
 

 48 

SPOMIENKA NA FILOZOFICKÚ FAKULTU 
 

Hana Valcerová-Bacigálová 
  
„...Ty, moja nenávistná láska...“ 
 
Na katedre ruského jazyka a literatúry som študovala v rokoch 

1966 – 1971. Mala som kombináciu slovenčina – ruština. Na slo-
venčine učili poprední slovenskí jazykovedci a literárni vedci (Al-
bín Bagin, František Miko, Ján Horecký, Pavol Petrus, Ján Sabol, 
Juraj Furdík, Jozef Mlacek, neskôr Stanislav Rakús) a táto katedra 
bola v centre záujmu mojej pozornosti. Ruštinu som začala študo-
vať spočiatku ako „nutné zlo“, pretože som sa nedostala do Brati-
slavy, môjho rodného mesta, na nemčinu. 
Čoskoro sa vytvorila skvelá partia, my „Eseri“, sme boli najlep-

šou kombináciou na fakulte. Moji spolužiaci Ján Zambor a Marián 
Heveši, prekladatelia z ruštiny, patria k mojim najlepším priate-
ľom dodnes, rovnako i menej známe kolegyne, stredoškolské pro-
fesorky. S kolegami nás od začiatku spájal záujem o literatúru, kto-
rý v nás vzbudil predovšetkým čerstvý absolvent bratislavskej fi-
lozofickej fakulty Albín Bagin, aktívny literárny kritik, ktorý prišiel 
na prešovskú fakultu z košickej televízie, kde pôsobil so svojím ko-
legom z bratislavskej FF Ivanom Kadlečíkom a založili prvý lite-
rárny časopis na východnom Slovensku, Krok. Od druhého roční-
ka nám dával písať recenzie do tohto časopisu, ale aj do ostatných 
slovenských literárnych časopisov: Mladá tvorba, Slovenské po-
hľady, Romboid i do Literárnej prílohy týždenníkov, hlavne do 
Východoslovenských novín. Spomínam to preto, lebo od školské-
ho roku 1967/1968 sme nerecenzovali len knihy slovenských, ale aj 
ruských, najmä moderných autorov. Jednou z prvých autoriek, o 
ktorej som písala do Matičného čítania, bola Marina Cvetajevová, 
konkrétne ma zaujali dva preklady jej poézie do češtiny: Pražské 
vigilie, v preklade Jany Štroblovej a Hodina duše v preklade Hany 
Vrbovej.  
Marina Cvetajevová ma natoľko očarila, že som začala písať 

skutočné básne (dovtedy to boli len denníkové záznamy vo ver-
šoch) a keď mi v roku 1978 konečne vyšla prvá básnická zbierka 
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Vo vyhni vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, dru-
hý cyklus bol uvedený básňou, venovanej tejto poetke : 
  
„KRÁĽOVNÁ NOCÍ 
(M. Cvetajevovej) 
  
Kráľovná nocí, Marína, čo teplou krvou čpieš, 
zrodená jurodivou širočinou Ruska. 
Už prvým britkým slovom vo mne vyrubuješ les, 
vášnivá, temnou horúčosťou nocí očarená Ruska. 
  
Tým veršom pevný rytmus dupot koní diktoval 
(hlboká, trpká kvetina, vraj sa pobláznila?) 
Koč veršov hrmotal, nocami rástol v pevný val, 
aj mŕtvym cárom sa temný sen s valom sníva. 
  
Jej slovo tuhne pod kožou a trasie, 
vytvára zo žíl pevný pletenec, 
už zviera hmotu živých svalov v lase, 
už plieska v prudkej krvi slovo-vec. 
  
