bol aspoň niekedy. Avšak byť úplne 
šťastným mu nedovoľovali ako jeho pocit zodpovednosti nie iba za každý jeho krok, ale aj za 
neľudské činy iných ako aj samotné neľudské činy mocných tohto sveta... 

  A vôbec, dá sa byť celkom šťastným, ak počas obeda bije ťa z rozhlasu po hlave 
i po srdci ubíjajúca myšlienka o tom, že  ″v priebehu každých pár sekúnd na svete od 
hladu zomrie jedno dieťa″; každých pár sekúnd... – jedno dieťa, ...jedno dieťa, – dieťa! 
Nestihneš sa spamätať z tejto hrôzostrašnej myšlienky, keď tu oznamujú ďalšiu podobnú 
lahôdku:  ″V budúcom roku na svete bude hladovať miliárda ľudí″ A  ak tvoj rozum  
a srdce nezošaleli od týchto informácií, vypočuj si na dodatok ešte takúto informáciu: 
″V priebehu minulého roka v Amerike (ale aj inde vo svete, dokonca aj v našej 
rozšafárenej Ukrajine) stovky ľudí  zbohatli na stovky miliónov dolárov každý!“ Jedna 
osoba  – v priebehu roka – na stovky miliónov dolárov! A doslova dnes v televízii „sa 
prezentovala“ akási Mirka Gallová, dievčina rokov ani nie tridsať, ktorá nie iba sebe 
kupuje šaty v hodnote do milióna korún každé, ale ešte aj svojmu psíkovi kúpila obojok 
s briliantmi v cene niekoľkých miliónov korún! A toto všetko sa deje v tej istej „ľudskej“ 
spoločnosti, v ktorej dôchodcovia, chudobní a nezamestnaní si nemajú za čo kúpiť chleba, 
invalidi si nemajú za čo kúpiť vozík pre bezvládnych, a v ktorom každých pár sekúnd 
zomiera od hladu jedno dieťa!!! A k tomu všetkému ma dobíja ešte aj moja vlastná 
reportáž z ďalekého 1964 roka – „Reportáž o mamách našej dediny“, v ktorej som sa 
pohoršoval nad tým, že gazdom všetko do družstva vzali, a prácu v družstve im nedali.., že 
moju mamu, ako aj mnohé iné mamy „v ich rodnej obci ich nevzali do práce, že moja 
mama,  

 
    ″Давши світу десять пар робочих рук, 
    Сама з дитинства загубивши спокій, 
    За довгий літній день, 
    За спеку, втому адську 
    Дістане спершу трудодень″, 
    А восени – шість крон чехословацьких... 
 
    ... А інші – в телебаченні, кокетки, 
    За сміх порожній, за без сенсу плетки, 
    За мавпячі кривляння на екрані, 
    Чи за відкриті ноги й плечі, 
    Або за кволі пісні п’яні –  
    Дістануть сотні (сьогодні вже: сотні тисяч!) 
    Дістануть сотні за єдиний вечір!..  
 

...То що сказать мені тим мамам!!!″ 
 
    (Hoc dala svetu desať párov pracovitých rúk, 
    Hoc sama z detstva nepozná pokoj, 
    Za dlhý letný deň, 
    Za páľavu a pekelnú únavu 
    Dostane spočiatku pracovnú jednotku, 
    A na jeseň – šesť korún československých. 
    A iné – v televízii koketky, 
    Za prázdny smiech a bezobsažné pletky 
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    Za opičenie sa pred divákmi 
    Či za odhalené nohy  a plecia 
    Alebo sa piesne vulgárne a spité 

Dostanú stovky (dnes už aj tisíce!) 
Dostanú stovky za jediný večer! 
 
To čo mám povedať tým mamám?! 
   (VТ, 2006, 493-495. Riadkový preklad –môj.) 

 
Teda toto všetko mi nedovoľuje byť šťastným! 
Naviac, ak k tomu pripočítam ešte nemenej smutné fakty z dejín a súčasnosti 

ukrajinského národa... 
Samotný fakt existencie Ukrajiny ako štátu ukrajinského národa, ktorá svojho času 

