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ÚVOD 
 

Študijné texty majú ambíciu vyplniť metodologickú medzeru vo výskume ukrajinskej 

literatúry na Slovensku v období rokov 1945 – 1989, pričom predstavujú 

niekoľkostrannú mozaiku relevantných faktov i podnetov pre ďalšie individuálne 

štúdium a prácu, či už počas seminárnych cvičení alebo v rámci domácej prípravy. 

Štruktúra učebných textov nie je náhodná.  

Keďže generácia súčasných študentov nemá priamu osobnú skúsenosť 

s charakterom obdobia socialistickej spoločnosti, vznikla potreba systematicky 

spracovať spoločenské i literárno-teoretické východiská skúmaného obdobia. Prvá 

kapitola teda obsahuje charakteristiku socialistického realizmu ako jedinej povolenej 

a takmer výlučne praktizovanej umeleckej metódy v rokoch 1949 – 1989.  

Na tomto teoretickom podloží predkladáme prehľad literárno-spoločenského diania 

na Slovensku a následne si detailnejšie všímame práve ukrajinskú societu v rámci 

bývalého Československa. Venujeme sa pritom nielen spoločenskému kontextu, ale 

aj vydavateľskej činnosti a prehľadu literárnohistorického vývoja.  

Kapitola Ilustrácie si nenárokuje na ilustratívnu komplexnosť v časovom horizonte. 

Ponúka dva možné náčrty samostatnej tvorivej práce študenta s textami ukrajinskej 

literatúry na Slovensku v komparatívnom aspekte – či už smerom k ukrajinskej alebo 

slovenskej literatúre. Netreba ich chápať ani ako komplexné zhodnotenie významu 

hodnotených autorských dielní (v našom prípade F. Lazorika a V. Daceja1

Pomocným materiálom majú byť aj skutočnosti ďalších kapitol, obsahujúcich 

biografické a bibliografické údaje najvýraznejších osobností, informácie 

o kolektívnych vydaniach, periodikách, organizáciách a spoločnostiach, ktoré 

výraznou mierou zasiahli do života ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku 

v rokoch 1945 – 1989. 

), keďže 

ide o interpretácie tematicky a časovo úzko špecifikované.  

Vysokoškolská učebnica je vydávaná v rámci projektu Ukrajinská literatúra na 

východnom Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Vedúca projektu doc. PhDr. Ľubica 
                                                           
1 V prípade prepisu vlastných mien z cyriliky do latinky používame rôzne varianty, vyplývajúce z rozdielov medzi 
občianskym menom predstaviteľov areálovej literatúry a ich transkribovanou podobou. 
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Babotová, CSc. Projekt bol riešený v rokoch 2010 – 2011 a bol dotovaný z agentúry 

Ministerstva školstva VEGA 1/0725/10.  


