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2 LITERÁRNOHISTORICKÝ PROCES  
 

SLOVENSKÝ SPOLOČENSKO-KULTÚRNY PRIESTOR2

 

 

V prípade povojnovej literatúry na Slovensku sa zväčša skloňujú pokusy 

o nadviazanie na predvojnovú umeleckú pluralitu v kultúrnom priestore. Avšak už 

v roku 1945 vidíme postupné prenikanie politických limitujúcich faktorov, ktoré 

zabrzdili rozbehnutú apolitickosť umenia. Už 18. júna 1945 je rozpustený Spolok 

slovenských spisovateľov, vedený V. Beniakom a 29. novembra 1945 sú následne 

schválené stanovy rovnomennej spisovateľskej organizácie na čele s L. 

Novomeským. Spolok zaniká po necelých štyroch rokoch existencie a je nahradený 

ideologicky jednotným Zväzom československých spisovateľov (9. 10. 1949). Tomuto 

kroku predchádza Zjazd národnej kultúry v roku 1948, ktorý deklaruje potrebu 

zomknutia „umelcov do jednotného kultúrneho frontu a tvorbu novej kultúry dneška, 

žijúcej dneškom a pomáhajúcej dnešku“ (K. Gotwald). Tým sa presúva ťažisko 

všetkých literárnych diskusií a zelenú dostáva socialistický realizmus. Program 

„definitívnej náplne literatúry“ (teda socialistickej) je s rozhodnou platnosťou vytýčený 

na I. zjednocovacom zjazde českých a slovenských spisovateľov (Praha, marec 

1949, referát L. Novomeského). 

Na zjazde Komunistickej strany Československa (KSČ) v máji 1949 boli 

sformulované zásady komunistickej kultúrnej politiky, ktorej cieľom bolo – 

formulované vtedajšou vojnovou terminológiou – vytvorenie „jednotného kultúrneho 

frontu“. Jej nástrojmi boli dôsledný štátny centralizmus a voči jednotlivcom taktika 

cukru a biča, t. j. korumpovania a zastrašovania. Popri likvidovaní špiónov ZSSR 

u nás strach z vojny prerástol do odhaľovania imperialistických agentov 

a záškodníkov až do obludného „hľadania nepriateľa vo vlastných radoch“. 

Zlovestnými znameniami 50. rokov sa stali nezákonné politické procesy, nútené 

práce v životu nebezpečných uránových baniach v Jáchymove, pracovné tábory pre 

politicky nespoľahlivých, represie proti cirkvám, udavačstvo, zúženie osobných 

slobôd len na verejne kontrolovateľné...  

 

                                                           
2 Podkapitola sa opiera o text: Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: LIC. 2004. 
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Boli zriadené špecializované štátne vydavateľstvá, v rámci ktorých sa dalo 

prehľadnejšie centrálne kontrolovať vydávanie kníh: Slovenský spisovateľ – na 

vydávanie súčasnej tvorby (1951), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry – na 

vydávanie domácej aj preloženej klasiky (1953, v roku 1963 premenované na Tatran) 

a napokon Slovenské nakladateľstvo detskej knihy (1953, v roku 1956 premenované 

na Mladé letá) – na vydávanie tvorby pre deti a mládež. Štátne vydavateľstvá 

a redakcie sa zavedením povinného lektorovania rukopisov komunistickou stranou 

schválenými lektormi, ako aj centrálneho schvaľovania edičných plánov stali 

poslušnými nástrojmi ideologickej kontroly. Nad ideologickou bezúhonnosťou tlače 

ešte bdel Štátny tlačový dozor. V rámci utvárania „jednotného ideologického frontu“ 

boli zrušené stavovské a záujmové spisovateľské organizácie – a pod kuratelou 

aparátu štátostrany bol v roku 1949 utvorený výberový ideový Zväz 

československých spisovateľov s tzv. Slovenskou sekciou (podmienkou prijatia za 

člena bol písomne potvrdený súhlas s metódou socialistického realizmu). Sekcia sa 

až po prejavení ochoty prisluhovať strane pri politických procesoch mohla v roku 

1954 pretransformovať na Zväz slovenských spisovateľov. Slovenská sekcia ZČSS 

bola v tom čase – povedané vtedajším žargónom  - spoľahlivou prevodovou pákou 

strany. V jej práci sa rýchlo udomácnili také formy kolektívnej výchovy a nátlakov, 

ako boli rôzne školenia autorov, organizovanie záväzkov na napísanie diel 

k politickým výročiam, súťaže, študijné pobyty a besedy na stavbách, v závodoch, 

družstvách, aktívy a ankety o aktuálnych politických problémoch a pod.  

