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5 VYDAVATEĽSKÁ A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ 
 

KOLEKTÍVNE zborníky 
 

Potreba autorských osobností v povojnovom období v súlade s kultúrnou politikou 

komunistickej strany viedla k vytváraniu publikačných možností pre mladých 

debutantov. Priestor im poskytovali aj kolektívne zborníky. V 50. rokoch vyšli tri, ktoré 

boli hodnotené viac na základe ideologických princípov ako estetických:  

• Slávny deň (Slavnyj deň, 1954) 

• Včera a dnes (Všora i sjohodni, 1954) 

• Mladé hlasy (Molodi holosy, 1956, 1958) 

 

Zmeny v literatúre 60. rokov sa premietli aj v charaktere „zborníkovej tvorby“. 

Prelomovým vo vzťahu ku generačnému nástupu bol najmä zborník Ôsmi (Vosjmero, 

1963). Jednotlivé texty svedčia o rastúcom trende v kvalite literárnej tvorby.  

• Ôsmi (Vosjmero, 1963) 

• Z vrchu na vrch, z boru na bor (Z vercha na verch a z boru v bir, 1964) 

• Zelený venček, červené kvietky (Zelenyj vinočok, červoni kvitočky, 1965, diela 

tzv. ľudových autorov) 

• Rozhovor storočí (Rozmova storič, 1965, vyšiel pri príležitosti 150. výročia 

narodenia T. Ševčenka) 

• Priehrštia jari (Pryhoršči vesny, 1966) 

• Letá a zimy (Lita i zymy, 1969) 

 

V zborníkoch zo 70. rokov sa odrazili normalizačné zásahy do literatúry. Kritériom 

k zaradeniu textu do zborníka bola ideologická korektnosť, pozitívne hodnotiaca 

osoby Lenina, Stalina, Brežneva či komunistickej strany alebo ZSSR. 

• Lupienky predjaria (Peľustky provesny, 1977 – próza) 

• Slnečné studne (Soňačni krynyci, 1977 – poézia) 
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UKRAJINSKÉ PERIODIKÁ na Slovensku 
 

Družno vpered – spoločensko-kultúrny mesačník vydávaný ÚV KSUT od roku 1951 

v Prešove. Prvé čísla boli vydávané čiastočne v ruštine aj v ukrajinčine, od polovice 

50.rokov prešiel časopis výlučne na spisovnú ukrajinčinu. Prvými redaktormi boli F. 

Lazoryk a I. Gabaľ.  Na šéfredaktorskej stoličke sa vystriedali V. Kopčak, A. 

Štefanko, F. Ivančov, V. Dacej, H. Čavargová, J. Dacko, H. Trenčeniová. Prestal 

vychádzať v roku 1995. V roku 1996 bolo vydanie na krátky čas obnovené. Hneď 

nato však časopis definitívne zanikol.  

Dukľa – literárno-umelecký a publicistický časopis. Vychádza od roku 1953 – najprv 

ako orgán ÚV KSUT a od roku 1990 pod záštitou Spolku ukrajinských spisovateľov 

Slovenska. Pôvodná štvrťročná periodicita bola od roku 1966 rozšírená na 6 čísel 

ročne. Do roku 1964 boli publikované príspevky v dvoch jazykových mutáciách – 

ruskej a ukrajinskej, od vyznačeného roka je časopis dôsledne ukrajinský. 

Šéfredaktormi boli: I. Macynskyj, J. Borolyč, F. Lazoryk, V. Kopčak, F. Ivančov, F. 

Kovač, M. Iľjuk, I. Jackanyn (od roku 1992  dodnes).  

Kolokoľčyk–Dzvinočok – dvojjazyčný časopis pre deti a mládež. Vychádzal 

v Prešove v rokoch 1947-1950. Za vydanie bol zodpovedný J. Sopko. Ruskú časť 

redigoval A. Kusko, ukrajinskú I. Macinský, neskôr F. Lazorik.  

