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Sú ľudia, ktorých Matka príroda obdarila zmyslom pre piár,
ale pri tom na iné veci akosi zabudla. Okolo seba občas urobia veľký rozruch. Niekedy zahrmia. V správnu chvíľu sa predvedú. Kohosi
ohúria a zlanária, hoci iní zalamujú rukami. Tvária sa múdro ako sova a
odhodlane ako jastrab, ale pripomínajú skôr muchy – jednoďnovky. Hoci
vzbudia pozornosť mnohých, na druhý deň vymiznú z pamäti ako tuctový
večerný televízny film alebo vyumelkovaná reklama.
Na našej planéte žije dosť aj takých, ktorí sa nebijú do pŕs. A nie je dôležité,
koľko titulov nadobudli, aký post zastávali a ako im počas životnej dráhy zhrubla peňaženka. Prirodzene, postupne, krok za krokom si vytvorili vlastnú tvár. Viac tvorili ako
trovili. Márne by sme im hľadali dvojníka, nie to zástupy kópií. Napodobniť by ich nevedeli ani
tí najlepší komparzisti. Taký bol aj Ivan Dubnička.
Nielen pod Zoborom vyoral brázdu, ktorá prináša úrodu. Bol to chlap stavaný do tvrdej driny a zápasu ani tak nie o svoju prestíž, ale o vec a o osudmi ľudstva overené princípy. Súčasne
rovnako zapadol, ako potvrdzujú aj fotografie z potuliek po Kryme a Arménskej vysočine, medzi
ľudí, narodených u nás, ale aj vo vzdialených krajoch, ktorí vedia zabudnúť na každodenné starosti. Bol parťákom do práce, ale aj na čunder.
Treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi postrehmi a úvahami do nášho časopisu.
Rozumiem aj ostatným, ktorí mali toho na srdci veľa, ale pri lúčení býva pero veľmi ťažké. Konfucius kedysi radil: „Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali,
až ho budeš opúšťať.“ Ale vlastne nelúčime sa, ani už neplačeme. Ivan Dubnička, ako svedčia
nasledujúce príspevky, v mnohých zanechal výrazné stopy, spomienky a postoje. Tak naďalej
ostáva medzi nami.
Svetozár Krno

ŠTYRIDSIATeôsme èíslo - 1/2015
Venované Doc. PhDr. Ivanovi Dubničkovi, PhD.
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Vážená smútiaca rodina,
vážené smútočné
zhromaždenie,
s pocitom hlbokého smútku
a úprimnej účasti spoločne
vzdávame poslednú úctu
vzácnemu človeku, nášmu
blízkemu spolupracovníkovi
a priateľovi
Doc. PhDr. Ivanovi Dubničkovi, PhD.
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Nech si akokoľvek racionálne dokážeme zdôvodniť, že životná púť každého z nás má svoj začiatok a
má svoj koniec, predsa nás smrť vždy zaskočí, prekvapí nepripravených a nevýslovne bolí... Inak to nebolo
ani v prípade odchodu nášho kolegu. Vedeli sme, že
bojuje niekoľko mesiacov so zákernou chorobou, verili
sme , že sa jej nechce poddať a najmä sme dúfali, že
nad ňou zvíťazí a že sa vráti medzi nás. Namiesto toho
prišla zvesť o jeho smrti, ktorá je o to smutnejšia, že
s našou Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre bol nerozlučne spätý celé jedno desaťročie. Možno najmä preto, že prišiel k nám ako zrelý
muž s bohatými pracovnými skúsenosťami, stihol toho
za ten čas neúrekom. Absolvoval rigoróznu skúšku,
habilitoval sa na docenta a pripravil všetky podklady
k profesorskému konaniu, ktoré bolo mimochodom témou nášho posledného osobného stretnutia koncom
minulého roka. Doteraz mám pred očami veľkú cestovnú tašku plnú vedeckých monografií a iných publikácií,
ktorých bol autorom a v ktorých z rôznych aspektov
analyzoval environmentálnu krízu a hľadal jej genézu,
zaoberal sa etickými normami, morálkou a kultúrou na
pozadí historického vývinu ľudstva. Okrem vedeckého
a kvalifikačného rastu si doc. Dubnička získal rešpekt
aj inde. Už tri roky po nástupe na fakultu, presnejšie
od roku 2007, a s výnimkou posledných mesiacov de
facto doteraz, pôsobil ako vedúci katedry politológie
a európskych štúdií. Zásadným spôsobom ovplyvňoval jej každodenný chod a najmä mal veľa plánov,
ako svoje pracovisko profilovať do budúcnosti. Z kolégií a iných pracovných stretnutí sme ho poznali ako
konštruktívne vystupujúceho kolegu, ktorý toho nikdy
nenahovoril veľa, ale čo povedal, vždy platilo. Svojimi
odbornými, organizačnými, ale zároveň aj ľudskými
vlastnosťami si získal uznanie aj v širšej akademickej
obci, o čom najlepšie svedčí skutočnosť, že bol čle-

