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SPOMIENKA NA FILOZOFICKÚ FAKULTU 
 

Andrej Červeňák 
  
Ach, tie snehy lanské ... 
  
Boli krásne, pretože sme boli mladí, plní predsavzatí zmeniť 

svet k lepšiemu a krajšiemu... 
Zmenili sme ho? Alebo on zmenil nás? V každom prípade vyo-

rali sme brázdy a čosi do nich aj zasiali... 
Do Prešova som sa vrátil po absolvovaní vysokoškolského štú-

dia na FF UK v Bratislave. Na praktických cvičeniach z ruského ja-
zyka, neskôr aj z literatúry mi do cesty prišli takí študenti ako: S. 
Rakús, J. Zambor, M. Heveši, M. Špirko, J. Sipko, A. Antoňák a de-
siatky ďalších, ktorí sa neskôr stali pýchou slovenskej kultúry a fi-
lológie. Dodnes vidím Rakúsove naširoko otvorené oči, ktorými hl-
tal svet, ostýchavý Zamborov úsmev, ktorý akoby o čomsi pochy-
boval, veselé recesie M. Hevešiho, ktorými vnášal do vysokoškol-
ského života napätie, funkcionársku istotu a bezmocnosť M. Špir-
ku, tichú nástojčivú zvedavosť J. Sipku, ústretovú pohotovosť k 
dialógu A. Antoňáka atď. 
Ach, tie snehy lanské... 
Katedru rusistiky v krátkej následnosti posilnili mladí asistenti 

– E. Galajda, J. Rybák, M. Mikluš, M. Sisák, N. Čorná, N. Ščipan-
ská, V. Kovaľová a ďalší, ktorí túžili po maximálnom uplatnení 
svojich vedomostí, ale predovšetkým vlastných ambícií... Dlhodo-
bý vedúci katedry doc. PhDr. Štefan Doboš, CSc. budoval katedru 
ako pragmatickú inštitúciu, ktorá by poskytovala študentom vy-
sokú úroveň praktickej ruštiny. Komunikačným jazykom na ka-
tedre i mimo katedry bola ruština. Pýšili sme sa tým. Boli sme 
pravdepodobne jedinou rusistickou katedrou na Slovensku (ale aj 
v Československu), ktorá nútila asistentov i študentov rozvíjať re-
čové zručnosti v každom vzájomnom dotyku. Osvedčilo sa to – z 
katedry odchádzali študenti, ktorí ovládali ruštinu a mali k nej 
dobrý vzťah; chýr o tom sa dostal aj do zahraničia – v 60. rokoch 
na katedru prichádzali rusisti z anglického Bradfordu, ktorí tu 
študovali jeden semester, a druhý semester odchádzal za nimi je-
den pracovník katedry, ktorý pokračoval v šírení dobrého mena 
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slovenskej rusistiky na ostrove. Vystriedali sa viacerí členovia ka-
tedry, v roku 1969 som tam bol ako posledný. Normalizátori tento 
kontakt katedry so svetom zlikvidovali. 
Ach, tie snehy lanské... 
Dosť zavčasu sme pochopili, že popri jazykovej príprave štu-

dentov treba rozvíjať vedeckú aktivitu členov katedry. Začali sme 
vydávať vedecké zborníky (bol som výkonným redaktorom kated-
rálneho zborníka i Ševčenkovského zborníka, komparatívny zbor-
ník mi po roku 1968 zakázali robiť), spolupracovali sme s ostat-
nými katedrami (s vďakou spomínam na prof. Petrusa, s ktorým 
sme mali veľkolepé plány). Ako prodekan pre vedecký výskum i 
člen katedry zabezpečil som kontakty s vedeckými autoritami (na 
katedre prednášal prof. Mathauser, prof. Dolanský, doc. Svatoň, zo 
zahraničných prof. Grosberg, prof. Fridlender, prof. Lotman). V 
mojej knižnici mám celú sériu Lotmanových zborníkov „Trudy po 
znakovym sistemam“, jeden mi majster podpísal na Solisku v Tat-
rách, kam som ho zaviezol, do ktorého napísal – „Da zdravstvujut 
Tatry, da zdravstvujet Tartu“. 
Dohodli sme sa, že v Prešove vytvoríme prestupovú stanicu 