Car-devica, krásavica, 
na koni ma veršom nes!“ 
  
Je to sonet, zámerne alebo intuitívne shakespearovský, so záve-

rečnou pointou? 
Aj vďaka Jánovi Zamborovi, ktorý pracoval po skončení fakulty 

ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva, spolu s Mariá-
nom Hevešim, som preložila do antológie ruskej poézie 19. a 20. 
storočia Pieseň lásky viacerých básnikov – z poetiek Marinu Cveta-
jevovú a Miru Lochvickú. Antológiu zostavil, redigoval a väčšinu 
básní v nej preložil Ján Zambor. Ruská poézia mi pomáhala utvá-
rať si vlastný básnický svet a dodnes uznávam jej ušľachtilé ideály, 
ktoré ma formovali rovnako ako slovenská či iná svetová literatú-
ra, ktorú prednášam na KSJL FF UPJŠ, neskôr PU, prakticky od 
skončenia fakulty, teda 32 rokov. 
Po rusky nás naučila v prvom ročníku moja obľúbená učiteľka 

Naďa Čorná, s ktorou sme mali lektorské cvičenia a fonetiku. Jej 
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nadšený, zapálený spôsob vyučovania, presnosť, pravidelnosť a 
systematickosť v učení mi vyhovovali a môžem povedať, že patrila 
k mojim pedagogickým vzorom; ako žena – matka, ktorá nás mala 
rada ako svoje deti a my, väčšina, zase ju. 
Keďže som bola vtedy aktívna športovkyňa, mala som „svojho“ 

trénera atletiky – Olega Kopaneva, ktorého rodičia boli ruskí emig-
ranti. Otec staval mosty a cesty v bývalom Československu, za pr-
vej republiky a matka sa venovala staršej ruskej literatúre. Jeho 
sestra Galina bola poprednou filmovou kritičkou, ktorej články o 
svetovom filme som čítala s veľkým záujmom. Rodičia môjho tré-
nera, docenta matematiky na tunajšej fakulte, nevychádzali z údi-
vu, ako som sa o rok (i vďaka nej, Nadi Čornej), v ruštine zlepšila. 
Môj vzťah k Rusku súvisel aj s tým, že som žila v zotavovni, kde sa 
rekreovali aj ruskí hostia, s ktorými sme ako deti prichádzali do 
styku len v príjemných situáciách.  
O to väčší bol môj šok, keď v roku 1968, počas letných prázdnin 

obsadili ruské vojská Československo a ja som prechádzala celým 
Slovenskom, obsadenom tankami, so sestrou z prázdnin z Brati-
slavy. Množstvo protichodných pocitov mnou zmietalo a trvalo 
roky, kým sme sa s novou situáciou zmierila. Odvtedy je môj 
vzťah k všetkému ruskému protirečivý. V ukrytom miestečku hl-
boku v zá-duší je navždy tento obraz Slovenska a Bratislavy, obsa-
denej tankami. Mala som o tom aj báseň Ábel a Kain, ktorá sa na-
chádzala v súťaži Wolkerovej Polianky, kde bol v porote i Ján Bu-
zássy, ale nemohla byť publikovaná v zborníku. Text tejto básne 
nemám, možno ho niekedy nájdem v rukopise, ale jej obsah vysti-
huje môj najnovší text, ktorý som si zapísala pri koncipovaní tohto 
príspevku: 
  
S obrazom tankov v zá-duší 
so škvrnou večnou na duši, 
do lásky sa mi miesi nenávisť 
tej krutej krásy temný hvizd. 
  