Nove žyťťa – ukrajinský týždenník, založený 11. 8. 1951 ako orgán ÚV KSS 

v Prešove, v rokoch 1959 -1990 pod kuratelou KSUT, od roku 1990 ZRUS. V prvých 

rokoch išlo o jazykovú mutáciu slovenského vydania Nový život. Na šéfredaktorských 

postoch sa vystriedali: V. Kopčak, J. Dacko, L. Haluška, J. Feciškanin, O. Zozuľák, 

M. Iľjuk (od roku 1991 dodnes).  

Prjašivščyna – týždenník Ukrajinskej národnej rady Prjašivščyny. Vychádzal od 18. 

3. 1945 do 16. 8. 1951. Zodpovedný za vydanie bol predseda UNRP V. Karaman, 

avšak celú šéfredaktorskú prácu vykonával fakticky F. Lazoryk.  

Veselka – ukrajinský časopis pre detského čitateľa. Začal vychádzať 

s dvojtýždňovou periodicitou po rusky v roku 1951 s názvom Pionerskaja hazeta. Po 

presune redakcie do Bratislavy došlo aj k zmene jazykovej mutácie na ukrajinskú 

(1953). V rokoch 1966 – 1968 sídlila redakcia v Košiciach a od roku 1968 sa 
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definitívne etablovala v Prešove. Od 16. 9. 1968 vychádza pod názvom Veselka, 

neustále v dvojtýždňových intervaloch. Od roku 1990 Veselku vydáva ZRUS 

s mesačnou periodicitou. Na šéfredaktorských pozíciách sa vystriedali: A. Kopčok, Z. 

Hanudeľová, L. Starunska-Šišková, V. Bodnar, M. Vacová, M. Bobák, J. Dacko, I. 

Jackanyn.  

 

VYDAVATEĽSTVO ukrajinskej literatúry 
 

Oddelenie ukrajinskej literatúry Slovenského pedagogického nakladateľstva – 

vzniklo 1. 4. 1960 v Prešove spojením dvoch redakcií – učebníc a umeleckej 

literatúry. Redakcia učebníc vznikla pri SPN v Bratislave (1952), viedli ju J. Priputen 

a F. Vico. Redakcia umeleckej literatúry vznikla pri SPN v roku 1956 a v Prešove ju 

viedol V. Zozuľák. Na čele Oddelenia ukrajinskej literatúry SPN v Prešove stáli I. 

Macynskyj, M. Dubaj, V. Koman, P. Begéni a I. Jackanyn. V roku 1964 pri OUL 

vznikol Klub priateľov ukrajinskej literatúry Družba, ktorý mal vyše 700 predplatiteľov 

(čo v princípe určovalo náklad vydávanej literatúry).  

 

INŠTITÚCIE, ORGANIZÁCIE, SPOLKY 
 

Kultúrny spolok ukrajinských pracujúcich (Kuľturna spilka ukrajinskych 

truďaščych – KSUT) – vznikla v roku 1951 transformáciou z UNRP. Ustanovujúca 

schôdza sa konala v Prešove 29. – 30. 5. 1954 za účasti štyristo delegátov. 

Základným cieľom bolo šírenie ukrajinskej kultúry, vydavateľská činnosť, 

organizovanie festivalov, vedeckých seminárov, čitateľských konferencií. Pracovníci 

KSUT venovali pozornosť dobrovoľníckej osvetovej práci medzi dospelými. Na 

dedinách sa organizovali besedy so spisovateľmi, čitateľské konferencie, kultúrne 

akadémie a prednášky. Dôraz sa kládol na vydavateľskú činnosť – či už to boli 

noviny a časopisy (Nove žyťťa, Družno vpered, Dukľa), alebo učebnice, umelecká 

literatúra, metodické príručky a zborníky. Štvrťročne boli vydávané tzv. Repertoárové 

zborníky (Repertuarni zbirnyky). Organizačne KSUT zabezpečoval Festival 
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ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Festival drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča, 

Makovickú strunu v Bardejove. V roku 1990 bola organizácia transformovaná na 

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska (ZRUS / Sojuz Rusyniv-Ukrajinciv Slovaččyny – 

SRUS). 