nom akademického senátu fakulty ako aj členom akademického senátu univerzity.
Pravda, uznania jeho schopností a kvalít sa mu
dostalo aj mimo pôdy jeho domovskej fakulty. Bol
členom vedeckých rád - Ústavu politických vied SAV
v Bratislave, Fakulty masmediálnej komunikácie a
Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, členom slovenských i českých vedeckých spoločností, členom
redakčných rád viacerých odborných časopisov a napokon členom výborov vedeckých konferencií, seminárov a kolokvií. Na mnohých som bol osobne a všetky
mali niečo spoločné. Konferenčné miestnosti boli zaplnené do posledného miesta jeho študentmi. Tých som
doteraz nespomínal len preto, lebo som chcel osobitne
zdôrazniť, že doc. Dubnička bol popri všetkých svojich
aktivitách zároveň či predovšetkým učiteľom a treba
dodať skvelým učiteľom so všetkým, čo toto povolanie šľachtí. Zrejme to tak malo byť, že človek , ktorý
posledné desaťročie pracoval medzi vysokoškolskými
múrmi a bol obklopený svojimi študentmi, nás opustil
uprostred školských prázdnin. Akoby nám to chcel trochu uľahčiť, akoby nás nechcel rušiť počas akademického roka netušiac, že naša bolesť nie je nijako menšia.
Vážený pán docent, drahý Ivan, nebudeš chýbať
len Tvojim najbližším, Tvojej rodine, príbuzným a známym, budeš chýbať aj nám, Tvojim spolupracovníkom,
priateľom a študentom. Za nich všetkých i za seba Ti
ďakujem, že si kus svojho nedlhého, ale zmysluplného a usilovnou prácou naplneného života spojil s našu
Filozofickou fakultou, ďakujem Ti za všetky duševné
i fyzické sily, ktoré si jej odovzdal, ďakujem Ti za Tvoju
múdrosť a človečenstvo, ktorými si nás obohacoval.
A ja osobne Ti ďakujem za Tvoje priateľstvo a za to, že
sa naše životné cesty preťali.

Česť Tvojej pamiatke.

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
dekan FF UKF
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Keď chceme povedať
Ivan, povieme Juraj
a naopak
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., štvrtý vedúci KPEŠ
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
Krno, S.: When we say Ivan, we tell Juraj and vice versa
CIVITAS, 2015, Vol.21, No. 48, p. 3

Doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. sa narodil
12 januára 1961 v Púchove. Študoval na Strednej
umeleckopriemyselnej škole v Kremnici, na Strednej
škole a pre umelecko-remeselné práce v Bratislave
a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracoval na Ústredí umeleckých remesiel a v Stredisku environmentálnej výchovy v Bratislave.
Na post univerzitného učiteľa ho prijímal zakladateľ Katedry politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa Nitre
charizmatický doc. Juraj Kučírek, CSc., ktorý tragicky zahynul pod Malým Pyšným štítom v Tatrách.
Ivan Dubnička sa stal jeho pokračovateľom nielen
vo funkcii, ale aj vo vedeckom bádaní. Vo svojich
textoch (v rigoróznej a dizertačnej práci, neskôr
v monografiách a štúdiách) nadviazal na základy
kritickej nitrianskej školy environmentalizmu a vo
svojich dielach ju výrazne prehĺbil. Na KPEŠ FF UKF
pôsobil od roku 1999 externe a od roku 2004 interne. O tri roky sa stal jej vedúcim a úspešne ukončil
habilitačné konanie.
Bol mimoriadne pracovitým človekom, odborníkom na svojom mieste – originálnym vedcom
s pozoruhodnými postrehmi, pedagógom, manažérom a človekom, ktorý miloval plnohodnotný život,
poznávanie prírody a spoločnosti. Na prednáškach
hovoril, samozrejme, bez papiera a nerobil prezenciu ani vo večerných hodinách. Miestnosti, v ktorých mal výučbu, nezívali prázdnotou. Presadzoval
kritické myslenie založené na hlbokom poznaní. Patril medzi tých slobodných ľudí, ktorých márne oslovujú reklamné brožúrky a šíritelia mainstreamových
postojov. Názorovo stál na vlastných nohách. Ako
tvorivá bytosť sa stal protikladom ľudskej lenivosti,
rozmaznanosti, meštiackej plytkosti a hlúposti. Nebál sa povedať, čo si myslí. Nevedel hovoriť inak,
ako vec videl. Do posledného dychu bojoval, neraz aj
srdito, proti nespravodlivosti, pretvárke a imidžizmu.

Zásadné pozitívne zmeny, ktoré presadil na
katedre, si získali po čase uznanie aj v širšom okolí.
Všetko robil pre dobré meno pracoviska, ale odmietal individuálne aj skupinové „piárenie“. Stal sa
členom akademického senátu fakulty a univerzity,
vedeckých rád Ústavu politických vied SAV v Bratislave, Fakulty masmediálnej komunikácie a Fakulty
sociálnych vied UCM v Trnave, slovenských i českých vedeckých spoločností a redakčných rád viacerých odborných časopisov.
Bol autorom piatich monografií, desiatky
odborných a vedeckých štúdií, učebníc, recenzií, komentárov a článkov popularizujúcich vedu.
Všímal si genézu environmentálnej krízy, jej vplyv
na kultúru, spoločnosť a politické dianie. Zdôrazňoval dlhodobú neudržateľnosť konzumnej orientácie
ľudí, ktorá mu osobne bola veľmi cudzia. Aj z tohto
dôvodu odsudzoval titulomániu. Súčasne ostával,

