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4 OSOBNOSTI 
 
Juraj BAČA (Jurij Bača, 1932) 
 
Próza: 
A matke tvojej závidím (A materi tvojij zavydžu, 1991) 

Olexa (Oleksa, 1993) 

Listy sebe samému (Lysty samomu sobi, 1997) 

Výber z diela (Vybrani tvory, 2008 – Užhorod, v rámci tohto vydania predstavil výber 

poézie Práva rukopisu – Na pravach rukopysu, 2002) 

 

Nielen spisovateľ, ale predovšetkým literárny kritik a historik. Pracoval v Rade Zväzu 

Rusínov-Ukrajincov, bol predsedom Ukrajinskej vedeckej spoločnosti pri ZRUSe, 

členom výboru Zväzu ukrajinských spisovateľov Slovenska a členom Medzinárodnej 

asociácie ukrajinistov.  

Prvé literárne pokusy v ruštine už v 50. rokoch vystriedala tvorba v spisovnej 

ukrajinčine. Ako absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1956) pokračoval 

v doktorandskom štúdiu na Ukrajine (Filologická fakulta Kyjevskej štátnej univerzity 

T. H. Ševčenka. Uplatnenie našiel na novovzniknutej Katedre ukrajinského jazyka 

a literatúry UPJŠ v Prešove ako odborný asistent. Jeho publicistická činnosť, v ktorej 

priamo pomenovával „slabé miesta“ politickej činnosti komunistickej strany v oblasti 

národnostnej politiky, spôsobila, že bol v čase normalizácie vylúčený z radov 

komunistickej strany (1970) a neskôr aj zo zamestnania (1971) so zákazom 

publikovať a podieľať sa na kultúrno-spoločenskom živote ukrajinskej národnostnej 

menšiny na Slovensku. Za rozširovanie práce Ivana Dziubu (Internacionalizmus 

alebo rusifikácia?) si aktívne odsedel rok z pôvodného štvorročného trestu odňatia 

slobody a po prepustení pracoval v robotníckych pozíciách. Až v roku 1990 bol 

rehabilitovaný a prijatý na pôvodné miesto docenta na Katedru ukrajinského jazyka 

a literatúry dnešnej Prešovskej univerzity v Prešove. 
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Eva BISSOVÁ (Jeva Biss, 1920 – 2005) 
 
Divadelné hry 
Prišla jar (I nastala vesna, 1951) 

Brloh (Barlih, 1959) 

Biely vlk (Bilyj vovk, 1962) 

Ester (Ester, 1965) 

 
Próza: 
Sto sedem moderných účesov (Sto sim modnych začisok, 1967) 

Apartmán s oknom na hlavnú ulicu (Apartament z viknom na holovnu vulycju, 1969) 

Krčma pod bocianím hniezdom (Šynok pid lelečym hnizdom, 1993) 

Útek od minotaura (Vteča vid minotavra, 2007 – posmrtne) 

 

Medzi umelecké aktivity Evy Bissovej patrí nielen prozaická a dramatická tvorba, ale 

aj tvorba výtvarná. Ako študentka sa pripravovala na učiteľskú dráhu. Smrť otca, 

sťahovanie do Prešova, vojna, Slovenské národné povstanie... sú len stručnými 

medzníkmi, ktoré sformovali autorskú optiku jednej z najvýraznejších osobností 

ukrajinskej prózy a drámy na Slovensku. Počas vojny žila v Kežmarku, kde pomáhala 

Židom, ktorí utekali z Krakovského a Varšavského geta a z koncentračných táborov 

Poľska a Nemecka. Po oslobodení Kežmarku pracovala ako prekladateľka pre 

potreby sovietskej armády, pracovala v Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti 

a v Maďarsko-sovietskej spoločnosti. V roku 1946 sa vrátila do Prešova, kde sa 

aktívne zapojila do kultúrno-spoločenského života Ukrajincov na Slovensku. Bola 

redaktorkou novín Prjašivščyna, tajomníčkou Ukrajinskej národnej rady. Absolvovala 

Akadémiu výtvarného umenia v Prahe (1953). Istý čas pracovala ako redaktorka 

ukrajinského vysielania Československého rozhlasu v Prešove.  

Aj keď debutovala v roku 1951 divadelnou hrou Prišla jar (I nastala vesna), výrazným 

prínosom do fondu ukrajinskej literatúry na Slovensku sú jej zbierky krátkych próz, 

vychádzajúce z poetologických zmien v 60. rokoch 20. storočia.  