Autori boli k spolupráci (morálne) zaväzovaní udeľovaním tvorivých štipendií 

a rekreačných pobytov, niektorí dokonca pobytmi v zahraničí. Žiadanou formou 

odmeny bolo pridelenie poukazu na kúpu auta bez dlhoročného čakania. Edičná 

politika vydavateľstiev poskytovala rovnako dobrý priestor na skresľovanie 

a ovládanie. Išlo o vyššie náklady kníh, vydávaných v masových edíciách. Vybraným 

dielam bola venovaná mimoriadna publicita, organizované verejné i mediálne besedy 

s čitateľmi. Vhodným nástrojom sa ukázalo aj organizovanie literárnych súťaží vo 

vlastnej tvorbe či umeleckom prednese angažovanej literatúry (od roku 1954 sa 

každoročne koná Hviezdoslavov Kubín). Treba priznať, že v tejto etape objektívne 

prudko rástla vzdelanostná a kultúrna úroveň obyvateľstva.  

Motivácia nebola len pozitívna, ale existovali aj negatívne, donucovacie prostriedky 

presvedčovania. Bol vypracovaný premyslený systém represií voči nepoddajným, 

ktorý obsahoval celú škálu postihov od zákazu publikovania cez kádrové prekážky 
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v občianskom uplatnení sa samostatných spisovateľov alebo ich rodinných 

príslušníkov a v krajnom prípade až po uväznenie. Formou zastrašovania bolo aj 

uprednostňovanie tzv. robotníckych autorov pred vzdelanými profesionálmi. Aktívy 

a kampane boli na dennom programe. Ich prostredníctvom boli spisovatelia vyzývaní, 

aby zajímali postoje aj k najrôznejším literárnym otázkam. Zároveň to bola 

nenápadná, ale účinná forma donucovania a kontroly názorov.  

Prvá polovica 50. rokov priniesla smrť J. V. Stalina a zverejnenie sovietskych 

politických praktík, známe ako tzv. „odhalenie kultu osobnosti“. Došlo k uvoľneniu 

spoločenského tlaku a celkom prirodzene sa táto klíma odrazila aj v literárnom 

priestore. Diela demaskujúce kult osobnosti sa objavili okolo polovice 60. rokov. 

Slovenská literatúra sa ocitla pred perspektívou renovácie socialistického realizmu 

a potrebou tvoriť alternatívne programy. Literárny proces 1956 – 70 je stavom medzi 

dominanciami socialistického realizmu (v rokoch 1950 – 55 a 1971 – 76). Skutočným 

problémom bolo, ako vrátiť do literatúry bezprostrednú životnú skúsenosť 

jednotlivého človeka, o ktorej sa buď mlčalo z úcty k hrdinským činom bojovníkov, 

alebo sa – ako nehodná, provizórna a neuspokojivá – kládla na oltár svetlej a veľkej 

budúcnosti. Navrátenie nekorigovanej ľudskej skúsenosti do diel znamenalo 

v estetickom zmysle navrátenie autentickosti a presvedčivosti ich výpovediam. Robili 

sa pokusy o včleňovanie súkromia do ideologického obrazu sveta. 

 

Rozbeh literatúry k pluralitnému typu literárnosti bol prerušený vpádom vojsk 

Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a následnými zmenami politického systému, 

ktorých súčasťou bol aj program „konsolidácie“ literatúry v duchu doktríny 

socialistického realizmu. Výbor ZSS bol „očistený“ od ideologicky nepohodlných 

členov. Začal na pokyny straníckych orgánov promptne likvidovať nepoddajné 

literárne časopisy, zbavovať funkcií aj zamestnania stúpencov „pravicového 

oportunizmu“, vypracoval nové stanovy a prostredníctvom nich v rámci prípravy 

nového „zakladajúceho“ zjazdu ZSS (31. máj 1972) zbavoval členstva označených 

spisovateľov (zhruba 50). Vylúčenie zo zväzu znamenalo prakticky aj zákaz 

publikovať, čo pre novinárov a vedeckých pracovníkov predstavovalo znemožnenie 

vykonávať zamestnanie. Bola zosilnená cenzúra a vytvorené centrálne zoznamy 

autorov, ktorým bola zakázaná publikačná činnosť.  

