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Diela ukrajinských spisovateľov Slovenska (Bibliografia knižných  vydaní v rokoch 1945 – 

2010). Ed. Zuzana Džupinková. Prešov: ŠVK Prešov, 2011. 199, [1] s. ISBN 978-80-

85734-95-9. 

 

 

Diela ukrajinských spisovateľov Slovenska s podnázvom bibliografia knižných  vydaní 

v rokoch 1945 – 2010 predstavuje špecifickú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú publikáciu,  

mapujúcu život a dielo aktívne pôsobiacich ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 

sumarizuje ich diela približne od polovice 20. storočia do roku 2010, hodnotí ich pestrosť, 

žánre, témy i prínos. Publikáciu zostavila bibliografka Zuzana Džupinková a bola vydaná 

Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove na úseku rusínskej a ukrajinskej bibliografie. Vyšla 

v rámci edície Bibliografie.  

Zuzana Džupinková je aj autorkou prehľadových textových častí, v ktorých 

predstavuje situáciu v Československu, Ukrajincov a  ukrajinskú literatúru (poézia, próza, 

dráma)  v rokoch 1945 – 1992 (s. 6-15), následne v podobnom kontexte stav na Slovensku 

v rokoch  1993 – 2010 (s. 15-35). Pohľad na problematiku literatúry ako dokumentu doby 

spracoval v samostatnej štúdii Juraj Bača (s. 22-33).  

Rozsahovo najväčšia a faktograficky najbohatšia je dokumentačná časť Bibliografický 

súpis diel ukrajinských spisovateľov Slovenska knižných vydaní v rokoch 1945 – 2010) 

delená na niekoľko podčastí (s. 34-108, celkovo 411 záznamov), a to na kolektívne zbierky 

a antológie poézie a prózy; diela jednotlivých autorov obsahujúce viaceré žánre; samostatne 

poéziu (kolektívne zbierky – almanachy, antológie a iné publikácie; samostatné básnické 

zbierky autorov), prózu (kolektívne zbierky; zbierky jednotlivých autorov) a drámu. Záznamy 

sú radené tematicko-chronologicky, v rámci rokov vydania – abecedne podľa autorov. Ich 

popis je v ukrajinskom jazyku no písaný v latinke. Pri tituloch, ktoré sa fyzicky nachádzajú 

vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, sa uvádza aj aktuálna signatúra dokumentov. 

Okrem ukrajinských autorov sem zostavovateľka zaradila aj knihy tých, ktorí v minulosti 

písali po ukrajinsky, dnes však píšu po rusínsky (ako napr. M. Maľcovská, M. Kseňak, Š. 

Suchý, H. Gicová-Micovčinová), ale aj niektoré práce, ktoré vyšli v zahraničí.   
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Obraz o doložených osobnostiach sa spracoval ešte samostatne, a to cez medailóny, 

resp. portréty ukrajinských spisovateľov (s. 109-142). Biografické údaje (meno, pseudonym, 

vzdelanie, kariéra, výber tvorby – literárne dielo) dopĺňajú aj fotografie osobností.  

Komplexnosť údajov a prehľadnosť publikácii dodáva abecedný register názvov kníh 

uvedených v bibliografickom súpise (od s. 143), autorský register (od s. 169) v slovenskom 

i ukrajinskom jazyku. Do farebnej obrazovej prílohy boli zaradené doložené zachované – 

pôvodné obálky vybraných knižných titulov ukrajinských autorov, ktorým boli venované 

predchádzajúce časti publikácie. 

 Celkovo v zmysle tematického zamerania a sumarizovania faktografie hodnotíme 

publikáciu za prínosnú. Možno súhlasiť aj s konštatovaním samotnej editorky, že doposiaľ 

(okrem bibliografie E. Pažurovej v roku  1970) neboli vydané bibliografické súpisy knižných 

vydaní ukrajinských spisovateľov (s. 4) v takej komplexnej podobe a s dostupnosťou pre 

odbornú i širšiu verejnosť. Publikácia zároveň predstavuje relevantný prameň pre výskum 

parciálnych tém ukrajinskej menšiny, osobností či stále živej ukrajinskej literatúry na 

Slovensku. 

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


