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Vážený pán rektor, 

vážení akademickí predstavitelia, 

milí kolegovia, 

ctení prítomní! 

 

Chcem sa poďakovať – a dovoľujem si to urobiť v mene všetkých tu ocenených – za 

vyznačenie, ktorého sa nám dostalo. Som presvedčený, že nik z nás toto ocenenie neberie iba 

osobne. Sme tu len ako skromná vzorka istého typu ľudí, vyznávajúcich isté hodnoty, vzorka 

typu konania, smerujúceho k nastoleniu týchto hodnôt. Nikomu z nás nešlo o vlastnú osobu, 

ale o vec, za ktorú sme sa zasadili – často aj celou svojou osobou – a usilovali sa ju presadiť. 

Tá „vec“ nebola nijako prevratná, je už stáročia známa ako spoločenský ideál, no pre nás, 

žijúcich v tzv. socialistickom tábore bola naskrze nesamozrejmá – sloboda. Tú slobodu sme si 

v zadrôtovanej republike predstavovali možno príliš ideálne, aj preto u mnohých to následné 

sklamanie. Lenže sloboda jestvuje len ako reálna, konkrétna, každodenná sloboda – ideálnu 

slobodu ľuďom na letiace oblaky maľujú iba totalitné režimy. 

Nesloboda za totality bola brutálna, obušková, väzniteľská, kádrovacia, cenzorská, dnes má 

rafinovanejšiu, skrytejšiu podobu. No ak dnes niekto zbohatne krádežou, je verejným 

nepriateľom, lebo oberá spoločnosť o prostriedky, ktoré by mohli byť využité pre verejný 

prospech, teda verejnoprospešne. Ak dnes verejný činiteľ zo svojej pozície zabraňuje 

verejnoprospešnosti, nie je verejným činiteľom, ale verejným nepriateľom, akokoľvek mohol 

svoju funkciu nadobudnúť legitímnymi voľbami. Dnešok má mnohé atribúty slobody – sloboda 

pohybu, sloboda vyjadrovania, sloboda poznávania  – z ktorých sa tešíme a ktoré pre nás 

starších a starých ešte stále nie sú samozrejmé. No má aj mnohé vlastnosti – poviem to teraz 

vymysleným slovom – verejnoneprospešnosti. A my sme tu na to, aby sme túto 

verejnoneprospešnosť, ktorá nás oberá o časť našej slobody, vycítili, rozpoznali, pomenovali. 

Škola je tu aj na to, aby v žiakoch a študentoch pestovala, kultivovala senzory na vycítenie 

akéhokoľvek druhu neslobody. A štát je tu okrem iného na to, aby vzdelanie jednotlivcov bolo 

cestou k stále väčšej slobode všetkých. Lebo inak si ľudia napríklad povedia: „Načo je nám 

právnické vzdelávanie, keď vedie k zániku spravodlivosti?“ (To prosím, nie je moja invektíva 

voči nijakej z ctihodných fakúlt tejto ctihodnej Univerzity, to len reprodukujem hlas ľudu, ktorý 

nemusí byť vždy hlasom božím.)  



Novembroví študenti sa zdvihli svojím nekompromisným gestom proti totalite nie vďaka 

škole, nie vďaka tomu, čomu ich škola oficiálne učila (česť výnimkám), ale napriek škole. Dnes 

by škola, naopak, mala študentov cieľavedome viesť k tomu, aby bolo pre nich samozrejmé žiť 

v súlade s princípmi slobody a pravdy, nedopúšťať sa ani dobrovoľných, ani vynútených 

kompromisov, nenechať sa kúpiť. S tým všetkým sa človek nerodí, ako veril J. J. Rousseau, 

tomu sa človek učí: doma, v spoločnosti i v špeciálnom zariadení na učenie – v škole. Dnes sú 

tu oceňovaní pedagógovia a študenti, ktorí v tomto zvláštnom zariadení zvlášť usilovne pracujú 

na jeho žiaducej podobe – a vďaka im za to.  

No ešte stále nie sme tam, kde by sme mali byť, ešte stále náš školský systém vedie 

študentov k tomu, aby sa takpovediac zbavovali povinností, a nie aby študovali a štúdiom sa 

formovali. Sme priam každodennými svedkami toho, ako byrokratizmus v školstve narastá, aj 

keď je už prezlečený do progresívneho hávu povedzme digitalizácie alebo akreditácie či 

pedantne očíslovaných smerníc. Odstrániť tento stav, to chce radikálny rez, nie ďalšiu 

smernicu. Celoživotná skúsenosť mi síce hovorí, že so slovenským školstvom nepohneš, ale 

vždy mi je sympatické, keď sa o to niekto úprimne pokúsi. Takže držím palce všetkým novým 

vedeniam, najmä ak v nich nie sú staré štruktúry. 