K uvoľneniu dochádza až v roku 1976. Jeho prvým príznakom je návrat do literatúry 

mnohých autorov, ktorí z nej boli vyradení zákazom publikovať, alebo ktorí prestali 
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publikovať z vlastného rozhodnutia. Cestu k uvoľňovaniu a tým aj k väčšej vnútornej 

diferenciácii literárnej tvorby pootvoril paradoxne aj XV. zjazd KSČ (1976), ktorý pre 

kultúru vytýčil program „boja o vyššiu kvalitu“. Cesta k vyššej kvalite viedla však len 

cez inováciu tematiky a výrazových prostriedkov.  

 

UKRAJINSKÝ SPOLOČENSKO-KULTÚRNY PRIESTOR 
 

Na začiatku roka 1945, keď ešte nebolo jednoznačne vyriešené štátne usporiadanie 

novej Československej republiky, ukrajinská časť obyvateľstva 1. marca 1945 

založila v Prešove na Zjazde predstaviteľov ukrajinského obyvateľstva Ukrajinskú 

národnú radu Prjašivščyny (UNRP), reprezentatívny orgán v oblasti ekonomiky, 

kultúry a politiky, ktorý v danom období nemálo prispel povojnovej obnove zničených 

dedín, miest, v organizovaní školského systému, kultúrneho života a sociálneho 

zabezpečenia miestneho obyvateľstva. Už 18. marca 1945 vychádza prvé číslo 

oficiálneho orgánu UNRP – novín Prjašivščyna (1945 – 1951).  

V tom istom roku vzniká Referát ukrajinského školstva (RUŠ) pri Povereníctve 

školstva Slovenskej národnej rady v Bratislave, mládežnícka organizácia Zväz 

mládeže Karpát (Sojuz molodi Karapat - SMK) a Súbor piesní a tancov (SPT). Začína 

fungovať Ukrajinské národné divadlo (UND – Ukrajinskyj nacionaľnyj teatr – UNT) 

a Ukrajinská redakcia Československého rozhlasu. 

 5. apríla 1945 vo vyhlásenom Košickom vládnom programe sa spomínala v rámci 

ČSR rovnoprávnosť troch národov – českého, slovenského a ukrajinského, pretože 

podľa J. Sirku, úrad vlády ČSR v tom čase ešte nepripúšťal, že východná časť 

Zakarpatska bude natrvalo pripojená k Sovietskemu zväzu. Toto rozhodnutie 

o pričlenení tohto územia k územiu Ukrajiny padlo až 29. júna 1945.  

Na rozdiel od slovenských a maďarských kultúrnych dejateľov sa ukrajinskí museli 

vyrovnávať aj s národnou orientáciou a spisovným jazykom, keďže predošlé roky im 

zanechali tieto otázky nevyriešené. Do roku 1945 sa ukrajinská menšina na 

Slovensku hlásili až k trom národným orientáciám: veľkoruskej, karpatoruskej 

a národnej (ukrajinskej). Ani ruský ani karpatoruský smer nemal výraznú literárnu 
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osobnosť, ako tomu bolo v prípade ukrajinských literátov, ktorí sa hrdili dielami I. 

Nevyckej, Zoreslava (S. Sabola) a F. Lazoryka. To však boli len slabé výhody.  

UNRP, ktorá vyvíjala najaktívnejšiu kultúrno-osvetovú činnosť, používala v oficiálnom 

styku ruský jazyk. Pozície ruštiny boli dokonca oproti ukrajinčine silnejšie aj 

v novovzniknutom Ukrajinskom národnom divadle, založenom v Prešove 24. 11. 

1945.  

Po nástupe komunistov k moci po februári 1948 sa situácia mení. Ako zásadný krok 

zo strany novej vlády je zrušenie UNRP v roku 1950. Namiesto nej bol 15. júla 1951 

utvorený Kultúrny spolok ukrajinských pracujúcich Československa (Kuľturna spilka 

ukrajinskych truďaščych Čechoslovaččyny – KSUT). Išlo o principiálne inú 

organizáciu, ktorej pole pôsobnosti bolo čisto kultúrne a osvetové. Ukrajinci ČSR 

stratili politický vplyv na dianie v republike a len minimálne mohli ovplyvňovať kvalitu 

svojho života v rovine sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej, politickej. 