tartuskej semiotiky na ceste do západných štátov. Čosi sa aj urobi-
lo. Na katedre vznikol vedecký ruch: pamätám sa, ako som pre-
svedčil Iľju Galajdu, aby napísal komparatívnu štúdiu o Neprebu-
denom a Mumu – napísal ju a táto štúdia dnes patrí do zlatého 
fondu slovenskej komparatistiky. Z idey tímovosti vznikala aj mo-
ja kandidátska práca Vajanský a Turgenev, na pozadí ktorej vidím 
neoceniteľnú bibliografickú aktivitu prof. Petrusa (Vajanský a rus-
ká literatúra). Dokonca aj doc. Doboš sa začal aktivizovať ako 
komparatista (Stavrovskij-Popradov a ruská poézia). Našim hes-
lom bolo: 

• jeden za všetkých, všetci za jedného; radosť z publikačných 
úspechov kolegu je aj mojou a našou radosťou; 

• vedec, ako sám vojak v poli, neprerazí, treba budovať vedec-
ký tím, modelovať integračnú tému, zapásiť o vypracovanie 
kolektívnej metodiky a metodológie vedeckého bádania; 

• nepodľahnúť regionálym vášňam, komunikovať so svetom, 
budovať odbor a odbornú knižnicu na svetovej úrovni. 

Počas vedeckej ašpirantúry som rok strávil v Leningrade. Také 
vedecké kapacity svetovej rusistiky ako prof. Bjalyj, prof. Makogo-
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nenko, prof. Bursov, doktor vied Friedlender, prof. Cholševnikov, 
prof. Propop a ďalší mi otvorili nielen svoje srdcia, ale aj knižnice. 
Koľko kníh poputovalo z nich do Prešova! Na viacerých prof. Bja-
lyj napísal – Darju darennoje – pretože neodolal fascinácii mojich 
očí, ktoré na nich prilipli. Snívali sme o vedeckom moste Lenin-
grad – Prešov, lenže... Počas slavistického zjazdu v Prahe roku 
1968 sa prof. Makogonenko a prof. Bezsonov zdržiavali viac vo 
vriacich pražských uliciach ako v rokovacej sieni. Veď išlo o život, 
o možnosť iného života... V novembri 1968 prof. Makogenenko 
plakal na mojom pleci a prosil za kohosi o odpustenie... Viac sme 
sa už nevideli – on čoskoro odišiel do nenávratna, ja preč z katedry 
i fakulty... 
Ach, tie snehy lanské... 
Mám rád katedru rusistiky v Prešove – čosi som jej dal, aj ona 

dala mne. Som pyšný na to, že na katedre pracujú také kapacity 
(nech mi prepáčia jazykári, že ako literát komunikujem predovšet-
kým s literátmi) ako prof. J. Sipko, doc. A. Antoňák, k.v. V. Kupko, 
že našli spoločnú reč – ľudskú, ale aj socio-kultúrnu – že katedra 
sa stala vzorným pedagogickým a vedecko-výskumným pracovi-
skom európskeho formátu. 
Rád chodím na katedru rusistiky v Prešove i na fakultu – veď 

tam som uložil značný kus svojho srdca. Bol by som rád, keby ka-
tedra i fakulta uložili do svojich knižných fondov aj produkty 
môjho srdca: 

• 16 samostatných knižných publikácií o ruskej literatúre, o 
slovensko-ruských literárnych vzťahoch, o problémoch sla-
vistiky a literárnej vedy; 

• 7 zborníkov Acta litteraria rossica, ktorých som spoluauto-
rom i editorom; 

• 14 zborníkov o slovensko-slovanských jazykových, literár-
nych a kultúrnych vzťahoch, ktorých som spoluautorom a 
hlavným redaktorom (vydavatelia: ZSV, Katedra slovan-
ských jazykov FF UMB a SSS); 

• 5 Almanachov Nitra, ktorých som spoluautorom a editorom. 
Často si kladiem otázku: Kde sú korene mojej vedeckej a ve-

decko-organizačnej aktivity, ktorú, okrem iných, ocenil aj prezi-
dent V. Putin (Rad A. S. Pušina) a prezident SR Rudolf Schuster 
(Rad Ľ. Štúra). Hľadám body, aj bod singulárny, ale nenachádzam 
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ich. Jedno je však isté: istým bodom je aj Prešov, katedra rusistiky 
FF Prešovskej univerzity. 
Ach, tie snehy lanské... 

 


