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SPOMIENKY, SPOMIENKY ...  
NA FAKULTU A ... 

 
Michal Roman 

 
 Svoje rozprávanie o Filozofickej fakulte UPJŠ musím začať jej 

predchodkyňami pobočkou Pedagogickej fakulty SU a Filologic-
kou fakultou Vysokej školy pedagogickej, bez ktorých by nebola 
tak skoro vznikla a spája ma s nimi kus môjho života. Nebudem 
hovoriť o všetkom, o všetkých ľuďoch, ale iba o tom, čo som zažil, 
čo na mňa hlboko zapôsobilo a zostalo vo mne doteraz. Bude to 
môj osobný názor. Iste mnohé podstatné veci mi unikli, zabudol 
som na ne, alebo som chcel zabudnúť, lebo pre mňa neboli asi dô-
ležité. Možno sa niekoho moje rozprávanie aj dotkne, iní povedia, 
prečo som ich nespomenul v dobrom a pod., ale beriem to riziko 
na seba.  
 Môj prvý dotyk s pobočkou Pedagogickej fakulty SU sa začal 

koncom augusta 1952, keď som bol na prijímacom pohovore u 
PhDr. Antona Boleka v Košiciach ešte ako pracovník a inšpektor 
Povereníctva školstva, vedy a umenia . Bol to milý a príjemný roz-
hovor. Urobil na mňa hlboký dojem a tešil som sa na budúce 
prednášky. Študovať na tejto fakulte ma povereníctvo bolo ochot-
ne uvoľniť iba vtedy, ak budem študovať ukrajinský jazyk v kom-
binácii, lebo práve v týchto rokoch sa zavádzal do ruských (čiže 
ukrajinských) škôl ukrajinský vyučovací jazyk.  
 Kým sa fakulta v septembri 1952 presťahovala do Prešova, kde 

dostala dve budovy, jednu po reálnom gymnáziu, kde teraz sídli 
rektorát Prešovskej univerzity a druhú po daňovom úrade pre po-
treby internátu, kde teraz sídli Krajský súd, všetci zdraví študenti 
brigádničili na Trati družby, konkrétne na výstavbe Bujanovského 
tunela a mostu cez Hornád. Pochopiteľne, že sme pracovali iba na 
pomocných prácach 8 hod. denne. Brigádu organizoval vtedajší ta-
jomník fakulty Michal Soták (neskorší univerzitný profesor, pro-
rektor VŠP v Nitre, dekan Pedagogickej fakulty v Nitre a vicepre-
zident MAPRJAL). Tu som stretol svojich bývalých spolužiakov z 
Ruskej učiteľskej akadémie Jána Kalista, Michala Ričalku, Vasiľa 
Skripa (neskorších univerzitných profesorov) a ďalších. Väčšinou 
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sme boli študenti starší, ktorí už mali za sebou nejakú pedagogic-
kú prax. Brigáda pomohla študentom navzájom sa lepšie spoznať 
a utužiť kolektív. Zarobené peniaze išli v prospech školy. Že sa fa-
kulta presťahovala z Košíc do Prešova mali veľkú zásluhu PhDr. 
Michal Dubaj, vedúci konzultačného strediska PF SU, tajomník ÚV 
KZUP Juraj Krempa a samozrejme, že aj stranícki a štátni funkcio-
nári Prešovského okresu a kraja. Povrávalo sa, že práve kvôli ukra-
jinskému oddeleniu sa PF SU presťahovala do Prešova.  
 V októbri sa začal školský rok. Fakulta zabezpečovala svoju 

prácu v Prešove tuším s 15-18 internými učiteľmi a niekoľkými ex-
ternistami. Aké problémy boli so zabezpečovaním ďalších učiteľov 
a bytov či priestorov pre nich a výučbu, ja ako študent 1. ročníka 
som nepociťoval, ale určite boli, o čom som sa presvedčil v letnom 
semestri, keď som sa stal funkcionárom na fakulte. O tom lepšie by 
vedel povedať vtedajší tajomník fakulty a terajší prof. PhDr. Mi-
chal Soták, DrSc. Dekanom fakulty v Prešove sa stal absolvent His-
torickej fakulty Leningradskej univerzity (ZSSR) PhDr. Ivan 
Krempa (Ten neskôr odišiel do Prahy, kde sa stal univerzitným 
profesorom a členom – korešpondentom ČSAV). Prodekanom tu-
ším bol PhDr. Jozef Vavro, tajomníkom fakulty, ako som už bol 
spomínal, Michal Soták. Vedenie fakulty zriadilo katedry: sloven-
ského jazyka a literatúry (vedúci PhDr. Š. Tóbik), ruského jazyka a 
literatúry (PhDr. Štefan Doboš), prírodných vied (RNDr. Dubin-
ský), pedagogiky a psychológie (PhDr. J. Hvozdík), marxizmu-
leninizmu (V. Kapišovský) a telesnej výchovy (PhDr. M. Šafranko). 
Bratislavské vysoké školy vtedy, ba ani neskôr nechceli pomôcť 
prešovskej fakulte, asi sa báli konkurencie. Na niektorých kated-
rách učiteľom vypomáhali študenti vyšších ročníkov zabezpečovať 
semináre, praktické, resp. lektorské cvičenia.  
 Ja som sa stal študentom študijnej kombinácie ukrajinský jazyk 

a slovenský jazyk. Bolo nás asi12 študentov. Medzi nim bol aj Juraj 
Dacko, Juraj Ferčak a Fedor Kovač, ktorí sa stali mojimi najbližšími 
priateľmi. Bývali sme v internáte dokonca na jednej izbe. Život v 
internáte bol veselý.  
 Na Slovensku nebolo odborníkov z ukrajinského jazyka a lite-

ratúry, preto sa vedenie fakulty obrátilo o pomoc na Filozofickú 
fakultu KU, ktorá jej ochotne vypomohla tým, že dovolila dvom 
pracovníkom – PhDr. M. Zatovkaňukovi (neskôr docentovi a výz-
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namnému ukrajinistovi) a PhDr. Irine Nejdkovej (neskôr vydatej 
Subotovej) zabezpečovať ukrajinistické disciplíny v Prešove. Po-
máhal im aj absolvent pražskej ukrajinistiky Michal Novak (neskôr 
vedúci katedry, docent ukrajinského jazyka, prodekan PF UPJŠ, 
vedúci ukrajinského oddelenia PF UPJŠ) ako lektor. S Pražanmi 
(Nejdková, Zatovkaňuk) mám niekoľko zaujímavých príhod. Z 
Prahy obyčajne prilietali lietadlom do Košíc a ja som ich na pokyn 
dekana fakulty vždy čakal služobným autom na letisku (Cestu im 
platila fakulta). Neraz vychádzali z lietadla celí spotení, bledí, vy-
strašení, najmä I. Nejdková, ktorá neznášala lietanie, zariekala sa 
neraz, že už nikdy nepoletí, ale po dvoch týždňoch ju to prešlo. 
Totiž tí sa striedali po týždni. Jeden týždeň priletel Zatovkaňuk na 
2-3 dni a odprednášal učebnú látku za 2 týždne a potom priletela I. 
Nejdková zase na 2-3 dni. Bývali v internáte na Stalinovej ulici 22 
(dnes je to Hlavná ulica č. 22).  
 V internáte na prízemí bola zriadená kuchyňa a jedáleň. Ne-

skôr táto miestnosť bola prerobená pre potreby Študentského di-
vadla, ktoré hralo tam pod vedením Karola Horáka v 60. – 80. ro-
koch. Toto divadlo vystupovalo aj v zahraničí (Rakúsko, Francúz-
sko, Poľsko). Budova ako taká sa nehodila ani pre potreby interná-
tu (internát bol koedukačný), ani pre potreby prednášok, tým me-
nej pre potreby katedier. Bola to sychravá a smutná budova. Nikdy 
som z nej nemal dobrý pocit, ľutoval som tým učiteľov, ktorí v nej 
pracovali. Boli sme všetci šťastní, keď sme z nej odišli do nového 
monobloku, najprv študenti do nových budov internátu a potom aj 
učitelia do novej budovy, ktorá slúži všetkým štyrom fakultám, na 
vtedajšiu Gottwaldovu ulicu. V trakte budovy vedúcej na Hlavnú 
ulicu bola zriadená fakultná knižnica, ktorá sa postupne rozrástla 
a zaberala priestory určené pre katedry, resp. pre prednášky a se-
mináre. Veľa vzácnych kníh bolo uskladnených v pivnici, ktoré 
počas jednej z havárií vodovodného potrubia, sa zničili. Bola to 
veľká škoda, boli to prevažne slavistické knihy, získané ako dar od 
ľudí. 
 Po príchode do Prešova na fakulte bola založená odborová or-

ganizácia (na predsedu si nepamätám), stranícka organizácia 
(predsedom bol študent Jakub Švač (predtým novinár, neskôr do-
cent slovenskej literatúry a vedúci katedry na Pedagogickom inšti-
túte), mládežnícka organizácia – ČSM (predsedom bol Anton Po-
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povič (neskôr univerzitný profesor PF v Nitre a významný literár-
ny vedec). 
 Ani som sa nenazdal, ako ma vtedajšie udalosti vtiahli do poli-

tickej práce. Na jar roku 1953 ma zvolili dokonca za predsedu škol-
skej organizácie KSS. Mali v tom prsty moji bývalí spolužiaci. 
Stranícka práca ma celého pohltila, až som sa bál, že neabsolvujem 
fakultu, lebo času na štúdium som mal veľmi, veľmi málo. Ešte 
šťastie, že som mohol využiť možnosť prihlásiť sa na štúdium do 
ZSSR. Z tohto obdobia mi zostalo v pamäti niekoľko udalosti: 1) V 
prvých dňoch marca 1953 zomrel J.V.Stalin a o pár dni neskôr aj 
Klement Gottwald. Na námestí pred pamätníkom sovietskej ar-
mády bol improvizovaný katafalk a fakulta spolu s inými školami 
a podnikmi mesta zabezpečovala čestnú stráž. Mysleli sme si vte-
dy, že sa zrúti svet. Veď zomrel človek, bez vôle ktorého, podľa 
vtedajšej propagandy, vraj ani slnko nevychádza. Boli aj takí, ktorí 
veľmi plákali a smútili. Keď zomrel K. Gottwald, už to nebolo také 
trúchlivé. 2) Naši vysokoškoláci na 1. mája sa chceli ukázať v 
sprievode pred Prešovčanmi. Nielen vzorne pochodovali, pekne 
spievali, ale aj skandovali heslo: „Široký a Sýkora – to je naša opo-
ra!“ (Vtedy V. Široký bol predsedom vlády ČSR a E. Sýkora - po-
vereníkom školstva). Za to, ako predseda ZO KSS, som dostal dut-
ku (napomenutie) od vyšších straníckych orgánov. Mali sme kričať 
„Strana Stalinova a Gottwaldova – to je naša opora!“. 3) Koncom 
letného semestra na fakulte prebiehali pohovory s učiteľmi o ich 
svetonázorovej orientácii. Bola zriadená komisia na čele s deka-
nom. Bol som jej členom. Bolo mi nepríjemne vidieť a počúvať, ako 
takí učitelia, ako dr. Š. Tóbik, dr. A. Bolek, dr. Š. Doboš. dr. M. Pa-
pík, RNDr. Dubinský a mnohí ďalší sa usilovali presvedčiť komi-
siu, že sú s náboženskou otázkou vyrovnaní. Všetci nakoniec boli 
preverení, lebo bolo treba zabezpečiť výučbu. 4) Ani neviem, ako 
na fakulte vznikla akcia vystúpenia z cirkvi. Bolo vyzbieraných 
vyše 200 prihlášok, ktoré boli odovzdané cirkevnému úradu pri 
ONV. Niektorí rodičia potom písali na dekanát a sťažovali sa. 5) 1. 
júna 1953 bola výmena peňazí. Bola vytvorená skupina asi 30 štu-
dentov, ktorí po vykonaní skúšky (ja som vtedy tiež urobil prvú 
skúšku na vysokej škole z dejín medzinárodného robotníckeho 
hnutia u asistenta A. Lokaja) sa rozišli po meste a do Sabinova a 
Lipian, aby dohliadali na hladký priebeh výmeny peňazí. Tí neza-



