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Anotácia: Alexander Duchnovič (1803-1865), jeden z najvýznamnejších predstaviteľov Rusínov–Ukrajincov na 

Slovensku. Výrazne sa zaslúžil o pozdvihnutie národného povedomia Rusínov-Ukrajincov, hlavne 

v pedagogicko – osvetovej oblasti. Bol vydávateľom školských učebníc, zakladal knižnice, školy, múzeá, ale aj 

rôzne národné spolky a organizácie. Jeho pôsobenie v Prešove, 1844-1865, predstavovalo vrchol národného 

obrodenia v rusínsko – ukrajinskom hnutí. 
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Abstract: Alexander Duchnovič (1803-1865) is one of the most important representatives of the Rusyns-

Ukrainians in Slovakia. He significantly contributed to the raise of national awareness of Rusyns-Ukrainians, 

especially in the educational field. He was a publisher of school textbooks; he founded libraries, schools, 

museums, as well as various national associations and organizations. His presence in Prešov (1844-1865) 

represented the climax of the Rusyn-Ukrainian national movement. 
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Úvod 

 

Alexander Duchnovič (24.04.1803–30.03.1865) patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov národného 

hnutia rusínsko-ukrajinského obyvateľstva na území pod Karpatami. K jeho práci a tvorbe sa hlásia  

predstavitelia ukrajinského aj rusínskeho smeru národného a kultúrneho hnutia  na Slovensku. Duchnovičovo 

dielo je široko koncipované, čo prispelo k prebudeniu národného povedomia rusínsko-ukrajinského obyvateľstva 

na území súčasného východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny v 19. storočí.  

Duchnovič bol etnograf, folklorista, spisovateľ, básnik, dramaturg a publicista. Bol vydavateľom 

školských učebníc, zakladateľom škôl, knižníc, múzeí,  ale aj rôznych spolkov a organizácií. V neposlednom 

rade bol pedagógom, praktikom aj teoretikom a vychovávateľom mladého rusínsko-ukrajinského pokolenia.
1 
 

Najväčší pedagogicko-osvetový prínos pre pozdvihnutie národného povedomia Rusínov-Ukrajincov má jeho 

pôsobenie v Prešove v rokoch 1844 až 1865.  

 

1 Študentské roky a pôsobiská A. Duchnoviča   
 

Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza v obci Topoľa v roku 1803. Základné vzdelanie získal 

v domácom prostredí a od roku 1813 študoval v Mestskej škole v Užhorode.  O dva roky neskôr nastúpil na  

gymnázium v tom istom meste. Od roku 1821 študoval filozofiu v Košiciach a po štúdiu teológie  v Užhorode 

bol v roku 1827 vysvätený za kňaza.  Po štúdiách pôsobil krátky čas v kancelárii prešovského gréckokatolíckeho 

biskupstva  a neskôr na viacerých miestach v rôznych funkciách – ako súkromný učiteľ ( 1830-1833 

v Užhorode), kňaz ( v obciach Komloš/Chmeľov, Beloveža) i ako biskupský notár ( 1838-1844 opäť 

v Užhorode). Nová etapa v živote A. Duchnoviča začína v roku 1844, keď sa stal kanonikom v Prešove. Vtedy je 

biskupom v Prešove Jozef Gaganec (1793-1842-1875), ktorý sa po smrti biskupa Hrihorija Tarkoviča v roku 

1841 stáva prešovským biskupom od roku 1842. Prešov sa stáva zároveň aj Duchnovičovým posledným 

pôsobiskom, keď tu nakoniec aj zomiera na následky ťažkej choroby 30. marca 1865.   

V roku 1847 sa stal Alexander Duchnovič prvým a zároveň posledným vyslancom Prešovského 

biskupstva v krajskom sneme, ktorý zasadal v Bratislave. Počas vyše 6 mesačného pobytu v Bratislave sa 

                                                           
 

1 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: Duchnovyč jak osvitnij dijač. In: Oleksandr Duchnovyč. Zbirnyk materialiv naukovoji konferenciji, 

prysvjačenoji 100-riččju z dňa smerti (1865-1965). Prjašiv: Dukľa ,č.4, 1965, s.215. 
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zoznámil aj s významnými predstaviteľmi slovenského národného obrodenia Ľ. Štúrom, B. Nosakom-

Nazebudovom, Kellnerom-Hostinským. 

