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Ú v o d 
 

Začiatkom roka 1975 požiadal ma ThDr. Emil Korba (1930-1978), vtedajší šéfredaktor 
gréckokatolíckej tlače, aby som do júlového čísla Slova 1975, pripravil krátky prehľad z 
minulosti a prítomnosti farnosti Snakov, ktorý by bol doplnením state o Emilovi Kubekovi, 
autorovi štvorjazyčného slovníka, keďže tu pôsobil ako gr. kat. kňaz v rokoch 1885-1904. 

Obaja sme vtedy vedeli o Emilovi Kubekovi veľmi málo. Keďže som pôsobil 
v Hrabskom (okres Bardejov) a súčasne administroval aj farnosť Snakov, túto úlohu som rád 
prijal i splnil. 

Základné informácie som získal z kroniky obce Snakov, ako aj z archívu 
Gréckokatolíckeho farského úradu v Snakove. Po smrti správcu farnosti Jozefa Molčana 
(1895-1973) bola táto farnosť administrovaná z Hrabského. Úradné dokumenty veriaci 
vyniesli na povalu, kde  boli vystavené poveternostným podmienkam. Z nich som vybral tie 
najdôležitejšie, ktoré sa týkali Emila Kubeka. Sú to veľmi zaujímavé a cenné písomnosti. Aj 
z nich je vidieť, že Emil Kubek bol nielen dobrý duchovný pastier, ale aj zodpovedný 
úradník. 

Navštívil som aj jeho rodnú obec Štefurov (okres Svidník). Hovoril som s tými, čo ho 
poznali, alebo o ňom počuli. 

Veľmi cenné údaje o jeho živote mi poskytol Anton Košč (1882-1976), gr. kat. kňaz, 
ktorý Emila Kubeka veľmi dobre poznal a ako študent mu v Snakove miništroval. Od neho – 
vtedy žil v Dome dôchodcov v Cemjate - som získal aj rodinnú snímku Emila Kubeka. 

Veľkú pomoc mi poskytol akademik Mikuláš Mušinka z Prešova, ktorý mi požičal jeho 
diela Narodny Povísti i Stichi v štyroch zväzkoch. Vtedy som bol presvedčený, že to je jediný 
exemplár u nás. Dnes už viem, že existujú viaceré.1 

Dokumenty z archívu farského úradu v Snakove, písané väčšinou v maďarčine, mi 
preložil môj priateľ Mikuláš Magyar (1905-1993), gr. kat. duchovný zo Zbehňova (okres 
Trebišov). 

Údaje Alexeja Kubeka z Prešova2 mi poslúžili k doplneniu a spresneniu niektorých 
osobných a rodinných záležitosti. 

V roku 1999 takto bola u nás tlačou vydaná prvá monografia o Emilovi Kubekovi. Už 
vtedy som bol presvedčený, že nie je úplná. Očakával som, že sa nájdu takí, ktorí by mohli 
pomôcť v ďalšom bádaní o Emilovi Kubekovi a jeho diele. 

Tak sa aj stalo. Táto monografia podnietila k uverejňovaniu mnohých príspevkov 
a prednášok o tomto významnom rusínskom dejateľovi nielen tu u nás, ale aj v zahraničí. 

Najprv to bola recenzia mojej monografie o E. Kubekovi z pera akademika Mikuláša 
Mušinku v ukrajinskom časopise Duklja pod názvom Knižka pro peršoho romanopisca 
Prjašivščiny.3 Po podrobnom rozbore a pripomienkach o jeho pôsobení u nás a v USA autor 
v závere navrhuje, aby sa toto málo preskúmané obdobie života Emila Kubeka, bolo, resp. 
stalo sa pre niektorého zo študentov témou pre diplomovú, resp. doktorantskú prácu pod 
názvom Život a dielo Emila Kubeka v USA (1904-1940). 

Tejto myšlienke pomohli aj recenzie mojej vydanej monografie, ktoré publikoval Mgr. 
Andrej Kaputa na stránkach viacerých časopisov. 

                              
1 Podľa prof. Dr. P. R. Magocsiho, v Prešove sa nachádzajú tri exempláre Kubekových diel: 1. M. Mušinka; 2. Ľ. 
Babotová; 3. Prešovská univerzita – katedra rusínskeho jazyka. Štvrtý (nekompletný – bez III. časti) exemplár sa 
od roku 2003 nachádza u mňa. Tieto mi daroval prof. Dr. P. R. Magocsi (University of Toronto – Chair of 
Ukrainian Studies). 
2 Alexej Kubek, Prešov, Levočská č. 89. 
3 In: Duklja – literaturno-misteckyj ta publicistyčnyj žurnal. Prešov : Spolok ukrajinských spisovateľov na 
Slovensku, roč. 48., č. 4 / 2000, s. 62-64. 



Ďalej je to článok Mgr. Gabriela Beskyda v časopise Rusin pod názvom Emil Kubek – 
svjaščenik, poet, pisateľ, jazykoznateľ, rodoljub (1857-1940).4 Je to ohlas na moju publikáciu. 
Autor v ňom píše, že E. Kubek nie je celkom neznámym našej čitateľskej verejnosti, a tiež čo 
všetko a kde o ňom bolo už napísané. Napriek tomu zdôrazňuje, že pred našimi odborníkmi 
v literatúre stojí veľká úloha vyniesť na Božie svetlo tohto maloznámeho zabudnutého kňaza, 
básnika, jazykovedca, buditeľa a hlavne verného syna rusínskeho národa, zapáleného patriota, 
ktorý svojou prácou zanechal veľkú stopu medzi Rusínmi na Slovensku, najmä v Snakove, ale 
nezabúdol na svoje korene ani v ďalekej Amerike. Jeho tvorba nám aj dnes môže poslúžiť ako 
veľký prameň inšpirácie v národnostnom uvedomení Rusínov. 

Vzácnym príspevkom bol aj článok doc. PhDr. Juraja Paňka, CSc., ktorý uverejnil 
časopis Rusin pri príležitosti 60. výročia smrti a 143. výročia narodenia E. Kubeka pod 
názvom Emilij Kubek – rusinskij pisateľ i leksikograf.5 Je to skrátený výťah z mojej 
publikácie. 

Obsiahly príspevok k 60. výročiu smrti E. Kubeka doc. PhDr. Ľubici Babotovej, CSc., 
uverejnil časopis Družno vpered  pod názvom „Ruskoj materi syn...“6 Autorka v ňom 
priniesla nové a doteraz u nás nepublikované poznatky o tomto významnom dejateľovi. 
Skrátenú verziu tohto príspevku uverejnili Bardejovské novosti.7 Pre tlač ju spracovala PhDr. 
Valéria Juríčková. 

Dňa 25. júna 2000 som bol do Snakova pozvaný na besedu o E. Kubekovi, ktorú 
zorganizoval Obecný úrad v Snakove, Gréckokatolícky farský úrad v Hrabskom, OO RO 
v Bardejove a Zväz rusínskej inteligencie v Bratislave. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti 
60. výročia smrti E. Kubeka (†17.07.1940). Snakovčania sa totiž chceli dozvedieť čo najviac 
o človeku, ktorý pre ich predkov vykonal v každej oblasti života naozaj veľa. Beseda bola 
dopĺnená ukážkami z tvorby E. Kubeka v interpretácii PaedDr. Jannette Lišivkovej, ktorá ju aj 
moderovala. Celá beseda mala vydarený priebeh. Úvod a záver patril spevu, v podaní 
speváckeho súboru Klubu dôchodcov z Bardejova, ako aj súrodencov Železných 
z Chmeľovej, ktorí zaujali nezvyčajnou silou a čistotou hlasov. E. Kubek sa tak vrátil do 
Snakova, v spomienkach a rozprávaní, v pripomenutí si jeho práce pre rusínsky ľud, ktorý 
veľmi miloval a ktorému zostal verný aj v ďalekej cudzine.8 

Nesporne veľkým prínosom bolo tu aj moje stretnutie s prof. Dr. Paulom Robertom 
Magocsim z Torontskej univerzity na VII. svetovom kongrese Rusínov v Prešove v roku 
2003. Tento významný odborník a znalec rusínskych dejín a literatúry mi vtedy odovzdal 
kópie časopisov a prác o E. Kubekovi ako aj originály kníh E. Kubeka Narodny Povísti 
i Stichi (I., II. a IV. diel). Sú to nesporne vzácne materiály, za čo som mu veľmi vďačný. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol som sa opäť vydať monografiu o Emilovi 
Kubekovi už bez príloh a doplniť ju o nové poznatky, získané za ostatné roky. 
 
 

 
František Dancák 

                              
4 In: Rusin. Kulturno-christijanskyj časopis. Prešov : Rusínska obroda, 1999, č. 5-6, s. 10-11. 
5 In: Rusin. Kulturno-christijanskyj časopis. Prešov : Rusínska obroda, 2000, č. 5-6, s. 22. – Texty tam  
citovaných Kubekových básní z latinky na azbuku upravil autor. 
6 In: Družno vpered. Prešov, 1997, č. 3-4, s. 28-29. 
7 BABOTOVÁ, Ľ.: Spomienka na Emila Kubeka. In: Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny týždenník. 
Bardejov : PONET press – Mgr. Miron Kantuľak, 12. júla 200, č. 28, s. 3. 
8 BANDURIČ, I.: Rusynske slovo u Snakovi. In: Narodny novynky. Kulturno-spoločenskyj tyždennyk Rusyniv 
SR. Prešov : Rusínska obroda SR, roč. X., 19. júla 2000, č. 29-30, s. 2. – Porov.: (ette-): Do Snakova sa vrátil 
Emil Kubek. In: Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny týždenník. Bardejov : PONET press – Mgr. Miron 
Kantuľak, roč. 12, 6. júla 2000, č. 27, s. 5. 



 Materinskaja ľubov9 
 
 Pervyj syn ju prišol v hrobi otvidati; 
 V čornoj-temnoj zemľi otpočivajut mati, 
 Prosit, umoľajet s drožasčim holosom: 
 „Oj mamočko vstavaj, i prijdi vo moj dom, 
 U mene jesť žinka ticha, milenkaja, 
 I ďitočki ľubki, jak cvity u Maja, 
 O, matuško naša, molim ťa ľubovju... 
 O, jak by žilosja sčastlivo s toboju“... 
  Vse ticho, zem’ molčit... 
  Matuška daľše spit. 
 
