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IRINA NEVICKÁ A PREŠOV 

 

 

Zuzana HANUDEĽOVÁ 

 

 

 

 Medzi významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o kultúrno-spoločenský rozvoj mesta 

Prešov, nesporne patrí aj Irina Nevická, žena – spisovateľka, novinárka, publicistka, 

redaktorka, vynikajúca organizátorka ženského hnutia a verejná činiteľka. Pracovala 

v ženskom hnutí východného Slovenska, predovšetkým v Prešove. Dnes patrí k dejinám tohto 

hnutia. 

 Narodila sa 10. decembra 1886 v rodine pokrokového pedagóga v Zbudskej Belej, v 

Medzilaboreckom okrese bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Otec – Pavel Burík, matka – 

Anna Kovalická, dcéra dedinského farára vychovaná v pokrokovom modernom duchu. 

Vzdelanie nadobudla v Sabinove. Navštevovala maďarskú a nemeckú základnú školu 

a pokračovala na Učiteľskom ústave v Prešove. Štúdium neukončila, vydala sa za svojho 

učiteľa Omeljana Nevického, gréckokatolíckeho kňaza. Od detstva sa rozvíjala a formovala 

v národne a demokraticky orientovanom prostredí. Jej otec – Pavel Burík, bol nadšeným 

Slovanom a ľudomilom. Manžel Omeljan bol uvedomelý národovec. Obidvaja viedli budúcu 

vlastenku k ukrajinskej kultúrno-národnej orientácii. Mala nesmierne rada svoj ubiedený 

ukrajinský národ, ale zároveň si vážila aj iné národy, najmä Slovákov, a vždy bola za úzku 

spoluprácu týchto dvoch slovanských národov. Rozvíjala kontakty so slovenským ženským 

hnutím Živena, ktoré sa zaujímalo aj o život ukrajinských-rusínskych žien a zverejňovalo 

materiály o ich činnosti vo svojom rovnomennom periodiku.   

 Zo začiatku svojho pôsobenia žili šesť rokov v Čičave, kde bol Omeljan Nevický 

správcom farnosti a v rokoch 1909 – 1922 žili v Údole. Irina Nevická ako mladá žena 

v nepriaznivých podmienkach Rakúsko-Uhorska začala  svoju kultúrno-osvetovú prácu 

medzi dedinským obyvateľstvom. Pod vplyvom svojho manžela O. Nevického už v 10. 

rokoch minulého storočia rozvíja svoju literárnu a spoločenskú činnosť, s veľkým záujmom 

pozoruje manžela pri práci a pomáha mu. Ich spoločenská činnosť vyvrcholila na Spiši 
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organizovaním Ľubovnianskej národnej rady. Dňa 8. novembra 1918 v Starej Ľubovni sa 

uskutočnila veľká manifestácia proti maďarizácii, čechizácii a rusifikácii, na ktorej bolo 

prijaté rozhodnutie o odluke Zakarpatska od Uhorska a jeho pripojenie k Ukrajine. Týmito 

udalosťami žilo celé východné Slovensko a Zakarpatsko. Národné rady vznikali vo všetkých 

okresoch. Predsedom Ruskej národnej rady bol Michal Michalič z Jakubian a tajomníkom 

Omeljan Nevický. V poézii Ruská národná rada v Ľubovni a v cykle poézie Odysea môjho 

národa I. Nevická vyjadrila svoju solidaritu a podstatu svojej činnosti s manželom O. 

Nevickým. Píše: 

 Národ (Ľudia) môj (moji) útlačaní,  

            je čas slávnych dní, 

 Zhoď okovy nenávidených pánov. 

 

          
 

Obr. 1       Obr. 2 

Fotografia I. Nevickej                          Obálka knihy Matij Kukolka 
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Omeljana Nevického za jeho pokrokovú činnosť označili za rusínskeho vzbúrenca. 

Bol prenasledovaný, v jeho byte urobili osobnú prehliadku, zbavili ho práce, čím ho donútili 

emigrovať do USA, kde 30. decembra 1939 zomrel.  