Vo vzťahu k revolučným udalostiam 1848-49 spomeňme, že Duchnovič považoval poddanstvo za veľké 

zlo, preto s nadšením prijal zrušenie poddanstva, slobodu tlače a zjednodušenie podmienok vydávania periodík. 

Nesúhlasí však s násilnými metódami boja „strany radikálov“ na čele s Košútom. Je aj proti tej časti politického 

programu Košúta, ktorá hovorila o slobode iba pre Maďarov. Možno aj „vďaka“ týmto názorom pobudol v máji 

1849 vo väzení, čo vzbudilo ešte väčší odpor Alexandra Duchnoviča proti maďarskému útlaku.      

 

2 Pedagogická a publikačná činnosť A. Duchnoviča 

 

Vo svojej kňazskej ako aj učiteľskej praxi sa Duchnovič už v čase pred svojím pôsobením v Prešove 

stretával  s biedou, chorobami,  ale najmä s nízkou,  ba so žiadnou úrovňou vzdelanosti vidieckeho obyvateľstva. 

V Uhorsku síce od roku 1777 platila reforma Márie Terézie Ratio educationis, ktorá zaviedla štvorročnú školskú 

dochádzku, jej realizácia na vidieku, kde bol život spätý s pôdou, však bola viac ako nedostatočná.  Duchnovič  

ako pedagóg na katolíckom gymnáziu v Prešove (bol učiteľom ruského a latinského jazyka) i ako cirkevný 

hodnostár a školský inšpektor sa pokúšal praktickými krokmi zlepšiť život jednoduchého vidieckeho 

obyvateľstva. Dosiahnutie tohto cieľa videl jednoznačne v raste vzdelanosti, ktorá vedie k väčším možnostiam 

uplatnenia v práci, ale aj v spoločenskom živote.  Svoje úsilie teda sústredil na osvetu nevzdelaného ľudu. V 

 roku 1847  vychádza v Budíne  Кnyžycja čytaľnaja dľa načynajuščych.
2
 Túto učebnicu môžeme považovať za 

prvý rusínsko-ukrajinský šlabikár napísaný „národným jazykom“. Používal sa až do roku 1852, kedy bol 

zakázaný cisárskym patentom. Dovtedy neexistovala žiadna učebnica napísaná v jazyku obyvateľstva 

Podkarpatska, z ktorej by sa mohli deti učiť písať a čítať. Dovtedajšie knihy-učebnice na Podkarpatsku boli 

písané po latinsky alebo v cirkevnej slovančine. Knyžycja bola prvá učebnica pre Rusínov-Ukrajincov, písaná 

pre nich v zrozumiteľnom jazyku. Táto učebnica vyšla počas piatich rokov v niekoľkotisícovom náklade, 

v štyroch vydaniach a samotný Duchnovič daroval počas svojich ciest po vidieku jej viac ako dvetisíc 

exemplárov  ľudovým školám, pretože učebnica bola venovaná predovšetkým deťom, hoci mohla poslúžiť aj 

dospelým, ktorí písať a čítať nevedeli.
3
   

Jedným z najdôležitejším faktorov ovplyvňujúcich vzdelanosť a osvetu je škola. Podľa Duchnoviča mala 

škola existovať v súlade s  potrebami ľudu a národnými tradíciami obyvateľstva Podkarpatska.  Učitelia 

a vychovávatelia detí nemali byť cudzincami,  ale  príslušníkmi svojho národa ovládajúcimi jazyk, dobre 

poznajúcimi históriu a národné tradície.
4
  

Alexander Duchnovič sa podieľal na otvorení mnohých dedinských škôl, ktoré ako školský inšpektor 

navštevoval. Vo svojich prácach ako aj praktickej činnosti kládol dôraz na to, aby  vzdelávanie  prebiehalo 

v národnom duchu. Cieľom bolo vytvoriť u detí a mládeže pocit národnej hrdosti. Inteligencia vychovávaná 

v národnom duchu má, podľa Duchnoviča, lásku a hrdosť k svojmu národu, rodnej reči,  ľudovej kultúre 

a zvykom.
5
 Dôležité postavenie mali podľa neho tzv. triviálne školy. V nich sa malo formovať národné 

povedomie mládeže a detí, ktoré sa v prípade stredoškolského štúdia mohlo ďalej rozvíjať. Duchnovič 

charakterizoval školu takto: „Školoju nazyvajetsja takyj dom, v kotoryj sobyrajetsja junošestvo nauky rady“.
6
 

