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Na FF PU rezonovali „Struny kobzarovho srdca“  
 
Miriama Jakubiková, Centrum ukrajinistiky FF PU, miriama.jakubikova@unipo.sk 
 
 

Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky FF PU v kooperácii s Centrom ukrajinistiky 
zorganizoval podujatie s názvom Struny kobzarovho srdca, venované literárnemu dedičstvu 
ukrajinského spisovateľa Tarasa Hryhorovyča Ševčenka. Akcia sa konala 19. marca 2013 
o 15:00 hodine v seminárnej miestnosti pod patronátom Generálneho konzulátu Ukrajiny 
v Prešove. 

Literárno-umelecké podujatie otvorila docentka IRUS Katedry ukrajinistiky Ľubica 
Babotová, ktorá na pôde Prešovskej univerzity privítala Generálnu konzulku Ukrajiny prof. 
Oľgu Benč, PhD. a doc. Orestu Losyk, PhD. z Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka.     

Rekvizitami literárneho večera sa stali portrét T. H. Ševčenka a vyšívaný ručník, ktoré 
dal do dispozícii zvlášť pre túto príležitosť Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove. Uvedené 
atribúty odzrkadľovali atmosféru podujatia. 

Prof. Oľga Benč, PhD. prednášala o významnom ukrajinskom spisovateľovi, 
básnikovi, dramatikovi, filozofovi, humanistovi a maliarovi Tarasovi Hryhorovyčovi 
Ševčenkovi (9. 3. 1814 – 10. 3. 1861). Poukázala na základné míľniky z Tarasovho života. 
Básnikova biografia a literárna tvorba je rozmanitá. Zaujímavosťou je, že počas celého života 
bojoval za zrušenie nevoľníctva, ktorého sa nedožil. Zomrel sedem dní pred jeho zrušením. 

Témou prvej časti podujatia sa stala unikátna publikácia Encyklopédia Vedeckej 
spoločnosti Tarasa Ševčenka, venovaná 140. výročiu založenia spoločnosti, ktorú 
prezentovala jej členka doc. Oresta Losyk, PhD. Docentka oboznámila akademické publikum 
s výskumnou činnosťou Vedeckej spoločnosti a programovou zložkou encyklopédie. Kniha 
tvorí prvú časť vydania viaczväzkovej encyklopédie najstaršej Vedeckej spoločnosti na 
Ukrajine. 

Druhou časťou podujatia bol literárny večer venovaný poézii Tarasa Hryhorovyča 
Ševčenka, ktorý moderovala študentka 1. ročníka magisterského stupňa Natália Lisničuková 
v ukrajinskom jazyku. Študenti ukrajinčiny prednášali rozsiahlu básnikovu poéziu. 
Ševčenkove básne odzneli v prekladoch do ruského a bieloruského jazyka.  

Strún kobzarovho srdca sa zúčastnili: dekan FF PU prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., 
doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc., podpredseda Ústrednej rady ZRUSR Mgr. Pavol Bogdan 
a profesori: Mikuláš Štec, Juraj Bača, Michal Roman, ako aj pedagogickí pracovníci 
a študenti Prešovskej univerzity. 
 Informačnú stránku literárneho večera uskutočnil Miroslav Iľjuk, hlavný redaktor 
časopisu „Nove žyttja“ a Rozhlas a televízia Slovenska RTVS. 

Konštatovali sme, že sa nám podujatie vydarilo a v podobnom akademickom duchu 
budeme organizovať aj ďalšie akcie. 

Na záver docentka Ľubica Babotová poďakovala organizátorom podujatia a zúčastnenému 
akademickému publiku. 

 
 