Dlžný som ešte povedať niekoľko slov k môjmu spolumedailistovi, priateľovi a kolegovi 

ešte zo študentských čias na filozofickej fakulte Ladislavovi Snopkovi. Naše cesty sa po 

štúdiách rozišli a zišli sa až v novembri 89 či krátko pred ním, iste na nejakom z podujatí, ktoré 

on organizoval. Kým ja som až na nejakých päť rokov celoživotne pracoval na Univerzite 

Komenského, i keď nie vždy na tej istej fakulte, Agnes, čo bolo jeho – ako hovoria Francúzi – 

nom de guerre, teda bojové meno, okrem svojej profesionálnej kariéry archeológa sa venoval 

aj organizovaniu rôznych umeleckých podujatí, predovšetkým hudobných, ktoré môžeme 

charakterizovať ako protirežimové. Ako hovorí český filozof Miroslav Petříček, „umenie je 

priestorom, kde je neustále napádaná skrytá moc systému, je priestorom podvracania moci“. 

Práve na také umenie sa Agnes sústreďoval, vyhľadával jednotlivé ostrovy slobodného umenia 

a spájal ich. Bolo teda celkom prirodzené, že v marci 1990 sa stal za Verejnosť proti násiliu 

ministrom kultúry. Rád by som o jeho koncepčnej a organizačnej práci ministra povedal viac 

konkrétneho, žiaľ, nemôžem o nej svedčiť zblízka. Svojou vinou. Agnes mi totiž ponúkol 

funkciu námestníka, no moja túžba po Francúzsku, kde som mal už pripravenú stáž, bola silná, 

a túžba po vysokom úradníckom poste nijaká. A tak som sa mu nevďačne poďakoval. Ale 

vlastne urobil som dobre. Túto funkciu totiž potom zaujal Kornel Földvári, skutočná obeť 

päťdesiatych rokov a marginalizovaná osobnosť rokov normalizácie, ktorý si napriek všetkým 

príkoriam zachoval humor, optimizmus a neúnavnosť, s akou potom – ako človek na správnom 

mieste – prispieval k reštrukturalizácii slovenskej kultúry po roku 1989. 



No a sú tu ešte medailisti, ktorým to ocenenie, úprimne povedané, najviac prajem: 

„novembroví“ študenti. Už som to viackrát napísal a chcem to zopakovať aj na tomto mieste. 

Bez študentov by nebolo ani Nežnej, ani Zamatovej revolúcie. Ohnísk odporu a nepokoja bolo, 

pravdaže viacero, všeličo sa pripravovalo, no tým definitívnym impulzom, iskrou, ktorá to 

všetko a všetkých zapálila, bolo práve vystúpenie študentov – tých pražských i tých 

bratislavských. To práve oni prebudili senzibilitu i svedomie širokej verejnosti. „Novembroví“ 

študenti, vďaka!  

Táto aula zažila vo svojej histórii mnoho udalostí, slávnych, menej slávnych i neslávnych. 

Dovoľte mi však vysloviť presvedčenie, že najslávnejšími chvíľami v celých jej dejinách boli 

búrlivé novembrové študentské mítingy od pondelka 20. do stredy 22. novembra. Potom nás 

z nej rektor s prorektormi vyhnali, teraz nás do nej rektor s prorektormi pozvali. Tuším začína 

sa niečo meniť v tejto našej obci akademickej... Stáť pred mikrofónom práve na tomto mieste 

pred tridsiatimi rokmi, to bol pocit, ktorý sa už nedá zopakovať. Vzrušenie, napätie, 

emocionálny pretlak, ale aj obavy, neistota, no aj odhodlanie, rozhorčenie a rozhodnosť, jasná 

predstava, čo nechceme, áno, aj eufória, to všetko sme zažívali práve tu.  

Aj keď som hovoril, že to vyznamenanie neberieme osobne, predsa len mi dovoľte ešte raz 

byť osobný a spomenúť si na jeden zážitok takmer presne spred tridsiatich rokov. Bolo to hneď 

v prvých dňoch študentského štrajku v tejto aule, keď si ma pozval do svojej pracovne prorektor 

Univerzity, inak uznávaný a obľúbený pedagóg, kvalitný odborník, človek vzdelaný a múdry. 