 

 72 

znamenali nijaký problém, aké boli v niektorých mestách v Če-
chách.  
 Ani som sa nenazdal a už sa aj skončil študijný rok. Z našej pe-

dagogickej fakulty na štúdium do ZSSR boli vybraní a prešli rôz-
nymi previerkami Juraj Dacko, Fedor Kovač a ja. Začiatkom júla 
sme sa zúčastnili 14 - denného sústredenia v Prahe, kde sa nás ziš-
lo z celej republiky okolo 500 študentov. Tam sme si vypočuli 
prednášky o ZSSR a ČSR, absolvovali besedy a krátky kurz zo zá-
kladov ruského jazyka. Boli sme rozdelení podľa odborov do jed-
notlivých krúžkov (vedúca nášho krúžku bola Zuzana Hanudeľo-
vá, ktorá už mala za sebou 1. ročník Odeskej Mečnikovovej uni-
verzity). Z tohto počtu MŠ ČSR vybralo asi 120 študentov na rôzne 
odbory. V prvé dni septembra 1953 sme sa teda vlakom vydali do 
Moskvy. Bola to pre mňa nádherná a nezabudnuteľná cesta. Prvý 
krát som cestoval do zahraničia. Cestovali sme 3 dni a noci. Nás 
troch (J. Dacko, F. Kovač a M. Roman) poslali študovať na Filolo-
gickú fakultu Kyjevskej štátnej univerzity T. H. Ševčenka. K nám 
pripojili aj Mikuláša Šteca, ktorý predtým študoval na FFKU ukra-
jinistiku. S materskou Pedagogickou fakultou som stratil kontakt 
na celých 5 rokov. 
 Po absolvovaní filologickej fakulty Kyjevskej univerzity v roku 

1958 som sa vrátil do Prešova už na Filologickú fakultu Vysokej 
školy pedagogickej (dekanom bol vtedy PhDr. Pavol Petrus, CSc.). 
Bol som prijatý za asistenta (21.8.1958) na katedru ukrajinského ja-
zyka, ktorej vedúcim bol odborný asistent Michal Novák, človek 
veľmi pracovitý, čestný, spoločenský a múdry. Nikdy som s ním 
nemal žiaden konflikt. Na katedre vtedy pôsobili ešte Peter Bun-
ganič, Irina Nejdková-Subotová, Vasiľ Subota, Emanuel Hudyma. 
Spolu so mnou na katedru bol prijatý aj M. Štec.  
 V tom čase v Prešove okrem Filologickej fakulty VŠP bola aj 

Vyššia pedagogická škola, ktorá mala svoj dekanát a niektoré sa-
mostatné katedry. Dekanom tuším bol Ing. Ivan Lopata (neskôr 
docent ekonómie a pracovník aparátu ÚV KSČ).  
 Na čele týchto dvoch vysokých škôl v Prešove stal prorektor 

doc. PhDr. Michal Šafranko. Bol to vynikajúci organizátor, dobrý a 
milý človek. Vedel si získať ľudí pre prácu. Poznal som ho ešte z 
čias jeho pôsobenia na Ruskom gymnáziu, keď ma učil telocvik a 
potom opäť ako učiteľa, keď ma učil na PF SU telesnú výchovu. 
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Chcel založiť v Prešove ešte fakultu telesnej výchovy, ale Bratisla-
va bola proti (najmä prof. Straňay). Bolo by sa mu to určite podari-
lo, keby nebol tragicky zahynul počas zabezpečovania štafety Čes-
koslovensko – sovietskeho priateľstva v novembri 1958 v okrese 
Sobrance. Fakulta a stranícke orgány okresu a kraja mu vystrojili 
ohromný pohreb, aký doteraz mesto nevidelo. Všetci študenti, uči-
telia, zamestnanci oboch škôl ako aj študenti stredných škôl mesta 
pochodovali za truhlou celým mestom až na cintorín. Bol to dlhý 
sprievod s množstvom vencov a hudbou. Taký pohreb už Prešov 
nezažil. 
 V priebehu školského roka 1958/1959 došlo k zmene organizá-

cie prípravy vysokoškolského štúdia v ČSR. 9. augusta 1959 vláda 
ČSR prijala rozhodnutie o založení Univerzity P.J.Šafárika so síd-
lom v Košiciach s dvoma fakultami: lekárskou v Košiciach a filozo-
fickou so sídlom v Prešove. Tak zanikla Filologická fakulta VŠP a 
Vyššia pedagogická škola, ktorá sa pretransformovala na Pedago-
gický inštitút. Dekani si vyberali učiteľov pre svoje katedry. Ja som 
zostal na FF UPJŠ (hoci ma Ivan Lopata veľmi intenzívne presved-
čoval, aby som prešiel na Pedagogický inštitút, že mi dá funkciu 
buď tajomníka inštitútu alebo vedúceho katedry) a vedúcim ka-
tedry sa stal Peter Bunganič. Michal Novak prešiel na Pedagogický 
inštitút, kde sa stal vedúcim ukrajinského oddelenia a neskôr aj 
vedúcim katedry ukrajinského jazyka a literatúry. Prvým rektorom 
UPJŠ bol významný lekár MUDr. Šuster, ktorý, žiaľ, skoro za zá-
hadných okolností zomrel. Ako tajomník FF UPJŠ som mal na sta-
rosti zabezpečenie účastí na pohrebe a sprievod mestom Košíc nie-
len prešovských, ale aj košických učiteľov a študentov. V deň poh-
rebu bolo strašne chladno a pršal dážď so snehom. Mnohí ľudia 
potom prechladli a ochoreli. Na jeho miesto bol vymenovaný tiež 
lekár doc. MUDr. I. Ivančo, CSc. 
 V tom čase ma pozval na Okresný výbor KSS vedúci tajomník 

OV KSS Jozef Kubašovský a presvedčoval ma, aby som prešiel 
pracovať do aparátu strany a vykonával funkciu vedúceho odde-
lenia pre školstvo a kultúru. Prítomní boli I. Lopata a V. Kapišov-
ský. Podarilo sa mi ich presvedčiť, že nie preto som išiel študovať 
ukrajinský jazyk do Kyjeva, aby som pracoval v aparáte strany. 
Pochopili ma a viac ma neotravovali v tejto veci. Nakoniec vedú-
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cim tohto oddelenia OV KSS sa stal Imrich Sedlák, neskôr prode-
kan našej fakulty a predseda ZO KSS. 
 Prvým dekanom Filozofickej fakulty UPJŠ sa stal PhDr. Pavol 

Petrus, CSc., prodekanmi boli PhDr. Jozef Dzurenda, a Ing. Vasiľ 
Kapišovský. Ani neviem ako k tomu prišlo, že ma dekan P. Petrus 
požiadal, aby som okrem úväzku asistenta robil aj tajomníka fakul-
ty. Doc. PhDr. P: Petrus, CSc. bol dobrý, milý a koncepčný dekan, 
mal prirodzenú autoritu, veľmi pracovitý človek, pomohol nielen 
mne, ale aj mnohým iným v odbornom raste a uvedení do vedec-
kej obce Slovenska. Rozumeli sme si a priatelili sa až do roku 1990. 
Potom sa s ním niečo stalo a od roho času unikal pred našim stret-
nutím a neodpovedal na moje listy. Odvtedy sme sa nestretli. Ško-
da.  
 Dekanát FF UPJŠ bol umiestnený v terajšej budove Rektorátu 

PU vľavo na prízemí a katedry a niekoľko učební v budove býva-
lého gréckokatolíckeho seminára (dnes na jeho mieste stojí budova 
Divadla Jonáša Záborského) a na Hlavnej 22. Pedagogický inštitút 
dostal budovu po Krajskom výbore KSS a bývalom Gréckokatolíc-
kom biskupstve na Hlavnej ulici, t.č. na ulici biskupa P. Gojdiča. 
 Neskôr z pôvodnej budovy vedenie FF UPJŠ prešlo na Grešovú 

ulicu, č.3 do budovy po Okresnej správe ciest. Vedeniu fakulty sa 
podarilo vytvoriť družný a dobrý kolektív, darilo sa nám zabezpe-
čiť výučbu na potrebnej úrovni, vyšli prvé vedecké monografie a 
štúdie. Založili sme s P. Petrusom aj Literárno-vednú spoločnosť 
SAV a usilovali sme sa zapojiť do vedecko-výskumnej činnosti 
Slovenska. Predsedom spoločnosti pri FF UPJŠ bol P. Petrus a ta-
jomníkom ja. Po nástupe do ašpirantúry som sa vzdal funkcie. 
Spoločnosť vyvíjala pomerne bohatú činnosť. Často prichádzali k 
nám prednášatelia z Bratislavy a iných vysokých škôl a informova-
li nás o najnovších výskumoch a prácach.  
 Vedenie fakulty si od začiatku postavilo náročnú úlohu a síce, 

čím skôr odborne skvalitniť jednotlivé katedry. Žiadalo, najmä 
skúsených pedagógov, aby čo najskôr napísali dizertačné a habili-
tačné práce. Prvými habilitovanými docentmi na našej fakulte sa 
stali Jozef Dzurenda a Peter Bunganič. Podarilo sa nám zabezpečiť 
za oponentov prof. PhDr. A. Isačenka, DrSc., prof. PhDr. L. Kopec-
kého, DrSc., prof. PhDr. B. Ileka, DrSc., doc. PhDr. Ľ. Ďuroviča, 
CSc., ktorí dodali našej Vedeckej rade vedecký punc. Po istých ne-
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dorozumeniach počas habilitácie nakoniec všetko dobre dopadlo. 
Neskôr sa habilitovali učitelia aj z iných katedier (Š. Tóbik, 
A.Bolek, Š. Doboš, J. Hvozdík, J. Dubinský a iní) či už v Prešove, 
alebo v Bratislave a Prahe.  
 S organizovaním habilitácií na fakulte neboli skúsenosti, bolo 

veľa organizačnej práce, ale darilo sa mi ako tajomníkovi aj tieto 
veci zabezpečiť. Po roku pôsobenia vo funkcii tajomníka som po-
žiadal o uvoľnenie, lebo som chcel študovať vedeckú ašpirantúru. 
Vtedajší dekan P. Petrus mi vyšiel v ústrety. Práca tajomníka fakul-
ty mi dala veľmi veľa. Poznal som lepšie mnohých učiteľov fakul-
ty, straníckych funkcionárov okresu a kraja, mnohých akademic-
kých funkcionárov na východnom Slovensku a pracovníkov Pove-
reníctva školstva. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé obdobie a ná-
ročná práca.  
 Na KUJaL som od začiatku zabezpečoval lektorské cvičenia z 

ukrajinského jazyka a predmet dejiny spisovného jazyka, hoci som 
mal bližšie k literárnym predmetom. Tie však zabezpečovala I. Ne-
jdková-Subotová. Po jej odchode s manželom Vasilom Subotom do 
Žiliny som potom prevzal po nej predmet sovietska literatúra.  
 V priebehu škol. roka 1959/1960 na KUJaL prišli prví kandidáti 