podobne, ako jeho vzory Jan Keller a Juraj Kučírek,
veľmi kritický k hnutiam „zelených“ poznačených
naivitou, slabým poznaním podstaty človeka a sveta
a odklonom od reality. Nejednu štipľavú poznámku
vyslovil na módne vlny „environmentalizmu“ a tzv.
ekobiznis.
Funkčne spájal kulturologické, antropologické
a politologické prístupy. Prekážalo mu, že sa z bežnej politickej praxe, ale aj zo spoločenskej vedy,
vytráca ľudskosť. Aj preto sa usiloval vnímať výučbu
politických vied ako výučbu o človeku a až potom
o inštitúciách. Nielen vlastný výskum, ale aj smerovanie katedry posúval od zaužívaného plytkého
popisu politických prejavov k vysvetľovaniu ich príčin, vrátane analýzy zložitého vnútra človeka s jeho
konštantnými aj premennými hodnotami.
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V knihe Prírodný svet Indiánov (Bratislava: PaRPRES, 1998, 162 s.) sa opieral o známy
fakt, že severoamerickí Indiáni pochádzajú z Ázie.
Čitateľom priblížil ich spôsob života v severnej Amerike, ktorý spočiatku determinoval lov a prvotný rozvoj poľnohospodárstva. Písal o vzniku prvých náboženských kultov s rituálnymi a magickými prejavmi.
Zdôrazňoval, že vojenstvo bolo Indiánom spočiatku
cudzie, tento „neduh“ úzko spojený s vývojom ľudstva, im priniesli bieli osadníci. Jedinečnosť knihy
možno nachádzať v ilustráciách autora, ktoré sú
prejavom jeho estetického a umeleckého cítenia.

CIVITAS - ÈASOPIS pre politické a sociálne vedy

dikálny smer, vyzývajúci k spoločenským zmenám.
Jednu z ciest východiska z krízy videl v antropologickom výskume. Teoretickú problematiku spojil
s možnosťami environmentálnej výchovy. Okrem
toho objasnil pojmový aparát spojený s témou a výchovné možnosti.
V monografii Mravy, šelmy a vegetariáni (Nitra: UKF FF, 2007. 316 s.) podal obraz o vý-

voji premenlivého etického vzťahu medzi človekom
a zvieraťom v priebehu vekov. Tento vzťah v ľudských dejinách nadobúdal rôzne podoby. Spočiatku sme k iným živým, bytostiam prejavovali veľkú
úctu, čo sa prejavilo v náboženskej a etickej oblasti,
ktorú vystriedala dnešná ľahostajnosť k ich utrpeniu.
Pritom závislosť na nich pokračuje, i keď nie taká
priama ako v minulosti. Človek, ako vlastník vedomia a vnímania reflektuje okolitý svet, ku ktorému
musí zaujať stanoviská, morálne nevynímajúc. Teda
nielen vzťahy medzi ľuďmi, ale aj medzi nimi a zvieratami sú ošetrené etickými zásadami. V monografii
sa autor snaží dokázať, že etické normy, prípadne
morálka a duchovná kultúra podliehajú evolučnému
procesu. Človek síce hľadá univerzálne morálne
hodnoty, no v histórii ľudstva sa skôr stretávame
s relatívnosťou etických noriem. Prostredníctvom
kultúry a etických noriem človek sleduje svoje
zištné ciele, ospravedlňuje, vysvetľuje, zdôvodňuje
a posväcuje svoje konanie. Morálka je potom veľmi
abstraktnou a relatívnou veličinou.

V monografii s aliterujúcim názvom Misa
Mäsa (prezývka mena grónskej bohyne, vládkyne

Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty Acta
V monografii

culturologica. zv. č. 9. Bratislava: UK, 2003, 102 s.)
charakterizoval environmentalizmus ako jednu z aktuálnych myšlienkových koncepcií v druhej polovici
20. storočia. Pozornosť venoval rôznym aspektom
globálnej environmentálnej krízy. Analyzoval jej odraz v modernom myslení. Vychádzal z prác Konráda Lorenza, Josefa Šmajsa, Juraja Kučírka, Ericha
Fromma a Erazima Koháka. Poukázal na smer odkazujúci k prebudeniu mravnej zodpovednosti a na ra-

V rozsiahlej monografii Kultúra a environmentálna kríza (Nitra: UKF FF 2007, 486

s.) vysvetlil genézu environmentálnej krízy. Problematickosť vidí v snahe o definovanie hranice medzi
prírodným a kultúrnym, človekom a zvieraťom. Konfrontuje antropologické a filozofické závery, pričom
nachádza spojnicu medzi kultúrou a prírodou, ktorú
bližšie hodnotí ako vzťah závislosti kultúry voči prírode. Analyzuje globálnu environmentálnu krízu a jej
environmentálne, sociálne a ekologické aspekty.
Pri hľadaní príčin environmentálnej krízy prechádza
jednotlivými historickými etapami vývoja ľudstva.
Pôvod krízy vidí v zlyhávaní stratégie človeka. Charakterizuje ju ako produkciu nadprodukcie, ktorá
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devastuje prírodu, teda vonkajší svet, a následnú
konzumáciu nadprodukcie, ktorá deštruuje duchovnú kultúru a tým svet človeka. Nadväzuje na Juraja
Kučírka poukázaním na to, že environmentálnu krízu
nemožno riešiť bez riešenia sociálnych problémov.
Napriek všetkému vkladá nádej do ľudského rozumu,
ľudskej schopnosti analyzovať a prognózovať v záujme prežitia druhu. Prácu Ivana Dubničku možno
v období vydania považovať za priekopnícku v rámci
Slovenska aj vďaka jeho antropologickej interpretácii
environmentálnej krízy. Za toto jeho vrcholné dielo
získal Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórií spoločenské vedy.