Ako pedagóg venoval svoju činnosť nielen otázkam metodicko-didaktického charakteru, t. j. ako má prebiehať 

vyučovanie a samotný vyučovací proces, ale aj veciam absolútne praktickým – aká má byť škola veľká, koľko 

má mať tried, ako má vyzerať školský dvor, koľko kabinetov má v škole byť, ako majú žiaci sedieť  a iné.
7
 Aj to 

svedčí o komplexnosti Duchnovičovho ponímania vzdelávania a výchovy. 

Duchnovič si uvedomoval, že pedagogický proces nie je len získavanie nových poznatkov, v prípade 

triviálnych škôl  písanie, čítanie a počítanie, ale ešte dôležitejšie miesto v tomto procese zohráva výchova 

a osveta. Prvotným cieľom  je poskytnúť  vzdelávaným základy ich ďalšieho vzdelávacieho rastu a formovať 

u mladej generácie pozitívne vlastnosti, z nich najmä čestnosť. Jeho pedagogická práca Narodnaja pedagogija 

v poľzu učylyšč i učytelej seľskych, ktorá vyšla v Ľvove v roku 1857 je  prvou príručkou z pedagogiky 

a metodiky výučby na ľudových školách. Duchnovičova kniha zohrala veľkú úlohu nielen v príprave 

pedagogických kádrov pre ľudové školy v Podkarpatsku a v Haliči, ale v celom západoukrajinskom regióne. 

Učiteľov nazval „prosvetiteľami naroda“ (buditeľmi ľudu).  Predpokladá sa, že druhá časť knihy orientovaná na 

                                                           
 

2 Pozri napr. Štec, M.M.: Mova „Bukvarja“ ta inšych posibnykiv O.V.Duchnovyča. In: Oleksandr Duchnovyč, Zbirnyk..., c.d, s.184-191, 

Hurajčík, P.: Movno-chudožnij analiz bukvarja O.Duchnovyča. In: Oleksandr Duchnovyč i naša sučasnisť. Prjašiv: 2003, s.44, Roman, M.: 
„Knyžycja čytaľnaja dľa načynajuščych“ O.Duchnovyča. In: Oleksandr Duchnovyč i naša..., c.d., s.43. 
3 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.216.  
4 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.216. 
5 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.156-157.   
6 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.164 .  
7 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.165-169.  
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špeciálnu pedagogiku (mala byť venovaná metodike výučby jednotlivých predmetov) ostala v rukopise a jej osud 

je neznámy.
8
  

Podľa Duchnoviča je v pedagogickej výchove a vzdelávaní najdôležitejší príklad rodiča a učiteľa a nie 

teoretické znalosti neuplatnené v praktickom živote. Pod výchovou rozumel proces rozumového, morálneho 

a fyzického rozvoja – formovanie ľudskej osobnosti  a  výchovná úloha učenia spočíva v tom, že učiteľ je 

v procese výučby je povinný sprostredkovať deťom nielen nové informácie,  ale ich aj vychovávať v duchu 

vtedajšej morálky. Rodič má vo výchove nezastupiteľné miesto. Obracia sa na nich so slovami: „Rodymcy, 

Prosvješčenje jesť nužnoje dľa naroda,... narod bez prosveščenja ne možet nazyvatysja narodom... Postarajtesja 

o prosvješčenij detej vašych, ibo v tech jesť buduščnosť naroda, buduščnosť žizni“.
9
  

Dôležitú úlohu vo vzdelávacom systéme mali podľa Duchnoviča školskí inšpektori. Podľa neho mal mať 

inšpektor vyššie všeobecné vzdelanie a vzťah k pedagogickej práci a taktiež mal dobre ovládať jazyky, v ktorých 

prebiehala výučba na školách, podliehajúcich jeho kontrole. Úlohou inšpektora bolo školy zakladať, organizačne 

zabezpečovať, určiť na nich vyučovací jazyk, preverovať ich výchovnú a vyučovaciu činnosť. Inšpektor mohol 

tiež školu zavrieť, ak jej činnosť  nezodpovedala predpisom, alebo nebola dostatočne zabezpečená 

kvalifikovanými učiteľmi. Ako vidieť, Duchnovič prácu školského inšpektora považoval za nesmierne dôležitú 

a prikladal jej veľký význam.
10

   

