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Rusíni-Ukrajinci (v historickom kontexte označovaní aj ako Rusíni, Ruténi, 
Uhrorusi, Karpatorusi, podkarpatskí Rusíni, uhorskí Ukrajinci, karpatskí 
Ukrajinci, Rusnáci a pod.) tvoria v Strednej Európe jedinečný jav. Územie, ktoré 
obývajú, predstavuje hranicu dotykov dvoch kultúr – západnej a východnej 
(Slavica Romana a Slavica Orthodoxa), a tie sa prejavujú, popri inom, aj 
v kresťanských obradoch s odlišným rituálom a písmom. 

V priebehu historického vývoja nadobudla kultúra tohto etnika (v užšom 
zmysle sa to týkalo aj literatúry) v porovnaní s inými národnými kultúrami 
špecifické črty. Formovalo ju multikultúrne prostredie, v ktorom sa utvárala  
nielen kultúra „silných” národov, ale aj tých, ktorí žili v podobných politických 
i sociálnych podmienkach a vyrovnávali sa s rovnakými alebo podobnými 
problémami ako Rusíni-Ukrajinci. Hoci v niektorých oblastiach monarchie 
tvorili počtom väčšinové obyvateľstvo, na okrajových územiach etnika žili 
v susedstve alebo spoločne s predstaviteľmi, tvorcami a nositeľmi kultúry iných 
národností či etnických skupín. Zložitá sociálna a politická prax v národne 
členitom štáte sa ich hlboko dotýkala. 

V historických relevantných podmienkach sa preto prejavuje výrazné úsilie 
predstaviteľov tejto národnosti o kontakty so susednými, zvlášť jazykovo 
blízkymi kultúrami, čo nevyhnutne spôsobilo, že okrem blízkych 
(východo)slovanských kultúr, politicky presadzovanej maďarskej a čiastočne 
nemeckej kultúry tieto dotyky ponúkajú široké možnosti pre výskum fenoménu 
tolerancie a intolerancie. Jednotlivé etnické vplyvy dokumentujú vzájomnú 
spoluprácu, t. j. otvorenosť a toleranciu na jednej strane, alebo separáciu na 
strane druhej. 

Vo všeobecne nepriaznivých podmienkach pre slovanské národnosti 
stagnoval rozvoj kultúrneho života Rusínov-Ukrajincov. Napriek 
nevyhovujúcim podmienkam došlo k jeho oživeniu predovšetkým v súvislosti 
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s národným obrodením slovanských národov. Nevýhodou Rusínov-Ukrajincov 
bolo to, že na nimi obývanom území neexistovali do roku 1848 možnosti na 
vznik organizovaného kultúrneho hnutia. Revolúcia v rokoch 1848 – 1849 
zaktivizovala aj ich pokrokové sily. Centrom emancipačných snáh sa vďaka 
Alexandrovi Duchnovičovi (1803 – 1865), ktorý bol najvýraznejšou osobnosťou 
dobového kultúrneho (a do určitej miery aj politického) života Rusínov-
Ukrajincov, stal Prešov. Neskôr sa centrála činnosti preniesla do Užhorodu. 
Činnosť uvedomelých aktivistov však komplikoval fakt, že svetská inteligencia 
sa vzdelávala v cudzom (prevažne maďarskom) jazykovom prostredí, 
neexistoval pre ňu jazykový problém a drvivá väčšina ani nemala záujem 
o rozvoj národného uvedomenia. Čo sa týka predstaviteľov cirkvi, situácia bola 
podobná. Uniatské duchovenstvo bolo síce vďaka štátnej politike oficiálnou 
mocou akceptované, avšak jeho predstavitelia boli len výnimočne národne 
uvedomelí, vlastencov doslova reprezentovala len hŕstka dejateľov. 

Malý počet prevažne poľnohospodárskeho obyvateľstva, ako aj nepatrný 
mestský element, nemal vedomie výraznej národnej dejinnej tradície. 
Nediferencovanosť spoločenského života, celková zaostalosť a finančná 
závislosť buržoázie popri nízkej životnej a kultúrnej úrovni väčšej časti 
populácie zapríčinili, že Rusíni-Ukrajinci v priebehu 19. storočia nedokázali 
vyriešiť otázku spisovného jazyka. Literárne sa vyjadrovali tzv. jazyčijem (zmes 
elementov karpatského variantu ruského jazyka, národného jazyka, cirkevnej 
slovančiny a niekedy aj maďarskej terminológie). Tento fakt dlhodobo ovplyvnil 
aj budúci vývoj uvedeného etnika. 