mora u Inuitov, ktorá im dáva potravu v ríši večnej
zimy, Bratislava: Karpaty-Inforpress, 2012, 240 s.)
cítiť vyzretého vedca aj štylistu. Ivan Dubnička argumentuje v prospech (hypo)tézy, že konzumácia
mäsa bola dôležitým evolučným podnetom, kultúrnotvorným činiteľom a hybnou silou vývoja ľudstva.
Všežravosť vznikla ako reakcia na zmenené prírodné
podmienky. Výživnejšia mäsitá strava zvyšovala aj
šance na prežitie, oslobodila človeka od nutnosti
neustáleho hľadania, zberu rastlinnej potravy (ak
vôbec existovala ešte táto možnosť). Voľný čas,
ktorý naši predkovia takto získali, mohli venovať
zdokonaľovaniu materiálnej a duchovnej kultúry,
ktorá je v podstate prostriedkom efektívnejšej adaptácie a presadenia sa. Lov (neskoršie chov) zvierat vyžadoval lepšiu organizáciu života v kolektíve,
v dôsledku čoho sa vyvíjala reč a rozmnožovaním
schopnejších, sa skvalitňoval genofond. Okolnosti
a zmeny v zabezpečení obživy (domestifikácia, deľba práce, vznik veľkých, organizovaných spoločenstiev) ovplyvnili vývoj náboženských a sociálnych
foriem (sakrálne, tabu resp. jeho nedostatok, zbožšťovanie kultúrnych hrdinov, príkazy a rituály spojené s mäsom, konkurencia, mocenská hierarchia
a solidarita...) a poznačili aj psychológiu človeka
(rozvoj predstavivosti, sublimácia potreby loveckého vzrušenia v športe, v hazardných hrách...), pričom jeho biologické, zdravotné a environmentálne
následky mohli v niektorých kultúrach zriedkavejšie
zapríčiniť aj prechod na vegetariánstvo (hlavne v In-
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kult, šamanizmus, totemizmus, rituál a ich prechod
k súčasným najrozšírenejším karmovým a monoteistickým náboženstvám. Neobišiel akademickú
diskusiu zameranú na definovanie základnej terminológie. Publikácia pomáha zorientovať sa v problematike, predkladá kvalitný a zrozumiteľný základ do
štúdia religionistiky a iných humanitných odborov.
Je adresovaná nielen spoločenskovedným pracovníkom, študentom, ale aj ostatným, ktorí chcú
spoznať svet. Ako píše autor „neexistuje priestor
s religióznym vákuom... Dnes je isté, že náboženstvo bude súčasťou ľudskej kultúry permanentne“
(s. 332 ). Ivan Dubnička kládol dôraz na funkcie
a psychológiu náboženstva, kultúrny a politický
vplyv jednotlivých koncepcií a geografický priestor
s nimi súvisiaci.

dii) alebo na druhej strane do kanibalizmu (neraz aj
“civilizovaných” ľudí). O týchto a mnohých ďalších
témach pojednáva autor sugestívnym, čitateľným
spôsobom, obrazne, s nespočetnými konkrétnymi
príkladmi, nezaujato, bez morálneho hodnotenia,
odsudzovania alebo vychvaľovania, v znamení tzv.
environmentálneho pragmatizmu (predpoklad, že
v poslednej inštancii ekologické podmienky určujú
spôsob života aj kultúru), zmapovaním možností
prežitia človeka a celej prírody i na dnešnej preľudnenej a devastovanej planéte – aj nevyslovene, iba
výberom analyzovaných tém poukazujúc na potrebu
tolerancie voči každému živému (čo nielen v džinizme nazývajú: ahinsá).
V učebnici Šamani, mesiáši, proroci
a reformátori (Nitra: UKF 2014, 364 s.) ponúkol

systematický prehľad a charakteristiku základných
náboženských foriem. Inšpiroval sa evolucionistickým prúdom v rámci religionistiky, bádaním po
koreňoch náboženstva. Sám uvádza, že na problematiku nahliada z pozície antropológie náboženstva.
Vysvetlil vývojovo mladšie formy, ako sú mágiu,

