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Válečný veterán Ilko Königsberg, přísluš-
ník 1. čs. armádního sboru v SSSR, se 
narodil 12. března 1921 ve vesnici Vo-
lovec v okrese Svaljava na Podkarpatské 
Rusi (asi 50 km od hranic se Slovenskem). 
Otce nikdy nepoznal, maminka se starala 
sama o malé hospodářství. Ve Volovci na-
vštěvoval českou obecnou školu. Po jejím 
absolvování pokračoval ve třech zimních 
zemědělských kurzech a pomáhal doma 
s hospodářstvím. Podkarpatská Rus, před 
válkou součást Československé republiky, 
měla pohnutý osud – zejména to platí 
pro její obyvatele. Po maďarské okupaci 
v roce 1939 mnozí mladí muži uprchli ze 
svých domovů, aby nemuseli nastoupit do 
maďarské armády. Také Ilko Königsberg 
opustil rodnou vesnici a emigroval do 
Sovětského svazu. Po přepadení SSSR 
fašistickým Německem se rozhodl spojit 
svůj život s bojem proti fašismu. V roce 
1943 vstoupil do československé jednot-
ky v Jefremově, které velel pplk. Ludvík 
Svoboda. Po absolvování základního 
výcviku byl zařazen jako kulometčík 
k tankové rotě, které velel poručík Josef 

Buršík. V dubnu 1944 opustila čs. jed-
notka Volyň a přesunula se do Kamence 
Podolského, odkud po vlastní ose zamířila 
blíž ke Karpatům, do prostoru Černovic. 
V okolních lesích, u obcí Stecova, Sada-
gury a Snjatyně, se rozložily jednotlivé 
útvary sboru. Žilo se převážně v lesích, 
v zemljankách. A tam také probíhal in-
tenzívní výcvik. „Nejtěžší byly boje na 
Dukle,“ vzpomíná Ilko Königsberg. „Bylo 
to velmi těžké, i dnes se mi vybavují vzpo-
mínky na padlé kamarády. Myslím si, že 
k bojům na Dukle nemuselo dojít, Němci 
byli silně opevněni a my jsme mohli přes 
polské městečko Krosno obejít,“ dodává. 
Po bojích na Dukle a překonání Dukel-
ského průsmyku postupovala čs. jednotka 
směrem na Liptovský Mikuláš a v bojích 
o Liptovský Hrádek byl Ilko Königsberg 
těžce raněn do nohou a hlavy. Dodnes 
má v hlavě jizvu po střepině granátu. Do 
konce války se pak léčil v Tatranských 
Matliaroch, společně s dalšími volyňský-
mi Čechy, kteří se zde léčili ze zranění. 

Pokračování na straně 8
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„Nejtěžší byly boje na Dukle,“ 
vzpomíná veterán

O paměti i pamětnících
Na letošní rok opět připadá výročí řady událostí důležitých pro 
dějiny naší země. A nejen pro dějiny, mnohé mají význam také 
pro současnost a budoucnost. Uplyne devadesát let od schválení 
zákona č. 21/1920 o připojení Podkarpatské Rusi k Českoslo-
venské republice. (Fakticky se tak stalo roku předešlého.) Před 
šedesáti pěti lety skončila druhá světová válka. Před šesti dese-
tiletími byla popravena politička Milada Horáková a  umučen 
kněz Josef Toufar. O deset let později, roku 1960, zemřel v leopol-
dovské věznici následkem krutých životních podmínek řeckoka-
tolický biskup Pavel Gojdič. V této souvislosti si jistě se zvláštním 
zadostiučiněním připomeneme, že v únoru to bylo dvacet let ode 
dne, kdy byla konečně zrušena zrůdná instituce jménem Státní 
bezpečnost, která měla na svědomí vedle výše jmenovaných obětí 
mnoho dalších lidských životů.

Některé jubilejní letopočty se týkají také Podkarpatské Rusi 
a našich společných dějin. Budeme o nich postupně psát, neboť 
soudíme, že by nebylo dobře, kdyby v rušném víru aktuálních 
předvolebních potyček, jež co nevidět nastanou, zanikl jejich 
význam. Vždyť historie je nejen - jak se občas opakuje - učitelkou 
života, ale i nevysychajícím zdrojem, z nějž lze čerpat poučení 
a morální sílu pro budoucnost.  Pokračování na straně 5

Jaro pod Karpaty

* Zveme vás srdečně na výstavu fotografi í 
fotografa Jiřího Vetýšky z Podkarpatské Rusi, 
která bude instalována v době od 2. 4. – 17. 4. 2010
ve výstavním sále Domu národnostních menšin 
ve Vocelově ulici v Praze 2.

* Společnost přátel Podkarpatské Rusi o.s. ve spolupráci 
s Klubem speleologů z Brna Vás srdečně zve na 
besedu Jeskyně na Podkarpatské Rusi v mýtech 
a ve skutečnosti, která se bude konat ve čtvrtek 
18. března 2010 v 17.00 hod. ve Společenském sále 
Domu národnostních menšin Vocelova 3 Praha 2. 
Jeskyněmi nás provedou speleologové MUDr. Jiří Urban 
a Luboš Slabý. Beseda bude doprovázena unikátními foto-
grafi emi a obrázky původních i nově objevených jeskyň. 

VALNÁ HROMADA
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o. s., zve 

své členy na Valnou hromadu, která se bude konat 
v sobotu 17. dubna 2010 v 10.00 hod.

v Domě národnostních menšin ve společenském 
sále, Vocelova 3, Praha 2 (spojení metrem, trasa C, 

stanice I. P. Pavlova) 
Srdečně zveme všechny členy SPPR

Výkonný výbor 
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Na přelomu října a listopadu 1938 se těžiště bo-
jových střetnutí defi nitivně přesunulo z českého 
pohraničí na jižní Slovensko a Podkarpatskou 
Rus. Nic na tom nezměnila ani Vídeňská arbitráž 
a čs.-maďarská hranice zůstala zónou neklidu 
až do března 1939. Boje o nejvýchodnější část 
naší republiky v tomto období se především 
v posledních dvou desetiletích těší poměrně 
značné pozornosti českých historiků i publicistů. 
Poněkud stranou však zůstává skutečnost, že ru-
sínští (resp. podkarpatští) vojáci československé 
armády plnili svoji občanskou povinnost po celé 
délce hranic republiky a nejméně dvě desítky 
jich v době od vyhlášení mimořádných opatře-
ní na obranu státu v květnu 1938 do obsazení 
a ukončení bojů s Maďary v březnu 1939 přišly 
ve službě o život.

Čtyři z nich padli přímo během bojů (ze 47 
jmenovitě známých padlých). Prvním z nich 
byl vojín 3. roty pěšího pluku 22 „Argonského“ 
Daniel Balla (nar. 28. září 1915 v Zapsoni), který 
se během henleinovského povstání 22. září 1938 
dostal v obci Janovice-Hodkovičky v Broumov-
ském výběžku do zajetí. Byl zastřelen sudeto-
německými vzbouřenci, když se během protiú-
toku čs. jednotek snažil ze zajetí uprchnout. Je 
pohřben v Josefově. Vojín 11. roty pěšího pluku 
36 Šimon Chuda (nar. 26. ledna 1906 ve Velkém 
Rakovci), v civilu zemědělský dělník, padl 25. 
října 1938, jako vojenská posila užhorodského 
praporu SOS při útoku maďarských teroristů na 
kótu 116 u obce Pálenisko. Pohřben byl o tři dny 
později v Užhorodě. Další vojín pěšího pluku 36 
(1. rota) Eliáš Kolačuk (nar. 28. července 1915 
v Rachovu), v civilu také zemědělský dělník, byl 
jednou ze čtyř obětí celodenních bojů, které se 
mezi československými jednotkami a Maďary 
rozhořely 6. ledna 1939 na mukačevském 
předměstí Rozvegovo. Spolu se svými českými 
kamarády byl pohřben v Sevljuši. Posledním 
padlým byl slovenský Rusín, četař aspirant Juraj 
Pjesčák, učitel z Velkého Lipníku u Spišské Staré 
Vsi (nar. 14. března 1914), abiturient Ruského 
učitelského ústavu v Prešově a absolvent Školy 
na výchovu důstojníků pěchoty v záloze 17. pěší 
divize v Popradu. Padl jako zástupce velitele mi-
nometné čety roty doprovodných zbraní horského 
pěšího pluku 3 dne 1. listopadu 1938 v boji 
s maďarskými záškodníky na Běhuňském vrchu.

Dalších pět rusínských vojáků utrpělo v dů-
sledku různých nehod během výkonu služby 
tak těžká zranění, že jejich následkům pod-
lehli. Jednalo se o vojína Vladimíra Bugjoše, 
kmenově příslušného k 5. rotě pěšího pluku 3 
„Jana Žižky z Trocnova“ (nar. 29. srpna 1914 
v Bekeni), zemědělského dělníka, který se 
stal 12. června 1938 obětí dopravní nehody 
u Plumlova. Zemřel při převozu do nemocnice 
a je pohřben v Prostějově. V důsledku dopravní 
nehody zemřel i Alexander Molnár, mobilizo-
vaný rolník z Rafajnova (nar. 14. srpna 1904 
tamtéž). Zemřel 14. října 1938 v Olomouci a je 
tam i pohřben. Mobilizovaný vojín 2. roty pěší-
ho pluku 34 „Střelce Jana Čapka“, berní elév 
ze Svaljavy, Michal Canyko (nar. 2. září 1909) 

byl 9. října 1938 během střežení železniční trati 
Polom-Bělotín nešťastnou náhodou zachycen 
vlakem. Je pohřben v Hranicích na Moravě. 
Vojín náhradní korouhve dragounského pluku 
10 Vasil Luták (nar. 12. listopadu 1914), rolník 
z Kraljovy Martinky u Iršavy se 19. ledna 1939 
utopil v rozvodněné Uži, poté, co se na něj pře-
vrátil vůz, který řídil. Pohřben je v Perečíně. Vy-
loženě nešťastnou náhodou zemřel nováček (na 
vojně byl teprve deset dní) Fedor Husár, dělník 
z Paseky Tuří v okr. Perečín. Dne 11. března 
1939  spadl do studny německé evangelické 
fary ve Velké u Popradu. Pohřbili ho tamtéž.

Přestože úmrtí v důsledku nemocí nelze ve 
všech případech označit jako důsledek vojenské 
služby, je mimo jakoukoliv pochybnost, že pobyt 
v polních podmínkách a zhoršená dostupnost 
odborné lékařské péče ke zhoršení zdravotního 
stavu těchto vojáků přinejmenším přispěly. Ne-
mocím podlehli čtyři podkarpatští vojáci: dva 
zemřeli na tyfus (mobilizovaný vojín dragoun-
ského pluku 10, dělník z Ardovce v okr. Sevljuš, 
Jan Kvak, nar. 12. června 1905, zemřel 13. října 
1938 v Prešově, kde byl i pohřben. O necelý 
měsíc později, 10. listopadu 1938 v Levoči, ze-
mřel vojín stejného pluku, Jiří Zekaň, dělník 
z Imstičeva v okr. Iršava, (nar. 29. června 1910 
a pohřbený v Levoči), jeden na srdeční slabost 
(Jan Michalec, nar. 20. března 1907 v Sevljuši, 
v civilu dělník, vojín v záloze 2. náhradní roty 
pěšího pluku 29 „Plk. J. J. Švece“, zemřel 13. 
října 1938 v Českých Budějovicích, pohřben 
byl tamtéž) a jeden na zánět pobřišnice (Evžen 
Steinfeld, nar. 4. února 1915 ve Vyloku, okr. Be-
rehovo, v civilu krejčí, vojín 3. roty pěšího pluku 
3 „Jana Žižky z Trocnova“, zemřel 3. listopadu 
1938 v Brně a pohřben byl na brněnském židov-
ském hřbitově).

Jedním z tragických průvodních znaků let 
1938–1939 byla vysoká sebevražednost v ar-
mádě. Více než dvě desítky vojáků si dobrovolně 
vzaly život v důsledku kapitulace a následných 
politických změn. Dva z nich byli rusínské národ-
nosti. Jiří Senevič, dělník z obce Lipča v okrese 
Chust, vojín Sborového proviantního skladu 11 

se zastřelil 28. února 1939. Téhož dne měl být 
propuštěn do civilu. Senevič však odmítl návrat 
do svého domova, který byl mezitím obsazen 
Maďary. V důsledku tohoto a několika dalších 
případů pak bylo Ministerstvem národní obrany 
v Praze povoleno vojákům ze zabraného území 
zůstat v další dobrovolné činné službě v čs. ar-
mádě až do 30. září 1939. Druhým případem byl 
obuvník Ondrej Meško, rodák z Hrušova v okr. 
Terešava (nar. 6. listopadu 1902), slovenské 
národnosti, mobilizovaný desátník 3. náhradní 
roty pěšího pluku 36, který se 3. listopadu 1938 
zastřelil v rozrušení ze zprávy, že Užhorod má být 
obsazen Maďary. Pohřben byl v Užhorodu. 

Byly ovšem i případy sebevražd podkarpat-
ských vojáků z osobních důvodů: Četař déleslou-
žící náhradního praporu (mobilizačního) pěšího 
pluku 70 Petr Mikita z Rakošína, okr. Mukačevo 
a vojín roty pomocného zdravotnictva Pavel Toth 
ze Sasova v okr. Sevljuš. U několika desítek 
sebevražd vojáků zůstaly v těchto tragických mě-
sících důvody jejich odchodu ze světa nezjištěny. 
V celé čs. armádě je doposud známo 562 případů 
padlých a zemřelých vojáků v době od 21. května 
1938 do konce března 1939. Podkarpatská Rus 
je tedy s dvěma desítkama mrtvých zastoupena 
3,56 % z celkových čs. ztrát. Ve skutečnosti však 
je toto číslo (především u padlých) mnohem 
vyšší. Důvodem je jednak torzovitost docho-
vaných archivních materiálů a především pak 
skutečnost, že neexistuje jmenný seznam ztrát 
z ústupových bojů čs. jednotek na Podkarpatské 
Rusi ve dnech 14.–18. března 1939. Právě tam 
sloužila celá řada místních občanů, z nichž zde 
mnozí položili život. Spolu se svými českými 
a slovenskými kamarády se tak stali posledními 
nositeli a obránci dočasně potlačené českoslo-
venské státnosti.