Duchnovič pokladal za dôležitý prvok vzdelávacieho systému aj súkromné školy. Tieto školy však museli 

existovať v súlade s aktuálnymi pravidlami pre školy a ich úroveň musela byť porovnateľná s existujúcimi 

štátnymi školami.  Požadoval ich rovnoprávnosť so štátnymi školami z hľadiska ich organizácie i pedagogického 

procesu. Jeho snahou bolo vytvoriť jednotný systém škôl, ktorý musel bez ohľadu na zriaďovateľa spĺňať 

jednotný organizačno-pedagogický štandard.
11

  

Ako propagátor vzdelávania v rodnom jazyku sa  Duchnovič venoval aj otázke výučby v dvojjazyčných 

oblastiach. Podľa jeho názoru existovali dve možnosti: buď vytváranie spoločných tried, kde by sa vyučovali 

niektoré predmety v jednom a niektoré v druhom jazyku, alebo vytvorenie  tried podľa vyučovacieho jazyka.
12

  

Duchnovičova práca, jeho široké  teoretické a praktické znalosti problematiky ho zaraďujú na  čestné 

miesto medzi najvýznamnejších teoretikov pedagogiky, dokonca ho možno ho možno nazvať Komenským 

Podkarpatska.  

 

3  A. Duchnovič a jeho kultúrno-osvetová činnosť 

 

Ako aktívny pedagóg prešovského gymnázia sa snažil podporovať národné povedomie rusínsko - 

ukrajinských študentov tohto gymnázia. Jedným z dôležitých krokov ďalšieho rastu vzdelanosti a osvety aj 

medzi stredoškolskou mládežou,  aj rusínsko-ukrajinskou inteligenciou v Prešove bolo založenie vzdelávacej 

a literárnej inštitúcie v roku 1850. Literaturnoje zavedenije Prjaševskoje (Prešovský literárny spolok, 1850-

1853), ktorého jedným zo zakladateľov bol práve Duchnovič,  vzniklo najmä z dôvodu potreby vydávania kníh 

a učebníc pre školy a obyvateľstva Podkarpatska. Literaturnoje zavedenije Prjaševskoje úspešne vydalo prvý 

rusínsky kalendár, literatúrny almanach na rok 1851 pod názvom Pozdravlenje Rusinov na god 1851 a o rok 

neskôr almanach pre rok 1852. Tieto almanachy bol veľmi výrazne a kladne prijaté aj v Haliči a ukrajinská 

haličská tlač pozitívne prijala štruktúru almanachu, pretože mal nielen hospodársky ale aj vzdelávací charakter. 

Duchnovič a jeho spolupracovníci vydali aj ďalšie praktické pedagogické diela: Kratkyj zemlepys dľa molodych 

Rusinov (autor A.Duchnovič), opätovne Knyžycju čitaľnuju dľa načinajuščich) a iné knihy. Hoci inštitúcia 

existovala len dva roky, vydala bez pomoci štátu 12 kníh (boli vydávané v Pešti, Viedni, Przemysli aj vo Ľvove) 

a jej práce boli úspešne prijaté aj v Haliči. Samotný Duchnovič hodnotil  činnosť „zavedenija“ takto: 

„Prjaševskoje literaturnoje zavedenije svojim starannjam, za svojimi možlyvosťami, namahajeťsja pošyrjuvaty 

našu slovesnisť, ale i pidtrymuvaty duch nacionaľnosti.“
13

 Venoval sa aj problematike dejín.  V rokoch 1849 

a 1851  publikoval dva články s historickou tematikou a to: Sostojanije Rusinov v Uhorščine“ a „Kratkaja 

istorija uhorskych Rusinov“ a v  roku 1853 Duchnovič vydáva historickú prácu náučného charakteru Istinnaja 