Ako politológ sa zaoberal najmä problémami
globalizácie, environmentálnej, kultúrnej a menšinovej politiky, multikulturalizmu a geopolitiky. Spracoval texty a životné postoje ôsmich kultúrnych
a politických osobností (T. G. Masaryk, V. Šrobár,
F. Juriga, M. Rázus, P. Blaho, A. Štefánek, I. Dérer,
L. Novomeský) spätých s osudmi Slovenska v kontexte moderných slovenských, uhorských a československých dejín a svetových a stredoeurópskych
geopolitických siločiar. V poslednej svojej štúdii
Niekoľko úvah o slobode a nevyhnutnosti inšpirovaných Levom N. Tolstojom (In: Philosophica
13, Nitra: UKF v Nitre, 2013, s. 9 – 19) sa venoval
hybným silám dejín a úlohe más v nich. Na príklade
románovej epopeji Vojna a mier nastolil otázky, ktoré historické a politologické interpretácie dejinných
pohybov zväčša prehliadajú. Poukázal na podobnosť súčasných antropologických a etologických
výskumov v oblasti slobodnej vôle a záverov ruského spisovateľa a filozofa. Pri vysvetľovaní spoločenského diania sa až príliš často opakujú chyby, na
ktoré upozorňoval už L. N. Tolstoj.
Nielen v mladosti sa rád túlal po našich horách.. S fotoaparátom aj bez neho si všímal v lone
Matky prírody detaily života zvierat, miestnych obyvateľov a zatúlaných víkendových návštevníkov.
Kto s ním vykročil do lesa, ocenil jeho zaujímavé
a podnetné postrehy. Nevyhol sa ani špičkovým
športovým podujatiam. Dvakrát úspešne prešiel
Trnavskú stovku, najvýznamnejšie, štyri desaťročia
organizované diaľkoplazecké podujatie – dvadsaťštyrihodinový nonstop prechod hrebeňa Malých
Karpát z Bratislavy po Brezovú pod Bradlom. So
synom Adamom absolvoval legendárnu 750-kilometrov dlhú magistrálu Cesta hrdinov SNP z Devína
na Duklu. Azda najviac ho priťahovala Muránska
planina. Nebolo jesene, keby si neprišiel vypočuť
tunajší orchester jeleňov. Spoznal aj hory Krymu
a Arménskej vysočiny. Tešil sa, že po akreditačnom
roku, po tom, čo na katedre skončí obhajoby prvá
generácia doktorandov, sa vyberie ďalej a vyššie
do srdca Ázie. Porovnávanie blízkych a vzdialených
prírodných svetov a kultúrnych a politických hodnôt
nepovažoval iba za pracovnú povinnosť, ale aj veľkú
vášeň. Žiaľ osud rozhodol inak.
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autorom. Práve som sa vrátil z expedície z ussurijskej tajgy (v povodí veľrieky na ruskom Ďalekom
východe) a púchovský Pezinčan Ivan bol rovnocenný partner v rozhovore. O tamojších zvykoch zvierat
a ľudí a autoroch, ktorí v oblasti pôsobili a písali,
vedel dosť.
Juraj Kučírek po prvom roku Katedry, ktorá
sa vtedy rozrastala, ma požiadal, aby som pátral
po schopných učiteľoch. Neváhal som ani minútu
a priviedol som na Hodžovu ulicu, na ktorej sme pôvodne sídlili, Iva so slovami: „Ak ťa Juraj ponúkne,
tak si nielen ty, ale aj my, všetci vyhrali.“ Rozhovor
v šéfovej kancelári trval neuveriteľne dlho. Keď Ivo
vyšiel napokon von, spýtal som sa: „A ako?“
Ivo sa usmial a vyslovil krátku vetu: „Bola veľmi silná. Pálili ju v Bošáckej doline.“
Dvakrát som ho zavolal na výpravy. Krst
v zahraničných horách absolvoval úspešne. Veľmi
rýchlo sa adaptoval. Ani chvíľu sme sa s ním nenudili a ani raz sme sa nepohádali. Na krymských
planinách a v skalných mestách, kam sme zobrali aj
našich študentov, príťažlivého polostrova z prírodného, kultúrneho aj geopolitického hľadiska, hneď
postrehol, aké skreslené a pritom suverénne vety
niekedy vyslovujeme v srdci Európy o oriente. Ivo
odmietal podobne ako antropocentrizmus aj euroatlantickú nadutosť. Priamo v terénne, ktorý často
odhaľuje v civilizácii zakrytú pretvárku, ukázal, že
tomu, o čom píše, nielen rozumie, ale aj verí. Toto
o mnohých vzdelancoch i o tých, ktorí stoja za reč,
sa nedá povedať. Keď sme počas osirelej hrebeňovky nad arménskych jazerom Sevan stretli dvoch
valachov, ktorí bravúrne bez psej pomoci pásli tisíc oviec (na naše pomery nezvyčajné ekonomická efektivita), sa preriekol a vyzradil, čím sa živí.
A starší z dvojice ho začal skúšať z Brzezinského
Šachovnice.
Zakladateľ Katedry Juraj Kučírek mal dlhodobú
víziu. Pri bežných krokoch rozvoja pracoviska spájal
racionalitu s kvalifikovanou živelnosťou. Ivan Dubnička sa držal viac pri zemi. Tiež myslel, čo bude
po rokoch, ale dával väčší dôraz sa systematickosť.
Svoju kanceláriu udržoval v neuveriteľnom poriadku.
Keď som po ňom prebral dva predmety, pomohli mi
pedantne urobené prípravy prednášok– uhladený
rukopis, podstatné myšlienky a jeho vlastné kresby. S netuctovými, tvorivými a charakternými ľuďmi
sa občas sporil, ale zriedka sa dostal do konfliktu.
S tými druhými bojoval neustále. Niekedy až príliš
srdito. Hoci mal pravdu, zabúdal občas na to, o čom
písal. Ľudská spoločnosť nie je tak harmonizovaná
a dokonalá ako príroda a na škodnú narážame na
každom kroku.
Od Juraja sa vo všeličom líšil, ale mnoho mali
spoločné. Rýchlo si padli do oka. Preto občas, keď
chceme povedať Ivan, povieme Juraj a naopak.

Bojovník Ivan Dubnička súboj so zákernou
chorobou 8. augusta 2014 žiaľ prehral. Udialo sa
tak veľmi skoro a to navyše, keď sa ocitol na vrchole tvorivosti. Bol priamy čestný chlap s rovnou
S Ivanom som sa prvý raz stretol na cesto- chrbticou. Rodine, priateľom, kolegom, študentom
vateľskom festivale, ktorý som organizoval na pôde i prírode bude chýbať.
školy, kde učil. Hneď mi udreli do očí neštandardné,
mimoriadne kreatívne nástenky, ktoré ako mysliaci
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
výtvarník pripravoval. Iste oslovili aj časť lenivých
Katedra politológie a EŠ FF UKF
žiakov, ktorí trávia väčšinu voľného času pri televízii
B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
a internete. Ale ešte viac ma zaujal rozhovor s ich
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Významný vklad
Ivana Dubničku
do slovenského
environmentalizmu
Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Sťahel, R.: Ivan Dubnička‘s Important Contribution to the Slovak Environmentalism
CIVITAS, 2015, Vol.21, No. 48, p. 6
One of the most significant representative of Slovak environmentalism Ivan Dubnička suddenly died last year. His
reflection of the global environmental crisis is especially characterized by his interdisciplinary attitude in which he
successfully connected culturological, politological and philosophical approaches to the problem. His research was
focused on the relations of sociobiological and sociocultural determinants which formulate human behavior as a
result of biological and cultural evolution. In his writings he promoted the concept of environmental pragmatism,
evolutionism and anthropocentrism that allows him to avoid unproductive moralization in which the reflection of
global environmental crisis often decreases. His work may be considered as a critical analysis of the causes of global
environmental crisis and also as a search for possible ways to overcome them.

