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Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe predstavuje zborník 

vedeckých prác poľských, slovenských, ukrajinských i českých historikov. Ústrednou témou 

zborníka je problematika pohraničia v širšom aspekte, predovšetkým poľsko-slovensko-

ukrajinské pohraničie.   

Po úvodnom slove zostavovateľov je zborník rozdelený do štyroch častí. Prvá časť, 

ktorá nesie názov Historia, obsahuje dve štúdie, ktorých autormi sú Lucia Tokárová – Etnická 

diverzita horného Potisia v dobe rímskej a jej odraz v antických prameňoch a Iryna 

Martynyak – Słowiańska tradycja i kultura w arabskich źródłach pisanych w pierwszej 

połowie X wieku (na podstawie materiału Księgi cennych skarbów Ibn Rusty).   

Druhá časť publikácie, ktorá obsahuje tri štúdie, nesie názov Polityka. Túto časť 

zborníka otvára štúdia poľského historika Andrzeja Olejka – Galicyjskie memento dla wielkiej 

wojny, czyli cmentarny krajobraz po bitwie 1914 – 1915 A.D. 2014, w setną rocznicę jej 

wybuchu. Ukrajinský historik Vadim Zadunajskij z Ukrajinskej katolíckej univerzity v Ľvove 

vo svojej štúdii priblížil poľskú a ukrajinskú armádu v rokoch 1918 – 1920. Druhú časť 

Polityka uzatvára štúdia Mykoly Bondaryeva – Polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec 

mniejszości polskiej na Ukrainie Wschodniej po 1989 roku na przykładzie działalności 

wybranych organizacji polonijnych, ktorý sa v nej zameral na problematiku poľskej menšiny 

na východnej Ukrajine po roku 1989. 

Tretia časť zborníka obsahujúca šesť štúdii nesie názov Stosunki międzynarodowe. 

Štúdia Uhorsko-poľské vzťahy druhej polovice 16. storočia v kontexte Ištvánfiho kroniky, 

ktorej autorom je Pavol Miklovič, je zameraná na uhorsko-poľské vzťahy v 16. storočí. Na 

slovensko-poľské vzťahy upriamil pozornosť Igor Strnisko v štúdii s názvom Reflexia 

slovensko-poľských vzťahov v denníku „Slovák“ v roku 1920. Luciána Hoptová sa zase vo 

svojej štúdii s názvom Západné Bielorusko ako súčasť Poľska v rokoch 1921 – 1922 

z pohľadu bieloruskej historiografie sústredila na poľsko-bieloruské vzťahy v prvých dvoch 

rokoch od podpísania Rižskej mierovej zmluvy. L. Hoptová v závere štúdie konštatuje: „V 

rokoch 1921 – 1922 bola príznačná snaha poľskej vlády o popoľštenie bieloruského 

obyvateľstva. Ďalším charakteristickým znakom pre tieto roky bola likvidácia priemyslu, 
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hospodárstva, zatváranie bieloruských škôl a neakceptovanie práv Bielorusov ako 

národnostnej menšiny.“ (s. 116). Ewelina W. Klimczak v štúdii Cienka czerwona linia. Rzecz 

o relacjach polsko-ukraińskich na przykładzie Kresów Południowo-Wschodnich 

Rzesczypospolitej we wrześniu 1939 r. priblížila poľsko-ukrajinské vzťahy na začiatku druhej 

svetovej vojny. Milan Moravec v štúdii Obraz OUN/UPA v české žurnalistice a českém 

a slovenském odborném tisku v posledních dvaceti letech upriamil svoju pozornosť na 

Ukrajinskú povstaleckú armádu. V závere štúdie M. Moravec konštatuje: „Na úplný závěr 

bych chtěl zdůraznit, že právě z analýzy změn a trendů v informovaní verějnosti médii jasně 

vyplýva naléhavá potřeba, aby vždy existovala co možno nezávislá historiografie, jejíž závěry 

nejsou poplatné dobové politické poptávce. Její role je totiž nezastupitelné při tvorbě 

historického vědomí a to zase podporuje trvání zdravé občanské společnosti.“ (s. 134). 

Poslednou štúdiou tretej časti zborníka je štúdia Polish-Ukrainian relations in 2004 – 2013. 

Bilaterals Strategic Partnership or sub-eu Cooperation?, ktorej autorom je Kyrylo 

Mieliekiestsev z Donetskej štátnej univerzity.  

Społeczeństwo je názov štvrtej časti zborníka, ktorá obsahuje šesť štúdii. Testament 

rektora špitála v Banskej Bystrici Klementa Seletia (+1553, Myślenice) je názov prvej štúdie, 

ktorej autorom je Jaroslav Nemeš z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Michal Čaklos, 

pôsobiaci na rovnakej univerzite, do zborníka prispel štúdiou Obraz Poliakov na stránkach 

„Slovenských novín“ v rokoch 1868 – 1875. Ďalej sú v tejto časti publikované štúdie 

poľských historikov z Rzeszowskej univerzity a to: Andrzej Król – Mniejszości etniczne Rusi 

Czerwonej  w świetle dokumentacji sejmiku w Sądowej Wiszni z lat 1572 – 1668, Joachim 

Popek – Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau, Andrzej 

Bonusiak – Polacy na terenie współczesnej Słowacji i Ukrainy. Próba porównania. 

a Grzegorz Krzysztof Krzeszowski – Kultura duchowa Rzeszowiaków w okresie świąt 

wielkanocnych. 

 Zborník Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe prináša nové 

pohľady poľských, slovenských, ukrajinských i českých odborníkov na vzájomné vzťahy 

medzi susediacimi národmi v rôznych časových obdobiach. Predmetný zborník obsahuje  
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nové a zaujímavé aspekty skúmanej problematiky, čím sa sprístupňujú nové informácie nielen 

pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. 

 

Ivo Hopta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