Istorija Karpato-Rusov ili Uhorskych Rusinov, izdana narodoľubcem Alexandrom Duchnovyčom, ktorá mala 

patriotický charakter a jej úlohou bolo prebudiť v podkarpatskom ľude záujem o vlastnú históriu a vytvoriť si 

vzťah k rodnej reči a svojim tradíciám.
14

 V tom istom roku však  Duchnovič  Jakivu Holovackému
15

 napísal, že 

                                                           
 

8 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s. 221. 
9 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.218. 
10 Bodnar, A.D.: O.Duchnovyč i rozvytok narodnoho škiľnyctva na Zakarpaťti. In: Oleksandr Duchnovyč. Zbirnyk materialiv naukovoji 

konferenciji, prysvjačenoji 100-riččju z dňa smerti (1865-1965). Prjašiv: Dukľa,č.4, 1965, s. 229. 
11 Bodnar, A.D.: O.Duchnovyč a rozvytok..., c.d., s.229. 
12 Bodnar, A.D.: O.Duchnovyč a rozvytok..., c.d., s.229. 
13 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.107-108.   
14 Danilák, M. 
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ďalšia činnosť Literaturnoho zavedenija : „ne jesť odobrenno pravyteľstvom“.
16

 Napriek tejto nepríjemnej 

záležitosti Duchnovič pokračuje veľmi intenzívne vo svojej pedagogicko-buditeľskej práci. Snaženia 

Duchnoviča a ďalších národných predstaviteľov vyvolali ohlas aj u slovenských národovcov, napr. J.M. 

Hurbana.
17

 

Veľkú úlohu Duchnovič prikladal knižniciam. Vo svojej práci Chronologičeskaja istorija Prjaševskoj 

eparchii ot jeja načala do končiny pervogo jeja episkopa Grigorija Tarkoviča (napísanej po latinsky)  sa venoval 

okrem iného aj existencii knižnice pri prešovskom biskupstve a aj on samotný mal veľkú knižnicu, ktorú venoval 

kláštoru v Krásnom Brode s tým, aby bol sprístupnená širokej verejnosti.
18

 Knihy charakterizoval takto : „Knyhy 

suť taže i pismena posobijem, i pomočšiju prosveščenija, kotoroje otličajet smertnaho, čeloveka ot životnych“.
19

 

Duchnovič však nebol len literátom a pedagógom. Bol to praktický človek, ktorý vedel, že pre 

vzdelávanie treba vytvoriť adekvátne materiálne podmienky. V roku 1862 zakladá spolu z ďalšími 

predstaviteľmi rusínsko-ukrajinského národného hnutia Obščestvo svjatoho Ioanna Krestitelja i Predteči (Spolok 

sv. Jána Krstiteľa, 1862-1874). Ulohou spoločenstva bola v prvom rade materiálna, ale aj výchovná pomoc 

rusínskym študentom prešovského katolíckeho gymnázia. Spoločenstvo im zaisťovalo ubytovanie, stravovanie, 

učebné pomôcky a literatúru. Prvý rok svojej existencie pomáhalo 16 študentom a v školskom roku 1864/1865 

zakúpilo zo svojich prostriedkov budovu so záhradou za 4650 zlatých. Vznikol internát, v ktorom počas 

nasledujúcich rokov žilo postupne až 54 študentov (v školskom roku 1869-1870). Spoločenstvo žilo z darov a aj 

samotný Duchnovič pri jeho vzniku daroval  fondu 200 zlatých. Duchnovič  podporoval aj študentov v Haliči.  

Pre spoločenstvo a internát Duchnovič napísal stanovy - Pravyla dľa vospitannikov Obščestva sv.Ioanna 

Krestiteľa i Predteči-, v ktorých uplatnil mnohé zo svojich plánov a návrhov, publikované v práci Narodnaja 

pedagogija v poľzu učylyšč i učytelej seľskych. Tieto pravidlá sa skutočne na internáte počas jeho fungovania 

dodržiavali a rešpektovali.  Ubytovaní študenti museli napríklad hovoriť medzi sebou po rusínsky a v ústnom 

prejave museli dodržiavať gramatické pravidlá, tiež sa mali zaujímať o národné otázky.
20

  

Duchnovičovi išlo aj o celkové pozdvihnutie vidieka. Vo svojich prácach sa  venoval nielen 

pedagogickým otázkam, ale aj praktickým záležitostiam života. Vydal niekoľko prác z liečiteľskej tematiky: 

