
 

 43 

SPOMIENKY BÝVALÉHO ŠTUDENTA 
 

Milan Kolcun 
  
Mal som skvelú ruštinárku. Nechávala ma začať hodinu na-

miesto nej, robiť so žiakmi cvičenia… Za odmenu som jej (i sebe) 
vyhral olympiády v ruskom jazyku a bol smutný, že som sa nedo-
stal až na celosvetové kolo do Moskvy. Vtedy som „stalicu“ poznal 
len z diapozitívov, no výborne. Na gymnáziu ma od rozhodnutia 
študovať ruštinu na FF UPJŠ neodklonila ani matematická trieda 
Ako najľahšia kombinácia k nej sa zdala slovenčina. No začali sa 
prednášky s doc. Varcholom, doc. Galajdom, dr. Čornou, či doc. 
Sabolom. Povrávalo sa, že ruština je najsilnejšia z českosloven-
ských katedier v Prešove a aj slovenčina mala podobnú povesť. A 
tak som pocítil na vlastnej koži, čo je to jedna z najťažších aprobá-
cií.  
V 2. ročníku Nežná revolúcia zredukovala počet študentov-

ruštinárov, no v našej skupine nie. Ostali sme všetci a bojovali o to, 
aby sme šli na stáž radšej do Moskvy ako do Volgogradu. Na roz-
diel od predchádzajúcich ročníkov, nám to aj vyšlo. A tam prišiel 
kultúrny šok. Toľko lacného, no kvalitného šampanského sme ni-
kdy predtým ani potom nevypili. Na druhej strane každý večer 
sme boli v jednom zo šesťdesiatich divadiel, chceli sme totiž vidieť 
aspoň zlomok z toho, čo ponúkali. Bolo to obdobie Gorbačova, 
keď sme mu my boli vďační za to, že spustil pád železnej opony a 
oni zas za to, že napr. tiež už nepoznali cenzúru. V Moskve sme 
chceli zostať dlhšie, ale nevyšlo to, a tak sme si to niektorí o rok 
dobrovoľne zopakovali, ba ja som ešte viac než 30 hodinovú cestu 
vlakom absolvoval aj sám a do tretice. Ruštinu som teda nenechal, 
no pre istotu som si pribral angličtinu a neskôr aj španielčinu.  
Teraz, v období angličtiny som exotický latino jazykom, no ve-

del som zaimponovať tým, že som vedel rozlúštiť azbuku a oni už 
nie. Pracoval som v médiách a potom v školstve, no ruština sa 
vždy ozvala. Ako sprievodca turistov som mal Rusov v Tatrách a 
veľmi často i v Košiciach. A nielen Rusov, no i Ukrajincov, či ko-
hokoľvek z exSojuzu a dokonca aj Izraelčanov, čo tam mali korene. 
Bol som i prvým tlmočníkom a prekladateľom Ústavného súdu SR 
v kombinácii ruština - angličtina.  
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Odvtedy viem, že je tam jedna z mála klávesníc s azbukou na 
Slovensku. Tlmočil som i rokovania predsedu Ústavného súdu 
Ruskej federácie s generálnym prokurátorom SR a predsedovi 
Najvyššieho súdu som nechtiac zavádzajúco preložil „odvolanie“ 
ako „dovolanie“, lebo som si myslel, že je to to isté.  
Neopakovateľnú atmosféru ruštinárov som zažil na svetovom 

kongrese Svetovej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry v 
r. 2000 v Bratislave. Bol som pyšný na exministra školstva, keď sa 
prihovoril k účastníkom z takmer stovky krajín plynulou ruštinou. 
Vtedy zas raz celý svet hovoril po rusky a mne to robilo dobre.  
Prajem teda prešovskej rusistike, aby sa jej aj naďalej darilo tak 

ako doteraz. 
 
 


