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KRÁTKY ŽIVOTOPIS JUBILANTA 
 

Juraj Bača sa narodil 13. mája 1932 v Kečkovciach, okres Svidník. 

Pochádza z desiatich detí roľníckej rodiny. Šesť tried základnej školy skončil v rodnej 
dedine, meštiansku školu – vo Svidníku (1947), Ruskú obchodnú akadémiu  v Prešove (1951). 
V školskom roku 1951-52 učil na Ruskom gymnáziu Hrdinov Dukly vo Svidníku a súčasne 
absolvoval prvý ročník Pedagogickej fakulty Slovenskej Univerzity v Prešove formou DŠ. Tretí 
semester absolvoval v dennom štúdiu na PF SU v Bratislave, ІV.-VI. semestre – na PF SU 
v Prešove (1954). 

Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal asistentom na Katedre ruského jazyka 
a literatúry prešovskej Vysokej škole pedagogickej a  formou DŠ pokračoval v štúdiu na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v marci 1956 roku. 

Koncom októbra 1956 bol vyslaný do vedeckej ašpirantúry na Katedru ukrajinskej 
literatúry Kyjevskej štátnej Univerzity Tarasa Ševčenka, kde 13. mája 1960 roku obhájil 
kandidátsku dizertáciu. 

Po návrate z Ukrajiny (máj 1960) kandidát filologických vied Juraj Bača prešiel pracovať 
na Katedru ukrajinského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, (na 
ktorú sa bývala VŠP v Prešove premenovala). 

Kandidát vied Juraj Bača začal pracovať na Katedre ako odborný asistent a po docentskej 
obhajobe (marec 1963) od 1. januára 1964 ako docent ukrajinskej literatúry. 

Vstup Juraja Baču do ukrajinistiky sa začal jeho vstupom do vedeckej ašpirantúry. Pri 
nástupe do ašpirantúry ašpirant neovládal náležite ukrajinský spisovný jazyk ani dejiny a kultúru 
ukrajinského národa, aj keď ukrajinskou problematikou sa zaoberal už od stredoškolských štúdií. 
V marci 1958 roku prišiel na dvojmesačnú študijnú cestu do Ľvova, kde v ukrajinskom prostredí  
– podľa jeho priznania  – „za dva mesiace vo Ľvove som sa stal Ukrajincom, a ukrajinistom – 
v Kyjeve“.  

V 60. rokoch m. st. Juraj Bača bol jedným z najaktívnejších ukrajinských publicistov 
Československa. Jeho publikácie sa vyznačovali ostrotou nastoľovania závažných problémov, 
pravdivosťou a presvedčivosťou argumentácie, čo sa nemohlo páčiť vtedajšej štátnej i straníckej 
moci. Publicistika Juraja Baču sa prejednávala na najvyšších straníckych orgánoch Bratislavy, 
Prahy, Kyjeva i Moskvy, ba dokonca na stretnutí Politbyra ÚV KSSZ a Predsedníctva ÚV KSČ 
v Čiernej nad Tisou pár dní pred vstupom sovietskych vojsk do Československa prvý tajomník 
ÚV KS Ukrajiny mával pred účastníkmi zasadnutia Bačovou reportážou „Zdrastuj, Ukrajino!“ 
ako vzorom protisovietskych písačiek. Po okupácii Československa práve za jeho publicistiku 
Juraja Baču vylúčili zo strany i zo zamestnania, a na plných dvadsať rokov znemožnili mu 
akúkoľvek verejnú spoločenskú činnosť. Súčasne  mal zákaz čokoľvek publikovať. 

 Okrem toho v roku 1973 ho odsúdili na štyri roky väzenia za prenesenie z Ukrajiny do 
Československa rukopisu práce Ivana Dzjubu „Internacionalizmus či rusifikácia?“ za jej 
rozširovanie a odoslanie na Západ, kde bola knižne vydaná. 

Vtedy (v r. 1971) napísal svoje veľmi kritické hodnotenie povojnového vývoja nášho štátu 
(a v ňom predovšetkým politiky Komunistickej strany Československa)  „moje chápanie veci“ 
(″Моє розуміння справи″) – svoje individuálne.., a poslal ho priamo na ÚV KSČ na celých šesť 
rokov skôr, ako to urobil kolektív českých disidentov v roku 1977. Vtedy  (v  rokoch 1973-1993) 
začal písať aj „Listy samému sebe“  (“Листи самому собі”), ktoré neskôr boli knižne vydané. 
Súčasne v tom čase pracoval aj nad románom „Olexa“ (“Олекса”). 
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Dо r. 1990 Juraj Bača pracoval pomocným robotníkom, šoférom, skladníkom ako aj na 
iných pomocných prácach. 