JIŘÍ PLACHÝ,
Vojenský historický ústav Praha

Pozn.: Vlastní a místní jména jsou ponechána 
v původní (tedy většinou počeštěné) podobě, v níž 
jsou uváděna v archivních materiálech.

Rusínští vojáci čs. armády 
umírali za Československo

Výstava o Zakarpatí putuje Vysočinou
V lednu a únoru se na krajském úřadě v Jihlavě 
uskutečnila putovní výstava fotografi í, která do-
kládá zájem studentů regionu o Zakarpatí. Mla-
dí autoři snímků, studenti, tu představují, jak 
na ně zapůsobil pobyt na Podkarpatské Rusi.

„Na osmnácti panelech se snažíme prostřed-
nictvím více než sta černobílých i barevných 
fotografi í s komentáři přiblížit lidem z Vyso-
činy jejich partnerský region. Naše výstava by 
neměla být chápána jako jediný, defi nitivní 
a objektivní obraz Zakarpatské oblasti. Chceme 
ukázat, jak tenhle krásný kousek země zapůso-
bil na nás, čtyři studenty. Čeho jsme si všímali, 
co nám přišlo zajímavé a důležité,“ říká Matěj 
Man, autor barevné části výstavy.

Jihlavská vernisáž proběhla v příjemné at-
mosféře a za velkého zájmu veřejnosti. Zahájil 
ji radní pro oblast kraje Vysočina Tomáš Ška-
ryd, dále promluvil člen zastupitelstva kraje 
Miloš Vystrčil o začátcích spolupráce Vysoči-
ny a Zakarpatí a o významu a přínosu tohoto 
partnerství. 

Po ukončení výstavy v Jihlavě se celý kom-
plet přesunul do dalších měst kraje – do Hav-
líčkova Brodu a Chotěboře, v květnu bude k vi-
dění v Humpolci, v červnu v Telči a později 
i v dalších městech.

Podnětná výstava se řadí k četným aktivitám, 
které probíhají v rámci partnerství Zakarpatí 
a kraje Vysočina. V poslední době to byla např. 

pomoc při chřipkové epidemii, kdy Rada kraje 
Vysočina schválila poskytnutí dotace ve výši 
200 000 Kč na nákup léků a zdravotnických po-
třeb pro Zakarpatskou oblast. Koncem  loňského 
roku navštívil Vysočinu folklórní soubor z Kolo-
čavy. Účastnil se folklorního festivalu Sedmikví-
tek v Přibyslavi, který má dlouholetou tradici. 
Hosty z Koločavy zde uvítali velmi vřele a jejich 
vystoupení a přehlídka bohatě vyšívaných krojů 
se setkaly s velkým úspěchem. V rámci pobytu 
v Česku navštívili podkarpatští hosté Prahu a za-
jímavá místa Vysočiny, premonstrátský klášter 
v Nové Říši a fi rmu Starkon, která je významným 
zaměstnavatelem jejich krajanů na Vysočině. 
 (red)
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Vážení členové 
Společnosti přátel 
Podkarpatské Rusi,

společně s prvním letošním číslem ča-
sopisu Podkarpatská Rus vám zasíláme 
složenku na úhradu členského příspěvku 
za rok 2010 a také seznam členů, kteří 
nezaplatili členský příspěvek v roce 2009 
na účet hlavního sídla společnosti. 

Domníváme se ale, že někteří z tohoto 
seznamu zaplatili čl. příspěvek na jiný 
účet nebo na jiné adrese. Prosíme tyto 
členy, aby nám tuto skutečnost neprodle-
ně oznámili poštou na adresu hlavního 
sídla, nebo e-mailem brezda@centrum.cz. 
Prosíme také o oznámení všech změn 
spojených s přestěhováním, úmrtím apod. 
V opačném případě bychom byli nuceni 
vyškrtnout tyto členy z databáze členské 
základny SPPR.

Znovu připomínáme, že adresa hlavní-
ho sídla společnosti je: Dům národnost-
ních menšin, SPPR, Vocelova 3 Praha 2, 
120 00 

číslo účtu : 12939111/0100
e-mail: brezda@centrum.cz

Výkonný výbor SPPR

Příjemné setkání
Na sklonku loňské-
ho roku (11. pro-
since) se členové 
Společnosti a Klu-
bu Rusínů a přátel 
Podkarpatské Ru-
si sešli ve  spole-
čenském sále Do-
mu národnostních 
menšin na před-
vánočním setká-
ní. U vánočního 
stromku se povída-
lo, zpívalo i hrálo, 
chomutovský Ske-
jušan zazpíval ko-
ledy i další písně; 
program obohatilo 
také půvabné gym-
nastické vystoupe-
ní talentované desetileté Anheliny Moshkolové (na 
snímku), rusínské dívenky žijící s rodiči v Praze. 
Anhelina je velice úspěšná, vyhrává gymnastické 
soutěže a vyrůstá z ní nadějná sportovkyně. Na ve-
čeru jsem si společně zazpívali, potěšili se ze setkání 
přátel a připili si na dobrý rok 2010. 

Zároveň tímto děkujeme tímto všem, kteří slyšeli 
na naši výzvu v PR č. 4/2009 a přinesli ozdoby 
a drobné folklorní předměty. (ap)

Harmonie 
na výstavě
Výtvarnice Věra Vacová-Párkányiová vystavova-
la své obrazy ve dnech od 25. 1. – 12. 2. 2010 
v Praze, ve foyer SÚJB. Na vernisáži i v dalších 
dnech trvání expozice se sešlo početné a nadšené 
publikum, které se setkalo s hodnotným výběrem 
malířčiny tvorby. Zasněná a poetická příroda, 
něžná zátiší s květinami i ovocem, krajiny, které 
má ráda – zamyšlená Šumava, Český ráj, Jiřetín 
pod Jedlovou či třeba pohledy na Lázně Bělohrad 
aj. Autorka zvolila pro svou přehlídku název Har-
monie; a skutečně, její obrazy přesvědčivě doka-
zují, že malířka má niternou potřebu souladu, 
souzvuku krajiny a lidského nitra, barev a tvarů. 
Vzhledem k rodinným kořenům jsou v tvorbě 
Věry Vacové zastoupeny i podkarpatoruské mo-
tivy; představila je např. před časem na výstavě 
Podkarpatská Rus v duši a tvorbě (název tehdejší 
výstavy pořádané SPPR vymyslela právě ona). 
Malířka vystavuje s kolektivy tvůrců i samostat-
ně, je členkou Sdružení výtvarníků ČR a dočte-
me se o ní i ve výtvarných encyklopediích.

 (ap)

Z nové úrody publikací, které vesměs vy-
cházejí péčí Užhorodské společnosti České 
kultury a Klubu T. G. M., zvlášť rádi upo-
zorňujeme na další podnětný reprint knihy 
z 1. republiky: Církevní památky na 
Podkarpatské Rusi Bohumila Vavrouška. 
Objemná kniha, která vyšla po prvé r. 1929, 
přináší 272 fotografi í lidových staveb; mnohé 
z nich dnes už neexistují, takže svazek svým 
způsobem představuje i historickou paměť 
regionu. Reprodukce snímků je na slušné 
úrovni. Můžeme tedy obdivovat četné cerkve 
– ty zejména –, zvoničky, hřbitovní branku 
i vyřezávané verandy, kříže či kostelní  

interiéry. Zmiňme také vynikající ediční 
počin Československé stopy na Pod-
karpatské Rusi, čtyři komplety reprodukcí 
starých pohlednic z Užhorodu, Mukačeva, 
Chustu a Iršavy a Svaljavy. Jsou na nich 
budovy i další objekty (kupř. socha TGM 
v Užhorodě) postavené za první republiky. 
Na rubu pohlednic jsou i data vzniku staveb. 
Péčí vydavatelství Padjak vyšla praktická 
Ukrajinsko-slovenská konverzace, ur-
čená především přistěhovalcům z Ukrajiny. 
Věřme, že se dočkáme i obdobné rusínsko-
-české či slovenské publikace. 

(ap)

Knížky z Užhorodu
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Věra Vacová-Párkányiová

Údolí v okolí Rachova
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Zpráva o úmrtí (22. 11. 2009) básníka 
a publicisty Jaromíra Hořce, dlouhole-
tého předsedy SPPR, nás zastihla po 
uzávěrce posledního loňského čísla; 
poté jsme dostali i zaznamenali řadu 
ohlasů, jimiž se k jeho osobnosti znovu 
vracíme. Určitě si to zaslouží.

Po celý život statečný 
Byli to odvážní chlapíci, nejmladší dvacetiletý, 
nejstaršímu bylo pod sedmadvacet, co v květnu 
1945 obsadili v Panské ulici dům největších 
protektorátních novin Der Neue Tag, aby tu 
založili deník Mladá fronta. Na pultech trafi k 
předběhl ostatní česká periodika. 

Byl jsem do redakce přijat o dvacátém výročí 
deníku jako čtyřiadvacetiletý elév; tolik bylo 
šéfredaktoru Jaromíru Hořcovi, když vyšlo vů-
bec první číslo. 

K jubileu listu jsme tehdy sestavili sváteční 
výtisk. Pojali jsme do něj všechno, co jsme věděli 
o prvopočátcích periodika. I když úplně všechno 
ne – do Pražského jara zbývaly ještě tři roky.

Hořec, narozený v Chustu na Podkarpatské 
Rusi, za války účastník hnutí odporu, se v MF 
obklopil stejně schopnými intelektuály. Kul-
turní rubriku řídil pražský literát, odbojářský 
veterán František Listopad. Ten po roce 1948 
zůstal v cizině. Stal se chloubou Portugalska, 
jeho spisovatelem, ředitelem Národního divadla, 
spoluzakladatelem fi lmové a divadelní školy. Po 
sametové revoluci se i Česko k němu přihlásilo 
udělením Ceny Jaroslava Seiferta i dalších 
ocenění. Kulturní redaktor a překladatel ze 
šesti jazyků Sergej Machonin byl dalším spo-
lutvůrcem „Hořcovy“ Mladé fronty. Předtím 
strávil tři válečná léta v lágru Sachsenhausen 
– aby další degradaci zažil za normalizace, kdy 
ne a ne se vyšvihnout z pozice nočního hlídače. 
Protinacistický aktivista Jan Grossmann vedle 
redigování Mladé fronty a divadelní činnosti 
studoval na Karlově univerzitě srovnávací ději-
ny literatury, než byl odtud i odtamtud po únoru 
1948 vyloučen. Příchod sovětských vojsk ho vy-
hnal i z domova: režíroval v Holandsku, SRN, 
Švýcarsku a Rakousku. Stejně jako Listopad 
nebyl doma prorokem.

Sám Hořec, jehož talent se postupně rozpro-
střel do mnoha oborů, unikl „hořkým“ koncům 
posrpnové doby jen tím, že dostal invalidní 
důchod. Pro zajímavost, Miroslav Jelínek, který 
šéfoval Mladé frontě nějaký čas po Hořcovi, se 
po r. 1968 uchytil jako izolatér a výškový mon-
tér. (Skonal měsíc před Hořcem - naposledy byl 
předsedou Syndikátu novinářů.)

Po sametové revoluci se Hořec chápe nové 
práce. Společně s několika nadšenci zakládá 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, vydávají 
časopis Podkarpatská Rus, hodnocený jako 
nejprestižnější periodikum z těch, co vydávají 
občanská sdružení. Hořec se rovněž dává do 
psaní vlastních monografi í osvětlujících, jak 
vidí po letech někdejší soužití Čechů a Slováků 
s Rusíny. Upozorňuje na nespravedlnosti pová-
lečného uspořádání Československa. Burcuje 

i v rozhlase: „Rusové si drží Kaliningrad. Proč 
my bychom neměli mít specifi cký status vztahů 
s Podkarpatskou Rusí?“ 

Tušil, že by to mohla být předpříprava budou-
cího vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Teď má-
me v Bruselu evropským komisařem specialistu 
na východní Evropu Štefana Füle, co kdyby on 
se zasadil… Evropa se postupně dělí do regio-
nů, z nichž některé blízce spolupracují, ačkoliv 
vzdálenost mezi nimi je úctyhodná. Chodské 
Domažlice si mají co povídat s podkarpatským 
Užhorodem, např. o kříšení tradičních lidových 
zvyků návštěvami souborů k účasti na lidových 
slavnostech apod.

Český eurokomisař Füle má na starosti 
rozšíření Evropské unie a kromě toho dostal 
na starost také politiku sousedství. Projekt 
Východního partnerství, tj. snaha navázat užší 
spolupráci se zeměmi bývalého SSSR, patřil 
mezi priority českého předsednictví EU.

K pětaosmdesátinám jsem měl čest gratu-
lovat panu Hořcovi společně s mým přítelem, 
rozhlasovým esejistou Jiřím Ješem. Hořec i já 
jsme vstupovali do Mladé fronty každý ve svých 
čtyřiadvaceti letech. On prošel o dvacet let 
delší a těžší životní pouť. Uplatnil se i v mnoha 
oborech, k nimž si dovoluji jen vzhlížet, ale 
praktikovat je neumím. Jeho práce zanechává 
hluboké otisky v našich myslích i srdcích. Pro 
občanské sdružení Rusínů a jejich přátel je 
velké zadostiučinění, že u jeho kolébky stál pan 
doktor Hořec, rodem z Chustu.

BOHUSLAV HYNEK

Jaromír 
S Jaromírem Hořcem jsem se setkal přes rádio, 
když jsem ho pozval do studia bývalé Svobodné 
Evropy do relace k jeho osmdesátinám. Upřím-
ně v něm popsal svou cestu od jinošského 
komunistického poblouznění k podpisu Charty 

a husákovskému vězení. Navštívil jsem ho letos 
v únoru v jeho spořilovské vile. Na uvítanou mi 
řekl: „Ale ruku vám nepodám.“ Upadl totiž 
předtím na Malostranském náměstí, pochrou-
mal si ji a musel na operaci do nemocnice. Na 
klavíru měl rozložené všechny své básnické 
sbírky a věnoval mi po exempláři. Listuji si teď 
v nich, vyzobávám hrozinky, i větu: „Muž, který 
udal, lehčí je než prach ve stopě polní myši.“ 
Byl plný plánů, že založíme básnickou skupinu 
poezie faktu. „Víte, já chodím vynášet smetí do 
kontejneru a v něm je tolik různých věcí. Tahle 
poezie všedního dne mě baví.“ Hořcův podíl na 
kultivování naší populární hudby je nezměrný. 
S bratrem Miroslavem založili za války skupinu 
Harlem Jazz, kde hrál i výtvarník Libor Fára. 
Inicioval vznik průkopnických sborníků Taneč-
ní hudba a jazz a usiloval o spojení veršů s jaz-
zem. S Josefem Kotkem sestavil dvoudílnou 
Kroniku české synkopy, ale nesměl být uveden 
jako spoluautor. Napsal vynikající texty k ever-
greenům jako Dva modré balónky, Barborka, 
Nedělní vláček nebo Docela všední obyčejný 
den. Nevěděl jsem, kdy má pohřeb, a tak volám 
na jeho číslo, že mi to někdo z pozůstalých poví. 
A ozvalo se: „Dobrý den, tady Jaromír Hořec, 
prosím vás, můžete mi nechat zprávu? Díky.“ 
Nechávám. Byl jste moc fajn chlap.