 Prišol i druhij syn, koň pod nim ihrajet, 
 V bohatoj odežďi pyšno vyzerajet, 
 „O, mamoňko vstavaj, jesli ti vozmožno, 
 Čtob sama viďila moje dostoinstvo! 
 Ja po carju pervyj a v ciloj kraiňi, 
 Kňazi, dostojniki vsi klaňajutsja mňi, 
 O, vstaň mati moja, hordisja so mnoju, 
 Poďilimsja bleskom, bohatstvo, slavoju!“ 
  Vse ticho, zem’ molčit... 
  Matuška daľše spit. 
 
 Prišol i najmeňšij, bidno vyhľadajet, 
 Slezy z očej ľutsja, lice bľide majet, 
 Nad hrobom zaplakal: „Oj, matuško moja, 
 Jakij ja nesčastnyj, hor’ka moja doľa; 
 Ľubov na tom sviťi nihde ne nachožu, 
 Holod, cholod, mučit... sirota bjidna ja, 
 Oj vstaň, bo zahinu, vstaň matuško moja!“ 
  Hrob sja otverzajet, 
  Matuška vstavajet. 
 
 
 
 

Emil Kubek 
   
 
 
 
 
 
 

 

                              
9 Báseň uverejnená v časopise Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 2. 



Detstvo a študijné roky 
      

Emil Kubek sa narodil 23. novembra 1857 v obci Štefurov,10 okr. Svidník, kde jeho otec 
Anton Kubek (1821-1866) bol gréckokatolíckym kňazom (1849-1866). 

Už ako 5-ročného ho otec viedol k poznaniu „tajny Azbuki Duchnovicha“, hoci to pre 
neho nebolo ľahké. „Jakby njit, v ljitji solnce, v zimi krasnyj snjih vabil z komnaty. Jak šesť 
ljitnyj, uže sam znal otkončiti službu Božu s otcem.“ 11 

V lete roku 1866 vo veku 45 rokov mu zomrel otec a ostali štyri siroty. Najstaršia sestra 
Mária mala 12 rokov, on 6 rokov, brat Anton 5 rokov a najmladšia sestra Alžbeta 4 roky. 
Matka Vilhelmina, rod. Kissová, vdova, ostala bez majetku a pomoci. Dôchodok vdovy – 60 
zlatých ročne (1 dolar – 2 zlatých a 50 grajciarov) nestačil pokryť všetky výdavky. Sám si 
neskoršie kladol otázku: „Jak mohla nas bidna mati perekormiti, odjivati, školovati? Až teperj 
ne ponimaju!“12 

Po skončení základnej školy odišiel do Alumnea sv. Jána Krstiteľa v Prešove,13 kde 
študoval za podpory najstaršej sestry a jej manžela, ako aj brata jeho babičky. V spomienkach 
na mladosť napísal, že od nikoho a nikdy nedostal nijakú pomoc. Boli to pre neho neľahké 
roky, na ktoré neskoršie s bolesťou spomína: „Namerz i naholodovalsja do syta... 
Reminiscencii moje, molodosti ščastlivoj’ ne taki, čtob na nich s radostju pamjatal.“14 

Za takých ťažkých podmienok študoval a aj ukončil Gréckokatolícky seminár v Prešove. 
Cez prázdniny si pomáhal aj tým, že robil zbierky pre Alumneum a tým precestoval veľkú 
časť Uhorska. Spomína, že to bola preňho veľká životná skúsenosť a najkrajšie časy v jeho 
živote. 

V roku 188l sa oženil s Máriou Schirillovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza Eduarda 
Shirilla z Kružlova (1857-1896), okr. Bardejov. 

 
 
Kňazské povolanie 
 
Po vysviacke, ktorú prijal dňa 22. marca 1881, pôsobil ako kaplán v Homrogde (1881-

1882) a v Jakubanoch (1883). Ako administrator v Kremnej (1884) a Ľubovci (1885). 
„Vsjady s najkrajšim uspichom.“15 

Dňa 12. decembra 1885, dekrétom čís. 2906/ord. ho prešovský gréckokatolícky biskup Dr. 
Ján Vályi (1883-1911) vymenoval za farára do Snakova, okr. Bardejov. Uvedený bol až 21. 
septembra 1890.16 

Z manželstva sa im narodili štyri deti: Mária,17 Anton,18 Anna19 a Alžbeta.20 Aby ich 
mohol vychovať, vyštudovať, „prichodilo i do pluha, do kosy jatisja“.21  

                              
10 Štefurov bol kedysi rozsiahlou farnosťou. Samotná obec mala viac ako 200 domov. Dnes má okolo 25 domov 
a je filiálnou obcou gréckokatolíckej farnosti Šapinec. Podľa ústneho podania obec raz na Veľkú noc vyhorela. 
Domy boli drevené a väčšinou zhoreli, pretože ľudia v tom čase boli v chráme na bohoslužbách. Nasledovalo ich 
vysťahovanie do okolitých obcí. Zostalo iba veľmi málo. 
11 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, 1930, č. 2, s. 7. 
12 Tamtiež. 
13 Za pôsobenia prešovského biskupa Jozefa Gaganca (1843-1885) bol roku 1862 založený Spolok sv. Jána 
Krstiteľa a kúpený dom, kde bolo neskôr zriadené Alumneum – internát pre chlapcov. Prvoradým cieľom 
internátu (Alumnea) bolo vychovať budúce kňazské povolania, preto ho volali aj malým seminárom. 
14 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 7. 
15 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). In: Vožď (Leader). Cleveland, február 1930, č. 2, s. 4. 
16 Dr. Ján Vályi, prešovský biskup, dňa 29. januára 1892 vydal list Venerabili Clero curato dioecesano, č. 
291/1892, v ktorom žiadal údaje pre pripravovaný schematizmus. Emil Kubek, vtedajší farár v Snakove, 
vlastnou rukou zapísal na 2 strane listu svoje osobné údaje. Z jeho listu pochádzajú aj tieto jeho údaje. List je 
teraz v mojej zbierke. 



Tu v Snakove, kde, ako sám o tom píše – „konec chľíba a počatok víry“,22 začína svoju 
činnosť nielen ako obetavý dušpastier, ale aj ako literát. 

Svoje kňazské povolanie bral veľmi zodpovedne. Lásku ku kňazskému povolaniu vidí už 
v detstve. Vo svojej Autobiografiji o tom s humorom poznamenáva: „Pervy znaki mojeho 
zvanija, uže tohda pokazyvalisja. Lem jesli moh, uťik na košar k ,bačovi’, abo k pastyrju, abo 
ryby lovil v potoku...23  Hádam v tomto duchu napísal slová v románe Marko Šoltys: „K ňaz 
bez  povolania,  je nešťastný človek.“24 

 
 
Oprava a výstavba nových budov 
 
Okrem svojich dušpastierskych povinností, venuje sa oprave chrámu. Čiastočnú opravu 

chrámu ukončil v roku 1890, interiér - vrátane oltára a ikonostasa - bol ukončený až po jeho 
odchode z farnosti v roku 1907. 

Pod jeho vedením bola postavená nová farská budova (v súvislosti s výstavbou novej 
farskej budovy, bola v roku 1998 zbúraná) a nová  školská budova. 

Pri ich výstavbe sa stretával s mimoriadnymi ťažkosťami. Veriaci boli veľmi chudobní, a 
preto sa obracal o pomoc k nadriadeným orgánom. Tak napr. z listu z 18. septembra 1889, 
ktorý je adresovaný pánu biskupovi sa dozvedáme, že žiada o osobnú intervenciu u 
eparchiálnej správy, ktorá zamietla jeho žiadosť o pôžičku 300 zlatých na stavbu fary. 
Eparchiálna správa žiadala záruku na pôžičku, aby Emil Kubek našiel medzi veriacimi 
takých, ktorí by intabuláciou ich majetku sa zaručili za pôžičku. Emil Kubek to nechcel 
urobiť, a tak jeho žiadosť zamietli oznámením na tom istom prípise. Emil Kubek požiadal, 
aby pán biskup dovolil čerpať 300 zlatých z cirkevnej pokladnice, nakoľko pôžička mu bola 
zamietnutá. Cirkevná pokladnica mala však slúžiť iba na potreby chrámu. 

V liste z 20. decembra 1887 adresovanom okresnému dekanovi prosí o radu a pomoc pri 
stavbe školy. Žiada o radu ako má postupovať, aby dostal podporu 150 zlatých od okresného 
úradu, a tiež chce požiadať o pôžičku. V liste spomína chudobu a biedu svojich veriacich. 
Ďalej vyratúva, čo môžu jeho veriaci poskytnúť pri výstavbe. Je to kameň, drevo, tehly a 
práca. 

Ako kňaza ho veľmi bolelo, že jeho veriaci, napriek svojej chudobe a biede, sa oddávali 
alkoholizmu. Toto neskoršie opísal aj vo svojich básniach, najmä v románe Marko Šoltys. 

V liste kráľovskému okresnému sudcovi sa napr. sťažuje na Michala Hajmachera z 
Lenartova pre narušovanie svadobného obradu v Snakove. Píše: „Uvedený občan týmto 
svojím počínaním ukázal veľký mravný úpadok nášho prostého ľudu. Tento všade sa 
prejavujúci mravný úpadok ako sám ráčite vedieť, náš prostý ľud je ihneď ochotný obhájiť 
poľahčujúcou okolnosťou „opilstvom“, ktoré je rakovinovým nádorom nášho ľudu...“25 
 

                                                                                           
17 Mária, manželka gréckokatolíckeho kňaza Ireneja Janického. V roku 1904 sa vysťahovali do USA. Zomrel 
v Prešove. 
18 Anton, gréckokatolícky kňaz. Oženil sa s Máriou Gerberyovou. V Prešove pôsobil ako profesor zemepisu, 
hospodárskych vied a kreslenia. Vysťahoval sa do USA. Po otcovej smrti  pôsobil na jeho mieste. Zomrel 
v USA. 
19 Anna,  manželka gréckokatolíckeho kňaza Mikuláša Petríka v USA. 
20 Alžbeta, manželka gréckokatolíckeho kňaza Igora Buríka v USA. 
21 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 7. 
22 List z 5. júna 1892, č. 98 (v maďarčine) adresovaný istému dobrodincovi, gr. kat. kňazovi na Dolniakoch. 
23 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 7. 
24 KUBEK, E.: Marko Šoltys. III., s. 1. 
25 List z 18. februára 1901. 