Boli tiež zlikvidované noviny Prjašivščyna ako hlavný tlačený orgán UNRP. KSUT 

vyvolal odpor obyvateľstva už len z principiálneho dôvodu, keďže takýto krok bol 

nanútený novou vládnou garnitúrou. Začala sa cielená ukrajinizácia, ktorú spoločnosť 

vnímala v kontexte ďalších politických počinov vlády – Akcie P a násilnej 

kolektivizácie – na týchto akciách sa podieľali aj Ukrajinci, členovia výboru KSUT – 

preto je prirodzené, že ukrajinizácia vyvoláva dodnes negatívne konotácie.  

Už v júni 1952 bolo prijaté uznesenie ÚV KSS o ukrajinizácii škôl a celého 

obyvateľstva Prešovského regiónu. Dochádza k reorganizácii školstva. Vznikajú 

ukrajinské školy na všetkých vzdelávacích stupňoch. Avšak chýbajú kvalifikovaní 

učitelia. V roku 1953 sa Ministerstvo školstva ČSR v snahe riešiť túto akútnu situáciu 

rozhodne vysielať študentov na Ukrajinu, aby tam získali potrebnú kvalifikáciu. V roku 

1953 sú takto vyslaní traja, v roku 1955 už ich je viac ako 50. Títo „pionieri“ po 

príchode do ZSSR narazili namiesto mystifikovaného raja na zemi na krutú realitu, 

biedu a spoločenskú rusifikáciu. Napriek tomu sa mnohí z nich po návrate stali 

kvalifikovanými kádrami v oblasti ukrajinistiky a osobnosťami, ktoré pre rozvoj 

ukrajinskej vedy a kultúry na Slovensku spravili nemálo.  

Inštitucionalizácia ukrajinského literárneho života na Slovensku prispela k rozvoju 

vzťahov so Spolkom ukrajinských spisovateľov. Zo Slovenska bol zorganizovaný 
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zájazd na Ukrajinu, v roku 1957 boli dvaja mladí literárni vedci – J. Bača a M. Molnár 

– vyslaní do Kyjeva na doktorandské štúdium. A kyjevské vydavateľstvo „Raďanskyj 

pysmennyk“ vydalo výber z tvorby ukrajinských autorov  ČSR pod názvom 

Lastovička z Prešovska (Lastivka z Prjašivščiny), ktorý zostavil M. Molnár 

a predhovor napísal Maxim Ryľskyj. Do antológie sa dosali diela 27 autorov a 7 diel 

ľudovej slovesnosti.  

 

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

Ako už bolo spomenuté, v Prešove vznikla v 1945 roku UNRP s tlačeným orgánom 

Prjašivščyna (1945 – 50). Ukrajinskí študenti v Prahe využili zákon o obnove 

demokratických organizácií predmníchovskej republiky a pristúpili k vydávaniu 

kultúrno-spoločenského mesačníka Kosťor (1946 - 47 v ruštine). Iná skupina 

študentov na čele s Petrom Bunganičom za pomoci Ministerstva informácií pristúpila 

k vydávaniu týždenníka Karpatskaja zvezda, ktorý po pár číslach prešiel na 

ukrajinčinu s názvom Karpatska zirka (1946 - 47). SMK, založený v Prešove 

v polovici 1945 roku, vydával mesačník Kolokoľčyk-Dzvinočok (1947 - 50). Všetko 

toto vytváralo dobré publikačné možnosti, bez ktorých je rozvoj kultúry nemožný.  

V Prešove sa okolo Prjašivščyny kumulovali spisovatelia: F. Lazorik, A. Kusko, E. 

Bissová, I. Macinský, z ktorých každý bol istý čas na pozícii redaktora, a ďalej – I. 

Prokipčak a H. Rudlovčáková.  

Na tejto platforme vznikli osobné vzťahy medzi budúcimi členmi Ukrajinskej sekcie 

Spolku slovenských spisovateľov, ktorá dovtedy neexistovala.  

Okolo časopisu Kosťor v Prahe sa sústredili – I. Macinský, F. Ivančov. I. Vološčuk 

a J. Borolyč, ktorí prišli do Prahy s frontovou líniou, pracovali vo vojenských 

inštitúciách. Časopis získal pre spoluprácu aj A. Karabeleša, ktorý sa vrátil 

z hitlerovského koncentračného tábora a pracoval vo Svitavách ako riaditeľ 

gymnázia.  