JAN REJŽEK
(z článku v LN 26. listopadu 2009)

Poslední rozloučení 
Loučíme se s českým novinářem, básníkem, 
textařem a pedagogem a mým prvním šéfre-
daktorem. Jeho rozsáhlé dílo obsahuje více 
než stovku knížek a sbírek básní, tisíce člán-
ků, komentářů, desítky textů písniček. 

Když se stal šéfredaktorem, bylo mu teprve 
23 let. Ještě dopoledne 9. května 1945 vyšlo 
první dvoustránkové číslo Mladé fronty. Jaro-

„První slovo, které jsem uslyšel, bylo rusínské“

Biskup Pavel Gojdič je vedle blahoslaveného 
biskupa Vasila Hopka nejvýznamnější osobnos-
tí v historii prešovské řeckokatolické eparchie. 
Lidé ho nazývali „člověkem zlatého srdce“. 
V srdcích těch, kteří ho znali, trvale zůstane 
světcem. Narodil se 17. července 1888 v Rus-
kých Peklanech u Prešova v rodině řeckokato-
lického kněze Štefana Gojdiče, při křtu dostal 
jméno Petr. Teologická studia započal v Prešo-
vě, pokračoval v nich v Budapešti. Byl vysvě-
cen na kněze v srpnu r. 1911. Po několikaleté 
pastorační práci vstoupil v roce 1922 do řádu 
sv. Bazila Velikého v Mukačevě a přijal jméno 
Pavel. Po misionářské činnosti na Podkarpatské 
Rusi byl v r. 1926 jmenován apoštolským admi-
nistrátorem prešovské eparchie, v následujícím 
roce jmenován titulárním biskupem harpaš-
ským a konsekrován v chrámu sv. Klimenta 
v Římě. V té době současně probíhaly oslavy 
1100 výročí narození sv. Cyrila. 

Po biskupském svěcení navštívil v Římě 
baziliku sv. Petra, aby se pomodlil na hrobě 
apoštola. Při osobní návštěvě u sv. Otce Pia XI. 
29. března 1927 dostal darem zlatý kříž se slovy: 
„Tento kříž je jen slabým symbolem těch velkých 
křížů, které na tebe, můj synu, sešle Pán Bůh ve 
tvé biskupské službě.“ To se později potvrdilo ve 
vrchovaté míře. Jako biskupské heslo si zvolil: 
„Bůh je láska, milujme ho.“ 

Biskup Gojdič usiloval o prohloubení du-
chovního života kněží i věřících. Podporoval 
vydávání časopisu Blahovistnik, Da pridet 
carstvije Tvoje aj. 

Miloval byzantský obřad a velmi mu záleželo 
na tom, aby byl přesně dodržován.

Angažoval se i v oblasti školství, což potvr-
dilo např. i založení řeckokatolického gymnázia 
v Prešově v r. 1936. Zřizoval nové farnosti 
(v Praze, Bratislavě, Levoči a jinde). Jeho zá-
sluhou byl v Prešově postaven sirotčinec svěřený 
sestrám Kongregace Služebnic Neposkvrněného 
početí Panny Marie. 

Roku 1940 ho papež Pius XII. povýšil z apo-
štolského administrátora na sídelního biskupa 
prešovské eparchie, přestože Pavel Gojdič před-
tím požádal o abdikaci. V době Slovenského stá-
tu vláda nelibě nesla jeho úsilí o rozvoj duchov-
ního života věřících a snahu umožnit Rusínům 
používat v církevních školách svůj jazyk. 

Po druhé světové válce se snažil co nejlépe 
zajistit pastoraci na východním Slovensku po-
ničeném válkou, a zároveň zakládal v Sudetech 
farnosti pro nově přistěhované věřící. Od roku 
1947 mu pomáhal pomocný biskup Vasil Hopko 
(nyní již blahoslavený), dřívější farář v Praze 
a profesor prešovského semináře. Po nástupu 
komunistické nadvlády v r. 1948 došlo 14. dub-
na 1950 k likvidaci řeholních řádů a 28. dubna 
1950 k delegalizaci řeckokatolické církve na 
nechvalně známém prešovském soboru (ve 
skutečnosti lžisoboru), na kterém byl vyhlášen 
návrat k pravoslaví.

Pavel Gojdič přestup řeckokatolíků k pra-
voslaví odmítl. Proto byl ve vykonstruovaném 
procesu 11. – 15. ledna 1951 (současně s ka-

tolickými biskupy Vojtaššákem a Buzalkou) 
jako „vlastizrádce“ odsouzen k doživotnímu 
odnětí svobody, zaplacení 200 000 korun pokuty 
a k odnětí občanských práv. 

Ve vězení byl vystaven velkým útrapám, 
těžkému fyzickému a psychickému útlaku. Byl 
ponižován, vykonával nejtěžší a nejpodřadnější 
práce (byl např. zapřahán do pluhu), přemisťova-
li jej z jedné věznice do druhé. Až v leopoldovské 
věznici byla jeho křížová cesta dne 17. července 
1960, v den jeho narozenin – jak si vždycky přál 
– ukončena smrtí. Byl pohřben na vězeňském 
hřbitově pod vězeňským číslem 681.

Až v r. 1968 – v důsledku uvolněných spole-
čensko – politických poměrů – dovolily státní or-
gány exhumaci tělesných ostatků biskupa Gojdi-
če. Byla provedena na leopoldovském hřbitově, 
poté byly tělesné ostatky převezeny do Prešova 
a tam uloženy do krypty řeckokatolického ka-
tedrálního chrámu sv. Jana Křtitele. 15. května 
1990 byly ostatky uloženy do sarkofágu a umís-
těny v kapli katedrály. 

Pavel Gojdič byl soudně rehabilitován v září 
1990. In memoriam byl vyznamenán Řádem 
T. G. Masaryka II. třídy a Pribinovým křížem 
I. třídy. Dne 4.  listopadu 2001 ho papež Jan 
Pavel II. v Římě blahořečil. V Ložíně na východ-
ním Slovensku je blahoslavenému biskupu Pavlu 
Gojdičovi zasvěcen první kostel. 

Biskup Gojdič byl nesmírně laskavý, skromný 
a pokorný člověk, ochotný vždy pomáhat potřeb-
ným. Naplňoval tím poslání své práce, které při 
jednom ze svých kázání vyjádřil slovy: „S pomo-
cí Boží chci být otcem sirotků, pomáhat chudým 
a utěšovat zarmoucené.“ 

MARIA KŘÍŽOVÁ 

Biskup Pavel Gojdič: 
příkladný život, mučednická smrt

„Moji Rusíni, pamatujte na slova i činy, 
jimiž jsem vás utvrzoval v řeckokatolické 
víře a v rodné řeči!“ P. Gojdič

mír hned založil i stejnojmenné nakladatelství, 
týdeník My 45, obnovil vydávání časopisu pro 
skauty a junáky, založil časopisy Středoškolák, 
Mladý technik, literární revue Generace. Všude 
poskytoval příležitost mladým talentům. 

V r. 1950 musel z rozhodnutí mocenských 
orgánů opustit redakci, v následujících letech 
se jako někdejší odbojář uchytil ve Svazu pro-
tifašistických bojovníků a vrátil se k tomu, co 
kdysi okusil se svým bratrem za války: Můj svět 
je smutný jako blues, jmenovala se jejich první 
společná taneční skladba. 

Teprve po určitém oteplení politických 
poměrů se stal šéfredaktorem časopisu Hlas 
revoluce, v nadějných letech šedesátých byl 
jmenován docentem Fakulty sociálních věd 
a publicistiky UK. Po obsazení naší země tzv. 
„spřátelenými vojsky“ přišel nový pád a další 
nedobrovolná publikační prodleva. Ale Jaromír 
Hořec se nevzdal, založil samizdatové nakla-
datelství Česká expedice, v němž vyšlo v letech 
husákovské normalizace na 150 svazků, tajně 
strojopisně přepisovaných a půjčovaných. 

V roce 1981 byl vyšetřován a vězněn, odtud 
název jedné jeho básnické sbírky Brzy-jazyk-
-nazývati-Ruzyně. Z  hojné bás nické žně 
zůstane v paměti mnoha lidí Hořcova Anežka 
Česká, překládaná ve světě a recitovaná při 
různých příležitostech. Po listopadu 1989 
působil v Masarykově demokratickém hnutí, 
jako redaktor jeho periodika ČAS a předseda 
nadace; má zásluhu na konečném umístění so-
chy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Dovolte závěrem vzpomenout na několik jeho 
veršů: 
 „ První vzduch, který vdechl jsem,
vanul až z polonin a od pramenů Tisy.
Poprvé jsem se dotkl země na lesní trávě
 v Chustu.
První slovo, které jsem uslyšel,
bylo rusínské, omyté sněhem
přicházejícím právě od Vihorlatu.
První píseň, s níž jsem usínal,
laskala maminčina čeština
tolik podobná lahodné sestře rusínštině.
Plul jsem v Mléčné dráze
vstříc osudu ze všech stran obstoupenému
doutnajícím spáleništěm.“

MIROSLAV SÍGL
(ze smutečního projevu 

na pohřbu J. H. 1. prosince 2009)

Jaromír Hořec (vlevo) s hercem a recitátorem Marcelem Vašinkou na besedě, kterou mu uspořádala 
SPPR k narozeninám
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O paměti i pamětnících
Dokončení ze strany 1

Pro příští léta země, která se čas od času tro-
chu bezradně zmítá v  nesmyslných politických 
kláních a neví si rady s hledáním cesty správ-
ným směrem. 

V tomto čísle našeho časopisu i v číslech příš-
tích budeme vyprávět o životě biskupa Gojdiče, 
o některých rusínských bojovnících v řadách 
československé armády za druhé světové války, 
kteří jsou ještě mezi námi, i o padlých. Připo-
meneme také zákon, který na dvě desetiletí spojil 
osudy Československa a Podkarpatské Rusi. 

 AGÁTA PILÁTOVÁ
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P Ř Í LO H A*Z E  Ž I V O T A  R U S Í N Ů  V  E V R O P Ě** Režiséru Marku Škopovi byla na 8. no-
voročním plese Rusínů pořádaném Sdružením 
inteligence Rusínů Slovenska udělena cena Ru-
sínská osobnost roku 2009. Gratulujeme! 

* Muzeum Andyho Warhola v Medzilabor-
cích oslaví v tomto roce dvacáté výročí zalo-
žení. Jeho ambicí je připravit novou koncepci 
dramaturgie s přihlédnutím k širšímu pojetí 
popartu. Jak uvedl ředitel muzea Michal Bycko, 
chce instituce návštěvníkům nabídnout multime-
diální expozici, ve které se pop-art protne s popo-
vou hudbou, a oba žánry připomenou, co všechno 
v 50. letech minulého století „válcovalo“ svět. 

* V Uliči se konaly – v rámci rusínského No-
vého roku – závody psích spřežení s názvem 
Zličská psí stopa 2010 – Ryal Canin cup. 
Obrovského úspěchu dosáhli musheři z Humen-
ného: vyhráli ve třech kategoriích. 

* Vihorlatská knihovna vyhlašuje regionální 
soutěž 30. ročníku neprofesionálních literárních 
tvůrců Literární talenty 2010. Autoři mohou 
psát jak ve slovenštině, tak i v jazycích národ-
nostních menšin, tedy i v rusínštině. Práce mo-
hou zájemci zasílat na adresu Vihorlatská knižni-
ca, námestie Slobody 50, 066 80 Humenné. 

* CEE Photo Pound ve spolupráci s pho-
to.sittcomm.sk pořádají druhou část projektu 
Rusíni (Rusnaci). Organizátory potěšil zájem 
o první část výzkumu. Předpokládali, že jeho vý-
sledky budou určeny pouze úzkému okruhu těch, 
kterých se osobně dotýkal. Vzhledem k zájmu se 
rozhodli na projekt navázat a vytvořit archiv, kte-
rý by obsahoval dokumenty ze života Rusínů.

* Sdružení inteligence Rusínů Slovenska bylo 
na notářském úřadě zapsáno do registru osob 

oprávněných přijímat 2% podíl ze zaplacené 
daně z příjmu pod spisovou značkou NCRpo 
6736/2009.

* Internetový portál rusyn.sk znovu několikrát 
citoval náš časopis Podkarpatská Rus. 
„Přetiskl“ jednak náš rozhovor s režisérkou 
Natašou Dudinski o jejím rusínském původu 
a Rusínech v Izraeli, jednak rozhovor s Ladi-
slavem Smoljakem o jeho rusínských kořenech. 
Převzal i článek o zásluhách Rusínů o česko-
slovenskou svobodu a o neradostných osudech 
mnohých z nich. 

* Nedávno vyšla najevo pravda o původu dvou 
prešovských fotbalových legend. Bylo potvrzeno, 
že bratři Ladislav a Rudolf (v Prešově známí 
i jako Laco a Rudo) Pavlovičovi pocházejí z ro-
du slavného Rusína Alexandra Pavloviče. 
Na „odhalení“ mají lví podíl jejich děti. 

* Karpatská Rus. Mýty a realita, od 
Aristova po Magocsiho. Tuto práci můžete ve 
dvou částech najít na internetové adrese http:
//www.rusyn.sk/indexphp?ID=&l=sk. 

* Řeckokatolický kněz František Krajňák z Ka-
mienky je jedním z autorů nového „Tetraevan-
gelia“. Jde o publikaci, která má 1050 stran 
a z církevněslovanského ho do rusínského jazyka 
překládali čtyři faráři, jeden spisovatel a odborně 
ho garantovala Anna Plišková z Institutu rusín-
ského jazyka a kultury Prešovské univerzity. Dílo 
je psané tak, aby ho mohlo číst co nejvíce zájem-
ců: rusínsky jak azbukou, tak i latinkou. 