Výstavba kaplnky 
 
 V roku 1894 za pomoci svojich veriacich ako aj milodarov z Ameriky začal s výstavbou 

kaplnky pred obcou k úcte Presvätej Bohorodičky. Odvtedy po jej dokončení, každoročne sa 
koná na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky odpust.26 Fundátorom tejto kaplnky bol 
Michal Slota, ktorý daroval 400 forintov a ktorý 7. septembra 1895 žiaľ, zahynul v bani na 
meď v USA. V súvislosti s výstavbou tejto kaplnky sa nám zachovali všetky doklady - plány, 
rozpočet a korešpondencia, pekne upravené a zviazané v dvoch zväzkoch, pod názvom 
Sznakoi kápolna I. a Sznakoi kápolna II. Emil Kubek v úvode ku každému zväzku 
vlastnoručne zapísal cenné údaje. O jeho dôslednosti svedčí to, že zapísal, ktorí duchovní sa 
zúčastnili nielen na slávnostnej posviacke kaplnky, ale aj mená prítomných kňazov na 
odpustoch v rokoch 1896-1903, teda až do svojho odchodu z farnosti.27 

Pri tejto výstavbe kaplnky je potrebné zdôrazniť obetavosť s akou sa venoval tejto práci. 
V jednom zo svojich listov z 18. decembra 1894, ktorý je akoby výzvou ku krajanom v 

Amerike, ktorý si k tomuto účelu dal vytlačiť vo väčšom množstve, píše: 
„Z vašu pomocu, mojo ľube farňici i vi mile krajaňi, postavel som novu faru, cerkov našu 

som doporadku priňesol, z 3 novima dzvonami zaopatrel i z nuka priukrasel, postavel som dva 
nove križi, verim Boha, že i teraz ňe ochabice prozbu moju bez visluchaňa, i gu fundacii 
kaplici, kteru v jari vistavic chceme na našim chotaru, mňe z vašima oferami na pomoci 
budzece...“ 

V prvom zväzku Sznakoi kápolna I. okrem tohto listu sa nachádzajú odpovede veriacich, 
ich listy, ako aj zoznam milodarov. Listy sú veľmi zaujímavé tým, ako sa jeho veriaci, 
nachádzajúci sa v Amerike, pozerajú na výstavbu kaplnky.   

V druhom zväzku Sznakoi kápolna II. , kde sa už zmieňuje o postavení kaplnky, presne 
uvádza, čo stali jednotlivé práce a predmety, podobne sa obracia ku krajanom v Amerike 
listom zo dňa 11. februára 1896. V ňom o. i. píše: 

„Serdečňe pozdravujeme vas, mojo ľube farňici našo krajaňi sznakovske, i davame vam na 
znamosc, že kapľica naša vymurovaná i z bľachu pokrita; na jar ju, keď nam Pan Boch 
miloserdni pomože, calkom dokončime; z vašich centoch i z oferoch našich krajanoch 
amerikanskich, pamjatku sce zrobeľi na našim chotaru; kapľica naša z vonka, choc je i prave 
ňe calkom dokončena, taka krasna, jaku široko-daľeko ňe vidno. Veľo z vas mojo serdečne 
farňici, take sce oferi daľi na kapľicu Panej Marii sznakovskej, jake som aňi ňe čekal, aľe 
mam veľo i takich farňikoch v Ameriki, kterim ňe žaľ, že jich ocove, ženi tu doma sto a sto 
kešervešno zarobene jich taľare, do karčmi z vlača; a nato se ňe hodňi buľi otvažic, žebi paru 
centi na kapľicu našu oferovali...“ 

Potom nasleduje zoznam, čo už bolo urobené, zakúpené a čo je ešte potrebné urobiť. 
Každý jeden list je overený podpisom Emila Kubeka, ďalej richtárom obce Snakov a 
cirkevnými kurátormi. Listy k tomuto účelu vytlačila tlačiareň Árpáda Kóscha. 

Slávnostnú posviacku novej kaplnky vykonal: 
Vdp. Ján Gojdič, dekan bardejovského cirkevného okruhu z Kružlova dňa 9. augusta 1896. 
Koncelebrovali: 
Vdp. Ján Havriš z Petrovej a vdp. Štefan Gojdič z Kurova. Božie slovo hlásal vdp. Mikuláš 

Mankovič z Hrabského. 
Asistovali: 
Vdp. Aurel Petrik z Nižného Tvarožca, vdp. Štefan Nemec z Malcova, vdp. Alexej Kubek 

z Lipníka, vdp. Ignác Mochnacki z Vojkoviec (Halič) a p. Eliáš Gojdič, absolvent teológie. 
Na slávnostnom akte boli prítomní: 

                              
26 Tento odpust sa každoročne koná po odpuste v Ľutine a Čirči. 
27 Obidva zväzky na nachádzajú v archíve Gr. kat. farského úradu v Snakove. 



Ištván Szinyei Merše, podžupan a poslanec Národného zhromaždenia volebného okruhu, 
pán Adam Bornemisza, cisársky a kráľovský komorník, Ištván T. Tóth, hlavný slúžny okresu, 
vdp. Antal Korányi, prepošt rím. kat. cirkvi z Bardejova a i. 

Prítomných bolo 4500-5000 veriacich. 
Tieto údaje sú podľa zápisu Emila Kubeka v Sznakoi kápolna II. Svedčí to nielen o 

význame tejto udalosti, ale aj o popularite Emila Kubeka, ktorej sa vtedy tešil.28 
 
 
Starostlivý hospodár 
 
Obecná kronika v Snakove spomína, že keď do obce prišiel Emil Kubek, prvé, čo urobil, 

postaral sa o novú cestu do Snakova, v dĺžke 3 km. Ďalej ho spomína ako dobrého hospodára, 
keď ako prvý v celom okolí zasial na polia ďatelinovú kŕmnu rastlinu, ktorú v Snakove  
ľudovo  pomenovali  bolhaj. (Dodnes je táto rastlina známa pod týmto menom). V kronike sa 
ďalej spomína, že dal do obce doviesť jeden vagón ovocných stromčekov, ktorými bola 
vysadená veľká farská záhrada, ako aj záhrady ostatných občanov. 

Podľa záznamov Emila Kubeka, na protiľahlej strane spomínanej kaplnky, na darovanom 
pozemku, bol z dovezených stromčekov neskoršie založený ovocný sad. Výnos z tohto sadu 
mal byť obrátený na udržiavanie kaplnky a sv. kríža. Dnes, aj keď poznať miesto, kde bol 
ovocný sad, stromčeky vyhynuli. 

Za čias jeho pôsobenia bola v Snakove a na okolí veľká bieda. V jednom zo svojich listov, 
adresovanom istému kňazovi na Dolniakoch29, píše o živote v týchto končinách, že to „nie je 
život, ale živorenie. Zem neurodí ani každodenný chlieb. Pravdu má náš úbohý a 
poľutovaniahodný sedliak, keď hovorí: ,Počatok víry, konec chľíba’- náš kraj...“ 

Polia vydávali slabú úrodu. Zemiaky, ktoré roľník cez deň nakopal, stačil večer priniesť 
domov na pleciach. Emil Kubek vidiac túto biedu, všemožným spôsobom snažil sa pomôcť 
svojmu ľudu. V tomto smere nám najviac pripomína činnosť Juraja Fándlyho a Samuela 
Tešedíka. 

Z rozprávania starých ľudí v Snakove som sa dozvedel, že Emil Kubek učil ľudí ako treba 
správne obrábať zem, aby lepšie rodila. Tak napr. už v zime začal na pole  vyvážať maštaľný 
hnoj, aby v jari bolo menej práce. Vtedajší roľníci to nemohli pochopiť. Vysmiali ho. Pre 
lepšiu úrodu zemiakov dal zadovážiť novú odrodu, ktorá sa zachovala do dnešných dní pod 
názvom „červené“. Vraj prinášali bohatú úrodu v minulosti. Zemiaky ľudia sadili „za 
motykou“. On začal učiť ľudí sadiť zemiaky „za pluhom“. Ľudia vychádzali na polia a 
pozerali sa na jeho prácu. K oborávaniu  zemiakov si dal zhotoviť zvláštny pluh. Niektorí sa z 
toho aj posmievali. Keď videli, že tieto jeho „nové“ spôsoby sú dobré, nasledovali ho. Aj 
preto si na neho s vďakou dodnes spomínajú. 

Tohto dobrého hospodára, ktorý učil ľudí lepšie a hospodárnejšie gazdovať pekne opísal 
vo svojom trojdielnom románe Marko Šoltys, a to v osobe samotného Marka Šoltysa 
(Furmana ). 

                              
28 Vhodné je tu spomenúť, že kaplnka bola v roku 1977 opravená. Boli urobené nové dvere a zvonku nová umelá 
omietka. Veriaci na čelnú stenu inštalovali pamätnú tabuľu s nápisom: O.Emil Kubek – kňaz, spisovateľ, buditeľ. 
Na pamiatku 120. výročia jeho narodenia. Na tabuli je aj jeho portrét. (Tu treba poznamenať, že tabuľa bola 
vyhotovená ešte za môjho administrovania farnosti Snakov. Bez súhlasu štátnych orgánov však nebolo možné ju 
inštalovať). V roku 1979 bola prevedená vnútorná maľba. Takto opravená kaplnka bola posvätená v nedeľu 24. 
júna 1979. Posviacku kaplnky z poverenia vtedajšieho prešovského ordinára Mons. Jána Hirku vykonal 
František Dancák, vtedajší správca farnosti v Kružlove za asistencie Františka Ivanka, správcu farnosti 
v Hrabskom. – Porov.: časopis Slovo, 1979, č. 9, s. 15. 
29 Úradný list číslo 98 z 5. júna 1892. 