filologických vied Juraj Bača (ašpirantúru absolvoval a prácu obha-
joval v Kyjeve) a Helena Rudlovčáková (ašpirantúru absolvovala a 
prácu obhajovala v SAV), obaja z ukrajinskej literatúry. Boli v tom 
odbore prví CSc. v ČSR.  
 V roku 1960 bol zriadený pri KUJaL Vedeckovýskumný kabi-

net ľudovej slovesnosti, ktorý v roku 1967 bol premenovaný na 
Výskumný kabinet ukrajinistiky, na čele ktorého od jeho založenia 
bola doc. PhDr. Helena Rudlovčáková, CSc. až do odchodu do dô-
chodku (1985). Po nej túto funkciu vykonávala doc. PhDr. Zuzana 
Hanudeľová, CSc. (1985-1991). V kabinete okrem vedúcej pracova-
li PhDr. Michal Hirjak, CSc., PhDr. Mikuláš Mušinka, CSc., neskôr 
Pavlo Muraško, Andrij Pestremenko, Štefan Piroš a niekoľko tech-
nicko-administratívnych pracovníčok. Počas svojej existencie pra-
covníci kabinetu napísali niekoľko základných prác z literatúry, 
jazyka a ľudovej slovesnosti, ktorými obohatili nielen vedeckú 
ukrajinistiku, ale slavistiku vôbec. Nemám priestor, aby som vy-
menoval vedecké práce, ktoré vznikli v tomto kabinete a neskôr 
oddelení katedry, ale skutočne bez nich nie je možné ďalej skúmať 
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jazyk (nárečia), literatúru či ľudovú slovesnosť ukrajinského oby-
vateľstva východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti. 
 V roku 1961 z KUJaL odišli Subotovci a na ich miesto boli prija-

tí Zuzana Hanudeľová, absolventka FF Odeskej Mečnikovovej 
univerzity a Adélia Kundrátová, absolventka Pedagogického inšti-
tútu M. Gorkého v Kyjeve. V tomto období katedra pracovala v 
zložení: Doc. Peter Bunganič (vedúci katedry), Juraj Bača, CSc. Zu-
zana Hanudeľová, Adélia Kundrátová, Mikuláš Mušinka, Michal 
Hirjak, Michal Roman, Helena Rudlovčáková, CSc. a Mikuláš Štec.  
 Vedenie fakulty zabezpečilo na Povereníctve školstva vedeckú 

ašpirantúru v Kyjeve na Filologickej fakulte Kyjevskej štátnej uni-
verzity T.H.Ševčenka pre Michala Romana a Mikuláša Šteca. Do 
vedeckej ašpirantúry sme nastúpili v roku 1962 na FF UPJŠ. Mojim 
pomocným školiteľom bol doc. PhDr. Pavol Petrus, CSc. Absolvo-
vali sme s M. Štecom ašpirantské semináre a potom aj skúšky z fi-
lozofie (T. Halečka, I. Bajcura) a nemeckého jazyka (J. Vládar) Pro-
dekanom FF UPJŠ pre vedecký výskum bol vtedy doc. PhDr. An-
drej Čuma, CSc, ktorý veľmi prísne kontroloval plán plnenia ašpi-
rantského štúdia. V ašpirantúre nás vtedy bolo z rôznych katedier 
asi 10 – 12 asistentov. V jeseni 1962 sme spolu s M. Štecom vyces-
tovali na prvé konzultácie do Kyjeva. Prijali nás tam dobre, lebo si 
nás učitelia pamätali ešte zo študentských čias. Mne katedra dejín 
ukrajinskej literatúry FF Kyjevskej univerzity (vedúci prof. A. Iš-
čuk, CSc.) pridelila za školiteľa prof. Andrija Stepanovyča Kryža-
nivského, DrSc., vedúceho oddelenia sovietskej literatúry Inštitútu 
literatúry AV USSR. Bol to veľmi milý, ale náročný a ústretový 
školiteľ. Hoci som ho poznal len z vedeckých prác a básnických 
zbierok, veľmi sme sa zblížili. Bol to správny človek, vedec a bás-
nik, veľmi som si ho vážil. Dohodli sme plán štúdia a tému kandi-
dátskej dizertácie, ktorú potom schválila aj katedra FF Kyjevskej 
univerzity. V Prešove na KUJaL som bol posledný rok ašpirantúry 
oslobodený od prednášok a politickej práce na FF UPJŠ, aby som 
sa mohol plne venovať iba štúdiu a písaniu práce. Na jar v roku 
1963 som vykonal odbornú skúšku z ukrajinskej literatúry (pred-
seda komisie prof. A. Iščuk,CSc., členovia prof. H. Sydorenko, 
DrSc., prof. .Kryžanivskyj, DrSc., doc. I. Skrypnyk, CSc). Veľa času 
som strávil v knižniciach v Prešove, Bratislave a v Martine. Kon-
zultoval som s pracovníkmi Ústavu dejín slovenskej literatúry 
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SAV, s dr. D. Okáli, L. Novomeský a iní). Prácu som písal doma. 
Raz za polroka som chodil do Kyjeva odkonzultovať postup práce. 
Prácu som obhájil 28. 10.1964 pred VR FF Kyjevskej štátnej univer-
zity T. H. Ševčenka. Predtým som však zažil veľký šok. Začiatkom 
októbra, tuším 5.10.1964 N. S. Chruščov bol odvolaný z funkcie 
prvého tajomníka KSSZ a predsedu Rady ministrov ZSSR. Všetky 
jeho prejavy a články zrazu boli zakázané. Všetci ašpiranti a dok-
torandi univerzity (ba aj celého ZSSR) museli prekontrolovať svoje 
odovzdané práce na obhajobu, či nemajú citácie a odkazy na práce 
a prejavy N.S. Chruščova. Ak mali, museli svoje práce prepracovať 
a odstrániť odkazy naň, alebo jeho citáty. Našťastie ja som mal v 
dizertácii len pod čiarou odkaz na jeho článok Za tesné spojenie li-
teratúry so životom. Bez toho sa vtedy nedalo predložiť prácu na 
obhajobu alebo vôbec uverejniť článok či štúdiu o literatúre. Keď-
že času na prepísanie práce nebolo, prorektor pre vedecký výskum 
súhlasil, že stačí, ako odstrihnem túto časť a práca bude pripustená 
k obhajobe. Na prácu prišlo asi 15 posudkov z celého ZSSR, od ľu-
dí ktorých som nepoznal. Zaujala ich téma – sovietska literatúra na 
Slovensku v 30.rokoch 20. storočia. Oponentmi práce boli akad. 
L.M. Novyčenko, DrSc., a doc. A. Maľarenko, CSc., bohemista FF 
Kyjevskej univerzity T.H.Ševčenka.  
 Súčasne s nami (M.Štec a M. Roman) vo vedeckej príprave boli 

aj pracovníci Výskumného kabinetu ukrajinistiky M. Hirjak a M. 
Mušinka v Bratislave a Prahe.  
 Po príchode domov z Kyjeva, som hneď celý natešený utekal 

za dekanom FF UPJŠ doc. PhDr. J. Dzurendom hlásiť sa do práce a 
že som úspešne obhájil kandidátsku prácu a získal titul kandidáta 
filologických vied. Ale nastalo pre mňa veľké sklamanie. Dekan mi 
ani ruku nepodal, len niečo zašomral a obrátil sa k oknu, čo zna-
menalo, že mám odísť. Zabolelo ma, lebo veľmi veľa času a ener-
gie som mu venoval počas jeho habilitácie. Ale on už bol raz taký. 
Celkom iný typ akým bol P. Petrus. Žiaľ, ten sa vzdal funkcie de-
kana po nešťastnej tragickej dopravnej nehode, keď sa vracal do-
mov autom spolu s prodekanmi J. Dzurendom a V. Kapišovským 
zo zemiakovej brigády.  
 Po nástupe do práce som dúfal, že sa budem môcť naplno ve-

novať iba pedagogickej a vedeckovýskumnej práci, ale život to za-
riadil ináč. Politická práca si ma opäť našla. Veľmi som sa tomu 



 

 78 

nepotešil. Najprv som pracoval v ZČSSP, potom v ROH a nakoniec 
aj v KSS. V roku 1967 ma zvolili za člena výboru ZO KSS. Začínalo 
práve obdobie, keď sa veľa diskutovalo o budúcnosti našej spo-
ločnosti. V tom čase som pomerne často cestoval do Prahy na Filo-
zofickú fakultu KU v súvislosti s nostrifikáciou diplomu kandidáta 
filologických vied ako aj udelením titulu PhDr. Tu som sa veľa 
dozvedel o tom, čo si myslia v Prahe o ZSSR, o politike, kultúre, li-
teratúre a živote vôbec, o výhradách voči politike KSČ a pod. Nie-
ktorí už otvorene vystupovali proti všetkému, čo sa udialo a deje v 
ZSSR. Potvrdili mi to aj vychodniari, ktorí pracovali na ÚV KSČ. 
Dúfal som, že sa to neprenesie na našu fakultu, ale nebola to prav-
da. Zmeny vo vedení strany a spoločnosti na začiatku roku 1968 
som osobne privítal, podobne ako osadenstvo našej fakulty a celá 
naša spoločnosť. Veril som, že to bude lepšie. 
 Na našej fakulte sa začali živé diskusie, často aj protirečivé, 

vznikali rôzne skupinky, výzvy, manifesty, volajúce po prehodno-
tení doterajšieho vývoja spoločnosti, po zmene politiky KSČ, ba aj 
odstránení vedúcej úlohy strany v našej spoločnosti. V tomto sme-
re aktívne vystupovali najmä Mikuláš Novota, Josef Daněk, Imrich 
Sedlák, Imrich Vaško, František Uličný, Felicitas Maukšová a ďalší. 
Veľa rozruchu vyvolal na fakulte aj mimo nej materiál Mikuláša 
Novotu a spol. o národnostných vzťahoch Čechov a Slovákov a 
Slovákov a Ukrajincov. Mali výhrady aj voči Ukrajincom nielen vo 
vedení fakulty, ale vôbec. Zostali mi v pamäti dve akcie niektorých 
silne „národne“ orientovaných Slovákov (učiteľov a študentov) 
voči nám Ukrajincom. Bol to slávnostný večer (tuším 4.4. 1968) 
študentov a učiteľov pedagogickej a filozofickej fakulty, venovaný 
M.R. Štefánikovi, ktorý sa nakoniec zvrhol na otvorene protiukra-
jinskú schôdzu, keď študenti a časť učiteľov žiadali objednať au-
tobus a vyviezť Ukrajincov zo Slovenska na Ukrajinu. Prítomní 
dokonca prijali protiukrajinskú rezolúciu, ako o tom písali noviny 
Nove žyťťa (10.4.1968). Veľmi to pripomínalo výzvu A. Hlinku z 
30.rokov, keď ten žiadal o. A. Vološina, aby si prišiel pre Ukraji-
ncov zo Slovenska a zobral si ich v ruksaku do Užhorodu. Druhý 
takýto otvorený protiukrajinský prípad sa stal 1. mája 1968, keď na 
dvore fakulty na Grešovej ulici, pred odchodom do prvomájového 
sprievodu sa rozpútala živá diskusia, ktorá prerástla až do nená-
visti. Vtedy niektorí učitelia (Tóbik, Vaško, Novota a iní) a študenti 
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začali vykrikovať protiukrajinské heslá a pospevovať ľudácke 
pesničky, ako Hej, Slováci a Rež a rúbaj do krve a kričali, že ich 
budú spievať v sprievode. Nazdávam sa, že Š. Tóbik dokonca vy-
kríkol, že Ukrajincov treba vyviezť na rebrinákoch na Ukrajinu. 
Veľa dalo práce vtedajšiemu dekanovi doc. T. Halečkovi a prode-
kanovi doc. I. Bajcurovi, aby rozvášnených utíšili. V sprievode sa 
potom chovali celkom slušne. Uviedol som len dve akcie, ale ich 
bolo viac. To nás Ukrajincov urážalo a veľmi bolelo, rozdeľovalo 
kolektív fakulty, ktorý do toho času vystupoval viac menej jednot-
ne. Potom trvalo to hodnú chvíľu, kým sa na tieto prejavy zabudlo 
a situácia sa ako tak utíšila.  
 Niektorí učitelia fakulty sa aktívne zapojili do obrodného pro-