jestvovala ako či nie najväčší a najmohutnejší štát vtedajšej Európy, – Kyjivská Rus – potom na 
dlhú dobu takmer mizla z mapy Európy a tlela iba v ohníkoch nehasnúcich duši a nádeji jej ľudu, 
potom sa znova objavila a rozkvitala do vedomej a známej vo svete, – Kozacká Republika.., 
Kijevo-Mohyľanská Akadémia so svojim celoruským  ba aj európskym významom.., – Bohdan 
Chmeľnický , Pilip Orlík, Ivan Mazepa.., – čím všetkým sa viac zaoberali múdrejší susedia 
a väčšie národy než „kance vykrmené“ (Ševčenko) ako aj svoji „páni a podpankovia“, neskôr ju 
opäť hrdúsili a likvidovali, aby znova „voskresla“ (stala z mŕtvych) a snažila sa zvíťaziť... – toto 
je jediná otázka v mojom ″vedeckom″ živote, na ktorú som nikdy nenachádzal plnú 
a jednoznačnú odpoveď: Čo je to za silu, ktorá udržiava tých ľudí, ich ducha, ich vôľu po 
víťazstve, ich vytrvalosť v nerovnom boji, ich schopnosť znova ožiť a znova sa pustiť do 
nekonečného boja za „svoju chatu, v ktorej bude svoja pravda, aj sila, aj vôľa!“ (Ševčenko).  

 A keď som mal možnosť byť medzi najvýznamnejšími americkými, kanadskými, 
európskymi ako aj ukrajinskými odborníkmi na Ukrajinu a „ukrajinskú otázku“ 
v priateľskej atmosfére som sa neraz pýtal: Vysvetlite mi, páni,  ten fenomén, ten zdroj 
sily, tu silu vydržať, tu vôľu ľudu po víťazstve nad všemožnými a všelijakými katastrofami 
ba dokonca nad zaplánovanými likvidáciami a smrťami nášho národa! Jednoznačných 
odpovedí som sa od nikoho nedozvedel, ale fakt zostáva faktom: náš národ, – až doteraz! –  
vždycky všetko vydržal a vždycky znovu ožil! 

 
Teda, – po takom mojom chápaní podstaty existencie ukrajinského národa 

a nevyschýnajúceho zdroja jeho energie, nemalo by pre mňa byť problémom odpovedať na 
otázku o najbližšom osude tohto národa. Lebo ak sme v priebehu desiatok stáročí prekonali 
desiatok či stovky pripravených pre nás smrtí, tak aj tu poslednú pripravenú pre nás smrť by sme 
mali jednoznačne prekonať a stať sa konečne plnoprávnym národom „ v národov voľnom 
kole“...  

Lenže takto rozmýšľať by znamenalo nepočítať s nemalými zvláštnosťami 
súčasného sveta, jeho rozhodujúcich síl, úsilí a snáh. 

Jednou zo síl, ktorá umožňovala nám až doteraz žiť a víťaziť, bola obrovskej duchovnej 
sily naša ľudová ako aj géniami národa vytvorená kultúra, naša vzdelanosť – jej úroveň, jej šírka 
i hlbka ako aj jej ľudový charakter, ľudová morálka... Nech si politici rôznych dôb a rozličných 
krajín „robili, čo chceli, bláznili a konali“,  národ žil svojim životom na svojej úrodnej pôde 
a k nemu ani nie vždycky dochádzali „ukazy a príkazy, obežníky a zákazy“ tých „kancov 
vykrmených“, hoci, – a toto je treba priznať a uviesť na tom istom mieste  – každý krok 
nepriateľa, každý pokus zničiť korene, sa predovšetkým prelial cez telo a dušu národa, jeho 
najširších ľudových más, ktorým  skoro po každom takom kroku nie len že nič nezostávalo, ale 
často takmer nezostával už ani samotný národ! Lebo je možné, že „ani rosy toľko nenapadalo od 
počiatku sveta na polia Ukrajiny,  koľko bolo vyliatych slz a preliatej krvi nášho národa, lebo 
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možno ani toľko topoľov nevyrástlo popri cestách Ukrajiny, koľko bolo obesených, zabitých 
a odvlečených do zajatia našich ľudí...“ (Z rukopisu). 

Lenže kedysi sa besnili páni, avšak ľud, znášajúc ťažké bremeno nevoľníctva, žil svojim 
(prevažne pevne ustáleným dedinským) životom! Dnes sa však tratí, zomiera, uniká do zeme 
práve ta velikánska vnútorná sila národnej kultúry a morálky, a namiesto nich sa zjavuje a, zdá 
sa, začína víťaziť a vo všetkom robiť poriadky akási  divoká a hrubá barbarská moc biznisu 
politiky, módy, reklamy, „schow“, ktorým slúžia tisíce novín, rozhlasových a televíznych staníc, 
milióny mobilných telefónov, celosvetová sieť internetu, – a toto všetko denne a každú minútu 
propaguje to najbrutálnejšie a najantihumanejšie, k čomu došla práve najhoršia časť ľudstva. 
A všetko toto sa robí za sprievodu šalejúceho kriku o nezávislosti, demokracii a neobmedzenej 
slobode človeka, ktorú práve v ″prajnej″ pre ňu atmosfére na objednávku zabíjajú, miliónmi 
vyháňajú z domovov, miest a štátov, vyrábajú pre túto neobmedzenú slobodu narkotiká, 
predávajú ženy a dievčatá, organizujú chlapcov pre zabíjanie „nepriateľa“ a svojich rovesníkov 
(... ku dnešnému dňu na svete so zbraňou v ruke chodí už viac ako milión detí a výrastkov!)... 

