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MOSKOVSKÉ REMINISCENCIE 
(Reportáž zo stáže 2020) 

DEŇ PRVÝ – 19. január 2020 (nedeľa) 

Stretávame sa 
Účastníci stáže učiteľov ruského jazyka v Ruskej federácii, ktorá sa každoročne 

realizuje na základe medzivládnej dohody, sa vydávame na cestu do Moskvy. 
Pôvodne sme mali ísť desiati, no dve kolegyne z Bratislavy, ktoré prešli výberovým 

konaním, sa na stáži z pre nás neznámych dôvodov nezúčastnia, a dve osoby z pre nás tiež 
neznámych dôvodov vraj neschválila ruská strana. Stáž teda absolvujeme šiesti, čo je veľmi 
dobrý počet, lebo sa na všetkom vieme dohodnúť a vieme sa rýchlo a efektívne presúvať i po 
takom megapolise, akým je Moskva. V najväčšom európskom meste žije okolo 15 miliónov 
ľudí, teda akoby tri Slovenská, a Moskva je po všetkých stránkach obrovský kolos. 

Stretávame sa postupne. S Táňou zo Svitu na železničnej stanici v Poprade, kde 
pristúpime do IC vlaku, ktorým cestujeme do Bratislavy, a v ktorom už sedia Vierka z Prešova, 
ktorá učí v Košiciach, a Katka z Vranova nad Topľou. Na autobusovej stanici v Bratislave sa 
k nám pridávajú Lucka z Dubnice nad Váhom a Milan, ktorý bol kedysi náš žiak, neskôr kolega, 
ale po pobyte vo Veľkej Británii sa usadil v Bratislave, kde dnes pôsobí vo funkcii zástupcu 
riaditeľa na jednej z bratislavských škôl. 

Cestujeme do Moskvy 
Pôvodne sme mali cestovať z Košíc lietadlom do Viedne a odtiaľ do Moskvy, no keďže 

byrokracia okolo víz neprestáva byť strašná a ruská strana má stále na všetko dosť času, víza 
nám vydávajú len pár dní pred odletom, hoci sme sa na stáž hlásili pred viac ako rokom a víza 
sa iste dali vydať i skôr. Keďže letenky z Košíc do Viedne boli po udelení víz už vypredané, 
musíme sa do Viedne prepraviť pozemnou dopravou. 

Po bezproblémovom presnom lete spoločnosti Aeroflot pristávame na letisku 
Šeremeťjevo v Moskve, ktoré už nesie meno Alexandra Sergejeviča Puškina. 

Tu zažívame jednu z dvoch nepríjemností, ktoré sa nám po ceste stanú. Hoci Aeroflot 
je uznávaná a niekoľkokrát medzinárodne ocenená letecká spoločnosť s veľmi chutnou stravou 
na palube, ich zaobchádzanie s batožinou má značné rezervy. Už niekoľkokrát som bol u mojich 
spolucestujúcich svedkom jej poškodenia a inak to nie je ani teraz. Dve kolegyne majú 
poškodené kufre. Na letisku treba urobiť procedúru zápisu poškodenia a ďalšie fázy 
reklamačného procesu sú tiež ďaleko od vyjdenia v ústrety zákazníkom. Kolegyne sa majú 
zaregistrovať na stránke leteckej spoločnosti a poslať fotografie poškodenia a značky kufra. To 
by bolo ako-tak v poriadku. Stále však dostávajú SMS s novými požiadavkami, napríklad 
odoslať sken dokladu o oprave kufra, akoby bolo povinnosťou zákazníka, ktorý príde do 
Moskvy s úplne iným cieľom, hľadať, kde mu opravia kufor, keď si on sám jeho poškodenie 
nezapríčinil. Hrozné je neskôr i vybavovanie v pobočke Aeroflotu v meste. Pracovníčky 
nehovoria po anglicky, hoci jedna z možností je vybavovanie po anglicky. Najskôr zahlásia, že 
nám nemôžu pomôcť, kým si nepýtame manažéra, chcú znova napísať celú slohovú prácu 
o tom, „ako sa to stalo“, hoci ide len o to, že pracovníci letiska nezaobchádzajú s batožinou tak,
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ako by mali, chcú znova odoslať rôzne fotky, hoci v pobočke nemajú wi–fi a podobne. Ujíma 
sa nás tam mladý Rus tiež vybavujúci reklamáciu, ktorý nám pomôže internetom vo svojom 
mobile, a potom sa ospravedlňuje za svoju krajinu. Kolegyne do dnešného dňa nemajú 
reklamáciu vybavenú a neviem si predstaviť, ako by takúto zamotanú internetovú procedúru 
absolvovala babička, ktorá by napríklad prišla navštíviť svojich vnukov a poškodili by jej 
batožinu.       
 Z letiska sa na internete objednaným transferom presúvame do Štátneho inštitútu 
ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina, ktorý je miestom našej stáže. (Pozor! Transfer 
si môžete objednať aj na stránke Russia.Study, na ktorej sme sa registrovali a vkladali všetky 
potrebné dokumenty, ale cena je trikrát vyššia, ako sme zaplatili my – vyšlo nás to na osobu 6 
€, ponúkaný transfer mal stáť 8 000 RUB, teda 114 €). Transfer prichádza na minútu presne. 
Mladý šofér nám oznamuje, že cesta bude trvať 35 minút, a naozaj to aj tak je. (Je už takmer 
polnoc, na cestách nie sú zápchy.) Zaujímavé je i to, že keď si chceme overiť transfer, počas 
pauzy v telefonovaní, keď sa čaká na prepnutie, neznie hudba, ako u nás, ale recitácia diela 
Turgeneva. Aj na tom možno vidieť vzťah obyvateľov Ruska ku kultúre a klasickej literatúre.   

Ja sa do Moskvy vraciam po 6 rokoch a som tu už piatykrát v priebehu 30 rokov (bol 
som ešte aj v ZSSR), takže viem, čo môžem od prvého kontaktu s mestom očakávať, ale 
kolegyne (jedna je tu prvýkrát, druhá po 32 rokoch) sú v úžase z toho, ako sa Moskva 
pozitívnym smerom zmenila.   
 
Príchod do inštitútu 
 Po príchode do inštitútu zažívame najhorší (ale môžem prezradiť, že i posledný 
negatívny) zážitok z nášho pobytu. Nebudem tu radšej opisovať izby, do ktorých nás chceli 
ubytovať s poskytnutím len starých diek, žiadnych obliečok. Niečo také som nevidel, ani keď 
som tu bol za čias ZSSR. Odfotili sme ich, ukázali na vrátnici a dôrazne sme vysvetlili, že sme 
prišli zo Slovenska, z civilizovanej krajiny, nie z džungle. Povedali sme (aj sme to urobili; 
správanie personálu sa potom celkom zmenilo a dúfame, že sme tým pomohli i ďalším 
Slovákom, ktorí tu prídu), že tieto fotografie pošleme aj vedeniu inštitútu (rektorku 
i prorektorku osobne poznám z kongresov a konferencií). Nakoniec nás presunuli na 
zrekonštruované poschodie, ale tiež zrekonštruované svojrázne – pekná podlaha i interiér, ale 
poschodové postele, hoci v izbe je dosť miesta i pre druhú posteľ.  

Keď sa v inštitúte neskôr stretávame s našou dlhoročnou známou, povie nám 
s nádychom irónie: „Ako vás ubytovali, sa radšej ani nepýtam. Sovietsky zväz žil, žije a bude 
žiť.“ V internáte inštitútu je naozaj pevne zakorenený...  
 
DEŇ DRUHÝ – 20. január 2020 (pondelok) 
 
Otvorenie zimnej školy 
 Po našom príchode nám na vrátnici odovzdali oznam, že o 10.30 sa na prízemí 
v zrekonštruovanom диссертационном зале uskutoční slávnostné otvorenie Zimnej školy, 
ktorej súčasťou je i naša skupina (jej presný názov – Зимняя школа. Русский язык как 
иностранный: образовательные практики).  
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Slávnostne ju otvára jej koordinátorka – vedúca katedry moderných vyučovacích metód 

(заведующая кафедрой современных методов обучения русскому языку) Екатерина 
Владимировна Рублёва a dekanka fakulty doplňujúceho vzdelávania (факультета 
дополнительного образования) Дана Казимировна Бартош (neskôr sa v osobnom rozhovore 
dozvedám, že dôvodom  jej nezvyklého отчества, ktoré sa zhoduje s mojím priezviskom, je 
národnosť jej otca – bol Poliak). Spolu s našou skupinou sú účastníkmi školy individuálne dvaja 
Rusi a skupina učiteľov z druhého najväčšieho kirgizského mesta – Oš, s ktorými i bývame na 
jednej chodbe v internáte. Oni tam však dostali ubytovanie bez „medzipristátia“ na 7. 
poschodí... 

Jekaterina Vladimirovna má po otvorení prednášku so zaujímavými postrehmi a dáva 
nám rady pre náš pobyt v Moskve. Spomína, ako kedysi bolo povinnosťou mladých kolegov 
viesť otvorené hodiny a povinnosťou skúsenejších sa na nich zúčastňovať a hodnotiť ich, čo je 
už, bohužiaľ, minulosťou, preto úroveň vyučovania klesá. Hovorí, že je veľa učebníc ruského 
jazyka ako cudzieho, ale väčšinou sú hrozné. Chváli učebnicu „Дорога в Россию“ (autori – 
Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А.; neskôr vidíme, že podľa 
nej učia i v inštitúte).  

 
Milé stretnutie s prorektorkou 

Po vyučovaní absolvujeme veľmi milé stretnutie s našou známou – prorektorkou 
inštitútu Marinou Ivanovnou Jaskevič (Марина Ивановна Яскевич, проректор по 
инновационной деятельности и дистанционному обучению), ktorú s Milanom poznáme 
z konferencií v Paríži i v Bratislave, ja som sa s ňou naposledy stretol pred dvomi mesiacmi  na 
konferencii v Minsku. Na stretnutie (tak ako všade) ideme celá skupina.  

Pani prorektorka je veľká priateľka Slovenska a v milom rozhovore, počas ktorého nás 
hostí jej asistentka, sa dozvedáme zaujímavosť – jej otec (rodák z Omska) oslobodzoval 
Ukrajinu, Poľsko i Slovensko a stále na Slovákov v dobrom spomínal. Na front odišiel s celou 
svojou triedou ako sedemnásťročný zo školskej lavice. Málokto z jeho spolužiakov sa z frontu 
vrátil. Najviac si spomínal na oslobodenie Banskej Bystrice. Marine Ivanovne preto bolo 
vzácne, keď pred pár týždňami mohla v Banskej Bystrici pár hodín pobudnúť a odovzdať 
knižný dar Univerzite Mateja Bela. 
 
Prvý kontakt s mestom 

Po stretnutí odchádzame do mesta. Meníme si peniaze a kupujeme elektronickú kartu  
na cestovanie mestskou dopravou, ktorú volajú Тройка (je na nej vyobrazený klasický ruský 
trojzáprah – trojka). Stojí 50 rubľov, ktoré po vrátení karty vrátia. Dopĺňate si do nej finančné 
konto – môžete platiť hotovosťou alebo kartou na ľubovoľnej stanici metra až do záverečnej – 
jednej hodiny v noci, a to u pokladníčok alebo v automate. Za jednu jazdu sťahuje 38 rubľov 
(okolo 50 centov), po prestúpení v druhom dopravnom prostriedku len 21 rubľov (30 centov). 
Sumu, ktorá vám na karte ostáva, vám stále po priložení v metre alebo pozemnom dopravnom 
prostriedku ukazuje.  

Okrem metra, autobusov, trolejbusov, električiek ju môžete používať 
i v najmodernejších dopravných systémoch Moskvy, a to МЦК (Московское центральное 
кольцо) a МЦД (Московские центральные диаметры). Ide o moderné rýchle železnice, ktoré 
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vytvorili širšiu okružnú trasu (второе кольцо), z ktorého sa dá vo vzdialenejších častiach 
Moskvy prestúpiť na všetky trasy metra, čo výrazne zrýchľuje prístup do centra (МЦК), resp. 
spája Moskovskú oblasť (Подмосковье) s centrom Moskvy (МЦД). Na týchto trasách 
premávajú kyvadlovo (približne každých 5 minút) moderné priestranné rýchlovlaky 
„Ласточка“ (Lastovička). Trasy boli postavené a vybavené v priebehu posledných dvoch rokov 
(aj to je dôkazom toho, že vplyv sankcií je žiadny alebo minimálny). Ak prestupujete z metra 
na tieto dopravné systémy alebo naopak, z karty vám nesťahuje. (Od 1. februára sa potichu 
cestovné zvýšilo, aj keď len minimálne – na 40, resp. 22 rubľov.) 

Zo stanice metra Беляево (od inštitútu sa dá na ňu odstať pešo za 20 minút) sa 
presúvame do centra na stanicu metra Китай-город.  

Nevieme sa nakochať nádhernou negýčovou a veľmi premyslenou sviatočnou výzdobou 
Moskvy (každá ulica, a to nielen v centre, ale i okrajových častiach,  je vyzdobená v jednotnom 
štýle bez akejkoľvek reklamy; kolegyňa bola na Vianoce v New Yorku a porovnáva – tam je to 
samá reklama) a rozmýšľame, že do vyzdobovania museli byť zapojené tisícky ľudí. Nevidno 
ani jednu rozbitú žiarovku alebo narušenú výzdobu, hoci počas vianočných a novoročných 
sviatkov boli v Moskve okrem domácich i tisíce turistov. Primátor Moskvy Sergej Sobjanin 
odporučil ponechať vianočnú výzdobu do konca januára, takže máme šťastie, že sme o ňu 
neprišli. 

V závere minulého roka získala Moskva „turistického Oskara“ – medzinárodnú cenu 
udeľovanú na základe hlasovania turistov a cestovných kancelárií World Travel Awards – 
najlepšie miesto pre návštevu turistov.  
 
Park Зарядье 

Prechádzame sa po parku Зарядье, ktorý bol otvorený na mieste bývalého (v rokoch 
1967 – 2006 prevádzkovaného) hotela Rossija, ktorý zbúrali, keďže architektonicky nepasoval 
do historického centra mesta (bolo v ňom 3 078 izieb a na začiatku 70–tych rokov bol zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov).  

Park je nádherný – sú tu zastúpené všetky klimatické zóny Ruska, vonku znie nádherná 
hudba, súčasťou parku je zaujímavý most ponad rieku Moskvu, florárium, kde predvádzajú 
zaujímavé biologické a chemické pokusy, ľadová jaskyňa, či hudobná sála, akustiku ktorej mal 
na starosti najvýznamnejší japonský a jeden z najlepších svetových akustikov Yasuhisa Toyota. 
Sú odtiaľ nádherné výhľady na Kremeľ a Červené námestie. 

Pozeráme si tu 3D film (premietajú i 4D film) Машина времени, v ktorom je pútavým 
spôsobom zobrazená história Moskvy od jej založenia po súčasnosť.  

 
Červené námestie 

Deň končíme v srdci Moskvy – na Červenom námestí – a nádherne v modrom tóne 
vyzdobenej Nikoľskej ulici, ktorá z neho vychádza. Je tu ГУМ–ярмарка, kde si kupujeme 
chutné блины (ako naše palacinky) a рождественский напиток – čosi ako naše prevarené 
víno, ale oveľa kvalitnejšie. Prezeráme si ГУМ, kde sa dá na najvyššom poschodí v столовой 
№ 57 lacno a dobre najesť a na prízemí v гастрономе № 1 sa dajú kúpiť domov sladkosti 
v nádherných obaloch, ktoré tiež nie sú drahé.  
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DEŇ TRETÍ – 21. január 2020 (utorok) 
 
Súčasný život v Rusku 
 Ráno absolvujeme prednášku docenta katedry sociálno–humanitných disciplín 
(кафедра социально–гуманитарных дисциплин), ktorý v roku 1980 absolvoval Univerzitu 
družby národov Patrica Lumumbu, Vladimira Ivanoviča Borisenka (prednášal nám i pred 6 
rokmi a pýtali sme si ho i teraz) Актуальные проблемы страноведения России.  

Dozvedáme sa základné informácie o súčasnom živote v Rusku.  
Priemerná dĺžka života je 73 rokov (68,5 roka u mužov, 78,5 roka u žien).  
V rokoch 2013 – 2015 začal prvýkrát po roku 1990 prirodzený prírastok obyvateľstva 

rásť, no po roku 2015 znova klesá.  
Priemerný zárobok je 47 600 RUB (okolo 700 €). Minimálna mzda je 12 130 RUB (177 

€).V biede žije okolo 20 % obyvateľov (na začiatku Putinovej éry to bolo viac ako  40 %).  
Nezamestnaných je oficiálne 3,5 milióna obyvateľov, čo je 4,7 % ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva. Nezamestnanosť nie je rozložená rovnomerne – najnižšia je v Moskve 
(1,7 %), najvyššia na Kaukaze, hlavne v Ingušsku (26,2 %).  

Najťažšie sa žije dôchodcom, ktorí nemôžu pracovať (pracuje asi tretina zo 46,5 milióna 
dôchodcov). Aj keď majú rôzne zľavy a bezplatnú mestskú dopravu, priemerný dôchodok je 
16 400 RUB (240 €).  

Priemerný plat učiteľov je 40 000 RUB (582 €), ale platy sú nerovnomerné. V Moskve 
je to 110 000 RUB (1 600 €). Hneď vedľa – v Moskovskej oblasti – je to 59 000 RUB (860 €). 
Zaujímavé je, že platy učiteľov nie sú najvyššie v Moskve, ale na Čukotke, Sachaline, v 
Jamalo–Neneckom autonómnom okruhu a Magadanskej oblasti. Naopak, najnižšie sú na 
severnom Kaukaze – v Severnom Osetsku a Čečensku, a to okolo 23 000 RUB (335 €).  

V Ruskej federácii žije oficiálne 193 národov. Rusi tvoria 80 % obyvateľstva. Viac ako 
miliónovú početnosť má šesť národov – Tatári, Ukrajinci, Čuvaši, Baškirci, Čečenci a Arméni. 
V Ruskej federácii sa hovorí 277 jazykmi a dialektmi. Vo vzdelávacom systéme je zastúpených 
105 jazykov, vyučuje sa v 24 jazykoch, ďalších 81 jazykov sa vyučuje ako osobitný predmet.  

V krajine pôsobí 53 politických strán, z ktorých rozhodujúce postavenie majú štyri. 
 
Stretnutie s jednou zo zakladateliek Inštitútu  
 Všetci absolvujeme milé stretnutie s profesorkou Liliou Leonidovnou Vochminovou, 
ktorá patrí k už nemnohým zakladajúcim členom Inštitútu, a napriek svojmu veku           
(prezradím – 84 rokov) stále učí a je veľmi aktívna. (Len v zimnom semestri absolvovala 4 
dlhšie pracovné cesty, napríklad do Kanady a Tuniska, kde niekoľko dní viedla celodenné 
semináre). Stále šoféruje – chodí hlavne do práce a na chatu pri Moskve – čo iste v rušnej 
moskovskej doprave nie je jednoduché. 

Poznám ju už viac ako štvrťstoročie. Istý čas bola riaditeľkou pobočky inštitútu 
v Budapešti, odkiaľ pravidelne chodievala na stretnutia slovenských rusistov. Naposledy sme 
sa s Liliou Leonidovnou videli na jeseň v Paríži a potom na medzinárodnom rusistickom fóre 
Bratislavskije vstreči v Bratislave.  

Víta nás veľmi srdečne svojím príslovečným a neopakovateľným humorom. Okrem 
spomienok sa rozprávame i o aktuálnej situácii. Lilia Leonidovna vysoko oceňuje nového 
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premiéra – Michaila Vladimiroviča Mišustina, ktorý práve v týchto dňoch nastupuje do funkcie 
a chváli Putinov výber (s takýmto názorom sa stretneme počas nášho pobytu často; oceňujú 
hlavne radikálne zlepšenie výberu daní; Mišustin viedol 10 rokov federálny daňový úrad – 
Федеральную налоговую службу). 