V 1948 roku sa predstavitelia UNRP rozhodli založiť vydavateľské oddelenie 

a onedlho boli pripravené do tlače prvé dve zbierky, ktoré vyšli až v roku 1949. Ale 
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krátko nato Koster v Prahe zanikol. Vznikla teda myšlienka spojiť prešovskú 

a pražskú literárnu skupinu do jednej organizácie v rámci Spolku slovenských 

spisovateľov.  

V roku 1950 KSS v Prešove začala vydávať noviny Nový život – ako aj jeho 

ukrajinskú mutáciu Nove žyťťa. V redakčnom tíme sa ocitol F. Ivančov, ktorý už pár 

rokov pracoval ako učiteľ v Sabinove. V 1952 roku bola UNRP reorganizovaná na 

KSUT. Namiesto Prjašivščyny začal vychádzať mesačník Družno vpered. Neskôr aj 

Nove žyťťa prešlo pod záštitu KSUT a stalo sa jej hlavným tlačeným orgánom (od 

1952 roku).  

Ustanovujúci zjazd Spolku ukrajinských spisovateľov SSP sa konal 14. 9. 1952. Na 

prvom zasadnutí Sekcie ukrajinských spisovateľov SSP 19. 9. 1952 bolo prijaté 

rozhodnutie dohodnúť s prezídiom ÚV KSUT vydávanie štvrťročného almanachu 

Dukľa od 1. 1. 1953 – ako tlačeného orgánu ukrajinských spisovateľov slovenskej 

sekcie Spolku československých spisovateľov. Almanach Dukľa sa 

stal dvojmesačníkom až v roku 1966. Spočiatku vychádzal v ruštine, potom 

dvojjazyčne s prevahou ruštiny a neskôr sa stal výlučne ukrajinským almanachom. 

Zložitú cestu prešla ukrajinská vydavateľská činnosť na východnom Slovensku. 

Najprv to bolo Vydavateľstvo kultúrnej rady pri UNRP (1948-51), potom 

Vydavateľstvo KSUT (1952-55) a nato Ukrajinská redakcia Slovenského 

vydavateľstva umeleckej literatúry (neskôr Tatran) (1956 - 60). Bratislavské 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo od 1945 roku zároveň vydávalo pre 

ukrajinské školy pedagogickú literatúru. V roku 1952 vznikla v Bratislave osobitná 

redakcia ukrajinských učebníc, ktorá bola nasledujúci rok presťahovaná do Prešova. 

Od 1960 roku boli obidve redakcie spojené do Oddelenia ukrajinskej literatúry 

Slovenského pedagogického nakladateľstva v Prešove.  

 

LITERÁRNY ŽIVOT RUSÍNOV-UKRAJINCOV  
 

Zatiaľ čo slovenská kultúrna verejnosť hľadala cestu apolitickosti umenia, východiská 

ukrajinskej literatúry na Slovensku boli principiálne iné. Táto inakosť vyplývala 

čiastočne z politicky nejednoznačnej pozície (v historickej podmienenosti), čo sa 
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odrazilo v úrovni kultúrnych i sociálnych štandardov ukrajinského obyvateľstva. 

Vyššie spomínaný jazykový „trilingvizmus“ len čiastočne odrážal neistotu 

a neusporiadanosť života tejto society. Vznik Ukrajinskej národnej rady sľuboval 

systematický posun vpred v podobe štrukturalizovanej rozvojovej stratégie, ktorá by 

vnútorne zasiahla do reálnych potrieb ukrajinského obyvateľstva vo vtedajšom 

Československu. Išlo o vyrovnanie deficitov v oblasti sociálneho zabezpečenia, 

školského systému, verejného a politického života, kultúrnej vzdelanosti.  

Apolitickosť umenia môže byť reálnou vtedy, ak toto umenie vzniká vo vnútri 

stabilného politického celku, pričom sa stabilita nechápe len v úzkom význame 

štátnosti národného celku, ale predovšetkým v zmysle systematickej vnútornej 

politiky, ktorá zabezpečuje pre svojich občanov možnosť všestranného 

osobnostného rozvoja v jej komplexnom rozmere (od zabezpečenia pragmatických 

potrieb bývania, živobytia, zdravotnej starostlivosti – po zabezpečenie, vzdelania, 

kultúrneho vyžitia, vydavateľskej produkcie a pod.). V takto zdravo fungujúcom 

národnom celku môže prirodzene vznikať literatúra, oslobodená od tlakov, ktoré sú 