Zároveň je autorkou množstva výtvarných diel, ktoré zožali úspech v českých, 

maďarských i amerických galériách.  
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Milan BOBÁK (Milan Bobak, 1944) 
 
Poézia: 
Živokvet (Žyvocvit, 1972) 

Farebné dni (Koľorovi dni, 1979) 

Súdny čas (Sudnyj čas, 1996) 

Pod siedmym nebom (Pid sjomym nebom, 2004).  

 

Absolvoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove (dnes Prešovská univerzita) 

a Filologickú fakultu Kyjevskej štátnej univerzity T. H. Ševčenka. Pôsobil ako redaktor 

novín Nove žyťťa (1970 – 1972) a časopisu pre detského čitateľa Veselka (1972 – 

1990). V rokoch 1990 – 2004 zastával pozíciu zástupcu predsedu Zväzu Rusínov-

Ukrajincov Slovenska. Kultúrnej verejnosti je známy predovšetkým ako básnik 

a prekladateľ. Do ukrajinčiny preložil výber z diela J. Andričíka, D. Mitanu, K. 

Peteraja, R. Čižmárika, J. Štrassera, D. Heviera a K. Chmela. Výber z diela M. 

Bobáka v slovenskom preklade J. Andričíka vyšiel v roku 2006 pod názvom Okamih 

objatia. Jeho tvorba bola ocenená Cenou Ivana Franka Slovenského literárneho 

fondu (SLF). 

 
Juraj BOROLIČ (Jurko Borolyč, 1921 – 1973) 

 
Próza: 
Stránka života (Storinka žyťťa, 1956) 

Pod jedným nebom (Pid odnym nebom, 1958) 

Pieseň a život (Pisňa i žyťťa, 1960) 

Chorál Vrchoviny (Choral Verchovyny, 1964) 

Z rodných brehov (Z ridnych berehiv, 1966) 

Pod spoločným nebom (Pid spiľnym nebom, 1971 – výber z diela) 

 

Rodák z Veľkého Berezného (Zakarpatská oblasť, Ukrajina) prejavil umelecký talent 

veľmi skoro. Aj to viedlo rodičov, aby ho napriek materiálne zlej situácii poslali 

študovať. Avšak užhorodské gymnázium nedokončil, pretože v roku 1940 ilegálne 

utiekol pred prenasledovaním zo strany maďarských fašistov do vtedajšieho ZSSR. 

Tam ho obvinili zo špionáže a odsúdili na nútený pobyt v gulagu. Využil možnosť 
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vstúpiť do Prvého československého armádneho zboru a po krátkom výcviku 

v Buzuluku šiel na front. Do Prahy došiel v pozícii poručíka. Tam aj ostal žiť (s 

krátkym intermezzom – pobytom v Prešove) a v Prahe je aj pochovaný.   

Patril k zakladateľom časopisu Dukľa, istý čas bol jeho redaktorom. Podieľal sa na 

založení Ukrajinskej sekcie Zväzu slovenských spisovateľov. V Prahe istý čas 

pracoval ako hlavný redaktor českého časopisu Kultúra. Knižne debutoval v roku 

1954 zbierkou poviedok Darček (Darunok). Do češtiny bola preložená jeho kniha 

Chorál Vrchoviny (1976). 

 
Vasiľ DACEJ (Vasyľ Dacej, 1936) 
 

Próza: 
My a naši známi (My i naši znajomi, 1961) 

Oči nevýraznej farby (Oči nevyraznoho koľoru, 1965) 

Monológy (Monolohy, 1967) 

Zelená obrúčka (Zelena obručka, 1981) 

Hviezdy sa trblietajú (Zirky lyš merechťať, 1983) 

Slnečný vrch (Soňačnyj verch, 1984) 

Krehká orchidea (Krychka orchideja, 1987) 

Korene (Koriňňa, 1988) 

Farebné siete (Koľorovi siti, 1991) 

Modrá fantázia (Syňa fantazija, 1996) 

Plamene (Polumja, 2002) 

Šijeme (z) vlastného (Šyjemo /z/ vlasnoho, 2003) 

Modrá ruža (Syňa ruža, 2005) 

Som tu náhodou (Ja tut vypydkovo, 205) 

Kreslá (Krisla, 2008). 