Po odchode O. Nevického do USA sa I. Nevická presťahovala do Prešova, kde konala 

v zmysle hesla „Aj jeden v poli vojak!“. Bola odvážna, nebála sa vystúpiť proti presile. Ako 

pokroková žena kňaza sa opovážila ostro zaútočiť na cirkevnú vrchnosť, postavila sa proti 

rusofilstvu a maďarizácii. V dejinách rusínsko-ukrajinského obyvateľstva východného 

Slovenska bola I. Nevická nevšedná osobnosť. Žena – matka šiestich detí, spisovateľka, 

publicistka, redaktorka a verejná činiteľka, prekladateľka, ktorá do svojej rôznorodej činnosti 

vkladala svoje srdce, dušu, celú seba. Aj keď dejiny ukrajinsko-rusínskeho ženského hnutia 

v Prešove sú málo známe, I. Nevická v nich zanechala hlbokú stopu. Bola to mravčia práca 

pokrokových žien – entuziastiek, ktoré si brali príklad z práce slovenských žien. Aj keď to 

nebolo vyslovene pokrokové hnutie, ale v špecifických historických podmienkach Rusínov-

Ukrajincov východného Slovenska 20. – 30. rokov, keď kultúrny život tohto obyvateľstva 

značne zaostával, bolo v spomínanom ženskom hnutí veľa pozoruhodných pokrokových 

prvkov. Už iba tá skutočnosť, že stredobodom pozornosti hnutia bola pracujúca mládež, ktorú 

sa táto organizácia snažila kultúrne upevniť, nám dáva právo hovoriť o demokratických 

snaženiach v jej pôsobení. Ukrajinské-rusínske ženy sa začali organizovať už za prvej 

československej republiky. Iniciátorkou a dušou celého hnutia bola vynikajúca, humánna, 

priebojná a pokroková žena Irina Nevická. Základnou črtou jej charakteru bol stály nepokoj, 

odvaha a túžba vytrhnúť sa a vytrhnúť aj svoje prostredie zo zaostalosti. Na ustanovujúcom 

zhromaždení dňa 23. marca 1922 založila Zväz ruských (ukrajinských) žien v Prešove. Za 

predsedníčku tohto zväzu bola zvolená I. Nevická, ktorá dlhé roky stála na jeho čele. 

Program činnosti tohto zväzu tvorili kurzy čítania a základného vzdelávania, vedecko-

populárne prednášky, dramatické a iné umelecké krúžky. Zväz ruských žien sa venoval aj 

divadelnej činnosti. Členovia ochotníckeho krúžku sa odhodlali zahrať aj takú náročnú hru, 

akou je melodráma ukrajinského spisovateľa M. Staryckého – Oj ne chody Hrycju, ta j na 

večornyci, Natalka Poltavka od I. Kotljarevského  a Svatannja na Hončarivci. V roku 1927 

Zväz ruských žien vyšiel s iniciatívou organizovať v Prešove dievčenský internát sestier 
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baziliánok. Zároveň založili dve prémie pre ukrajinskú stredoškolskú mládež mesta Prešova, 

prispievali na liečenie chudobných dievčat, organizovali charitatívnu činnosť a iné  podujatia, 

založili fond svojpomoci, knižnice, kluby a pod. Irina Nevická neustále zdôrazňovala, že 

„mládež sa musí učiť a pracovať, byť disciplinovaná. Musí sa učiť z dejín svojho národa 

a z dejín iných národov“. 

 Prešovský Zväz ruských žien vykonával veľmi pozitívnu a užitočnú kultúrnu činnosť, 

keď pokračoval v iniciatíve buditeľskej generácie, zvlášť A. Duchnoviča a O. Pavloviča – 

organizovať vlasteneckú výstavu. I. Nevická pristupovala k tejto práci veľmi zodpovedne. 

V novinách Ruské slovo sa písalo, že „výstava bola epochálnou senzáciou na Podkarpatsku. 

My všetci, od Popradu po Tysu sme naplnení sviatočnými pocitmi ... Je to najväčší národno-

kultúrny prejav od prevratu nad Karpatmi. Pred nami je taká masa inteligencia a roľníctva 

Prešovskej Rusi, akú sme doposiaľ spolu ešte nevideli. V týchto dňoch sme sa prebudili 

z letargického sna, zo svojej nedbalej pasivity a nesporne, všetci sme sa stali krajšími 

vlastencami“. Dušou výstavy bola  I. Nevická. 

 Z iniciatívy I. Nevickej  bola 27. septembra 1928 na gréckokatolíckom alumneu 

odhalená pamätná tabuľa A. Duchnovičovi. Spolu s vtedajšími aktivistami spoločenského 

života v Prešove, sa dňa 14. októbra 1930 zúčastnila založenia kultúrno-osvetovej spoločnosti 

Osveta (Прoсвiтa), ktorá medzi rusínskym obyvateľstvom plnila úlohy podobné Matici 

slovenskej. V tomto období sa jej činnosť výrazne zintenzívnila, organizuje amatérske 

skupiny, píše dramatickú tvorbu, zakladá nedeľné školy, organizuje výstavy, rozširuje 

ukrajinskú literatúru, propaguje kultúru. Spoločne s miestnymi vlastencami, ktorí sa ideovo 

rozišli s novinami Russké slovo (Russkoje slovo), bola I. Nevická v Prešove zakladateľkou 

a vydavateľkou prvých národno-osvetových novín Slovo národa (21. 12. 1931 – 1. 8. 1932), 

ktoré vychádzali v ukrajinskom jazyku a boli písané novým fonetickým pravopisom. 