* Mezi slovenskými Rusíny stále plane vášnivá 
debata o činech mons. Jana Hirka a jeho 
vztahu k Rusínům. Mnozí ho zdaleka nepo-
važují za člověka, který má Rusíny rád (jak byl 

označen v některých ofi ciálních slovenských 
publikacích). 

* Na četných místech Slovenska se stále ko-
nají tradiční rusínské akce a setkání, která 
připomínají tuto národnost a mimo jiné mají za 
cíl i uchování jejího jazyka a její kultury a lepší 
informovanost o ní v řadách široké veřejnosti. 
Několik příkladů: v obci Kružbová se konal 
v pořadí už čtvrtý Rusínský silvestrovský ples; 
v Beňadikovcích proběhl – rovněž už počtvrté 
– Rusínský Silvestr a vítání Nového roku; v Roz-
tokách proběhl 1. Rusínský ples, v Humenném 
se uskutečnily Rusínský ples a Společný Štědrý 
večer; ten proběhl i v Bratislavě; rusínské plesy 
potěšily i zájemce v Prešově a Kamjunce. Všech-
ny akce se vyznačovaly vydatným zájmem lidí. 

* Série rusínských plesů je v plném proudu 
i v rusínské oblasti Srbska. V Srbsku také ve 
velkém oslavili Rusíni Den Rusínů. 

* V Ruském Keresturu v Srbsku začala kam-
paň nazvaná Od domu k domu. Má mimo jiné 
za cíl zaevidovat všechny Rusíny v oblasti. 

* Slovenský rozhlas, Rádio Regina, vysílal 
28. ledna 2010 rozhovor s Martinem Ka-
rašem, předsedou Světového fóra rusínské 
mládeže.

* Rusíni a alkohol – to je téma široké debaty, 
které se může zúčastnit každý zájemce. Tradice, 
při které na žádné akci od svatby do pohřbu 
nechyběla pálenka, vytvořila základ pro zálibu 
horalů v alkoholu. Jaká je situace v rusínských 
krčmách dnes? Kdo chce, může napsat na ru-
syn@centrum.sk nebo se zapojit do diskuse na 
Facebooku, kde existuje rusínské fórum. 
 (top)
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* Ivan Latko, předseda Klubu TGM v Užho-
rodě, bude 21. dubna tr. besedovat v Olomouci 
v sále Muzea umění o aktivitách českých krajan-
ských spolků na Podkarpatské Rusi.

* Film Osadné slovenského režiséra Marka 
Škopa o rusínské vesnici na východním Sloven-
sku, který zvítězil v kategorii dokumentů na MFF 
v Karlových Varech 2009, měl 11. února velmi 

úspěšnou českou premiéru v pražském kinu Oko. 
(O fi lmu i autorovi jsme psali v našem časopise 
v č. 3/2009.) Zaplněný kinosál odměnil autora 
i rusínského aktivistu Fedora Vica, jednoho 
z protagonistů snímku, bouřlivým potleskem. 
Tím zahájilo Osadné cestu českými biografy.

* Letní školu rusínského jazyka a kultury 
pořádá ve dnech 14.6–4.7.  Institut rusínského 

jazyka a kultury prešovské univerzity. (Bližší 
údaje na str. 8.) 

* Dějiny baziliánského monastyru (kláštera) 
od 9. stol. po současnost vyšly v Košicích; mají 
550 str. na křídovém papíře. Knihu lze objednat 
(30 EUR) na adr. Vladimír Timkovič, Štefaniko-
va 11, Košice, 040 01. http://www.spravy.narod.ru/
Letopis_Krasneho_Brodu.html  (red)

Jak pohlížet 
na banderovce?

Jsou ještě pamětníci předúnorové doby, kdy byla 
u nás většina ochotna solidárně s komunisty potírat 
tzv. banderovce. Ti osvícenější z nás se ale tázali, 
proč jim bránit v úprku na svobodný západ? Když 
se dnes seznamujeme s pozadím činností bande-
rovců, chápeme však slova ukrajinského historika 
Vasila Rasijeviče, jimiž odsuzuje Juščenka za hone-
staci Bandery. Ukrajinský národ se tím rozdvojuje, 
naříká historik. Já bych chtěl dodat, že mnohá, i na 
pohled sympatická hnutí nemají za sebou pouze 
ušlechtilou minulost. Vždyť i náš národ je dodnes 
rozdělen v názoru na činnost husitů. Rozpory 
v praktikách prosazování ideologie jsou v každém 
hnutí. Já bych spíš přihlížel k cíli každého snažení 
a hnutí. Přehmaty, které je doprovázejí, jsou totiž 
takřka zákonité. JAN ROMAN

Mapa z nizozemských novin Trocede Blad znázorňující postup jednotek UPA (Ukrajinská povstalecká 
armáda) přes území Československa ze 7. 9. 1947 
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Andrle, Vysoke Myto
Antonová, Praha 4
Antoš, Jirny

Bachmanová, Praha 2
Baková, Branišovice
Balabánová, Praha 8
Balvín, Plzeň
Bártová, Praha 10
Bečka, Řevnice
Benčák, Ústí nad Labem
Benešová, Praha 4
Berhardová, Řícmanice
Berka, Brno
Bína, Blansko
Boehmová, Náměšť n. Osl.
Bolshakova, Teplice
Bor, Domažlice
Bouchalová, Ostrov
Brod, Praha 6
Brokešová, Brno
Brotánková, Cerhovice
Březová, Brno
Budínská, Praha 2
Bulák, Mojžíř-Neštěmice
Buvala, Liberec

Ceha, Praha 3
Cerhová, Brno

Čáslavka, Praha 10
Čechová, Brno
Černíková, Praha 4
Čihák, Praha 4

Dobiášova, Praha 5
Doležal, Hrádek n. Nis.
Dostál, Brno
Doušová, Praha 8

Fajmonová, Pardubice
Faktorová, Dalečín
Fantlová, Praha 1
Fauová, Sezimovo Ústí
Fialová, Brno
Figer, Ivančice
Fikrle, Praha 2
Filjová, Praha 8
Flek, Brno
Flek, Brno
Flíček, Ivančice
Forejt, Praha 5
Fotul, Praha 10

Gardavský, Kroměříž
Gavlasová, Třinec
Glancová, Praha 6
Gössel, Vsetín

Halámek, Brno
Hanzlová, Brno 12
Havčinský, Brno
Havlásek, Znojmo
Havlíček, Chudčice
Havlíková, Český Těšín
Hazuka, Brandýs nad Orlicí
Hečka, Kunštát na Moravě
Heřman, Praha 6
Hlaváčková, Velký Osek

Hlavsová, Bohumín
Horváth, Štítina
Hotová, Jindřichův Hradec
Hradecký, Brno
Hrbek, Praha 1
Hrnčíř, Frýdek Místek
Hromádka, Jindř. Hradec
Hromádka sen., Hořice v P.
Hrubý, Praha 4
Huculová, Pavlíkov
Hurdzan, Praha 8
Hušek, Liberec 11
Hutař, Praha 9

Chernychko, Tachov
Chytilek, Brno 15

Ištványová, Příbram
Ivaško, Brno
Ivaškovičová, Krásno n. Tepl.

Jančáryova, Vlašim
Jandová, Velký Borek
Janošík, Brno
Janoušková, Praha 8
Ježková, Praha 4
Jirková, Jindřichův Hradec
Jirušková, Jindřichův Hradec
Jungmann, Praha 5
Jurkovič, Praha 2

Kabelka, Brno
Kadlecová, Brno
Kadleček, Frýdlant n. Ostr.
Kalinič, Praha 9
Kalusová, Opava
Kalvodová, Brno
Kaprál, Brno
Karelová, Golčův Jeníkov
Kavanová, Hranice na Moravě
Kedulič, Praha 9
Kejzerová, Brno
Kellerová, Brno
Keprt, Brno
Kerečanin, Hodonín
Kesslerová, Brno
Khromyak, Novosedlice
Kladenská, Brno
Klásek, Praha 9
Klemperová, Praha 6
Kliment, Bojkovice
Klouček, Mcely
Knapková, Zlín
Kočík, Praha 3
Kohoutová, Plzeň
Kolář, Neratovice
Kolomazník, Český Dub
Konečný, CSc., Kroměříž
Kopin, Bratislava
Kořínková, Brno
Košuličová, Hodonín
Kovaříková, Mníšek p. Brdy
Kozlík, Praha 4
Kozlíková, Praha 9
Kozubíková, Hranice
Krátká, Brno
Krátký, Brno
Krejcar, Česká Lípa
Krejcárková, Praha 9

Krepčík, Brno
Krivá, Praha 4
Kroupa, Brno
Kruml, Brno
Krušinová, Ústí nad Labem
Křováček, Praha 9
Kučírková, Brno
Kučmáš, Praha 4
Kuchta, Dolní Lánov
Kurach, Slaný
Kuštek, Bratislava
Kuzma, Ústí nad Labem
Kvasničková, Praha 10

Lazurchenko, Beroun
Lehejček, Mladá Boleslav
Lemak, Penčín u Liberce
Lesev, Praha 1
Liška, Brno
Luner, Brno
Luťanská, Praha 3

Mach, Prace u Brna
Majer, Brno
Malec, Milovice
Malcher, Jeseník
Mandl, Hrádek nad Nisou
Markovič, Praha 6
Martínek, Lomnice n. Luž.
Martinková, Liberec
Máslová, Otovice
Maškarincová, Rtyně v Podkr.
Matalová, Brno
Maternová, Brno
Minaříková, Praha 10
Mixová, Praha 10
Mohorita, Praha 2
Molnárová, Praha 6
Motrinec, Sepekov
Muller, Praha 8
Müller, Šlapanice u Brna
Musil, Brno
Muthsam, Kostelec n. Orlicí
Mykhaylov, Úvaly
Myslivec, CSc., Brno

Nápravník, Liberec
Nedělková, Havlíčkův Brod
Nedvěd, Telč
Němcová, Praha 10
Němcová, Bzenec
Nogovi, Komorní Lhotka
Nosková, Praha 4
Novák, Brno
Novák, Humpolec
Novák, Praha 5
Nováková, Praha 6
Novotný, Praha 4

Obrátilová, Brno 12
Oesterricher, Praha 9
Oezko, Havířov
Ollerová, Studénka II
Osvald, Brno

Pabianová, Domažlice
Pánek, Praha 10
Pavlík, Praha 8
Pavlíková, Brno

Pavúk, Bratislava
Pechar, Beroun 2
Pejšková, Turnov
Pešek, Ledeč n. Sáz.
Petr, Ledenice
Petrušová, Praha 1
Pilíková, Karlovy Vary
Pilip, Praha 2
Plhák, Vysoké Mýto
Plotzová, Pasohlávky
Podžorská, Praha 3
Pokorný, Brno
Ponocná, Plzeň
Popov, Jindřichův Hradec
Postupová, Praha 8
Povejšilová, Přelouč
Praško, Praha 5
Preisler, CSc., Praha 10
Prokopová, Praha 6
Pučelíková, Liberec 11
Pulkert, Praha 5
Pytková, Mělník

Rabas, Brno
Raichlová, Praha 10
Raisichová, Praha 4
Reichelt, Mladá Boleslav
Reslová, Liberec
Rigo, Olomouc
Richtrová, Brno
Roman, Brno
Roš, Jarošov n. Než.
Rudinská, Brno
Růžička, Brno
Ryšánková, Říčany

Řeháková, Praha 3

Sas, Chomutov
Sedlák, Plzeň
Sedláková, Dvůr Král. n. L.
Shameti, Praha 8
Sígl, Praha 10
Sikorová, Český Těšín
Skala, Humpolec
Skoumalová, Praha 6
Skřivánková, Brno
Skubenič, Cheb
Sládková, Brno
Slabý, Řícmanice
Složilová, Brno
Sluka, Lázně Bělohrad
Smolíková, Praha 8
Smolka, Brno
Smrčka, Praha 6
Sodomková, Praha 6
Socha, Žirovnice
Sochorcová, Praha 6
Souček, Ivančice
Spěvák, České Velenice
Srbová, Velký Borek
Srpová, Roztoky u Prahy
Stránský, Praha 5
Strnad, Poděbrady
Sznapka, Český Těšín

Šalom, Praha 4
Šebesta, Děčín III
Šedivá, Praha 1

Šedová, Brno
Šelelo, Praha 9
Šenk, Jaroměř
Škopková, Praha 4
Šmerdová, Brno
Šmolcnopová, Vejprty
Šolc, Štěpánov
Šoltysová, Praha 6
Šťastný, Hronov 3
Štěpánek, Praha 4
Štulír, Veselí n. Mor.
Štursa, Brno
Šubert, Praha 4
Šubertová, Proboštov
Šujanová, Břežany
Šulcová, Praha 10

Táborská, Praha 4
Tančinec, Praha 4
Tejkal, Brno
Tesařík, Kaznějov
Tesaříková, Praha 8
Tichá, Brno
Tichý, Hrotovice
Tížková, Brno
Tomková, Praha 9
Tregellas, Praha 2
Trnková, Brno

Ulinec, Nedakonice
Urbášek, Jáchymov

Vacová, Praha 6
Vacová, Jiříkov
Váchalová, Šlapanice u Brna
Váňa, Praha 4
Vavrejn, Praha 4
Vávrová, Klášterec n. Ohří
Veličko, Praha 6
Velinský, Písek
Vinterová, Lanškroun
Vishchak, Pelhřimov
Vlachynský, Praha 6
Vlašínová, Náměšť n. Osl.
Vlček, Chomutov
Vocelová, Praha 3
Vodrážka, Praha 4
Vojáček, Kroměříž
Vojtěch, Chlum u Třeboně
Volný, DrSc., Brno
Vostrčil, Brno
Vybíralová, Praha 10

Wrzecionkova, Stanislavice

Zádorová, Praha 2
Zahradník, Liberec
Zápalková, Brno
Zayats, Úvaly
Zbořilová, Brno
Zezulová, Brno
Zlámalová, Praha 8

Žáčková, Přerov
Židlická, Hodonín

Zveřejňujeme seznam členů, kteří ne-
zaplatili členský příspěvek v roce 2009 
na účet hlavního sídla společnosti. Domníváme 
se ale, že někteří z tohoto seznamu zaplatili čl. 
příspěvek na jiný účet nebo na jiné adrese. 
Prosíme tyto členy, aby nám tuto skutečnost 

neprodleně oznámili poštou na adresu hlavního 
sídla, nebo mailem na: brezda@centrum.cz. 
Prosíme také o oznámení všech změn spojených 
s přestěhováním, úmrtím apod. V opačném pří-
padě bychom byli nuceni vyškrtnout tyto členy 
z databáze členské základny SPPR. 

