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PREŠOVČAN O. SEBASTIÁN ŠTEFAN SABOL OSBM − UKRAJINSKÝ BÁSNIK A 

HISTORIK GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

 

Ľubica BABOTOVÁ 

 

 

 

Odveká múdrosť hovorí, že doma nie je nikto prorokom. Tieto slová potvrdzuje aj 

príbeh výnimočného človeka − básnika, bádateľa, cirkevného činiteľa Štefana Sabola, 

ktorého životné osudy zaviali ďaleko od rodného kraja. 

Štefan Sabol sa narodil 7. decembra 1909 v Prešove v rodine štátneho úradníka. 

Pochádzal z národnostne zmiešanej rodiny, mama Mária Ižariková bola Slovenka a otec 

Ukrajinec. Doma sa rozprávali po slovensky. Základné vzdelanie získal v Prešove − 

spočiatku v maďarskom jazyku, a po vzniku Československej republiky navštevoval 

meštiansku školu, v ktorej učitelia používali tzv. jazyčie.
1
 Stal sa členom Pavlovičovho 

samovzdelávacieho krúžku
2
 a pokúšal sa o svoje básnické prvotiny. Niektoré z jeho básní 

vyšli v americkom Homesteade v časopise Svit ditej (Свiт дiтей)
3
 a v prešovských novinách 

Russkoje slovo (Русское слово).  

V roku 1924 odišiel Štefan Sabol do monastiera sv. Mikuláša na Černečej hore 

v Mukačeve a vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého.
4
 Tu prijal mníšske meno Sebastián 

(Севастіян). Neskôr pôsobil v rôznych haličských monastieroch − v Krechove prі Žovkve, 

Lavrove pri Starom Sambore a neďalekej Dobromili,
5
 kde sa venoval štúdiu rétoriky 

a filozofie. Zároveň so štúdiom sa podieľal na príprave rukopisných časopisov Prvé lúče 

(Перші проміння) a Trieštivé prúdy (Пробійні струї), ukážky svojej tvorby publikoval v 

                                                 
1
 Týmto termínom sa označuje umelý jazyk − kombinácia cirkevnej slovančiny, karpatského variantu ruštiny 

a miestnych ukrajinských nárečí. Používali ho spisovatelia, cirkevní hodnostári i pedagógovia v 19. storočí, 

a niektorí aj v prvej polovici 20. storočia. 
2
 Самообразовательный кружок им. Александра Павловича. 

3
 Vydávalo ho „Об’єднання греко-католицьких руських братств“. 

4
 V súčasnosti sa tam nachádza pravoslávny ženský monastier. 

5
 Boli to dávne vzdelávacie centrá, Krechovský monastier bol založený v roku 1618, Lavrovský v polovici 13. 

storočia a Dobromilský na začiatku 18. storočia. 
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kalendári Misionár (Місіонер) а v periodických vydaniach vtedajšej Podkarpatskej Rusi. 

Štúdiu sa Š. Sabol venoval veľmi intenzívne, a preto ho cirkevní predstavitelia poslali 

študovať na Gregoriánsku univerzitu do Ríma.  

Po návrate do Užhorodu pôsobil ako pedagóg na gymnáziu a ako profesor teológie 

v teologickom seminári, redigoval ukrajinský časopis Blahovistnik Presvj. Serca Christovoho 

ale aj jeho slovenskú mutáciu pod názvom Misionar Najsv. Serca Isusovho,
6
 stal sa 

podpredsedom Spoločnosti podkarpatských ukrajinských spisovateľov a žurnalistov.
7
 

Aktívne sa zapojil do udalostí spojených so vznikom Karpatskej Ukrajiny, bol jej kaplánom 

a v rokoch 1938 – 1939 tajomníkom vtedajšej Apoštolskej administrácie. 