Ako všade v minulosti, aj v Snakove sa zrno mlátilo ručne. K čisteniu obilia zaobstaral 
čistiaci stroj, ktorý v Snakove volajú „trúba“.  Akou vymoženosťou bol už na vtedajšie časy 
je vidieť z toho, že tento stroj je v obci jediný do dnešných čias. Jeho vlastníkom je občan 
Vasil Čižmár. Pre čistenie obilia si ho ľudia donedávna požičiavali. 

Emil Kubek pomáhal svojim veriacim po každej stránke. Písal im žiadosti a testamenty, z 
ktorých sa niektoré dodnes zachovali. Napr. vdove Márii K. dal pozemok z farského majetku 
na výstavbu rodinného domčeka... Učil ľudí chovať včely. Šíril osvetu. Spolu s miestnym 
učiteľom Desiatnikom s veľkým úspechom nacvičili divadelnú hru bardejovského Jána 
Andraščíka Šenk palenčeny. So spomínaným učiteľom boli veľmi dobrí priatelia. Oslovoval 
ho vždy Carrissime, ako to svedčí gr. kat. kňaz Anton Košč. 

Ako už bolo spomenuté, veľmi bojoval proti alkoholizmu. Prirodzene, že do tohto boja 
zapriahol aj svojho poetického ducha. V tomto smere je azda najpôsobivejšia báseň Dobryj 
tato, v ktorej píše o otcovi, ktorý neskoro vstáva i líha, hľadá prácu už deväť rokov a celý čas 
presedí v krčme „na maminu psotu“. 
  
 

Odchod do Ameriky 
 
V lete v roku 1904 odchádza do Ameriky. Veriaci ho s procesiou vyprevadili z obce až ku 

kaplnke, ktorú dal postaviť. Tam sa s ním so slzami rozlúčili. Mali ho veľmi radi. 
Čo bolo príčinou, že sa po 19-ročnom pôsobení v Snakove rozhodol odísť z rodného kraja, 

dnes ťažko jednoznačne povedať. Akademik Mikuláš Mušinka, ešte v liste datovanom 12. 
marca 1976 mi v súvislosti s tým napísal: 

„S Vaším hodnotením Kubekovej osobnosti plne súhlasím. Bol to veľký človek, bohužiaľ 
zapletený do politických intríg.30 Píšu o ňom aj súčasní maďarskí bádatelia ako o človekovi, 
ktorého maďarská vláda poslala do Ameriky, aby tam eliminoval protimaďarské tendencie 
medzi americkými krajanmi. Je celkom možné, že túto skutočnosť si vtedy ani sám 
neuvedomoval. Každopádne by sa mala striktne oddeliť jeho politická činnosť od vedecko-
literárnej...“ 

Nezamestnanosť a nepriaznivé sociálno-ekonomické podmienky boli na prielome 19. a 20. 
storočia príčinou emigrácie mnohých ľudí, pochádzajúcich zo zaostalejších území vtedajšieho 
Rakúsko-Uhorska. Útočisko a riešenie svojich existenčných problémov hľadali najmä v USA 
a Kanade.31 Tam sa združovali predovšetkým okolo chrámov. Vytvárali si vlastné cirkevné 
spoločenstvá, zakladali rôzne spolky, vlastné školy, noviny a časopisy. Ich aktivita v mnohom 
závisela práve od ich duchovných pastierov. Príčiny emigrácie kňazov sa nedajú jednoznačne 
posúdiť. V každom prípade však práve oni zohrali významnú úlohu vo formovaní 
spoločenstiev v emigrácii a zaslúžili sa o udržanie kultúrno-spoločenských tradicí krajín, 
z ktorých vyšli.  

                              
30 Pozri: MUŠINKA, M.: Knižka pro peršoho romanopisca Prjašivščiny. In: Duklja. Prešov, 2000, č. 4, s. 62-64. 
31 Emigrantský život bol aj hlavnou témou americko-ruskej literatúry. Pri jej čítaní poznáme aj príčiny 
emigrácie, problémy kultúrnej adaptácie v Amerike i zväzky so starým krajom. Hlavnou príčinou emigrácie 
z Európy boli ekonomické ťažkosti, ale literatúra poukazuje aj na to, že vážnymi príčinami vysťahovania bola aj 
nešťastná láska a túžba po novom priateľstve. Takými sú napr. aj Kubekove povesti Paschaľnyj dar a Komu Boh 
čto obícal. Ďalšou témou, ktorá sa často opakuje, je alkoholizmus. Podobne ako druhí emigranti, aj Rusíni sa 
nevedeli zbaviť tejto pliagy ani v „Novom svete“. Takou je aj Kubekova báseň Dobryj tato. Podobne aj Kubekov 
hrdina Marko Šoltys, ktorý na začiatku rovnomenného románu, pre ťažkosti otca pijana, musí sľúbiť umierajúcej 
matke, že sa nikdy nedotkne alkoholu: „Priobícaj mi, dítino moja, že čestnyj, dobryj, terezvyj ostaneš’ na cílyj 
život tvoj, že by jem lehko mohla skonati... a otkup otcovskij orek nazad! – Prisjaham vam mamočko, že tak 
bude!“ Marko Šoltys to dodržal (s.30) . -  Porov.: MAGOCSI, P.: Literatura Rusinoch z Podkarpaťja u Ameriki. 
Nova dumka. Vukovar : Sojuz rusiniv i ukrajinciv Chorvatiji, 1986, č. 56, s. 35. 



Je však aj pravdepodobné, že aj Emil Kubek odišiel, aby mohol seba a svoju rodinu lepšie 
hmotne zabezpečiť a plnšie realizovať svoje literárne ambície. Kým do svojho odchodu 
uverejňoval iba časopisecky, po odchode do USA vydáva aj knižné publikácie. 

V Amerike pôsobil v gréckokatolíckej farnosti v Mahanoy City, v štáte Pensylvánia. 
Aj tu pokračoval v kultúrno-osvetovej práci. Pre snakovskú školu predplácal časopis 

Nediľja (Nedeľa). Tento týždenník pre národnosti Uhorska vychádzal v Budapešti a vydávalo 
ho Ministerstvo národného hospodárstva pod tlakom národno-oslobodzovacích aktivít. 
Naďalej prispieval do redakcií novín a časopisov, najčastejšie to bolo Ruskoje slovo, Sokol, 
ako aj Amerykanskyj ruskyj vestnyk (ďalej ARV), ktorého redaktorom bol Pavol Žatkovič. 
Články E. Kubeka sa týkali náboženského, národného a kultúrneho života amerických 
krajanov. 

Podľa svedectiev príbuzných spolu so svojím synom Antonom, tiež kňazom, ktorý bol aj 
veľmi dobrým maliarom (perokresbami ilustroval jeho román Marko Šoltys), venovali sa aj 
maľbe obrazov a ikonostasov. 

Alexander Ilnickij, šéfredaktor časopisu Dušpastyr (1925, č. 5), v článku o vysťahovaných 
kňazoch do USA, spomína ho ako „konzultora parochov“ a ako člena „Komisiji 
Eparchialnych cenzorov“  (Dušpastyr, 1925, č. 5). 

Istý čas bol v pozícii riaditeľa Americko-ruskej rady, riaditeľom Tovarystva Sojedinenije. 
Členom kňazského výboru v Harrysburghu (Pensylvánia), ktorý v roku 1919 prijal uznesenie, 
aby E. Kubek vycestoval späť do Európy, kde by vydával denník „uhrorosijskoju movoju“. 
Prečo sa tak nestalo, doteraz nie je známe. Je však pravda, že v živote a tvorbe E. Kubeka je 
ešte mnoho, čo je potrebné preskúmať a objektívne zhodnotiť.32 

Emil Kubek pôsobil vo farnosti ako kňaz do roku 1936. Do penzie odišiel pre chorobu – 
rakovinu žalúdka. Bol naruživý fajčiar. Vo farnosti bol obľúbený a vážený. Veľmi rád chodil 
do kina – dvakrát týždenne. 

Veľmi peknú charakteristiku podáva o ňom Josif Petrovič: 
„Jak ČELOVIK, Vpr. O. E. Kubek, i vopreki mnohim ťažkosťam žiťa, vsehda veselyj, 

bystroho uma, polnyj razveseľajuščimi žartami i anekdotami, a ponad vse dobrodušnyj 
i otvertyj. Jak SVJAŠCENNIK, hluboko virujuščij, vysoko učennyj, pedantnyj, vysluznyj, svoju 
viru, svoj obrjad, svoju pastvu strastno ľubľaščij, i smilyj borec za prava Cerkvi. Ne čudo, čto 
kde-koli ne poňato i zle sudženo jeho revnosť. Jak PISATEĽ, točnyj poznavateľ duši svojeho 
naroda, ostryj kritik vsjakich hrichov i nadužitkov v naroďi, obyľnyj izjaviteľ blahorodnych 
svojich čuvstv i dumok dľa voschvalenija i posľidovanija dobroďitelej, čtob podnesti bjidnyj, 
zanedbatyj i zaostalyj svoj narod!“33 

Vo svojej Autobiografii, ktorú napísal 12. júna 1929, hodnotí svoje pôsobenie v Amerike. 
So všetkou zodpovednosťou, ale tiež pokorou, sa pýta sám seba: „ Čto dobroho sdjilal 
v Ameriki za 25 a pol ljita? – Nič! Odnakože radujusja: a) čto moju parochiju, s pomočju 
čestnych virnikov, zachranil ot raspadenija, naprotiv ne malych agitacij, b) čto do dnesj, ne 
dal patriotam vykuritisja ottudu.“34 

Zomrel 17. júla 1940 v Mahanoy City, kde je aj pochovaný na St. Mary Cemetery, No 1. 
Na jeho mieste potom pôsobil syn Anton Kubek.  

 
 
 
 

 

                              
32 Porov.: BABOTOVÁ, Ľ.: „Ruskoji materi syn...“ In: Družno vpered. Prešov, 1997, č. 3-4, s. 28-29. 
33 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 3. 
34 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 9. 



Literárna činnosť 
 
Emil Kubek začal literárne pracovať už ako mladý kňaz a pokračoval v tom najmä na fare 

v Snakove. Po vysťahovaní aj v Amerike. Najprv to boli jeho príspevky v časopise Ruske 
Slovo, kde uverejňoval duchovné úvahy o smrti Memento mori podľa nemeckého teológa A. 
Stolza. Písal aj o význame pestovania bolhaja. Toto je svedectvo Antona Košča. 