Nuž, múdry možno ani tak nie, keď sa dal ku komunistom... Pozval si ma ako priateľa 

a kamarátsky mi hovorí: „Valér, nerob to, nerobte to, mám dôverné informácie, že zle 

skončíte!“ Lenže neprestali sme „to“ robiť a skončili sme celkom dobre a on – ako inak – vari 

ešte lepšie, veď „nežná“... Neviem, do akej miery tejto tajnej informácii on sám veril, až po 

rokoch som sa totiž dozvedel, že straníci mali za úlohu takúto zvesť šíriť, aby odradili ľudí od 

revolučných aktivít. 

Prečo to spomínam? Preto, že pred Novembrom sa človek rektorátom a dekanátom vyhýbal, 

nijakú dobrú zvesť ani dobrý skutok totiž odtiaľ nemohol očakávať – a žiaľ, aj dlhé-predlhé 

roky po Novembri odtiaľ smrdkalo komunizmom. Lebo to len komunisti si myslia, že keď 

odhodili preukaz, prestali byť komunistami. Do strany sa predsa vstupovalo na celý život 

a kandidát strany si aj celoživotne „prešteľoval“ svoje vedomie a svedomie, celú štruktúru 

svojej bytosti. A aj keď si po Novembri svoje fádne obleky vymenili za voľnejšie saká, my 

ostatní sme pod ich novou voľnosťou vedeli rozoznať starú známu úhybnosť činov a postojov. 

Až na výnimky, ktoré treba akceptovať a – ak myslíte – aj oceniť, možno povedať, že staré 

štruktúry novým kúskom nenaučíš... 



Krásne, či vlastne nehanebne sa to ukázalo napríklad roku 2001, keď pri osemdesiatom 

výročí vzniku Filozofickej fakulty jej vedenie – ako inak, staroštruktúrne – rozdávalo medaily. 

A dalo ich aj normalizačným fakultným činovníkom, áno aj poslednému normalizačnému 

dekanovi s príznačným priezviskom Vladár, ktorý do poslednej možnej chvíle, ba ešte aj po 

nej, všetkými prostriedkami, najmä tými nekorektnými a demagogickými, bránil a chránil 

fakultu pred požiadavkami študentov. Medaila sa popritom ušla aj niekoľkým novembrovým 

aktivistom, no tú sme si radi nechali ujsť. Piati sme ju verejne odmietli, pretože takéto 

nevyberavé udeľovanie sme vnímali ako prejav mravného a hodnotového relativizmu, ako 

vedomé znejasňovanie toho, o čo v Novembri išlo. Skrátka, od komunizmom smrdkajúcich 

dekanátov či rektorátov sme nič nechceli a ani nič neočakávali. 

A na našej Filozofickej fakulte to teda smrdí! Našťastie, to iba v týchto dňoch nový 

tajomník fakulty Rado Števčík necháva radikálne odstraňovať staré nátery, ktoré sa za 

desaťročia navrstvili na stenách, aj staré podlahové vrstvy a štruktúry. Príznačný to pach, keď 

odchádzajú staré štruktúry! Budeme sa teda ešte pár dní držať za nos, a potom sa – verím – 

konečne voľne nadýchneme. Takmer tridsať rokov to trvalo – i tam, na fakulte, i tu, na 

rektoráte! Ale teraz rád čítam slová vyhlásenia, ktoré podpísal nový rektor Univerzity Marek 

Števček spolu s ďalšími dvomi vrcholnými akademickými predstaviteľmi, že „práve kultúra, 

pamäť a vzdelanie sú tým základom, ktorý dokáže pretrvať a uchovať univerzálne hodnoty 

spravodlivosti a slobody“ a teší ma ich záväzok, že ako „akademickí funkcionári nesú 

zodpovednosť nielen za budúcnosť vedy a univerzitného vzdelávania, ale aj za uchovávanie 

pamäti a odkazu minulosti.“  

Áno, minulosť. Táto Univerzita, rovnako ako celé Slovensko, má rôzne minulosti: aj tie 

horšie – napríklad minulosť, ktorá hlásala krásnu budúcnosť –, ale aj tie lepšie – napríklad tú 

„novembrovú“. Som rád, že nová generácia univerzitných a fakultných predstaviteľov sa 

k minulostiam svojich ustanovizní už správa „vyberavo“. A ešte radšej som, že si vybrali – 

možno to bude znieť trochu tendenčne a osobne, ale nech, veď určite aj novembroví študenti 

mi dajú za pravdu – tú najlepšiu a ešte stále najaktuálnejšiu a stále nezavŕšenú minulosť – 

minulosť novembrovú. Dovoľte mi teda na záver spiatočnícke zvolanie: „Nech žije a ďalej sa 

rozvíja novembrová minulosť!“ 

 