Pod problém menšiny v prostredí väčšej jazykovej komunity sa podpísala aj 
skutočnosť, že k dobovým omylom patrila intolerancia, vzájomné odsudzovanie, 
negácia nie vlastných jazykových, kultúrnych a politických snáh, teda 
neschopnosť akceptovať princíp solidarity s inými ľuďmi a kultúrami, pričom 
pluralita a tolerancia sa dopĺňajú. Práve nedostatok tolerancie, vnímanie inej 
národnej identity, ako aj nenútenie protivníkov, či partnerov z iného kultúrneho 
prostredia, aby prijali zaužívaný hodnotový systém, sa prejavoval vo vzťahu 
väčšinového obyvateľstva k menšinovému. Automaticky to postavilo jeden 
subjekt do pasívne obrannej politiky a druhý do politiky ofenzívnej. Uvedené 
javy sú prezentované v oficiálnych vládnych politických snaženiach 
a zanechávajú stopy aj v literárnom dedičstve. 

Hoci v porovnaní so súčasnosťou bolo cestovanie a migrácia obyvateľstva 
obmedzené, ľudia nežili v informačnej a estetickej izolácii, stretávali sa, 
spolupracovali a udržiavali kontakty. Vzájomné dotyky neunikli pozornosti 
spisovateľov a tí vo svojej tvorbe zachytili a svojsky objasnili pozorované javy. 
Vychádzali predovšetkým z dobových potrieb a v premyslenom, ba až do 
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programov dobudovanom záujme o všestranné povznesenie súčasti národného 
života upriamovali svoju pozornosť na tie jeho časti, ktoré oslovovali 
a formovali členov národného spoločenstva. I preto išlo v 19. storočí spravidla 
najmä o ľudovýchovnú, osvetovú a národnouvedomovaciu činnosť, ktorá bola 
tematicky aj žánrovo prispôsobená sledovaným cieľom. 

Problematiku tolerancie a intolerancie je možné priblížiť rozličnými 
spôsobmi, medzi ktoré o. i. radíme hodnotenie činnosti predstaviteľov 
dobového politického života, či analýzu pôvodnej autorskej tvorby Rusínov-
Ukrajincov 19. storočia. V prípade literárnej oblasti je potrebné zamerať sa aj na 
a zobrazenie interetnických vzťahov v tvorbe málopočetného spisovateľského 
zázemia, lebo jej zástupcovia boli aktívni aj v spoločenskej a kultúrnej sfére. Už 
spomínaná vedúca osobnosť analyzovaného obdobia A. 
Duchnovič, predstavujúca ideologického a duchovného vodcu generácie 
označovanej ako „buditeľská” generácia, spolupracoval predovšetkým so 
Slovákmi. Tí dlhodobo žili spolu s Rusínmi-Ukrajincami v rovnakých štátnych 
útvaroch. Ich osudy sa v mnohom podobali a dlhé roky pociťovali rovnaký 
sociálny a národnostný útlak. A. Duchnovič v spolkovej činnosti využil 
skúsenosti štúrovského hnutia. Členmi ním založenej ustanovizne Prešovký 
literárny spolok, boli aj Slováci – Ján Andraščík, bratia Nosákovi a Peter 
Kellner-Hostinský1 a Spolok sv. Jána Krstiteľa, ktorý Duchnovič založil na 
pomoc chudobným študentom, finančne podporili Jozef Viktorin, Bohumil 
Nosák, V. Pauliny-Tóth a Ján Francisci-Rimavský2. V rámci svojich kontaktov 
so Slovákmi sa Duchnovič a A. Radlinský neúspešne pokúsili o vydanie 
spoločného cirkevno-literárneho časopisu3, predstavitelia oboch národností 
vystupovali na stránkach dobových periodík. Čulé pracovné kontakty existovali 
medzi Alexandrom Pavlovičom a Jonášom Záborským, J. Záborským a Adolfom 
Dobrianskym. Posledne menovaný založil spolu s A. Radlinským a S. Ormisom 
v Banskej Štiavnici Ženský spolok, stál pri zrode Pešťbudínskych vedomostí4, 
patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej, bol zvolený za poslanca 
Uhorského snemu. Okrem toho v spolupráci so srbskými a rumunskými 
poslancami presadzoval ideu rovnoprávnosti všetkých národov a národnostných 
menšín v Uhorsku a jej ústavné zabezpečenie5. Kontakty medzi Slovákmi 
                                                 