V máji 1990 roku Juraj Bača po vykonaní konkurzu bol prijatý na predchádzajúce jeho 
pracovné zadelenie – na miesto docenta ukrajinskej literatúry na FF UPJŠ v Prešove 

V novembri 1995 pred VR Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Nitre Bača 
úspešne vykonal inauguráciu na miesto profesora ukrajinskej literatúry, avšak v priebehu piatich 
rokov tento titul mu nebol udelený. Preto v roku 2000 Bača zopakoval celý proces inaugurácie 
na miesto profesora pred VR Prešovskej univerzity, ktorá medzi tým získala právo udeľovať titul 
profesora v odbore literárna veda, a 15. februára 2001 roku mu Prezident SR odovzdal dekrét 
profesora literárnej vedy. Avšak vtedajšie vedenie fakulty ho po 136 dňoch predčasne uvoľnilo 
zo zamestnania. Nedopatrenie bolo napravené, a tak profesor Juraj Bača ukončil zamestnanie na 
Prešovskej univerzite 30 júna 2002 roku po dosiahnutiu dôchodkového veku. 

Juraj Bača – je autorom monográfie „Literárne hnutie na Zakarpatsku v polovici  XIX. 
st.“ (“Літературний рух на Закарпатті середини 19 ст.” (Пряшів, 1961) а „Z dejín ukrajinskej 
literatúry Zakarpatska a ukrajinskej literatúry v Československu“ (“З історії української 
літератури Закарпаття та Чехословаччини” (Пряшів, 1998), zbierky poviedok „A Tvojej 
mamke závidím“ (“А матері творїй завиджу” (Пряшів, 1991 р.), románu „Olexa“ (“Олекса” 
(Київ, 1993), dokumentárnej a inej prózy „Listy samému sebe“ (“Листи самому собі” (Пряшів, 
1997 р.)  

           (Podľa publikácie: “Українська журналістика в іменах”, в. 5, Львів, 1998, с. 8-9. В Габор.) 

 

Po tomto čase autor ešte vydal: 

• Juraj Bača, Na právach rukopisu – zbierka poézie (Юрій Бача, “На правах рукопису” – 
збірка поезії (Париж-Львів-Цвікау, 2002 р.),  

• Juraj Bača, „Dobrý deň, Ukrajino!“ – štúdie o Ukrajine (Юрій Бача “Добрий день, 
Україно”, Пряшів, 2002 р.).  

• Juraj Bača, Výber z diela 2006 r. (Юрій Бача, „Вибрані твори”, „Мистецька лінія”, 
Ужгород, 2006 р., С. 555 – výber umeleckých textov autora), 

• Juraj Bača, Výber z diela 2008 r. (Юрій Бача, „Вибрані твори” „Мистецька лінія”, 
Ужгород, 2008 р., С. 592 – výber z literárnej vedy a publicistiky).  

• Tretí zväzok Juraj Bača, Výber z diela – memoáre a iné „záverečné“ materiály – 2011 – 
„v tlači“ (pre nedostatok prostriedkov).  

• V roku 2006 autor vydal „Rodokmeň Andreja Baču z Kečkoviec“ – k stému výročiu 
narodenia jeho otca (″Родовід Анрія Бачі з Кечковець″ – до сторіччя народження свого 
батька″) 

• V roku 2008 tretím prepracovaným a doplneným vydaním v Užhorode vydali ešte kolektívnu 
publikáciu Jurij Bača Andrij Kovač a Mykola Štec, Prečo, kedy a ako? Otázky a odpovede 
z kultúry a dejín Ukrajincov Československa (Юрій Бача, Андрій Ковач та Микола Штець, 
Чому, коли та як? – третє доповнене та перероблене видання. Запитання та відповіді з 
культури та історії українців Чехословаччини″, ″Мистецька лінія’, 2008, С. 77. 

Väčšinu kníh autor vydal na vlastné náklady.  

 

Juraj Bača je ženatý. Manželka – Ľuba Ľubimová, stredoškolská profesorka. Mali dvoch synov: 
Alexander (″Саша, 1958) a Alexej (″Алеша″ 1963-2005).  
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DE TE FABULLA NARRATUR 

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
 
 

 „DE TE FABULLA NARRATUR“ 
(O Tebe sa v príbehu hovorí) 

              Horatius 
 

 

 S profesorom Jurajom Bačom, som sa po prvýkrát stretol asi pred tridsiatimi rokmi a – čuduj 
sa svete, – na svadbe. On tam mal úvodný slávnostný prípitok, a už vtedy ma zaujali jeho 
precítené slová, plné pekných alegorických porovnaní a výstižných metafor..., vyžarovala z nich 
nielen životná skúsenosť, ale aj filozofická múdrosť. 

 Niektoré myšlienky z jeho vtedajšieho „prejavu“ si pamätám dodnes. Napríklad: keď hovoril 
o umení šťastného života, zdôraznil, že „dobrým šoférom nie je ten, ktorý v peknom počasí vie 
uháňať autom po diaľnici  najväčšou možnou rýchlosťou, ale ten, ktorý bezpečne ovláda svoje 
vozidlo aj na úzkych a hrboľatých cestách, nezávisle na tom, či vonku svieti slnko alebo prší, je 
búrka, poľadovica, či ešte aj hmla, či tma.“  

 Už vtedy som začal tušiť „s kým mám do činenia“ a odvtedy nosím nášho jubilanta s úctou 
vo svojej mysli. A keďže profesor Bača bol a je veľmi aktívny v mnohých oblastiach 
spoločenského života, o stretnutie s ním, s jeho menom, názormi, ale aj problémami okolo neho 
naozaj nebola núdza. 