Pripája sa k nám mladučká čerstvá vedúca katedry metodiky vyučovania ruského jazyka 
ako cudzieho (кафедра методики преподавания РКИ) Алёна Сергеевна Куваева  (iba v roku 
2011 absolvovala filologickú fakultu inštitútu; na rozdiel od minulosti badať v inštitúte po 
nastúpení novej rektorky Margarity Nikolajevny Ruseckej tendenciu obsadzovať veľa vedúcich 
pozícií mladými ľuďmi). Je veľmi šikovná a k nám milá počas celého pobytu, kedykoľvek nás 
stretne. (Lilija Leonidovna práve vydáva novú učebnicu v spoluautorstve s Aľonou 
Sergejevnou a nestorkou vyučovania ruského jazyka ako cudzieho, 90–ročnou tiež stále 
aktívnou profesorkou Univerzity družby národov Serafimou Alexejevnou Chavroninovou, 
o ktorej sa ešte zmienim.) 
 
Stretnutie najvzácnejšie – so spoluautorkou slovenskej učebnice ruského jazyka pre 
stredné školy Встречи с Россией Людмилой Борисовной Трушиной  
 Pre mňa najvzácnejšie je stretnutie s veľkou priateľkou Slovenska a Slovákov, 
spoluautorkou učebnice pre slovenské stredné školy Встречи с Россией (napísala je s prof. 
Evou Kollárovou), ktorá tiež patrí k zakladajúcim členom Inštitútu ruského jazyka A. S. 
Puškina – Ľudmilou Borisovnou Trušinovou – ktorú poznám už viac ako 30 rokov.  

Ľudmila Borisovna bola svojho času riaditeľka pobočky inštitútu v Bratislave pred jej 
zrušením v roku 1990, niekoľko rokov teda prežila na Slovensku. Hoci mala na Slovensku veľa 
priateľov, pred pár rokmi mi napísala, že je v kontakte už iba s dvoma ľuďmi zo Slovenska – s 
prof. Kollárovou a so mnou.  

Dodnes čítam žiakom, keď začíname pracovať so spomínanou učebnicou, jej mail, ktorý 
mi poslala raz ako blahoželanie k novému roku a kde sa krásne vyjadruje o svojom vzťahu k 
Slovensku a Slovákom. 

  Ľudmilu Borisovnu navštevujeme s kolegom Milanom u nej doma, neďaleko stanice 
metra Академическая.  

Zvítavame sme sa pri dverách do vchodu a pomaly ideme na štvrté poschodie (bez 
výťahu), na ktorom Ľudmila Borisovna býva.  

Vysvetľuje nám, že byt, do ktorého vchádzame (izby sú priestranné), dostali v 50–tych 
rokoch preto, lebo jej manžel, fyzik a vojenský inžinier, pobudol niekoľkokrát v Arktíde.  

Prvé slová Ľudmily Borisovny vyjadrujú poklonu slovenskej rusistike, hlavne prof. Eve 
Kollárovej, ktorej pozdrav i darček odovzdávame.    

Najskôr sa pristavujeme v obývačke pri starých fotografiách. Spájala nás i jej 
predchodkyňa na poste riaditeľky pobočky inštitútu – Taisia Nikolajevna Protasovová – ktorá, 
žiaľ, v roku 1999 podľahla onkologickej chorobe. Práve v čase, keď sa narodila moja mladšia 
dcéra, jej sa narodila vnučka, a obe sú Lenky. 

Pri pohostení, ktoré je pre nás pripravené (neskôr sa k nám pridáva i Číňan Suľ, posledný 
ašpirant Ľudmily Borisovny, ktorý sa usadil v Moskve; Ľudmila Borisovna mu tyká, žartuje 
s ním – vidno, že sa často stretávajú a majú priateľský vzťah) Ľudmila Borisovna spomína na 
svoj život. Narodila sa v roku 1932 v Borisoglebske vo Voronežskej oblasti, kde bol práve 
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odvelený jej otec, vojenský letec, ktorý bol i aktívnym účastníkom Veľkej vlasteneckej vojny. 
Keďže otca ako vojaka často prekladali, Ľudmilu Borisovnu poslali k tete do Moskvy. Podľa 
miesta bydliska sa v podstate náhodou dostala do jednej z najlepších škôl v Moskve. Dostala 
dobré základy a mohla pokračovať v štúdiu na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite.  

V oblasti vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho pôsobí aj dcéra Ľudmily Borisovny 
Oľga Jevgenijevna Beľanko, a to v Škole Kitajgorodskoj (pomenovaná po 85–ročnej 
zakladateľke školy s alternatívnou vyučovacou metódou – Galine Alexandrovne 
Kitajgorodskoj).  

S hrdosťou ukazuje fotografie dvoch pravnučiek (majú 18 a 20 rokov), ktoré žijú v Nice, 
kde sa jej vnučka Kaťa vydala. Ja ukazujem fotografie mojich troch detí.  

Keď od Ľudmily Borisovny odchádzame, práve jej volá dcéra, že oznamujú zloženie 
novej vlády. (Aj Ľudmila Borisovna sa veľmi pochvalne vyjadrovala o novom predsedovi vlády 
Mišustinovi.)   

Pri rozlúčke nám Ľudmila Borisovna odovzdáva darček pre prof. Kollárovú. Počas celej 
našej návštevy je milá, usmievavá i vtipná. 
 
DEŇ ŠTVRTÝ – 22. január 2020 (streda) 
 
Začíname fonetikou – Marina Nikolajevna Šutovová 

Začíname prednáškou s veľmi zaujímavou fonetičkou, s ktorou sme mali hodiny 
fonetiky aj pred 30 rokmi a istý čas, už ako dekanka, mala fotografiu s nami i vo svojej pracovni 
– prof. Marinou Nikolajevnou Šutovovou, DrSc. (v roku 1974 absolvovala Moskovskú štátnu 
Lomonosovovu univerzitu), ktorá, ako zvyčajne, nesklamala. Vždy sme obdivovali jej neustálu 
aktivitu a vtipnosť, nikdy sme sa s ňou nenudili.  

Zaujímavá bola napr. informácia, že 96 % ruských slov má stály prízvuk, ale práve tie 
4 % slov, ktoré majú prízvuk pohyblivý, sú najviac používané.    
 
Fonetiku strieda literatúra 
 Pokračujeme prednáškou prof. Natálie Vladimirovny Kulibinoj Umelecký text ako 
zdroj vyučovania rečovej komunikácie. S kolegyňou Vierkou vieme, že ide presne o prednášku 
vrátane príkladov a zážitkov, ktorá odznela pred 6 rokmi... Zaujme ma výrok v našej učebni: 
„Ak čitateľ nejde k dobrej knihe, treba to urobiť tak, aby kniha prišla k čitateľovi.“ 
 
Prijatie našej delegácie v Inštitúte ruského jazyka a kultúry Moskovskej štátnej 
univerzity 
 Vďaka prorektorke Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity a viceprezidentke 
Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (МАПРЯЛ), ktorá zastáva 
i množstvo ďalších dôležitých postov (вице–президент МАПРЯЛ, проректор – начальник 
Управления по работе с талантливой молодёжью Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, член–корреспондент Российской академии 
образования, председатель Правления Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов Российской Федерации, член бюро Общества русской словесности) prof. 
Татьяне Владимировне Кортавой, ktorú s prof. Kollárovou poznáme zo zasadnutí Valného 
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zhromaždenia MAPRJAL (генеральная ассамблея МАПРЯЛ) v španielskej Granade (2015) 
a hlavnom meste Kazachstanu (2019), sa do nášho programu dostávajú aj jedinečné podujatia, 
ktoré ešte doposiaľ žiadni slovenskí stážisti neabsolvovali. Jedným z nich je i prijatie v Inštitúte 
ruského jazyka a kultúry Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity (Институт русского 
языка и культуры Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова). 
 Po prednáškach nás čakajú taxíky s našimi mladými sprievodkyňami, ašpirantkami 
Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity, a presúvame sa do spomínaného inštitútu. 
 Jeho história sa začína na jeseň 1954, keď do vtedajšieho Sovietskeho zväzu prišla veľká 
skupina študentov z Vietnamskej demokratickej republiky. Predtým, ako začali študovať na 
lekárskych, technických a iných fakultách, kde sa, samozrejme, prednášalo v ruštine, bolo ich 
treba tento jazyk naučiť. Aj keď vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho ešte neexistovalo, 
začala ich učiť neveľká skupina učiteľov. Otvorili sa špeciálne kurzy pre zahraničnú mládež. 
A to sú vlastne prvé kroky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho. V roku 1959 vtedajší 
rektor – matematik Ivan Georgijevič Petrovskij – založil z týchto kurzov prvý 
подготовительный факультет v Sovietskom zväze. 
 Prijíma nás riaditeľka inštitútu Елена Николаевна Ковтун. Sme jej blízki aj preto, že 
v roku 1987 vyštudovala na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite odbor český jazyk 
a literatúra. Je profesorkou katedry slovanských filológií na svojej alma mater. Má ešte jednu 
zaujímavú funkciu – je prezidentkou Ассоциации исследователей фантастики.  
 Do jej pracovne prichádzajú všetci vedúci katedier. Inštitút poskytuje prípravu na 
štúdium na vysokej škole v Ruskej federácii, vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho, a to aj 
kurzy pre žiakov, napríklad v podobe letnej či zimnej školy, zvyšovanie kvalifikácie učiteľov 
ruského jazyka ako cudzieho, prípravu na егэ (единый государственный экзамен – jednotnú 
štátnu maturitu). 
 Zamestnanci inštitútu nám prezentujú svoju činnosť, pripravia pre nás bohaté 
pohostenie a darujú nám rôzne publikácie a upomienkové predmety.   
 
DEŇ PIATY – 23. január 2020 (štvrtok) 
  
Exkurzia po Бульварному кольцу – Елена Владимировна Нечаева 
 Začnem trochu zoširoka – vrátim sa do Moskvy pred tridsiatimi rokmi. Situácia na jeseň 
v roku 1990 bola (hlavne) v Moskve katastrofálna. (S odstupom času vieme, že to bola sabotáž.) 
Sovietsky zväz bol na pokraji zániku, zásobovanie bolo hrozné. Raz denne dostali chlieb, maslo 
odrezávali z veľkých kusov, obchody boli úplne prázdne. U nás som čosi také nikdy nevidel. 
Dodnes mám pred očami jeden typ kabáta či topánky, ktorá bola po celej Moskve. Za všetkým 
bolo treba stáť v rade. Niektoré mladé rodiny chovali na balkóne kozu či sliepku, aby mali 
aspoň mlieko a vajcia pre dieťa. Mäso okrem hydiny, ktorá visela i s pazúrmi, sme videli iba 
počas jednodňového výletu v Leningrade. Pamätám si, ako sme niesli z Abramceva, kde sme 
sa zastavili po výlete v Sergijevom Posade, niekoľko desiatok obalov s vajíčkami pre našu 
učiteľku i susedov vo vchode (takto si pomáhali), lebo v Moskve ich nebolo. Ľudia boli oblečení 
veľmi skromne, aj učiteľky chodili často v tom istom. Zúčastnili sme sa i na niekoľkých 
demonštráciách proti hospodárskej i politickej situácii, napríklad „митинге пустых кастрюл“. 
Na každom kroku, hlavne v metre, bolo plno žobrákov, často sedeli v prievane deti, ktoré ešte 
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ani nechodili. Všade bolo cítiť rozklad. Nikdy by som vtedy neveril, že z Ruskej federácie raz 
bude taká prosperujúca krajina, akou je v súčasnosti. Je to úplne iná krajina.  

Jelena Vladimirovna Nečajevová mala v tomto roku hodiny praktického jazyka s našou 
skupinou ruština – dejepis.  Mala vtedy tiež malé dieťa, no do práce chodila stále usmiata 
a optimistická. Hovorili sme si, že tá osoba akoby žila v inom štáte.  

Jej vtedy malá dcéra býva v byte jej mamy, ktorá už odišla na večnosť, má 34 rokov, je 
ekonómka, Jelena Vladimirovna má päťročného vnuka. 

S touto milou osôbkou, ktorá v Inštitúte Puškina pracuje už 43 rokov, trávime dnes celé 
dopoludnie na veľmi zaujímavej exkurzii. Keďže niekoľko pokolení jej rodiny žilo v Moskve, 
dozvedáme sa množstvo zaujímavostí a autentických faktov, ktoré by sme sa nikde nedočítali.  

Stretávame sa vo vestibule stanice metra Кропоткинская. Hneď tu sa dozvedáme 
zaujímavosti o výstavbe metra, podrobne nám opisuje, ako (nie na prvý pokus) vyhodili do 
vzduch Chrám Krista Spasiteľa (k ľudom, ktorí sa tu zhromaždili, aby tomu zabránili, patrili aj 
jej starí rodičia), dozvedáme sa zaujímavosti o rôznych osobnostiach – Puškinovi, Gogoľovi, 
Gorkom (vojdeme i do jeho domu so zaujímavým schodišťom), Jeseninovi, Ceretelim, 
mecenášoch, сталинских высотках (7 vysokých budovách postavených v 50-tych rokoch), 
samotnom Stalinovi, o rôznych pamätníkoch, o bulvároch a zaujímavých uličkách.  

Na odporúčanie Jeleny Vladimirovny obedujeme v samoobslužnej reštaurácii Grabli na 
Puškinovom námestí, kde sa naša exkurzia skončila. (Stravovanie v Moskve je bezproblémové, 
na každom roku sa dá najesť. Aj v tom najjednoduchšom bufete v múzeu či divadle dostanete 
veľmi chutné jedlá.) 
 
Музей русского зарубежья им. Солженицына 

Na radu niekoľkých našich známych z inštitútu trávime popoludnie na veľmi 
zaujímavom mieste, kde ešte nikto z nás nebol, lebo bolo otvorené v roku 2015 – v Múzeu 
ruskej emigrácie (ул. Нижняя Радищевская, д. 9) pri stanici metra Таганская.  

Vo vstupnej hale múzea čítame slová: „Мы не в изгнании, мы в послании.“  
O význame múzea hovoria slová jedného kňaza: „Никого не оставить 

незамеченным.“ 
Je to miesto, kde môžete stráviť i celý deň. Môžete sa dozvedieť množstvo zaujímavostí 

o emigrácii od začiatku sovietskeho obdobia, keď si sovietske Rusko takmer zničilo 
inteligenciu (len od roku 1917 do konca občianskej vojny odišli z Ruska do nútenej emigrácie 
2 milióny ľudí), až po dnešné dni.  

Expozícia je urobená veľmi zaujímavým spôsobom a veľmi moderne – môžete si 
pozrieť krátke filmy, ale napríklad aj kliknúť si na fotografie alebo mená známych i menej 
známych emigrantov a dozvedieť sa napr. formou krátkych videí o ich osude.  

Prezentované sú najdôležitejšie centrá emigrácie po revolúcii v r. 1917 a nasledujúcej 
občianskej vojne – Paríž, Berlín, ale aj Praha či čínsky Charbin. Pomocou videí sa prenesiete 
o storočie naspäť a pocítite atmosféru týchto miest v tomto období (napríklad ako bosí Číňania 
ťahajú rikše s ľuďmi). 

Zaujímavá je informácia o operácii Философский пароход (Filozofický parník). 
V rámci nej museli do 7 dní predstavitelia ruskej inteligencie (hlavne profesori Moskovskej 
univerzity) opustiť Sovietske Rusko. Mohli si so sebou vziať 2 páry ponožiek, 2 páry obuvi, 
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sako, nohavice, košeľu, kabát a klobúk na jedného človeka. Nemohli si vziať žiadne peniaze 
ani majetok, všetko bolo skonfiškované. Operáciu riadil samotný Lenin. 

Na kufri čítame zaujímavé slová: „Никто не собирался устраивать надолго. Все 
мечтали – скоро большевиков прогонят, поедем домой. Эмигранты годами не 
распаковывали чемоданы. Разочарование пришло через несколько лет, и оно было 
жестоким – большинству суждено умереть здесь.“ 
 
Komédia roku 2019 
 Večer trávime v kine v nákupno–zábavnom centre Kalužskij na komédii roka 2019 
„Холоп“ režiséra Klima Šipenka z prostredia súčasnej mládeže – synov novodobých 
oligarchov. V súčasnosti je to najpredávanejší film v histórii ruskej kinematografie.  
 
DEŇ ŠIESTY – 24. január 2020 (piatok) 
 
Návšteva školy – Школа № 520 им. Капцовых 
 Dopoludnie trávime v škole. Presúvame sa metrom na stanicu Тверская. Sprevádza nás 
vedúca katedry vyučovacích metód Ольга Ивановна Горбич.  

Po ceste (ideme pešo cez sídlisko na stanicu metra Беляево) vidíme napríklad 
omaľované (alebo otapetované?) garáže, aby krajšie vyzerali, ale napríklad aj ordinačné hodiny 
zubnej ambulancie – v pracovných dňoch do 20.00, v sobotu do 18.00. 

Oľga Ivanovna nie je Moskovčanka, pochádza z republiky Mordovia v Povolžskom 
federálnom okruhu. Domov to má pani docentka 700 km. Pýtame sa na cesty – tvrdí, že veľa 
ciest sa zrekonštruovalo alebo rekonštruuje vo všetkých častiach Ruskej federácie a že cesta 
domov autom jej s prestávkami trvá okolo 10 hodín.  

Chválime ruskú mládež, ktorú stretávame na uliciach a ktorá je vždy úctivá a ochotná 
v čomkoľvek poradiť a pomôcť (napríklad vyhľadať trasu vo svojom mobile, keďže my 
nemáme dáta zadarmo; vraciame sa na internát denne okolo polnoci z rôznych, aj od centra 
vzdialených častí Moskvy, ale mladých ľudí, ktorí by boli pod vplyvom alkoholu alebo na ulici 
s fľašou, ako je to u nás bežné, sme nevideli ani raz). Oľga Ivanovna ale hovorí, že existuje aj 
iná mládež, ktorej je v Moskve veľmi veľa, ale my ju nestretneme. Ide totiž o synov a dcéry 
novodobých zbohatlíkov, ktorí sa väčšinou všade (aj do školy a zo školy) rozvážajú v drahých 
autách. Učila ich v súkromnej škole (moskovské školy majú vyššie uznanie, ak v nich učia pár 
hodín aj vysokoškolskí učitelia, preto sa každá snaží si ich pár zabezpečiť), ale veľmi rýchlo 
odtiaľ odišla. Žiaci tam učiteľa považujú skôr za sluhu a vôbec si ho nevážia. V ich rodinách to 
vyzerá tak, že otec je od rána do večera v práci a, čo je najväčšia tragédia, matka, ktorá nepracuje 
a mala by čas vychovávať svoje deti, si často najíma opatrovateľku a upratovačku a radšej sa 
venuje svojim nechtom, vlasom a posedeniam s priateľkami. To sú takzvaní „noví Rusi“. 

V škole nás víta zástupkyňa riaditeľky Марина Викторовна Веревкина. Riaditeľka má 
prvého zástupcu a 3 ďalších zástupcov, ktorí majú rozdielne a presne určené sféry činnosti, a to 
zástupkyňu pre obsah vzdelávania, zástupkyňu pre hodnotenie kvality vzdelávania (chodí 
hlavne na hospitácie a analyzuje vyučovacie hodiny, sleduje aj zapojenosť  do súťaží 
a projektov a miesto školy v rebríčku škôl) a zástupcu pre výchovu a socializáciu. V škole 
pracuje 103 učiteľov, učí sa v nej okolo 2 000 žiakov. (Zástupkyňa hovorí, že sú školy s aj s 300 
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žiakmi; najväčšiu školu – na rozhraní Moskvy a Moskovskej oblasti, aby bývali mimo Moskvy, 
ale mali moskovské výhody – navštevuje 10 000 žiakov.) 

Budova školy, do ktorej vchádzame, je budovou historickou. Má 129 rokov, škola bola 
založená v roku 1891. Je pomenovaná podľa mecenášov – teda bohatých ľudí, ktorí však 
finančne podporujú aj kultúru a vzdelávanie – ktorí ju dali postaviť. Ich potomkovia ešte žijú 
a zúčastňujú sa na oslavách založenia školy, ktoré sa konajú každý rok 19. októbra. (Súčasťou 
každoročných osláv je i ocenenie žiakov a učiteľov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku 
dosiahli výrazné úspechy.) V škole je aj ich múzeum. 

Jej vnútorný výzor a vybavenie je však moderné, resp. na naše pomery až supermoderné, 
tak ako vybavenie väčšiny ruských škôl, a to v rôznych oblastiach Ruskej federácie, nielen 
v Moskve. 