cesu strany a spoločnosti v rámci Východoslovenského kraja. Mám 
na myslí predovšetkým účasť PhDr. Andreja Kovača, CSc. (člen 
pléna a predsedníctva V-KV KSS od apríla 1968 do 1.4 1970, potom 
bol uvoľnený z tejto funkcie, lebo vraj v tomto orgáne bolo veľa 
Ukrajincov a intelektuálov), doc. PhDr. Tibora Halečku, CSc či doc. 
PhDr. Ivana Bajcuru, CSc. a iných. 
 Diskusie na fakulte sa vyostrovali, výbor ZO KSS nebol jed-

notný a ja som nemohol zniesť, keď sa voči ZSSR a KSČ vystupo-
valo hrubo. Nebol rozdiel vo vystupovaní medzi straníkmi a ne-
straníkmi. Preto som sa v máji vzdal funkcie vo výbore ZO KSS a 
predsedom výboru ZO KSS sa stal doc. PhDr. Imrich Sedlák, CSc. 
Tajomníčkou výboru ZO KSS sa stala Eva Rešovská. 
 Na KUJaL sme ťažko prežívali tieto protiukrajinské výpady. 

Živo a neraz aj búrlivo sa diskutovalo o rehabilitácii Ukrajinskej 
národnej rady Priašivščyny (UNRP), o tzv. ukrajinských buržo-
áznych nacionalistoch, o národnostnej politike v Ukrajine, o zalo-
žení medzinárodnej asociácie ukrajinistov v Prešove a pod. Bola 
zriadená komisia (J. Bača, H. Rudlovčáková, M. Roman), ktorá vy-
pracovala materiál, prehodnocujúci činnosť UNRP a žiadajúci jej 
rehabilitáciu. Proti rehabilitácii kategoricky boli P. Bunganič (ve-
dúci katedry) a M. Hirjak (vedúci straníckej skupiny), iní sa stavali 
buď rezervovane, alebo boli za rehabilitáciu. Materiál nakoniec 
nebol nikde odoslaný (Jeho text sa asi nachádza v osobnom archí-
ve H. Rudlovčákovej). Neskôr sme my autori tohto materiálu mali 
aj isté problémy.  
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 Niekedy v máji či v júni 1968 v Prešove na Jarkovej ulici, v bu-
dove, kde sídlil ÚV KZUP sa zišli ukrajinisti z ČSSR a zo zahrani-
čia, aby založili medzinárodnú asociáciu ukrajinistov. Ja som 
osobne bol za založenie tejto asociácie. Veď svoju asociáciu mali 
rusisti, germanisti, prečo by nemohli mať ukrajinisti, ale žiadal 
som, aby v nej boli v každom prípade aj ukrajinisti z Ukrajiny, lebo 
bez nich to nemá význam. Na schôdzi v Prešove, pochopiteľne, 
neboli ukrajinisti z Ukrajiny. Asociácia z roku 1968 nemohla vyví-
jať činnosť kvôli situácii, ktorá nastala po príchode vojsk Varšav-
skej zmluvy v auguste 1968. Mimochodom, bol som potom členom 
medzinárodného prípravného výboru pre založenie Medzinárod-
nej asociácie ukrajinistov, ktorý vznikol v roku 1989 a na jej usta-
novujúcom kongrese v roku 1990 v Kyjeve. Táto asociácia vždy 
mala v najvyššom svojom orgáne, ako viem, aj teraz má zástupcu 
ukrajinistov zo Slovenska (postupne boli M. Mušinka, L. Babotová, 
M. Sopoliga). 
 Znechutený situáciou na fakulte, ale aj v spoločnosti som odi-

šiel s rodinou na prázdniny v roku 1968 do Banskej Štiavnice. 
Manželka Vierka odišla na liečenie do Trenčianskych Teplíc. Bol 
som svedkom politických šarvátok v Štiavnici, sledoval rozhlas a 
televíziu, rokovania predstaviteľov ÚV KSČ a ÚV KSSZ v Čiernej 
nad Tisou ako aj v Bratislave a diskutoval o tom so svokrom, spi-
sovateľom Jozefom Horákom. Báli sme sa, aby nevypukla občian-
ska vojna, lebo obaja sme vojnu zažili na vlastnej koži. Tu som za-
žil aj príchod vojsk Varšavskej zmluvy a hystériu, ktorá sa odo-
hrávala v médiách. V meste som nič podobné nevidel, ba ani po 
ceste do Trenčianskych Teplíc a potom do Prešova, keď nás straši-
li, že sovietski vojaci zabíjajú, podpaľujú autá, znásilňujú ženy a 
pod. V Banskej Štiavnici vtedy vôbec neboli sovietski ani maďarskí 
vojaci.  
 Po skončení prázdnin som sa vrátil na fakultu, učitelia a za-

mestnanci ktorej po príchode sovietskych vojsk do Prešova prijali 
rezolúciu, odsudzujúcu okupáciu našej vlasti vojskami Varšavskej 
zmluvy. Dopočul som sa od ľudí a kolegov, že v Prešove vysielal 
ilegálny vysielač (ja som ho nepočul), že sovietsky veliteľ mesta si 
povolal k sebe Fedora Ivančova, aby z najbližšieho čísla časopisu 
Dukľa vynechal materiály českých autorov ako aj články J. Baču, J. 
Šelepca a všetkých, ktorí vystupovali proti ZSSR, socializmu a 
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KSČ, že v Prešove na križovatke pri tzv. Bosákovej banke zhorel 
sovietsky tank, či auto, že Tibor Halečka, ako delegát okresnej or-
ganizácie KSS cestoval na mimoriadny zjazd KSS do Bratislavy s 
veľkými problémami a pod. Tieto informácie som prijímal rezer-
vovane. Totiž, nevedel som zaujať jednoznačné stanovisko, či od-
sudzovať príchod sovietskych vojsk, alebo sa tešiť. Ťažko mi bolo 
odsudzovať, veď som v ZSSR prežil temer 7 rokov, získal tam vy-
sokoškolské vzdelanie, absolvoval vedeckú ašpirantúru, našiel 
som tam veľa prekrásnych ľudí, dobrých, úprimných učiteľov a 
priateľov. Pre mňa socializmus aj napriek tomu, že som vedel z re-
ferátu N.S. Chruščova na XX. zjazde KSSZ, čo napáchal J.V. Stalin 
a jeho režim na sovietskych, najmä ukrajinských ľuďoch a na dob-
rom mene socializmus. Podobne som veril, že KSČ napriek kritike, 
ktorá sa naň vzniesla po nástupe A. Dubčeka sa poľudští a vybu-
duje „socializmus s ľudskou tvárou“. Zdalo sa mi, že na katedre aj 
na fakulte boli ľudia, ktorí asi tiež takto zmýšľali. 
 Školský rok 1968/69 sa začal bez väčších problémov. Hneď pr-

vý týždeň sa na Sigorde, v zariadení OZKN, uskutočnil aktív uči-
teľov a zamestnancov fakulty. Prvým bodom bolo odvolanie uzne-
senia, ktoré odsúdilo príchod vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-
slovenska. Rozpútala sa ostrá diskusia. Jej autori boli proti odvola-
niu, predovšetkým M. Novota, I. Vaško, Fr. Uličný a iní. Ja som 
nemal problém s odvolaním rezolúcie, lebo som ju neprijímal. Za 
odvolanie rezolúcie hlasovali všetci až na vyššie spomínaných uči-
teľov. Situácia na fakulte sa potom trochu utíšila, podobne to bolo 
aj na našej katedre. Došlo k výmene dekana a prodekanov fakulty. 
Dekanom sa stal po rezignácii doc. PhDr. T. Halečku, doc. PhDr. 
František Karšai, CSc. (nestraník). Či sa vymenili hneď aj prodeka-
ni, to si nepamätám. Na fakulte prebehlo hlasovanie o dôvere ve-
dúcim katedry. Na KUJaL doc P. Bunganič nezískal potrebný po-
čet hlasov, ale PhDr. Mikuláš Štec, CSc. a ten sa stal vedúcim ka-
tedry od 1. októbra 1968 a vykonával túto funkciu až do 1. sep-
tembra 1981. 
 V Mesiaci Československo- sovietskeho priateľstva 1969 bola v 

prešovskom Parku kultúry a oddychu (t. č. Čierny orol) otvorená 
výstava sovietskej ukrajinskej knihy. Po jej skončení tieto knihy bo-
li odovzdané ako dar Výskumnému kabinetu ukrajinstiky KUJaL. 
Prišla aj delegácia z Kyjeva (Teraz neviem presne, či to bol riaditeľ 
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inštitútu folkloristiky AV USSR prof. O. Dej, alebo riaditeľ jazyko-
vedného inštitútu AV USSR prof. I. Bilodid), aby oficiálne odo-
vzdala tieto knihy vedeniu fakulty. Vítal ju vtedy v mene vedenia 
prodekan doc. PhDr. A. Červeňak, CSc. a medzi iným povedal: „že 
radšej víta u nás sovietske knihy, ako sovietske tanky“, čo ho po-
tom stalo členstvo v KSS a odchod z fakulty. Pravda, jeho odchodu 
z fakulty priťažili aj iné okolnosti, ale o nich neskôr. 
 ZO KSS na fakulte po okupácii Československa vojskami Var-

šavskej zmluvy spočiatku mala zastavenú činnosť, potom bola ob-
novená, o niečo neskôr bolo vytvorené tzv. stranícke jadro (asi 
okolo 15 členov), do ktorého som nebol zaradený. Z KUJaL zdá sa 
mi, že bol zaradený iba P. Bunganič a M. Štec. V januári 1970 ÚV 
KSČ schválil uznesenie o previerkach a výmene straníckych preu-
kazov u všetkých členov KSČ. Túto previerku absolvovalo na Slo-
vensku cez 300 tisíc členov vrátane komunistov FF UPJŠ. (Koncom 
roku 1970 ÚV KSČ prijal dokument Poučenie z krízového vývoja v 
strane a spoločnosti po XII zjazde KSČ, ktoré sa stalo povinným čí-
taním pre všetkých učiteľov a študentov). Pre fakultu bola zriade-
ná previerková komisia zložená zo zástupcov ZO KSS (zdravého 
jadra), OV KSS a KV KSS. Predsedom komisie bol starý komunista, 
pôvodom kominár (meno si teraz nepamätám) a členmi komisie V. 
Skrip, M. Ričalka, I. Babin (za OV KSS), R. Tobiáš (za KV KSS). 
Najprv stranícke skupiny vypracovali charakteristiku na každého 
svojho člena, potom každý člen podal písomnú žiadosť o pone-
chanie členstva, v ktorej mal uviesť konkrétne, čo robil a ako 
zmýšľal v roku 1968 a prečo chce zostať členom KSS. Na našej ka-
tedre si všetci podali žiadosť o členstvo KSS a Michal Hirjak, ako 
vedúci straníckej skupiny, podal svoje stanovisko. Z našej straníc-
kej skupiny odišlo kladné hodnotenie na všetkých členov KSS. Po-
dobné charakteristiky a stanoviská podávali aj ostatné stranícke 
skupiny na fakulte. Ako si pamätám, iba 4 členovia KSS z fakulty 
si nepodali žiadosť na obnovenie členstva (J. Dzurenda, A. Bagin, 
L. Urbanová, N. Čorná). Potom previerková komisia podľa stra-
níckych skupín volala každého člena KSS na pohovor do miestnos-
ti výboru ZO KSS na Grešovej ulici. Musím sa priznať, že som mal 
strach, veď mi mohli prišiť čokoľvek, ako napríklad úsilie o reha-
bilitáciu UNRP a tzv. ukrajinských buržoáznych nacionalistov, či 
účasť na aktíve založenia Medzinárodnej asociácie ukrajinistov.  
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 Nakoniec pohovory pre fakultu dopadli zle. Najhoršie dopadla 
naša katedra, keď boli vylúčení z radov KSS J. Bača, M. Mušinka a 
J. Šelepec, z iných katedier to bol A. Červeňak (KRJaL), Fr. Uličný 
(KD), I. Sedlák (KSJaL), M. Novota a P. Lieskovský (KM-L). Tých 
vylúčila komisia pri OV KSS a nie previerková komisia na fakulte. 
Vyškrtnutých z KSS bolo niečo vyše tridsať učiteľov a zamestnan-
cov, zdá sa mi, že ich bolo 34. Z radov študentov bola vylúčená z 
KSS iba predsedníčka FV ČSM Marianna Skalská.  
 Vtedy nik nepredpokladal, že vylúčení z KSS budú musieť od-