Teda v tejto a takejto situácii už asi nejde (sotva ide!) o bežný útok na slobodu nášho 
národa (alebo aj ľudstva), ale o plánovanú smrť; možnože kvantita už prerástla do kvality, 
možnože to, čo my (či ľudstvo) plánuje podniknúť  na záchranu svojej existencie je nedostatočne 
málo pre zachovanie „zdravého jadra“ národa (či aj ľudstva); – možnože na programe dňa už 
stojí aktuálne zistenie nášho Hryhorija Skovorodu, že ″нельзя горстью песка бездну моря 
засыпать!″ (nie je možné priehrštím piesku bezodné more zahatať!) 

 
Tak ako v takejto situácii môže byť ČLOVEK šťastným?  
 
 (Ja viem, ČLOVEK by mal a mohol brať na seba zodpovednosť za všetko, čo sa okolo 

neho deje, iba v prípade, že by bol všemocný. Ja nie som všemocný a preto, logicky, nemôžem.., 
nemám právo brať na seba zodpovednosť za všetko, čo sa v tom prekliatom svete deje! Avšak 
môj problém spočíva práve v tom, že sa nemôžem zbaviť pocitu velikánskej zodpovednosti 
aspoň za.., za.., za..,  – teda takmer za všetko! 

 
(V našom kraji, ak niekto robil a donekonečna opakoval hlúposti, starší ľudia mu radili: 

″Vyjdí na Rohuľu (najvyššiu horu v okolí) a zavolaj: „Rozume, poď domov!″ 
Teda – vráťme sa domov! 
 

  Tak mi vychádza, že práve pre moju náročnosť na seba a na iných, ukrajinské 
funkcionárske „kádre“ (najmä „KZUPovci“ a „ZRUSovci″) urobili zo mňa inak 
zmýšľajúceho, a ako takého odstrčili ma (a neustále ma odstrkujú!) na krajnicu pri ceste. 
Pokúšali sa urobiť zo mňa ešte aj karieristu, ktorý sa snaží ovládnuť vedúce funkcie „v našom 
živote“, avšak z toho nič nevyšlo, lebo za celý svoj život som nikdy po žiadnych funkciách 
nesiahal a žiadne ani nemal, hoci boli časy, že keby som bol chcel, niečo by sa bolo dalo aj „na 
tomto úseku“ dosiahnuť. 

Podstata – aspoň čiastočne – spočíva v tom, že som dosť dávno – už na začiatku 60-ch 
rokov – postrehol, že – na jednej strane – v našom ukrajinskom živote v Československu – 
existujú a pracujú, – každá samostatne a každá viac-menej úspešne – rôzne kultúrno-
osvetové organizácie a ustanovizne, а na druhej strane proti tomu všetkému stojí iná sila – 
Československo, ktoré raz otvorenejšie, inokedy skrytejšie – vedie svoju politiku vo vzťahu 
k našej ukrajinskej národnostnej menšine (NM).  Táto politika v jednotlivých obdobiach 
mohla mať (ba aj mala) podobu, že jej zámerom je všestranný rozvoj našej  ako aj iných 
NM v štáte. Avšak v skutočnosti sa jednalo o politiku formálneho vonkajšieho rozvoja NM, 
v lepšom prípade o neprekážanie kultúrno-osvetovému rozvoju MN, nikdy však nešlo 
o zásadné riešenie aspoň základných ekonomických, spoločensko-politických a kultúrno-
národnostných problémov NM. V konečnom znení v priebehu rokov táto politika mala 
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doviesť (aj doviedla!) NM k zúženiu, odumieraniu, formalizácii jestvovania, а teda, hneď 
za tým, k celkovému úpadku a zániku samotnej  NM. Lebo my už vieme, že zabiť sa dá nie 
len ohňom a mečom, ale aj zamlčovaním a ignorovaním problému. 

A keďže ja som sa nevedel zmieriť s takýmto vývojom situácie a s takou perspektívou pre 
ukrajinské obyvateľstvo v Československu, neustále som kričal, písal či inak upozorňoval či 
protestoval proti takej politike „socialistického“ Československa. 