Cez dlhé večery, pri svetle petrolejovej lampy pracoval nad zamýšľaným Starosloviensko-
maďarsko-rusko-nemeckým slovníkom. Tento zámer mu umožnilo uskutočniť aj to, že 
dokonale ovládal slovenský, rusínsky, ruský, maďarský a nemecký jazyk, a po odchode do 
Ameriky aj anglický jazyk. Porovnával významy slov a hľadal ich inorečové významy, ktoré 
zoraďoval do abecedného poriadku. 

Tento štvorjazyčný slovník, zahrňujúci viac ako 5500 základných slov - spolu so 
synonymickými výrazmi je to okolo 30 tisíc - vyšiel v roku 1906 v nakladateľstve Unia v 
Užhorode, aj keď ho do tlače odovzdal ešte v decembri 1890. 

V úvode slovníka pokladá si za svoju povinnosť poďakovať sa všetkým tým, ktorí mu 
umožnili vydať tento slovník. Boli to predovšetkým: 

Dr. Ján Vályi, gr. kat. prešovský biskup a Dr. Július Fircák, gr. kat. mukačevský biskup. 
Spomína aj tých, ktorí mu pri práci na slovníku pomáhali: 
Ivan Silvaj, gr. kat. kňaz, dekan z Davidkova a významný spisovateľ. Emanuel Roškovič, 

gr. kat. kanonik v Užhorode, ktorý vykonal korektúry slovníka. 
Nakoniec spomína priateľov: vdp. Jána Gojdiča, okresného dekana z Kružlova, Dr. 

Dezidera Grossmana z Bardejova a Heinricha Richtera z Lukova. 
Neskoré vydanie slovníka je možné vysvetliť tým, že Emanuel Roškovič, ktorý vykonal 

korektúry, zomrel. Po jeho smrti pokračoval v korektúrách istý čas Peter Gebej, neskorší 
mukačevský biskup a Dr. Vasil Hadžega, profesor bohoslovia v Užhorode. 

Tento 387 stránkový slovník je výsledkom niekoľkoročného obdivuhodného úsilia kňaza, 
ktorý vo všetkých svojich snaženiach priľnul k svojmu ľudu. Upustil od vtedajších zvyklostí a 
svoju prácu nevenoval niektorej z veľkých osobností vtedajšieho sveta, aby si prípadne získal 
ich osobnú priazeň, ale z hlbokej lásky k vlastnému ľudu, z ktorého vzišiel a ktorému 
obetoval celý svoj plodný život, venoval mu aj vlastné významné a dlhoročné dielo: 

„Vsečestnijšim OO. i prichodnikam sobora Bardijevskaho za vašu nepreminnu 
tovarišeskuju blahosklonnosť, za vašu iskrennuju bratskuju ľubov i družestvo s iskrennym 
serdcem, ľuboviju i s blahodarnostiju vručajet – Sočiniteľ“. 

Tento text je v maďarskom, ruskom a nemeckom jazyku. 
K zostaveniu tohto slovníka, ako sám píše v úvode, neviedla ho žiadna túžba po zisku, veď 

polovicu honorára mienil venovať pre opustené siroty a druhú na fond literatúry. Píše: 
„Trud moj izobiľno nahražden soznanija čuvstvom, što našej sv. cerkvi choťa i maleňkuju 

usluhu zdilati ščastliv!“  
Okrem spomínaného štvorjazyčného slovníka, poznáme ďalej jeho Narodny Povísti i Stichi 

v štyroch zväzkoch. Kým slovník vyšiel v roku 1906 v Užhorode, povesti a básne boli 
postupne vydané v Amerike v rokoch 1922-1923. 

Námetom pre jeho povesti, básne a nakoniec i románu sú príbehy zo života ľudu v rodnom 
kraji i vysťahovaných do Ameriky, často so zameraním proti veľkej spoločenskej pliage - 
alkoholizmu. 

V úvode k Prvej časti, ktorá obsahuje povesti a básne, píše: 
„Jak podkarpatskij Rusin, pišu iz žiťa podkarpatskich Rusinov i v ich naríčii...“ 
Jeho diela to aj skutočne potvrdzujú. 
Píše latinkou. Prečo sa tak rozhodol písať, v úvode k I. časti to zdôvodňuje takto: 
„... Najvažnijšij vopros: s kirillikoju-li, ci s latinkoju? - A. R. Viestnik Sojedinenija, jak 

slyšal, vychodit v 48 000 exemplaroch. S toho čisla, kirillikoju pečatajutsja 18 000. Dľa seho 



vykaza, prichodit i mi s latinskimi bukvami dati drukovati...“, aj keď - ako to ďalej píše – 
„praca ne lehka, taj ne mala. Kto malo rozumíjetsja k tomu, ocínit.“ 

V úvode k románu Marko Šoltys o tomto probléme píše: 
„Pro čto dal pečatati s latinkoju? Choť sam pišu s kirillikoju. Pro „muss“ (must; necessity 

is a hard master - muss velikij pan!). Jak znaju ochotu našeho naroda k čteniju, i pri latinkí 
doplaču k prací!“ Potvrdzuje to aj Josif Petrovič keď vypočitáva, čo všetko E. Kubek napísal, 
ale „pri izdanii kotorych veliku poterpil materiaľnu utratu“.35 

Všetky svoje práce píše pre Rusínov žijúcich v Amerike. K tomuto presvedčeniu dôjdeme 
pri ich čítaní. 

Veľmi často používa anglické výrazy, najmä tam, kde by ich význam sa dal dvojzmyselne 
pochopiť, alebo pri typických rusínskych slovách.    
      
 

Dielo Emila Kubeka 
 
Narodny Povísti i Stichi – I. diel 

 
Má 236 strán. 
Typickými obrazmi zo života rusínskeho prostredia, ilustroval jeho syn Anton Kubek, gr. 

kat. kňaz.36  
Obsahuje: 
 
Dobryj tato, báseň. 
Píše o otcovi rodiny, ktorý neskoro líha i vstáva, hľadá prácu deväť rokov. Celý čas ale 

presedí v krčme – „na maminu psotu“.37                                                   
 
Palko Rostoka, povesť. 
Príbeh chudobného učiteľa Palka Rostoku (Paula Smitha).                                           
 
Pod obrazom Duchnoviča,  báseň. 
Vlastná báseň na motívy známej básne A. Duchnoviča Ja Rusin byl... Napísal ju pri 

príležitosti osláv 50. výročia smrti A. Duchnoviča, 30. mája 1915. Báseň predniesol redaktor 
Amerikanskaho russkoho vistnika M. J. Hanchin, v Homestead, Pensylvánia.                           

 
Jedno svídanije, povesť. 
Príbeh mladej rodiny Alexeja Petrova a Anny Martinovej, z čias prvej svetovej vojny. 
 
Pozdravlenije dľa krajevoj Rusi, báseň. 
Báseň – pozdrav z Washingtona ďalekej rodnej zemi v Karpatoch.  
 
Paschaľnyj dar, povesť. 
Životný príbeh Fedora Bistricu, rodáka z Dolných Poľan. 
 
Ňit, my ne pomreme, báseň. 

                              
35 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). Vožď (Leader). Cleveland, február 1930, č. 2, s. 4. 
36 Anton Kubek sa narodil 2. novembra 1885. Vyštudoval v Užhorode. V Prešove pôsobil ako profesor 
zemepisu, hospodárskych vied a kreslenia. Vysťahoval sa do USA, kde pôsobil na viacerých farnostiach. Veľmi 
pekne maľoval. Zomrel 7. marca 1971 v San Luis Obispo, Kalifornia. 
37 Báseň bola uverejnená v Gréckokatolíckom kalendári 1977, s. 114. 



Viera, túžba rusínskeho ľudu po slobode a po pokojnom živote je ústredným motívom 
básne. 

 
Posli dožďa – solnce, povesť. 
Príbeh Georgija, vdovca, ktorý po ťažkom živote sa stretol s Martou, ktorá v živote nikdy 

nepoznala lásku a šťastie. Našla ho v dome, v ktorom ako dieťa často presedela. 
 
Svobodnaja Rossija – 1917, báseň. 
Báseň napísaná pod vplyvom ruskej Veľkej októbrovej revolúcie. Opisuje v nej utrpenie 

ruského národa za cárizmu. Pozoruhodné je, s akou radosťou Emil Kubek privítal revolúciu 
v Rusku. Vyjadruje v nej aj svoju lásku k ruskému národu. 

 
Komu Boh čto obícal, povesť. 
Životný príbeh Ivana Promacha. Spomína v nej aj odnarodňovanie Rusínov (s. 181). 
 
 Ci lem viditsja mi?, báseň. 
Spomienka na mladosť, ktorá nebola ľahká, v ktorej „ščasťe mi ne cvilo, s nuždoju borotis’ 

prichodilo“. Predsa i tak je mu milá rodná zem pod Karpatami, ale, pýta sa: „Ci, lem mňí 
viditsja, predstavľaju sobi?“ 

 
V jakom víku ženščina najmilša i najkrajša?, krátke príbehy zo života. 
Na otázku, v ktorom veku je žena najmilšia a najkrajšia, v krátkom úvode hovorí: „Ty, jak 

učtivyj, galantnyj mužčina, dolžen by otpovísti: vsehda... No, to ne tak jesť, jak uvidiš. A choť 
lem ne pre každoho.“ 

Na príbehu jednoročného, šesťročného, šestnásťročného dievčaťa, dvadsaťročnej, 
dvadsaťštyriročnej, štyridsaťročnej,38 päťdesiatpäťročnej a šesťdesiatpäťročnej ženy ukazuje, 
že žena je vždy „milá a krásna“. 