ísť z fakulty a nebudú môcť pôsobiť vo vyučovacom procese. Fa-
kulta sa snažila vylúčeným z KSS zabezpečiť primeranú prácu. J. 
Bača pracoval ako vodič Výpočtového strediska, J. Šelepec ako re-
ferent Krajského riaditeľstva Slovenskej knihy, M. Mušinka, pô-
vodne mal pracovať vo Vedeckej knižnici, ale po hádke s tajomní-
kom OV KSS J. Župom, túto prácu nedostal, odišiel domov, kde 
pracoval ako pastier, neskôr kurič, A. Červeňak, ako lektor v UND, 
I. Sedlák, ako pracovník Múzea SR, MS, Fr. Uličný, ako pracovník 
Vedeckej knižnice v Prešove. Z Výskumného kabinetu ukrajinisti-
ky ešte musel odísť Pavel Muraško. 
 PhDr. Ján Sabol, CSc. bol preverený za člena KSS a bol navrh-

nutý za člena výboru ZO KSS, dostal aj nový stranícky preukaz, 
ale ho neprevzal (Bol to jediný prípad v okrese Prešov). Potom sa 
považoval za vyškrtnutého z KSS a preto zostal na fakulte, aj keď 
spočiatku nemohol byť zaradený do vyučovacieho procesu, po-
dobne ako I. Vaško, ale mohli publikovať. Obaja boli preradení na 
vedecko-výskumnú prácu na katedre slovenského jazyka a litera-
túry. Za to vedenie fakulty bolo neraz kritizované vyššími straníc-
kymi orgánmi, že ich ponechalo na fakulte. Museli sme ich pre-
svedčovať, že sú to mladí, talentovaní učitelia, ktorí môžu byť pro-
spešní fakulte a spoločnosti. J. Sabol si dokonca podal prihlášku v 
roku 1989 za prijatie do KSS, mal aj ručiteľov z fakulty, ale ZO KSS 
ho nestihla prijať, lebo prišiel 17. november 1989, ináč by bol čle-
nom KSS. Bolelo ma, že po roku 1989 práve J. Sabol a I. Vaško ve-
hementne vystupovali proti mne a trvali na mojom odchode z fa-
kulty, napriek tomu, že nebyť nášho úsilia, by nezostali pracovať 
ma fakulte. Vyškrtnutí mali možnosť učiť, ale nemohli byť vo ve-
dúcich funkciách fakulty, postupne však boli poverovaní prácou v 
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masovospoločenských organizáciách a mohli publikovať ako aj ne-
skôr získavať vedecké hodnosti.  
 Vylúčení a vyškrtnutí z KSS mohli podať odvolanie proti roz-

hodnutiu komisie. Viem, že sa proti vylúčeniu odvolal A. Červe-
ňak, či ostatní tak urobili, neviem. Na osobný pokyn Viliama Šal-
goviča prišli pracovníci z Kontrolno – revíznej komisie pri ÚV KSS 
preverovať jeho žiadosť. Strávil som, ako tajomník ZO KSS FF 
UPJŠ skoro celý deň na OV KSS a aj mojím pričinením jeho žiadosť 
bola kladne vybavená. Vylúčený bol z KSS nielen pre pamätnú ve-
tu, že radšej víta u nás sovietske knihy, ako tanky, ale aj pre iné ak-
tivity, najmä hádku, ktorú mal na KRJaL s jej jedným členom. Ten 
išiel na OVKSS a sťažoval sa naň, kde medzi iným povedal, že ne-
chce byť v jednej strane s A. Červeňakom. Vraj, ak ostane A. Čer-
veňak členom KSS, vtedy on vystupuje z KSS. Zvíťazil sťažovateľ. 
Nakoniec vylúčenie bolo prekvalifikované na vyškrtnutie z KSS, čo 
mu umožnilo vrátiť sa do vyučovacieho procesu. Vtedy mu veľmi 
pomohol aj vedúci tajomník OV KSS Michal Špak a dekan PF z 
Nitry Michal Soták, ktorý osobne prišiel orodovať zaň do Prešova, 
aby mohol prejsť na Pedagogickú fakultu do Nitry, kde sa stal pro-
fesorom, doktorom vied a významným rusistom a slavistom. Doc. 
PhDr. A. Červeňak ako prodekan FF UPJŠ mal okrem iného nema-
lú zásluhu na tom, že fakulta začala vydávať spisy Acta facultatis 
philosophicae universitatis Šafarikanae Prešovensis, že v rámci 
spisov vyšla aj moja prvá monografická práca Slovenské preklady 
z ruskej sovietskej literatúry v rokoch 1920- 1940 (SPN 1970), čo 
mu potom pomohlo pri revízii jeho vylúčenia z KSS, že podporo-
val propagáciu sovietskej literatúry.  
 Po odchode vylúčených z KSS z fakulty funkcionári nemali 

ľahký život. Bolo treba ich nahradiť, čo nebolo jednoduché. Vy-
škrtnutí sa právom cítili urazení a ponížení. Funkcionári fakulty 
boli stále bombardovaní z vyšších straníckych orgánov, že na fa-
kulte pôsobia tí a tí učitelia. Ocitli sa medzi dvomi mlynskými ka-
meňmi, chceli pomôcť vyškrtnutým, ale aj tlačili na nich zhora, aby 
ich prepustili. Stále visela otázka ako a komu pomôcť. Všelijako 
sme kľučkovali, aby sme ich pre fakultu zachránili. Otvorene sa 
postaviť na stranu vyškrtnutých bolo veľmi nebezpečné aj pre na-
še rodiny. Neraz tí hore nadávali nám do oportunistov, zradcov a 
pod. Žiaľ, niektorí z tých, čo sa podarilo zachrániť, nepochopili na-
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šu situáciu dodnes. Snažili sme sa vytvárať im ako také podmien-
ky pre prácu na fakulte. Boli to naši kolegovia, s ktorými sme celé 
roky úzko spolupracovali, boli to aj naši priatelia a zrazu...  
 KUJaL ťažko prežívala odchod J. Baču, J. Šelepca, M. Mušinku 

a P. Murašku, keďže to boli kvalifikovaní pracovníci. Bolo treba 
ich niekým nahradiť. Na KUJaL prišiel (1971) Juraj Kundrát z od-
delenia ukrajinskej literatúry SPN, kde pracoval ako redaktor, ale 
bez vedeckej hodnosti. Ten sa hneď aktívne zapojil do vedeckej 
prípravy, obhájil kandidátsku prácu a potom sa aj habilitoval na 
docenta ukrajinskej literatúry. Určitý čas, pravda, už po mojom 
odchode z fakulty, bol vedúcim katedry, keď predtým počas ve-
denia katedry M. Štecom, vykonával funkciu tajomníka katedry. 
Neskôr bola prijatá do Výskumného kabinetu ukrajinistiky KU-
JaL(1977) Ľubica Babotová, ktorá postupne absolvovala vedeckú 
ašpirantúru, habilitovala sa na docenta literatúry a stala sa výz-
namnou vedecko-pedagogickou pracovníčkou a odborníčkou na 
zakarpatoukrajinskú literatúru, ako aj akademickou funkcionár-
kou katedry a fakulty. Podobne úspešne po prijatí na fakultu si po-
čínala aj druhá absolventka našej katedry Mária Čižmárová, rod. 
Dziaková, ktorá sa prepracovala až k vedecko-pedagogickej hod-
nosti profesora ukrajinského jazyka. Je to druhá po profesorovi M. 
Štecovi na Slovensku profesorka ukrajinského jazyka.  
 Aj počas tzv. politickej normalizácie ma našla politická práca. 

Zvolili ma za člena výboru a neskôr aj predsedu ZO KSS (1974) a 
predsedu CZV KSS (1978). Dostal som to ako stranícku úlohu za 
to, že som získal pedagogickú hodnosť docent. Na fakulte bolo v 
70. – 80. rokoch každý rok od 150 do 180 aj viac členov KSS. Taký 
veľký počet členov jeden výbor nebol schopný zvládnuť, preto ne-
skôr boli členovia KSS fakulty rozdelení do štyroch základných 
organizácií: 3 učiteľské a jedna študentská, ktoré riadil CZV KSS 
(predsedami ZO KSS boli svojho času G. Moško, J. Bilas, I. J. Gallo 
st., T. Kmec, I. Čorný, A. Kovač, Š. Kaňuch, J. Mojdis, Š. Franko a 
ďalší). Pri CZV KSS pracovali 3-5 členné komisie: pedagogická, 
vedecko-výskumná, pre rozvoj straníckej základne a pre prácu s 
mládežou, na čele ktorej stal člen CZV KSS. 
 Dekanom fakulty po rezignácii doc. PhDr. Fr. Karšaiho, CSc. sa 

stal doc. PhDr. Andrej Čuma, CSc., ktorý bol onedlho vymenovaný 
za profesora pedagogiky. Prodekanmi sa stali postupne doc. PhDr. 
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Pavol Petrus, CSc., doc. PhDr. Mikuláš Štec, CSc., doc. PhDr. Pavol 
Uram, CSc., doc. PhDr. Ján Gallo, CSc., neskôr doc. PhDr. Tomáš 
Kmec, CSc., doc. Ján Bilas, CSc., doc. PhDr. Andrej Kovač, CSc.  
 Predsedami ZO KSS postupne boli od roku 1968 Vasiľ Skrip, 