Po Viedenskej arbitráži a anexii Karpatskej Ukrajiny bol Š. Sabol spolu s ďalšími 

členmi baziliánskeho rádu vyhostený na Slovensko. Organizoval tu mníšsky život, 

predovšetkým v Medzilaborciach, Prešove a Trebišove a stal sa protoihumenom Provincie sv. 

Cyrila a Metoda. V súvislosti s pripravovanou likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi a jeho 

aktivitami v medzivojnovom období, sa začalo i sledovanie Š. Sabola, ktoré neobišlo ani jeho 

blízkych či súputníkov. Bol nútený opustiť rodný kraj. Istý čas sa skrýval na Morave 

a v Čechách, v roku 1948 prekročil štátnu hranicu do Rakúska a pretože mu neúnavní agenti 

boli neustále v pätách, rozhodol sa pokračovať ďalej, až kým sa nedostal do bezpečia v Ríme. 

Koncom toho istého roka ho pražský Najvyšší súd za porušenie 17-tich paragrafov zákona 

odsúdil na doživotie.  

V Ríme pokračoval Š. Sabol v štúdiu na Gregoriánskej univerzite, kde získal doktorát 

po obhájení práce o ukrajinskom polemistovi Meletijovi Smotryckom.
8
 Z Ríma odišiel do 

USA, kde vystriedal niekoľko baziliánskych pôsobísk a nakoniec sa usadil vo Warrene 

(Michigane). V Amerike pokračoval v žurnalistickej práci, ktorej sa venoval 

v medzivojnovom období. V kanadskom časopise Svitlo (Світло) viedol čitateľsky úspešné 

                                                 
6
 JURÍČKOVÁ, Valéria. Sabol, Štefan Sebastián, OSBM. In: E-ZINE Prešovskej eparchie. Dostupné na 

internete: http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=SABOL%2C+%8Atefan+Sebasti%E1n%2C+OSBM [cit 

2015-12-12] 
7
 Товариство Підкарпатських українських письменників і журналістів. 

8
 Meletij Smotryckyj (1577 – 1633) − vplyvný pravoslávny duchovný píšuci polemické traktáty proti uniatstvu.   

http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=SABOL%2C+%8Atefan+Sebasti%E1n%2C+OSBM
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rubriky, publikoval beletrizované príbehy a vydal 15 náboženských brožúrok (niektoré pod 

pseudonymom) v edícii Slovo dobroho Pastyra (Слово доброго пастиря).
9
 

Meno Š. Sabola bolo dlhé roky tabuizované. Až v roku v roku 1990 uverejnil Jozef 

Šelepec v prešovských novinách Nove žyttja článok Zabudnutý básnik.
10

 Článok sa veľmi 

rýchlo dostal do USA a odpoveď Š. Sabola prišla ešte rýchlejšie − a to nielen 

korešpondenčná. V tom istom roku a aj o rok neskôr Štefan Sabol osobne navštívil 

Slovensko. Stretol sa s rodinou, blízkymi, navštívil baziliánske monastiere (v Prešove, vo 

Svidníku, Medzilaborciach, Sečovciach), viedol v nich duchovné cvičenia. Až do konca 

života udržiaval kontakty s rodným krajom. Štefan Sebastián Sabol OSBM žil posledné roky 

v domove pre starších baziliánov. Zomrel vo Warrene 19. februára 2003. 

Do povedomia širšej kultúrnej verejnosti sa Š. Sabol dostal ako autor básní, ktoré od 

roku 1928 začal podpisovať pseudonymom Zoreslav. Prvá zbierka So srdcom v rukách  (Зі                     

(Сонце і блакить). Rukopis tretej Zoreslavovej zbierky Blankytné eskadry (Бланкитні 

ескадри) v roku 1943 spolu s inými rukopismi, zhorel v Prešove. Po dlhšej prestávke, počas 

ktorej sa Š. Sabol venoval predovšetkým vedeckej spisbe, vyšla v New Yorku v roku 1963 

zbierka básní Z predjarí (З ранніх весен). Obsahovala výber z predchádzajúcich 

Zoreslavových zbierok a nové tematicky rôznorodé básne, napísané v rokoch 1939 – 1962. 