na ňu vyvíjané kvôli potrebe suplovať „neliterárne“ potreby. Môže vznikať literatúra, 

tvorená múzickými autormi, vzdelanými filologicky, filozoficky a esteticky. A môže 

vznikať aj preto, že má aj adekvátneho adresáta. Ten je viac či menej „múzický“, 

avšak pri funkčne existujúcom literárnom živote (funkčnej slobode prejavu a tlače, 

existencii vzdelanej a kultivovanej literárnej kritiky, začlenení kultúrnych aktivít do 

vzdelávacieho i spoločenského procesu a pod.) sa okruh i kvalita čitateľa posúva 

dopredu v pozitívnom zmysle slova. Toto všetko Ukrajincom, žijúcim v povojnovej 

Československej republike, chýbalo a práve absencie v mnohých úrovniach 

národného života podmienili mnohé špecifiká ukrajinskej literatúry na Slovensku po 

roku 1945, ktoré relativizujú zdanlivo objektívne komparácie tejto literatúry smerom 

k slovenskej i smerom k ukrajinskej literatúre (na Ukrajine). Rozmenené na drobné, 

išlo o vojnou zničené materiálne zabezpečenie obyvateľstva, nefunkčný školský 

systém, neraz analfabetizmus obyvateľov, absenciu pracovných príležitostí 

i profesionálnej kvalifikácie a pod., teda nielenže nebolo komu „tvoriť literatúru“, ale 

nebolo ju ani pre koho tvoriť (nehovoriac o jazykovom chaose ohľadne konkrétnej 

národnej orientácie) a záležitosti v oblasti umenia a kultúry boli pre ukrajinské 

obyvateľstvo takmer nepodstatnou záležitosťou. Formovanie kultúrnej politiky si teda 
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chtiac-nechtiac žiadalo zabezpečenie širších a koncepčnejších základov, ako boli 

úzko-kultúrne plány. 

Myšlienky a ciele UNRP boli stopnuté udalosťami vo februári 1948. Následná 

transformácia UNRP na KSUT výrazne oslabila intenzitu vplyvu predstaviteľov 

ukrajinskej society na spoločenské dianie. Politické, hospodárske a im podobné 

záväzky vo vzťahu k zaostalej východnej časti republiky na seba prevzala 

komunistická strana a KSUT boli prenechané aktivity v oblasti kultúry, osvety 

a čiastočne školstva.   

Zabezpečenie primárnych existenčných potrieb z pozícií komunistickej ideológie 

a posilnenie ukrajinského národného smeru miestneho obyvateľstva vytvorilo 

a vzájomne podmienilo celkom prirodzene podobu literárneho života v 50. rokoch 20. 

storočia. Odhliadnuc od (politických) negatív obdobia, ktorým sme sa venovali vyššie, 

životná úroveň ľudí na východe krajiny sa v novej situácii v mnohom objektívne 

zlepšovala. Je len prirodzené, že práve cieľová skupina, ktorá objektívne zažila istú 

mieru pozitív nového systému, bola ochotná platiť „morálnu cenu“ a byť k dispozícii 

v rámci spolupráce s všeobecnými dobovými požiadavkami. To sa, mimochodom, 

dialo aj na Ukrajine pred pár desaťročiami, keď sa tam koncipovali počiatky 

socialistického realizmu v literatúre.  

V dôsledku sa pre autorov metóda socialistického realizmu nestáva až takou 

neprijateľnou, keďže sa v textoch prirodzene zameriavajú na témy obnovy vojnou 

zničených dedín, zvyšovania životnej úrovne, systematizácii školského systému, 

poľnohospodárstva, budovania priemyslu, elektrifikácie, získania pracovných 

príležitostí, zlepšenia finančnej situácie a následne kvality osobného i rodinného 

života. Ukrajinská literatúra 50. rokov na Slovensku nie je krajne ideologická (ako to 

vnímame v kontexte národných literatúr ZSSR) a miera explicitnej politickej 

propagandy je omnoho nižšia. Ide o sekundárny efekt, ktorý zrejme bol ešte 

účinnejší, lebo vychádzal z individuálnej skúsenosti, ktorá bola overiteľná. 