STRANA 6

CIVITAS - ÈASOPIS pre politické a sociálne vedy	

Jún 2015

Ivan Dubnička patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského environmentalizmu. Jeho
koncepcia sa opierala o komplexnú analýzu príčin
a prejavov globálnej environmentálnej krízy, v ktorej sa snažil skĺbiť kulturologické, politologické i filozofické prístupy k problematike. Jeho skúmanie
bolo zamerané na vzťahy sociobiologických a sociokultúrnych determinantov, ktoré formujú správanie človeka, ako výsledku biologickej i kultúrnej
evolúcie. Vo svojich prácach zastával stanovisko
environmentálneho pragmatizmu, evolucionizmu
a antropocentrizmu, čo mu umožňovalo vyhnúť
sa neplodnému moralizovaniu, do ktorého reflexia
globálnej environmentálnej krízy často upadá. Jeho
dielo možno považovať za kritickú analýzu príčin
globálnej environmentálnej krízy a tiež za hľadanie
možných spôsobov jej prekonania.

*
Filozofickú reflexiu globálnej environmentálnej krízy Ivana Dubničku významne ovplyvnila jeho
skúsenosť s prácou v Stredisku environmentálnej
výchovy v Bratislave, ako aj jeho prvá knižná publikácia (Dubnička 1998), ktorá vznikla ešte ako prevažne kulturologická a antropologická štúdia života
domorodých obyvateľov Severnej Ameriky. Už v tejto práci si však všímal kľúčovú úlohu životného prostredia vo formovaní kultúrnych a spoločenských
inštitúcií, ale zároveň aj vplyv uplatňovania týchto
inštitúcii na životné prostredie, ktorý sa s rastúcou
populáciou znásobuje.
V práci Kulturológia a environmentalistika
a ich výchovné aspekty (Dubnička 2003a) sa už
programovo hlási k environmentalizmu, ktorý považuje za jednu z aktuálnych myšlienkových koncepcií druhej polovice 20. storočia. Nadväzuje pritom
predovšetkým na autorov ako K. Lorenz, J. Šmajs,
J. Kučírek, E. Fromm či E. Kohák, čo mu umožňuje
nielen identifikovať a analyzovať rôzne aspekty globálnej environmentálnej krízy, ale aj upozorňovať na
environmentálnu výchovu ako na skutočnú možnosť
prekonania, alebo aspoň zmiernenia environmentálnej krízy, resp. hrozieb, ktoré predstavuje.

Za primárnu evolučnú stratégiu druhu homo
sapiens totiž považuje produkovanie a kumulovanie
nadprodukcie (Dubnička 2007a, 20), ktoré pôvodne
umožňovalo prekonávanie období nedostatku a rast
populácie v obdobiach dostatku, ale v súčasnosti
už spôsobuje takú devastáciu celoplanetárneho životného prostredia, že sú ohrozené samotné predpoklady udržania ľudských kultúr i globálnej civilizácie. Hlavnou príčinou globálnej environmentálnej
krízy potom nie je antropocentrická morálka, ale
„produkcia nadprodukcie, jej kumulovanie a konzumácia“ (Dubnička 2007a, 20), teda evolučná
stratégia ľudstva (Dubnička 2009, 90), uplatňovaná
od úsvitu ľudských dejín s rastúcou intenzitou podľa
možností, ktoré ľudstvu poskytovala aktuálne dostupná technológia. Aplikácia tejto evolučne vzniknutej stratégie v súčasnosti naráža na konečnosť
prírodných zdrojov a schopnosti prírody absorbovať
znečistenie, ktoré vzniká produkciou a spotrebou
nadproduktu. Táto stratégia „je nezávislá od času
a priestoru a tiež od stupňa kultúrneho vývoja, rovnako ako jej konzumovanie“ (Dubnička 2009, 86),
čo podľa I. Dubničku dokumentujú aj rozličné formy
ničenia majetku, teda nadprodukcie, zaznamenané
v kultúrach severoamerických Indiánov, ktoré neraz
nedosiahli vyššiu úroveň hospodárstva, ako je lov
a zber. Kedykoľvek to bolo možné, „človek nazbieral, zhromaždil viac potravy, ako dokázal v danú
chvíľu skonzumovať“ (Dubnička 2013b, 35). Táto
stratégia umožňovala prežívať v obdobiach neúrody, dlhodobého sucha alebo dažďov a následných
povodní. „Produkcia nadprodukcie bola vyvolaná
existenčnou potrebou zachovania druhu“ (Dubnička 2013b, 35), takže primárne sa týkala potravy,
pomerne rýchlo sa však začala týkať aj všetkých
prostriedkov na získavanie, transport a uskladňovanie potravy. Túto stratégiu ľudstvo nikdy neopustilo,
naopak, rozšírilo ju na všetky druhy tovarov a služieb. Nadprodukcia navyše umožňuje rast populácie, ktorého dôsledkom je potreba ďalšieho rastu
produkcie.