Domašnij likar, Recepta k otvraščeniju raznych boliznej i k dostiženiju hlubokoj starosti a iné. Poskytol ľudu 

rôzne recepty na prípravu jedál z divorastúcich rastlín a plodov, pretože ľudia častokrát umierali od hladu, najmä 

v čase neúrody ( Chlib iz pyrnyci, O propitaniji v nuždi a iné). V roku 1848 vydal prácu O narodach 

krajňanskych ili Karpatorosach uhorskych pod Beskydom v Zemplinskoj, Ungskoj i Šariskoj stolyci žyvuščych, 

ktorá má etnologický charakter a opisuje v nej dejiny osídlenia, faunu, flóru, poľnohospodárstvo a hospodárstvo, 

život Rusínov-Ukrajincov východoslovenského regiónu. Venoval sa aj zbieraniu hudobného folklóru a mnohé 

básne zhudobnil. Niektoré jeho  piesne neskôr uverejnil už spomenutý Jakiv Holovackyj pod názvom Pisni 

sobrannyja Alexandrom Duchnovyčem v Prjaševi.  Alexander Duchnovič napísal aj modlitebné knihy  a dokonca 

aj dve  divadelné hry – Dobroditeľ prevyšajet bahatstvo a Holovnyj tarabanščik. Všetky tieto jeho aktivity mali 

národnobuditeľský charakter a prispeli k pozdvihnutiu národného povedomia Rusínov-Ukrajincov.
21

 

Ako sme už vyššie spomenuli, Alexander Duchnovič vyučoval na gréckokatolíckom gymnáziu v Prešove 

„ruský“ jazyk. Svoje prvé básne písal po maďarsky a po latinsky a istý čas aj v cirkevnej slovančine. Jeho 

najvýznamnejšie práce pedagogického charakteru však boli napísane v jazyku, ktorý bol kombináciou cirkevnej 

slovančiny a podkarpatských nárečí,  ale aj  v spisovnej ruštine.
22

  Práve  tieto nárečia sa mali stať základom 

spisovného jazyka podkarpatských  Rusínov-Ukrajincov, o ktorý sa v istom období svojho života Duchnovič 

pokúšal. Ďalším dôvodom Duchnovičovej snahy bola ochrana cyriliky pred politickými snahami o jej 

odstránenie. V 50-tych a 60-tych rokoch 19. storočia sa v oblastiach c.k.monarchie obývaných rusínsko-

ukrajinským obyvateľstvom objavila kampaň za odstránenie cyriliky a jej nahradenie latinskou abecedou. 

Iniciátorom tejto snahy bol haličský miestodržiteľ a cieľom bolo odstránenie z monarchie „rusčizny“ (rusizmu) 

zavedením latinky s českým pravopisom.  Pri  ochrane cyriliky tak zohrali dôležité miesto jeho práce 

                                                                                                                                                                                     
 

15 Holovac´kyj, Jakiv (1814-1888) – narodil sa v rodine kňaza, vyštudoval budapeštiansku univerzitu, od roku 1848 sa stal profesorom na 

Univerzite vo Ľvove a neskôr sa stal jej rektorom. Venoval sa histórii, zbieral ľudové piesne, povery a príslovia, v posledných rokoch života 
pracoval ako vedúci archeologickej komisie vo Vilňuse. 
16 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.108.   
17 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.216-217. 
18 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.219-220. 
19 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.159-162  
20 Ryčalka, M.: O.V.Duchnovyč..., c.d., s.123-124. 
21 Pozri:  Mušinka, M.: Bol A. Duchnovič etnológom? Áno. In: Alexander Duchnovič po 200 rokoch. Prešov: Knižnica P.O.Hviezdoslava 

2003, s.13-14. 
22 K jazyku, v ktorom písal A.Duchnovič, pozri: Štec, M.M.: Mova „Bukvarja“ ta inšych posibnykiv O.V.Duchnoviča. In: Oleksandr 
Duchnovyč, Zbirnyk..., c.d, s.184-191, Hurajčík, P.: Movno-chudožnij analiz bukvarja O.Duchnovyča. In: Oleksandr Duchnovyč i naša 

sučasnisť. Prjašiv: 2003, s. 44, Štec, M.: Oleksandr Duchnovyč i cerkovnoslovjans´ka mova. In: Oleksandr Duchnovyč i naša sučasnisť. 