 

Hoci časopisecky debutoval v 50. rokoch 20. storočia, knižný debut je datovaný až 

rokom 1961. Po krátkej pedagogickej praxi pracoval ako redaktor ukrajinskej 

umeleckej literatúry Slovenského pedagogického nakladateľstva, neskôr ako 

redaktor časopisu Družno vpered. V čase normalizácie bol za svoje politické názory 

vylúčený z verejného kultúrneho života. V rokoch 1980 – 1982 pracoval ako literárny 

konzulant v Ukrajinskom národnom divadle v Prešove. Obdobie 1990 – 2003 je 
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spojené s jeho predsedníctvom v Spolku ukrajinských spisovateľov Slovenska 

a 1999 – 2002 s predsedníctvom v Asociácii spisovateľských organizácií Slovenska. 

V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výlučne literárnej tvorbe.   

 
Michal DROBŇÁK (Mychajlo Drobňak, 1942 – 1984) 
 
Poézia 
Rozlúčky a stretnutia (Rozluky i zustriči, 1965) 

Svetelné pruhy (Smuhy svitla, 1967) 

Oči v dlaniach (Oči v doloňach, 1974) 

Klasy nádeje (Kolossja nadiji, 1975) 

Šepot zeme (Šepit zemli, 1981) 

Stretnúť človeka (Strity ľudynu, 1983) 

Ostrie dní (Vistrja dniv, 1986 – posmrtne). 

 
Próza 
Diaľavy (Dalyny, 1979) 

Šumenie času (Šumovyňňa času, 1979) 

Dúhy (Rajduhy, 1982) 

 

Priamo z vysokoškolských lavíc FF UPJŠ v Prešove prešiel k redaktorskej praxi 

v novinách Nove žyťťa. Po roku 1968 pracoval ako dramaturg Poddukelského 

ukrajinského ľudového súboru (PUĽS) až do svojej predčasnej smrti v roku 1984. 

Umelecky sa predstavil ako básnik i prozaik niekoľkými knižnými vydaniami 

s výrazným lyrickým ladením.  

 

 

Eliáš GALAJDA (Iľja Galajda, 1931) 
 

Poézia: 
Vzplanutia (Spalachy, 1974) 

Nespavosť (Bezsoňňa, 1986) 

Môj smútok každodenný (Moja pečaľ povsjakdenna, 1994) 

Nepokojom sa cesta stelie (Tryvohamy doroha stelyťsja, 2001) 
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Básne zo zabudnutých zošitov (Virši iz zabutych zošytiv, 2006) 

 
Próza: 
Keď idú dažde (Koly jduť doždi, 1980) 

Ešte spieva škovránok (Šče spivaje žajvoronok, 1989) 

 

Absolvent rusistiky Lomonosovovej univerzity v Moskve sa v prvých rokoch praxe 

uplatnil ako redaktor časopisov Dukľa a Družno vpered v Prešove. Od roku 1960 

pracoval na akademickej pôde Filozofickej fakulty UPJŠ (dnes PU). Okrem 

autorských básnických a prozaických knižných vydaní sa predstavil aj ako 

prekladateľ slovenskej poézie do ukrajinčiny. 

 
Štefan HOSTIŇÁK (Stepan Hostyňak, 1941) 
 
Poézia: 
Odporúčam vám svoju cestu (Proponuju vam svoju dorohu, 1965) 

Len dvoma očami (Lyše dvoma očyma, 1967) 

Verše (Virši, 1972) 

Kytica (Buket, 179) 

Seizmograf (Sejsmohraf, 1982) 

Anatómia inej tváre (Anatomija druhoho oblyčča, 1986) 

Z dejín sebaobrany (Z istoriji samooborony, 1989) 

Nový odsek (Novyj abzac, 2002) 

Zrkadlenie (Viddzerkaleňňa, 2005) 

 

 
Súvzťažnosť štúdia ukrajinskej filológie a dejepisu využil S. Hostiňák v mnohoročnom 

pracovnom pôsobení v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde strávil celé 

produktívne obdobie. Debutoval v roku 1963 v kolektívnom zborníku Ôsmi 

(Vosmero), ktorý sa stal výrazným medzníkom vo vývine ukrajinskej literatúry na 

Slovensku. Rovnako výrazne ohlasy zaznamenal aj knižný debut S. Hostiňáka v roku 

1965 Odporúčam vám svoju cestu (Proponuju vam svoju dorohu). Autorsky sa 

venuje výlučne poézii (s výnimkou zbierky krátkych lyrizovaných próz Len dvoma 

očami). Jeho básne boli preložené do bieloruštiny, bulharčiny, maďarčiny, nemčiny, 
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poľštiny, ruštiny a iných jazykov. Slovenský výber Inventarizácia vyšiel v roku 1987 

a český výber Neorámovaný prostor v roku 1982. 