Michal Ričalka, Andrej Repaský, Michal Roman, predsedami CZV 
KSS Michal Roman, Tomáš Kmec a Ladislav Šimon. Konkrétne vo 
výboroch ZO KSS, CZV KSS, kontrolno- revíznych komisií jednot-
livých organizácií každoročne pracovalo viac ako 50 ľudí, a keď k 
tomu prirátame rôzne komisie, tak ich číslo prevyšovalo 80. Ostat-
ní členovia KSS pracovali v spoločenských organizáciách na fakul-
te alebo mimo nej. Treba povedať, že funkcionárčiť v tom období 
nebol med lízať. Najmä predsedovia mali takmer každý týždeň 
voľajakú poradu, schôdzu, aktív, školenie, plénum OV KSS, KV 
KSS a pod. Bolo to náročné nielen na čas, ale aj na nervovú sústa-
vu. Bolo treba sa mať stále na pozore, aby sa niečo nestalo. 
 Situáciu na fakulte pozorne sledovala ŠTB. Pre fakultu bol pri-

delený dokonca osobitný člen ŠTB, volali sme ho štvrtým prode-
kanom (o ňom sa verejne vedelo). Ten takmer denne chodil na fa-
kultu, sledoval, čo a ako sa chovajú jednotliví učitelia či študenti, 
získaval spolupracovníkov, agentov, dôverníkov či donášačov. 
Keď sme videli, že ide na fakultu už sme sa báli, či niekto niečo 
nevyviedol. Aj KUJaL mala prideleného člena ŠTB. Jeden sa z nich 
dokonca dal na štúdium ukrajinského jazyka len preto, aby mal 
možnosť sa bližšie zoznámiť s prácou a názormi jednotlivých uči-
teľov, využíval študentov –ukrajinčinárov na donášačov, čo som aj 
ja neraz pocítil. Neraz ma upozorňovali niektorí pracovníci či už 
OV KSS alebo KV SS na daktoré moje výroky a postoje. O študen-
toch, ktorí donášali, som vedel, mal som podozrenie aj na kolegov 
z katedry, ale nič som nemohol podniknúť. Práca, napätie, stresy, 
toto všetko negatívne pôsobilo na môj zdravotný stav.  
 Každé vážnejšie rozhodnutie či podujatie na fakulte sme muse-

li vopred konzultovať na OV KSS či KV KSS a až potom sa prijíma-
lo konečné rozhodnutie. Neraz sme zažívali kritické situácie. Tak 
napríklad v roku 1974 fakulta organizovala vedeckú konferenciu 
venovanú 30. výročiu SNP. Prípravou konferencie bola poverená 
KSJaL, konkrétne Imrich Vaško a mal na nej vystúpiť aj on. Keď 
všetko bolo pripravené, doc. PhDr. P. Petrus, CSc, ako prodekan 
pre vedecký výskum, zašiel na KV KSS, aby ten odobril konanie 
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konferencie a pozval naň aj tajomníka KV KSS R. Blahu. Ten keď 
zbadal, že medzi vystupujúcimi je aj vyškrtnutý z KSS I. Vaško, 
tak povedal, že sa konferencie nezúčastní a konferencia nebude. 
Vedenie fakulty zvolilo menšie zlo. Vaškovi nedoporučilo vystúpiť 
Ťažko sa to všetko vysvetľovalo I. Vaškovi a ďalším, ktorí sa pri-
hlásili na konferenciu s podobným biľagom. Pochopiteľne, že I. 
Vaško mal na nás ťažké srdce a nechcel to pochopiť. Toto všetko 
mi vrátil v roku 1989, hoci ja som s tým nemal nič spoločné. Po-
dobne to bolo s prípravou medzinárodnej vedeckej konferencie 
venovanej V. Hnaťukovi. Tú organizovala KUJaL, konkrétne M. 
Mušinka, keď len pár dní pred jej konaním bola KV KSS zakázaná 
a odvolaná. Takých prípadov bolo viac. M. Mušinka tiež mal ťažké 
srdce a právom, ale to nebola vina fakultných funkcionárov. 
 Po čiastočnom utíšení pomerov na katedre a fakulte začalo ve-

denie fakulty koncom roka 1970 okrem iného s prípravami mojej 
verejnej habilitácie. Prv však som musel prejsť schvaľovacím po-
kračovaním v straníckych orgánoch ZO KSS, OV KSS a KV KSS a 
fakulta musela dostať predbežný súhlas od Ministerstva školstva 
SR na jej uskutočnenie (Takou procedúrou prechádzali budúci do-
centi či profesori nielen na našej fakulte, ale vôbec v ČSSR. Profe-
sorov dokonca predbežne schvaľoval sekretariát ÚV KSČ, po pro-
fesorskej rozprave (inaugurácii) - Predsedníctvo ÚV KSČ až potom 
sa dostal diplom na podpis buď prezidentovi ČSSR, alebo tomu, 
koho prezident poveril, najčastejšie príslušného ministra školstva). 
Na OV KSS v tom čase prišlo na mňa niekoľko anonymov. Podľa 
jeho obsahu som vedel, že to bol niekto z katedry. Ak už hovoríme 
o anonymoch, tak tých bolo po roku 1970 požehnane na mnohých 
pracovníkov fakulty - pre pijatiku, pre manželskú neveru, pre kú-
pu či stavbu domu, pre úplatky, kupčenie s knihami, krádež v ob-
chode, politický názor, pre vzťahy učiteľov so študentkami a pod. 
Všetky tieto problémy riešil výbor ZO KSS alebo jeho predseda a 
dekan fakulty. Snažili sme sa ľuďom pomôcť. Nakoniec sa moja 
habilitácia uskutočnila v júni 1971 pred VR FF UPJŠ. Oficiálnymi 
oponentmi boli prof. PhDr. Július Dolanský, DrSc., člen – koreš-
pondent ČSAV, prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. a doc. PhDr. He-
lena Rudlovčáková, CSc. Tak po P. Bunganičovi, H. Rudlovčákovej 
a M.Štecovi som sa stal od 1.9.1972 ďalším docentom na KUJaL 
(Predtým sa docentmi stali P. Bunganič, J. Bača, H. Rudlovčáková). 
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H. Rudlovčáková sa habilitovala na FF KU, kde jej oponentmi boli 
prof. PhDr. J. Dolanský, DrSc., člen korešpondent ČSAV a prof. 
PhDr. R. Parolek, DrSc. Bol som svedkom na habilitácii, ako vyso-
ko hodnotili jej prínos pre karpatistiku. H. Rudlovčáková popri 
vedeckej práci sa aktívne angažovala v práci Federálneho výboru 
ZČSSP a FO ZČSSP na našej fakulte, za čo dostala najvyššie zvä-
zové vyznamenanie. Mala veľké zásluhy pri propagácii ruského 
jazyka, literatúry a kultúry u nás. Už v rokoch 1950 - 1953 bola 
predsedníčkou Krajskej komisie ľudových kurzov ruštiny, ktorej 
som bol tiež členom. 
 V roku 1973 som bol na trojmesačnom vedeckom pobyte na 

Kyjevskej univerzite, ktorú som využil najmä na štúdium literatú-
ry, ktorá bola pod indexom v špeciálnom fonde, ale aj na mnohé 
stretnutia, semináre, prednášky a predovšetkým na dokončenie 
monografickej práce Fedir Lazoryk. Žyťťa i tvorčisť, ktorá potom 
vyšla knižne v SPN v roku 1974 a stala sa podkladom pre neskor-
šiu vedeckú konferenciu k jeho životnému jubileu. Bola to moja 
tretia knižná publikácia. Tu v Kyjeve som zažil aj pár nepríjem-
ných situácií. Jedného dňa ma navštívil v hoteli Ukrajina pracov-
ník konzulátu ČSSR (ktorý bol vlastne členom ŠTB) a žiadal ma, 
aby som mu porozprával (podonášal) o činnosti ukrajinistov v 
ČSSR (uviedol aj konkrétne mená). Druhý prípad bol na hlavnej 
pošte, keď ma niekto provokatívne pozýval na tajné schôdzky 
ukrajinských disidentov. Všetkým som dal rovnakú odpoveď, že 
som prišiel študovať a nie donášať. Od toho času som bol stále v 
strehu. Nehovorím už o provokáciách doma. Preto som radšej ne-
cestoval na Západ, lebo aj pred cestou do ZSSR, Maďarska, Bul-
harska, Rumunska, Poľska, NDR, či Juhoslávie ma a moju rodinu 
osobitne preverovali. Dokonca navštevovali susedov, či niekto ne-
chodí cudzí na návštevy. Keďže som bol prekladateľom, tak chodi-
li aj cudzí ľudia, ale to boli iba optanti z Ukrajiny. Mal som čo vy-
svetľovať. Bol som z toho zronený, ale mlčal som. Musel som pre-
stať dopisovať si s ukrajinistami z Anglicka a USA. 
 Po návrate z pobytu opäť ma pohltila do svojich pazúrov poli-

tická práca. Musel som odrobiť to, za čo som dostal vedeckú stáž. 
Zvolili ma za predsedu ZO KSS: 
 V roku 1974 som sa stal členom Ukrajinskej sekcie Zväzu slo-

venských spisovateľov a rok na to predsedom US ZSS (asi na ná-
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vrh doc. PhDr. Fedora Kovača, CSc., ktorý bol poslancom SNR a 
spolupracoval s J. Solovičom, vtedajším tajomníkom ZSS), ba aj 
členom výboru Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS) a neskôr aj 
členom Federálneho výboru Československých spisovateľov 
(ZČSS). Tieto funkcie mi umožnili bližšie sa zoznámiť s fungova-
ním zväzovej práce, ako aj s mnohými spisovateľmi, propagovať 
literárne a literárno-kritické výsledky učiteľov fakulty a predo-
všetkým KUJaL. Myslím si, že aj vďaka môjmu úsiliu našu fakultu 
potom navštívili delegácie sovietskych, poľských, rumunských, 
českých a slovenských spisovateľov. Občas som bol členom rôz-
nych spisovateľských delegácií v ZSSR, Poľsku a NDR. Tak sa na-
ša fakulta a pochopiteľne i katedra dostávala do širšieho povedo-
mia nielen v ČSSR, ale aj v rámci socialistického bloku, lebo všade 
som hovoril o práci učiteľov FF UPJŠ.  
 Milé spomienky mám na organizovanie celoštátnych kôl 

ŠVOČ, akademických Prešovov a založenie ľudového súboru na 
fakulte. Pamätám sa, že keď sme organizovali prvýkrát celoštátne 
kolo u nás, tak hlavný organizátor, vtedy ešte doc. P. Petrus, pro-
dekan pre vedecký výskum tesne pred otvorením ochorel. Všetka 
ťarcha bola na E. Rešovskej a na mne ako podpredsedovi organi-
začného výboru. Zvládli sme to na výbornú. O organizácii Aka-
demických Prešovov budú písať iní, ale bez podpory dekanátu a 
ZO KSS, by sa neuskutočňovali na takej úrovni. Organizovali ho 
predovšetkým zväzáci a vedenie fakulty len pomáhalo po organi-
začnej stránke (prodekani doc. P. Uram, neskôr doc. J. Bilas) a dba-
lo na t.zv, ideovú čistotu vystúpení. Občas museli zasiahnuť, ale 
všetko bolo v norme a študenti a s nimi aj učitelia z celej ČSSR a 
neskôr aj zo zahraničia radi chodili do Prešova. Vedenie fakulty aj 
ja som bol hrdý na úspechy Študentského divadla, ktorého dušou 
bol a viedol odb. asistent Karol Horák, t.č. profesor slovenskej lite-
ratúry. Bol to špičkový súbor a preto neraz vystupoval aj v zahra-
ničí. ŠD vychovalo aj zopár hercov, ktorí sa uplatnili v bratislav-
ských a iných divadlách. 
 Zdravo sme závideli Pedagogickej fakulte, ktorá mala 3-4 sú-

bory, tak sa vedenie fakulty rozhodlo v druhej polovici 70.rokov 
založiť spevácko-tanečný súbor aj na fakulte. Zakúpili sa cimbaly, 
harmonika, husle, ľudové kroje a poverili doc. M. Rohaľa, aby ho 
viedol. Súbor zopárkrát vystúpil na fakulte, ale dlhé trvanie nemal. 
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Nebolo toľko nadšencov, ani odborníkov, ako na PdF. Kde sa po-
deli hudobné nástroje a kroje, neviem.  
 Blížil sa koniec funkčného obdobia dekanovi prof. PhDr. An-

drejovi Čumovi, CSc. Ten bol v rôznych akademických funkciách 
od roku 1962 . Dekanom bol viac ako 10 rokov. Bol veľmi pracovi-
tý, dobrý organizátor, vedel byť veľmi milý, ústretový, priateľský, 
ale aj náladový ako každý cholerik. Zažil som s ním rôzne až dra-
matické či humorné situácie. Spočiatku sa mi s ním ťažko spolu-
pracovalo, postupne sme si na seba zvykli. Najviac mu vadilo na 
mne, že som neuznával pohárik, ktorý on ľúbil. Po fakulte sa šírili 
rôzne reči, kto bude dekanom fakulty. Z nich najhorúcejším kan-
didátom bol vtedajší prorektor UPJŠ prof. PhDr. Michal Danilák, 
CSc. Bol však zamestnancom Pedagogickej fakulty UPJŠ a funk-
cionári i mnohí ľudia FF si mysleli, že by to nerobilo dobrú krv, že 
sa na FF UPJŠ nenašiel vhodný kandidát na dekana fakulty. . 
 Jedného dňa prišli na dekanát vedúci tajomník OV KSS doc. 