Znovu připomínáme, že adresa hlavního sídla 
společnosti je:

Dům národnostních menšin, SPPR, 
Vocelova 3 Praha 2, 120 00; 
číslo účtu: 12939111 / 0100
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Loni 23. listopadu si lidé na 
Ukrajině připomínali milionové 
oběti  hladomoru v třicátých le-
tech minulého století. O průběhu 
této etapy ukrajinské historie se 
dovídá svět postupně a nevychází 
ze zděšení. Hladomor byla Stali-
nova pomsta za odpor zemědělců 
proti kolektivizaci. Jak píše na 
internetu Josef Koláček, „ozbro-
jené jednotky zabavily všechny 
potraviny i skryté zásoby, oblehly 
vesnice a  nechaly hladem umírat 
obyvatele. Kdo se pokusil utéci, 
byl zastřelen.“

Jistý italský diplomat v té době psal z Mosk-
vy: „Hlad kosí tak nesmírné množství obětí, že 
je zcela nevysvětlitelné, jak může svět zůstat 
lhostejným tváří v tvář takové katastrofě. Není 
pochyby, že hlad pochází z organizovaného 
nedostatku potravin, kterým chce vláda zlomit 
odpor venkovanů. Na ukrajinském venkově 
chybí k přežití všechno. Každý pokus o vzpouru 
je utopen v krvi. A přitom pokus o vzpouru je jen 
zoufalý pokus o přežití. I v hlavním městě Kyjevě 
je vidět na chodnících mnoho mrtvol z hladu.“

Svědectví podává i Rusín Ihor Chandrycký: 
„Narodil jsem se před válkou na bývalé čs. Pod-
karpatské Rusi, ale až do invaze armád Varšav-
ské smlouvy do Československa jsem žil v Pra-
ze, kde můj otec jako čs. občan měl domovskou 
obec a odkud ho NKVD v květnu 1945 odtáhlo, 
aby ho zlikvidovalo v kyjevském žaláři. Mezi 
otcovými dokumenty, které jsem o mnoho let 
později probíral, abych měl evidenci pro soud-
ní spor se sovětskými i čs. soudními orgány 
o zločinnosti otcova únosu, jsem našel obsáhlou 
dokumentaci o hladomoru spolu s novinovými 
výstřižky o pražských demonstracích na podpo-
ru hladovějící Ukrajiny v roce 1932. Je zajíma-
vé, že na stranu demonstrujících proti zlovůli 
bolševiků se postavil sám prezident Masaryk, 
zatímco většina české levicové inteligence 
k tomu měla chladné stanovisko. Hladomor na 
Ukrajině patří k jednomu z nejtěžších zločinů 
před druhou světovou válkou v Evropě.“

K hladomoru v třicátých let na Ukrajině se 
Kreml ještě dnes přiznává neochotně. Stejně ja-

ko Katyň, i tento zločin bude navždy 
ošklivou skvrnou v historii největší 
země světa. Teprve po osamostatně-
ní Ukrajiny mohl prezident Kučma 
zjevit národu i pochybovačnému 
světu: „Není to přehánění. Hla-
domor se stal národní katastrofou. 
Pouze v letech 1932 - 1933 zemřela 
pětina venkovského obyvatelstva 
Ukrajiny. Musíme si to přiznat, byla 
to pečlivě naplánovaná genocida 
proti  ukrajinskému národu ... Ko-
munistický režim nemohl přijmout, 
aby lidé mohli žít svobodně ... 
Lidé museli umírat hladem, cena 

nerozhoduje. Rány byly zasazovány metodicky 
a bezohledně. Pro komunistickou ideologii ne-
má život jednotlivé osoby žádnou cenu...“ 

Nejinak se k hladomoru postavil prezident 
Juščenko, který zločiny bolševismu považuje za 
stejně zrůdné jako nacistické zločiny. Je i jeho 
zásluhou, že v r. 2OO6 byl přijat ukrajinskou 
Nejvyšší radou zákon „o holodomoru“, podle 
nějž je hladomor 1932-1933 genocidou na 
ukrajinském národě a zločinem proti lidskosti. 
Je tu zakotvena podobná trestní odpovědnost 
za popírání hladomoru, jako za popírání holo-
caustu.

Jsme v očekávání, jak se k tomu postaví nový 
ukrajinský prezident. Pokud prohlašuje, že nad 
příklon k Rusku klade do popředí zájmy své 
země, národ mu uvěří až tehdy, vyjádří-li jasné 
stanovisko k hladomoru, Jestli jej neodsoudí, 
přiblíží se k Bělorusku a k Moldávii, jejichž 
vedení touží splynout opět s Ruskem. Po pre-
zidentských volbách se dají očekávat v zemi 
ideologické třenice mezi ukrajinským západem 
a východem. Ukrajinci v západní oblasti tíhnou 
víc k Evropě, touží po jejích sociálně hmotných 
přednostech a budou se stále víc vzdalovat od 
proruského východu. Hráz mezi oběma částí 
se bude zřejmě prohlubovat, až touha západní 
oblasti zapojit se do EU způsobí trvalý rozkol. 
Přitom odklon od bohatší východní průmyslové 
krajiny nemusí tolik bolet - proč nevěřit tomu, 
že se navrátí doby, kdy byla Ukrajina obilnicí 
Evropy? 
 JAN ROMAN

Jak se zachová 
nový prezident Ukrajiny?

Основны інформації:
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові (Словакія) орґанізує в часї 
од 14. 6. 2010 до 4. 7. 2010 першый річник Stud-
ium Carpato-Ruthenorum – меджінародной Лїтнёй 
школы русиньского языка і културы. Цїлём проєкту 
є здобытя, респектіве проглублїня комунікачной 
компетенції в русиньскім языку і росшырїня познаня 
в области карпаторусиньской історії і културы. Про-
цес едукації на лїтнїй школї будуть забезпечовати 
высокошкольскы професоры, фундованы славісты і 
шпеціалісты в сферї карпаторусиністікы. Едукачный 
процес ся буде реалізовати паралелно в русиньскім і 
анґліцькім языку.
Лїтня школа є про:
каждого, хто мать інтерес учіти ся русиньскый язык 

і ближше спознати історію і културу карпатьскых 
Русинів, 
Русинів з цїлого світа, котры ся хотять научіти по 
русиньскы і спознати край своїх предків, 
oсобы над 18 років.
Інтензівный курз русиньского языка i културы 
обсягує:
–  30 годин лекцій русиньского языка за три тыжднї, 

каждый день 2 годины в часї од 9.00 до 11.00 (лек-
ції з русиньского языка і конверзації),

–  30 годин лекцій карпаторусиньской історії за три 
тыжднї, каждый день 2 годины в часї од 13.10 до 
15.10,

–  участници языковых лекцій будуть роздїлены до 
трёх ґруп; дві ґрупы, котрым будуть лекції чітаны 
в русиньскім языку, будуть роздїлены подля міры 

комунікації – зачаточници (комунікачна уровень 
А1, A2) і покрочілы (комунікачна уровень Б1, 
Б2); третю ґрупу будуть творити зачаточници, 
котрым будуть лекції чітаны в анґліцькім языку, 

–  участници собі можуть выбрати лекції з історії або 
в анґліцькім, або в русиньскім языку, 

–  на кінцї участници дістануть цертіфікат о абсол-
вованю Studium Carpato-Ruthenorum – лїтнёй 
школы русиньского языка і културы.

Контакт: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v PREŠOVE, 
Nam. legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic
tel.: +421 (51) 7720 392
e-mail: urjk@unipo.sk

Studium Carpato-Ruthenorum / Лїтня школа русиньского языка і културы  / 14. 6. – 4. 7. 2010

Jak se žilo...

v Príslopu
Jaký byl život na československo-polském pomezí? Krám na potraviny v Príslopu 
nebyl – pro maso a máslo se jezdilo do Toruně. Některé zboží potravinářské i jiné 
(např. síť na volejbal) se dalo bez problémů objednat z obchodního domu Brouk 
a Babka, sídlícího v Praze na Letné. Firma zboží poslala rychlíkem do Chustu, 
odtud šlo autobusem do Toruně na poštu, kam se pro něj muselo z Príslopu zajet. 
Kulturního vyžití v karpatských horách mnoho nebylo. Občas sehráli čeští ochot-
níci nějaké to divadelní představení a jednou do roka se v zimě jezdilo na ples 
fi nanční stráže do Volového. V Príslopu se sjednal gazda se saněmi s vydělanými 
ovčími houněmi na přikrytí; zpátky se vždy společnost vracela až nad ránem.

(Snímky z Príslopu jsou dílem nadšeného fotoamatéra Bartoloměje Krále.)
Stránku připravil RADAN LÁŠEK

Pohled přes Príslop k polské hranici; ve středu snímku budova školy

Ke koupání sloužil rezervoár na horském potoce

Po napadnutí sněhu byla cesta do Toruně možná jen na saních

Skupina príslopských fi nančníků s rodinami na nedělní vycházceVoda se musela do domácností donášet

Pohled na 
príslopskou 
„hlavní třídu“

„Nejtěžší byly boje na Dukle,“ 
vzpomíná veterán
Dokončení ze strany 1

Oženil se v roce 1945. Jeho žena, která byla rovněž 
v 1. čs. armádním sboru, pracovala v polní prádel-
ně, však krátce po skončení války zemřela. Rozhodl 
se, že bude soukromě hospodařit. Oženil se podruhé 
a přestěhoval se do Litoměřic, kde se znovu oženil 
a narodila se mu dcera Jana. S rodinou soukromě 
hospodařil na devíti hektarech úrodných pozemků 
v Litoměřicích a měl rovněž velký ovocný sad. Po 
roce 1948 však komunisté soukromým rolníkům 
nepřáli. Ilko Königsberg musel i přes obrovskou 
snahu udržet hospodářství v roce 1958 pozemky 
předat do JZD a odchází na Ostravsko do dolů. Pra-
coval jako horník a v hornictví vydržel až do svého 
odchodu do důchodu v roce 1981. Poté se přestě-
hoval do Moravskoslezských Beskyd do obce Nižní 
Lhoty. Je členem Československé obce legionářské 
v jednotě Frýdek – Místek. Dodnes vzpomíná na 
své rodiště, vesnici Volovec, která  byla veřejnosti  
spíše známá jako turisticky vyhledávané letovisko 
- jako východisko na poloninu Boržava, nazývané 
„Podkarpatský Davos“. Byly zde vynikající pod-

mínky pro zimní sporty a dokonce pro návštěvníky 
z Čech byly vypravovány přímé rychlíky z Prahy. 
„Kdyby mi zdraví sloužilo, moc rád bych se tam 
podíval,“ říká Ilko Königsberg, „ je to krásná země 
s nádhernou přírodou a skromnými lidmi.“

PETR MAJER, plukovník v záloze

V době, kdy byl tento článek v tisku, přišla smut-
ná zpráva: Ilko Königsberg zemřel, měl pohřeb 
5. 3. 2010.

Symbol Hladomoru 
v roce 1933
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Dokončení z čísla 4/2009

Za dar prvního historického kukátka vděčím 
škole, za jeho užívání rodičům. Jednou v sobo-
tu odpoledne mě tatínek s sebou vzal na noční 
obhlídku revíru. Jako státní lesní dozorce měl 
vedle práce v kanceláři na lesní správě na sta-
rosti ještě rozsáhlý úsek lesa po pravé straně 
řeky Uh. Byl podzimní teplý podvečer, když 
jsme procházeli vsí, tatínek s hůlkou a puškou 
přes rameno, lovecký pes Baryk a já. Míjeli jsme 
stavení bohatého sedláka, který měl jedinou, ale 
pomatenou dceru Marju. Vyběhla k plotu a něco 
nám radostně sdělovala, čemu jsme nerozuměli. 
Buď zdráva, Marjo, buď hodně zdráva, a dlouho 
jsme jí mávali, až zmizela za obloukem cesty. 
Pak jsme přešli můstek přes Ivančovský potok 
a po jeho pravém břehu jsme za chvíli vstoupili 
do těsného údolí. 

Vedla jím cesta a donedávna také úzkokolej-
ka, kterou se sváželo dříví před tím, než ji úplně 
strhla velká voda. Zkroucené kolejnice i s vy-
rvanými pražci trčely kolem dokola a zarůstaly 
maliním. Bylo k nevíře, že poklidný potok se kdy 
mohl stát nositelem tak ničivé síly. 

Mezitím se začalo stmívat a chladný stín padal 
na dno údolí. Boční stěny horského masívu byly 
stále vyšší a ještě se zvyšovaly, jak jsme stoupali 
vzhůru. Občas přes cestu přeběhl vyplašený 
zajíc. Znala jsem tu cestu z dřívějších vycházek, 
hlavně v zimě, kdy jsme podle stop v čerstvém 
sněhu odhadovali četnost zajíců a počty vysoké 
zvěře. Ale dnes jsme šli mnohem dále a směřova-
li k horskému sedlu nad Ivančovským potokem. 
Každou chvíli nám pod nohama proběhla myška 
a tatínek připomněl pořekadlo, že když je málo 
myší, sovy nehnízdí. V tom roce jich ale bylo 
nepočítaně a úměrně tomu také sov. 

Když jsme dorazili do sedla, byla už noc, 
podzimní, měsíčná ovšem, kterou otec pro noční 
obchůzku záměrně vybral, protože o světlé noci 
se páše lesní pych, kácejí mladé stromky a kla-
dou pytlácká oka. Ze sedla jsme se vydali po 
hřebenovce směrem k vrcholu Holáně. Stromy 
už tu byly řídké, čím dál nižší, přibývalo keřů. 
Lidská obydlí pod námi v údolích přikryla mlha, 
nahoře jasně svítil měsíc, krajina jako by ani ne-
dýchala. Zastavili jsme se a náš pes Baryk se tiše 
usadil u otcových nohou. Před námi ležely jakési 
nepřirozené průrvy a strže, bylo na nich vidět, že 
nejsou přírodním výtvorem, že je musela nepříliš 
dávno vyrýt lidská ruka, působily jako hluboké 
rány jen pomalu zarůstající mechem, drobnými 
keři a kapradím. 