Svoj postoj vymedzuje ako antropocentrický, lebo človek je „predurčený k tomu, aby myslel
antropocentricky“ (Dubnička 2003b, 246), pretože
inak by nemohol myslieť eticky ani niesť zodpovednosť za svoje činy. Z tohto hľadiska preto považuje biocentrizmus v environmentálnym myslení
za vnútorne rozporný, a preto teoreticky i prakticky
neudržateľný. Navyše, ako zdôraznil I. Dubnička,
„morálne imperatívy nezachvacujú dav“ (Dubnička 2007a, 399), obzvlášť, ak sú v rozpore so základnou životnou stratégiou, ktorá našla vyjadrenie
v ekonomicko-politickom imperatíve rastu, ktorý
možno identifikovať vo väčšine inštitúcií súčasnej
globálnej priemyselnej civilizácie. Podľa I. Dubničku „to znamená, že účinnejšia bude skôr cesta dohôd, nariadení, zákonov, čiže systémové opatrenia“
(Dubnička 2007a, 399), než akokoľvek dobre zdôvodnená environmentálna etika. Spôsoby prekonaDubničkove poznatky o reáliách života domonia environmentálnej krízy preto podľa neho treba
hľadať skôr v oblasti politických, ekonomických rodých obyvateľov Severnej Ameriky mu umožňujú
vyhnúť sa v environmentálnom myslení častému
a kultúrnych noriem než noriem morálnych.
romantizujúcemu pohľadu na život domorodých
kmeňov ako na idylicky zladený s potrebami a mož-