V týchto novinách zverejňovala perspektívne plány práce, vštepovala čitateľskej verejnosti 

národné povedomie, šírila osvetu na dedinách, kurzy varenia, šitia, hygieny, ručných prác. 

Zväz ruských žien prispôsoboval svoju činnosť požiadavkám času a dobe. Ako redaktorka 

a vydavateľka novín Slovo národa, I. Nevická zodpovedala za obsah novín nielen pred 

redakčnou radou, ale pred celou čitateľskou verejnosťou. Bola čestnou občiankou, odborne 
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schopnou a svojimi individuálnymi vlastnosťami bola zárukou, že idey a ciele novín budú 

splnené. Aktuálnosť, ako hlavný atribút žurnalistiky, vždy dodržiavala. V Slove národa sa 

z jej pera dočítame aj toto: „Všetko na svete musí byť čímsi dôsledným a túliť sa okolo 

jedného centra, hlavne náš národnostný a kultúrny život sa musí scentralizovať. Národ je 

maďarónmi a moskvofilmi zvedený z cesty pravdy, blúdi. V jednej obci je čitáreň Spoločnosti 

A. Duchnoviča a v druhej Osveta. Jeden sa pokladá za Ukrajinca, druhý za Rusína. V jednej 

škole sa žiaci učia po ukrajinsky, v druhej po rusky so všelijakými odtieňmi rusínstva 

a najnovšie zušľachťujú naše deti češtinou, hoci všetok národ hovorí po ukrajinsky. Boli časy, 

keď sa ukrajinská inteligencia denacionalizovala – slovakizovala, zrusifikovala, 

zmaďarizovala a polonizovala, zriekla sa svojho rodného jazyka a dala sa do služieb cudzích 

pánov.“
1
 Noviny Slovo národa (Cлово народа) zverejnili list – memorandum Eparchiálnej 

vláde v Prešove
2
, v ktorom sa hovorilo, že vladyka súhlasí so smerom moskvofilstva 

a staroslovenčinou, čo škodí aj cirkevnej veci a národnému životu. Protinárodným a cudzím 

národným záujmom je odklon rusínstva s lokálnym ruskoslovanským jazykom, čo nie je 

kultúrou živého slova, lebo takým jazykom sa nikde na svete nehovorí, len umelo si ho 

prisvojuje zopár inteligentov, hlavne na Prešovsku, kde takýmto spôsobom vytvárajú „akúsi 

špeciálnu literatúru a jazyk“. Aj preto je I. Nevická nanajvýš aktuálna i dnes. To, čo sa dialo 

v 20. a 30. rokoch minulého storočia, sa opakuje aj dnes v 21. storočí. Redaktorka sa stále 

usilovala o formovanie národného a demokraticky orientovaného prostredia, čo k nej 

vyvolalo nenávisť a antipatie, v dôsledku čoho musela I. Nevická v roku 1932 zanechať 

prácu v redakcii a so svojimi deťmi sa presťahovala do Užhorodu. Počas jej neprítomnosti 

organizáciu Zväz ruských žien viedla pani Anna Dubajová, matka širokej verejnosti známeho 

akademického maliara Oresta Dubaja.  

  V Užhorode I. Nevická založila pri spoločnosti Osveta (Просвіта) ženskú sekciu, 

bola predsedníčkou Ženského zväzu Podkarpatskej Rusi. V tejto funkcii sa Irina Nevická 

v dejinách kraja prejavila ako prvá žena – politička. Bola členkou Prvej ruskej (ukrajinskej) 

                                                 
1
 ŠČADEJ, Vasyl’. Žyttja na Pidkarpattju. In: Slovo naroda (Слово народа), 1932, roč. 2, č. 8, s. 2-3. 

2
 Odvertyj lyst do Jeho Ekscelenciji Pavla Gojdyča, jak memorand do Eparchial’noji vlasty v Prjašovi. In: Slovo 

naroda (Слово народа), 1932, roč. 2, č. 5, s. 2-3. 
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ústrednej rady, ktorá vznikla v roku 1938 v Užhorode a členkou Ukrajinskej národnej 

organizácie, zúčastnila sa príprav a uskutočnenia volieb do Sojmu Kapatskej Ukrajiny. Ako 

funkcionárka Ukrajinskej roľníckej strany a zakladateľka jej novín Národná sila (1935 – 

1938) bola poprednou predstaviteľkou tvorcov a budovateľov Karpatskej Ukrajiny (1936 – 

1939). Ako organizátorka ženského hnutia bola iniciátorkou vypracovania osobitného 

volebného programu pre  ústrednú volebnú komisiu. V mene ukrajinskej ženskej organizácie 

vypracovala protest, že v záznamoch kandidátov do Ústrednej národnej organizácie (ÚNO) 

nie je uvedená ani jedna žena. V dôsledku toho I. Nevická spolu s S. Tysovskou a M. 