Našťastie boli i vtedy na katedre ľudia, ktorí nám dokázali me-

dzi riadkami vysvetliť o čo ide a v období druhej polovice šesťde-
siatych rokov, ktoré boli pre kultúru mimoriadne priaznivé. Od 
nich sme sa dozvedeli dovtedy zamlčiavané skutočnosti o kulte 
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osobnosti, o Stalinovi, o gulagoch. Dvaja ľudia nám tieto veci do-
kázali vyjaviť – Július Rybák, skvelý recitátor, v jeho podaní mi 
dodnes znie v ušiach Majakovského Lilička a rozporná postava – 
Miron Sisák, ktorý nás učil ruskú literatúru 20. storočia. Dozvedeli 
sme sa od neho veľa nových, dovtedy zakazovaných informácií o 
ZSSR a o sovietskej literatúre. Bol synom prenasledovaného gré-
kokatolíckeho farára a Marián Heveši sa s ním priatelil, ako sme sa 
dozvedeli, jeho mama bola kedysi dávno mníška, ale to sme vtedy 
netušili. Jeho uvažovanie o literatúre bolo ostro protioficiálne, čo 
nám M. Sisák vštepoval nenápadne a v podtexte pri interpretá-
ciách textov Solženicyna, Šukšina a starších, v Rusku vtedy zaka-
zovaných autorov ako Blok, Belyj, Bunin, Merežkovskij, Arcyba-
šev, Zoščenko, Pasternak... Bol to určite on, vďaka ktorému J. 
Zambor a M. Heveši založili vo Východoslovenskom vydavateľ-
stve v Košiciach edíciu Lipa, v ktorej vychádzali zakázaní a poloo-
ficiálni alebo aspoň nepreferovaní ruskí autori a autori iných náro-
dov ZSSR ako Vs. Ivanov, A. Malyškin, Stefanyk, Antonyč a ďal-
ší... Malyškina som prekladala s M. Hevešim, k prekladu Vs. Iva-
nova Budhov návrat z pera J. a M. Zamborovcov som robila do-
slov, o mnohých prekladoch J. Rybáka a J. Andričíka som písala 
recenzie, štúdie, knihy... 
Ruské umenie, kultúru – hudbu a výtvarné umenie – nám pri-

bližoval Iľja Galajda, ktorý mal krásny hlas a spieval nám na hodi-
nách árie z ruských opier. Myslím, že aj vďaka nemu, získala som 
k nemu dobrý vzťah aj ako k neskoršiemu kolegovi – básnikovi a 
prekladateľovi – mám veľmi slušné vedomosti o ruskej kultúre. Iľ-
ja Galajda mi nechal aj knihy ruskej klasiky, keď odchádzal do dô-
chodku. Dodnes nerozumiem, prečo ľudia, ktorí toľko vedia a ni-
komu neškodia musia odísť, keď majú toľko vedomostí, ktoré by 
mohli odovzdávať mladým.  
Mojím vyslovene obľúbeným učiteľom bol Július Rybák, ktorý 

dochádzal do Gelnice a jeho trojhodinové semináre boli školou 
uvažovania o živote, literatúre, filozofii. Počúvali sme ho zo zata-
jeným dychom, rovnako ako prof. Mika, či prof. Horeckého. To už 
bola vyššia, ba najvyššia škola života, slobodného spôsobu uvažo-
vania bez akýchkoľvek škrupúľ a obmedzení, aké nám nadiktova-
la nová situácia v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Aj Mi-
ron Sisák bol slobodomyseľný, ale nebol taký hĺbavý. Keby som 
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ich mala porovnať, Miron nás zásoboval informáciami, Julo Rybák 
postojmi, vyhranenými, čistými, nekompromisnými, kvôli ktorým 
som mala celý život problémy. Chvalabohu. V tomto mi bol vzo-
rom spolu s Albínom Baginom, za čo ich prenasledovali. A to 
možno to najcennejšie, za čo im rovnako ako mojej mame vďačím. 
Vďaka nim som prekladala z ruštiny Abcházske rozprávky pre 

Mladé letá, Jasočkinu knižku i rozprávky neruských národov 
ZSSR, písala recenzie a štúdie o prekladoch mnohých básnikov od 
Puškina a Lermontova po najnovších, knihu o Válkových prekla-
doch Voznesenského a ďalšiu o prekladoch klasiky i modernej 
ruskej poézie. Rovnako moji priatelia J. Zambor a M. Heveši. Ne-
musíme sa hanbiť, že sme začínali v Prešove na Filozofickej fakulte 
a že nás učili ľudia, ktorí pre ruskú kultúru čosi vykonali, i keď 
ruská kultúra a literatúra bola na Slovensku iná ako v Rusku. Tak 
to bolo a preto ten nadpis: 
„Ty, moja nenávistná láska... 