1 LAZAR, E.: K slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom v XIX. storočí. In: Slovenské pohľady, 
72, 1956, č. 11, s. 1167. 
2 POPOVYČ, A.: Do vidnosyn Jana Francisci-Rymavskoho z ukrajincjamy. In: Dukľa, 6, 1958, č. 2, 
s. 158-159. 
3 RUDLOVČAK, O.: Šľachamy slova. Rozvytok žurnalistyky ukrajinciv Schidnoji Slovaččyny. In: 
RUDLOVČAK, O.: Biľa džerel sučasnosti. Prjašiv, 1981, s. 277. 
4 DOBRIANSKY, A.: In: Encyklopédia Slovenska. I. zväzok A-D. Bratislava 1977, s. 529. 
5 Ibidem.  



 
 
 

Ľubica Babotová 

 314

a Rusínmi-Ukrajincami existovali medzi mnohými dejateľmi a keďže mali 
spoločné alebo aspoň podobné ciele, vyznačovali sa maximálnou toleranciou. 

Umelecká tvorba Rusínov-Ukrajincov nebola v 19. storočí ani bohatá, ani 
žánrovo vyhranená, napriek tomu próza a dramatická tvorba zrkadlili 
názory, postoje a reakciu autorov na pálčivé dobové problémy, ku ktorým patrili 
aj kontakty medzi obyvateľstvom. Tvorba A. Duchnoviča neformuje a len 
čiastočne reflektuje národné medzietnické vzťahy v krajine. V tomto smere sa 
z umeleckej tvorby oceňuje jeho najvýraznejšie dielo, ľudová komédia so 
sociálnymi a vlasteneckými motívmi Dobroditeľ prevyšajet bohatstvo z roku 
1850 (autor využíva skúsenosti slovenských spisovateľov J. Andraščíka a J. 
Záborského), v ktorom stvárnil vzťahy medzi krčmárom Čmuľom a dedinčanmi. 
Podobne spolužitie vidiečanov s predstaviteľmi drobných vykorisťovateľov 
zrkadlí sociálna tvorba básnika Alexandra Pavloviča (1819 – 1900). Detailnejšie 
sa obľúbenému náučne využívanému sujetu venovali Anatolij Kralyckyj (1835 – 
1864) a Ivan Syľvaj (1838 – 1904). 

Vzťahy predstaviteľov viacerých národností neobišli poviedku A. 
Kralyckého Pastyr v polonynach (Povistka iz storon pod-Karpatskych) z roku 
1860. V zhode s postulátmi romanticko-sentimentálnej prózy autor demonštruje 
oficiálnu dobovú tézu, v ktorej sa do mravného kontrastu dostali čestný vidiecky 
život voči skazenému mestskému prostrediu a v súvislosti so silnou 
denacionalizáciou silnejú v poviedke vlastenecko-buditeľské tendencie. 
Jednoduchí vidiečania Olena a Volodymyr sú hrdí na svoj pôvod, stelesňujú 
a vyjadrujú najvyššie morálne kvality, ktoré sa v epike od čias romantizmu 
výrazne presadzovali. Postavy sa dostali v príbehu do protikladu voči etike 
z praxe, ktorú modelovo vyjadruje postava Marie-Flory a bojara Dumitria-
Tychomyra, žijúci v meste zhýralým a nerestným životom. Kralyckyj za motív 
na podlosť a zlo uvádza „moment”, keď sa hmotné presadí nad duchovným, 
vlastne prináležanie k spoločenskej vrstve nad povedomie osobnej totožnosti 
s národnosťou. Záporné povahové vlastnosti postáv sú autorom upravované 
podľa toho, akému typu adresáta bola próza určená. 

Kultúru zrelosť a názory etnickej identity Kralyckyj modelovo uskutočnil 
v poviedke Fedor Petrjuk. Povisť z Marmarošskych hor z roku 1862 (bojar 
zrádza, pospolitý ľud je nositeľ vysokých morálnych hodnôt) a na postave 
kniežaťa Laborca v próze Kňaz Laborec. Istoričeskaja povisť iz IX vika (1863). 
Motívu sa venovali viacerí autori. Slovák Bohuš Nosák-Nezabudov vo svojej 
„povesti rusínskej” Laborec (1845) pripísal zradu Nemcovi Vičeringovi, miestny 
predstaviteľ analyzovanej literatúry Alexander Homičkov v próze Pokorenije 
Užhoroda. Povisť (1865) nemenovaným rytierom spomedzi vlastných dvoranov 
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a v Kralyckého próze sa zradcom stal predstaviteľ z vlastného národa – 
Slavoľub. 