V Toruňském průsmyku je dobře zachovaný 
vojenský hřbitov, opravený v roce 1931 Poláky, 
jimž toto území patřilo do druhé světové války. 
V hromadných i jednotlivých hrobech tu vedle 
sebe leží – jak oznamují nápisy na betonových 
křížích – padlí z obou stran frontové linie, 
Němci, Maďaři, Češi i Poláci a Rusové… Na 

Holáni, kam jsme s tatínkem na podzimní noční 
obchůzce došli, bylo možno jako z knihy číst 
zprávu o válečné každodennosti. Tady se vojáci 
zakopávali, aby zaujali pozice výhodné pro obra-
nu i útok. Z vrcholu Holáně měli přehled po celé 
linii fronty, která tehdy vedla od Haliče na seve-
ru až po Medzilaborce na jižním Slovensku. Byly 
tu zákopy dlouhé, hromadné, a také individuální. 
Ve stěně některých ještě bylo patrné podélné lo-
že, které si tu jakýsi voják vydlabal, aby v něm, 
vystlaném suchou travou a listím, přečkával noc 
v suchu a snad i trochu v bezpečí – když ne proti 
přímému zásahu, tedy aspoň proti střepinám 
a kulometným střelám. 

Kostrina 
Do Kostriny jsme se přestěhovali ze samoty 
v Luhu v roce 1930, když jsem měla začít chodit 
do školy. Ředitelství státních lesů a statků v Už-
horodě respektovalo potřeby svých zaměstnanců 
a docházka dětí do školy byla důvodem pro žá-
dost o přeložení do místa školy. 

Bylo to jen pár kilometrů od Luhu, na témže 
břehu řeky Uh, pod týmiž hřebeny Karpat, jen 
údolí kolem řeky tu bylo širší a delší. Obec 
Kostrina se táhla, jak to na Karpatech bývá, ně-
kolik kilometrů. Údolím vedla trať z Užhorodu na 
Užok, paralelně s ní také prašná silnice. Kolem 
silnice byly dva obchody se smíšeným zbožím, 
Grünbergrův a Kusínův, krčma s dřevěnou 
ohrádkou kolem krčmáře Moškoviče a Jutkevi-
čovo řeznictví. Dále lesní správa a pila, četnická 
stanice, fara řeckokatolického popa a židovská 
synagoga, pošta a dvě školy, rusínská a česká. 
Kolem silnice bylo také několik hospodářských 
usedlostí majetnějších Rusínů. Na stráni nad 
naší zahradou stál dřevěný kostelík karpatského 
slohu. A stojí tam dodnes, jak jsme se o tom pře-
svědčili při naší návštěvě Kostriny v roce 1997. 
Byl opraven velmi citlivě se zachováním všech 
znaků původní dřevěné architektury. 

V Kostrině jsme s tatínkem, maminkou 
a malou Liduškou prožili pět krásných let. Náš 
dům, který patřil ke komplexu budov státní lesní 
správy, stál uprostřed velké zahrady, sahající 
od silnice dole až k prostranství kolem kostela 
nahoře na kopci. Od kostelního pozemku byla 
oddělena živým plotem z hustě vysázených smrč-
ků, dole kolem silnice byl plot tyčkový. Zahrada 
byla velká, dole zeleninová a květinová, nahoře 
ovocný sad se starými stromy jabloní, hrušní, 
švestek, višní. Seno jsme skladovali v oborohu 
na dvoře – důmyslném zařízení s posuvnou 
jehlanovou střechou, pohybující se podle potřeby 
na čtyřech vysokých kůlech. Když byl oboroh 
v jarních měsících prázdný, bez sena, sloužil 
nám dětem jako jeviště k inscenaci her, jež 
jsme si samy sepisovaly. Ale od letních senosečí 
se oboroh znovu naplňoval čerstvým voňavým 
senem a nedivím se mamince, že ji takový dar 
z nebes zlákal k rozhodnutí hospodařit s ním. 

Byla z vesnice, z Hané, a i když z domova 
s takovou prací obeznámena nebyla, spolehla 
se na to, že tatínek pocházel z velkého statku 
a v hospodaření se vyznal. A pak tu byl také náš 
dobrodinec Vasil Rygan, který nám pomáhal se 
vším, co bylo třeba. 

Od Ryganů jsme tedy koupili červenou kravku 
Pirošku, která nás pak provázela do dalšího mís-
ta tatínkova působení v Dravcích u Užhorodu. 
Stala se tak milovaným členem naší rodiny a její 
prostorný chlév byl místem rozmlouvání s jejíma 
moudrýma očima. Nejraději měla, když jsme ji 
poškrabali na hlavě mezi rohy. Do prasečího 
chlívku nám pak přibylo ještě malé selátko a do 
kurníku se nastěhovaly slepice leghornky, které 
tatínek, znalec veškeré drůbeže, jakož i ptactva 
vůbec, objednal jako nejlepší nosnice. 

Byli jsme potravinově soběstační, kupovali 
jsme jen mouku, cukr, sůl a petrolej do lamp. 
Příjemný pocit útulnosti a bezpečí si ráda vy-
bavuji vzpomínkou na harmonický běh života 
v uzavřeném prostoru, kde všechno bylo po ruce: 
zahrada, studna, chlebová pec, sklep v břehu 
a komplex chlívků, kde to většinu dne všechno 
bučelo, chrochtalo a kdákalo. K pocitu bezpečí 
přispívali dva psi v boudách na dvoře. V domě 
pak bylo stále útulno a teplo, v zimě oheň ve dvou 
kachlových kamnech v pokojích a v kuchyňském 
sporáku nevyhasínal, protože k deputátním po-
žitkům státního lesního dozorce patřil i dostatek 
dříví. 

Promenádou pro nedělní vycházky se stala 
cesta na druhou stranu řeky do malého údo-
líčka uprostřed lesa, kde vytékal samovolně ze 
země velice chutný pramen minerální vody, pro 
kterou si vlakem jezdili také Češi z okolí. Vozili 
si ji v demižonech domů jako lék na žaludeční 
potíže. 

Domácí rusínští obyvatelé slavili sváteční den 
tak, že se – oděni v místních krojích – shromaž-

SVĚTLA MATHAUSEROVÁ: 

Domov na řece Uh aneb Nezapomenutelné 
soužití s karpatskou přírodou a lidmi
(z textu prof. Světly Mathauserové PAMĚTI)

ďovali v řeckokatolickém kostele. Kostrinští Židé 
zase trávili svůj sváteční den v sobotu – muži 
v dlouhých černých kaftanech a širokých klo-
boucích – v synagoze, kde měly své vyhrazené 
místo za přepážkou také skromněji než muži 
oděné ženy. 

Ve třicátých letech, kdy jsme žili na Podkar-
patské Rusi, panoval tu smír všech národnost-
ních skupin i náboženských vyznání. Dokonce 
to přispívalo k malebnosti a mnohovrstevnatosti 
života. Týden měl dva sváteční dny, sobotu 
a neděli, a svátky spojené se slunovratem, jako 
Vánoce a Velikonoce, se slavily dokonce ve třech 
různých termínech. Nám školákům to občas při-
neslo nějaký den volna navíc. Změtení politické 
situace ve Střední Evropě ovšem nastalo až po 
Hitlerově rozpoutání druhé světové války.

I v jiných sférách života bylo patrné, že mezi 
jednotlivými skupinami nebylo přehrad. Správce 
lesní pily pan Šalanda si vzal za manželku místní 
Rusínku a jejich dcera Mařenka patřila k mým 
dobrým kamarádkám. Židovské dívky se rády 
provdávaly za české učitele. A dva českoslovenští 
kostrinští četníci se oženili s maďarskými dívka-
mi. Jeden z nich měl ženu z bohaté rodiny z nížin 
u Užhorodu, a tak zabezpečován plynule země-
dělskými a vinařskými produkty – vzpomínám 
na bohaté střapce hroznového vína rozvěšené 
u nich v komoře – žil ve shodě se svou rodinou 
i okolním světem. 

Českoslovenští státní zaměstnanci tvořili sice 
málo početnou vrstvu obyvatel Kostriny, ale prá-
vě to vržení do neznámého nového prostředí je 
činilo navzájem vázanými a zodpovědnými. Byli 
si vědomi toho, že jsou nositeli hodnot nového 
československého státu, který sám sebe defi no-
val jako demokratický a humánní. Českosloven-
ská správa začala budovat mezi obyvateli vztahy 
rovné, demokratické. 

Projevilo se to především v organizaci školství. 
Dosavadní hungarizace, která způsobila úplnou 
absenci vzdělanosti rusínského obyvatelstva 
v rodném jazyce, byla nahrazena reorganizací 
národního vzdělanostního systému. Instituce 
národních škol – až na několik církevních škol 
– v zemi do roku 1919 nebyla. Za českosloven-
ské vlády naopak nastal velký rozvoj národního 
školství s rusínským vyučovacím jazykem. Tak 
například ve školním roce 1931-1932, kdy jsme 
bydleli v Kostrině, bylo v zemi 453 škol rusín-
ských (obecných a měšťanských), 160 českých 
a slovenských, 120 maďarských, 13 německých, 
6 hebrejských a 4 rumunské. 

Kulturní politika Československa spíše než 
o přizpůsobení jazyka podkarpatoruského oby-
vatelstva usilovala o jeho posílení a tím i rov-
noprávné zařazení do společenství slovanských 
jazyků. Rusínština spolu se svým kultovním 
jazykem církevněslovanským, zachovaným v ob-
řadu řeckokatolické církve, byla vnímána jako 
důkaz nepřetržitosti slovanské kultury v tomto 
zeměpisném prostoru. Jak později prokázali 
čeští hudební odborníci, zůstala v melodice 
rusínských hudebních zpěvů zachována přiro-
zená spojitost mezi hudební výstavbou prvních 
církevněslovanských chorálů, například Hospo-
dine, pomiluj ny, a dokonce polského nejstaršího 
církevního zpěvu Bogurodzica děvica, a starými 
byzantskými zdroji. 

Podkarpatská Rus patřila v době, kdy byla 
součástí Československé republiky, k oblíbené-

mu místu turistiky zvláště obyvatel historických 
zemí, Čech a Moravy. V rozhovoru s domácím 
obyvatelstvem si mladí návštěvníci Karpat pro-
hlubovali své jazykové i historické povědomí. 
Bylo nemálo takových, kteří systematicky zapi-
sovali slovesné útvary doprovázející lidové zvyky. 
Jedním z nich byl Karel Honsa, který v roce 
1935 vydal v Praze svých Stero črt a obrázků 
z Podkarpatské Rusi. Výrazné a českou tradici 
připomínající jsou například texty vánočních 
lidových her O narození Ježíše Krista nebo hra 
O králi Herodovi (Irod korol), kterou nám rusín-
ská mládež přicházela zahrát o našich Vánocích 
jako jednu z koled. Přicházeli pod okno a volali: 
Pancju, pancju, dajte chyšku oslaviti, to je: 
Pánečku, pánečku, dovolte oslavit vaši chýšku. 
A pozváni do síně, oslovili hospodáře slovy: 
Dobryj večir, oj u sim domočku. S vami Boh.
Oj u sim domočku, hospodaročku, S vami Boh.
Hospodaročku, náš pane,
prosimo my ťa na hodynočku,
na hodynočku, na koljadočku.

A vpuštěni do místnosti, začali koledníci hru 
o narození Krista Pána, o pastýřích a o třech 
králích, o úkladech Herodových a útěku Panny 
Marie s malým Ježíškem a Josefem do Egypta. 
I pryhnav Irod tam čotyry katy diti stynaty... 
Malých dětí pak na příkaz Herodův kati sťali na 
čtyři tisíce. Bůh Heroda za to proklel a svrhl do 
hluboké propasti, odkud dosud je slyšet strašný 
křik a skřípot zubů. 

Představení končilo církevněslovanským 
chorálem Slaven jesť Boh. A i kdybychom byly 
jako děti některým slovům nerozuměly, porozu-
měly jsme dobře dramatickému celku, díky jeho 
scénickému vybavení. Čtyři kati se sekyrkami 
byli ovšem výraznou nápovědou a ti v nás budili 
největší hrůzu. 

Po obdarování koledníků výslužkou a penězi 
následovalo poděkování hospodáři i hospodyni 
a ujištění, že peněz použijí na bohulibé účely: 
Nam toty hroši ne u bance byti, 
ale do cerkvi zvony kupiti.
To nam bude z ditěj na dity. 

Skutečnost, že si řeckokatolická mládež, která 
slaví Vánoce podle juliánského kalendáře až 
o čtrnáct dní později, přichystala kolední před-
stavení ke Zrození Páně už na 24. prosince, kdy 

si je připomínali čeští obyvatelé Podkarpatské 
Rusi, svědčí o tom, že si rusínští obyvatelé stačili 
uvědomit jazykovou blízkost s češtinou a sděl-
nost svých lidových zvyků. 

To už se psal rok 1936, když jsem tuto hru 
vyslechla přímo u nás doma v kuchyni. Jakýkoliv 
ostych k Čechům jako „novým pánům“ vlastně 
ani nenastal. Velkopanské chování Čechům 
bylo cizí a každého – jak hospodáře, tak lesního 
dělníka – oslovovali „pane“. Maminka si získala 
důvěru místních žen. Chodily k ní na radu ve věci 
dětských nemocí, a samy na oplátku upřímně ra-
dily, jak se bránit proti uhranutí zlou a závistivou 
osobou. Pověra v čarování zlých bosorkyň, ovlá-
dajících různá kouzla, byla tu ještě živá. Kdo byl 
jimi napaden, mohl se bránit jen protikouzly. Tak 
onemocní-li dítě, je třeba do studené vody v ná-
době házet žhavé uhlíky, které pak pálí bosorkyni 
tak dlouho, dokud své čáry neodvolá. Jestliže se 
uhranutí týkalo domácího skotu a projevilo se na-
příklad zmenšenou dojivostí krávy, bylo třeba va-
řit mléko od postižené krávy tak dlouho na pánvi 
spolu se špendlíky a opakovat při tom slova: tak 
jako se stále pohybují tyto špendlíky v tomto mléce, 
tak ať se zabodávají do srdce zlé bosorky, až bosor-
ka sama přijde a kouzlo zruší. 