 
Nova poslovica, povesť vo veršoch. 
Hovorí v nej o ženách dvoch mužov, ktoré sa vo Veľký piatok opili a piekli paschu. Títo 

keď prišli domov, „no, a što tam našli, ne hvarjat nikomu!“ Sami museli dať deťom jesť 
i upiecť paschu, ktorá sa im nie veľmi vydarila. Z toho vzniklo príslovie: „Vydarilosja mu, 
jak dvum kumam paska / Pri viskí i piví, v veliku pjatnicu!“ 

 
Ubijcy, Barbary - Heroi?, povesť. 
Opisuje v nej udalosti i priebeh prvej svetovej vojny i po nej. Zamýšľa sa nad jednotlivými 

udalosťami i hrobmi padlých. Pýta sa, kto sú vlastne: „Ubijcy, Barbary – Heroi?“ 
 
Triramennyj Krest, báseň. 
Myšlienky o Kristovom utrpení na kríži. Kríž – symbol našej viery, záštita, nádej... 
V básni vyjadruje myšlienku, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný na trojramennom kríži. Pod 

takým učili sv. Cyril a Metod, od ktorých sme my prijali – „Službu i obrjad, Bukvy 
i pismennosť“. 
 
 
 
 
 

                              
38 Príbeh v mojom preklade bol uverejnený v Slove, 1976, č. 3, s. 5. 



Narodny Povísti i Stichi – II., III. a IV. diel 
 

Marko Šoltys,  román 
 
Tento trojdielny román má 577 strán. 
Napísal ho v roku 1915. Píše, že je to jeho prvý dlhší román zo života Podkarpatska v 

rusínskom jazyku (písaný latinkou). Aj keď bol román odovzdaný do tlače vo februári 1916, 
nevyšiel. Po vytlačení sto strán prestali ho tlačiť napriek tomu, že čistý zisk z tejto knihy 
venoval pre sirotinec. Až v roku 1920 vyšiel tento román v časopise Sokol v 115 
pokračovaniach. 

Román sa tešil veľkej obľúbe. Čitatelia sa preto dožadovali jeho knižného vydania. Na ich 
želanie kniha vyšla v roku 1923 v 3000 exemplároch. Prvý diel stál s poštovným 95 centov. 

Aj tento román ilustroval syn Anton Kubek. Korektúru urobil Mikuláš E. Petrík.39 Podobne 
ako I. diel, aj tento román vyšiel v Nakladateľstve Obrana v Scranton, Pensylvánia, v roku 
1922. 

V románe autor opisuje veľmi príťažlivo životný príbeh siroty Marka Furmana, ktorý po 
ťažkom predieraní sa životom - najprv ako sluha u bohatých pánov - stal sa zámožným 
gazdom, a to vďaka svojej svedomitosti, vytrvalosti a rozvážnosti. Pre jeho zámožnosť ho 
ľudia začali volať: „Šol-tys“ (Šoltys). 
Čo treba k tomuto románu osobitne poznamenať? 
Každý, kto prečítal tento román a zároveň poznal život z čias pôsobenia Emila Kubeka, 

najmä v Snakove, kde prežil 19 rokov, príde k záveru, že v ňom nájdeme mnoho 
autobiografických čŕt samotného Emila Kubeka. Vidieť to v osobe Marka Šoltysa. To 
potvrdzujú aj spomienky občanov v Snakove, ktoré počuli od svojich otcov. Emila Kubeka 
poznali nielen ako dobrého a obetavého dušpastiera, ale aj ako vzorného a svedomitého 
hospodára, ktorý svojich veriacich mnohému naučil. 

V románe Emil Kubek nešetrí humorom. Takto sa potvrdzujú slová jeho vnučky Terézie, 
ktorá sa o ňom vyjadrila, že starý otec bol stále veselý, mal dobrý humor, optimizmus a chuť 
do života.“ Toto pekne vyjadril aj v románe. Vidieť to napr. v svadbe Petra Soroku - pijana, 
ktorého matka z trucu oženila, ako to bolo kedysi zvykom na dedine. I v tomto príbehu je 
vidieť autorovu snahu pranierovať všetkých, ktorí v požívaní alkoholu nepoznajú svoju mieru. 
Píše o tom veľmi vtipne: 

„Na selí, ženich provadit svoju zaručenu molodu ženu, s cerkvi za chustku do otcovskoho 
domu.40 Tot staryj obyčaj, v tom slučaju, ne mohli zaderžati. Jedno, že Petrovi ne mohli 
vytolkovati, že na što davajut jemu v ruku konec svadobnoj chustki. Už to natolkovali, no 
Petro s toho stoľko rozumíl, jak i tota chustka. Po druhe, že Petro tačalsja, jeho trebalo 
provaditi, ne pomahal ani pervoho družby lokoť. 

Muzyka hraje, až dudnit, družbove sviskajut, svaški začinajut svoju vesíľnu notu: 
,Ideme my po nju...’ - Nijak ne ide. Vesíľnicy tak vyzerajut, jak jesli by s pochoronu šli. 

Merzki, hnívači. Ale, na to mísce dítvora seľska, mala ne poslídnju zabavu. A ni tohda ne 
narehotalisja stoľko, koli jeden talian, Bože odpusť, prišol do sela s medviďom i s malpu. 
Petro strašenno poljubilsja im. 

Vesíľja bohate bylo, ňít što povísti. Otstojalo porjadno. Lem ženich ne znal o ničom nič. 
Spal čerez cílu svadbu. Jak po vesílju vyterezbilsja, ne pamjatal na nič. A ni to ne znal povísti, 
ci to on ženilsja, ci jeho mama? Ci to Hanja, joho žena, ci tatova? Mama, takoj druhij den´, 

                              
39 Mikuláš E. Petrík, gr. kat. kňaz. Zomrel 2. novembra 1951 v Scranton, Pensylvánia. 
40 Podľa rozprávania starých ľudí, tento zvyk – viesť mladuchu za chustku z cerkvi domov – bol kedysi 
v Snakove. Pravda, mohol byť aj na iných našich dedinách. 



potolkovala jemu: po-pod oči začorníto mal, a lica popuchnuty, ot toho tolkovanija 
materinskoho. 

Po vesílju, žena pomahala mamí... stereči Petra. Už lem jakos’ bylo. No, do roboty, Petro 
ani hnuty! Prišlo hnoj voziti, orati? Petro roschramalsja. Kositi? On i tam našol kamen´ hde 
pered tím, nikto nijakij ne vidíl, a vyščerbil kosu: abo zavalil s nju do zemi, a vyhnul. Snopy 
prišlo vjazati? Ruka rozvílasja jemu. Zerno voziti? Na rovnoj dorozí vyvernul. Kopati? Križi 
bolíli. Molotiti? Abo po cípach, abo tata šasnul. 

Spomočisja s nim ne mohli. A vsehda jojčal: to tu, to tam, bolit joho. No pri stolí veliku 
sposobnosť pokazoval, osobenno pri perohach i syrjanikach. Zdorov byl, za dvoch; kuril za 
troch; bagov s pyska nikohda ne vyšol, a palínku vyňuchal, choť by byli mama na nej sami 
sidíli (I., s. 156-157).41 

Tak v povestiach ako aj v románe Emil Kubek používa známe príslovia. Napr. 
Na Blahoviščenije, ne imíje u nas sníh pomíščenije  (I., s. 194). 
Koho Boh choče skarati, tomu rozum otbere (II., s. 6). 
Chočeš imíti vraha, požič tvojemu priateľju hroši!  (II., s. 11). 
Najbolše hríchi suť v manželství: pijanstvo i slizkij jazyk, i revnivosť  (III., s. 50). 
Jake derevo, takij klin. 
Jakij otec, takij syn. 
Jaka matka, taka Katka. 
Osmoť matku, tak ber Katku! 
Ket otec pijačina, ne vychod za jeho syna  (II., s. 49). 
Prosta doroha najkorotša  (III., s. 177). 
Je pozoruhodné, že v románe opisuje Emil Kubek aj historické udalosti. Napr. spomína A. 

Duchnoviča ako buditeľa Rusínov. Ďalej Zemplínske povstanie. Príčinu, začiatok i priebeh 
prvej svetovej vojny.42 A to nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale i v celej Európe. Taktiež spomína 
na udalosti zo svojho rodného okolia: Bardejov, Prešov (porov. s. 116). 

Pre zaujímavosť uvediem tu jeho osobný názor, ktorý mal o pokresťančení Maďarov: 
„Što tu pribavlju, ne sovsím potrebnoje v ramki mojej povísti. Spomjanu len pro to, daby 

pojasniti ošibku madjarskich učebnych knih a škoľnoho učenja historii. 
Pod čas pravlenija voždej i korolevstva arpadskich carev, narod Uhorščiny, sovsím 

svobodnyj byl, a Rus’ Podkarpatska imíla svoich sobstvennych knjazej, kotory neju, svobodno 
upravljali. Madjarski škoľny knižki historii, naučalui, že arpadski voždi - knjazi po samoho 
Stephana, pogany byli.  Pro to Stephana, začím prinjal pervyj christianstvo, latinska cerkov’ 
„svjatym“ sdílala. To historičeskaja „nepravda“. Madjare, pod čas svojeho stranstvovanija, 
perebyvše sorok (štiradcať) líta pod Kijevom, pribyvše v Pannoniu, ne byli poganami, no 
vostočnoho obrjada christianami, i takim ostali, s izjatijem „svjataho“ Stephana. Poslídnyj 
arpadovec, Andrej tretij (1301), takožde vostočnoho obrjada byl, i jak takij pomer. Što – 
„anonymus notarius Belae regis“ - bezimennyj pisar´ korolja Bíly, pišet o vostanii 
madjarskoho vožďja Vaty, jak poganina, proti víry christianstva, to historičeskaja „ošibka“, 
lípše skazanno „svojevoľna nepravda“ - latinskoho monacha. Vata borolsja, ne protiv 
christianstva, no pravi za vostočnyj obrjad, protiv latinskoho obrjada riterov - rycarev 
Gizelly, nímeckoj supruhi Stephana korolja. 

Stephan sam v obrjadí vostočnom byl kreščen, na imja: Vajk - Van’ka, Vanja, Ivan, a lem 
jak korunovannyj - vínčannyj - (što v grečeskom: stephanos, vyhovorivajetsja) - polučil imja: 
Stephan“ ( II., s. 67-68 ). 

                              
41 Príbeh, pod názvom Vzorné a zodpovedné manželstvo, bol uverejnený v mojom preklade do slovenčiny v 
Gréckokatolíckom kalendári 1978, s. 140-141.  
42 Porov.: KUBEK, E.: Narodny Povísti i Stichi. II .,  s. 148. 