Chymynec pripravila špeciálnu výzvu k ženám, aby jednohlasne podporili kandidátku ÚNO, 

v ktorej vyzývali inteligenciu a pracujúcich, aby sa zúčastnili 13. júna 1937 na Národnom 

sneme v Užhorode. Vo výzve sa okrem iného hovorilo, že „moskvofili robia nátlak na ľudí, 

aby zaviedli do škôl moskovský vyučovací jazyk, čím chcú zhanobiť našu národnú dôstojnosť 

a dokázať pred svetom, že nie sme Ukrajinci, ale národ moskovský, chcú z nás urobiť 

mrzákov, takzvaných  karpatorusov.“ 

 Irina Nevická je v zakarpatskej literatúre prvá žena – prozaička. V roku 1924 vydala 

historický román Pravda zvíťazila (Правда побідила). Písala poviedky, básne, dramatické 

a publicistické diela, v ktorých vystupovala proti rôznym chybám spoločnosti, rázne 

a nebojácne odhaľovala všetko, čo brzdilo pokrokové napredovanie v spoločnosti. V roku 

1929 vyšla tlačou jej zbierka poviedok Dar (Дaрунoк), čím utvrdila svoju pozíciu prvenstva 

v písaní prózy.  

 I. Nevická prvá v zakarpatskej literatúre písala o robotníckom prostredí, ktoré slúžilo 

ako námet pre napísanie poviedky Siréna (Сирена), ktorú do slovenčiny preložil Anton 

Prídavok a zverejnil ju v časopise Živena. Spisovateľka dobre poznala psychológiu 

dedinského obyvateľstva, hlavne žien a detí. O tom svedčí poviedka Matej Kukolka (1968). 

Do tlače ju pripravil Fedor Ivančov a doslov napísala Helena Rudlovčáková. V roku 1994 

vyšla poviedka Dobrodružstvá Mateja Kukolku, ktorú do tlače pripravila Ľubica Babotová 

a Ľubica Leškaninová. Svoje diela spisovateľka uverejňovala v časopisoch a novinách: 

Nauka (Наука), Nedeľa (Неділя), Národná sila (Народна сила), Rusín (Русин), Nedeľa 

Rusína (Неділя Pусина), Včielka (Пчілка), Náš rodný kraj (Наш рідний край), Sloboda 
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(Свобода), Trembita (Трембіта), Slovo národa (Слово народа), Ruské slovo (Русскоe 

слово) a iné. Noviny a časopisy vychádzali v Užhorode a Budapešti. Autorka svoje diela 

podpisovala pseudonymami Anna Novak, Anna Hornjak alebo iniciálkami N-ka, N., -nka, 

Ika, Iks. 

 Po okupácii Zakarpatska Maďarskom v roku 1939 sa I. Nevická so svojimi deťmi 

vracia do Prešova, kde zabudnutá ako obeť omylov kultového obdobia, izolovaná od 

spoločenského diania 21. novembra 1965 zomrela. Odpočíva na prešovskom cintoríne. 

 Od roku 1991 si ženská sekcia pri Ústrednom výbore Zväzu Rusínov-Ukrajincov 

uctieva jej pamiatku súťažnou prehliadkou žien v prednese poézie a prózy pod názvom 

Struny srdca Ireny Nevickej. Je to prekrásna akcia umeleckého slova, ktorej sa zúčastňujú 

ženy od 18 rokov do 70 a vyššie. V rámci tejto prehliadky, pri príležitosti 110. narodenín, 

bola odhalená pamätná tabuľa v Údole, kde Irina Nevická dlhé roky žila a tvorila. Pamätnú 

tabuľu pri príležitosti 40. výročia smrti I. Nevickej v roku 2005 odhalili jej rodáci na budove 

Kultúrneho domu v Zbudskej Belej.   
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Summary 

 

Irina Nevická and city of Prešov 

 

The paper  deals with  a significant persona of  Irina Nevická (1886-1965) – a writer, journalist, publicist, editor, 

organizer of  women´s movement and public activist,  with her life, activities with the emphasis put on the 

connection to  the city of Prešov. 
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