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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 28. máj 2014 

 

Budovu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zdobí pamätná tabuľa 

symbolizujúca literárne vzťahy T. Ševčenka a P. J. Šafárika 

 

      V priestoroch krásnej historickej budovy ARISTOTELES Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Moyzesovej 9 bola dnes slávnostne odhalená pamätná 

tabuľa symbolizujúca slovanskú vzájomnosť a literárne vzťahy dvoch významných osobností 

ukrajinského a slovenského národa Tarasa Ševčenka a Pavla Jozefa Šafárika. Tabuľa 

z leštenej žuly a skla s portrétmi oboch literátov bola inštalovaná pri príležitosti 200. výročia 

narodenia známeho ukrajinského maliara, básnika, prozaika a dramatika, ktorý je považovaný 

za zakladateľa novodobej ukrajinskej literatúry. Za prítomnosti členov diplomatického zboru, 

akademickej obce, hostí z umeleckých a kultúrnych kruhov, zástupcov samosprávy, 

ukrajinskej národnostnej menšiny, Rusínov a novinárov ju spoločne s generálnou konzulkou 

Ukrajiny v SR Oľgou Benč a autorom diela výtvarníkom Jánom Radvanským slávnostne 

odhalil rektor UPJŠ v Košiciach Ladislav Mirossay.  
 

      Umelecké dielo pripomína slová básne, ktorú venoval Ševčenko svojmu priateľovi 

Šafárikovi: "Sláva tebe Šafáriku, až na večné veky, že si spojil v jedno more všeslovanské 

rieky!" Iniciátorkou vzniku tejto pamätnej tabule a jej umiestnenia v priestoroch Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola generálna konzulka Oľga Benč, ktorá považuje oboch 

literátov za géniov svojej doby a je presvedčená, že ich myšlienky a diela sú inšpiratívne aj 

pre dnešnú generáciu. Vo svojom príhovore zdôraznila, že Ševčenko si slovenského básnika, 

historika, etnografa, slavistu a univerzitného profesora Šafárika mimoriadne vážil a v jednej 

so svojich básní ho dokonca označil za „najjasnejšie slnko zo všetkých slovanských sĺnk“. 
 

      Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. poďakoval Oľge Benč 

za skvelú myšlienku, ktorú sa podarilo zrealizovať aj vďaka podpore Honorárneho konzula 

Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislava Obického. V rozhovore pre médiá zdôraznil 

potrebu pripomínať si históriu, pretože bez tradície nie je perspektíva. „Kto nebuduje na 

tradíciách a myslí si, že tu pred ním nikto významný nebol, je na veľkom omyle,“ povedal. 

 

                                   
 
POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete uverejnenú na webovej stránke: www.upjs.sk   
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