O feudálovi Matúšovi Čákovi píše, že bol ochrancom Rusínov i ochrancom východného 
obradu (II., s. 70). 

Grófa Štefana Tiszu, ministra, spomína, s akou úctou sa správal k východnému obradu a 
Rusínom Podkarpatska. Uvádza dokonca aj jeho reč - s poznámkou dole - že je to skutočne 
historický fakt, a že svoj sľub - brániť Rusínov, aj dodržal. Na správu ako sú ponižovaní 
Rusíni, reagoval: 

„Pri takom oskorblenii, nijake pis’mennoje udovletvorenije ne vystarčit, osobenno teper’, 
koli seho naroda lojaľnoho i samych klerikov, dobrovoľno služaščich v špytaljach vojennych, 
na osnoví faľšivych donošenij, internovali! Nít, ja sam pojdu na vaši storony i pered 
urjadnikami vašich žup i zastupcami naroda, sdílaju udovletvorenije, i lično pereprošu sej 
dobryj narod, za oskorblenije! Peredajte, prošu Rusinam vsím moje pozdorovlenije. Vse 
vozmožnoje choču dlja nich sdílati“  (III., s. 137-138). 

O Jozefovi II., synovi Márie Terézie sa zmieňuje, že bol veľkým priateľom uhro-ruského 
národa. No „na škodu robotničeskoho naroda, sej dobrodušnyj knjaz’ po korotkom  
carstvovaniju pomer“  (II., s. 73). Zdôrazňuje, že tento kráľ za jedno storočie predbehol svoj 
vek (II., s. 72). Aby zdôraznil charakter Jozefa II., podáva príbeh o jednom rímskokatolíckom 
kňazovi, ktorý je rozhovorom medzi cisárom a ním: 

„ Iz razhovorra Josifa (Controlgang Josephs d. II.) s jednym rimo kaft. seľskim plebanom, 
iz orvjanskoj stolicy, soobšču, dlja karakterizacii Josifa čisara: 

„Skoľko imíjete filialok?“ - prositsja Josif. 
„Tri, vaše Veličestvo.“ 
„Iš či kromí vašoj parochiaľnoj cerkvi, tri? - Prositsja s hnívom. – „Neuveriteľno.“ 
„Tak vaše Veličestvo! V lítí, jak v lítí. No v zimí pri zaduvkach, a na vesníi, v oseni,  pri 

velikich vodach, v našich horach, ne raz ne vozmožno mi zaosmotriti umerajuščich so sv. 
Darami." 

 „Užas!“ - Skričit čisar. – „A mene o tom do dnes´ ne povídomleno. Sam izslíduju ríč. No 
hore tomu, kto by ni byl on, na kom vina ležit!... Seľskij svjaščenik jesť dlja svojeho vírnika, 
vsím vo vsem! Strašenno pomysliti, že o žizn’ duševnu moich poddannych, tak neradivo 
starajutsja; i užas’ što lem jeden iz moich poddannych, pro nedbalosť (neradivosť) vyššich 
kruhov, bez poslídnoj potíchi musit prechoditi na druhij svit. Iďte k episkopu, skažiť jemu, što 
na moj roskaz, sej čas zašle vam pomočnika - kaplana, kotoroho sobí sam vyberete, i vyznačit 
dlja jeho uderžanije episkop platnju. O čem sa sam dovídajusja! Vy že ispolňajte vaši 
dolžnosti sovístno jak i do teper’! Tak hovorju, hore tím, kotorych vínovatymi najdu!“ (II., s. 
72-73).    

Prečítajúc si jeho román Marko Šoltys, prídeme jednoznačne k presvedčeniu, že autor Emil 
Kubek bol skutočne oddannym synom svojho národa a zástancom východného obradu (porov. 
II., s. 67-68) nielen tu vo svojej vlasti, ale i po odchode do Ameriky. Toto nám jasne 
potvrdzujú aj jeho listy a záznamy, ktoré som našiel v archíve Gréckokatolíckeho farského 
úradu v Snakove, kde pôsobil spomínaných 19 rokov ako gréckokatolícky kňaz. 

Ako som už predtým spomenul, v jednom svojom liste uvádza, že už vtedy sa mnohí k 
nemu správali ako k „ruskému popovi“. To vyjadril aj v románe v osobe gr. kat. kňaza 
Andreja Bohdana, ktorého väznili ako zradcu, ako nenávideného ruského popa (porov. I., ss. 
52, 59, 6O, 70, 75 a 138). 

Vhodné je tu tiež spomenúť, ako dojímavo znejú slová Marka Šoltysa kňazovi Andrejovi 
Bohdanovi pri pohľade na  spievajúcich ruských zajatcov: 

„Ot če, - hovorit Andreju, koli raz tak sluchali ich spív, - mi viditsja, choťaj tí písni išči 
nikoli ne slyšal, što oni mi znakomy. Jak by zvuki ich rodny s moim čuvstvom, a holos tích 
písen’,  jak by spívali v mojej tekučej krovi, v mojej duši!“ (III., s. 143). 



O autorovom presvedčení, vzťahu k svojmu národu, Rusínom, pekne hovorí záver tohto 
románu, kde Marko Šoltys, ako šťastný otec po búrlivom živote sa raduje z úspechu nielen 
svojich detí, ale ale aj svojho národa: 

„Krasnyj vík perežil ja: Boh miloserdnyj, kotoroho ja nikohda ne opuščalsja, očevidno 
provadil mene, pomahal mní. I pri uspíchach, za kotory ja jemu djakoval, vsehda myslil, čto 
to moj najščastlívšij den’. - No, odnakože najščastlivšij den’ dnes’,  na skloní žiťja mojeho, 
daroval mi moj Sotvoriteľ. Ja so Simeonom sčiro možu voskliknuti k Bohu: - „Nyni 
otpuščaješi raba tvojeho, Vladyko... so mirom: jako vidísta oči moi spasenije tvoje...“ Dnes’ s 
moju tovarišku, my prinesli díti naši v porjadok: boľšej žadosti na tom svítí ne imíju, lem 
čtoby oni take sčastlive žiťja imíli, jak my stary rodiči. - No ješče jednu žadosť imíju, choť jej 
ne nadíjusja dožiti, no dožijutsja díti naši: - „spasenije... i slavu ljudej tvojich...“ vírnaho 
naroda mojeho, Ty Vladyko!...“ 

Oči staroho Marka, zablestali bleskom molodosti i vozdvihnutym holosom prodolžal: 
„Ne znajú, ne ponimaju, jakim sposobom, no víruju tverdo, čto sej moj bídnyj narod 

vozžijet, vozdvihnetsja narodnym žiťjem k sčastlivšoj budučnosti! - Da usčastlivit vas, díti 
moi, Boh milostivyj, a dopomahajet narod naš k svítlíjšoj budučnosti“  (III., s. 178-179). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Záver 
 

Na záver by som chcel znova pripomenúť, že dielo Emila Kubeka doteraz nie je úplne 
preskúmané. Je potrebné tu pripomenúť, že svoje diela podpisoval rôzne: E. Kubek, E. A. 
Kubek, Emilij A. Kubek. Mnohé sú nepodpísané. Nevieme preto, čo všetko napísal a čo vyšlo 
tlačou. Je však isté, že napísal oveľa viac. Na stránkach Amerikanskaho russkoho vistnika 
opakovane opublikoval niektoré svoje predvojnové diela (alebo napísané počas vojny). 
Väčšina diel sa však objavila prvýkrát; prevažne na pokračovanie alebo vyšla ako osobitný 
dodatok ARV. 

Redaktorovi časopisu Vožď, ktorý ho požiadal o napísanie autobiografie43 (12. júna 1929), 
napísal: 

„Vy, otče, ljubopytnyj, jak Redaktory voobsče, taj chočete i to znati: čto ja vseho popisal? 
Virujte, ja sam ne znaju uže, ni ne pamjataju. Jak svjasčeniku mušu v tajnji ispovidatisja, čto 
očeň mnoho imiju na ,rovašu’ (notched stick), a choť jak stydno dlja jednoho Rusina, očeň 
mnoho popisal v gazety, kalendarii, brošury, a to jak hovorjat“ ,pchal nosa do čužaho prosa’; 
pisal polemii, boronil cerkov, narod, prava naši – pisal pro djiti, pro vozroslych: pripovidki, 
skazki, povisti, romany, provinil aj stichi, a dijidko znajet, jaki nebylici. Až i samostojny knihi 
vydal! ,Bože milostiv budi mi hrišnomu!’44 

Podľa toho je isté, že napísal toho veľmi veľa. Vidieť to z úvodu k jeho I. zväzku, kde o. i. 
píše: „Moji sočinenija - (povisti, teatraľny p’jesy, stichy), poprobuju vydati. Skoľko tomov 
budet vseho? Sam ne znaju...“ 

„Jak sam pišet, jedna časť Jeho tvorov - pro nedostatok hrošej dľa izdanija uže do peca 
pošla; druha časť nachoditsja v rukopisach, a liš  treťa  časť izdata i to hde-tu, roztorhano“.45 
O tom, že mnoho písomného materiálu spálil, sám o tom neskoršie s humorom poznamenal: 
„To moj najľipšij literaturnyj uspich!“46 

Doteraz poznáme štyri zväzky Narodny Povísti i Stichi a štvorjazyčný slovník. Napísal 
niečo viac? Aj divadelné hry, ktoré spomína? Poznáme napr. hru Oľga – Narodna teatralna 
p’esa s pisňami iz amerikanskoj žizni v dvuch aktach.47 Je ich viac? Ťažko to posúdiť. Tlačou 
zrejme nevyšli. 