Anatolij Kralyckyj sa vo svojich prózach zmieňuje aj o iných národnostiach. 
Využíva postrehy o nich na skonkrétnenie spoločenského priestoru, v ktorom sa 
príbeh odohráva. V kompozičnom priestore prózy, ako „ozvena” spisovateľskej 
stratégie zostávajú postavy s poslaním vyjadrovať národnoobranné názory 
autora. Príbeh prózy Ďak. Povisť iz uhorsko-rusjkoho žytja (1866) sa odohráva 
medzi Rusínmi, Slovákmi a Poliakmi. Príhody postáv ilustrujú Kralyckého 
didakticko-náučné tendencie, tolerantný či netolerantný postoj k jednotlivým 
postavám. Autorova pozornosť sa sústredila na typ protagonistu, na strýka Filipa 
(jeho poľskí rodičia sa riadili latinskými obradmi) a ten sa stal kantorom pre 
východný obrad. 

Aktívne zapojenie sa do príbehu „nerusínskych” protagonistov je výrazné 
v poviedke Pijavica. Povisť iz uhorsko-ruskoj narodnoj žizni (1969). V postave 
krčmára Sruľa A. Kralyckyj stelesnil podľa jeho názoru príčinu alkoholizmu 
obyvateľstva žijúceho pod Karpatmi. Sruľ je chamtivý prospechár a takí istí sú 
aj členovia jeho rodiny. Nielen vo vzťahu k prostým ľuďom, ale aj medzi sebou. 
Parazitizmus a úžerníctvo dedinských krčmárov v 19. storočí nesmierne 
vzrastalo a šírilo sa. Kapitalizácia dediny a prežitky feudalizmu dovoľovali 
činnosť úžerníkov a preto v nich buditeľská generácia videla veľké mravné, 
sociálne i národné zlo, čo svojráznym spôsobom zobrazovala vo svojej tvorbe. 
Eticky vyhranený autor spravidla nedoceňoval ekonomickú časť rozvoja 
spoločnosti, preto neprijal ideu premeny úžerníka na drobnokapitalistického 
podnikateľa. Vychádzajúc len z lineárnych a empiricky motivovaných názorov, 
považovali predstavitelia analyzovanej literatúry za najväčšieho nepriateľa 
jednoduchých ľudí alkoholizmus a toho, kto ho podporuje – teda úžerníka. 
K najvýraznejším textom v tomto duchu patria prózy Ivana Syľvaja Šestak. 
Povisť Urijila Meteora (Syľvajov pseudonym) z roku 1874, Bida, nit žyda 
(časopis Lystok 1892-1894) a i. 

Názory A. Kralyckého na interetnické vzťahy sa rozvinuli v cykle troch 
poviedok Žytejskija drjazgy, v ktorých sa stretávajú typy rozličných národností 
žijúci na spoločnom území – Rusíni, Maďari, Židia. Sociálne a mravne 
popreplietané sujetové línie medzi nimi zrkadlí ich spolužitie. Vzťahom medzi 
Rusínmi, Maďarmi, Rómami a Židmi sú zachytené v už spomínanej Syľvajovej 
próze Šestak a čiastočne v anekdotickej poviedke Ne terpyťsja gorazd! ili takija 
bylinky, v konce kotorych ľudi smejutsa a demon rukopleščet (1899). V poviedke 
Dennica meždu zvezdami (1901) priblížil I. Syľvaj vzťahy medzi Slovanmi 
a Nemcami. Zámerom bolo obhájiť prvenstvo, teda dejinnú pôvodnosť aj 
autonómnosť slovanskej kultúry a význam ducha starých Slovanov pre 
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súčasníkov. Intrigy a boj o Mirkovu náklonnosť symbolizujú oveľa dôležitejší 
zápas, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ide o boj medzi Východom a Západom, 
o politickú, kultúrnu a teda aj o náboženskú hegemóniu v Uhorsku. 

Výber zmienených próz naznačuje, že spomenutí spisovatelia spôsob 
stvárnenia (toleranciu i netoleranciu) podmieňovali ideám a spoločenským 
cieľom, ktoré sledovali. Nechápali dejinný a spoločenský rozvoj a so zreteľom 
na adresáta vzťahy medzi ľuďmi romanticky idealizovali, alebo zámerne 
zobrazovali iba tmavými farbami. Svojsky reagovali na jednoduché i zložitejšie 
medziľudské vzťahy nielen vo vlastnej etnickej skupine, ale aj na vzťahy 
s predstaviteľmi iných národností. Názory, ktoré spisovatelia zastávali, neboli 
výlučne ich vlastnými názormi. Vplyvom širokého spektra rôznych okolností 
(politických, spoločenských a pod.) boli všeobecne rozšírené. Existovali 
dlhodobo a ich rezíduá určitým spôsobom pretrvávajú aj v súčasnosti. 