Ideme sa pozrieť aj na vyučovacie hodiny.  
Prvú vedie v 9. ročníku staršia pani učiteľka Jevgenija Konstantinovna Ivanovová. Ide 

o hodinu literatúry (v ruských školách, na rozdiel od našich, je osobitný predmet ruský jazyk 
a osobitný predmet literatúra, kde sa venujú literatúre ruskej, literatúre národov Ruskej 
federácie i literatúre svetovej). Žiaci podrobne analyzujú román Alexandra Sergejeviča Puškina 
Eugen Onegin, na tejto hodine jeho siedmu kapitolu. (Doma ju mali prečítať a na hodine ju 
analyzujú.)  

Druhá je hodina ruského jazyka v 11. ročníku, ktorú vedie mladý učiteľ Alexej 
Nikolajevič Babič, ktorý má na starosti aj prípravu každoročných osláv výročia založenia školy. 

Vyučovacie metódy sú podobné našim.  
Zaujímavé sú elektronické tabule. Dá sa na ne písať fixkou i rukou – napr. krúžkovať, 

podčiarkovať – netreba ju kalibrovať a robiť „ceremónie“ ako u nás. Na ľavom okraji tabule sú 
webové stránky, ktoré v danom predmete najčastejšie používajú (napríklad na jazyku stránka 
jazykovedného ústavu a jazykových príručiek) a ktoré sa po dotknutí prstom otvoria. 

Po vyučovacích hodinách máme krátku exkurziu po škole.  
Žiaci v škole vyzerajú byť veľmi slušní, skoro všetci nám zdravia.  
Zaujme nás knižnica, ktorá je voľne umiestnená na chodbe – žiadne kľúče a zámky. Na 

chodbe je iba učiteľka, ktorá tam má dozor, tá však chodí po celej (netradičnej – kľukatej) 
chodbe. Žiaci si vyťahujú a do poličiek sami zasúvajú knihy. Keď sa zástupkyne pýtame, či im 
takto knihy nemiznú, odpovedá, že aj to sa stane, ale nie vo veľkom rozsahu. „Zmiznuté“ knihy 
jednoducho raz ročne dokúpia. Keď sa pýtame, či na to majú peniaze, zástupkyňa odpovedá, že 
peňazí je teraz v sektore vzdelávania dosť. 

Pani zástupkyňa nás oboznamuje i so zaujímavým spôsobom financovania. Učitelia ani 
riaditelia v Moskve nemajú rovnaké platy. Všetko závisí od počtu žiakov, ale aj úspechov školy, 
zapojenia do projektov a jej miesta v rebríčku. Za každý úspech dostávajú body a tie sa 
premietajú do platov riaditeľa i zamestnancov školy. Každá škola si môže na internete 
skontrolovať, či jej bol každý úspech priznaný a či má správne pridelené financie a vie sa 
porovnať aj s inými školami. Čím je škola lepšia, tým vyšší plat má riaditeľ i jej zamestnanci. 
Je tu teda istá spoločná motivácia či aj zodpovednosť pracovať čo najlepšie. Kto nestíha, sám 
si uvedomí, že by mal zrejme odísť, lebo brzdí aj ostatných. Pani zástupkyňa hovorí, že kontrola 
na internete zaručuje absolútnu prehľadnosť financií idúcich do školstva.   
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Učitelia majú k dispozícii vzdelávací portál Elektronická Moskva (Электронная 

Москва). Patrí medzi 100 najlepších vzdelávacích projektov na svete. Aby boli motivovaní ho 
používať, učiteľ, ktorý ho v danom  mesiaci použil, dostane len za to k platu príplatok 10 000 
RUB (v prepočte 120 €). 

Vo svojej pracovni nás prijíma riaditeľka školy Vita Viktorovna Kiričenko. Víta nás 
s tým, že s manželom strávila týždeň na Slovensku. Pozvali ich známi na svadbu, ktorá bola 
kdesi pri maďarských hraniciach. Navštívili Bratislavu i Košice. 

Hneď nás zaujme vybavenie jej pracovne – mohutný nábytok, kožené kreslo s hrubým 
operadlom, aké sme ešte nevideli, a namiesto počítača na stole veľká obrazovka na stene (aby 
si riaditelia nekazili oči), kde pani riaditeľka práve kontroluje poštu, ktorá prišla do školskej e–
mailovej schránky. 

Dozvedáme sa zaujímavosti zo života škôl v Ruskej federácii. 
Vyučovanie sa tu začína o 8.30. Siedma hodina končí o 15.25. 
Vyučovacie hodiny sú 45–minútové okrem 1. ročníka (škola je dvanásťročná). Tam sú 

35–minútové a 10 minút je venovaných hre, aby aj najmenší vyšli na chodbu spolu s ostatnými 
žiakmi. Prestávky majú rôznu dĺžku.  

Zaujímavé je, že na začiatok hodiny zvoní dvakrát. Prvé zvonenie – asi 2 minúty pred 
začiatkom hodiny – znamená, že žiaci majú odísť do triedy a učitelia vyštartovať z kabinetu či 
zborovne, druhým zvonením sa reálne začína hodina, ktorá naozaj trvá 45 minút. 

Učebné predmety sú podobné našim, ale v rozvrhu hodín sa raz týždenne objavuje 
i predmet základy bezpečnosti života (podobný predmetu branná výchova, ktorý bol kedysi 
i v našich školách; zaviedol sa po vlne teroristických útokov), predmet základy religióznych 
kultúr a svetskej etiky (má 6 modulov, keďže Ruská federácia je mnohokonfesionálna           
krajina – základy pravoslávnej kultúry, základy islamskej kultúry, základy budhistickej kultúry, 
základy židovskej kultúry, základy svetových religióznych kultúr, základy etiky), ako aj 
predmety astronómia či robototechnika. Raz týždenne je vo vyšších ročníkoch i predmet 
Individuálny projekt (čosi ako u nás prehliadka ročníkových prác, ale priebežne počas celého 
školského roka) s poznámkou, že plagiáty sa neprijímajú. 

Každý druhý týždeň sa žiaci jeden deň učia v технопарке s tamojšími lektormi, čo 
pomáha hlavne pri vyučovaní prírodovedných a technických predmetov.  

V posledných dvoch ročníkoch – jedenástom a dvanástom – si žiaci môžu vybrať 
všeobecný profil štúdia (универсальный профиль) alebo jeden z piatich špecializovaných 
profilov – lingvistický, právnický, sociálno–ekonomický, prírodovedný alebo technologický. 
Objavujú sa i predmety ako ekonomika či právo. 

V sobotu sa už moskovské školy neučia. 
Prázdniny majú žiaci 3 mesiace. Učitelia ale ešte pracujú, napríklad ústna časť 

maturitných skúšok je až začiatkom júna, keď už mladší žiaci nie sú v škole. 
Školy majú na výber dva varianty organizácie školského roka – semester (ako naše dva 

polroky) alebo trimester (hranice medzi nimi sú novoročné sviatky a Veľká noc).  
Pýtame sa na vyučovanie cudzích jazykov. Anglický jazyk sa učí od 3. ročníka po 3 – 5 

hodín (v jednotlivých ročníkoch je to rôzne). Okrem toho chodí väčšina žiakov s učiteľmi raz 
ročne do letnej školy anglického jazyka do Veľkej Británie – Anglicka alebo Škótska. Od 5. 
ročníka sa učia druhý cudzí jazyk – francúzsky, nemecký alebo čínsky. (Stretávame sa  
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s učiteľkou čínštiny. Vyštudovala ju na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite a 4 roky 
žila v Číne.)  

Škola je (v moskovskej konkurencii musí byť, je tam 677 škôl) zapojená do 
nespočetného množstva projektov. 

Tak ako my, majú predmetové komisie, volajú ich кафедры. Sú ale viac integrované (v 
tejto škole, ktorá je dosť veľká, je ich šesť –  pre 1. stupeň, cudzie jazyky, humanitné, 
prírodovedné predmety, doplňujúce vzdelávanie, teda typ nášho školského klubu detí, tzv. 
группа продлённого дня). Odlišnosťou je, že majú osobitnú predmetovú komisiu triednych 
učiteľov.  

Jednou z úloh predmetových komisií je i vybrať zo schváleného federálneho zoznamu 
učebnice, ktoré sa budú v jednotlivých predmetoch v škole používať (výber je široký). Učebnice 
objednáva a platí zo svojho rozpočtu škola. 

Pýtali sme sa na výchovného poradcu. Takúto funkciu nemajú. Všetky problémy 
v triede vrátane profesijnej orientácie a špeciálnych potrieb rieši triedny učiteľ príslušnej triedy, 
ktorý má v prípade, že má napríklad v triede žiakov so špeciálnymi potrebami, vyšší príplatok 
za triednictvo ako ten, kto ich nemá. Zdá sa to lepšie riešenie ako u nás, pretože triedny profesor 
by mal mať k takýmto žiakom najbližšie a mal by im vedieť najlepšie poradiť.     

K zamestnancom školy patria i dvaja psychológovia (osobitne pre 1. – 4. a vyššie 
ročníky) a logopéd. 

Škola je povinná objednať si z bezpečnostných dôvodov bezpečnostnú službu 
(охранника). 

Škola nezaviedla uniformy (riaditeľka nám to odôvodňuje tým, že žiaci väčšinou po 
vyučovaní chodia na rôzne iné miesta), ale škola má pravidlá odievania, ktoré žiaci musia 
dodržiavať. Málokoho vidíme v rifliach, nikoho v potrhaných rifliach. 

Pýtame sa na mobily na hodinách. Riaditeľka hovorí, že kvôli projektu Elektronická 
Moskva tu táto otázka nie je aktuálna, ich používanie je samozrejmosťou. Boria sa však s tým, 
že žiaci všeličo (aj na hodinách) na mobily nakrútia. 

 Pani riaditeľka hovorí, že často chodia s rôznymi nahrávkami rodičia. Hovorí, že nástojí 
na tom, že to nie sú dôkazové materiály a neberie ich do úvahy. Berie zo svojho stola dosť 
ošúchanú brožúru (sama hovorí, že ju musí často používať) – zbierku zákonov, z ktorej 
rodičom, ktorí sa (väčšinou neoprávnene) prichádzajú sťažovať, cituje zákony. Rodičom 
neustupuje. 

Pani riaditeľka sa s nami prejde aj do zaujímavej školskej jedálne. Jej súčasťou je bufet, 
kde je široký sortiment tovaru, ale žiadne čipsy ani nič nezdravé tam nevidíme. Žiaci nesmú 
platiť hotovosťou, iba špeciálnou kartou, ktorú im kreditom „dobíjajú“ rodičia a majú aj 
prehľad, čo ich deti kupujú. 

Zaujímavo sú pomaľované steny – sú na nich rôznymi farbami pomaľované knihy 
s menami literátov–absolventov školy, akoby boli vedľa seba uložené v knižnici. Na jednej 
knihe nie je žiadne meno. Keď sa žiaci pýtajú prečo, učitelia im odpovedajú – tam môže byť 
tvoje meno, ak si získaš také uznanie ako oni. 

Žiaci prvých štyroch ročníkov dostávajú zadarmo desiatu, žiaci z mnohodetných, 
prípadne sociálne slabších rodín, ako aj žiaci so špeciálnymi potrebami majú zadarmo (aj vo 
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vyšších ročníkoch) aj obed. (Od 1. septembra 2020 sa v Ruskej federácii zavádzajú obedy 
zadarmo pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka.)  

Pri škole vznikla Asociácia absolventov, ktorá jej pomáha v rôznych smeroch. V tejto 
škole sa učila napríklad dnes 80–ročná vdova po známom ruskom spisovateľovi 20. storočia 
Alexandrovi Solženicynovi Natália Dmitrijevna či tlačový tajomník prezidenta Putina Dmitrij 
Peskov (keďže jeho otec bol diplomat v arabských krajinách, neabsolvoval tu celé štúdium). 

Pri rozlúčke nám pani riaditeľka daruje čokoládky, ktoré vyrobili žiaci k výročiu školy. 
Je na nich nápis: „Рождаемся, чтобы быть.“ 

Krátku správu a fotografie z našej návštevy v tejto škole si môžete pozrieť po kliknutí 
na odkaz: https://sch1520.mskobr.ru/articles/394. 
 
Prijíma nás prezident Ruskej akadémie vzdelávania (Российская академия 
образования) 
 Dnes máme deň rozpočítaný na minúty. Pred školu pre nás posielajú autá, ktorými sa 
presúvame na stretnutie s jednou z najvýznamnejších osobností súčasnej ruskej vedy – 
prezidentom Ruskej akadémie vzdelávania akademikom Jurijom Petrovičom Zinčenkom.  
 Na vysvetlenie – aby sa podčiarkla dôležitosť výchovy a vzdelávania v Ruskej federácii, 
Ruská akadémia vzdelávania je samostatná inštitúcia vyčlenená z Ruskej akadémie vied. 
 Jurij Petrovič je známy ruský psychológ. Pochádza z juhu Ruska – z Krasnodaru. Od 
roku 2006 je dekanom Fakulty psychológie Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity. 
V minulom roku bol zvolený za prezidenta Ruskej akadémie vzdelávania. Hoci je Jurij Petrovič 
iba pár rokov po päťdesiatke, okrem stoviek vedeckých článkov napísal aj 60 odborných kníh, 
napríklad aj o psychológii virtuálnej reality.   
 Na prijatí je prítomná i prorektorka Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity – už 
spomínaná prof. Татьянa Владимировнa Кортавa.  
 V pracovni Jurija Petroviča nachádzame na stene portréty jeho predchodcov. Je medzi 
nimi Vitalij Grigorijevič Kostomarov, zakladateľ a terajší prezident Inštitútu Puškina, ktorý 
viedol akadémiu – vtedy ešte Akadémiu pedagogických vied ZSSR – v najťažšom období – na 
samom začiatku 90–tych rokov. 

Rozhovor začíname spomienkou na nedávno (24. novembra 2019) zosnulú 
bezprostrednú predchodkyňu  Jurija Petroviča – Ľudmilu Alexejevnu Verbickú, priateľku 
Slovenska, ktorá si vedela nájsť čas na účasť na podujatiach, ktoré organizovala Asociácia 
rusistov Slovenska (napr. Bratislavskije vstreči) napriek svojmu úplne naplnenému 
harmonogramu (pri svojich funkciách napr. lietala niekoľkokrát týždenne).   

Jurij Petrovič ju označil za najväčšiu rusistku planéty (величайший русист планеты).  
Dovolím si pristaviť sa na chvíľu pri tejto osobnosti.  
Ľudmila Alexejevna Verbická sa narodila 17. júna 1936 v Leningrade. Žila 

v Leningrade ako dieťa počas blokády. Jej otec, Alexej Alexandrovič Bubnov, bol významný 
stranícky a štátny dejateľ, od r. 1943 pracoval ako tajomník leningradského mestského výboru 
KSSZ, v roku 1949 bol uväznený a nespravodlivo obvinený, v roku 1950 zastrelený. Mama 
Ľudmily Alexejevny bola poslaná do Tajšetského gulagu v Irkutskej oblasti a Ľudmila 
Alexejevna sa ocitla v detskej kolónii v ukrajinskom Ľvove, kde pobudla až do roku 1953. Len 
vďaka zástupkyni náčelníka kolónie, ktorá si všimla jej nadanie a vybavila na straníckych 
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orgánoch, že mohla chodiť do školy  mimo kolónie, sa dostala na ruské oddelenie Filologickej 
fakulty Ľvovskej štátnej univerzity a až po rehabilitácii jej otca jej bolo umožnené dokončiť 
štúdium na Filologickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity. (Pôvodne chcela byť 
lekárkou, ale to nebola škola pre dcéry „nepriateľa ľudu“. Lekárkou, profesorkou katedry 
chirurgie Lekárskej fakulty Petrohradskej štátnej univerzity, je jej sestra Наталья Алексеевна 
Бубнова.) 

Napriek tomu, že k nej osud v detstve nebol priaznivo naklonený, Ľudmila Alexejevna 
sa vlastným úsilím vypracovala tak, že bola považovaná za tretiu najvýznamnejšiu ženu Ruska 
po Svetlane Vladimirovne Medvedevovej a  predsedníčke Rady federácie Valentine Ivanovne 
Matvijenko.  

Prof. Ľudmila Alexejevna Verbická pôsobila v rokoch 1994 – 2008 ako rektorka, neskôr 
ako prezidentka Petrohradskej štátnej univerzity (bola prvá žena vo funkcii rektorky od 
založenia univerzity Petrom I. v roku 1724; aj v tomto ekonomicky veľmi ťažkom období 
dokázala založiť napr. lekársku fakultu a zamestnanci univerzity vždy dostali svoj plat, čo vtedy 
zďaleka nebolo samozrejmosťou). Bola i dekanka jej filologickej fakulty, vedúca katedry 
všeobecnej jazykovedy, akademička Ruskej akadémie vzdelávania, prezidentka Medzinárodnej 
asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (МАПРЯЛ), prezidentka Ruského združenia 
učiteľov ruského jazyka a literatúry (РОПРЯЛ),  predsedníčka rady fondu Русский мир, 
zástupkyňa Ruskej federácie vo výkonnej rade Medzinárodnej asociácie univerzít, členka Rady 
vlády Ruskej federácie pre ruský jazyk, viceprezidentka komisie UNESCO pre otázky 
vzdelávania žien, poradkyňa gubernátora Petrohradu pre vzdelávanie, vedu 
a masovokomunikačné prostriedky.  

Ľudmila Alexejevna bojovala aj za kultúru reči – pripravovala krátke príspevky o tom, 
čo je správne a čo nie aj pre petrohradské ulice a mestskú dopravu a opravovala výroky 
politikov vrátane prezidenta, ktorý jej v prípade nejasností, napríklad keď si nebol istý 
v prízvuku, telefonoval i zo svojho špeciálu. Možno i preto sa napriek svojmu nabitému 
programu zúčastnil i na jej pohrebe. 

Bola čestným občanom Petrohradu, doktorkou honoris kauza rôznych ruských 
a zahraničných  univerzít (napr. Bolonskej, Newyorskej, ako i Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici).  

Od roku 2000 nesie meno Verbickaja i jedna z malých planét. 
Ľudmila Alexejevna bola i nositeľkou mnohých vyznamenaní Ruskej federácie (Radu 

za zásluhy o vlasť, Radu priateľstva, Ceny prezidenta Ruskej federácie za zásluhy v oblasti 
vzdelávania, Radu Ruskej pravoslávnej cirkvi), ale i napr. Francúzska, Poľska či Veľkej 
Británie. Posledné vyznamenanie – Cenu za upevnenie jednoty ruského národa – jej bol 
prezident Putin udeliť osobne v jej byte, keďže na oficiálnom ceremoniáli v Kremli sa už zo 
zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. (Možno bude zaujímavé pozrieť si minútový šot:  
https://www.1tv.ru/news/2018–12–15/357328–
vladimir_putin_lichno_vruchil_premiyu_za_vklad_v_ukreplenie_rossiyskoy_natsii_filologu_
lyudmile_verbitskoy). 

 Musím ale zároveň poznamenať, že Ľudmile Alexejevne boli cudzie akékoľvek 
hviezdne maniere, s každým sa srdečne porozprávala, mali ste naozaj pocit, že je tu pre vás, a 
zároveň jednou z vás. Asi práve v tom spočíva skutočná veľkosť jej osobnosti. Je pre mňa veľká 
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česť, že som ju mohol poznať ako zástupca Slovenskej republiky na valných zhromaždeniach 
Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry v čínskom Šanghaji a španielskej 
Granade, ako i z podujatí, ktoré sme organizovali na Slovensku. Fotografia z medzinárodného 
fóra rusistov Bratislavskije vstreči, na ktorej sme s ňou i mojou kolegyňou Vlastou, zdobí 
i jednu z chodieb našej školy.    
 O aktuálnych problémoch vzdelávania diskutujeme za bohato prestretým stolom. 
 Absolvujeme i exkurziu po psychologických laboratóriách, sprevádza nás akademik 
Sergej Borisovič Malych. 

Informáciu a fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz: 
http://rusacademedu.ru/news/v–rao–sostoyalas–vstrecha–s–delegaciej–iz–slovackoj–
respubliki/ 
 Potom večeriame v štýlovej reštaurácii Вареничная № 1 (sieť reštaurácií zariadených 
v štýle 70–tych rokov) na Nikoľskej ul. vedľa Červeného námestia. Jedlá sú veľmi chutné. 
Objednávame si každý iné a vzájomne ich ochutnávame. Fotografie na stenách nám 
pripomínajú naše detstvo.  
 