PhDr. Michal Špak, CSc., predseda ONV PhDr. Michal Parada, 
CSc. a rektor UPJŠ prof. Ing. Michal Baran, CSc., aby prerokovali 
návrh na nového dekana. Bola to nezvyčajná návšteva. V takom 
zložení boli prvý raz na fakulte. Ak predtým chodievali, tak len 
každý osve, alebo si radšej pozvali dekana či predsedu k sebe. Na 
toto stretnutie zavolali aj mňa ako predsedu CZV KSS. Po diskusii, 
v ktorej sa hľadali rôzne osoby, vhodné na funkciu dekana, som 
navrhol za dekana doc. PhDr. M. Šteca, CSc. s tým, že ja sa vzdám 
funkcie predsedu CZV KSS, aby na čele fakulty neboli dvaja Ukra-
jinci, čo dlhú dobu klalo oči niektorým učiteľom, ba aj straníckym 
funkcionárom a pracovníkom KV KSS a ÚV KSS, čo som neraz po-
ciťoval a uvedomoval si, že nie je to dobre. Dôvodil som tým, že 
M. Štec už niekoľko rokov vykonáva funkciu prodekana a má dob-
rý prehľad o práci a potrebách fakulty. Môj návrh po diskusii ak-
ceptovali, ale moju rezignáciu odmietli. Potom som navrhol, aby 
M. Štec bol menovaný za profesora, čo by prispelo k prestíži fakul-
ty. S týmto návrhom prítomní súhlasili a povedali, že nie je to 
problém, ak spĺňa vedecké kritériá. Zároveň M. Parada povedal, že 
v takom prípade aj M. Roman musí byť navrhnutý za profesora. Aj 
s týmto návrhom prítomní súhlasili a požiadali dekana A. Čumu, 
aby začal inauguračné pokračovanie u M. Šteca a M. Romana. Tak 
sa potom M. Štec stal dekanom FF UPJŠ.  
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 Po tomto stretnutí dekan FF UPJŠ prof. A. Čuma začal inaugu-
račné pokračovanie. Vznikol problém, pred ktorou Vedeckou ra-
dou sa má uskutočniť profesorská rozprava. FF UPJŠ nespĺňala tie-
to podmienky (nemala príslušných garantov z odboru ukrajinský 
jazyk a literatúra) a okrem toho nebolo by dobre, keby sa uskutoč-
nila na domácej pôde, lebo by vznikli zbytočné a neodôvodnené 
podozrenia a reči. Ministerstvo školstva SR navrhlo, aby sa usku-
točnili naše inauguračné prednášky pred Vedeckou radou Peda-
gogickej fakulty v Nitre. Dekan tejto fakulty prof. PhDr. Michal So-
ták, DrSc. s tým súhlasil, doplnil VR ďalšími garantmi z Bratislavy 
a zriadil odbornú komisiu na čele s prof. PhDr. A. Popovičom, 
DrSc., ktorá zabezpečila všetko potrebné na riadny chod inaugu-
račného pokračovania. Moja inauguračná prednáška sa uskutočni-
la 19. júna 1978. Oficiálnymi oponentmi mojej práce boli: Prof. 
PhDr. Anton Popovič, DrSc., prof. PhDr. Ján Števček, DrSc. a doc. 
PhDr. Fedor Kovač, CSc. Téma mojej inauguračnej prednášky bola 
Problémy vývoja ukrajinskej literatúry na východnom Slovensku 
po roku 1945. Predložil som tri monografické práce a súpis ďalších 
štúdií, článkov a recenzií. V ten istý deň sa inauguroval a pred tou 
istou VR aj M. Štec. Všetko pre nás dopadlo dobre. 
 Kandidátov na menovanie za profesorov na fakulte v tom ob-

dobí bolo viacero: doc. Halečka, CSc., doc. P. Petrus, CSc., doc. M. 
Ričalka, CSc. a iní. Prvý z nich bol menovaný, prirodzene, dekan 
fakulty doc. M. Štec, CSc., po ňom doc. P. Petrus, CSc., doc.T. Ha-
lečka, CSc., doc. M. Ričalka, CSc. a nakoniec doc. M. Roman, CSc. 
Vtedy sa pri menovaní za docentov a profesorov prísne prihliadalo 
na triedne, politické, národnostné a potom aj vedecké (či je DrSc. a 
či CSc.) kritériá, ako aj na celkové zloženie v rámci republiky. Preto 
proces vymenovania inokedy trval pomerne dlho, kým sa nenapl-
nili všetky tabuľkové kritériá. Ja som bol vymenovaný za profeso-
ra k 1.9.1980. Diplom profesora som prevzal od ministra školstva 
SR prof. Ing. Bušu, CSc., na bratislavskom hrade za prítomnosti 
rektora UPJŠ prof. Ing. M. Barana,CSc., prorektora pre vedecký 
výskum UPJŠ prof. MUDr. V. Drahovského, CSc., dekana FF UPJŠ 
prof. PhDr. Mikuláša Šteca, CSc. a ďalších akademických funkcio-
nárov SR.  
 Tak KUJaL mala 2 profesorov, 3 docentov a 3 odborných asis-

tentov. Patrila k najkvalifikovanejším na FF UPJŠ, ba aj širšie v 



 

 92 

rámci republiky. Vymenovanie za profesora ukrajinskej literatúry 
ma veľmi potešilo, ale aj zaväzovalo. Stal som sa prvým profeso-
rom ukrajinskej literatúry na Slovensku. Okrem pedagogických, 
straníckych, spisovateľských (zväzových) povinnosti som v tom 
období vykonával aj iné funkcie: člen kolégia dekana, člen kolégia 
rektora, člen Vedeckej rady FF UPJŠ, predseda Redakčnej rady 
OUL SPN, predseda Knižničnej rady pri Vedeckej knižnici v Pre-
šove, člen Umeleckej rady Ukrajinského národného divadla v Pre-
šove. Bolo to náročné na čas a energiu. Preto som vedel pochopiť aj 
iných učiteľov fakulty, ktorí mali funkcie v rámci okresu, kraja či 
Slovenska. Napríklad viem, že prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc. bol 
predsedom Slovenskej pedagogickej spoločnosti a podpredsedom 
Československej pedagogickej spoločnosti, prof. PhDr. Pavol Pet-
rus, člen kolégia SAV, prof. I. Bajcura, DrSc. člen P -KV KSS, doc. 
PhDr. Z. Hanudeľová, CSc. členka FV Československých žien, doc. 
PhDr. H. Rudlovčáková, CSc – členka FV ZČSSP, prof. PhDr. Vasiľ 
Skrip, CSc. člen pléna OV KSS, doc. PhDr. Tomáš Kmec, člen ideo-
logickej komisie pri KV KSS v Košiciach a mnohí ďalší. Mnohí iní 
boli členmi odborných komisií v rámci kraja, Slovenska a Česko-
slovenska.  
 Počas môjho pôsobenia našu fakultu navštívili títo stranícki či-

nitelia: tajomník ÚV KSČ V. Biľak, tajomník ÚV KSS Ľ. Pezlár, ve-
dúci oddelení ÚV KSČ – V. Bejda, M. Štefaňak, vedúci oddelenia 
ÚV KSS - I. Litvaj, pracovníci ÚV KSS J. Tancoš, V. Potičnyj, ta-
jomník KV KSS R. Blaho, inštruktori KV KSS R. Tobiáš, OV KSS V. 
Jabur a iní. Všetkým sa bolo treba venovať a neraz obetovať aj svo-
je peniaze. O našej práci pravidelne informovali vyššie stranícke 
orgány. Navštívili našu fakultu aj ministri školstva – J. Buša, J. Kil-
lár a ich námestníci – M. Vlačihová a ďalší. 
 1.9.1982 som bol menovaný za vedúceho katedry ukrajinského 

jazyka a literatúry, takže som dlho nezostal bez funkcie, keďže v 
marci 1981 som prestal byť predsedom CZV KSS a za predsedu 
CZV KSS bol zvolený doc. PhDr. Tomáš Kmec, CSc. Vtedy na zá-
klade rozhodnutia MŠ SR a rektorátu UPJŠ vraj z ekonomických 
dôvodov boli spojené dve katedry ukrajinského jazyka a literatúry 
Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty do jednej. Dlho sa viedli 
diskusie, kde má byť umiestnená táto spojená katedra. Zavážilo to, 
že KUJal FF UPJŠ bola lepšie kádrovo zabezpečená (2 profesori, 3 
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docenti, 3 odborní asistenti vo vedeckej príprave), aj dekan M. Štec 
pochádzal z tej katedry, preto jej sídlo bolo umiestnené na FF 
UPJŠ. O akú úsporu išlo, možno doložiť tým, že sa ušporilo funk-
čné mesačne 500 korún vedúceho katedry z PF UPJŠ, lebo počet 
učiteľov zostal nezmenený, výučbu učitelia z PF zabezpečovali 
naďalej na svojej materskej fakulte a učitelia z FF UPJŠ na svojej. 
Bol to cielený zámer, ako zlikvidovať činnosť jednej ukrajinskej 
vedeckej ustanovizne. Pripomenulo mi to rok 1950, keď bola zlik-
vidovaná Ruská učiteľská akadémia, alebo neskôr, keď ukrajinská 
pedagogická škola bola spojená so slovenskou a tá ju nakoniec cel-
kom pohltila. Aj tak sa riešila ukrajinská národnostná otázka na 
Slovensku.  
 Z dvoch kolektívov bolo treba vytvoriť jeden. K nášmu kolek-

tívu (prof. PhDr. M. Roman, CSc., prof. PhDr. M. Štec, CSc., doc. Z. 
Hanudeľová, CSc. doc. PhDr. H. Rudlovčáková, CSc. doc. PhDr. J. 
Kundrát, CSc, PhDr. A. Kundrátová, PhDr. Ľ. Babotová, CSc., 
PhDr. M. Hirjak, CSc., PhDr. Mária Čižmarová) z PF UPJŠ prišli 
doc. PhDr. Michal Novák, doc. PhDr. Fedor Kovač, CSc., PhDr. Ju-
raj Muličák, CSc., PhDr. Jolana Holendová, Ľubomíra Millyová a 
Ivan Krempa, ktorí boli zvyknutí na iný štýl práce. Mojou úlohou 
bolo najprv vytvoriť jednotný a silne odborne kvalifikovaný kolek-
tív. Pri zjednocovaní kolektívu mi veľmi pomohol doc. M. Novák, 
skúsený to akademický funkcionár. Postupne sa vytvoril jednotný 
kolektív. Boli však aj takí, ktorí mali problém podriadiť sa disciplí-
ne a radšej odišli z katedry (I. Krempa). Ďalšou mojou úlohou bolo 
čím skôr zaradiť katedru do celoštátneho a medzinárodného po-
vedomia i výskumu. Tak Z. Hanudeľová sa zapojila do týmu Me-
dzinárodného celokarpatského dialektologického atlasu (spoluau-
torka a dokonca aj redaktorka, tuším V. zväzku), H. Rudlovčáková 
do komisie pre výskum karpatistiky, M. Štec do jazykovednej ko-
misie pri AV USSR, M. Roman predsedal jednej zo subkomisii pre 
prestavbu vysokoškolského štúdia, ostatní členovia katedry boli 
zaradení do celoštátnych, resp. fakultných plánov vedeckovýs-
kumnej činnosti. Katedre sa podarilo v spolupráci s ÚV KZUP 
zorganizovať medzinárodné vedecké konferencie venované T. 
Ševčenkovi, I. Frankovi, O. Duchnovičovi, O. Pavlovyčovi, F. La-
zorykovi, A. Kralyckému, V. Lattovi a iným, prijať na svojom pra-
covisku vedeckých pracovníkov z Ukrajiny a iných krajín, publi-
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kovať v zahraničných časopisoch, ako aj spolupracovať s ukrajinis-
tickými pracoviskami v ZSSR a mimo neho. To všetko zvyšovalo 
kredit katedry. Nedá mi, aby som nezdôraznil fakt, že bez finanč-
nej, personálnej a morálnej podpory ÚV KZUP, by KUJaL ťažko 
zorganizovala vedecké konferencie a iné podujatia.  
 1984 roku som bol poverený (na návrh doc. PhDr. F. Kovača, 