Ukrajinská národná rada Prjašivščiny (UNRP) – Vznikla 1. 3. 1945 na Zjazde 

predstaviteľov ukrajinského obyvateľstva. Orgánmi UNRP boli: plénum (tvorili ho 

dvaja predstavitelia z každého okresu) a sedem členné prezídium. Činnosť UNRP 

zabezpečoval sekretariát a jednotlivé oddelenia. Predsedom sa stal V. Karaman. 

Medzi prvými cieľmi UNRP bola obnova vojnou zničených regiónov, organizácia 

školského systému, aktivizovanie kultúrno-osvetovej práce, vydavateľskej činnosti 

a zdravotníckej starostlivosti o obyvateľstvo. Po februári 1948 sa činnosť UNRP stala 

nežiaducou a bola transformovaná na Kultúrny spolok ukrajinských pracujúcich 

(KSUT – Kuľturna spilka ukrajinskych truďaščych). 

Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska (SUSS / Spilka ukrajinskych 

pysjmennykiv Slovaččyny – SPSS) – jeho predchodcami boli Kružok russkych 

pysatelej i chudožnikov Prjaševščiny (1949), Hurtok ukrajinskych pysjmennykiv 

(1952), Ukrajinska filia Spilky čechoslovackych pysjmennykiv (1953 – 1970), 

Ukrajinska sekcia Spilky slovackych pysjmennykiv (1970 – 1990). Od roku 1953 sa 

vo vedení vystriedali: I. Macynskyj, F. Ivančov, V. Zozuľák, M. Roman, V. Dacej a I. 

Jackanyn. Členom sa môže stať uchádzač, v autorstve ktorého vyšli minimálne dve 

knižné vydania umeleckého alebo literárnokritického charakteru. Orgánom spolku je 

almanach Dukľa. Od roku 1990 sa spolok osamostatnil a stal sa členom Asociácie 

organizácií spisovateľov Slovenska.  

Ukrajinské národné divadlo (UND / Ukrajinskyj nacionaľnyj teatr – UNT) – založené 

25. 11. 1945 ako prvé profesionálne divadlo ukrajinskej národnostnej menšiny na 

Slovensku. Iniciátorom založenia bol Ivan Hryc-Duda. Podarilo sa mu to s podporou 

UNRP. Po roku 1948 bolo divadlo začlenené do štruktúry československých divadiel. 

Predstavenia sa do roku 1955 hrali v ruštine aj v ukrajinčine, neskôr výlučne 

v ukrajinčine. V roku 1954 sa na pôde divadla sformovali dva samostatné kolektívy – 

drámy a operety. Práve z operetného kolektívu vznikol v roku 1956 Poddukelský 

ukrajinský ľudový súbor (Piddukľanskyj ukrajinskyj nacionaľnyj ansambľ – PUNA), 
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ktorý tvoril súčasť UND. Od roku 1991 sa divadlo premenovalo na Divadlo Alexandra 

Duchnoviča a zmenilo svoju jazykovú stratégiu inscenizáciou hier v rusínčine.  

Zväz mládeže Karpát (Sojuz molodi Karpat) – mládežnícka organizácia, ktorá 

vznikla 24. 5. 1945 v Prešove. Vzorom pre stanovy i celú činnosť bol Zväz mládeže 

zakarpatskej Ukrajiny. Prvým predsedom sa stal A. Kučeriavyj. Zväz pozostával 

z niekoľkých sekcií: organizačnej, kultúrno-osvetovej, hudobno-vokálnej, scénickej, 

sociálnej a zdravotníckej, telovýchovnej a sekcie práce s pioniermi. Po spojení 

všetkých mládežníckych organizácií do Socialistického zväzu mládeže SMK ukončil 

svoju činnosť (23. 4. 1949).  

  