DEŇ SIEDMY – 25. január 2020 (sobota) 
 
Návšteva Kremľa  

Začína sa ďalší rušný, takmer na minúty rozpočítaný deň. 
 Dopoludnia navštevujeme mauzóleum Lenina na Červenom námestí, prechádzame 
okolo hrobov významných osobností pod kremeľským múrom.  

Cez Alexandrovov sad okolo čestnej stráže a večného ohňa pred sochou neznámeho 
vojaka, ako i popri obeliskoch, ktoré označujú mestá, ktorým bol za statočnosť počas Veľkej 
vlasteneckej vojny udelený titul mesto–hrdina (город–герой), sa presúvame do Kremľa. Ďalšie 
hodiny nášho pobytu venujeme jeho prehliadke.  

Vychádzame z neho prvýkrát cez Spasskú bránu. (Donedávna to nebolo možné, 
vchádzali tade len najvýznamnejšie oficiálne návštevy, no prezident Putin rozhodol, že  Spasská 
brána bude otvorená i pre návštevníkov, aby mohli vyjsť rovno na Červené námestie.) 

 
Účasť na oslavách 265. výročia založenia Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity 
 Popoludní je pre nás pripravený veľmi zaujímavý program, na ktorý určite budeme 
spomínať celý zvyšok života.  
 Dnes je Татьянин день nazvaný podľa kresťanskej mučenice Taťjany. Od roku 2005 
sa tento deň oslavuje aj ako Deň ruského študentstva (День российского студенчества). Práve 
v tento deň cárovná Елизавета Петровна podpísala výnos o založení Moskovskej univerzity. 
 Sme pozvaní na neobyčajný Taťjanin deň, ktorý je spojený s oslavou 265. výročia 
založenia Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity. Pred budovou, v ktorej bývame, nás 
čakajú taxíky, ktoré zabezpečila univerzita, a v sprievode doktorandiek filologickej fakulty sa 
presúvame do hlavnej budovy univerzity na Vrabčích horách (Воробьёвы горы). 
 Je pre nás neobyčajnou cťou, že v ruke držíme pozvánky so vzácnym podpisom. Je na 
nich podpis rektora Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity. Je ním známy ruský 
matematik – akademik Viktor Antonovič Sadovničij. Pristavím sa na chvíľu pri tejto osobnosti.  
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Viktor Antonovič je rektorom univerzity od roku 1992. Vedenia univerzity sa ujal 

v ekonomicky veľmi ťažkom období. Napriek tomu počas jeho pôsobenia v tejto funkcii došlo 
k nebývalému rozvoju univerzity. Vzniklo 19 nových fakúlt, vedecký park (научный парк 
МГУ), Múzeum histórie Moskovskej univerzity, veľkolepé intelektuálne centrum s knižnicou 
(Интеллектуальный центр и фундаментальная библиотека МГУ), univerzitné gymnázium 
(ktoré sme tiež neskôr navštívili, takže sa pri ňom ešte pristavím). Boli zriadené pobočky 
univerzity v Sevastopole, arménskom Jerevane, azerbajdžanskom Baku, kazašskej Astane, 
tadžickom Dušanbe, uzbeckom Taškente, ako i spoločná rusko-čínska univerzita                                    
v Šeňchžene – Совместный российско–китайский университет МГУ–ППИ в Шэньхжэне. 
(Ide o mesto na juhu Číny pri hraniciach s Hongkongom, ktoré patrí do päťky najdynamickejšie 
sa rozvíjajúcich miest našej planéty a označuje sa ako hlavné mesto technologických inovácií. 
Práve tu vznikla z iniciatívy najvyšších predstaviteľov Ruska a Číny – Vladimira Putina a Si–
Ťin–pchinga – spoločná univerzita v spolupráci s Pekinským polytechnickým inštitútom. 
Možno bude pre vás zaujímavé pozrieť si 6–minútové prezentačné video univerzity na jej 
úvodnej stránke: http://szmsubit.ru/).  

Viktor Antonovič sa do funkcie vypracoval z veľmi skromných pomerov. Pred 
absolvovaním univerzity pracoval dokonca i v bani v nedávno ťažko skúšanej Gorlovke 
v Donbase. Dnes je i členom Rady pre výchovu a vzdelávanie pri prezidentovi Ruskej federácie, 
predsedom Ruského zväzu rektorov, vedúcim katedry matematickej analýzy mechanicko–
matematickej fakulty. Je autorom okolo 200 odborných kníh. Boli mu udelené rôzne 
vyznamenania Ruskej federácie, ako i čestný doktorát na rôznych univerzitách sveta – 
v Arménsku, Bielorusku, Čiernej Hore, Gruzínsku, Japonsku, Kazachstane, Mongolsku, 
Tadžikistane, Turecku, USA, na Ukrajine, v Uzbekistane, Veľkej Británii, vo Vietname. Na 
univerzite pracujú aj jeho 3 deti (manželka Ada Petrovna je jeho spolužiačkou z ročníka). 

Moskovská štátna Lomonosovova univerzita pozostáva zo 41 fakúlt, jej súčasťou je 377 
katedier a 40 vedecko-výskumných inštitúcií.  

Pracuje tu okolo 10 000 kandidátov a doktorov vied, okolo 300 akademikov a členov–
korešpondentov akadémie vied. Učí sa tu 50 000 študentov, z ktorých je 10 000 (každý piaty) 
zahraničných. Pomer je jeden učiteľ, resp. vedecký pracovník na troch študentov.   

K dispozícii študentom a učiteľom sú 4 superpočítače a Moskovská štátna 
Lomonosovova univerzita je jedinou univerzitou na svete, ktorá vypúšťa do vesmíru vlastné 
kozmické telesá (od roku 2005 to bolo 6 sputnikov – prvý sa volal Taťjana, teraz je vo vesmíre 
sputnik Lomonosov). Odosielajú sa z nich dôležité vedecké informácie, ktoré zamestnanci 
univerzity spracúvajú. 
 Už len vstup do tejto budovy, kde sa nedostane hocikto, iba pedagógovia a študenti, iní 
iba so špeciálnym povolením, je zážitkom. 
  Ide o najvyšší zo siedmich mrakodrapov, ktoré boli v Moskve postavené krátko po 
druhej svetovej vojne, konkrétne táto budova v rokoch 1948 až 1953, keď bola 1. septembra – 
na začiatku školského roka – slávnostne otvorená. Jej výška je 240 m, má 36 poschodí, do roku 
1990 bola najvyššou budovou v Európe. O to, že jedna zo siedmich výškových budov bude 
patriť univerzite, sa zaslúžil jej vtedajší rektor Александр Несмеянов, známy chemik, ktorý 
bol 10 rokov (1951 – 1961) aj prezident Akadémie vied ZSSR. Na budove sú najväčšie vežové 
hodiny v Európe s priemerom ciferníka 8,74 m. V budove sa nachádza 148 posluchární, viac 

17 
 

http://szmsubit.ru/


Dušan Kazimír 
Moskovské reminiscencie 

 
ako 1 000 laboratórií. Hlavné sídlo tu majú okrem rektorátu fyzikálna, geologická, geografická, 
mechanicko-matematická (slávny мехмат) fakulta, ako i Múzeum histórie Moskovskej 
univerzity, vedecká knižnica či múzeum obrábania pôdy (музей землеведения). Sú tu i byty 
pre pedagógov a ašpirantov (u nás doktorandi), internát pre 2 000 študentov. Je tu pre nich 
všetko zabezpečenie – vnútorná infraštruktúra, ktorú tvoria napríklad obchody, jedálne, pošta, 
knižnice, palác kultúry, poliklinika, športové centrum – takže z komplexu nemusia ani 
vychádzať. Prepojenie komplexu budov pripomína ruské písmeno Ж. Okolo budovy sa 
nachádza zelená zóna – vysadených tu bolo 50 tisíc stromov, 400 tisíc kríkov. V priľahlom 
parku sa nachádzajú busty známych ruských vedcov a pamätník Michaila Vasilieviča 
Lomonosova, ktorý bol iniciátorom založenia univerzity a po ktorom je univerzita od roku 1940 
pomenovaná.  
 S ašpirantmi, ktorí nás sprevádzajú, sa dostávame na 9. poschodie, kde sa nachádza 
rektorát. Vstupujeme do pracovne prorektorky (sú to 3 miestnosti – pracovňa prorektorky, jej 
asistentky a zasadacia miestnosť na zasadnutia so spolupracovníkmi), kde je pre nás pripravené 
pohostenie (okrem čaju a rôznych druhov pirôžkov napríklad aj veľmi chutná malinová torta). 
Z pracovne je výhľad na Lužniki. Taťjana Vladimirovna nie je prítomná, na pár dní odišla 
prednášať na sever Ruska. Upúta nás kvalitný masívny nábytok či zamatové závesy. Pracovňu 
zdobia desiatky živých bielych ruží. Pod veľkým obrazom v pracovni prorektorky si všímam 
výrok Čechova „Берегите в себе человека“. V zasadacej miestnosti sa fotíme pod veľkým 
obrazom Stalina s rozkvitnutými stromami v pozadí. (Stalin je tu zrejme preto, že bol iniciátor 
výstavby výškových budov, teda aj budovy univerzity. Jeho hodnotenie tu nie je také čierno–
biele ako u nás. V žiadnom prípade netreba zľahčovať zločiny spáchané na ľuďoch za jeho éry, 
no oceňuje sa napríklad spriemyselnenie mnohých oblastí ZSSR, budovanie priemyslu tak, že 
sa dokázal veľmi rýchlo po prepadnutí ZSSR preorientovať na výrobu pre front, víťazstvo 
v druhej svetovej vojne, ako i to, že krátko po vojne bol prídelový systém zrušený, v roku 1947 
dosiahla priemyselná výroba predvojnovú úroveň napriek tomu, že ZSSR prišiel o 27 miliónov 
obyvateľov, bolo takmer úplne zničených 1 710 miest, 70 000 dedín, 32 000 priemyselných 
podnikov, 65 000 km železničných tratí. Sovietsky zväz mal napriek vojnovej pohrome 
začiatkom 50–tych rokov najlepší sociálny systém na svete. Všetkým bola dostupná 1%–ná 
hypotéka. Každý rok sa napríklad od 1. apríla výrazne znižovali – nie je to preklep – ceny, 
pričom inflácia bola nulová a platy sa neznižovali. To by ale bolo na dlhšie vysvetľovanie.)  
 Čakajú nás tu i tašky s fotografiou univerzity naplnené hodnotnými darčekmi. Pre mňa 
najcennejšia je publikácia, ktorú mi venovala Taťjana Vladimirovna i s podpisom – 
reprezentatívna kniha, ktorú napísal rektor Sadovničij, О людях Московского университета. 
 Pred 17. hodinou, keď sa začína slávnostný program osláv výročia založenia univerzity, 
sa presúvame do auly, kde sú miesta na sedenie pre 1 500 ľudí. Sme ohúrení jej 
impozantnosťou, mohutnými mramorovými stĺpmi, mozaikou Pavla Dmitrijeviča Korina 
a rozmýšľame nad tým, ako sa dalo vo vojnou spustošenej krajine, ktorá stratila 27 miliónov 
obyvateľov, hlavne mužov, len pár rokov po jej skončení čosi také postaviť.  
 Usádzajú nás na bočných vyvýšených miestach blízko pódia. 
 Konferenciér – študent univerzity – žiada prítomných, aby zaujali miesta v sále.  
 Program otvára zbor univerzity.  

Počas ceremoniálu vnesenia rekvizít univerzity do auly všetci prítomní stoja.   
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 Po tomto slávnostnom akte sa slova ujíma rektor univerzity – akademik Виктор 
Антонович Садовничий. Jeho príhovor je sprevádzaný prezentáciou.  
 Každý jeho príhovor k Dňu študentstva, ktorý sa dnes oslavuje pätnásty raz (bol 
ustanovený pri príležitosti 250. výročia založenia Moskovskej štátnej Lomonosovovej 
univerzity), bol venovaný určitej téme. Nie je to inak ani dnes. Téma je výsostne aktuálna – 75. 
výročie víťazstva nad fašizmom (Великой победы). Na prezentácii sa objavujú slová Puškina: 
„Гордиться славою своих народов не только можно, но и должно. Не уважать оной есть 
постыдное малодушие.“ Svoj príhovor začal tým, že keď sa začala vojna, každý sa cítil 
mobilizovaný a začal pomáhať. (Когда началась война, все считали себя призванными и 
начали помогать.) Na front odišlo 5 tisíc zamestnancov univerzity, 3 tisíc z nich sa z frontu 
nevrátilo. Dvadsiatim piatim zamestnancom univerzity bol udelený titul Hrdina ZSSR. 
Spomína (tváre spomínaných sa objavujú na premietacom plátne) napríklad bývalého dekana 
mechanicko–matematickej fakulty Petra Matvejeviča Ogibalova, ktorý sa ako účastník 
oslobodenia Juhoslávie zaslúžil o záchranu Josipa Broza–Tita. Jevgenija Maximovna 
Rudnevová sa rozhodla odísť na front po treťom ročníku. Keďže jej snom bolo stať sa 
astronómkou, silou svojej vôle sa vypracovala na vynikajúcu pilotku. Absolvovala 645 
bojových letov na ničenie síl protivníka, 646. let nad mestom Kerč sa jej stal osudným. Zomrela 
24–ročná. Viktor Antonovič spomína, ako napríklad skrývali okuliare tí, ktorí sa chceli dostať 
na front, aby sa zúčastnili na boji s nepriateľom. Je i trochu osobný – narodil sa v dedine 
Krasnopavlovka v Charkovskej oblasti Ukrajinskej SSR. Bývali 100 m od železnice, ktorú často 
bombardovali. Veľmi často utekali do poľa, kde ich mama prikrývala svojím telom, aby 
prečkali bombardovanie. Jeho otec sa z vojny dlho nevracal. Mysleli si, že zahynul. Domov sa 
vrátil až v auguste 1945 po bombardovaní Hirošimy a Nagasaki. Do dvora vošiel neznámy muž, 
ktorého sa zľakol. Mama mu vysvetlila, že je to jeho otec. (Keď otec odišiel na front, Viktor 
Antonovič mal 2 roky.) Mnohí sa však návratu svojich blízkych nedočkali... (Сколько людей 
не дождалось своих близких...)        
 K výročiu založenia univerzite prichádza zablahoželať aj nový minister vedy 
a vysokoškolského vzdelávania Ruskej federácie (министр науки и высшего образования 
Российской Федерации; v Ruskej federácii sú dve ministerstvá pre oblasť školstva, je 
i ministerstvo vzdelávania – министерство просвещения – ktoré má na starosti základné 
a stredné školy), ktorý je vo funkcii iba štvrtý deň – Валерий Николаевич Фальков, právnik, 
ktorý bol doposiaľ rektorom Ťumeňskej štátnej univerzity. (Ťumeň je prvé mesto, ktoré vzniklo 
na Sibíri.)   
 Zaujímavý je pozdrav z kozmu. Slávnostné zhromaždenie pozdravujú z medzinárodnej 
kozmickej stanice kozmonauti Alexander Alexandrovič Skvorcov a Oleg Ivanovič Skripočka. 
Smiech v sále vyvoláva spôsob, ako si v beztiažovom stave odovzdávajú  lietajúci mikrofón. 
 Pozdravy sa striedajú s hudobnými vystúpeniami súborov a študentov univerzity.  
 Odovzdávajú sa aj ocenenia. Najskôr sa udeľuje Lomonosovova cena zaslúžilým 
učiteľom a vedcom univerzity. K jej laureátom patria napríklad hlavný kardiochirurg 
ministerstva zdravotníctva Leo Antonovič Bokerija, za objav nových liekov prostredníctvom 
počítačových aplikácií Vladimir Borisovič Sulimov, vedúci katedry akustiky fyzikálnej fakulty 
Oleg Vladimirovič Rudenko, chemička Irina Alexandrovna Uspenskaja či Vladimir Vasiľjevič 
Lebedev z Inštitútu krajín Ázie a Afriky. 
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 Nasleduje udelenie Šuvalovovej ceny (Шуваловская премия) mladým vedcom 
z univerzity. (Ivan Ivanovič Šuvalov bol mecenáš, spoluzakladateľ univerzity. V deň menín 
jeho mamy – Taťjany – ktorá ho vychovala, keďže otec mu zomrel, keď mal 14 rokov, sa 
oslavuje Taťjanin deň.)  
 Už tradične sa pri tejto príležitosti udeľuje i titul čestný profesor, a to jednému ruskému 
a jednému zahraničnému významnému pedagógovi a vedcovi na základe rozhodnutia vedeckej 
rady univerzity. V tomto roku sa nositeľmi tohto titulu stávajú vedúci katedry fyzikálnej 
medicíny, odborník na laserové technológie prof. Oleg Jakovlevič Pančenko a profesor 
stavebníctva Helwan university v Káhire v Egyptskej arabskej republike, ktorý bol svojho času 
i egyptským ministrom školstva, vedy a technológií a v súčasnosti je generálny tajomník 
Organizácie arabských univerzít (združuje 400 univerzít z 22 krajín) prof. Amr Ezzat Salama. 
Odovzdaniu diplomu v súlade s tradíciou predchádza odpoveď na dve otázky: Ste vždy 
pripravený hájiť ideály priateľstva medzi národmi? (Готовы ли Вы всегда отстаивать идеалы 
дружбы между народами?), Ste vždy pripravený slúžiť rozvoju vedy a vzdelávania? (Готовы 
ли Вы всегда служить процветанию науки и образования?). 
 Po ďalších kultúrnych vystúpeniach sú ocenení študenti – víťazi svetových súťaží 
(napríklad CFA Institute Research Challenge, World Skills) a športovci, ktorí sú študentmi 
univerzity a dosiahli úspechy vo svetovom meradle. 
 Nasleduje nádherný vyše hodinový koncert znamenitej mužskej umeleckej skupiny, 
ktorá už viac ako 30 rokov vystupuje nielen v Rusku, ale v mnohých krajinách sveta – Хор 
Турецкого. Vedie ju laureát Štátnej ceny Ruskej federácie národný umelec Michail Borisovič 
Tureckij (postihla ho rodinná tragédia, o ktorej sa dozvedel počas jedného z turné v Litve – 
prvá manželka Jelena, s ktorou sa oženil ako 22-ročný a narodila sa im dcéra, zahynula pri 
autonehode so svojím otcom a bratom; Michail teraz žije s druhou manželkou – Arménkou 
Lianou a štyrmi dcérami). Skupinu tvoria Алекс Александров (barytón spievajúci napríklad i 
po arménsky, azerbajdžansky, ingušsky, turecky), Павел Беркут (tenor), Олег Бляхорчук 
(tenor, rodák z Minska), Борис Горячев (barytón), Ави Григорьян (barytón), Игорь Зверев 
(bas), Константин Кабо (tenor), Михаил Кузнецов (soprán) Евгений Кульмис (rodák 
z južného Uralu), Евгений Тулинов (tenor), Вячеслав Фреш (tenor). Koncert je nádherný, 
strieda sa vážna hudba s estrádnymi prvkami, svetová i ruská moderna i klasika. Znie Bizet, 
Высоцкий i Пахмутова, Смуглянка, piesne o Veľkej vlasteneckej vojne i Город золотой. 
Pôsobivý je i záver koncertu. Kým rektor Viktor Antonovič Sadovničij ďakuje za vystúpenie, 
na pódium klesá veľká zarámovaná fotografia, na ktorej je rektor s Tureckým na charitatívnom 
behu, ktorý zorganizovala univerzita. Túto fotografiu Viktor Antonovič Michailovi 
Borisovičovi daruje.      
 Nájdite si polhodinku a pozrite si reláciu jedného z ruských televíznych kanálov 
o detstve a rodine Tureckého a jeho neľahkej ceste k úspechu. Sú v ňom aj úryvky z vystúpení. 
(Aj keď ste ruštinu dlhšie nepočuli, budete rozumieť – hovoria zrozumiteľne .) 
https://showbiz–life.ru/mixail–tureckij–lichnaya–zhizn–semya/ 
 Po skončení slávnosti je v chodbách univerzity zorganizovaný slávnostný banket. My 
sa ocitáme v miestnosti pre špeciálnych hostí. Rektor Viktor Antonovič Sadovničij tu ponúka 
svoju medovinu (медовуху), ktorú sám pripravuje podľa vlastného tajného receptu a ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou takýchto podujatí. (Na túto udalosť je v obrovskom drevenom sude 
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pripravených 500 litrov tohto nápoja.) Pár krokov od nás sa pohybujú Michail Borisovič 
Tureckij, ktorý pôsobí veľmi sympaticky a fotí sa s nami, minister vedy a vysokoškolského 
vzdelávania Valerij Nikolajevič Faľkov, ale napríklad aj známa herečka a moderátorka 
Ангелина Михайловна Вовк (jej manžel Jindřich bol z Prahy; napriek svojmu veku – 77 rokov 
– vyzerá veľmi dobre, možno aj preto, že sa venuje i plávaniu v ľadovej vode).  
 