Nevím, maminka to nikdy nezkoušela, naše 
kráva Piroška dojila přiměřeně. Ale že bosorky 
v tom zapomenutém kraji ještě za mého dětství 
byly, to mohu potvrdit. Dosvědčovaly to znaky 
jejich kouzel – na větvích keřů rozvěšené ta-
jemné hadříky při okraji lesa. Staré pověry se 
prolínaly s náboženstvím, a tak za oltář dřevě-
ného kostelíka jsme se my děti bály podívat, že 
je tam čert. To nejspíš místní kostelník postrašil 
malé kluky, aby v nich vzbudil patřičný respekt 
a odradil je od zvědavého šmejdění po kostelních 
prostorách. 

Ale v čase bohoslužby i jinak nepokojné děti 
klidně stály na levé straně před oltářem a spolu 
s dospělými odříkávaly modlitby, z nichž ta 
hlavní začínala i mně známými slovy Otče náš. 
Nejvíce se mi svou melodií vryl do paměti zpěvný 
refrén, opakovaný po každé větě čtené litanie: 
Svjatyj Bože, svjatyj krepkij, 
svjatyj bessmertnyj, pomiluj nas!
Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj,
Hospodi pomiluj! *
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Česká společnost v Antalovcích, 1935
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Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові взникнув 1. марца 2008 як наступ-
ницькый субєкт Інштітуту реґіоналных і народностных 
штудій ПУ – ёго Оддїлїня русиньского языка і културы. 
Быв то важный крок, бо по довгых періпетіях першыраз в 
новодобій історії Русины здобыли свій научно-културный 
інштітут з властныма компетенціями, котрый під свою 
„стрїху“ прияла Пряшівска універзіта в Пряшові, што 
значіть, же дала му важность академічной інштітуції. 

Окрем реалізації штудійного проґраму в акредіто-
ваных ступнях высокошкольского штудія (од р. 2005 
– бакаларьскім, од р. 2008 – маґістерьскім), інштітут 
ся став найвысшов інштітуціов в дїлах русиньского спи-
совного языка на Словеньску. Окрем того, занимать ся 
тыж проблематіков русиньской літературы, історії, як і 
розлічныма аспектами културы Русинів. 

Взник самостатного інштітуту дав простор на розвой 
актівіт, выпливаючіх в першім р

ядї зо штатуту даной научно-педаґоґічной інштітуції. 
Єднов з них суть Научны семінарї карпаторусиністікы, 
першый річник котрых інштітут зачав реалізовати од 
фебруара 2009 року. Нашым заміром є каждорічно орґ-
анізовати по шість семінарїв, на котры будуть позываны 
престижны шпеціалісты в розлічных областях наукы, 
котрых предметом інтересу суть Русины і карпатору-
синістіка. Штруктуру каждого семінаря творять такы 
главны части – 1. представлїня выступаючого з куртов 
інформацов о ёго професіоналнім жывотї (публікуєме 
у зборнику), 2. реферат на выбрану тему, 3. діскузія 
і 4. презентація найновшых публікацій з области карпа-
торусиністікы. Семінарї суть адресованы як штудентам-
русиністам, так вшыткым, котры ся ці то в професіонал-
нім, або і в непрофесіоналнім жывотї занимають про-
блематіков Русинів, респ. ся о дану проблематіку якымсь 
способом інтересують і хотять сі проглубити свої знаня. 
Нововзникнута іншітуція ся такым способом отворила 
новым можностям, котры можуть быти приносом нелем 
про ню, але таксамо можуть помочі підвышыти кредіт і 
Пряшівской універзіты.

Першый Научный семінарь карпаторусиністікы ся од-
быв 12. фебруара 2009. Першым реферуючім быв автор 
думкы орґанізованя такых семінарїв – історік, професор 
Торонтьской універзіты в Канадї, Павел Роберт Маґочій. 
Мено выступаючого, але і ёго інтересна тема – Карпать-
ска Русь: міджіетнічне сполужытя без насилства –при-
тягли до Засїдалнї ректора ПУ велике чісло участників, 
котры по прочітаню реферату загорнули професора 
множеством вопросів...

Не менше інтересныма были темы далшых выступа-
ючіх, котрыма были: історік, ПгДр. Станїслав Конєчні, 
к. н., з Кошіць, історік, ПгДр. Кірілл Шевченко, др. н., 
з Прагы, соціолоґічка, Мґр. Ева Міхна, ПгД., з Кракова, 
лінґвіста, проф. Міхаель Мозер, ПгД., з Відня, карпаті-
ста, Мґр. Валерій Падяк, к. н., з Ужгороду. 

Выступным документом з першого річника научных 
семінарїв карпаторусиністікы є публікація, котра вышла 
в кінцём 2009 р. в Пряшові – Пряшівска універзіта, 
Інштітут русиньского языка і културы: Studium Car-
pato-Ruthenorum – Штудії з карпаторусиністікы. Єй 
обсягом суть нелем рефераты, котры были прочітаны на 
семінарях, але можность высловити ся к будьякій темі, 
дотыкаючій ся Русинів і русиністікы як новой научной 
дісціпліны, дістали і другы желаючі, а так бы то мало 
быти і в будучности. І так, окрем уж спомянутых рефе-
руючіх, в першім зборнику свої статї пулікують: педаґоґ, 
Мґр. Петро Крайняк з Пряшова, довгорічный актівіста 
Русиньской оброды на Словеньску і член орґанізації Мо-
лоды Русины, ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., директорка 
СНМ – Музею русиньской културы у Пряшові i ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД., директорка ІРЯК ПУ у Пряшові. 

Віриме, же зборникы карпаторусиністічных штудій 
нелем поповнять бібліотекы русиністів, але стануть ся 
тыж добрым штудійным матеріалом про штудентів ру-

синістікы і про участиків міджінародной Лїтнёй школы 
русиньского языка і културы, першый річник котрой 
Інштітут русиньского языка і културы ПУ планує реалі-
зовати в днях 14. юна – 4. юла 2010.

Як сьме уж высше спомянули, частёв семінарїв кар-
паторусиністікы є все презентація найновшых публікацій 
з области русиністікы. На семінарях ся одпрезентовало 
коло 30 новых публікацій, котры вышли в розлічных 
едіціях і в розлічных країнах світа. Часть з них, главно 
тоты, котры вышли в р. 2009, представуєме і в нашім 
зборнику.

Ниже публікуєме розговор з єдным з выступаючіх на 
третїм семінарї карпаторусиністікы 8. апріля 2009 року, 
з історіком і соціолоґом ПгДр. Кіріллом Шевченком, др. 
н.з Інштітуту російскых штудій у Празї, якый выступив 
з інтереснов про Русинів темов: Културна і народностна 
політіка Прагы на Підкарпатьскій Руси в 20-ых роках 
20. сторіча. 

(Кірілл Шевченко ся народив 19. октобра 1966 в Но-
вочеркаську, в Росії. Перерїз ёго штудій і професіоналной 
формації є слїдуючій: В роках 1984 – 1989 штудовав на 
Факултї історії Московской штатной універзіты славянь-
ску і общу історію на Катедрї южных і западных Славян. 
В роках 1988 – 1989 быв стажістом Філозофічной фа-
култы Карловой універзіты в Празї. В роках 1989 – 1992 
быв ашпірантом Факулты історії Московской універзіты, 
де в септембрї 1993 обгаїв кандідатьску дізертацію на 
тему контактів міджі Лужіцькыма Сербами і Чеськосло-
веньском у міджівойновім періодї. В роках 1992 – 1993 
абсолвовав двоймісячну стаж на Торонтьскій універзітї в 
Канадї в рамках Штіпендії Штефана Чепы про карпато-
русиньскы штудії. У фебруарї 2009 обгаїв на Московскій 
універзітї докторьску дізертацію під назвов „Лужицкий 
вопрос и Чехословакия (1918 – 1948)“.Він є і автором 
публікації „Русины и междувоенная Чехословакия. К 
истории етнокультурной инженерии“).

О Пане докторе, у вашій лекції сьте дость подробно 
розаналізовали окрем іншого і проблематіку языковой 
орьєнтації на Підкарпатьскій Руси в періодї першой 
Чеськословеньской републікы. Представили сьте дві тен-
денції – русофільску (в рамках нёй ся выдіференцовала і 
русинофільска, котра холем в зачатках преферовала хос-

новати в школах народный язый, пізнїше радила перейти 
на руськый) і українофільску. Але вказали сьте і на факт, 
же тогдышнї чеськы академікы у рїшіню языкового во-
просу Русинів „рекомендовали“ хосновати в школах 
україньскый язык, затоже діалекты Русинів поважовали 
за часть малоруського, т. є. україньского языка, причім 
але на першім місцї радили брати до увагы волю народа і 
акцептовати їх народный, респ. містный язык на теріторії 
Підкарпатьской Руси. Мій вопрос звучіть: Не мали в тім 
часї Русины на Підкарпатьскій Руси достаточно міцну 
народну інтеліґенцію, котра бы просадила до школ і 
вжываня в медіях містну варіанту языка і не мусила про 
свій народ „жычати“ хоць і близкый, але не свій язык? 
Чом якраз русофілы мали ближе к народній тенденції і 
чом тоту тенденцію не підпорила тогдышня чеська влада, 
але прихылила ся к радікалнїшій українофілскій лінії.

– Сітуація на Підкарпатьскій Руси за першой Чесь-
кословеньской републікы не была проста, самособов, 
велику роль ту грали розлічны політічны снагы чеськой 
влады, котра окрем того, же ся намагала быти демокра-
тічнов, потребовала сі в тім часї упевнити і штатность 
молодой державы. Наісто Русины в тім часї не мали 
достаточно міцну народну інтеліґенцію, было єй і барз 
мало, зато чеська влада досаджовала до містных школ 
учітелїв – еміґрантів з Галичі, т. є. галицькых Українцїв, 
котры вносили до школ на Підкарпатьскій Руси укра-
їньскый язык без будьякых корекцій в згодї з народным 
языком. Зато і в тогдышнїх школах не были акцептованы 
„рекомендації“ пражскых лінґвістів – брати до увагы 
народный карпаторусиньскый язык і учіти го на основі 
етімолоґічного правопису, котрого традіція ту была у 
звязи з церьковнославяньскым языком. 

А чом праві русофілы мали ближе к народній тенден-
ції? Быв то вопрос традіції, навязаня на історію, на літе-
ратуру, котра на тій теріторії была писана по руськы. Но 
руськый язык – то была лем форма, література як така 
мала народный карпаторусиньскый характер і была Кар-
паторусинам близша, як україньска література, котра 
про Карпаторусинів была цалком нова і незнама.

Вопрос, чом ся чеська влада прихылила к україно-
фільскій тенденції, властно доповнив у діскузії історік 
ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н.: „В Росії, як знаме з 
історії, зачали будовати соціалізм, котрый про презідента 
Масаріка не быв достаточнов ґаранціов демокрації, про-
то він як охоронну стїну перед тогдышнёв наступаючов 
політіков Росії видїв якраз Україну. І тото быв єден з 
моментів, чом Прага преферовала україньску лінію на 
Підкарпатьскій Руси.“

О Што ся тыкать днешнїх амбіцій дакотрых сил на 
Підкарпатю здобыти автономію знаме, же тоты снагы 
днесь підпорує Росія. Є то з боку Росії „вгодна зброя“, ко-
тру Москва поужывать на бої в контекстї недобрых одно-
шінь з Українов, або мать і якысь інакшы амбіції? Видить 
ся, же окрем підпоры културных актівіт Русинів на Під-
карпатю – русиньскых недїльных школ, мать снагу до 
тых школ завести і російскый язык, што бы передзначало 
амбіцію мати на Підкарпатю і свої політічны, културны 
і іншы впливы. Мають днешнї намаганя в дїлї автономії 
Підкарпатя про ревіталізачный процес Русинів вообще 
позітівный, або скоріше неґатівный вплив?

– Ясно, же Підкарпатя своёв стратеґічнов ґеоґрафіч-
нов позіціов є лукратівнов теріторіов нелем про Росію, но 
і про Україну. Підкарпатя є властно „вступнов бранов“ 
до Европской унії. Не знам повісти, ці Москва мать і в тім 
одношіню свої амбіції, бо єй політіка ся мі видить дость 
хаотічна. Думам сі, же не мать якусь ясну і єднозначну 
лінію. Но тото платить і про політіку Україны. Факт, же 
Підкарпатцї підняли зась вопрос автономії, виджу як 
позітівный в інтенціях упозорнити світ на факт, же на 
Підкарпатю не суть дотримованы демократічны прінці-
пы до такой міры, на яку дана народностна меншына має 
право. А на тот факт бы мав одповідно реаґовати Київ, 
котрый, видить ся, ставлять ся к тому проблему дость 
легковажно і ёго політіка в тім контекстї є тыж без ясной 
концепції і візії до будучности. Самособов, кажде ваганя 
Києва выужывать Москва на свій хосен

 *

Родный край
Д о д а т о к  д о  н о в и н к ы  Podkarpatská  Rus  ( П р а г а  –  П р я ш і в )

Нe люб cвій нaрoд 
зaтo, жe є cлaвный, 
aлe зaтo, жe є твій.

К в а р т а л н и к  Р у с и н і в  в  Ч е х а х

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты

Вышов першый своёй сорты зборник

(Pokračování z č. 4/2009)

Nasazení 1. čs. sboru na Dukle a následující 
bojová jatka velmi vyhovovaly sovětským taj-
ným službám, které nechtěly připustit, aby se 
vojáci čs. sboru rusínského původu, bývali věz-
ni gulagu, dostali jako osvoboditelé své rodné 
země. Není proto zcela od věci názor některých 
historiků, že vykrvácení (podobné jako u Var-
šavského či Slovenského povstání) bylo dokonce 
úmyslně naplánováno z nejvyšších míst SSSR!

 Postavení čs. vládní delegace na Podkarpat-
ské Rusi bylo dostatečně vysvětleno ve „Zprá-
vě“ ministra F. Němce, publikované v českém 
a anglickém jazyce, a také ve „Válečném deníku 
velitele osvobozeného území“ generála Hasala,  
publikovaném I. Popem. Čs. vládní delegace 
neměla plnou moc ani na přidělené části osvo-
bozeného území, všude faktický vládly sovětské 
komandatury, dosazovaly do národních výborů 
výlučně komunisty, zatykaly tzv. kolaboranty 

– de iure čs. občany, bránily čs. mobilizaci, 
prohlašovaly všechno, co se jim hodilo – sklady 
potravin, paliva, sala v Užhorodu, Mukačeva, 
Sevljuši, Viloku, administrativní budovy či 
šlechtické paláce – za „válečnou kořist“. 