O týchto mojich poznatkoch som často hovoril s mnohými funkcionármi strany i štátnych 
orgánov. A najhorším bolo to, že nikto nespochybňoval fakty a argumenty ktoré som uvádzal, 
avšak nikto sa ani len nepokúšal postaviť sa proti takýmto tendenciám. Keby ma boli moji starší 
a skúsenejší kolegovia presvedčovali o mojej nepravde, pravdepodobne by som bol prestal, 
zmĺkol a stíchol. Lenže ak oni ešte aj od seba dodávali mnoho iných  podobných krikľavých 
javov a faktov, ktoré potvrdzovali vtedajšie tendencie vo vzťahu k NM, – ako sa dalo mlčať?! 

Najčastejšie a dlho som rozprával o týchto záležitostiach s docentom Vasiľom 
Kapišovským, vtedajším čelným predstaviteľom ukrajinskej NM  v štátnych orgánoch moci 
a neskorším predsedom ÚV KZUPu. Tento  ma ani nie tak kritizoval ako skôr zmierňoval a 
zjemňoval moje podľa neho „veľmi ostré“ – že tak poviem – názory „na stranu a vládu“ a na ich 
politiku. Práve dobručký Vasiľ Kapišovský ma neustále poučoval o tom, že je treba sústrediť 
našu pozornosť na pozitívnu činnosť „strany a vlády“, a iba po tom, keď vypočítame všetko to 
pozitívne, čo „ony“ urobili, „sem-tam“ naznačiť, že sa ešte „kedy-tedy“ ″p opri  obrovských 
úspechoch“ objavia aj „drobné nedostatky“ či „nedoriešené otázky“ (nie však „problémy“!) – 
a ja som mu – za seba – pripomínal potrebu koordinovať činnosť jednotlivých našich organizácií 
a ustanovizni a spoločným úsilím vypracovávať jednotnú pozíciu a program na ochranu našej 
NM. 

Vtedy – v 60-ch rokoch m. st. – najmä pri rozsiahlej mnohorakej činnosti Ivana 
Macynského, ako aj pri aktívnej účasti pražskej a bratislavskej skupiny ukrajinistov, názory 
ktorých boli oveľa širšími, hlbšími a oveľa viac prepracovanými a odôvodnenými v porovnaní 
s názormi prešovských „súdruhov“, podarilo sa začať prácu na vypracovaní koncepcie 
rozvoja ukrajinskej NM v ČSSR. 

Bol vypracovaný „Štatút Koordinačnej Rady ukrajinských organizácií a ustanovizní“, ktorú 
(Radu) tvorili vedúci pracovníci týchto organizácií a ustanovizni, ktorá mala prejednávať 
základné a najdôležitejšie otázky – aj problémy! – života a rozvoja celej ukrajinskej NM 
v ČSSR. Avšak  rozhodnutia KR – a toto bolo veľmi dôležité! – mali byť iba odporúčaním 
pre jednotlivé organizácie a ustanovizne, – pre jednotlivých členov KR. Práve tento princíp 
práce KR ponechával celkom samostatnú a na nikom nezávislú každú organizáciu 
a nedovoľoval prehlasovať, podriadiť, ovládnuť či likvidovať žiadnu  z nich 

Pochopiteľne, po príchode tankov v 1968 roku všetky tieto snahy a iniciatívy koordinovať 
prácu a vypracovať Koncepciu rozvoja – na plných dvadsať rokov zmizli zo sveta. 

 
Avšak po udalostiach 1989 roku v oveľa zložitejšej situácii sa otázky a problémy 

koordinácie práce ukrajinských organizácií a ustanovizni (či, fakticky, už iba ich 
pozostatkov) stali ešte aktuálnejšími. Preto som opäť, ako pred desaťročiami, začal chodiť za 
„vedúcimi“ a presviedčať ich o potrebe maximálneho úsilia pracovať koordinovane 
a zodpovedať za všetko!  

Lenže „nové vedenie“, pozliepané zo starých komunistických funkcionárov, napriek 
niekoľkonásobnému zvýšeniu potreby koordinácie a hrozby celkového zániku celej ukrajinskej 
NM, dodnes nepochopilo snahu tých niekoľkých, ktorí cítili potrebu vytvoriť Koordinačnú Radu 
už v 60-ch rokoch a dožadovali sa užšej spolupráce a koordinácie krokov všetkých organizácií 
a ustanovizní. Nové vedenie nechápalo nevyhnutnosť posilniť rozhodujúci boj proti tej časti 
štátnej politiky, ktorá sa usilovala o konečnú likvidáciu ukrajinskej NM v Československu 
(neskôr – na Slovensku). Je pravdou, že nové vedenie v oveľa zložitejších podmienkach, 
v zhode so svojim obmedzeným chápaním situácie „robí, čo môže“, avšak neuvedomuje si 
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zodpovednosť za svoju (ne)činnosť ako aj za „ďalší rozvoj“, teda – za celkový úpadok a plnú 
likvidáciu systému národnostného  života ukrajinskej NM na Slovensku, a dodnes komentuje 
názory tých „inak zmýšľajúcich“ ako snahu „o uchopenie moci (Akej..? Od koho? Načo?)  