Cyklus týchto básní nazval autor Doma a v cudzine (Дома й на чужині). 

Väčšinu svojej básnickej tvorby napísal Zoreslav v období medzivojnového 

Československa. Dobové spoločensko-politické podmienky (okrem náboženských) boli, 

zrejme, jednými z podstatných dôvodov toho, že je možné viesť určité paralely medzi jeho 

tvorbou a tvorbou skupiny slovenských básnikov, označovanou ako katolícka moderna.
11

 

Nielen preto, že patrili k duchovným osobám a vo svojej činnosti a tvorbe vychádzali 

                                                 
9
 JURÍČKOVÁ, Valéria. Sabol, Štefan Sebastián, OSBM. In: E-ZINE Prešovskej eparchie. Dostupné na 

internete: http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=SABOL%2C+%8Atefan+Sebasti%E1n%2C+OSBM [cit 

2015-12-12] 
10

 ШЕЛЕПЕЦЬ, Й. Забутий поет. In: Нове життя, № 8, 23. 2. 1990, с. 5. 
11

 Pomenovanie skupiny vzniklo ex post (v 40. rokoch minulého storočia). Mladí ambiciózni literáti (kňazi 

a mnísi) hľadali nové výrazové prostriedky v náboženskej poézii. Združili sa okolo Rudolfa. Dilonga, písali 

pod vplyvom českého poetizmu a francúzskeho modernizmu. K predstaviteľom patrili Ján Harant, Pavol 

Gašparovič Hlbina, Janko Silan, Andrej Žarnov, nasledovníkmi boli Pavol Ušák Oliva, Karol Strmeň, 

Svetoslav Veigl a i. 

http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=SABOL%2C+%8Atefan+Sebasti%E1n%2C+OSBM
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z rovnakých axióm a presvedčení alebo preto, že v ich tvorbe rezonovali podobné 

myšlienkové pochody, ale spájali ich aj podobné životné osudy, lebo väčšina predstaviteľov 

katolíckej moderny po skončení druhej svetovej vojny emigrovala a usadila sa v USA. Ich 

činnosť a činnosť Š. Sabola v emigrácii je porovnateľná. 

V Zoreslavovej tvorbe dominovala reflexívna poézia, pramenila v náboženských 

a národných hodnotách. Básnik uvažuje a rozjíma o zmysle života, čo má znaky 

existencialistickej filozofie, založenej na otázke bytia a nebytia. Ponúka hru predstáv, 

asociácií, využíva rôzne symboly (vrátane symbolov z Biblie), experimentuje s formami 

umeleckého vyjadrenia a do miestnej ukrajinskej literatúry vnáša estetické postupy modernej 

európskej poézie. 

Základnou črtou Zoreslavových básní je duchovnosť. A tú je potrebné porovnávať 

s citovosťou. Hlavnou témou jeho poézie bol Boh, Božia podstata so všetkými jej atribútmi. 

Básnik chápal svoju tvorbu ako modlitbu, liturgiu ako dialóg s Bohom a vo vzťahu 

k Všemohúcemu vždy vystupoval v pozícii nedôstojného. Na základe uvedeného by sa zdalo, 

že jeho básne sú plné smútku, symbolizmu a náboženských tém. Nie je to tak. Básnik sa 

venoval aj dobovým sociálnym i politickým problémom. Často využíval motívy svetla, tmy, 

samoty, raja, zeme, vlasti a podobne. Jeho poézia je optimistická, plná lyriky a zrkadlí poryvy 

básnikovej duše.  

Zoreslavove básne boli v minulosti preložené do slovenčiny, češtiny, maďarčiny 

a angličtiny.  