DEŇ ÔSMY – 26. január 2020 (nedeľa) 
 
Múzeum kozmonautiky 
 Ráno cestujeme metrom na stanicu ВДНХ a navštevujeme veľmi zaujímavé miesto –
múzeum kozmonautiky.  

Nachádzame tu napríklad novinové správy o prvom lete človeka do kozmu, Gagarinove 
školské zošity, blahoprajný telegram učiteľov školy, ktorej bol absolventom,  k dosiahnutému 
úspechu, vypchaté psíky Belku a Lajku, ktoré sa vrátili z kozmu, makety prvého sputnika či 
kozmickej lode Vostok, fotografie a interaktívnu galériu kozmonautov sveta, zápisy 
kozmonauta Leonova, ktorý ako prvý vystúpil do otvoreného kozmu, z hodín angličtiny, ktorú 
sa musel naučiť pred spoločným sovietsko–americkým kozmickým letom Sojuz–Apollo, list 
amerického kozmonauta Stafforda Leonovovi, v ktorom mu ďakuje za pohostinné prijatie 
v Moskve a stretnutie s priateľmi počas Hier dobrej vôle v roku 1986, maketu jednej miestnosti 
(je ich 18) medzinárodnej kozmickej stanice (môžeme do nej vojsť) s fotografiami bežných 
činností (sprchovanie, holenie), ktoré v beztiažovom stave vykonávajú (skafander váži 112 kg), 
ako i známy lunochod.    
 Okrem množstva zaujímavých materiálov sa tu v pravidelných intervaloch premietajú 
i zaujímavé krátke filmy zobrazujúce hlavné míľniky v dobývaní kozmu. 
 V múzeu je možné kúpiť i kozmickú stravu v tube. Na ukážku pre žiakov kupujem boršč. 
 
Exkurzia s riaditeľom botanickej záhrady Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity 
„Аптекарский огород“ 
 O 12.00 sme pozvaní na exkurziu do botanickej záhrady Moskovskej štátnej 
Lomonosovovej univerzity „Аптекарский огород“, počas ktorej nás sprevádza jej riaditeľ 
Алексей Александрович Ретеюм. 
 Vystupujeme na stanici metra Проспект мира, prechádzame okolo slávneho Domu 
módy Zajcevovcov a ocitáme sa v najstaršej botanickej záhrade v Ruskej federácii. 

Založil ju v roku 1706 ruský cár Peter I. na pestovanie byliniek. V čase vzniku bola na 
okraji Moskvy, no dnes sa nachádza takmer v jej centre, kde ja akousi oázou oddychu. Patrí 
pod správu Biologickej fakulty Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity.  

Prvým riaditeľom botanickej záhrady bol nemecký lekár a botanik z univerzity v Lipsku 
Trautott Gerber (sú po ňom pomenované gerbery). 

V čase ekonomickej krízy v 90–tych rokoch minulého storočia botanická záhrada 
takmer zanikla, no neskôr sa z nej predsa podarilo urobiť jedno z najobľúbenejších miest 
obyvateľov i návštevníkov ruskej metropoly.  

Najväčšiu zásluhu na tom má jej terajší riaditeľ Алексей Александрович Ретеюм, 
ktorý sa stal riaditeľom botanickej záhrady veľmi mladý – 25-ročný – v roku 1993. Pomohol 
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pri tom aj Kim Wilkie z Veľkej Británie, absolvent odboru záhradná architektúra na univerzite 
v Barkeley v Kalifornii, ktorý tu 3 a pol roka pracoval. Našli ho, keď sa s rektorom vydali na 
cestu po botanických záhradách vo Veľkej Británii, aby sa nimi inšpirovali. (Alexej 
Alexandrovič nám prezrádza i výšku jeho honoráru – 1 000 dolárov denne.) 

Záľubou Alexeja Alexandroviča je okrem botaniky i hudba. Na rozhlasovej stanici  
Радио Культура pravidelne pripravuje svoju autorskú reláciu Органика, kde si pozýva 
významné osobnosti vedy a kultúry, je konferenciérom koncertov v najvýznamnejšej 
koncertnej sále Ruskej federácie – Veľkej sále Moskovského štátneho konzervatória 
Čajkovského, ako i koncertov tu – v botanickej záhrade, kde ich účastníci vnímajú hudbu 
obklopení prekrásnymi kvetmi a inými zaujímavými rastlinami.  

Alexej Alexandrovič je i viceprezidentom najstaršieho prírodovedného spolku 
založeného v roku 1806 pri vtedajšom Императорском Московском университете – 
Московского общества испытателей природы (prezidentom je rektor Moskovskej štátnej 
Lomonosovovej univerzity Viktor Antonovič Sadovničij). 

Zaujímavé je, že súčasťou botanickej záhrady je i rozsiahla knižnica odbornej literatúry 
a najstaršou knihou je atlas liečivých bylín v českom jazyku. 

Súčasťou botanickej záhrady je od roku 2018 i umelecká galéria Chortus, konajú sa tu 
i výstavy sôch pod holým nebom a je to jediná botanická záhrada na svete, v ktorá má i vlastné 
divadlo – С. А. Д. (Содружество артистов драмы). V súčasnosti má v repertoári predstavenie 
„Вся жизнь впереди“ na motívy rovnomenného románu Romaina Garyho. (Ide o príbeh 
arabského chlapca, ktorý žije v Paríži v nelegálnom centre pre deti prostitútok, ktorý otvorila 
madam Róza, židovka, ktorá prežila Osvienčim.)  

Terajší záhradný architekt botanickej záhrady Arťom Jurijevič Paršin absolvoval 
štúdium tohto odboru v škótskom Edinburghu.  

K najvýznamnejším z 5 500 druhov rastlín patrí smrekovec opadavý, ktorý zasadil ešte 
Peter I., jedľa biela či palma, ktorú záhrade daroval v poradí druhý minister školstva Ruského 
impéria (министр народного просвещения Российской империи) Алексей Кириллович 
Разумовский v roku 1805. Nájdete tu napríklad i 1 100 druhov orchideí, 80 druhov orgovánu, 
2 000 druhov tropických rastlín vrátane mäsožravých, ako aj zbierku niektorých druhov 
živočíchov, napríklad korytnačiek či hmyzu.  

Botanickú záhradu navštevuje ročne viac ako 500 tisíc návštevníkov. Rekord 
návštevnosti bol zaznamenaný 9. mája 2018 (možno i v súvislosti s Dňom víťazstva v druhej 
svetovej vojne), keď ju navštívilo viac ako 8,5 tisíc návštevníkov. 

O úspechoch botanickej záhrady svedčí i to, že jej Instagram je najviac navštevovaný 
zo všetkých botanických záhrad na svete. Podľa prieskumov vyhľadávača Yandex sa botanická 
záhrada umiestnila na 5. mieste v rebríčku najfotografovanejších miest v Moskve po Chráme 
Krista Spasiteľa, Červenom námestí, zoologickej záhrade a Novodevičom kláštore. 
 Po prehliadke nám doktorandka univerzity Júlia z Orenburgu, ktorá nás dnes sprevádza, 
povie, že prorektorka jej zakázala pustiť nás bez pohostenia. Súčasťou komplexu je i Садовой 
ресторан, komplex rôznych národných reštaurácií. Vyberáme si gruzínsku. Ochutnávame 
výborné gruzínske národné jedlá – chačapury, chankaly, koláče, pijeme malinovku tarchun 
a gruzínsky čaj. 
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Hotelový komplex Izmajlovo 
 Podvečer sa počas cesty na trhovisko zastavujeme v hotelovom komplexe (budovy, 
ktorých výška je viac ako 100 m, sú označené písmenami gréckej abecedy – Alfa, Beta, Gama 
a Delta) Izmajlovo pri stanici metra Партизанская, ktorý bol postavený pre hostí letných 
olympijských hier v roku 1980.  

Prezeráme si pekný vestibul a reštaurácie (je ich tu 16) komfortne zariadených 
a nedrahých hotelov.  

Nachádza sa tu 2 000 trojhviezdičkových a štvorhviezdičkových izieb pre 3 500 hostí. 
Napriek vysokému komfortu tu ubytovanie nie je drahé – od 15 € za noc. Ročne sa tu ubytuje 
pol milióna hostí, ktorým poskytuje služby 850–členný personál. 
 
Nový film „Союз спасения“ 
 Tento deň končíme znova v kine v nákupno–zábavnom centre Kalužskij. Pozeráme 
najaktuálnejší a najviac navštevovaný film o dekabristoch  „Союз спасения“, ktorý režíroval 
Andrej Kravčuk. Premiéru mal len krátko pred Vianocami. (Jeho nakrútenie dotovala aj vláda 
400 miliónmi rubľov. Viacerí naši prednášajúci nám hovorili, že asi preto, aby ukázali, že 
Rusku žiadne revolúcie netreba.)  
 
DEŇ DEVIATY – 27. január 2020 (pondelok) 
 
Literárna situácia v súčasnom Rusku 

O literárnej situácii v súčasnom Rusku nám prednáša prof. Татьяна Константиновна 
Савченко, DrSc. z katedry svetovej literatúry inštitútu. Je absolventkou Kubáňskej štátnej 
univerzity v Krasnodare, ktorá bola miestom stáže mnohých študentov pedagogických fakúlt 
v bývalom Československu. 
 
Návšteva Univerzitného gymnázia Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity 
 Keďže posielanie áut pre nás sa nám zdá prehnanou starostlivosťou, napriek opakovaniu 
tejto ponuky sa popoludní sami presúvame na stanicu metra Университет. Máme dohodnutú 
návštevu Univerzitného gymnázia Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity 
(Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ им. Ломоносова).  
 Ide o jednu z dvoch škôl pre talentované deti, ktoré založila Moskovská štátna 
Lomonosovova univerzita na prípravu svojich potenciálnych študentov. (Druhá je 
Специализированный учебно–научный центр (факультет) – школа-интернат имени А. Н. 
Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова so 
zameraním na prírodovedné predmety, ktorá bola založená z iniciatívy známeho ruského 
matematika Kolmogorova v roku 1963; akademik Kolmogorov je jedným zo zakladateľov 
známeho matematicko–fyzikálneho časopisu Kvant). 
 Po novopostavenej budove nás sprevádza mladý riaditeľ (učí 8 rokov) –  docent 
Fyzikálnej fakulty Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity Alexander Sergejevič 
Voroncov a jeho zástupca – profesor Chemickej  fakulty Moskovskej štátnej Lomonosovovej 
univerzity a jeden z hlavných organizátorov chemickej olympiády Alexander Kirillovič 
Gladilin, ktorý nám prezrádza, že má známych i v Bratislave.  
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 Táto internátna škola bola založená 1. septembra 2016 z iniciatívy rektora univerzity 
Виктора Антоновича Садовничьего a prorektorky Татьяны Владимировны Кортавой.  

Vyučovanie sa realizuje v 5 zameraniach – matematickom, inžinierskom, 
prírodovednom, humanitnom a sociálno–ekonomickom.  

O 200 žiakov (plán je postupne 350) sa stará 63 pedagógov. Väčšina z nich učí i na 
Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite, čo zabezpečuje prepojenie s výučbou na 
univerzite a s najnovšími vedeckými poznatkami.  

Pre žiakov je zabezpečené bývanie v internáte (veľa žiakov nie je z Moskvy; cieľom je, 
aby aj nadaní nemoskovskí žiaci mohli študovať na univerzite; medzi žiakmi je i pár 
z Bieloruska a Kazachstanu), stravovanie šesťkrát denne. 

Za zmienku stojí, že rodičia neplatia žiadne poplatky ani za vzdelávanie, ani za internát 
či stravovanie.  

Prechádzame sa s riaditeľom a jeho zástupcom po novej škole, ktorá je veľmi moderná 
a ladená v príjemných farebných tónoch. Pár žiakov, ktorí meškajú na hodiny, pán riaditeľ 
s úsmevom napomína, všetkých pozná po mene. Na chvíľu zachádzame do zborovne, knižnice, 
niekoľkých učební a laboratórií. 

Súčasťou učebného komplexu sú okrem presklených učební a moderných laboratórií 
(nie sú v nich napríklad vodovodné kohútiky, voda sa púšťa mobilom, vodovodné potrubia sú 
nad hlavami) aj internát, jedáleň, bazén, športový komplex na futbal, tenis a iné športy.  

Okrem toho sú v objekte školy i mnohé zaujímavé oddychové zóny. Na budove je 
moderne riešená strecha, kde napríklad žiaci s gitarou vítajú východ slnka. Naprojektovaná je 
tak, aby z nej bol výhľad na modernú moskovskú obchodnú štvrť so zaujímavými mrakodrapmi 
Москва–Сити.  

Vyučovanie sa začína o 8.30, končí sa o 16.50. Často žiakov ešte čakajú krúžky a iné 
doplňujúce aktivity. Učia sa i v sobotu – hlavne cudzie jazyky (okrem angličtiny sú to nemčina, 
francúzština, španielčina, taliančina a čínština). 

Okrem organizovaných podujatí a prázdnin smú z objektu žiaci vychádzať len so 
špeciálnym povolením (keďže škola je za nich po celý čas zodpovedná) v prípade, že majú 
v Moskve príbuzných. (Riaditeľ spomína prípad, že sa žiak vrátil podnapitý. Zo školy bol 
okamžite vylúčený. Každá škola sa snaží, aby žiaden žiak neprišiel do konfliktu s políciou, lebo 
ak po oficiálnom oznámení škola žiaka nevylúči, automaticky klesá jej miesto v rebríčku.) 

Pýtame sa na kritériá výberu žiakov. Realizuje sa formou desaťdňovej letnej školy pre 
záujemcov o štúdium, ktorá sa koná v rôznych častiach Ruskej federácie. Žiakov, ktorí  
v priebehu tohto podujatia plnia v príjemnej atmosfére rôzne úlohy (testy a podobne), sledujú, 
či sú na štúdium vhodní.  

Po exkurzii diskutujeme počas občerstvenia v školskom bufete.  
Zaujímavé je i to, že žiakom (ak sú neplnoletí, ich zákonným zástupcom), ktorí dosiahli 

úspech v predmetových olympiádach, vypláca vláda Moskvy pol milióna rubľov (v prepočte 
okolo 7 000 €).  

Keď riaditeľovi hovoríme, že v našich médiách sa často objavujú o Rusku nepravdivé 
rusofóbne správy, s úsmevom poznamená, že keď na nich na Západe nadávajú, znamená to, že 
kráčajú správnym smerom, lebo keď ich chválili, tak to tak nebolo.  
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Pýtame sa na obrovský rozbágrovaný priestor, ktorý vidíme z okien. Riaditeľ nás 

informuje o výstavbe inovačného vedecko–výskumného centra Долина, ktoré inicioval rektor 
Sadovničij. Vláda Ruskej federácie prijala 28. marca 2019 uznesenie č. 332 o vytvorení tohto 
centra (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 332 
О создании инновационного научно–технологического центра Инновационный научно–
технологический центр МГУ Воробьёвы горы). Jeho súčasťou má byť Биомед 
(biomedicínske centrum zamerané na výskum živočíšnych buniek a prípravu liečiv), Нанотех 
(výskum nanotechnológií), Инфотех (rozvoj informačných technológií), Инжиниринг (výroba 
energií, robotika a špeciálne technológie),  Космос (výskum kozmu), Геотех (výskum Zeme 
so zameraním na vyhľadávanie nerastných surovín a využite potenciálu Arktídy, Sibíri 
a Ďalekého východu). 

 
Hotel Ukrajina 

Keďže Елена Владимировна Нечаева nám počas exkurzie poradila ísť sa pozrieť na 
диараму Москва do hotela Ukrajina (jeden zo siedmich mrakodrapov postavených krátko po 
vojne) na brehu rieky Moskvy oproti Bielemu domu – sídlu vlády – presúvame sa na 
Kutuzovský prospekt.  

Hotel sa teraz volá podľa siete hotelov, do ktorej patrí – Radisson Royal, ale myslím, že 
pre Moskovčanov ostal hotelom Ukrajina. 

Tento 34–poschodový hotel je vysoký 206 m. Položenie základného kameňa sa 
uskutočnilo 7. septembra 1947 (bolo súčasťou osláv 800. výročia založenia mesta), no 
štvorročná výstavba sa začala až v roku 1953. Po otvorení v roku 1957 bol hotel najväčší 
v Európe – bolo v ňom 1 026 izieb. Prvými ubytovanými boli hostia svetového festivalu 
mládeže a študentstva. Súčasťou bočných častí budovy je 255 dvoj- až štvorizbových bytov. 

Bez kontroly vchádzame do monumentálneho mramorom vykladaného vestibulu. 
V hoteli je 1 200 obrazov a 57 sôch. 

Súčasťou komplexu je banketová sála pre 1 000 ľudí, najväčší vnútorný hotelový bazén 
na svete či jedno z najväčších fitnes centier v Európe.    

Диарама je zaujímavá maketa centra mesta v mierke 1:75 v stave z roku 1977. Je 16 m 
široká, 6 m  vysoká a 9,5 m hlboká, zaberá plochu 300 m². Maketa bola vyrobená na výstavu 
v New Yorku, istý čas bola v komplexe ВДНХ, od roku 2007 je znova v hoteli. Cez slúchadlá 
si môžete vypočuť základné informácie o miestach, ktoré sú súčasťou makety.  
 
Dom knihy 
 Deň končíme v Dome knihy na Novom Arbate, ktorý je otvorený až do 23.00. Od svojho 
otvorenia v roku 1967 je najväčším kníhkupectvom v Ruskej federácii i bývalom Sovietskom 
zväze. 
 
DEŇ DESIATY – 28. január 2020 (utorok) 
 
Prednáška z lexikológie 
 Deň začíname prednáškou Лексический аспект обучения русскому языку. Prednáša 
nám už spred 6 rokov známa doc. Наталия Васильевна Татаринова, CSc., ktorá sa medzitým 
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stala dekankou подготовительного факультета. V roku 1995 absolvovala Moskovskú štátnu 
Lomonosovovu univerzitu.  
 Prof. Александр Степанович Мамонтов sa už druhýkrát na prednášku na tému  
Лингвострановедение neunúva bez ospravedlnenia, hoci sme ho stretli a v škole sa nachádza. 
 
Vzácne stretnutie so zakladateľom inštitútu a metodiky vyučovanie ruského jazyka ako 
cudzieho 
 Zažívame vzácne stretnutie s jedným so zakladateľov metodiky vyučovania ruského 
jazyka ako cudzieho – akademikom Vitalijom Grigorjevčom Kostomarovom.  

Vitalij Grigorijevič patrí k zakladateľom novej disciplíny – РКИ – teda vyučovania 
ruského jazyka ako cudzieho (русский как иностранный). Jej potreba vznikla v 60–tych 
rokoch v súvislosti s pomocou rozvojovým krajinám, keď sa napríklad založila i Univerzita 
družby národov pre občanov týchto krajín. Zistilo sa, že cudzincov nie je možnú učiť ruštinu 
tak ako tých, pre ktorých je rodným jazykom. Priviedol ho k tomu jeho učiteľ v Moskovskej 
štátnej Lomonosovovej univerzite a otec myšlienky osobitnej metodiky pre vyučovanie ruského 
jazyka ako cudzieho – známy jazykovedec akademik Viktor Vladimirovič Vinogradov. Vitalij 
Georgijevič bol od roku 1966 riaditeľom Научно–методического центра русского языка при 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ktorého jadro sa v roku 1973 pretransformovalo na Inštitút 
ruského jazyka A. S. Puškina. 