Prjašiv: 2003, s. 47-48.  
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Liturgičeskyj katechizys, Molytvenyk dľa ruskych detej, Chlib duši (jeho najpopulárnejšia kniha, ktorá vyšla  

v siedmich vydaniach v priebehu dvadsiatich piatich rokov)  a iné.
23

 

Alexander Duchnovič spolupracoval s predstaviteľmi slovenského národného hnutia (Jonášom 

Záborským, Andrejom Radlinským, Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským, Samuelom Daxnerom, Petrom 

Kelnerom-Hostinským, Jozefom Viktorínom, Bohušom Nosákom-Nezabudovom, Viliamom Paulíny-Tóthom a 

inými)
24

 a spolu s ďalším predstaviteľom rusínsko-ukrajinského obrodenia Adolfom Dobrianskym
25

 privítal 

založenie Matice Slovenskej (Spolok sv. Jána Krstiteľa sa v roku 1866 stal kolektívnym členom Matice 

slovenskej). Vo svojich almanachoch veľakrát publikoval preklady prác slovenských autorov. Práve činnosť 

„štúrovskej generácie“ výrazne ovplyvnila dielo a život Duchnoviča. Spoluprácu nadviazala aj s českými, 

poľskými, ruskými a ukrajinskými slavistami, pretože veľký dôraz kládol na ideu všeslovanskej vzájomnosti.  

 

Záver  

 

Duchnovič pôsobil práve v období, ktoré bolo pre jeho pedagogicko-osvetovú činnosť viac-menej 

priaznivé. Po jeho smrti a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) síce výsledky práce jeho samotného a tiež 

jeho spolupracovníkov kulminovali, ale po roku 1875 (práve vtedy došlo k zatvoreniu Matice slovenskej) sa  

intenzívne zosilňuje proces maďarizácie. Nastáva prenasledovanie predstaviteľov nemaďarských národov 

Uhorska a presadzuje sa maďarizácia štátnych úradov a ustanovizní. Tento proces sa prejavil  aj v tom, že na 

prešovskom katolíckom gymnáziu prestáva výučba ruštiny a počet škôl, kde sa vyučovalo v jazyku 

podkarpatského obyvateľstva, postupne klesá z 571 v roku 1874 na 23 v roku 1906. Po prijatí Apponiho zákonov 

v roku 1907 prestávajú takéto školy existovať.
26

 

K Duchnovičovi sa hlási rusínska aj ukrajinská orientácia na Slovensku. Je vecou seriózneho vedeckého 

bádania, bez emócií a pseudovedátorstva,  či sa rusínčina na Podkarpatsku bude chápať ako nárečie ukrajinského 

jazyka, alebo ako samostatný jazyk. Pre obe orientácie je však Duchnovičovo dielo porovnateľné s dielom 

najvýznamnejších slovenských národovcov. Možno azda konštatovať, že v mnohom urobil Duchnovič pre 

podkarpatský ľud viac, pretože svoje práce venoval aj teórii a praxi vzdelávania a výchovy. Alexander 

Duchnovič svojím životom a dielom prekročil región,  v ktorom pôsobil a je trvalou hodnotou národného hnutia 

Rusínov -Ukrajincov  Slovenska, Poľska a západnej Ukrajiny.  

 

                                                           
 

23 Kovaľ, M.F., Ryčalka, M.I.: c.d., s.220-221. 
24 Pozri: Bača, J.: Životná cesta farárovho syna. In: Alexander Duchnovič po 200 rokoch. Prešov: Knižnica P.O.Hviezdoslava 2003, s.11-12. 
25 Dobriansky, Adolf (1817-1901) – politický a kultúrny dejateľ, bol členom tzv. Ruskej trojky, spolu s A. Duchnovičom privítali  založenie 

Matice slovenskej. Sami boli zakladateľmi  Obščestva sv. Ioanna Krestiteľa i Predteči,  od roku 1851 pôsobí v Pešti v štátnej správe, v  roku 
1867 odišiel z uhorského snemu, od roku 1881 žil v Ľvove. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa začal  orientovať na Rusko a stal sa 

propagátorom moskvofilstva. 
26 Bodnar, A.D.: O.Duchnovyč a rozvytok..., c.d., s.233.  
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