Najväčšiu pozornosť mu však venovala súčasná prekladateľka z ukrajinského jazyka 

do slovenského jazyka Valéria Juríčková.
12

 Okrem iného, preložila aj báseň Kvet jablone: 

 

 

Цвіт яблуні                                                   Kvet jablone 

 

Фраґменти молодечих снів –                      Fragmenty mladíckych snov − 

завіяних фантазій    zaviatych fantázií 

повисли нерухомо на котарі,  visia nepohnute ako baldachýn  

                                                 
12

 Prekladu Zoreslavových básní je venovaná publikácia Між Карпатами і Татрами. Поезія Зореслава у 

словацькому перекладі Валерії Юричкової. Випуск 10. Упор. Т. Ліхтей. Ужгород, 2009. V. Juríčková 

v nej preložila 22 Zoreslavových básní. 
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а за вікном     a za oknom 

розкішні яблуні у парі   rozkošné jablone v páre 

 простягяють мені руки   vystierajú ku mne ruky 

 повні квітів,     plné kvetov 

  повні дарів,     plné darov 

  повні чарів –     plné čarov − 

   мітів...                                                 mýtov... 

 

 жадібно спиваю    túžobne pijem 

 віддих яблунь –    dych jabloní − 

 аромат...      ich vôňu... 

 гладжу, пригортаю,    bozkami po nich blúdim 

 поцілунками вкриваю   hladím ich, k sebe túlim,  

 кожну вітку,     každú halúzku    

 кожну квітку,     každý kvet nablízku   

 кожну пелюстку стократ...   každý lupienok stokrát... 

 

в пуп’янок дивлюсь маленький:  hľadím na malý púčik: 

– поріг небуття...    − prah k nebytiu... 

у моменті рух ісходить,   pohyb sa celkom stráca 

віковічна тайна родить   večné tajomstvo k nám schádza 

сон розкішний,    rozkošný sen 

сон квітучий,     kvitnúci sen     

сон життя...     sen života... 

ум у тайну тайн заглянув,   do tajomstva tajomstiev um nazrel 

перед вічністю пристанув,    pred večnosťou zastavil sa, zaznel 

гомонять віки...    v súzvuku s vekmi... 

 

мрійно-рійно прилітають,   zasnené roje prilietajú, 

мед збирають     jarné včely... 

з яблуневих білоквітів   med vymieňajú 

весняні бджілки...    s jabloňovými kvetmi 

 

а за вікном     a za oknom 

розкішні яблуні у парі   rozkošné jablone v páre 

 простягають мені руки   vystierajú ku mne ruky 

 повні квітів,     plné kvetov 

  повні дарів,     plné darov 

  повні чарів –      plné čarov − 

   мітів...      mýtov...
13

 

 

                                                 
13

 Між Карпатами і Татрами. Поезія Зореслава у словацькому перекладі Валерії Юричкової. Випуск 10. 

Упор. Т. Ліхтей. Ужгород, 2009, стор. 26-27. 
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Zoreslav nadovšetko miloval svoj rodný kraj, rodnému mestu venoval báseň Prešov 

(Пряшів): 

 

Між горами, у зелені і квітах, 

Немов на дні заквітчаної чаші – 

Закоханий у голубих блакитах 

Стоїть осяяний, натхнений Пряшів. 

 

Усміхнений простер шляхів долоні 

І пригорщами музику п’є буднів, 

Цвітуть над ним в огненному флаконі 

Краса ночей і соняшність полуднів. 

 

Високо знявся готикою храмів, 

Широко розпростер свої рамена, 

Пливе життя співучими струмками 

Усміхнене, окрилене, натхнене. 

 

У парку пестощі розквітлих весен, 

Криштальне королівство Посейдона, 

Відбилась соняшно у люстрі плеса 

Висока голубінь, дзвінка, бездонна. 

 

Алеями каштанів срібно ллються 

Окрилені пташині хороводи, 

І спомини усміхнені снуються 

По стежечках розкішних рай-городів. 