Je také zarážející, že zkušená ruská historič-
ka V. V. Marjinova nedokázala odpovědět na 
otázku, co vedlo Stalina k setkání s Gottwal-
dem 23. ledna 1945 a k jeho následující zprávě 
o tomto setkání v dopise Benešovi. Událost 
to byla skutečně výjimečná: Pozice čs. vlády 
a prezidenta v otázce Podkarpatské Rusi se 
začátkem roku 1945 Stalinovi zdála být váhavá 
a nedůsledná. Proto se rozhodl zasáhnout do 
problému osobně. Dál se informovat Gottwal-
dem o názorech čs. vlády v případě Podkar-
patské Rusi. Pozvání Gottwalda – z hlediska 
diplomatického protokolu soukromé osoby 
–, bylo absurdní, avšak nikoli náhodné. Patřilo 

k postupům orientálních vládců. Sovětský dik-
tátor tím chtěl upozornit Beneše, že má v záloze 
i jiného československého lídra. Beneš pochopil 
vážnost tohoto varování a ve své odpovědí ihned 
navrhl variantu přijatelnou pro obě strany: Ře-
šit záležitost po skončení války dohodou mezi 
oběma státy, jakmile bude zajištěno obnovení 
předmnichovských hranic ČSR s Německem 
a Polskem. Výměna dopisů mezi Stalinem 
a Benešem byla faktickou tečkou za problémem 
Podkarpatské Rusi. Beneš bez reptání, a zdá se, 
že i bez většího vzrušení, ne-li s úlevou, uznal 
sovětskou anexi východní provincie ČSR. 

Ani činnost sovětských tajných služeb na 
Podkarpatské Rusi není už nepopsanou strán-
kou. Nemáme sice dokumenty z jejich archivů, 
ale výsledky jejich „činnosti“ jsou dobře známy. 
Stačí uvést tato fakta: zřízení šesti koncentrač-
ních táborů v listopadu 1944 a v nich uvěznění 
22 951 osob maďarské národnosti, 4500 osob 
německé národnosti; v noci na 19. listopad 

zátah na rusínskou nekomunistickou inteligenci 
a její následná deportace do táborů gulagu 
v Donbasu. Všichni přitom byli českoslovenští 
občané! Většina z nich zahynula v nelidských 
podmínkách táborů a na nucených pracích pro 
obnovení válkou zničených uhelných dolů. 

Rozsáhlou práci vydal ruský historik rusín-
ského původu A. I. Puškaš. Jeho monografi e 
byla napsána na základě zkoumání dokumentů 
maďarských a podkarpatských archivů. To pro-
zrazuje jeho jednostrannost, omezenost pohledu, 
autor navíc zásadně ignoruje jakékoliv práce 
jiných historiků na toto téma. Jeho názory jsou 
podivnou kombinaci nacionalistické ideologie 
s komunistickou. Puškašův postoj formovala jeho 
životní dráha: za svého studentského mládi byl 
ovlivněn ukrajinskými nacionalisty; po příchodu 
Rudé armády vystupuje už jako horlivý agitátor 
pro „opětovné sjednocení“, byl organizátorem 

komsomolu, dokonce prvním tajemníkem jeho 
oblastního výboru. Od konce 50. let působil 
jako vědecký pracovník AV SSSR v Moskvě 
a profesor dějin KSSS. Proto nepřekvapuje 
jeho interpretace dějin Podkarpatské Rusi 
1918-1945 jako „období barbarského útlaku 
zakarpatských Ukrajinců“, přitom nerozlišuje 
liberálně demokratickou ČSR od horthyovského 
Maďarska. Text knihy je přeplněn druhořadnými 
dokumenty seřazenými ve stylu „co řekl jeden 
úředník druhému úředníkovi.“ 

Monografi e K. V. Ševčenka, vyučujícího 
v Centru ruského vzdělání v Praze, se rovněž 
vyznačuje kritickým pohledem na dějiny Rusí-
nů v době ČSR, tentokrát z ruského nacionál-
ního hlediska. Vidí Rusíny jako objekt jakéhosi 
„etnokulturního inženýrství“ Čechů, jejich 
systematického a promyšleného odnárodňování 
a ukrajinizace. Ševčenko se ztotožňuje s názory 
rusínsko-ruského publicisty a politického čini-
tele, vnuka A. Dobrjanského A. Gerovského 
s jeho štvavými protičeskoslovenskými články. 
V zápalu superkritiky ČSR si nevšiml, že „od-
národňovaní“ Rusíni prožili v ČSR své druhé 
národní obrození.

Sborník Karpatští Rusíni v slovanském světě 
je sestaven z referátů účastníků mezinárodního 
vědeckého kulatého stolu (27. února – 1. března 
2009, Mošovce, Slovensko). Zúčastnili se ho his-
torici a fi lologové z Ruska, Slovenska, Ukrajiny 
a Srbska. Analyzovat všechny 17 referátů bylo by 
obtížné, proto se krátce zastavíme jen u někte-
rých z nich. Docent UKo M. Daniš v úvodním 
referátu prosazuje staronovou tezi o jednotném 
původu Rusínů, Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. 
Kdybychom pokračovali tímto směrem dál, 
dospějeme k závěru, že území východního 
Slovenska, na němž Rusíni jsou autochtonním 
obyvatelstvem, bylo součásti Kyjevské Rusi, což 
je absurdní. Rusíni jsou národem středoevrop-
ským, patřili vždy do středoevropských státních 
útvarů, jejich příbuznost s východními Slovany je 
ryze jazyková. Nic více.

Zajímavé myšlenky vyslovili ruští historici 
K. V. Nikiforov (ředitel Institutu slavjanove-
děnija) a O. B. Němenský (Centrum ukraji-
nistiky a bělorusistiky Moskevské univerzity). 
Nikiforov zdůraznil, že Rusíni jsou svébytným 
národem, politika Ukrajiny vůči nim je násil-
nou asimilaci, která odporuje všem evropským 
demokratickým hodnotám. Němenský se vrací 
k zastaralým idejím rusínských rusofi lů o rus-
ko-rusínské jednotě. Je přesvědčen o tom, že 
rusínské obrození 19. stol. se zrodilo díky 
rusofi lství. Dnešní aktivizaci Rusínů vidí jako 
předvoj opětovného sjednocení východního slo-
vanství v jeho vícestupňové ruskosti. 

Podle mého názoru je to zcela umělá et-
nopolitická konstrukce, zavánějící tradičním 
ruským expanzionismem, založena na absolutní 
neznalosti rusínské reality ve střední Evropě. My 
Rusíni můžeme s čistým svědomím říct, že ne-
jsme nositeli žádného rusofi lství, ani starého, ani 
nového. Rusofi lství důkladně zničili, likvidovali 
sami Rusové - sovětští Rusové, kteří byli důsled-
nými ukrajinizátory Rusínů téměř 50 let! 

IVAN POP

Rusínská otázka v současné ruské historiografi i
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Z  N A Š Í  P O Š T Y*Chraňte si krásnou 
podkarpatskou přírodu! 

Ráda bych na Zakarpatí vzkázala: Vyvarujte se 
chyb, kterých jsme se v turistickém ruchu do-
pustili my! Nenapodobujte „západní“ turistická 
střediska, mějte svůj vlastní styl. Stanovte si 
hranici, do jaké budete ochotni připustit moto-
cykly, osobní terénní automobily v horách, a mí-
ru, do jaké budete tolerovat horskou cyklistiku. 
Nepouštějte si do hor tyto „adrenalinové spor-
tovce“, kteří nevnímají krásu přírody, ale pouze 
terén, v němž se mohou opájet svými sportov-
ními výkony. Neobávejte se, že přijatá omezení 
budou na úkor rozvoje vašich vesnic. Získáte 
to, co jsme my v ČR v mnohých horách ztratili. 
Kouzlo a osobitost našich turistických oblastí 
se ztrácí v záplavě ukazatelů, poutačů a jiných 
služeb pro turisty a v množství turistické infra-
struktury. Nechtějte proto budovat své turistické 
oblasti ve stylu, který je dnes běžný všude, ale 
zachovejte si jedinečnost, neboť do vašich hor 
a údolí mohou lidé přicházet za něčím úplně 
jiným: Za ryzí, prostou, zachovalou přírodou, 
přírodním způsobem života, za pasoucími se 
stády, klidem a tichem, lázeňstvím. Rozvíjejte 
to, co vás naučili vaši předkové - svá řemesla. 
Prodávejte své rukodělné výrobky, takové jsou 
velmi žádané.

Ve vesnicích v údolí řeky Už jsme si všimli, 
že zde neexistuje hromadný sběr odpadu, a to 
má za následek odkládání odpadu na různá mís-
ta v přírodě. Také je zde velmi rozšířen invazivní 
bolševník velkolepý, který zastiňuje a vytlačuje 
původní rostlinné druhy. Tyto dvě věci se jistě 
vyřeší v průběhu let, až na to budou prostředky. 
Spíše se obávám, aby nekontrolované turistické 
projekty tuto krajinu po letech neznehodnotily 
a nezůstalo zde jen pár rezervací.

 Tímto názorem se také ztotožňuji s Milošem 
Malcem, autorem článku Turistické značení 
ohrožuje hory z PR č. 1/2009.

 Ivana Kusinová, Skalice, Frýdek-Místek

Divadelní plakáty

Jako příznivec Podkarpatské Rusi se občas 
rád podívám na internetové stránky vašeho 
spolku, potažmo časopisu, v jehož čísle 3/2009 
mě jako typografa zaujal plakát na jeho druhé 
straně ve spodní části, který se vztahuje na 
tuto moji profesi. Prosím, bylo by možné mi jej 
zaslat v lepší kvalitě? Ten uveřejněný je pouze 
pro náhled a rád bych si přečetl všechen jeho 
text.

Aleš Macek, Brno

(Pozn. red.: Plakáty z ochotnických divadel-
ních představení i další informace a obrazový 
materiál tohoto druhu lze nalézt na interneto-
vých stránkách www.amaterskedivadlo.cz)

Zaslouží si ing. Havel 
odsouzení za svoji práci?

K napsání tohoto článku mne přiměla diskuse, 
vedená v minulém, ale nejen minulém, čísle ča-
sopisu. Je zajímavé, jaké názory se člověk může 
dočíst, kolik nevraživosti či závisti se skrývá 
v několika vyjádřeních. Jsem jeden z těch, kteří 
před pár lety, mohu říci na poslední chvíli, se 
začali spolu s mou maminkou, rodačkou z Už-
horodu, zajímat o možnost navrácení majetku, 
zanechaného tam ne vlastní vinou. A právě tehdy 
jsem se poprvé dostal do kontaktu s ing. Josefem 
Havlem, osobně jsem ho v Brně navštívil a jako 
mnozí ho požádal o pomoc. Maminka, tehdy už 
nemocná a nechodící, nemohla již opustit svůj 
domov na severu Čech, v Mostě. Ne, nebudu pět 
chválu na činnost pana ing. Havla. Každý, kdo 
vidí a slyší, ví, kolik toho pro napravení majetko-
vých křivd pro nás udělal. Rád bych použil jeho 
slova, která mi nedávno napsal den poté, co moje 
maminka zemřela.

„Věřím, že Vaše maminka by se byla ráda 
dožila odškodnění, ne snad pro vlastní peníze, 
ale pro pocit, že její rodiče tam nežili nadarmo. 
I já jsem vlastně tu činnost začal v důchodu 
z tohoto pocitu bezmocnosti a zároveň vědomí 
toho, že máme pravdu, kterou bych rád jednou 
řekl rodičům u hrobu. A věřím také tomu, že 
Vaší mamince udělalo dobře, když zákon vyšel. 
To, co bylo potom až do včerejšího dne, už ne-
mohla ovlivnit, ale věděla, že došlo k naplnění 
její víry. “ 

Tolik tedy slova pana ing. Havla; doufám, že mi 
promine, že jsem je zveřejnil. Jeho názor je nám 
všem známý, a srozumitelný. Opět opakuji, kdo 
chce vidět a slyšet, musí pochopit, o co mu jde.

Touto cestou bych za mou maminku a také 
za sebe chtěl Vám, pane inženýre, veřejně 
poděkovat za letitou snahu o nápravu majet-
kových křivd způsobených na občanech, kteří 

žili a bydleli na Podkarpatské Rusi před 2. svě-
tovou válkou. Vaše neúnavná snaha se po více 
než osmi letech neminula účinkem, a tak snad 
konečně dojde v nejbližší době k nápravě těchto 
křivd způsobených po roce 1945, zejména pak 
v období komunistického režimu a vydávání 
nesmyslných zákonů a nařízení právě v tomto 
období. Jak Vás znám, pokud Vám to zdraví 
dovolí, budete pokračovat i v případech, které 
současný zákon nepokrývá. Přeji Vám tímto do 
dalších bojů s byrokracií hodně síly a výdrže !

Ing. Jaroslav Ulrich, Most

Potěšil nás článek o Volovém 

Nedávno zemřel můj bratr Jiří Tulis, člen 
SPPR. Narodil se 7. 2. 1926 v Užhorodě. Ja-
ko syn příslušníka čsl. četnictva poznal mimo 
Užhorod několik městeček Podkarpatské Rusi, 
kde náš tatínek postupně působil. Nezapome-
nutelné vzpomínky měl na Volové, kde začal 
školní docházku. Jako kdyby to bylo načaso-
vané, potěšil se pár dnů před smrtí článkem 
V. Kušteka o Volovém, který jste uveřejnili ve 
4. čísle časopisu. Viděl zase našeho tatínka 
na fotce s jeho kolegy, které bratr dobře znal, 
dokonce v článku bylo zmíněno i naše jméno. 
Děkuji vám za vzpomínku na Volové i za kaž-
dou uveřejněnou zprávu v časopise; vždy jsme 
s bratrem netrpělivě čekali na každé nové číslo. 
Probírali jsme každý příspěvek a vzpomínali na 
naše dětství prožité na krásné Podkarpatské 
Rusi, na zajímavé zážitky při zájezdech, kterých 
jsme se s bratrem zúčastnili, zvláště na ten, kte-
rý vedl ing. arch. Pilip v roce 1992.

Měli jsme oba velké přání, podívat se ještě 
jednou na Podkarpatskou Rus až do Jasiny. Teď 
už je jisté, že se to nesplní.

Přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů ve 
vaší práci. M. Chmelařová

Horská bystřina láká k rybolovu
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