 
Ivan HRYC-DUDA (1911 – 1999) 

 
Próza: 
Nezhody (Nezhody, 1967) 

 
Veršované romány: 
Makový kvet (Makiv cvit, 1974) 

Uprostred cesty, uprostred búrok (Sered dorohy, sered bur, 1975) 

 

Rodák z východného Slovenska sa už v medzivojnovom období sa podieľal na 

zakarpatskom divadelnom živote. Kontaktoval sa s poloprofesionálnou divadelnou 

skupinou Nová scéna v Chuste, v ktorej najprv pôsobil ako herec, neskôr sa stal jej 

riaditeľom (1935 – 1937). Činnosť Novej scény bola zastavená v dôsledku maďarskej 

okupácie v roku 1939. Po skončení vojny sa spolu s Jankom Borodáčom zaslúžil 

o založenie Ukrajinského národného divadla a stal sa jeho prvým riaditeľom. Pôsobil 

tam aj ako režisér a herec. Po odchode z divadla pracoval ako učiteľ a neskôr ako 

novinár ukrajinských periodík Družno vpered a Nove žyťťa. Venoval sa aj poézii 

a próze. Prekladal z ruského, slovenského, českého a maďarského jazyka do 

ukrajinčiny.  

 
Fedor IVANČOV (Fedir Ivančov, 1916 – 2007) 
 
Próza: 
Roľník povstáva (Pidijmajeťsja chliborob, 1954) 

Také veci (Otaki dila, 1957) 

Hriešne duše (Hrišni duši, 1961) 

Spod slamenej strechy (Vdalynu z pid solomjanoji strichy, 1966) 

Bodľačie (Koľka, 1975) 

Ľudia na pochode (Ľudy v stroju, 1975) 

Mladí bojovníci (Juni borci, 1978) 

Kováči šťastia (Kovali ščasťa, 1982) 



50 
 

Hodiny sa nezastavia (Hodynnyk ne zupyňajeťsja, 1990) 

 

Literárnym skúsenostiam F. Ivančova predchádzali skúsenosti väzenské a vojenské. 

Po okupácii Karpatskej Ukrajiny utiekol do ZSSR, kde bol následne obvinený zo 

špionáže a odsúdený na päť rokov gulagu. Ako politický väzeň využil možnosť 

vstúpiť do formovaného Prvého československého armádneho zboru v Buzuluku, 

v radoch ktorého prešiel cez Kyjev, Bielu Cerkvu, Duklu, kde bol ranený, až po 

Prahu. V armáde pôsobil do roku 1948, následne sa presťahoval do Sabinova. Jeho 

spomienky na pobyt v gulagu vyšli časopisecky. Po vzniku novín Nove žyťťa sa stal 

ich redaktorom, neskôr pracoval ako redaktor časopisu Dukľa.  

Okamžite po 1948 sa podrobil diktátu strany, poznal z gulagu sovietske 

presviedčajúce metódy a neveril ani destalinizácii. Mnohé jeho knihy boli ocenené 

Cenou Ivana Franka SLF.  

 
Ivan JACKANIN (Ivan Jackanyn, 1950) 
 

Próza: 
Trvalé bydlisko (Misce prožyvaňňa, 1987) 

Všetko zanecháš (Use zalyšyš, 1990) 

Tiene a jazvy (Tini i šramy, 1994) 

Útek (Vteča, 1995) 

Ako zbití psi (Jak zbyti psy, 1998) 

Vernisáž (Vernisaž, 2000) 

Anjel nad mestom (Anhel nad mistom, 2001) 

Za všetko môžu chlapi (U vsjomu vynni čoloviky, 2004) 

Čierny kufrík zrelej dámy (Čornyj jaščyk zriloji damy, 2009) 

 

Už ako absolvent vysokej školy nastúpil na pozíciu redaktora ukrajinskej redakcie 

Československého rozhlasu v Prešove. Po krátkom pedagogickom intermezze sa 

vrátil k žurnalistike, tento krát v redakcii okresných novín Poddukelské noviny (1979 – 

1985). Nasledovalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo, oddelenie ukrajinskej 

literatúry v Prešove, kde pracoval až do zániku tohto pracoviska v roku 1995. 