 V roku 1990 sa náš jubilant, po dvadsaťročnej nútenej prestávke, skromne vrátil na pôvodne 
miesto docenta ukrajinskej literatúry FF UPJŠ, hoci už vtedy spĺňal podmienky pre inauguráciu 
na profesora. On sa pôvodne o tento titul nemienil uchádzať. Na uvedenú „procedúru“ – ako sa 
sám vyjadril – ho nahovoril  vtedajší dekan FF profesor Ján Sabol.  

 Kandidát na tento titul, pri aktívnej pomoci VR FF UPJŠ, celý proces úspešne zvládol na 
Vysokej škole pedagogickej v Nitre, čo svojim uznesením ešte v ten deň potvrdila fakultná VR 
VŠP, hoci, – ako sa dozvieme aj z tohto zborníka, – VR UKF v Nitre mu tento titul 
neodsúhlasila. Docent Juraj Bača napokon celú túto akademickú anabázu úspešne zopakoval a 
zavŕšil na našej fakulte, keď jej bolo priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie na 
profesora aj v odbore: literárna veda.  

 Po návrate na fakultu sa jubilant opäť aktívne zapojil do pedagogického, vedeckého 
i spoločenského života. Dve volebné obdobia bol členom AS FF. Fakulta mu finančne prispela 
na knižné vydanie jeho personálnej bibliografie  ″Юрій Бача, Хто він такий?″ (Пряшів, 
2002 р., С. 77) a hradila mu vydanie monografie Юрій Бача, З історії української літератури 
Закарпаття та Чехословаччини, (Пряшів, 1989 р., С. 272.) 

 Po dosiahnutí dôchodkového veku profesor Juraj Bača nepožiadal o predĺženie pracovného 
pomeru a odišiel na emeritúru (jún 2002).  

      Vo svojich aktivitách však nepoľavil. Jeho rozsiahla angažovanosť pokračuje v rôznych 
oblastiach a na rôznych úrovniach dodnes.  

 Takmer všetci autori,  ktorí hodnotia život a dielo nášho jubilanta, zdôrazňujú ako jeho 
vysokú náročnosť na seba, tak aj jeho zásadný postoj k otázkam, na ktoré musel v živote 
odpovedať a na riešení ktorých sa podieľal. Napriek tomu, že neraz zato trpel, po celý svoj 
doterajší život zostal sám sebou a dokázal tak, že človek má aj napriek neprajnosti osudu vždy 
aspoň dve možnosti: poddať sa tlaku prostredia, resp. pomerov a súhlasiť s panujúcimi názormi, 
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alebo zotrvať na svojom presvedčení aj za cenu „vyradenia“ zo spoločnosti. Je známe, že tu 
ťažšiu cestu si spravidla dobrovoľne zvolia iba ľudia vnútorne silní, a presvedčení o správnosti 
svojho rozhodnutia. Práve k takýmto ľuďom náš jubilant patril a patrí.  

 Dodnes si pamätám jeho vystúpenie v jedných nočných rozhlasových dialógoch, v ktorých – 
okrem iného – konštatoval, že ako vysokoškolský pedagóg nikdy nepredstupoval pred svojich 
poslucháčov s tým, že po jeho vystúpení oni majú odchádzať z jeho presvedčením, že vždy 
ponechá na poslucháčoch rozhodnutie o tom, čo si z jeho vystúpenia odnesú. A vtedy tiež 
povedal, že je schopný dať výbornú známku dvom poslucháčom aj za „protikladné“ odpovede na 
tú istú otázku, ak  obaja študenti dokážu – logicky a vecne – zdôvodniť svoju odpoveď. Som 
presvedčený, že aj takéto priznania, či skôr vyznania svedčia nielen o jeho pedagogických, ale 
i osobnostných kvalitách. S prihliadnutím na tieto a ďalšie skutočnosti možno konštatovať, že 
profesor J. Bača v plnom rozsahu uvádzal (a uvádza) do života známe odporúčanie Senecu, 
z ktorého vyplýva, že: „Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere“ („Ak chceš žiť pre seba, musíš žiť 
pre druhých“). A náš jubilant – ako na akademickej pôde, tak i mimo nej – nežil len „pre seba“, 
ale žil predovšetkým s druhými, pre druhých a s ohľadom na nich. 

 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove vyjadruje jubilantovi vďaku za jeho 
prácu a zároveň prejavuje mu úctu za jeho občianske a ľudské postoje.  

 

Milý jubilant, ešte veľa rokov prežitých v zdraví a šťastí: 

AD MULTOS ANNOS! 
MNOHAJA I BLAHAJA LITA! 

 
 
 
 V Prešove 11. júla 2011 
 

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
            dekan FF PU v rokoch 2003-2011 

  