Samozrejme, estetické kvality tejto tvorby nie sú porovnateľné s kvalitami 

predvojnovej modernej literatúry. Absencia spisovateľov vedie k prirodzenej podpore 

začínajúcich autorov a vytváraniu publikačného priestoru pre debutantov. Táto 

skutočnosť celkom prirodzene určuje aj kvalitu textov, na druhej strane prináša dobrú 

štartovaciu pozíciu pre možné talenty.  
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J. Sirka delí tradične ukrajinskú literatúru na Slovensku v období 1945 – 89 do troch 

generácií: staršia, stredná a najmladšia. Robí tak z pozície časového relativizmu, 

keďže výsledky jeho výskumu boli publikované v 80. rokoch 20. stočia. Teda ním 

postulovaná najmladšia generácia dnes najmladšou v priamom zmysle slova už nie 

je. Napriek tomu sa J. Sirkovi podarilo vhodne systematizovať generačné nástupy 

debutantov v kontexte periodizačných celkov v rámci literárneho procesu.  

Ak teda hovoríme o literatúre po roku 1945, treba brať nevyhnutne do úvahy tzv. 

„staršiu“ generáciu, narodenú v predvojnovom období: V. Hrendža-Donskyj, I. Hryc-

Duda, F. Lazorik, A. Karabeleš, I. Macinský. Prvými výraznejšími knižnými textami 

boli básnické zbierky z roku 1949 – išlo o ukrajinsky písanú zbierku F. Lazorika Slovo 

prenasledovaných a hladných (Slovo hnanych i holodnych) a rusky písanú zbierku I. 

Macynského Biele oblaky (Belyje oblaka). J. Džoganík na margo týchto debutov 

konštatuje: „Prvé básnické zbierky F. Lazorika a I. Macinského vydané v roku 1949 

boli v tematickej rovine reflexiou uplynulej sociálnej a dobovej spoločenskej 

skutočnosti a v rovine výrazu analógiou obligátnych poetických deklarácií“. 

(Džoganík, s. 11). Okrem A. Karabeleša všetci ostatní zo „staršej generácie“ skôr či 

neskôr prešli na ukrajinské jazykové pozície a realizovali svoj talent v ďalších 

knižných vydaniach.  

Sirkom definovanú „strednú generáciu“ básnikov spája debut po roku 1948, 

v porovnaní so staršou generáciou vyššia úroveň vzdelania a jazykových 

kompetencií. Práve táto generácia neskôr najviac utrpí v dôsledku normalizačných 

procesov v Československu a väčšina jej predstaviteľov bude neskôr na dlhé 

obdobie vylúčená z verejného kultúrneho života. Svoje miesto tu má: S. Makara, J. 

Šelepec, V. Hajný, P. Gula, J. Zbihlej, I. Galajda, J. Bača.  

Z pohľadu J. Sirku k „najmladším“ – teda k debutantom 60. rokov 20. storočia patrí S. 

Hostiňák, M. Drobňák, M. Németh, M. Bobák a H. Kocurová.  

Až na začiatku 60. rokov minulého storočia si tvorcovia začali uvedomovať potrebu 

slobodného umenia, hľadať nové výrazové podoby literárneho videnia skutočnosti. 

Žiada sa zdôrazniť, že tento proces mal v ukrajinskej literatúre na Slovensku svoje 

špecifiká vyplývajúce nie z vonkajších podmienok (rok 1956), ale z vnútorného 

odmietnutia ideologickej prispôsobivosti a poslušnosti spisovateľov, spontánneho 

implementovania názoru na podobu literatúry ako na šíriteľku národných, etnických, 
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kultúrnych a morálnych (isteže, aj iných) hodnôt prostredníctvom estetického účinku. 

Signál k estetickým zmenám zaznel z veršov J. Zbihleja (Zelené neóny – Zeleni 

neony, 1964) a Š. Hostiňáka (Odporúčam vám svoju cestu – Proponuju vam svoju 

dorohu, 1965), onedlho aj S. Makaru (Hľadám seba – Šukaju sebe, 1967). Mladých 

autorov neuspokojovalo takmer nič z dovtedajšieho života: namiesto ustálených 

kolektivistických hesiel prišli s imagináciou každodenných osobných dojmov. Ich 

obsahové dominanty vyplývali z uvedomenia si individuálnej zodpovednosti za život, 

slobodného výberu osudových ciest, krízy medziľudských vzťahov a krízy ľudskosti 

vôbec, straty oporných bodov v tradičných hodnotách, ale najmä z precítenia 

disharmónie medzi lyrickým subjektom a vonkajším svetom... V lyrike sa rozvíja 

zložitá metaforickosť s maximálne vzdialenými, často logicky nezlučiteľnými objektmi 

(S. Makara), emotívna metafora-persifláž (Š. Hostiňák), civilno-konkretivistická 

obrazotvornosť (J. Zbihlej) a postsymbolistická imatinatívna poetika (P. Gula). 