V rokoch 1997 – 2004 pôsobil ako odborný asistent FF UMB v Banskej Bystrici. 

Ukrajinskou kultúrnou verejnosťou je vnímaný aj ako šéfredaktor časopisu Dukľa. 
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Popri prozaickej tvorbe sa venuje umeleckému prekladu z ukrajinčiny, poľštiny 

a ruštiny, ako aj z týchto jazykov do ukrajinčiny. Do ukrajinčiny preložil výber zo 

slovenskej krátkej prózy Poľahčujúce okolnosti (Polehšujuči obstavyny, 1994). Do 

slovenčiny preložil ukrajinské ľudové rozprávky pod názvom Majster Ivanko, ktoré 

vyšli v Užhorode na Ukrajine v roku 1995 a výber z ukrajinskej medzivojnovej prózy 

Mesačný úsvit (2009). Výber textov I. Jackanyna vyšiel aj v sérii Medzi Karpatmi 

a Tatrami (vypusk 12. / 2010) a Tajomstvo. Antológia slovenskej krátkej prózy 

(Tajina. Antolohija slovackoji maloji prozy. 2011). 

 
Anna KOCUROVÁ (Hana Kocur, 1948) 
 

Poézia: 
Keď vyschýnajú studne (Koly vysychajuť krynyci, 1990) 

Od hviezdy k studničke (Vid zori do krynyci, 1995) 

Modlitba (Molytva, 1998) 

Próza: 
Okno na východ (Vikno na schid, 2001) 

 
Začaté štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove dokončila ako štipendistka 

Kyjevskej štátnej univerzity T. H. Ševčenka na Ukrajine. Kvôli kontaktom s miestnymi 

disidentmi bola v roku 1972 obvinená z protisovietskej činnosti a vyhostená zo ZSSR. 

Doma ju čakalo prenasledovanie a mnohé pracovné i spoločenské obmedzenia. 

Debutovala v kolektívnom zborníku Priehršť jari (Pryhoršči vesny, 966). Knižný debut 

bol z politických dôvodov možný až v roku 1990. Kyjevské obdobie, stretnutia 

s miestnymi disidentmi, skúsenosti so ŠtB a metódami jej vyšetrovania či iné 

skúsenosti z obdobia núteného mlčania opísala v próze Okno na východ (Vikno na 

schid, 2001). 

 
 

Fedor LAZORIK (Fedir Lazoryk, 1913 – 1969) 
 
Poézia: 
Slovo prenasledovaných a hladných (Slovo hnanych i holodnych, 1949) 

Veľká sila (Velyka syla, 1955) 
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Snežné chryzantémy (Snižni chryzantemy, 1968) 

Karpatské čaro (Karpatska zamana, 1971 – vydané posmrtne, zostavil M. Molnár) 

 
Próza: 
Úsvit nad dedinami (Svitanok nad selamy, 1953) 

Vek náš festivalový (Vik naš festyvaľnyj, 1958) 

 
Kniha reportáží 
Ó, ty náš rodný Balkán (Hej, Balkan, ty roden naš, 1979 – vydané posmrtne 

z rukopisných reportáží z Bulharska, napísaných v roku 1960) 

 

Autorsky a publikačne sa prejavil už v medzivojnovom období, avšak knižný debut je 

datovaný až rokom 1949. Profesné skúsenosti získaval v rôznych školách 

východného Slovenska a dnešnej Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Po roku 1945 sa 

etabluje v redaktorskej a vydavateľskej práci. Stáva sa redaktorom ukrajinských 

novín Prjašivščyna, neskôr redaktorom časopisu Družno vpered, almanachu Dukľa a 

mnohých kolektívnych zborníkov.  

Hoci do kultúrneho povedomia vstúpil básnickým debutom, rovnako aktívne sa 

realizoval aj v oblasti prózy, tvorby pre deti a mládež, ale aj ako zberateľ ľudovej 

slovesnosti (Spivanočky moji, 1956). V začiatkoch svojej tvorby publikoval pod 

pseudonymom Feď Makovyčanyn a I. Berkut.  

