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SPOMIENKY NA ŠTÚDIUM RUSKÉHO  
JAZYKA NA PREŠOVSKÝCH VYSOKÝCH 

ŠKOLÁCH 
 

Daniel Smrek 
 
Od septembra 1956 do júna 1959 som študoval diaľkovo RJ-SJ 

na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. Dekanom bol dr. Bolek. 
Hlboko do pamäti sa mi vryla jeho veľmi úprimne mienená rada, 
citujem: „Učte sa, študujte, aby vaše miesto, na ktorom sedíte bolo 
pevné“. Všetci sme boli diaľkári. S ním sme boli aj na slávnostnom 
výkope základov terajšej staršej budovy vysokoškolského interná-
tu. 
Z prijímačiek si spomínam, že examinátor sa ma spýtal: „Kakoj 

vopros byl u vas na attestate zrelosti?“. Ja som zle pochopil a od-
povedal som, že trojka. Chcem poznamenať, že ruštinu nás učili 
nekvalifikovaní učitelia. Písali sme aj diktát. Bol to úryvok z romá-
nu Ostrovského „Ako sa kalila oceľ. Toto mi sadlo. Práve tento 
úryvok sme sa učili spamäti v 11. ročníku. Citujem: „Самое 
дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое 
и мелочное прошлое и чтобы, умирая могли сказать: вся 
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - в 
борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. 
Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая 
случайность могут прервать ее“. Dodnes si tento úryvok pamä-
tám a má mi vždy čo povedať. 
Fonetiku a morfológiu mal s nami odborný asistent Andrej Du-

cár. Mladý, veľmi ambiciózny a húževnatý pán. Syntax mal s nami 
Eugen Cerbery, ktorý bol stredoškolským profesorom na Gymná-
ziu v Levoči. V jeseni ma čakala základná vojenská služba. Na štu-
dijnom oddelení mi odporúčali, aby som zašiel do Levoče, aby ma 
pán Gerbery vyskúšal tam. V takom prípade by som mohol ísť na 
štátnice v júni. Chýbala mi iba táto skúška. Šiel som. Pán prof. 
Gerbery sa ma pred skúškou niekoľkokrát spýtal, či som priprave-
ný. Ja som stále odpovedal, že som sa učil. Po skúške mi povedal, 
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že on je tu na to, aby zistil pripravenosť. Spomínam si, že z novín 
som rozoberal súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou. 
Snáď najťažším orieškom boli Vybrané kapitoly z ruskej litera-

túry. Odborný asistent pán Hrabár mal veľmi prísne kritériá. Prvá 
otázka bola: „Jesť u vas bumažka? Zapišite, čto vy dejstviteľno čí-
tali!“. Potom nasledovala charakteristika menej významnej posta-
vy a na jej základe jednoducho zistil, či poslucháč čítal, alebo má 
len učebnicové vedomosti. Veľa diaľkárov skúšku neurobilo. Ja 
som ju urobil asi zázrakom. Mal som pomerne podrobne vypraco-
vaný poznámkový zošit z prečítaných kníh. Pán odborný asistent 
si ho prelistoval a povedal: „Vidno, čto vy porabotali“. Nasledova-
li otázky: Sentimentalizm. Otcy i deti. Viac si už nepamätám. 
Ešte jedna spomienka na pána Hrabára. Raz sa ho spolužiaci 

spýtali, či sa môžu pripravovať z učebnice a ukázali mu stredo-
školskú učebnicu literatúry pre ruské školy. On povedal: „ Jesli vy 
ne chotite vyleteť iz ekzamena, požalujsta, učites!“. 
Po návrate z vojenskej služby som si rozšíril kvalifikáciu o ne-

mecký jazyk pre základné školy. 
1.9.1967 som začal učiť na SVŠ v Lipanoch. Tam sa žiadalo 

vzdelanie z Filozofickej fakulty. Opäť som študoval NJ-RJ na Filo-
zofickej fakulte UPJŠ v Prešove (1972-1977). Uznali mi štúdium na 
Vyššej pedagogickej škole v Prešove a vzali ma do 3.ročníka. 
Predpísali mi 2 diferenciačné skúšky. Z ruštiny to bola Stará ruská 
literatúra. Na FF bolo štúdium pokojnejšie, lebo bolo rozložené na 
viac rokov. Spomínam si na jednu skúšku. Nočným rýchlikom som 
sa vracal z Bratislavy, kde som študoval techniku administratívy. 
Prerušil som cestu v Prešove a pokúsil som sa o skúšku zo staro-
slovienskeho jazyka. Spravil som ju. 
11.12.1997 som mal otvorenú hodinu ruského jazyka vo 4. roč-

níku na Gymnáziu v Lipanoch, kde som pôsobil 34 rokov. Organi-
zovala to vedúca kabinetu RJ pri Metodickom centre v Prešove dr. 
Kučinská. Učil som podľa pokynov Sankt-Peterburgu. Osobne 
som bol na kurze v Peterburgu v r. 1995. Doniesol som si množ-
stvo materiálov a piesní. Keďže bol čas pred Vianocami, v závere 
hodiny sme zaspievali 3 vianočné piesne, medzi nimi aj Tichú noc. 
Už počas spevu si kolegovia odpisovali texty piesní. Pri rozbore 
hodiny každý kolega dostal notový materiál . 
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Z ruského jazyka u mňa maturovalo veľa študentov aj po než-
nej revolúcii. Niektorí z nich sú učiteľmi ruského jazyka (M. Buj-
ňák, M. Pellová a iní). 
Ja som už dnes na dôchodku. Vypomáham na Základnej škole 

v Krivanoch. Nemáme paralelné triedy. Nie sú podmienky vyučo-
vať ruský jazyk. Ak bude demografický vývoj obyvateľstva pokra-
čovať týmto smerom, budú sa triedy spájať alebo školy rušiť a ne-
bude koho učiť. V škole mám krúžok ruského jazyka. Je v ňom 11 
žiakov. Radi spievajú. Už vedia Studentočku, Pusť vsegda budet 
solnce, Podmoskovnyje večera, Ťomnaja noč. Vediem ich k tomu, 
aby si na stredných školách volili Aj a Rj a budú mať celý svet pod 
palcom.  
  