Z dostupných prameňov sa ale dozvedáme,48 že v roku 1908 mu v Užhorode vyšiel ním 
redigovaný kalendár na tento rok – Misjacoslov – v ktorom sa jasne prejavila osobnosť 
zostavovateľa. Literárna časť kalendára odráža buditeľské názory E. Kubeka. Obsahuje 
piesne, rozprávky, príslovia, pohrebné zvyky, nemalé množstvo prevzatých článkov poučného 
charakteru (odsudzuje sa v nich alkoholizmus, oceňuje čestný charakter človeka), nie je však 
uvedený prameň opublikovaného diela, ani jeho autor. Jediná podpísaná báseň v kalendári je 
báseň Nad kolyskoju dityni majnera,  ktorú napísal sám E. Kubek. Je v nej zobrazená tragédia 
emigranta, ktorý zahynul v šachte, keď zarábal na „každodenný chlieb“. V kalendári umiestnil 
značné množstvo materiálov z Ameriky, okrem iného aj portrét prvého gréckokatolíckeho 
ruského biskupa pre Ameriku Štefana Ortinského, pôvodom z Haliče. 

                              
43 K napísaniu autobiografie bol požiadaný pri príležitosti blížiaceho sa jeho zlatého kňazského jubilea (1881-
1931). Na veľké naliehanie ju aj napísal (12. júna 1929), ale v úvode skromne poznamenal: „Chočete moju auto-
biographiju? Ot čeho to dobre, ne znaju?...“ – Úvod k jeho monografii, uverejnenej v časopise Vožď, napísal 
Josif Petrovič, ktorý – ako sám zdôraznil – že „jedine proto, ibo iz Vp. Kollegov ,Vožďa’ ja sčastliv poznati jeho 
najdovše i najintimňijše“  (Predislovie, s. 3). 
44 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 8. 
45 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). In: Vožď (Leader). Cleveland, február 1930, č. 2, s. 4.  
46 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 8. 
47 Strojopisný text má 32 strán. 
48 Porov.. BABOTOVÁ, Ľ.: „Ruskoji materi syn...“  In: Družno vpered. Prešov, 1997, č. 3-4, s. 28-29. 



E. Kubek sa tiež zúčastňoval na konkurzoch na učebnice a cirkevné knihy, potrebné pre 
vyrastajúce pokolenie. Takto mu tlačou vyšiel Malyj katechizmus, sostavlen po systemu 
narodnych škol eparchii Mukačevskoj. Bol vydaný so súhlasom biskupa Julija v roku 1924. 
Nie je však uvedené miesto vydania. Na vnútornej strane je uvedené: „Na anglijskij jazyk 
pereložen E. E. Kubek.“  

Vo svojej autobiografii poznamenáva, že „najboľše pisal za redaktora M. J. Hanchina v A. 
R. V. hde pojavilasja doľša povisť: „Mikluš Milyj“ 49 illustrovanno; načali pečatati „Otče 
naš“ v slovach i obrazach i pr. No sčastje, poslji jeho redaktorstva, vyložili moje kreslo pered 
dveri... oficiaľno. Inače, Boh znajet, ješče skoľko tinty a paperja by ja rastočil?“ 50 

Známe sú jeho básne: Nit uže ľubvi; Marija, kňahiňa Magdalinskaja; Supružestvo; 
Materinskaja ľubov.51 Poviedka Velykyj syn (1912); Otec Aleksij (1915); črta Moja podorož 
do Floridy (1926) – v tom čase zriedkavom druhu prepravy – ceste automobilom. 

Krátke vianočné poviedky mu uverejnil Kalendar Sojedinenija pod názvom  Roždestvenny 
Povistki52. Tiež časopis Vožď pod názvom Christos raždajetsja!53 

Peknú charakteristiku o Emilovi Kubekovi a jeho diele podal Josif Petrovič: 
„V literaturnych Jeho tvorach vyražena:  
1. Učenosť, znatoka istorii i jazyka (Zri jeho staťju „Ruthenus, Rythenian, Rusin, Kal. 

Sojed. 1917... Daľije, zri Jeho Staroslavjanskij-uhorskij-russkij-ňimeckij Slovar, izdan 1906 
h.)...  

2. Ubiždenna i ubiditeľna Vira, nepokolebima Naďija vo voskresenije i lučšij život 
Rusinov; plamenna Ľubov, dostihajušča stepeň „Materinskoj ľubvi“, tak ko Cerkvi, jak i ko 
rodnomu kraju i jeho korennym, russkim žiteľam (Zri jeho stichi „Triramennyj krest“... „Nit, 
ne pomreme“... „Ci lem viditsja mi“... „Pozdravlenije dľa krajevoj Rusi). 

3. Jak z odnoj storony poetičeskij vostorh, tak z druhoj storony satira kritika; jak z odnoj 
storony čistyj humor, tak z druhoj storony ňižnoje, prijemnoje poučenije i kajatisja, 
i ublahorodňati (Zri Jeho stichi, povisti, romany...).54 

Väčšina Kubekových diel je didakticky zameraná. Ako dobrý znalec dedinskej duše mal 
vplyv na ľudí prostredníctvom svojho diela, čím sa zaradil k veľkým buditeľom 19. storočia. 
Prof. Dr. Pavol Robert Magocsi z toho dôvodu o ňom napísal, že je „najplodnejši 
i najnadarenši americkoruski pisateľ“. 55 

Počas života v Amerike nebol ľahostajný k problémom našich emigrantov. Vystupoval 
proti denacionalizácii, ochraňoval svoj jazyk a kultúru, vyzýval vysťahovalcov k pomoci 
krajanom v Európe. Pre jeho diela sú typické „šťastné“ závery poviedok, posilnené vplyvom 
života v „krajine neobmedzených možností“. 

Jeho diela sú v origináli napísané cyrilikou „v nariči podkarpatskych Rusinov“, ale 
v anglojazyčnom prostredí pre tých, ktorí pochádzali z rusínskej oblasti Uhorska a prevažne 

                              
49 Bartolomej Krpelec, školský inšpektor v Bardejove, autor známej knihy Bardejov - a jeho okolie kedysi a 
dnes. Bardejov, 1935 – píše, že túto črtu zo života ľudu Mikluš Milyj a báseň Moj rodimoj kraju, zhudobnil farár 
Andrejkovič (V kapitole: Významní národní a kultúrni buditelia Bardejova a Makovice), s. 95. 
50 KUBEK, E. A.: Autobiographia. In: Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 8. 
51 Uverejnená v časopis Vožď (Leader). Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s. 2. 
52 KUBEK, E. A.: Roždestvenny Povistki. In: Kalendar Sojedinenija 1935,  roč. XXXX.., s. 48-53. Zostavil: o. 
Štefan Varzaly, hlavný redaktor Amerikanskoho russkoho viestnika. – E. Kubek v poviedkach spomína aj 
vianočnú pieseň Tichá noc (Tichaja noč, svjataja noč), ktorú 24. decembra 1818 napísal Jozef Mohr, a ten istý 
večer ju znotoval jeho priateľ Granz Guber zo Salzburgu. Ešte v tú noc na bohoslužbách s oduševnením ju 
zaspievali bohabojní tirolčania. Táto pieseň sa od tejto chvíle spieva vo všetkých jazykoch, medzi všetkými 
vierovyznaniami (tamtiež, s. 51).  
53 Január 1930, č. 1, s. 11-16. 
54 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). In: Vožď (Leader. Cleveland, Ohio, február 1930, č. 2, s, 4. 
55 MAGOCSI, P.: Literatura Rusinoch z Podkarpaťja u Ameriki. I. In: Nova dumka. Vukovar : Sojuz Rusiniv 
i ukrajinciv Chorvatiji, 1986, roč. XV., č. 55, s. 37; poznámka č. 19. 



sa učili v uhorských školách, tlačili sa latinkou, ktorá bola medzi americkými Rusínmi viac 
populárna ako cyrilika. E. Kubek to dostatočne zdôvodnil v úvode (Predislovije) k svojmu 
štvorzväzkovému vydaniu Narodny Povísti i Stichi. 

Dielo Emila Kubeka nie je teda ešte v plnom rozsahu ocenené a neprávom zabudnuté.56 
Uvažovať by sa mohlo aj o vydaní aspoň niektorých jeho prác. S podobným návrhom sa 
uvažovalo už v Amerike pri jeho zlatom kňazskom jubileu (1881-1931). Josif Petrovič o tom 
vtedy napísal: 

 „ Či ne bylo by na časi obstaratisja o pozbiranii i izdanii vsich jeho tvorov v odnoj knihi, 
čtob v čas Jeho zolotoho juvileja peredati ne na toľko Jemu, jak tomu bjidnomu ,uhro - či 
podkarpatsko-russkomu narodu’ tam i tuť, kotoryj On tak ľubil i ľubit, i dľa kotoraho doli 
ulučšenija On toľko drahocinnych duševnych skarbov zložil? Ne jesť-li našeju dolžnostiju 
zrobiti sije i v znak priznanija, i v opoverženije zakidov, posuždenij, jakich Jemu bohato 
ušlosja vmisto blahodarnosti i otličenij?“57 

Veľkú pozornosť u nás mu doposiaľ venovali rôznymi príspevkami Emil Korba, Ľubica 
Babotová, Mikuláš Mušinka, Gabriel Beskyd a Juraj Paňko. Je preto úlohou budúcnosti, aby 
sa dokonale prebádalo dielo Emila Kubeka a vynieslo na svetlo tohto máloznámeho 
a neprávom zabudnutého kňaza, básnika, jazykovedca, buditeľa a predovšetkým verného syna 
rusínskeho národa, plného „vlasteneckej úprimnosti, slovanskej uvedomelosti a neobyčajnej 
výške jeho názorovej rozhľadenosti“.58 Preto „boli by sme radi, ak by sa podnietilo nielen 
k úprimnej vďačnosti, ale aj k zvýšenému záujmu o zabudnuté a nedocenené dielo jedného 
z mimoriadne talentovaných, ambicióznych a neobyčajne zaslúžilých našich vlasteneckých 
kňazov minulosti“.59 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
56 Jeho meno sa nachádza aj v Encyklopedii dejín a kultúry Rusínov. – Porov.: MAGOCSI, P. R.: Kubek, Emilij, 
A. In: Paul Robert Magocsi and Ivan Pop: Encyklopedia of Rusyn history and culture. Toronto Buffalo London : 
University of Toronto Press, s. 246. 
57 PETROVIČ, J.: Autobiographia (Predislovie). In: Vožď (Leader). Cleveland, február 1930, č. 2, s. 4. 
58 KORBA, E.: Náš zabudnutý a nedocenený poeta. In: Slovo, 1976, č. 1, s. 12. 
59 Tamtiež, s. 13. 
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