 

 

Ivan MACINSKÝ (Ivan Macynskyj, 1922 – 1987) 
 
Poézia: 
Biele oblaky (Belyje oblaka, 1949) 

Naša reč (Naša mova, 1956) 

Karpatské akordy (Karpatski akordy, 1962) 

Stretky (Prystritnyky, 1968) 

Vienky sonetov (Vinky sonetiv, 1985) 

Poludníky a rovnobežky (Merydiany i paraleli, 1989) 
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Preklady z diela: J. Bottu (1981), S. Chalupku (1984), J. Kráľa (1987) a A. 

Sládkoviča (1989) 

 

Patrí k najvýraznejším osobnostiam ukrajinskej literatúry na Slovensku po roku 1945. 

Bol všestranne nadaný a činný. Okrem poézie sa venoval próze, dráme, publicistickej 

činnosti a vedeckému výskumu. Výrazne prispel k formovaniu umeleckého prekladu 

Ukrajincov na Slovensku. V roku 1949 sa aktívne zapojil do práce Ukrajinskej 

národnej rady. Od roku 1950 pôsobil ako dramaturg v Ukrajinskom národnom divadle 

a v rokoch 1951 – 56 prednášal na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. 

V roku 1952 patril k iniciátorom vzniku Ukrajinskej sekcie Zväzu slovenských 

spisovateľov. Nielenže sa pričinil o vznik literárneho almanachu Dukľa, ale prispel 

k jeho etablovaniu redaktorskou i publikačnou činnosťou. V rokoch 1956 – 59 bol 

riaditeľom UND a inicioval založenie Poddukelského ukrajinského ľudového súboru 

piesní a tancov (Piddukľanskyj ukrajinskyj nacionaľnyj ansambľ – PUNA). V rokoch 

1959 – 70 zastával pozíciu vedúceho oddelenia ukrajinskej literatúry Slovenského 

pedagogického nakladateľstva v Prešove (SPN), pri ktorom založil klub Družba. 

V rokoch 1963 – 70 bol predsedom ukrajinskej sekcie Zväzu slovenských 

spisovateľov. Po prelomovom roku 1968 bol vylúčený z komunistickej strany, 

v dôsledku čoho stratil nielen svoje spoločenské uplatnenie (bol odvolaný zo 

všetkých funkcií), ale prišiel aj o publikačné možnosti. Vynútené mlčanie využil ako 

priestor pre „šuflíkovú tvorbu“ a presunul ťažisko svojich tvorivých ambícií do oblastí 

umeleckého prekladu. Prekladateľskú prácu I. Macynského na pozadí teórie 

umeleckého prekladu zhodnotila Tetjana Lichtejová (Užhorod, Ukrajina).  

 
Sergej MAKARA (Serhij Makara, 1937) 
 

Poézia: 
Osvetlená mladosť (Osjajana junisť, 1958) 

Vzrast (Zrostaňňa, 1961) 

Na krídlach mladosti (Na krylach junosti, 1964) 

Hľadám sa (Šukaju sebe, 1967) 

Svedomie (Sovisť, 1970) 

Na spánkoch sa zjavili šediny (Syvyna torknulasja skroň, 1985) 

Na rozličných strunách (Na riznych strunach, 1991) 
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Žlté metamorfózy (Žovti metamorfozy, 1994) 

Nepokoj (Nespokij, 1999) 

Pevec Karpát, Matky a Lásky (Spivec Karpat, Materi i Ľubovi, 2008) 

Lúč slova v štrnástich jazykoch (Promiň slova v čotyrnadcjaťoch movach, 2007) 

Memento (Memento, 2008) 

 

Ešte počas vysokoškolského štúdia v Prešove založil spolu s V. Dacejom Kub 

mladých autorov. Jeho aktívnu pedagogickú prácu i publikačnú činnosť zastavili roky 

normalizácie, keď sa dostal na zoznam nežiaducich osobností (1970 – 1985). Po 

rehabilitácii v roku 1989 sa mohol vrátiť na akademickú pôdu. Bol spoluzakladateľom 

Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Okrem autorskej básnickej tvorby sa 

venuje prekladom do ukrajinčiny a slovenským prekladom z ukrajinčiny, ruštiny 

a bieloruštiny. Výber slovenskej poézie v jeho preklade do ukrajinského jazyka, ktorý 

vyšiel v roku 2002 (Vid sercja do sercja – Od srdca k srdcu), bol ocenený Cenou 

Ivana Franka.  