(Džoganík, s. 12 - 13) 

Generačné rozvrstvenie v prozaickej a dramatickej tvorbe je podobné. V povojnovom 

období bol rozšírený najmä žáner poviedky a novely, menej sa autori venovali 

románu (výrazne sa prejavil najmä M. Šmajda), v dramatickej tvorbe išlo 

predovšetkým o drámy v zmysle žánru. Bohaté boli aktivity staršej generácie: F. 

Lazorik, V. Zozuľák, I. Macinský, M. Šmajda, J. Borolyč, J. Bissová, I. Prokipčák, F. 

Ivančov, A. Kusko, I. Hryc-Duda, M. Pyteľ. Tematicky sa próza povojnového 

desaťročia nelíšila od poézie – išlo o reflexie spoločenských zmien, posuny v kvalite 

životnej úrovne, v industrializácii a kolektivizácii, vo vzdelávacom systéme. Nezriedka 

vychádzajú prózy s vojnovou tematikou, štýlovo zodpovedajúce dobovým 

požiadavkám socialistického realizmu.  

Zmenu poetologických akcentov v rámci metódy socialistického realizmu priniesli 

literárne diskusie po roku 1956, predovšetkým diskusie o pozitívnom hrdinovi a miere 

psychologickej motivovanosti tvorby.  „V epike 60. rokov namiesto príbehového 

rozprávania priestor umeleckého textu vypĺňa rozvetvená podtextová obraznosť, 

empirický rozmer nahrádza asociatívny tok a imaginatívne obrázky z predstaveného 

života, vzťahy riešiaci dialóg ustupuje pred neusporiadaným vnútorným monológom 

(V. Dacej, J. Šelepec). V tom čase sa úspešne predstavila E. Bissová, ktorá ako prvá 

začala kliesniť cestu modernej, psychologicky ladenej poviedke“. (Džoganík, s. 13). 

K implementovaniu zmien prispeje Sirkom postulovaná stredná generácia prozaikov: 
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J. Bača, V. Dacej, A. Červeňák, J. Šelepec, L. Moľnar, I. Galajda, S. Hanuščin, A. 

Pestremenko, M. Kseňak a H. Halčaková. Výrazne pokolenie prozaikov z tzv. 

mladšej generácie sa, žiaľ, nesformovalo. Čiastočne sa próze venovali vyššie 

spomenutí básnici – S. Hostiňák, M. Drobňák a M. Németh.  

Rok 1968 prinesie nielen búrlivé spoločensko-politické zmeny, ale stane sa aj 

počiatkom normalizačných procesov v republike. Kvôli upokojeniu politicky búrlivej 

situácie sa opakujú súdne procesy, väzenia, praktiky vylúčenia zo strany, zákaz 

publikovať pre tých, ktorí predstavujú hrozbu „obnovenia straníckej disciplíny“. 

Literárny priestor ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku tak musia opustiť 

mnohé osobnosti, ktoré sa nielenže etablovali na literárnej scéne, ale ktoré 

predstavovali stabilizáciu, ba zvyšovanie estetických kvalít tejto literatúry.  

„Situácia 70. rokov, vháňajúca literárnych tvorcov do osídel ideologickej konformity, 

sa prejavila v ich dobrovoľnom i vynútenom vnútornom exile. Treba však uznať, že 

i v tom čase, aj keď sporadicky, vychádzali diela presahujúce ukrajinsko-rusínsky 

literárny rámec, o čom napríklad svedčia úspešné básnické zbierky I. Macynského 

a Š. Hostiňáka. Poväčšine sa však presadzovali starší autori, zžití so spoločenskými 

pomermi; nádeje vkladané do mladej generácie literátov sa začali napĺňať až 

v nasledujúcom desaťročí. 80. roky 20. storočia boli z nášho pohľadu mimoriadne 

produktívne v nachádzaní individuálnych možností umeleckého vyjadrovania 

a v prieniku do nadnárodného priestoru“. (Džoganík, s. 18). 

 