Narodil sa v Moskve v rodine historika a lekárky. V detstve v ťažkom období vojny žili 
v коммунальной квартире na známej moskovskej ulici Arbat. Otec bol účastníkom občianskej 
vojny a dobrovoľne odišiel i na front Veľkej vlasteneckej vojny. Mama bola profesorkou 
medicíny, kardiologičkou, priekopníčkou elektrokardiografie. Po ukončení univerzity v roku 
1953 Vitalij Gigorijevič požiadal o ruku Irinu Jevgenijevnu Terejevovú, budúcu známu lekárku, 
vedúcu Katedry nefrológie Первого московского медицинского института им. Сеченова. 
V manželstve žili takmer 50 rokov – do smrti Iriny Jevgenijevny v roku 2001.  

Akademik Kostomarov je zakladateľ a dlhoročný prezident (v rokoch 1990 – 2003) 
Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry МАПРЯЛ (asociácia bola 
založená v roku 1967 v Paríži), zakladateľ, prvý rektor a terajší prezident Inštitútu ruského 
jazyka A. S. Puškina, v ktorom sa nachádzame a ktorý bol pre mnohých z nás miestom našich 
stáží a prvých živých kontaktov so Sovietskym zväzom a neskôr Ruskou federáciou. Je  
i zakladateľ medzinárodného časopisu, ktorý dodnes existuje a všetci rusisti ho poznajú (jeho 
prvé číslo písal na písacom stroji vo svojej kuchyni v roku 1967) – Русский язык за рубежом. 
Je to v súčasnosti asi najvýznamnejší rusista planéty.    

Často zvádzal boje, riskujúc svoju kariéru, niekedy dokonca i slobodu, s rôznymi 
primitívnymi straníckymi funkcionármi, napríklad aj za metodiku vyučovania ruského jazyka 
ako cudzieho. Niektorí z nich nevedeli pochopiť, ako sa môže hovoriť o metodike vyučovania 
ruského jazyka ako cudzieho, keď „ruský jazyk je pre každého komunistu rodný“ . Dnes sa 
nad takýmto vysvetlením problematiky pousmejeme, ale v čase, keď boli pri moci rôzni 
obmedzenci, to bolo niekedy „na hrane“ a len veľká autorita Vitalija Grigorijeviča mnohé 
zachránila. 
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Akademik Kostomarov je nositeľom Štátnej ceny ZSSR (1979), Ceny prezidenta Ruskej 

federácie (2001), čestným doktorom univerzít v Číne, Maďarsku, Mongolsku, Nemecku, USA, 
no i na Slovensku – v roku 1982 mu bol udelený čestný doktorát Univerzity Komenského.  
 Vitalij Gigorijevič oslávil 3. januára 2020 svoje deväťdesiate narodeniny, no napriek 
tomu je veľmi vitálny, stále pracuje, prednáša, píše knihy. Posledná – Стилистика, любовь 
моей жизни… – vyšla nedávno. 
 Naposledy sme sa stretli na kongrese Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka 
a literatúry МАПРЯЛ na jar minulého roku v hlavnom meste Kazachstanu. 
 Keď som sa na dekanáte pýtal, kedy býva Vitalij Grigorijevič v inštitúte (myslel som, 
že už iba príležitostne), povedali mi, že okrem nejakých výnimiek, keď má nejaké zasadnutia 
mimo inštitútu alebo je odcestovaný, je tu každý deň a to, či je tu, zistíme veľmi ľahko – ak je 
prítomný, dvere na jeho pracovni sú stále otvorené.  
 Vitalij Grigorijevič má naozaj otvorené dvere a sedí za svojím počítačom. Keď mu 
povieme, že sme zo Slovenska, vyjde nám v ústrety s úsmevom a so slovami „из любимой 
мною страны“ (z mojej obľúbenej krajiny).  

V Bratislave sme ho privítali i v roku 1999 na 9. kongrese Medzinárodnej asociácie 
učiteľov ruského jazyka a literatúry МАПРЯЛ (ktorý som pomáhal organizovať) vo funkcii 
prezidenta asociácie. Naposledy navštívil Slovensko v roku 2013. 
 Vitalij Grigorijevič je veľmi milý a napriek veľkosti svojej osobnosti pôsobí (ako 
väčšina veľkých ruských osobností) veľmi skromne. Zotrváva s nami v priateľskom rozhovore. 
Pýta sa hlavne na prezidentku Asociácie rusistov Slovenska prof. Evu Kollárovú, ktorej pozdrav 
a dar odovzdávame. Pani profesorka ako hlavná organizátorka bratislavského kongresu bola 
členkou prezídia МАПРЯЛ, keď bol Vitalij Grigorijevič prezidentom. Ukazuje nám dary 
k jubileu, ktoré má poukladané na dlhom stole. Je medzi nimi aj čajový servis s blahoželaním 
podpísaným prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Vladimirovičom Putinom.  
 Vitalij Grigorijevič, s ktorým sa uvidíme na oslave jeho deväťdesiatin o pár dní, pri 
rozlúčke každému z nás ukláňajúc sa podáva ruku so slovami „большой поклон Словакии“ 
(hlboká poklona Slovensku). 
 
Múzeum Veľkej vlasteneckej vojny 
 Popoludní cestujeme metrom na stanicu Парк Победы a za výdatného sneženia (sneh 
sa ale rýchlo topí) sa presúvame do Múzea Veľkej vlasteneckej vojny (Центральный музей 
Великой Отечественной войны) na Поклонной горе.  

Téma obetí vo Veľkej vlasteneckej vojne je posvätná, lebo v Rusku a krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu niet rodiny, ktorá by v nej nestratila blízkeho človeka.  

Múzeum je rozsiahle a veľmi zaujímavé – sú tu panorámy rozhodujúcich bitiek, 
interaktívne fotografie Люди победы, na ktoré keď kliknete alebo keď zadáte meno bojovníka 
vo vojne, objavia sa dostupné informácie o ňom. Premietajú sa videofilmy, je tu množstvo 
veľmi zaujímavých materiálov zo súdobej tlače a podobne. Pôsobivá je sieň slávy (зал славы), 
v ktorom sú na bielom mramore vypísané mená tých, ktorým bol za bojové zásluhy udelený 
titul  Hrdina ZSSR.  

Vo vestibule čítame slová prezidenta Ruskej federácie Vladimira Vladimiroviča Putina: 
„У страны должны быть герои и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, 
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на примерах которых сегодняшнее поколение могло бы воспитываться и воспитывть 
свих детей.“ 
 Som tu už tretíkrát a stále je tu niečo nové – tentokrát môžeme vstúpiť do 
zinscenovaného domu zničeného v priebehu dobytia Berlína v máji 1945.  
 
DEŇ JEDENÁSTY – 29. január 2020 (streda) 
 
Neprihlásili sme sa – hrozí nám pokuta  

Ráno máme trochu poplach, lebo ruská byrokracia funguje na plné obrátky a prišli na 
to, že sme sa po príchode nezaregistrovali v miestnosti č. 222 v inštitúte. Musíme tam teda 
nacválať, fotia pas a миграционную карту a vraj nám hrozí pokuta, lebo sme to mali urobiť 
hneď po príchode. Keďže som vedúci skupiny, výčitky smerujú hlavne na mňa. (Nie som tu 
prvýkrát, no nepamätám si, že by sme niečo také robili. Buď to urobili za nás alebo je to nový 
výplod zbytočnej byrokracie, s ktorou sa nestretávame v iných štátoch, s ktorými máme vízový 
styk. Kiežby toto svoje úsilie preniesli radšej do včasného výdaja víz, aby nebolo treba stále 
pred cestou prežívať zbytočný stres, či na poslednú chvíľu nenájdeme vo vízach chybu, ako sa 
to už pár kolegyniam stalo.)  
 
 
 
 
Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 
 Nasleduje užitočná prednáška o možnosti využitia informačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávaní. Prednáša mladá dekanka filologickej fakulty inštitútu (má 
štvorročnú dcéru) doc. Анастасия Александровна Соломонова, CSc. 
 Anastasija Alexandrovna prichádza v úvode so zaujímavým delením generácií, ktoré 
uvádzam v tabuľke: 
 

Názov 
generácie 

Narodení  
v rokoch 

Čo ju ovplyvnilo Najobľúbenejší 
predmet v škole 

mlčanlivá 1923 – 1943 Veľká vlastenecká vojna, päťročnice, 
represálie 

ruský jazyk 

„baby-boomeri“ 1943 – 1963 kozmické lety, socialistické stavby 
(napr. BAM) 

matematika 

generácia X 1963 – 1984 studená vojna dejepis 
generácia Y 1985 – 2000 prestavba, glasnosť, rozpad ZSSR literatúra 
generácia Z po r. 2000 rozvoj technológií a sociálnych sietí cudzie jazyky 

  
Generáciu Z („зеты“) stručne charakterizuje takto: stále potrebujú k svojej práci inštrukcie, a to 
v podobe malých krokov s ich odôvodnením, úlohy by mali byť individuálne a rôznorodé, 
kritizovať jej príslušníkov nemá zmysel, lebo to považujú za zbytočnú informáciu, lepšie je 
analyzovať, čo urobili dobre a čo nie, treba ich často chváliť, lebo je to generácia „lajkov“ a 
„klipová“ generácia rýchlo striedajúca činnosti. 
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 Okrem množstva užitočných zdrojov informácií, ktoré sa dajú využiť vo výchovno–
vzdelávacom procese, pani docentka charakterizuje aj pojem дисплейный текст (akýkoľvek 
text na akomkoľvek displeji), ktorý navrhol zaviesť akademik Kostomarov, keďže sa značne 
odlišuje od klasického textu. 
 
Treťjakovka 

Popoludnie venujeme prehliadke nádherných obrazov v Treťjakovskej galérii. 
 
Návšteva areálu ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) 

Po prehliadke Treťjakovskej galérie navštevujeme zrekonštruovaný areál Výstavy 
úspechov národného hospodárstva (Выставка достижений народного хозяйства).  

Ide o výstavný komplex na severe Moskvy, ktorý je po generálnej rekonštrukcii. 
Otvorený bol v roku 1939, v rokoch 1939 – 1959 niesol názov Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка (Všezväzová poľnohospodárska výstava) v rokoch 1992 – 
2014 Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).  

Zaberá územie takmer 250 ha.  
Výstavu každoročne navštívi 30 miliónov návštevníkov.  
K najzaujímavejším objektom areálu patria súsošie Viery Ivanovny Muchinovej 

Рабочий и колхозница, fontány Дружба народов (Priateľstvo národov) a Каменный цветок 
(Kamenný kvietok), ktoré krásne svietia rôznymi meniacimi sa farbami. 

Sú tu i rôzne zaujímavé expozície, napríklad múzeum ilúzií či múzeum sovietskych 
hracích automatov.  

Prechádzame okolo najväčšieho klziska v Európe, ktoré navštívi počas zimnej sezóny 
(od 22. novembra do 9. marca) pol milióna korčuliarov. Počas novoročnej noci sa na klzisku 
korčuľovalo 4 457 ľudí, čo bolo zaznamenané ako svetový rekord.  

Zrekonštruované sú napríklad pavilóny Bielorusko či Arménsko. 
Náhodou vchádzame do budovy, ktorá je označená ako pobočka moskovskej radnice 

(мэрии). Máme zaujímavý zážitok. Usádzajú nás do tmavej kabínky, kde sa premieta 3D film 
o tom, ako sa vybavovali cestovné doklady kedysi a dnes. Dozvedáme sa, že niekedy 
potrebovali povolenie na cestu i vtedy, keď šli iba do vedľajšej gubernie. Povolenie vydával 
starosta, ktorý predtým zvolal сельский совет (obecnú radu), aby sa obyvatelia dediny 
vyjadrili, či si ten, kto chce opustiť guberniu, zaslúži povolenie. Ak vyjadrili súhlas, vystavil 
mu покарманное письмо (list do vrecka), ktorým sa musel počas celej svojej cesty 
preukazovať. Samozrejme, nebolo vystavené hneď – vystavoval ho pisár, ktorý si zakladal na 
svojej funkcii a bolo treba dlho čakať, často, čo je tiež vo filme zobrazené, dať úplatok. (Vo 
filme sa cítime, ako v tej dobe – úradník prikladá do starej pece a keď sa okolo seba 
poobzeráme, vidíme napríklad po zemi porozhadzované kopy listín a dreva.) Hrozné to bolo 
i počas socializmu, keď obyvatelia Sovietskeho zväzu nevlastnili pas, bol im vydávaný iba na 
konkrétnu cestu a museli presne dodržať termín vycestovania i návratu, ak nechceli byť 
obvinení z pokusu o emigráciu. Pas nedostali jednoducho. Jeho vydanie muselo byť schválené 
na schôdzi členov Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, kde sa straníci museli vyjadriť, či 
nevedia o tom, že by sa dotyčný chystal nevrátiť sa do ZSSR. Na pas sa čakalo po tejto schôdzi 
ešte ďalšie 3 – 4 mesiace. Film sa končí letom na Mars (keď sa okolo seba poobzeráme, 3D 
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technológia vytvára pocit, akoby sme naozaj boli na Marse), kde sa len prikladajú elektronické 
kódy a všetko prebieha rýchlo a hladko.     

V závere nášho pobytu na ВДНХ navštevujeme veľmi zaujímavý pavilón – 
исторический парк Россия – моя история (historický park Rusko – moja história), kde sa dá 
stráviť i niekoľko dní. Otvorený bol v roku 2015 v pavilóne č. 57. Ide o multimediálny komplex, 
kde sa využíva najmodernejšia technika – hologramy, dotykové obrazovky, 3D filmy, videá 
a iné. Sú prístupné expozície Rurikovičovci, Romanovovci a Roky 1917 – 2017. Môžete 
napríklad kliknúť na meno panovníka a zobrazujú sa informácie o ňom, otvoríte knihu a začnú 
vám v nej naskakovať zlaté písmenká charakterizujúce dejinné udalosti, cyklicky sa premieta 
veľa krátkych filmov s historickými zábermi na rôzne témy daného obdobia. Ide o veľmi (aj po 
technickej stránke) zaujímavú expozíciu.  

Zaujímavá je expozícia venovaná 20. storočiu. Podčiarkuje sa v nej, že v roku 1917 
patrilo Rusko medzi 5 najrozvinutejších štátov sveta. Februárová revolúcia sa označuje za 
prevrat s podporou západných mocností a porovnáva sa s farebnými revolúciami v arabských 
krajinách a ukrajinským majdanom, uvádzajú sa i rôzne dôkazy týchto tvrdení. Ľudia šli za 
tými, ktorí ponúkali jednoduché a prijateľné riešenia – pôdu a fabriky ľudu. Vo filme zaznie aj 
veta „Sami si za to môžeme (В  своих бедах виноваты мы сами).“ Ako nepotrebná sa označuje 
Leninom vedená revolúcia, ktorú Rusku ani svetu vôbec nebolo treba (s čím ja i súhlasím). 
Badať ducha, že ani teraz Rusku revolúciu netreba (vidíme, čo sa deje v tých častiach sveta, 
kde ich krajina, ktorá by najradšej sama svetu vládla, zorganizovala – to je už moja poznámka). 
Časť expozície tvorí oddiel Механика революций (Mechanizmus revolúcií). Spomína sa 
i obdobie po druhej svetovej vojne. Na Západe predpovedali, že na obnovu vojnou zničeného 
ZSSR bude treba 40 – 50 rokov (napríklad bez strechy nad hlavou ostalo 25 miliónov ľudí, 
každý siedmy obyvateľ ZSSR zahynul). Predvojnovú úroveň hospodárstva ale vďaka 
entuziazmu sovietskych ľudí dosiahol Sovietsky zväz už v októbri 1947. Zaujímavý je i údaj 
uvedený známym ruským ekonómom Alexejom Leonidovičom Kudrinom, ktorý bol v rokoch 
2000 – 2011 ministrom financií Ruskej federácie. Na začiatku Putinovej éry predstavoval dlh 
Ruskej federácie 140 % hrubého domáceho produktu a na jeho обслуживание bolo treba 3 
rozpočty. Treba sa naozaj skloniť pred tým (viem to aj sám posúdiť; absolvoval som tu 5 
dlhodobejších pobytov), akú úroveň vo všetkých oblastiach života za tie roky Ruská federácia 
dosiahla.   
 
DEŇ DVANÁSTY – 30. január 2020 (štvrtok) 
 
Na oslave deväťdesiatin 
 Na dnešné dopoludnie budeme tiež spomínať celý život. Poprosil som prorektorku 
inštitútu Marinu Ivanovnu Jaskevič ešte kým sme boli na Slovensku, či by sme sa nemohli 
zúčastniť na oslavách 90. výročia narodenia akademika Vitalija Grigorijeviča Kostomarova, 
o ktorej som sa dozvedel, a my dnes v rukách naozaj držíme pozvánku na toto milé podujatie. 
 Cestujeme metrom na stanicu Кропоткинская a odtiaľ sa pešo presúvame na známu 
ulicu Престиженка.  
 Vstupujeme do nádhernej budovy Центрального дома учёных Российской академии 
наук (Ústredného domu vedcov Ruskej akadémie vied), kde sa koná торжественное 
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чествование юбиляра академика Виталия Григорьевича Костомарова, ktorý 3. januára 
2020 oslávil 90. narodeniny.    
 Konferenciermi podujatia sú kolegovia Vitalija Grigorijeviča z inštitútu – prof. 
Владимир Иванович Аннушкин (кафедра русской словесности и межкультурной 
коммуникации) a prof. Ирина Анатольевна Лешутина (заместитель декана 
филологического факультета по научной работе). 
 Aj keď sú prítomní významní hostia, podujatie má skôr ľudský rozmer. Ako hovorí 
v úvode Irina Anatolijevna: „Мы собрались в этом прекрасном зале на торжественное и 
сердечное, официальное и неформальное, стилистически возвышенное и разговорно–
дружеское юбилейное заседание – и научное собрание, и праздничную встречу, и 
дружеский фуршет.“ 
 Hudobné čísla programu pripravil симфонический оркестр им. А. П. Бородина ЦДУ 
РАН pod vedením profesora Московской консерватории Pavla Borisoviča Lando. Začal 
Mozartovou Malou nočnou serenádou. 
 Svoj hudobný talent prejavil aj prof. Annuškin, keď v jeho podaní zazneli napríklad 
zhudobnená báseň Korneja Čukovského Radosť (pán profesor poznamenal, že ju spievajú na 
všetkých medzinárodných rusistických podujatiach) či Ласточка Gavriila Deržavina.  
 Profesorka Ruskej univerzity družby národov Галина Николаевна Трофимова si 
pripravila hudobné číslo Пишущая машинка – na stroji píše v rytme sprevádzajúcej hudby 
a predstavuje Vitalija Grigorijeviča v dávnych časoch, keď skoro ráno už sedí vo svojej 
pracovni za písacím strojom. 
 Súčasťou programu sú milé blahoželania k jubileu, ktoré Vitalij Grigorijevič počúva 
vždy stojac a zdvorilo za ne ďakuje.  
 Konferencieri oznamujú, že dostali blahoželania z 34 štátov sveta. Spomínajú napríklad 
prezidenta Ruskej federácie, Совет Федерации, veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v 
Ruskej federácii, Granadskú univerzitu, Chorvátsku asociáciu rusistov, blahoželania z 
Belgicka, Japonska, Soulu, Osla a mnohé ďalšie.  

Ako prví prichádzajú majitelia vydavateľstva Златоуст Anna a Stanislav Golubjevovci, 
ktorí pre Vitalija Grigorijeviča nakrútili i krátky film. 
 Na scéne sa objavuje prezident Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka 
a literatúry МАПРЯЛ a председатель Совета по русскому языку при президенте 
Российской Федерации, prapravnuk Leva Nikolajeviča Tolstého Vladimir Iľjič Tolstoj. 
Okrem iného hovorí o tom, že o Vitalijovi Grigorijevičovi vedel už v detstve: „Я знал о вашем 
существовании с самого раннего детства. Я вырос в семье филологов, которые работали 
с вами вместе и всегда отзывались о вас с огромным уважением“. (Jeho otec bol profesor 
na Katedre žurnalistiky Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity, mama učila ruštinu 
cudzincov, aj ujo a teta boli akademici.)  

Vladimir Iľjič číta i pozdrav člena Prezídia МАПРЯЛ Arta Mustajokiho z Fínska, ktorý 
mal byť osobne prítomný, no cestu mu prekazilo zhoršenie zdravotného stavu jeho manželky. 