 
Miroslav NÉMETH (Myroslav Nemet, 1943 – 2009) 
 
Poézia: 
Póly srdca (Poľusy sercja, 1968) 

Príboje (Pryboji, 1975) 

Svet v zeleni (Svit v zeleni, 1977) 

 
Próza: 
Poviedky spod hory (Opovdidaňňa z pid hory, 1984) 

Posledná svadba (Ostanne vesiľľa, 1989) 

Veselé leto nezamestnaného (Vesele lito bezrobitnoho, 2003) 

 

Profesné pôsobenie Miroslava Németha je spojené so Slovenským pedagogickým 

nakladateľstvom, oddelením ukrajinskej literatúry v Prešove. Časopisecky publikoval 

už počas študentského obdobia, knižný debut je datovaný rokom 1968. Po prvých 

troch básnických zbierkach sa ukrajinskej kultúrnej verejnosti predstavil ako prozaik. 

Jeho texty boli preložené do češtiny, ruštiny, maďarčiny a angličtiny. 
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Mária ŇACHAJOVÁ (Marusja Ňachaj, 1951) 
 

Poézia: 
Biele ruky briez (Bili ruky beriz, 1974) 

Čakám ťa (Čekaju tebe, 1981) 

Môj ateliér (Moje ateľje, 1986) 

Za starou bránou. Siluety (Za staroju bramoju. Syluety, 2011) 

 

Ukrajinské štúdio Československého rozhlasu v Prešove (1976 – 1982), Múzeum 

Slovenskej republiky rád v Prešove, redakcia časopisu Dukľa, Slovanská knižnica 

v Prahe a Štátna vedecká knižnica v Prešove – toto sú nielen miesta pracovného 

pôsobenia M. Ňachajovej, ale predovšetkým medzníky v jej osobnostnom raste, 

skúsenosť z ktorých sa pretavila do modernej a invenčnej tvorby.  

 

Jozef ŠELEPEC (Josyf Šelepec, 1938) 
 

Poézia: 
Čo je v mojom srdci (Ščo v serci mojemu, 1961) 

November (Lystopad, 1967) 

Čo hovorí slnko (Ščo hovoryť sonce, 1985).  

Úbočia a vrcholce (Schyly i veršyny, 1988) 

 

Normalizácia nepriaznivo zasiahla do tvorivých ambícií Jozefa Šelepca, ktorý bol 

nútený opustiť akademickú pôdu a publikačne sa odmlčať. V roku 1990 bol 

rehabilitovaný a bol mu umožnený návrat k pôvodnej profesii. Debutoval v zborníku 

Mladé hlasy (Molodi holosy, 1956, 1958) a cyklus jeho básní bol zaradený aj do 

zborníka Ôsmi (Vosmero, 1963). Po troch úspešných básnických zbierkach sa 

publikačne predstavil až v roku 1985 zbierkou básní Čo hovorí slnko (Ščo hovoryť 

sonce).  

 

Michal ŠMAJDA (Mychajlo Šmajda, 1920) 
 

Próza: 
Paraziti (Parazyty, 1953) 
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Zväzok kľúčov (Vjazka kľučiv, 1954) 

Ľady pukajú (Triščať kryhy, 1957) 

Lemkovia (Lemky, 1965) 

Cesty (Rozjizdy, 1970) 

A ešte vám vinšujem (A iši vam vinčuju, 1992) 

Tajomstvo ebenovej škatuľky (Tajemnycja ebenovoji škatulky, 2000) 

Puknutá duša (Rozkolota duša, 2004) 

 

Túžba venovať sa folkloristike a literatúre sprevádzala M. Šmajdu celý život 

a neustále narážala na prekážky materiálneho i politického charakteru. Debutoval 

v roku 1953 knižným vydaním Paraziti (Parazyty). Je autorom prvého povojnového 

románu v ukrajinskej literatúre na Slovensku Ľady pukajú (Triščať kryhy, 1957), ktorý 

bol ocenený Zväzom slovenských spisovateľov a v roku 1960 preložený do 

slovenčiny. Po roku 1970 bol M. Šmajda nútený opustiť zamestnanie a literárne sa 

odmlčať. Po novembri 1989 bol rehabilitovaný a bolo mu vrátené členstvo v Zväze 

ukrajinských spisovateľov Slovenska. Bol prijatý za člena Zväzu spisovateľov 

Ukrajiny, ocenený Cenou Ivana Franka SLF. V roku 2010 dostal Cenu Európskej 

únie umenia. 