A keďže iniciátorom a najaktívnejším staro-novým propagátorom potreby KR som bol 
a nadlho zostával práve ja s mojim najbližším okolím (a zároveň neprestaval som byť naďalej 
veľmi náročným na činnosť každého vedúceho „dejateľa“), preto a práve tu sa skrýva základná 
príčina, prečo „Baču v Prešove nemajú radí!″, a  keďže terajší „dejatelia“ žiadne iné argumenty 
proti „inak zmýšľajúcim“ nemajú, ponechávajú ich naďalej na pozícii maximálnej či až úplnej 
izolácie. 

Nie bez viny sme aj my, ti – inak zmýšľajúci. 
Už dávnejšie som bol napísal, že svet sa delí na schopných  a neschopných. Lenže schopní 

nie sú schopní premôcť neschopných a neschopní sú schopní vydržať tlak schopných. Teda 
neschopní sú schopní, (a naďalej riadia náš život), a schopní sú neschopní, (a naďalej zostávajú 
v permanentnej „opozícii.“)!  

 
Ale kde je tu moja kritickosť? Ja som videl.., ja som chápal.., ja som už vtedy... dokonca 

vypracoval dokument.., a oni nechceli.., nerozumeli, neurobili.., lebo nechápu...  
 
... Najpravdepodobnejšou príčinou takéhoto stavu veci bude to, že som nebral na 

zreteľ podmienky a okolnosti, (aj keď už na začiatku tohto Resumé som tvrdil, že som poznal  
zákony marxisticko-leninskej! – dialektiky!) 

Dnes  už rozumiem a chápem, že aj v prípade, keby sme si všetci osvojili „moje chápanie 
veci“ neboli by sme zvíťazili, ako nezvíťazili nie takí, ako som ja! 

Lenže mne nedovoľoval konať inak náš Duchnovič, ktorý sám „71 systemizoval školu“! 
A pre zachovanie kultúrno-národnostného charaktéru pol milióna zakarpatských Rusinov-
Ukrajincov urobil viac, ako mnohé iné celé generácie v oveľa krajších podmienkach. 
Predovšetkým mi nedovoľoval nečinne sedieť a hlivieť neprekonateľný a mnohohranný náš 
Taras,   nie vždy jazykovo dokonalý, ale nesmierne hlboký a všestranný ďaleko vidiaci Ivan 
Franko, nemocná a slabučká, avšak mužnejšia za mnohých mužov naša Lesja, neskôr veľmi 
blízki mne Ivan Čendej, Dmytro Pavlyčko,á skromní ľvovskí vlastenci, ale aj kryštálovo čistí 
pred sebou – Vasiľ Simonenko, Ivan Dzjuba, Lina Kostenko, Mychajlyna Kocjubinská, 
jednoznačný v svojich hodnoteniach a súdoch Vasiľ Stus, zaťatý a obetavý Ivan Hončar, 
nenápadný Mykyta Šumylo a mnoho iných poriadnych ľudí – živých či mŕtvych – Kalnyševský, 
Javornický... a stovky iných príslušníkov  a skutočných dejateľov ukrajinského národa, ako aj 
poriadnych ľudí iných národov, nie na poslednom mieste aj moji bezprostrední vychovávatelia, – 
moji ňaňo a mama, predovšetkým a najmä mama, ktorá, po smrti otca štyridsať rokov všetko 
ťahala sama za všetkých a nepredstaviteľne ťažko nás uvádzala do života.  

 
... Už na začiatku päťdesiatych rokov som prestal byť ovečkou kresťanského stáda. 

Avšak nikdy som neprestal žiť vysokými ideálmi kresťanstva... – skromnosťou, vernosťou, 
ideálom pomáhať iným (...″čo urobíš pre jedného z mojich, ako by si to pre mňa urobil″). 
A čím viac som sa vzďaľoval od tej zbohatlíckej a zdemoralizovanej smotánky, tým viac 
som sa prikláňal k potrebám radového človeka. 