Smiech v sále vyvolá, keď prof. Annuškin ohlasuje aj blahoželanie predsedu vlády (po 
pauze) – Dmitrija Medvedeva (v čase jubilea bol ešte úradujúcim premiérom) s poznámkou, že 
premiéri sa menia, ale Vitalij Grigorijevič ostáva. 
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K blahoželaniam sa pripája Moskovská patriarchia, v mene hlavy pravoslávnej cirkvi 

патриарха московского и всея Руси Kirilla prichádza jubilanta pozdraviť протоиерей Лев 
Семёнов. 
 Prezident Ruskej akadémie vzdelávania Jurij Petrovič Zinčenko odovzdáva Vitalijovi 
Grigorijevičovi Medailu Cyrila a Metoda. 
 Dojímavé je, keď na pódium vystúpi celá plejáda kolegov z Российского университета 
дружбы народов. Vedie ju prorektorka  по дополнительному образованию Анжела 
Викторовна Должикова. Univerzita bola založená v roku 1960 (vtedy Университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы) na pomoc krajinám, ktoré sa práve zbavili koloniálnej 
nadvlády a potrebovali vzdelané kádre vo všetkých oblastiach života. Univerzita bola 
pomenovaná po prvom premiérovi Konžskej demokratickej republiky, ktorý sa stal symbolom 
boja proti koloniálnej nadvláde. Spočiatku mala 6 fakúlt (napr. lekárku, poľnohospodárku – 
takéto kádre boli hlavne potrebné), dnes ich má 20. Prvých 228 absolventov ukončilo univerzitu 
v roku 1965 a boli zo 47 krajín. Najmilším členom delegácie, ktorý sa vyjadrí, že každé 
stretnutie s Vitalijom Grigorijevičom je intelektuálny sviatok, je legenda – prvá učiteľka 
ruského jazyka ako cudzieho, autorka legendárnej učebnice pre cudzincov Русский язык в 
упражнениях, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1963 dočkala 80 vydaní a mutácií v 17 
jazykoch a dodnes sa podľa nej cudzinci učia –  prof. Серафима Алексеевна Хавронина. 
Napriek tomu, že Serafima Alexejevna má po deväťdesiatke (aj keď tak vôbec nevyzerá), stále 
ešte učí cudzincov v Ruskej univerzite družby národov, a to od jej založenia, teda 60 rokov. 
Z jej úst pevným hlasom zaznejú slová: „Каждый ваш доклад, каждое выступление – это 
интеллектуальный праздник. У вас дар уметь говорить умно, интересно, красиво.“ 
 Zablahoželať prichádzajú aj kolegovia z Inštitútu ruského jazyka V. V. Vinogradova 
Ruskej akadémie vied. V mene riaditeľky ústavu Марии Леонидовны Каленчук jubilantovi 
blahoželá zástupkyňa riaditeľky Елена Яковлевна Шмелёва. (Známy jazykovedec, predseda 
ortografickej komisie, ktorý prebral po Vitalijovi Grigorijevičovi žezlo vo vydávaní časopisu 
Русская речь, je jej manžel Алексей Дмитриевич Шмелёв, ktorého blahoželania tiež 
odovzdala, známi lingvisti sú i jej svokrovci.) 
 Moskovskú štátnu Lomonosovovu univerzitu zastupuje vedúca katedry anglistiky  Oľga 
Viktorovna Alexandrovová. 
 Za členstvo v попечительском совете Пушкинского конкурса Российской газеты 
pre učiteľov ruského jazyka zo zahraničia ďakuje Vitalijovi Grigorijevičovi predsedníčka 
poroty tejto súťaže Марина Королёва. Oceňuje aj fyzickú kondíciu jubilanta – keď naposledy 
utekali pred dažďom z moskovskej radnice do stanice metra, ledva za ním stíhala. Vitalij 
Grigorijevič sa vyjadrí, že tento denník je jediný, ktorý sa nedopúšťa jazykových chýb. 
 Vitalijovi Grigorijevičovi blahoželajú i výkonný riaditeľ Фонда Русский мир 
Владимир Кочин, zástupkyňa riaditeľa Московского Дома соотечественников Анна 
Колесникова (daruje jubilantovi knihu 100 судеб российских соотечественников) a 
zástupca riaditeľa Россотрудничества Павел Шевцов, ktorý mu odovzdáva medailu 
Россотрудничества „за укрепление мира, дружбы и сотрудничества“. 
 Recitáciou básne Выучу русский язык zaujme študent zo Sýrie. 
 Prichádzajú aj инязовцы – predstavitelia dnešného Московского государственного 
лингвистического университета (pôvodne – pri jeho založení v roku 1930 – to bol Институт 
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новых языков – odtiaľ názov инязовцы, neskôr niesol meno generálneho tajomníka 
francúzskej komunistickej strany Maurica Thoreza; ide o najvýznamnejšiu ruskú univerzitu 
pripravujúcu učiteľov rôznych cudzích jazykov a prekladateľov). Keď mal Vitalij Grigorijevič 
ešte ako študent problémy na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite, keď neschválil 
učenie Marra, prešiel na túto univerzitu a skončil tu angličtinu, cez ktorú sa vlastne dostal 
k cudzincom a neskôr k ich výučbe ruštiny. Akademik Vinogradov ho ale povolal naspäť na 
Lomonosovovu univerzitu, keď sa primitívne názory Nikolaja Marra (napríklad o triednom 
charaktere jazyka) prestali považovať za vedecké a prestali sa prenasledovať tí, ktorí s nimi 
nesúhlasili.      
 Prichádza asi najdojímavejšie poďakovanie. Na pódium vystupuje чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Бенин в Российской Федерации и странах СНГ 
(mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Beninu v Ruskej federácii a krajinách Spoločenstva 
nezávislých štátov) Анисет Габриэль Кочофа. Absolvoval Российский университет нефти 
и газа имени Губкина, kde obhájil i hodnosť kandidáta geologicko–mineralogických vied, je 
i docentom tejto univerzity pre oblasť geológie a nálezísk ropy a zemného plynu, čestným 
profesorom Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina a niekoľkých ďalších ruských 
univerzít, prednáša i na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite a Ruskej univerzite 
družby národov. V roku 1981 prišiel na štúdium do Sovietskeho zväzu z rodiny, ktorá bývala 
v zapadnutej beninskej dedine. V rodine bolo 11 detí a negramotná mama, ktorá nestrávila ani 
jeden deň v škole. Nazbierali 15 dolárov, s ktorými ho poslali do Moskvy. Gabriel šiel hneď na 
druhý deň za dekanom s tým, že sa chce vrátiť domov. Triasol sa od zimy, neovládal jazyk ani 
písmo, ktoré je odlišné od latinky (v Benine je úradným jazykom francúzština), mesto bolo 
obrovské, nevedel sa v ňom orientovať, všetko mu bolo cudzie. Dekan sľúbil, že mu to vybaví, 
ale úradom to bude trvať istý čas. To však bola iba výhovorka – ponúkol mu pomoc pri 
osvojovaní si ruštiny a počkal si, kým príde Gabriel za ním s tým, že sa už nechce vrátiť domov. 
Potom vytiahol zo skrinky jeho pas,  ktorý žiadnym úradom neposunul. Gabriel tu nakoniec 
žije už takmer 40 rokov a nešetrí chválou na Rusko, resp. Sovietsky zväz, hlavne na ľudí tu 
žijúcich a vzdelávací systém. Založil si tu i rodinu – manželka je z Krasnodaru, majú spolu 2 
dcéry. Za zmienku stojí i to, že všetci jeho súrodenci nielenže ukončili vysoké školy (ďalší traja 
z nich v Sovietskom zväze, resp. Rusku), ale všetci získali hodnosti kandidátov vied. Gabriel 
je zakladateľ a prezident Asociácie zahraničných študentov v Rusku, ktorá dnes združuje 
200 000 členov zo 165 krajín.  Vitalija Grigorijeviča oslovuje „дорогой отец“ (drahý otec) 
a dojímavo ďakuje nielen v mene svojom, ale i v mene 1 500 000 zahraničných študentov 
z rozvojových krajín, ktorí iba vďaka ruskému jazyku a Sovietskemu zväzu, resp. neskôr Ruskej 
federácii mohli absolvovať vysokoškolské vzdelanie v rôznych odboroch a vrátiť sa domov 
pomáhať pri hospodárskom rozvoji svojich krajín. (Только благодаря России и русскому 
языку мы получили путёвку в жизнь.) Hovorí o krajinách, kde má iba 1 % obyvateľov 
vysokoškolský diplom, kde je 70 % obyvateľov negramotných, väčšina ľudí žije z menej ako 1 
dolára na deň a spomína, ako priviezol svojej škole, kde získal základné vzdelanie, z Ruska dar 
– 2 počítače, no riaditeľ mu vysvetlil, že ich nebudú môcť používať, lebo ešte stále nemajú 
elektrinu. Časť jeho vystúpenia má i humorný nádych, napríklad keď spomína, ako boli 
s Vitalijom Grigorijevičom na konferencii vo Vietname (tam mu Vitalij Grigorijevič povedal: 
„Каждое утро заходишь ко мне в номер и проводим дезинфекцию.“) Ak si nájdete 45 
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minút, pozrite si televíznu reláciu s týmto zaujímavým človekom. Vypočujete si množstvo 
hodnotných myšlienok z rôznych oblastí života. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16181694095524772335&from=tabbar&text=%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%
80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BE%D1%
84%D0%B0 

Krátko pred záverom programu vychádzajú na scénu kolegovia Vitalija Grigorijeviča 
na čele s rektorkou inštitútu Margaritou Nikolajevnou Ruseckou. Znejú „kostomarky“ – výroky 
jubilanta a krátke príhody s ponaučením. Jedna z nich je spomienka Vitalija Grigorijeviča na 
jeho učiteľa geografie: „Во время войны в школе не было отопления. Мы сидели в шапках 
и пальтишках, а учитель географии всегда в пиджаке и без шапки. „Вы можете, а мне 
неприлично,“ говорил он. Этого преподавателя я запомнил на всю жизнь.“ („Cez vojnu sa 
v škole nekúrilo, sedeli v čiapkach a kabátoch. Učiteľ geografie bol ale stál v saku a bez čiapky. 
„Vy môžete, ale mne je to nepríjemné,“ hovoril. Tohto učiteľa som si zapamätal na celý život.“) 

Kolegovia potom spievajú pieseň zloženú špeciálne pre jubilanta o tom, ako ho majú 
radi (časť refrénu znie: „Мы Вас любим, будьте с нами“). 

Záver programu patril vyjadreniu jubilanta: „Спасибо! Меня сегодня поздравили 
многие. Я не знал, что у меня так много друзей. У меня были две учительницы русского 
языка в школе, которых я полюбил, а благодаря им полюбил язык – и с тех пор всегда 
люблю и русский язык, и русских людей. И мне везло – я встречал очень хороших людей. 
Я всем благодарен. Я хочу, чтобы все были довольны и счастливы. О чём я могу сегодня 
сказать? Я могу сказать, что бо́льшая и больша́я часть жизни, к сожалению, прошла. 
Осталась явно меньшая часть. Но мне хотелось бы, чтобы она была трудовой, чтобы в 
эти годы, в которых, я надеюсь, мне будет уютно и здраво, приносить пользу – чтобы 
работать, чтобы трудиться. Вот что я желаю сам себе. И чтобы рядом были хорошие 
люди. Спасибо!“ 
 Po programe sme pozvaní na slávnostný banket. Prorektor Michail Andrejevič Osadčij 
vyhlasuje „открытый микрофон“ – ktokoľvek môže ešte jubilantovi zablahoželať alebo 
čokoľvek povedať. Zaznie ešte niekoľko gratulácií. Okrem kolegov jubilanta z inštitútu vidím 
prezidentku Moldavskej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry, rektorku Славянского 
университета Республики Молдова  prof. Taťjanu Petrovnu Mlečko, prezidentku Poľskej 
asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry, profesorku Varšavskej štátnej univerzity 
Ľudmilu Šipelevič či prezidenta Španielskej asociácie rusistov, profesora Granadskej 
univerzity Rafaela Gusmana Tirada, ktorých poznám zo zasadnutí valného zhromaždenia 
МАПРЯЛ. 
 Rozprávame sa s rektorkou inštitútu Margaritou Nikolajevnou Ruseckou, fotograf 
inštitútu nám robí spoločnú fotografiu. Vitalij Grigorijevič má дачу в Подмосковье в посёлке 
Николина гора, kde majú chaty významné ruské osobnosti. Jeho chata je vedľa chaty známeho 
ruského režiséra Nikitu Sergejeviča Michalkova. Vitalij Grigorijevič ešte v minulom roku 
chodieval na chatu na vlastnom aute, ktoré sám šoféroval. Na chate sám podľa vlastného 
špeciálneho receptu pripravuje яблочное варенье, ktoré rozdáva kolegom v inštitúte. Margarita 
Nikolajevna nám hovorí, že Vitalij Grigorijevič by si už mal ísť oddýchnuť, keďže zajtra ho 
čaká účasť na dvojdňovej konferencii pri príležitosti jeho jubilea Горизонты современной 
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русистики, ale on o tom nechce ani počuť. Živo beseduje s účastníkmi banketu a rozdáva 
úsmevy na všetky strany.     
 Poznámka: Keď píšem tieto riadky, akademik Vitalij Grigorijevič Kostomarov už, žiaľ, 
nie je medzi nami. Po týždňovom liečení na kardiologickom oddelení v nemocnici (z ktorej sa 
ešte vypýtal na zasadnutie диссертационного совета) sa večer 26. marca 2020 s týmto svetom 
rozlúčil. Keďže v Moskve práve v tom čase začínajú platiť prísne opatrenia súvisiace 
s epidémiou koronavírusu, rozlúčka s ním sa uskutočnila 30. marca 2020 iba vo veľmi úzkom 
kruhu kolegov a blízkych v jeho obľúbenom Храме святых апостолов Петра и Павла в 
Новой Басманной слободе. Aby sa predišlo veľkej účasti ľudí, vedenie inštitútu a najbližší 
príbuzní prijali podľa slov rektorky neľahké rozhodnutie – oznámiť čas a miesto konania 
poslednej rozlúčky dodatočne. Vo vyhlásení rektorky sa hovorí: „Уверена, если бы не 
пандемия, на этой службе были бы тысячи людей – тех, кто знал его лично, кто учился 
по его учебникам, кто знал его, как учёного, педагога, организатора науки, создателя 
Института Пушкина“. V ten istý deň sa uskutočnila v Nikolo–Archangeľskom krematóriu 
kremácia. Urna bude uložená na Novodevičom cintoríne vedľa jeho manželky, známej ruskej 
lekárky–nefrologičky Iriny Jegenijevny, ktorú prežil o 19 rokov. Z dôvodu uzavretia hraníc 
Ruskej federácie a prerušenia medzinárodnej leteckej dopravy v súvislosti so svetovou 
pandémiou sa na poslednej rozlúčke nemohli zúčastniť ani najbližší Vitalija Grigorijeviča – 
dcéra a vnučka – ktoré žijú v Spojených štátoch amerických. Aj také príbehy píše život...  
 
Chrám Krista Spasiteľa 
 Keďže sa nachádzame neďaleko Chrámu Krista Spasiteľa postaveného na počesť   
víťazstva nad Napoleonom na základe rozhodnutia cára Alexandra I., zastavujeme sa na jeho 
prehliadku. 

V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a zničený, v 90–tych rokoch minulého 
storočia znova postavený. 
 
Puškinovo múzeum výtvarného umenia 
 Neďaleko chrámu sa nachádza toto veľkolepé múzeum svetového výtvarného umenia. 
Nachádzajú sa tu vzácne exponáty zo starovekého Grécka a Ríma, obrazy flámskych umelcov, 
byzantské či talianske umenie. 
 Za zmienku stojí prezidentka múzea Irina Alexandrovna Antonovová (jej pracovňu 
nachádzame na prízemí múzea, ktorému dominuje veľká socha Herkula), ktorá organizuje 
výstavy v múzeu i výstavy múzea v zahraničí napriek svojmu úctyhodnému veku – 98 rokov. 
Keď sa rozbehne po sálach múzea, nie je ľahké ju dobehnúť. 
 
Центральный музей современной истории России  
 Neďaleko stanice metra Тверская sa nachádza zaujímavé Ústredné múzeum novodobej 
histórie Ruska, ktoré mapuje dejiny 19. a 20. storočia. 
 Uvediem niekoľko zaujímavých faktov, ktoré sa tu prezentujú.  

Российская империя bola v polovici 19. storočia druhým najväčším štátom na svete po 
Veľkej Británii. Žilo tu 74 miliónov obyvateľov, z ktorých bolo 86 % roľníkov. 
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 V poslednej štvrtine 19. storočia budúci zástancovia socialistického usporiadania Ruska 
organizujú teroristické útoky proti predstaviteľom štátnej moci, ktoré vyvrcholia smrťou cára 
Alexandra II. v dôsledku atentátu v roku 1887. 
 Podľa prvého a zároveň posledného sčítania obyvateľov Российской империи v roku 
1897 žilo v Rusku viac ako 125 miliónov obyvateľov, 13,4 % v mestách.    
 V roku 1909 sa Rusko dostalo na prvé miesto v zbere obilnín. Takmer tretinu vyvážalo. 
 V roku 1910 boli realizované technické skúšky prvého ruského lietadla. 
 Vďaka Stolypinovej agrárnej reforme sa do oblasti Sibíri presťahovalo 3,7 milióna ľudí, 
vzniklo tam okolo 10 000 nových dedín a miest. 
 V roku 1913 žilo v Rusku 166 miliónov obyvateľov (viac ako dnes).  
 V roku 1913 sa Rusko dostalo do pätice najviac rozvinutých krajín sveta. 
 
DEŇ TRINÁSTY – 31. január 2020 (piatok) 
 
Účasť na otvorení konferencie 

Ráno sa zúčastňujeme na otvorení konferencie Горизонты современной русистики, 
ktorá je organizovaná Štátnym inštitútom ruského jazyka A. S. Puškina pri príležitosti výročia 
narodenia prezidenta inštitútu Vitalija Grigorijeviča Kostomarova. 
 Zúčastňuje sa na nej 229 jazykovedcov 26 krajín. Okrem Ruska sú zastúpené Alžírsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Čína, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, India, Irán, 
Kazachstan, Libanon, Litva, Mjanmarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené 
štáty americké, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Tadžikistan, Turecko a Ukrajina. 
 
Účasť na výučbe cudzincov 
 Zúčastňujeme sa na 2 hodinách výučby ruského jazyka cudzincov. Učia mladučké 
učiteľky – Alexandra Georgijevna de Paulus a Oľga Nikolajevna Chalejevová.  

Skupiny sú zmiešané, v každej je veľa Číňanov. Učiteľka radí, aby si študent, ktorý 
odcestoval domov oslavovať Čínsky nový rok, rezervoval lístok z Číny do Moskvy po 1. marci, 
lebo dovtedy budú zrejme uzavreté hranice Ruskej federácie s Čínou. Ďalšej študentky, ktorá 
mala zvýšenú teplotu, sa pýta, či bola u lekára. Značí si jej meno a telefónne číslo. O chvíľu to 
prichádza zistiť samotná dekanka. (Až spätne doma sme si uvedomili, že to zrejme súviselo 
s epidémiou spôsobenou koronavírusom. Keďže do internátu prichádzame každý deň až 
neskoro v noci, správy veľmi nesledujeme, dozvedáme sa ich až po príchode domov. Pamätám 
si len, ako kolegyňa Katka čítala na internete, ako rýchlo Číňania stavajú nové nemocnice.) 
 
Ukončenie zimnej školy a odovzdanie certifikátov 
 Po vyplnení ankety (kritizujeme hlavne stály problém inštitútu – ubytovanie a zastaraný 
zvyk – jeden kľúč na izbu; ak niekto prišiel skôr, nemohol zaspať alebo bol odomknutý) nám 
popoludní dekanka fakulty doplňujúceho vzdelávania Dana Kazimirovna Bartoš slávnostne 
odovzdáva certifikáty o absolvovaní zimnej školy. Dostávame ich spolu s kirgizskými kolegami 
a urobíme si pár spoločných fotografií. 
 