CSc., poslanca SNR) predsedať jednej z komisií pre obsahovú pre-
stavbu vysokoškolského štúdia. Mal som na starosti prestavbu 
štúdia všetkých slovanských jazykov a literatúr (okrem českého a 
slovenského jazyka a literatúry) a maďarského jazyka a literatúry 
na Pedagogických a Filozofických fakultách v ČSSR. To si vyžado-
valo obrovské úsilie. Bolo treba vytvoriť subkomisie z jednotlivých 
predmetov, prediskutovať priamo na mnohých pracoviskách jed-
notlivé návrhy (navštívil som mnohé fakulty v ČR a SR), zladiť to 
do jedného celku a vypracovať jednotný plán pre celú ČSSR. Do tej 
práce bolo zaradených niekoľko desiatok ľudí z jednotlivých vy-
sokých škôl. Toto všetko sa robilo bezplatne, na úkor voľného ča-
su, resp. vlastnej vedeckovýskumnej práce. Tomu som venoval ve-
ľa času a energie. Snažil som sa dobre reprezentovať nielen kated-
ru, ale aj našu fakultu. Obsahová prestavba sa mala začať realizo-
vať od školského roku 1990/1991. Pre udalosti, ktoré nastali po 
roku 1989 celá práca stoviek ľudí a ich námaha vyšla na nivoč. 
Myslím si, že aj táto moja práca prispela k šíreniu dobrého mena 
fakulty a katedry v rámci ČSSR.  
 Ako vedúci katedry som sa usiloval vytvoriť priestor každému 

členovi katedry pre pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu. Sna-
žil som sa, aby čím skôr získali vedecké hodnosti, viac publikovali 
doma i v zahraničí. Sám som chcel byť príkladom a za tento čas 
som vydal tieto knižné publikácie Fedir Lazoryk – poet Priašev-
ščyny (1983), Vybrané kapitoly z literárnej kritiky (1983), Ukrajin-
ská literatúra dľa 4 klasu himnazij z ukrajinskoju movoju navčaň-
ňa – eksperymentaľnyj pidručnyk (1984), Literatura i čas (1986), 
Ukrajinska literatura dľa 4 klasu himnazij i fachovych škil (v spo-
lupráci s A. Krajňakovou) (1987) a Literaturni portrety ukrajin-
skych pysmennykiv Čechoslovaččyny (1989). Samozrejme, že bez 
pochopenia a pomoci či už členov katedry alebo rodiny by som to-
to všetko nemohol dosiahnuť. Často som nehľadel na svoj zdra-
votný stav a čas, robil som to vždy s radosťou a pre dobro veci a 
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spoločnosti. Preto moja vďaka patrí im všetkým. Tak ako rástla fa-
kulta po každej stránke, som rástol aj ja a celá naša katedra. Zo 
študenta, ktorý pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny a ešte 
chudobnejšej maličkej dedinky Kobylnice, som sa postupne stal 
odborný asistent, docent a nakoniec aj univerzitný profesor. K to-
mu mi pomohli dobrí ľudia na fakulte či katedre, ktorým vďačím 
za veľa. 
 Keďže od roku 1981 som nebol vo vedení fakulty, tak som ne-

mal vplyv na jej pôsobenie a nemal ani dostatočný prehľad o jej 
účinkovaní. Všetok čas som venoval iba práci na katedre. Prišiel 
však školský rok 1989/1990. V novembri sa začali na fakulte ostré 
diskusie medzi študentmi a učiteľmi. Študenti namiesto prednášok 
chceli diskutovať a štrajkovať, vyšli dokonca do ulíc mesta. Štu-
dentom prišli pomôcť aj študenti a herci z Bratislavy na čele s her-
com Andy Hrycom. Do čela štrajkujúcich prešovských študentov z 
odboru ukrajinčina sa postavil Jaroslav Rezník, Anna Galajdová a 
ďalší. Bolelo ma, že boli prijatí na fakultu len vďaka môjmu úsiliu, 
vystupovali otvorene proti mne.  
 Funkcionári fakulty to mali ťažké, nemali odvahu diskutovať 

so študentmi. Dekani oboch fakúlt, pochopiteľne, obhajovali štát-
nu politiku. K študentom radšej posielali svojich prodekanov či 
predsedov ZO KSS. Tak náš posielal doc. PhDr. Jána Bilasa, CSc., 
aby obhajoval neobhájené. Ten na to neskôr doplatili tým, že bol 
medzi prvými prepustenými z fakulty, lebo vraj bol proti novým 
spoločenským zmenám. Mnohí na fakulte aj na našej katedre hneď 
vymenili kabáty a všetko, čo robili, zvalili na iných, najmä na ZO 
KSS. Sklamal som sa v mnohých spolupracovníkoch na fakulte, na 
katedre, alebo v Ukrajinskej sekcii Zväzu slovenských spisovate-
ľov. Myslel som si, že sú to moji skutoční priatelia, ale po roku 
1989 sa obrátili ku mne chrbtom (až na malé výnimky) a kydali na 
mňa všetku možnú špinu. Tí, sa snažili za každú cenu „očistiť“ se-
ba, žiaľ, na úkor iných.  
 Na fakulte a katedre sa po novembri 1989 uskutočnilo veľmi 

veľa zásadných zmien. Novým dekanom fakulty sa stal PhDr. Ján 
Sabol, CSc. Ja som bol odvolaný z funkcie vedúceho katedry. Od-
volali ma vlastne moji kolegovia a študenti – ukrajinčinári, nedali 
mi „dôveru“. Zbavili ma funkcie školiteľa ašpiranta, predsedu 
komisie pre štátne záverečné skúšky, hospitovali či moje prednáš-



 

 96 

ky zodpovedajú odbornej úrovni (po 35 rokoch praxe) a nakoniec 
zbavili ma aj prednášania. Počas škol. roku 1990/91 som zažil 
veľmi veľa poníženia a urážok. Bolelo ma to najviac od tých, kto-
rým som konkrétne pomohol, aby sa dostali resp. zostali na fakul-
te, či už z radov učiteľov alebo študentov. Najväčšie poníženie 
som zažil na konkurze, ktorý fakulta vyhlásila na moje miesto, keď 
jeden z členov komisie a člen katedry vyhlásil, že nie je záruka, aby 
som ukrajinskú literatúru 20. storočia, t.j. literatúru sovietskeho 
obdobia prednášal na odbornej úrovni. Ďalšie poníženie som zažil, 
keď ma Ministerstvo školstva SR pozvalo ako člena prestavbovej 
komisie vysokoškolského štúdia na poradu a prítomný dekan J. 
Sabol požiadal v mojej prítomnosti pracovníka MŠ SR, aby ma od-
volalo z tejto komisie, ako nespoľahlivého a nehodného tejto práce. 
Tretie a nemalé poníženie som zažil, keď som koncom júna 1991 
zašiel za dekanom fakulty už doc. PhDr. Jánom Sabolom, CSc. do 
jeho kancelárie, aby mi dekanát vydal potvrdenie (pre potreby dô-
chodku), že som navštevoval pobočku Pedagogickej fakulty SU v 
škol. roku 1952/1953, ktorá bola predchodkyňou FF UPJŠ. Ten nie-
len odmietol moju prosbu, ale sa nechcel so mnou ani rozprávať. O 
tých menších príkoriach ani nehovorím. Chcel som odísť z fakulty 
so cťou, ale odišiel som ako zbitý a nepotrebný pes. Nemal kto, 
alebo nik nechcel mi povedať „ďakujem“ a podať ruku. Nikdy 
som nechcel funkcionárčiť, vždy si ma politika našla (kolektív fa-
kulty či katedry) a žiadala pracovať. Chcel som odísť do dôchod-
ku, ako každý iný v 65 roku svojho života, ale niektorí členovia ka-
tedry to nechceli a urobili všetko, aby som ponížený odišiel čím 
skôr. Doteraz neviem pochopiť, že na fakulte vtedy mohol zostať 
pracovať predseda CZV KSS, predsedovia ZO KSS, predseda Kot-
rolno- revíznej komisie pri CZV KSS, dekan fakulty a niektorí pro-
dekani, ba aj poslanec NR SR za KSS, ale ja som musel odísť. Do-
dnes si myslím, že to bola osobná pomsta tých, čo odišli z fakulty 
po roku 1970. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa tak fatálne skončí 
moje pôsobenie na katedre a fakulte, ktorej som venoval temer 40 
rokov svojho aktívneho života. Túto bolesť a sklamanie mi pomoh-
la prežiť moja rodina, niekoľkí verní priatelia a taktiež Filologická 
fakulta UMB v Banskej Bystrici (osobne doc. PhDr. Sergej Makara, 
PhD., doc. PhDr. Michal Mika, CSc.), ktorá ma po 6 ročnom pôso-
bení na dôchodku povolala do svojich služieb ako profesora na 
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oddelenie ukrajinistiky Katedry slovanských jazykov, kde som 
prežil 7 šťastných, ba aj úrodných rokov svojho života (Napísal a 
vydal som tam 4 učebné texty a 2 publikácie o ukrajinskom literár-
nom romantizme a o Ukrajine). Vrátili mi pošliapanú ľudskú dôs-
tojnosť a možnosť pracovať v oblasti slovenskej ukrajinistiky. Som 
rád, že moju prácu na poli rozvoja ukrajinistiky na Slovensku si 
všimol aj prezident Ukrajiny Viktor Juščenko a udelil mi štátne vy-
znamenanie Za zásluhy, na ktoré sa nezmohli československé štát-
ne orgány, kde som za svojho života vykonal oveľa viac práce v 
prospech výchovy a vzdelania.  
 Napriek všetkému zlu, ktoré som prežil na FF UPJŠ v ostatné 

dva roky svojho pôsobenia na katedre, nemôžem zabudnúť na 
dobrých ľudí na katedre a fakulte, ktorým vďačím za všetko dob-
re. Oni sú tým svetielkom dobra a spravodlivosti, okrem svojej ro-
diny, pre ktorých sa oplatilo žiť a pracovať.  
 
 