A ak som sa zriekol  slúžiť cirkvi, aby som mohol slúžiť realizácii jej kresťanských 
ideálov, tak isto či veľmi podobne som sa zriekal slúžiť strane v mene toho, aby som mohol 
bojovať za realizáciu najlepších jej ideálov. Byť otvorene protistraníckym nedovoľovali mi 
dve okolnosti: Po prvé,  dlho som bol  presvedčený, že komunizmus ako systém, 
nasmerovaný na všestranný rozvoj človeka  a na všeobecnú spravodlivosť, nie je zlý práve 
ako systém, iba že ho realizujú zlí ľudia! Ale ako náhle do vedúcich funkcií v strane prídu 
mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní odborníci, strana sa stane skutočným záchrancom ľudstva 
proti vykorisťovateľom, karieristom a špekulantom. A po druhé – v mojom prostredí som ani 
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nemal možnosti či podmienky vykričať svoju aspoň čiastočnú nespokojnosť, svoj protest, či 
aspoň svoje zistenie, že „do nášho mohutného a nádherného doma sa vkradol podlízavec, ba aj 
karierista a egoista sa schovali v tom svätom dome“: 

     
(В) могутній дім, 

    Найкращий дім 
    ...підлиза проскочив,  
    І кар’єрист, і егоїст 
    Сховались в домі тім святім. 
        (1963, ВТ 2006, 498.) 
 
Také a podobné myšlienky bolo možno zverovať iba ak veršíkom, čo aj nedokonalým, ale 

úprimným, ktoré som dlho neplánoval (lebo som nemal kde) uverejňovať. Ba ešte aj dnes takéto 
básničky sú pre mňa predovšetkým dôkazom, že ja som už vtedy videl to, čo  nemôžu pochopiť 
mnohí „z našich“ ešte ani dnes!  

Preto je celkom normálne, prirodzené a logické, že ma postihlo to, čo ma postihlo! (Keď 
som  v listoch z väzenia písal manželke, že mi je veľmi ťažko práve preto, že necítim za sebou 
žiadnu vinu: nikomu som neublížil, nikoho som nepoškodil, – moja manželka – múdrejšia odo 
mňa – ma vtedy utešovala: Tebe  sa iba zdá, že by ti bolo ľahšie, keby ťa bolo začo väzniť. Nech 
ti dodáva síl práve to,  že si nič zlého nikomu neurobil!)  

Je pravdou,  že nezachoval som sa hrdinsky: nepoložil som hlavu na kladu, dožadoval 
som sa iba obyčajnej ľudskej spravodlivosti a objektívneho ohodnotenia toho, čo som 
v živote urobil, ba dokonca som prosil o také porozumenie a ohodnotenie, hoci často som už 
neveril, (a niekedy som sa ešte trocha nádejal), že u tých  hore sa ešte nájde aspoň kvapka 
ľudského pochopenia. 

Toto všetko je však – akože – za nami! 
Avšak dnes?  Dnes by sa mi chcelo niečoho krajšieho, múdrejšieho postoja dnešných 

mocných tohto sveta k súčasným problémom. 
Avšak či nie ja sám som predvídal a predpokladal takúto súčasnosť? 
Keď počas kulminácie udalosti 1989 roku ma moja manželka nabádala k väčšiemu 

nadšeniu z toho všetkého, čo sa vtedy dialo, či nie ja sám som vtedy (bol múdrejší) a vysvetľoval 
jej:  

″Teším sa, samozrejme, že sa teším z toho všetkého, čo sa deje, lenže nemôžem nevedieť,  že 
zanikne snáď tretina súčasných problémov, druha tretina sa iba pretransformuje, a príde   určite 
príde! – ďalšia tretina takých nových problémov, o ktorých sa nám doteraz ani len nesnívalo.″ 
(Veď už Černyševský bol napísal, že  „ každá doba má svoje nedostatky″!) Ba aj od iných som 
vedel, že  ″v čase revolučného procesu... dochádza k významným zmenám.., a čo je obzvlášť 
dôležité, politicky sa aktivizujú veľmi široké vrstva národa. Lenže neskôr... vzniká tendencia 
krajnej koncentrácie riešiť všetky základné spoločenské otázky obmedzenou skupinou vedúcich. 
Človek stráca kontrolu nad politickými ustanovizňami, ktoré stvorila a ktoré pôsobia v jej mene. 
Z toho plynie aj pocit bezradnosti...″ (″Filozofia″, SAV Bratislava, 1966, 1, 100-101). A či nie ja 
som takmer nelegálne uverejnil postreh nášho Ivana Franka, že  ″nepravda, vyhnaná dvermi, sa 
vráti oknom...″ (″Дукля″, 1966, 3, 2-6). 

