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MOJE REMINISCENCIE NA KATEDRU  
RUSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 
Juraj Paňko 

 
V 60. rokoch, keď som zaujal miesto odborného asistenta, bolo 

nás 16 pedagogicko a vedecko-činných členov KRJL. Pôsobiť na 
katedre, resp. fakulte znamenalo zrieknuť sa slobodnejšieho života 
a začať tvrdú a systematickú prácu – pedagogická činnosť, ašpi-
rantské skúšky, vedecká práca, masovopolitická angažovanosť, - 
rodina zostala na poslednom mieste, ale spravidla nezanedbávaná. 
V 60. a 70. rokoch mala KRJL veľmi mladý, erudovaný, tvorivý 

káder a priateľský kolektív. Trinásti členovia katedry mali v tom 
čase okolo 30-35 rokov a traja 50-55 rokov. Hoci bol vekový rozdiel 
pomerne veľký, našla sa medzi mladšou a staršou generáciou spo-
ločná reč na poli pedagogickom i vedeckom. 
Zasadnutia katedry mali vždy progresívny charakter a viedli sa 

v družnej atmosfére. Každý z vedeckých ašpirantov (bolo nás 10) 
sa snažil poriadne pripraviť na náročne skúšky v cudzom prostre-
dí. 
KRJL sa v rámci FF považovala v 60.-70. rokoch za najlepšiu po 

stránke odbornej i po stránke medziľudských vzťahov. Vtedy nám 
nejedna katedra na fakulte ten výborný kolektív závidela. Ale pri-
šiel rok 1968 a najmä 1970. Kolektív katedry sa začal trieštiť na 
vlasti spoľahlivých a nespoľahlivých. Začalo podozrievanie, neis-
tota, prepúšťanie, blokovanie publikačnej činnosti a vedeckého 
rastu pre stranícki nespoľahlivých kolegov. Traja členovia katedry 
boli prepustení (A. Červeňák, J. Rybák, J. Paňko). KRJL začala v 
rámci fakulty strácať svoju predchádzajúcu popularitu, čo bolo v 
neprospech publikačnej činnosti a vedecko-pedagogického rastu. 
Družnosť, priateľstvo, výborný závideniahodný kolektív kated-

ry sa odzrkadľoval najmä v popoludňajších stretnutiach, na kto-
rých sa oslavovali narodeniny, meniny členov katedry – tu sa 
spievali ruské piesne, rozprávali anekdoty, vymieňali názory na 
odborné a politické témy, hrala gramofónová muzika, pri ktorej sa 
inokedy aj tancovalo. Občas naše posedenia prichádzali spríjemniť 
deň či večer aj priatelia z iných katedier. Takým stretnutiam sa te-
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šili všetci členovia katedry, lebo spev, anekdoty, dobrá pohoda zo-
ceľovali kolektív a družnosť katedry. V speve a anekdotách hrali 
prím najmä E. Galajda, A. Červeňák, vedúci katedry Š. Doboš v 
podpore ďalších členov katedry.  
Zaujímavé a milé stretnutia boli aj pri organizovaných vedec-

kých podujatiach katedry, napríklad predobhajobné pokračovania 
a pod., na ktorých prebiehali dišputy na odborné literárne alebo 
lingvistické témy. Sú to milé spomienky na obdobie najmä 60. a 
začiatok 70. rokov (do mája 1975 som bol ešte členom katedry). Pre 
mňa nastalo pätnásťročné vákuum. Pravda, v 70. rokoch v súvis-
losti so spoločenskopolitickou situáciou v štáte sa vzťahy v značnej 
miere narušili: začali podozrievania, donášanie, nedôvera, až pre-
hnaná politická angažovanosť – tieto faktory boli príčinou naruše-
nia priateľských vzťahov na katedre i na fakulte. Medzi kolegami 
panoval politický strach. Presne na 15 rokov som bol z politických 
dôvodov nútený z fakulty odísť. Návrat na fakultu i katedru v 90. 
rokoch znamenal pre mňa opätovné zaradenie sa do pôvodného 
kolektívu. Iste tu som už nenašiel pre dôchodkový vek starších ko-
legov: doc. PhDr. I. Vološčuka, doc. PhDr. J. Dzurendu a nebohé-
ho, neobyčajne dobrého a sympatického človeka literárneho vedca 
doc. PhDr. Š. Doboša, CSc., ktorý po dlhé roky ako vedúci katedry 
formoval kvalitný vedecký káder katedry a stmeľoval kolektív v 
družnom, priateľskom duchu. Pod vedením takého vynikajúceho 
človeka bola radosť zdržiavať sa a pracovať na takom pracovisku.  
V prvej etape môjho pôsobenia katedra organizovala pri samo-

vari večierky ruskej poézie, prednášky v rámci vedeckých štvrt-
kov, na ktoré sa pozývali významní rusisti, ako prof. Dolanský, 
prof. Kopecký, prof. Isačenko, prof. Mrázek, prof. Zimek, prof. 
Leška a iní. Spoločensko-vedný život katedry spestrovali v nemalej 
miere sovietski lektori-rusisti ako napríklad doc. G. Baniševová, 
CSc. a iní. 
Obdobie druhej polovice 90. rokov už pripomína dobu, čas od-

chodu do vyslúženého dôchodku; najprv doc. PhDr. N. Ščipanská, 
CSc., doc. PhDr. I.Hirka, CSc., doc. PhDr. I. Galajda, CSc., PhDr. N. 
Čorná, PhDr. V. Kovaľová, prestup doc. PhDr. M. Varcholu, CSc. 
na Gréckokatolícku fakultu, ďalej nasledoval odchod do dôchodku 
PhDr. J. Cihru, doc. J.Paňka, CSc., doc. PhDr. M. Sisáka, CSc. Od-
chodom do dôchodku prof. M. Mikluša, CSc. v roku 2003 sa zavŕ-
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šila kapitola ako posledného mohykána pôsobiaceho zo staršej ge-
nerácie na KRJL, resp. už na katedre rusistiky a translatológie. Na 
naše miesta nastúpila mladšia generácia pedagógov, ktorí boli ne-
dávno našimi študentmi. Na integrovanú katedru rusistiky a 
translatológie prišli i kolegovia, kolegyne z fakulty humanitných a 
prírodných vied.  
Všetkým terajším váženým členom katedry želám výborné ús-

pechy na poli vedeckom, pedagogickom ako aj v osobnom živote. 
Nech sa Vám darí lepšie ako mojej, resp. našej generácii.  
 