Na odstránenie nedostatkov je potrebné sebavedomie i vyspelosť z oboch 
strán, preferovanie vzťahu rovnosti medzi ľuďmi a vzájomného rešpektu 
v odlišnosti, čo si vyžaduje čas, ekonomické i politické podmienky, ako aj 
rozmer prekonať malý a veľký národ. Partner musí taký priestor, ktorý získava 
pre seba, poskytovať aj iným, čo si vyžaduje aktívny prístup všetkých 
zúčastnených v širších historických, politických i kultúrnospoločenských 
súvislostiach. 
 
 
Babotová, Ľubica  
 

A ruszinok-ukránok formálodásának 
társadalmi és történelmi sajátosságai a szláv Európában 
(a 19. századi kulturális intolerancia következményei) 

 
A ruszinok-ukránok (akik a történelmi kontextusban mint ruszinok, ruthének, 
magyar oroszok, kárpát oroszok, kárpátaljai ruszinok, kárpát ukránok, 
rusznákok, stb. említettetnek) a nemzeti átalakulás idejében egy egyedülálló 
közép-európai jelenséget képviseltek. Az általuk lakott terület a két, azaz nyugati 
és keleti kultúra (Slavica Romana és Slavica Ortodoxa) határát képezi, ami pld. a 
két keresztény rítusban, két írásban is megnyilvánul. Az adott történelmi 
feltételek között ennek a „nemzetiségnek“ a képviselıi kapcsolatba igyekeztek 
lépni elsısorban a szomszédos, nyelvileg is hasonló kultúrákkal, ami széles 
lehetıséget biztosít a tolerancia és az intolerancia kutatására. A ruszinok-
ukránok kulturális fejlıdése a szláv nemzetek „felébredésével“ összefüggésben 
kezdıdött. Hátrányuk az volt egyrészt, hogy az általuk lakott területen 1848-ig 
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nem volt keret a szervezett kulturális mozgalom létrejöttére; másrészt pedig az, 
hogy világi értelmiségük, amely képzettségét idegen nyelvi környezetben 
szerezte meg, nem nagyon érdeklıdött a nemzeti öntudat iránt. A kisszámú 
mezıgazdasági lakosság és jelentéktelen városlakó elem pedig nem rendelkezett 
a nemzeti és történelmi hagyomány tudatával. Mindezért a ruszinok-ukránok a 
19. század folyamán nem voltak képesek megoldani az irodalmi nyelv kérdését. 
Irodalmilag az ún. jazicsjével fejezték ki magukat, ami a kárpátorosz nyelv, 
nemzeti nyelv és egyházi szláv terminológia, ill. a magyar nyelv elemeit 
tartalmazta. Ez a tény is befolyásolta az etnikum további fejlıdését, mint ahogy 
a 19. századnak a nemzeti ügyben megmutatkozó „tévedése,“ amely nem tette 
lehetıvé a különbözı kultúrák közötti szolidaritást.  
 
 
Ľubica Babotová 
 

The Social and Historical Features of the Development 
Ruthenian-Ukrainians in Slavic Europe  

(The Consequences of Cultural Intolerance in the 19th century) 
 
The Ruthenian-Ukrainians were in a unique situation in Central-Europe during 
the period of the formation of national identity. They inhabited the frontier 
regions of Western and Eastern cultures (Slavica Romana and Slavica 
Orthodoxa), and the differences of which were to be reflected in different 
Christian rituals and alphabets. The cultural development of the Ruthenian-
Ukrainians started with the national awakening of the Slavic nations. They were 
in a disadvantageous situation for two reasons. First is the lack of the conditions 
of the development of an organised cultural movement on the territories they 
inhabited until 1848. On the other hand, their secular intelligentsia were trained 
in a foreign linguistic environment and were not concerned in national 
consciousness. The small agricultural populatioon and and insignificant layer of 
townspeople had no real knowledge of national and historical traditions. As 
a result, the Ruthenian-Ukrainians were not able to solve the problem of a 
standard literary language during the 19th century. This further affected the 
development of this ethnic group, similarly with the „fault“ of the 19th century in 
the treatment of the ethnic question, which put the solidarity between different 
cultures out of the question. 



 

 