A či sa tak nestalo! Neuveriteľné rozkrádanie národného majetku a obohacovanie 
jednotlivcov, pornografia, prostitúcia,  devalvácia duchovných hodnôt národov a ich kultúr, 
obchodovanie s deťmi a ženami, nezamestnanosť, masová emigrácia miliónov ľudí za kúskom 
chleba, tisíce obetí ″bratských″ а ″susedských″ vojen, vyháňanie miliónov ľudí z  ich domovov, 
miest a štátov... Tak prečo sa čudovať, keď sme už vtedy vedeli k čomu tie velikánske zmeny 
„zamatovej revolúcie“ privedú. (Známe sú už aj fakty o tom, že ani ta „revolučná“ činnosť 
disidentov nebola celkom zadarmo.) 
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A zasa: pocit maximálnej zodpovednosti za všetko ženie ma k snahe vykričať o tom 
všetkom, zastaviť to, odsúdiť aspoň morálne najkrikľavejšie fakty takého nášho súčasného 
″demokratického″ života. Avšak v praxi každý deň vidím, a každú minútu to cítim, že toto 
všetko by bolo hádzaním hrachu o stenu, hlasom volajúceho v púšti – alebo aj horšie, – lebo niet 
kde vykričať, komu a kde povedať, že súčasní králi sú  odpornejší, akými boli ich 
predchodcovia.., že Na Majdane (nie pomarančovom, ale ukrajinskom!) nezvíťazili ani 
Viktorovia, ani Júlie, ale samotný národ ešte raz prejavil seba, svoju bezradnosť, ale aj 
svoju silu a vôľu po pravde a spravodlivosti, a všetci tí noví „predstavitelia ľudu“ či 
„národa“, – to sú prevažne politickí vyskoč-jankovia a politická pena, ktorí iba využili či 
skôr zneužili prejav vôle ľudu a celonárodného volania po skutočných zásadných 
demokratických zmenách. Denne na celý svet je vidieť, ako neľudskí sa správajú ti 
politickí „predstavitelia“ či „sluhovia“ ľudu, ako bojujú nie za záujmy ľudí, ale ako 
nehanebne sa bijú za miesto pre seba za najvyššou tribúnou... – a nejako nevidno medzi 
nimi Ani Mykolu Chviľového, ani Mykolu Skrypnyka, ani  Olexu Hirnyka (prví dvaja sa 
na znak protestu proti komunistickej politike zastrelili, tretí sa, podobne, ako Ján Palach, 
upálil“), ba dokonca ani Simonenka, Dzjubu, Stusa; neveľa je medzi nimi ani takých, 
akými sú a boli Lina Kostenko, Mychajlyna Kocjubinská a im podobní (ukrajinskí 
disidenti) či aspoň  trochu poriadni ľudia! Oni bojujú, – pokiaľ sú pri moci – 
predovšetkým za svoje vlastné výhody a ideály, a keď ich vymenia iní, oni okamžite stratia 
aj tu najmenšiu zodpovednosť, ″lebo ja som teraz nie pri moci!“(D. P.), akoby pracovať 
a bojovať za spravodlivosť či práva človeka mali iba funkcionári, a aj to iba vtedy, ak sú 
vo funkciách!), а nie každý poriadny človek a to v akýchkoľvek podmienkach! 

A je dnes jedno, či títo ukrajinskí „demokrati“ po desaťročia trpeli na západe či zbierali 
skúsenosti po sovietskych väzniciach a v sibírskych gulagoch, dodnes nie sú schopní sa spojiť 
a zjednotiť a to ani v deň volieb poslancov svojho parlamentu alebo svojho prezidenta, a postaviť 
do čela svojho štátu svojich ľudí a svojho opravdivého ČLOVEKA, ktorému by potom pomáhali  
v nadľudskom boji z pozostatkami stalinizmu a sovietskeho otroctva. Niet, – nie je vidieť ani 
počuť – tej štátnickej zodpovednosti ani u.., ani u.., ani u toho, ani u hentoho; pri najlepšom – 
bezradná poznámka: „A vy nevidíte, kto nás riadi?″ ″Ja som si myslel, že vy sa riadite sami... 
Tak potom načo ste roky v Sibíri vysedávali?″ (Z rozhovoru z  М. H-nom.) 

Aj takú situáciu sa dá pochopiť, (pochopiť – áno, lebo to, čo sa kazilo desaťročiami ba aj 
stáročiami, sa nedá napraviť za dní či týždne), – ale nie ospravedlniť), –  lebo úroveň 
nespravodlivosti a úroveň správania sa súčasnej „verchivky“ (vedenia)  padla pod elementárne 
normy správania sa človeka, a nevidieť   a necítiť to nemôže ani slepý  a hluchý, nie to aspoň 
trochu poriadny človek. 