 

Nadežda VARCHOLOVÁ (Nadija Varchol, 1950) 
 

Próza: 
Pohŕdanie (Pohorda, 1991) 

Interiér nesúladu (Interjer neusvitnosti, 2002) 

 

Plodmi práce v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku je niekoľko monografií z oblasti 

zvykov, demonológie a nárečí ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku. 

Umelecky sa N. Varcholová kultúrnej verejnosti predstavila najmä na stránkach 

časopisu Dukľa a Družno vpered, ale aj dvomi prozaickými knihami. 

 

Jozef ZBIHLEJ (Josyf Zbihlej, 1938) 
 

Próza: 
Zelené neóny (Zeleni neony, 1964) 
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Okná bez nehy (Vikna bez nižnosti, 1969) 

Kozmické ozveny (Kosmični vidluňňa, 1980) 

Serpentíny (Zakruty, 1983) 

Áno, nepokoj (Tak, nespokij, 1986) 

Pozor, sny! (Oberežno, sny! 1987) 

Vyrovnávanie krivky (Vyrivňuvaňňa kryvoji, 1994) 

Litografia (Litohrafija, 2000) 

Smútok nad pahorkami (Sum nad pahorbamy, 2000) 

Maľovanie na nebo (Maľuvaňňa na nebo, 2001) 

Prístav cudzincov (Prystaň čužynciv, 2003) 

Krížový výsluch (Perechresnyj dopyt, 2005) 

Čerešňové noci (Čerešnevi noči, 2007) 

Modrý vietor (Synij viter, 2009).  

Stratený návrat (v slovenčine, 2002). 

 

Vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ. Pôsobil ako lekár v Michalovciach 

a v Sobranciach. Debutoval na stránkach zborníkov Mladé hlasy (Molodi holosy, 

1956, 1958). Samostatná zbierka je datovaná rokom 1964. Výber z tvorby J. Zbihleja 

vyšiel v slovenskom preklade M. Hévešiho v roku 1984 (Len z lásky k človeku).  

 
Vasiľ ZOZUĽÁK (Vasyľ Zozuľak, 1909 – 1994) 
 
Próza: 
Býva aj tak (Buvaje i tak, 1957) 

Svetlo a tiene (Svitlo i tini, 1971) 

Mraky a hviezdy nad Beskydmi (Chmary i zori nad Beskydom, 1987) 

Na ostrých zákrutách (Na krutych povorotach, 1976) 

Nezlomné krídla (Nezlamni kryla, 1977) 

Metamorfózy (Metamorfozy, 1979) 

Nehľadiac na semafory (Ne hľaďačy na semafory, 1981) 

Nepokorení (Neskoreni, 1962, 1966, 1973 – trilógia) 

Chmáry a hviezdy nad Beskydami (Chmary a zori nad Beskydom, 1987) 
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Rodák z východného Slovenska (Čertižné, okres Medzilaborce) začínal profesijný 

rast v zlej východiskovej situácii. Maturita v neskoršom veku, nútené zmeny 

učiteľského pôsobiska z politických príčin, aktívny protifašistický odboj, väzenie 

v maďarskom koncentračnom tábore... to všetko využil pre osobnostnú formáciu. Po 

roku 1947 sa aktívne zapojil do kultúrno-spoločenského života ukrajinskej 

národnostnej menšiny na Slovensku. Pôsobil ako tajomník Ukrajinskej národnej rady 

(1947 – 1949), riaditeľ ukrajinskej sekcie Slovenského vydavateľstva umeleckej 

literatúry v Prešove (1952 – 1960), zástupca riaditeľa Múzea SRR v Prešove (1960 – 

1965), predseda ukrajinskej sekcie Zväzu slovenských spisovateľov (1972 – 1975). 

Literárne sa predstavil ako dramatik a prozaik. Prvé texty v ruštine vystriedali od roku 

1957 ukrajinsky písané prózy. Jeho román Metamorfózy (1979) bol ocenený Cenou 

Ivana Franka. Do slovenčiny boli preložené jeho prózy V krvavej hmle (1977) a Slzy 

a úsmevy (1983). 

 
 

 