 

До неба простяглись квітчасті руки, 

Молитвою землі ростуть тополі... 

Над Пряшевом горять огненні луки, 

А сам він – мов у чаші на престолі
14

.    

   

 

Štefan Sabol nepísal len poéziu. Zaujímavou publikáciou, ktorú pripravil ešte 

v medzivojnovom období, bola kniha o životných osudoch sestry baziliánky Vasilie 

Hlibovickej,
15

 ktorá vyšla v Užhorode v roku 1935 pod názvom Ukrytá fialka (Укрита 

                                                 
14

 Зореслав. Сонце й блакить. Книжка поезій. ІІ. Ужгород, 1936, стор. 35-36. 
15

 Narodila sa v Bolševe na Ukrajine v roku 1895, zomrela v Prešove v roku 1929. Pochovaná je medzi sestrami 

baziliánkami na hlavnom cintoríne v Prešove. 
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фіялка). Sestra Vasіlia pochádzala z Haliče a posledné roky života strávila v prešovskom 

monastieri. Známa bola tým, že viacerých ľudí zázračne vyliečila, čo potvrdzujú mnohé 

svedectvá.
16

 Štefan Sabol pripravil do tlače aj rozšírené a doplnené vydanie o živote, činnosti 

a nezvyčajných schopnostiach sestry Vasilie, ktoré vyšlo v roku 1992 v Prešove pod názvom 

Ukrytá fialka – sestra Vasilia Hlibovická, Rád sv. Bazila Veľkého (Укрита фіялка – сестра 

Василія Глібовицька, ЧСВВ). 

Vo svojich vedeckých prácach sa Štefan Sabol venoval náboženskej problematike. 

Vydal monografie Katolíctvo a pravoslávie (Католицтво і православіє),
17

 Golgota 

gréckokatolíckej cirkvi v Československu (Голгота греко-католицької церкви в 

Чехословаччині),
18

 napísal a publikoval články (viaceré podpisoval pseudonymami), ktoré je 

možné počítať na stovky, prednášal na teologické témy. Pod pseudonymom Jurij Boržava 

vydal historickú prácu Od Uhorskej Rusi po Karpatskú Ukrajinu (Від Угорської Руси до 

Карпатської України).
19

 

Cirkevný dejateľ, historik, spisovateľ o. Štefan Sabol OSBM prežil väčšinu života 

v zahraničí. Nikdy však nezabudol na rodný kraj a po uvoľnení politických bariér sa do 

Prešova rád vracal. Zanechal práce, ktoré nateraz nie sú skompletizované a ocenené, ale aj tá 

časť, ktorú poznáme, obohatila naše kultúrne dedičstvo. Budú z neho môcť vychádzať 

i budúce pokolenia.    
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Summary  

Prešov born Rev. Sebastian Štefan Sabol OSBM - Ukrainian Poet and Historian of Greek Catholic Church 

 

Poet, researcher, religious figure. He joined the Basilian monastic order and studied at the Chernecha Hora and 

Galician monasteries. After receiving his licentiate in theology he was prefect for students at the Theological 

Seminary and a gymnasium teacher in Užhorod. He also edited eparchial monthlies. In 1948 he avoided arrest 

by the Czechoslovak Communist regime by escaping to Austria, then to Italy. A Prague court sentenced him in 

absentia to life imprisonment. Later he emigrated to the USA. Sabol began writing lyrical and religious poetry 

under pseudonym Zoreslav (collections With my Heart in my Hands, The Sun and the Azure, From early 

Springtimes). The life and activities of Basilian nun Vasilia Hlibovicka are described in his book Hidden Violet. 

He is the author of historical-dogmatic monograph Catholocism and Orthodoxy and the books From Hungarian 

Ruthenia to Carpatho-Ukraine (under the pseudonym Yurii Borzhava) and Golgotha of the Greek Catholic 

Church in Czechoslovakia.  
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