Niekoľko storočná rusifíkačná politika ruského cárizmu ako aj ponad sedemdesiatročná 
ešte krutejšia sovietska politika šovinistického komunizmu natoľko zdecimovala dušu 
normálneho ukrajinského občana, že on ešte aj dnes v prevažnej miere iba čaká na zlepšenie od 
múdrych vodcov, namiesto toho, aby sám vzal vec svojho života a svojho osudu do svojich 
vlastných rúk; pretože zatiaľ sa rozpadla iba komunistická väznica národov – Sovietsky Zväz! – 
avšak vôbec sa nerozpadol všemocný systém tajných služieb tohto Zväzu, ktoré dnes konajú nie 
menej aktívne a sústredene, ako konali v minulosti, hoci metódy ich práce sú dnes (aspoň občas 
a v niektorých aspektoch) konšpiračnejšie, lež nie menej nebezpečné, hoci výsledky ich práce sú 
menej viditeľné, avšak vôbec nie menej hrozivé pre ďalší osud ukrajinského národa... ... ... 

 
Vidíš, vážený čitateľu, mne sa nesmie dať slovo, lebo ja znovu a znovu budem iba o tom 

svojom – svojom videní a svojom chápaní sveta. Preto si odoberám slovo a končím! 
 
Začiatkom 1958 roku po mojich prvých stretnutiach a prvých skúsenostiach s ukrajinskou 

skutočnosťou som mal neopatrnosť vytýkať tým v ukrajinskom vedeckom Ľvove, ktorí prežili 
„sovietsku skutočnosť“, prečo oni nebojovali, prečo sa neobetovali... Vtedy sa staručká Marija 
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Demjanivna Derkačová cez slzy zmohla na odpoveď: „Molodyj čoloviče (mladý človeče), 
nevidíte, že som tu medzi tými mladými jediná stará osoba? – to som mala ešte aj ja položiť na 
kladu svoju hlavu..? 

Veľmi som sa vtedy zahanbil a dlho som sa jej (a v duchu aj tisíckam iných!) 
ospravedlňoval.., lenže, ako vidíte,  nezmenil som svoj názor na potrebu bojovať..! 

Ja som totiž dodnes skalopevne presvedčený, že: 
 
   V živote sú dve veci nadmieru dôležité: 
   Je to jednota, – má neprekonateľnú moc, 
   Lebo ona znásobuje sily stovky krát, 
   Lebo v jednote je aj cudzí, ako bratovi brat 
    Lež je tu ešte zrada, čo sa plazí, 
    Čo vôkol všetkého sa zvíja, 
    A ničí nepozorovane všetko 
    Čoho sa čo i len dotkne 
                                        
   Preto pamätajte: 
         Dokiaľ podlá zrada 
   V živote čo i tu najmenšiu bude mať vôľu 
   Všetko bude daromné! 
   Ako bujný vietor 

    roznesie 
             ona každú nádej 
   A zanikne radosť života 
   Pokiaľ nezanikne podlá zrada 
   Ani my nepremôžeme neslobodu. 

                            (VТ, 2006, 547. Riadkový preklad – môj.) 
 
A, nakoniec, – priznám sa – ešte jednému nerozumiem: 
 
Ako je to možné, že mne, chlapčiskovi z nikomu neznámych Kečkoviec a neveľkého 

″priťahajúceho″ ale aj ″odstrašujúceho″ Prešova toto všetko je už oddávna vidieť,  a mnohým ani 
z hlavného mesta Kyjeva ešte ani len nesvitá na deň... 

 
 
 
Post criptum: 
 
Imaginárna Vedecká Rada neschvaľuje „Automonografiu“ Juraja Baču na získanie titulu 

rozumného človeka, nakoľko on ani v Resumé svojej práce neprestáva byť maximálnym 
maximalistom. Autor nepreukázal schopnosť odpovedať ani na tie otázky, ktoré si sám položil, hoci – 
zdá sa – nakoniec pochopil, že človek by mohol brať na seba zodpovednosť za všetko iba vtedy, keby 
bol všemocný. A keďže človek všemožný nie je, nemôže.., nemá ani právo brať na seba zodpovednosť 
za všetko. Avšak jeho problém spočíva práve v tom, že on, aj keď vie, chápe a rozumie.., nemôže sa 
zbaviť zodpovednosti čo i len za.., za.., takmer za všetko! 

Avšak ta istá Imaginárna Vedecká Rada uznáva jeho Automonografiu za pokus zaťatého 
človeka nevzdávať sa a hľadať odpovede na riešenie existenciálnych problémov života a smrti celých 
národov, ba možno, že už aj celého ľudstva... 

 
 

  