 

36 
 



Dušan Kazimír 
Moskovské reminiscencie 

 
Pobočka Treťjakovky 
 Ideme si pozrieť expozíciu moderného umenia 20. storočia do pobočky Treťjakovskej 
galérie – Центральному дому художника на Крымском валу. Zo stanice metra Парк 
культуры môžeme ísť 1 zastávku trolejbusmi 10 alebo Б, ale volíme si pešiu chôdzu cez 
Krymský most a vidíme dosť zblízka i sporný pamätník Petra Veľkého, ktorého autorom je 
bývalý „dvorný“ architekt už zosnulého primátora Moskvy Jurija Michjloviča Lužkova – 
Gruzínec Zurab Konstantinovič Cereteli. (Lužkov bol primátorom v rokoch 1992 – 2010, 
Moskvu veľmi pozdvihol, no vraj aj bankové účty svojej rodiny; prezident Medvedev ho na 
jeseň 2010 odvolal „v súvislosti so stratou dôvery“; dlhšie žil v Londýne a zomrel v decembri 
2019 v Mníchove na klinike po náročnej operácii srdca vo veku 83 rokov.) Sú názory, že 
pamätník treba presunúť na iné miesto, že Petrohrad zbavil Moskvu štatútu hlavného mesta, za 
čo môže Peter Veľký, takže pamätník v Moskve si nezaslúži, dokonca i také, že ide o prerobený 
pamätník Kolumbovi, ktorý autor ponúkal v roku 1992 k výročiu objavenia Ameriky 
Američanom, ale ho nekúpili.  
 V Центральном доме художника si často spomíname na učebnicu Встречи с Россией, 
lebo tu nachádzame originály mnohých maliarov, ktorí sa v nej spomínajú – Alexandry Exter, 
Natálie Gončarovovej, Vasilija Kandinského, Pjotra Končalovského, Alexandra Kuprina, Iľju 
Maškova, Alexandra Rodčenka, Marca Chagalla a mnohých iných. (Koho moderné umenie 
zaujíma, treba si na galériu rezervovať čas, je dosť rozsiahla.) 
 U úvode expozície čítame slová známeho avantgardného maliara Kazimira Maleviča: 
„Мы пришли, чтобы очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу 
плесень прошлого и восстановить время, пространство, темы и ритм, движение, основы 
сегодняшнего дня.“  
 Zaujímavé je, že po tom, čo v roku 1936 vyšiel v sovietskej Pravde článok P. Križencova 
O Treťjakovskej galérii, v ktorej vyčítal galérii, že namiesto „mnohých hodnotných diel, ktoré 
sú v depozite, vystavuje tieto pseudohodnotné“, sa v depozite ocitli práve diela predstaviteľov 
avantgardy, a to až do roku 1995. 
 Vedľa budovy sa nachádza Музеон so sochami predstaviteľov sovietskeho obdobia, ale 
i s veľmi modernými sochami. 
 
 
DEŇ ŠTRNÁSTY – 1. február 2020 (sobota) 
 
Zaujímavosti o metre 
 Po chutných raňajkách v reštaurácii Теремок, na ktoré nás pozvala kolegyňa Táňa pri 
príležitosti svojich menín, sa rozdeľujeme, keďže je to náš posledný deň v Moskve. 
 Dámy smerujú do obchodu s módou Outelt (premáva tam bezplatný shuttle zo stanice 
metra Котельники). 
 Ja náhodou natrafím na veľmi zaujímavý Центр профориентации Московского 
метрополитена na stanici metra Выставочная v supermodernej časti mesta s 10 mrakodrapmi 
Москва–Сити. Ide vlastne o múzeum histórie a súčasnosti metra, ktorého cieľom je aj získať 
budúcich zamestnancov. Bolo otvorené 15. mája 2015 pri príležitosti 80. výročia otvorenia 
prvej trasy moskovského metra.  
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 Uvediem pár zaujímavostí: 
 O možnosti sprevádzkovať v Moskve takýto druh dopravy sa hovorilo od roku 1902.
 Zámer postaviť v Moskve metro zaznel prvýkrát z úst straníckeho predstaviteľa, ktorý 
bol niekoľkokrát ministrom dopravy ZSSR, Lazara Kaganoviča 15. júna 1931 na zasadnutí 
moskovskej straníckej organizácie. 
 Prvá trasa metra (11 staníc; dĺžka 13,5 km) bola slávnostne otvorená 15. mája 1935. Išlo 
o trasu Сокольники – Парк культуры s odbočkou na stanicu Смоленская.  
 Spočiatku metro premávalo od siedmej ráno (dnes je to od 5.30) do jednej v noci. 
 Vlaky pri spustení 1. trasy do prevádzky chodili každých 5 minút, na rozvetvenom úseku 
každých 10 minút (vlaky šli zo stanice Охотный ряд striedavo do staníc Парк культуры имени 
Горького a Смоленская). 
 Aj vo vojnových rokoch bolo postavených a sprevádzkovaných 7 nových staníc metra 
(v každej z nich je tabuľka s nápisom „Сооружена в дни Отечественной войны“), dĺžka metra 
sa zvýšila o 13,3 km. 
 V roku 1954 bola dokončená 19,4 km dlhá okružná trasa metra, z ktorej sa dá 
prestupovať na ostatné trasy a na ktorej sa nachádza 7 z 9 veľkých moskovských železničných 
staníc (systém je veľmi premyslený) – Кольцевая линия. 
 Druhé metro na území ZSSR bolo spustené do prevádzky v roku 1955 v Leningrade.   
 V roku 1964 dĺžka trás moskovského metra presiahla 100 km, v roku 1984 – 200 km, 
v roku 2010 – 300 km. 
 Elektronické karty na vstup do metra fungujú od roku 1997. 
 V roku 2016 bola sprevádzkovaná dvojstá stanica. 
 V súčasnosti má moskovské metro 14 trás s dĺžkou viac ako 400 km, 233 staníc. 
Každoročne sa (napriek sankciám a podobným nezmyselnostiam, ktoré škodia viac tým, ktorí 
ich zaviedli, ako tým, proti ktorým boli zavedené), otvára okolo 10 nových moderných, 
pekných a čistých staníc metra, v roku 2018 to bolo dokonca 17. Do roku 2023 má byť 
postavených ďalších 27 staníc a 67 km nových trás. 
 Najdlhšia trasa – Арбатско–Покровская линия – má dĺžku 45 km. 
 Denne prevezie 8,5 milióna cestujúcich, ročne je to 2,5 miliardy. Vyťaženejšie je iba 
metro v Tokiu, Soule a Pekingu, približne rovnako vyťažené je v Šanghaji. V Európe teda 
zaberá 1. miesto. 

Interval medzi vlakmi v špičke je 90 sekúnd (a vozne sú stále plné), priemerne je to 2,5 
minúty. 

Vozňový park tvorí 5 500 vozňov. 
Personál moskovského metra tvorí 55 tisíc zamestnancov. 

 V tomto centre sa nachádzajú napríklad fotografie rôznych typov vozňov, ktoré boli 
počas histórie metra v prevádzke, vzory uniforiem (všetko elektronicky na monitoroch), vzorky 
mramoru z rôznych častí krajiny, ktoré boli použité pri budovaní staníc metra, mapy trás metra 
v iných svetových metropolách (napríklad aj v Prahe), rôzne druhy eskalátorov. Deti môžu 
vojsť do vlaku a byť машинистом, pred nimi na monitore sa zobrazuje trasa, po ktorej majú 
ísť. Periodicky sa premietajú film o histórii metra. 
 Možno sa tu dozvedieť i o názvoch staníc. Zaujala ma stanica Щербаковская, ktorú si 
pamätám z môjho prvého pobytu v Moskve (v roku 1990 ju premenovali na Алексеевская) 
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pomenovaná po Alexandrovi Sergejevičovi Ščerbakovovi, ktorý mal, hoci bol mladý,  
v Moskve veľkú autoritu počas Veľkej vlasteneckej vojny. Každý ho počúval, i Stalin bez 
zdržiavania podpisoval ním navrhnuté dokumenty. Autoritu si získal výbornou organizáciou 
obrany Moskvy a ukrývania obyvateľstva pred bombardovaním. Všetko to zabezpečoval a deň 
po oslobodení – 10. mája 1945 – zomrel na infarkt vo veku 44 rokov. Zanechal po sebe 
manželku a 3 synov. Najmladší z nich – Ivan – je dnes riaditeľom Inštitútu všeobecnej fyziky 
Ruskej akadémie vied.  
 
Moskva City 

Z tohto centra prechádzam na krytý торгово–пешеходный мост Багратион, ktorý je 
súčasťou Moskovského medzinárodného obchodného centra Moskva–City (Московский 
международный деловой центр Москва–Сити), ktoré sa nachádza v okolí nových staníc 
metra Международная, Деловой центр a Выставочная na Пресненской набережной. Ide 
o skupinu asi dvadsiatky mrakodrapov, z ktorých sú niektoré ešte vo výstavbe. Majú zaujímavé 
tvary (napríklad oblý alebo dva nerovnaké kvádre na sebe a podobne).  

Most Багратион otvorený v roku 1997 pri príležitosti 850. výročia založenia Moskvy 
je prvým objektom postaveným v tomto areáli. Nesie meno slávneho vojenského veliteľa vo 
Vlasteneckej vojne r. 1812, v ktorej Rusko porazilo Napoleona.   
 
Veža Federácia 
 Mojím cieľom je dostať sa na смотровую пощадку башни Федерация, keďže je to 
zaujímavé miesto v Moskve, kde som ešte nebol. V sieti mrakodrapov a luxusných mramorom 
vyložených obchodných centier plných ľudí sa ale strácam a už–už sa to chystám vzdať. Poviem 
si, že ešte jednej osoby sa opýtam a keď mi neporadí, odchádzam. Náhodou ale natrafím na 
dámu, ktorá je tam zamestnaná, takže ma tam odvedie a kúpi mi lístok.  
 Veža Federácia bola postavená v rokoch 2004 – 2016. V rokoch 2014 (keď dosiahla 
výšku 351 m; po dokončení je vysoká 374 m) až 2017 (keď ju predstihol mrakodrap Лахта–
Центр v Petrohrade s výškou 462 m) bola najvyšším mrakodrapom v Európe. Aj tak si ale 
zachovala prvenstvo v počte poschodí, je ich 96. 
 Okrem toho je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako stavba s najväčším 
množstvom betónu naliateho do základov (14 tisíc m³). Dostala sa tam i vďaka elektronickým 
hodinám na úrovni 229 m, ktoré boli do roku 2010 najvyššie na svete.   
 V mrakodrape je v prevádzke 67 výťahov. V jednom z nich (trvá to niekoľko sekúnd) 
sa vyveziem na 87. poschodie, kde treba prestúpiť do ďalšieho, ktorý ma vyvezie do neveľkej 
kaviarne. V cene lístka je пончик (čosi ako naša šiška) poliaty čokoládou alebo zmrzlina a káva 
alebo čaj.  
 Čakám na celú hodinu, aby som si vypočul i výklad, a vystupujem na najvyššiu 
смотровую пощадку (vyhliadkovú terasu) v Európe vo výške 354 m, ktorá sa volá (je to 
napísané na lístku i na terase) Вышетольколюбовь (Vyššiejeibaláska). Ak je niekomu chladno, 
k dispozícii pre návštevníkov sú špeciálne deky.  
 Sprievodca uvádza základné informácie. O Сити sa začalo uvažovať v roku 1991. 
Hlavným architektom bol Boris Ivanovič Tchor (zomrel v roku 2009 vo veku 80 rokov; v roku 
2015 mu odhalili bustu na moste Bagration). Prvý mrakodrap bol dokončený v roku 2000. Vo 
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veži Federácia je vo výške 200 m bazén. Pod nami sa nachádza reštaurácia nazvaná На свежем 
воздухе (Na čerstvom vzduchu), ktorá je otvorená v lete a v zime sa mení na klzisko, ktoré ale 
tento rok kvôli veľmi netypickej zime, akú si ani najstarší Moskovčania nepamätajú, nefunguje. 
V jednej z ďalších veží – Меркурий – vlastnia nehnuteľnosti slávne osobnosti, napríklad herec, 
spevák a šouman Иван Ургант či politička Ксения Собчак. „Zvlnený“ mrakodrap mal byť 
загс, preto má tvar tancujúceho mladého páru, ale nakoniec je v ňom sídlo spoločnosti 
Транснефть.  
  
Bezdomovcom na Červenom námestí? 

Svoj pobyt v Moskve končím symbolicky na Červenom námestí. Vchádzam ešte do 
predajne potravín Гастроном № 1 na prízemí známeho obchodného domu ГУМ. Stáva sa mi 
zaujímavá vec. Nakúpim ešte sladkosti domov a pre kolegov. Ruble už nemám a keďže sa blíži 
polnoc, už ich ani nezmením. Keď idem platiť, na dvoch kartách, ktoré mám, ukazuje 
nedostatok prostriedkov. Hovorím predavačke, že časť nákupu vrátim. Ona ale, napriek tomu, 
že je takmer po záverečnej, s úsmevom hovorí, že skúsi výslednú sumu rozdeliť tak, aby sa dala 
zaplatiť obomi kartami. Ochotne to robí a podarí sa jej to až na štvrtýkrát. Myslím si, že v našom 
obchode by s tým boli hotoví raz–dva – ukazuje nedostatok prostriedkov, vráťte tovar. Aj to je 
dôkazom ochoty ruských ľudí, s ktorou sme sa stretávali na každom kroku.  

Napadne mi, či nebudem bezdomovcom na Červenom námestí, lebo mi treba doplniť, 
aj keď iba pár centov, na elektronickú kartu Тройка, aby som sa dopravil do internátu.  

Bezdomovectvo sa ale nekoná a ja bezpečne po polnoci dorazím do internátu. Víta ma 
nápis Карантин до 1 марта a vrátnička s rúškom na tvári a so slovami „все боятся этого 
нового вируса (všetci sa boja toho nového vírusu). Okrem jedného človeka na letisku 
v Šanghaji pred 9 rokmi vidím prvýkrát človeka s rúškom, netušiac, že o nejaký čas sa to stane 
i u nás bežnou realitou. 
 
DEŇ PÄTNÁSTY – 2. február 2020 (nedeľa) 
 
Rozlúčka s Moskvou 

V priebehu dňa sa presúvame transferom, ktorý sme si objednali už pri príchode, na 
moskovské letisko Šeremeťjevo (cesta nám trvá 50 minút), odkiaľ letíme do Viedne.  
 Všetko klape načas, ale ešte nás čaká malé dobrodružstvo. Na viedenskom letisku 
Schwechat čakáme aj s batožinou, keďže ho uzavreli a nepúšťajú cestujúcich, ktorí prileteli, do 
vstupnej haly. Ozbrojená ochrana ju vyprázdnila, pretože sa našla podozrivá batožina. Nakoniec 
sa majiteľka opustenej batožiny našla a po necelej hodine čakania sa dostávame z letiska 
a bezpečne sa presúvame domov.   
 
Pár slov na záver 

Počas nášho pobytu vládla po celý čas v našej skupine úžasná atmosféra a zažili sme 
spolu chvíle, na ktoré určite nezabudneme do konca našich životov.  

Najskôr sme boli nespokojní s tým, že sa stáž neuskutoční v jarnom termíne, ako to bolo 
zvykom. S odstupom času sme však vďační, že to bol práve tento termín. Mali sme možnosť 
uvidieť nádhernú novoročnú výzdobu a zúčastniť sa na podujatiach, na ktorých sa už žiaden 
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Slovák nebude môcť zúčastniť, lebo čas sa zastaviť nedá a isté veci sa dejú iba raz. Odniesli 
sme si z nich nezabudnuteľné zážitky.  

V nasledujúcich týždňoch nám v situácii, ktorá nastala v súvislosti so svetovou 
pandémiou respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19, bolo jasné, že 
keby sa naša stáž neuskutočnila v tomto termíne, neuskutočnila by sa vôbec. Okrem zážitkov 
na celý život, ktoré som si z nej odniesol, by mi najviac chýbalo to, že by som nespoznal 
vzácnych ľudí, s ktorými mi bolo dopriate túto stáž absolvovať a s ktorými mi bolo dopriate sa 
počas nej stretnúť.  

Stáž ma len utvrdila v tom, že ruský jazyk ostáva z troch jazykov, ktoré učím, mojím 
najobľúbenejším. Sprostredkovanie žiakom výdobytkov kultúry, vedy, či  prostých ľudských 
príbehov skromných, no múdrych a silných ruských ľudí, z ktorých sa mnohí napriek 
nepredstaviteľným útrapám prežitým počas vojny dožili vysokého veku a sú stále i pracovne 
aktívni, považujem, hlavne v dnešnom svete plnom rôznych dezinformácií, za svoje hlavné 
poslanie. Je pre mňa veľkou cťou, že mnoho osobností, o ktorých som kedysi len čítal, som mal 
možnosť osobne spoznať a s mnohými som v pravidelnom aspoň písomnom kontakte. S vďakou 
si vždy pri tom spomeniem na svoju prvú riaditeľku – ruštinárku PhDr. Máriu Sabolovú, ktorá 
mi široký rusistický svet pred viac ako štvrťstoročím otvorila, keď ma namiesto seba poslala na 
jedno stretnutie, na ktorom sa moja cesta jeho spoznávania začala.  
 

Mgr. Dušan Kazimír, PhD., učiteľ Gymnázia v Lipanoch 
 

Poznámka: Nižšie si môžete pozrieť niekoľko fotografií. 
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Pohľad z parku Zarjaďje na Kremeľ  
 

 
 
Novoročná výzdoba na Manéžnom námestí 



 

 
 
Novoročná výzdoba v areáli Výstavy úspechov národného hospodárstva 
 

 
 
So spoluautorkou učebnice pre slovenské stredné školy Vstreči s Rossijej prof. Ľudmilou 
Borisovnou Trušinou v jej byte 



 

 

 
 
Prijatie účastníkov stáže v Inštitúte ruského jazyka a kultúry Moskovskej štátnej 
Lomonosovovej univerzity (v strede riaditeľka Jelena Nikolajevna Kovtun)  

 

 
 
Účastníci stáže ne exkurzii s doc. Jelenou Vladimirovnou Nečajevovou (tretia zľava)  



 

 

 
 
Návšteva účastníkov stáže v škole Kapcovovcov č. 520 (riaditeľka školy Vita Viktorovna 
Kiričenko štvrtá zľava, zástupkyňa riaditeľky Marina Viktorovna Verevkina prvá sprava) 
 

 
 
Prijatie účastníkov stáže prezidentom Ruskej akadémie vzdelávania akademikom Jurijom 
Petrovičom Zinčenkom (piaty sprava), prorektorkou Moskovskej štátnej Lomonosovovej 
univerzity prof. Taťjanou Vladimirovnou Kortavou (štvrtá sprava) a akademikom Sergejom 
Borisovičom Malych (prvý zľava)  



 

 
 
S jednou zo zakladateliek Inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina prof. Liliou Leonidovnou 
Vochminou 

 
 



 

 
 
Účastníci stáže na oslavách 265. výročia založenia Moskovskej štátnej Lomonosovovej 
univerzity 
 
 
 
 
 



 

 
 
Účastníci stáže so spevákom národným umelcom Michailom Borisovičom Tureckým na 
bankete pri príležitosti 265. výročia založenia Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Účastníci stáže vo vstupnej hale Univerzitného gymnázia Moskovskej štátnej Lomonosovovej 
univerzity s jeho riaditeľom Alexandrom Sergejevičom Voroncovom (druhý zľava) 
a zástupcom riaditeľa Alexandrom Kirillovičom Gladilinom (druhý sprava) 

 



 

 
 
Účastníci stáže so zakladateľom Inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve akademikom 
Vitalijom Grigorijevičom Kostomarovom v jeho pracovni 
 
 



 

 
 
Účastníci stáže s rektorkou Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve prof. 
Margaritou Nikolajevnou Ruseckou (tretia sprava) a vedúcou katedry vyučovacích metód doc. 
Oľgou Ivanovnou Gorbič (tretia zľava) na bankete pri príležitosti osláv 90. výročia narodenia 
akademika Kostomarova v Dome vedcov Ruskej akadémie vied 

 



 

 
 
Účastníci stáže po odovzdaní certifikátov Zimnej školy Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. 
Puškina v Moskve s dekankou fakulty doplňujúceho vzdelávania Danou Kazimirovnou Bartoš 
(v strede) a kolegami z Kirgizska 
 
 
Autor fotografií: Mgr. Dušan Kazimír, PhD., učiteľ Gymnázia v Lipanoch 
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