nosťami prírody. Naopak, poukazuje na to, že mnohé z domorodých kmeňov ešte pred príchodom
Európanov čelili veľmi podobným problémom, akým
je vystavená súčasná civilizácia. Rast populácie totiž tieto kmene, ale napr. aj civilizácie, ktoré vznikli
na Indickom subkontinente, nútil agresívne rozširovať svoje územie na úkor iných kmeňov, alebo
viedol k vzniku striktných pravidiel obmedzovania
pôrodnosti (Dubnička 2007a, 153 a 159). Mnohé
z týchto, z dnešného pohľadu krutých a nepredstaviteľných mechanizmov kontroly pôrodnosti, resp.
početnosti populácie, však pretrvávali ešte v pomerne komplexných štátnych útvaroch v období
antiky a v nejednom prípade sú takéto mechanizmy
dokumentované aj v novoveku, napr. objaviteľmi,
resp. dobyvateľmi Ameriky. I. Dubnička však vznik
týchto praktík neinterpretuje ako dôsledok pocitu
zodpovednosti, ale ako prejav environmentálneho
pragmatizmu, ktorý vyplýva z ťažko zaplatených
skúseností opakujúcich sa hladomorov a s nimi
spojených rozvratov či kolapsov spoločností. Za
prejav environmentálneho pragmatizmu považuje
napr. aj postupnú transformáciu indických kultúr
na lakto-vegetariánske, keďže v dôsledku prudkého rastu populácie už nebolo možné produkovať na
indickom subkontinente dostatok mäsa pre všetko
obyvateľstvo. Pôvodné védske i budhistické texty
totiž konzumáciu mäsa nielenže nezakazujú, ale
považujú ju za samozrejmú, rovnako ako profesie
s nimi spojené, napr. mäsiar (Dubnička 2012, 125).
Z hľadiska environmentálneho pragmatizmu je podľa
I. Dubničku možné vysvetliť nielen rozdiely jednotlivých náboženských systémov v prístupe k mäsu,
ale aj k mnohým iným fenoménom rodinného i spoločenského života či dokonca samotných foriem
religiozity, s ňou spojených rituálov a kultúrnych
noriem. Tento aspekt svojej koncepcie I. Dubnička
rozpracoval vo svojej poslednej práci Šamani, mesiáši, proroci a reformátori (Dubnička 2013a).
Na margo domnelého európskeho humanizmu, ktorý sa mal prejavovať „civilizovanejším“ správaním, I. Dubnička pripomína praktiky systematickej
fyzickej likvidácie domorodého obyvateľstva Severnej Ameriky v 19. storočí, ktoré boli verejne obhajované a dokonca financované z verejných zdrojov
s tým, že pôdu potrebujú imigranti, prichádzajúci
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z Európy (Dubnička 2007b, 130–144). Európska
koloniálna expanzia tak bola vedená tými istými
motívmi a potrebami ako vzájomné sebazničujúce
konflikty domorodcov – snahou o získanie pôdy ako
základného zdroja, ako predpokladu života a rozvoja
akéhokoľvek spoločenstva. I. Dubnička preto konštatuje, že: „O pôdu sa bojuje vždy, všade a proti všetkým.“ (Dubnička 2007b, 133) V súvislosti
s osídľovaním amerického Západu hovorí napr. aj
N. Chomsky o „osadníckom kolonializme“, ktorý je
„najhorší zo všetkých, pretože odstraňuje pôvodné
obyvateľstvo. Iné druhy imperializmu ho vykorisťujú,
tento ho eliminuje“ (Chomsky 2013, 9).
Z antropologického, politologického, kulturologického i filozofického hľadiska je preto dôležité
zistenie, že genocída nie je objav 20. storočia, ale
je stará aspoň tak ako ľudstvo. „Genocída sledovala
úplne konkrétny cieľ – územný zisk, teda získanie
majetku v podobe pôdy, ktorá je základnou materiálnou jednotkou pri produkovaní nadprodukcie.“
(Dubnička 2007a, 236) Táto stratégia pritom nebola
iba špecifikom európskych komplexných spoločností, pretože „odveké vojny viedli medzi sebou
napríklad Eskimáci a subarktickí Indiáni, národy Polynézie atď. Povedané environmentálnym jazykom,
vojny boli vždy vedené za účelom získania zdrojov.
Potraviny a suroviny, ktoré tieto zdroje predstavujú,
sú zárukou existencie.“ (Dubnička 2007a, 247) Pôvodné obyvateľstvo Polynézie či Ameriky len nemalo technické a organizačné znalosti na to, aby túto
stratégiu mohlo uplatňovať aj na iných kontinentoch.
Napokon teda možno s I. Dubničkom konštatovať, že
„civilizácie vzišli z vojnových národov, ktoré mierumilovných lovcov a zberačov zahnali do okrajových
oblastí sveta“ (Dubnička 2007a, 261). To je dôležitý
poznatok pre politologické i filozofické reflexie globálnej civilizácie, pretože „v súčasnom technickom
a globálnom svete sa o ‚teritórium‘, teda o zdroje,
nebojuje len so susedmi, ale aj na inom kontinente“ (Dubnička 2007a, 261). Filozofická koncepcia I.
Dubničku tak otvára možnosti skutočne komplexnej
interdisciplinárnej kritickej reflexie globálnej civilizácie a procesov, umožňujúcich jej vznik, ktoré ju
však zároveň v súčasnosti aj existenčne ohrozujú.
Svoju filozofickú koncepciu I. Dubnička rozvíjal aj v reflexii fenoménu kultúry a tých aspektov
ľudskej evolúcie, ktoré boli kľúčové pre jej konštituovanie. Formuluje tak evolucionistickú filozofiu
kultúry, ktorá je prínosná práve svojím zakotvením
v reflexii globálnej environmentálnej krízy. Kultúru považuje za evolučne vzniknutú stratégiu druhu
homo sapiens, ktorou napĺňa základný imperatív
zachovávať a reprodukovať život vlastného druhu. Kultúra je teda rozvinutím pudu sebazáchovy.
I. Dubnička ju vníma ako adaptačný prostriedok
homo sapiens na jeho vonkajšie i vnútorné prostredie. Materiálna i duchovná kultúra sa preto podľa
jeho názoru zaoberá predovšetkým riešením dvoch
základných problémov, ktorými sú získavanie potravy a sexualita (Dubnička 2012, 23). Za kľúčový fenomén pritom v štúdii Misa Mäsa (Dubnička
2012) považuje konzumáciu mäsa, ktorá sa výrazne
podieľala tak na biologickej, ako aj na kultúrnej evolúcii človeka. Vo svojom výklade poukazuje na veľmi úzku prepojenosť ľudskej sexuality a konzumácie
mäsa a do určitej miery aj ich vzájomnú podmienenosť, ktorá je najzjavnejšia v najstarších ľudských
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spoločenstvách, ale je prítomná, i keď v omnoho
sofistikovanejších podobách, aj v súčasných kultúrnych a sociálnych inštitútoch. Vo väčšine minulých
i súčasných kultúr je pritom dostupnosť a možnosť
konzumácie mäsa považovaná za znak vyššieho
spoločenského statusu, čo ovplyvňuje aj možnosť
výberu životného partnera, resp. možnosť splodenia
a vychovania potomstva. Po väčšinu ľudských dejín
je vegetariánstvo skôr prejavom environmentálnej
nevyhnutnosti, teda nedostatku mäsitej potravy,
resp. nemožnosti jej produkcie, než vedomou voľbou jednotlivcov či celých spoločenstiev. Aj v tomto
prípade možno podľa I. Dubničku argumentovať environmentálnym pragmatizmom. Od úsvitu ľudstva
po súčasnosť totiž väčšina ľudí preferuje mäso alebo
ho aspoň nevylučuje zo svojho stravovania a vzdáva
sa ho, iba ak je jeho produkcia, resp. dostupnosť
obmedzená. Z toho vyvodzuje tézu, podľa ktorej
„ekologické podmienky diktujú spôsob obživy, ktorý
následne determinuje duchovnú kultúru“, rozšírenú
o predpoklad, že „všetky rozhodujúce vonkajšie determinanty a biologické zákonitosti, ktoré ovplyvnili
fylogenézu homo sapiens, sú pretransformované
do duchovnej kultúry, do tradícií, zvykov a náboženstiev“ (Dubnička 2012, 24). I. Dubnička pritom
vychádza z predpokladu prepojenia biologického
a kultúrneho evolucionizmu, čo mu umožňuje skúmať mäso nielen ako formu potravy, ale aj ako kultúrny a sociálny fenomén.
Konzumácia mäsa bola totiž po väčšinu ľudských dejín privilégiom elít, čo malo a má sociokultúrne a tiež ekonomicko-politické príčiny a dôsledky. Prístup k mäsitej potrave je aj v súčasnosti
ukazovateľom nielen spoločenského statusu, ale
i vality života. Rastúca životná úroveň v najľudnatejších krajinách sveta sa tak prejavuje aj nárastom
spotreby mäsa. Snaha naplniť tento rastúci dopyt
má však závažné globálne dôsledky, pretože „jeden
hektár pôdy uživí len jedného človeka konzumujúceho mäso, no rovnaká plocha pôdy môže uživiť až
50 ľudí konzumujúcich rastlinnú potravu“ (Dubnička 2012,125). Pokračujúci rast svetovej populácie
a paralelný nárast konzumných nárokov obyvateľov
najľudnatejších krajín sveta robia z fenoménu konzumácie mäsa zásadnú environmentálnu, ale aj filozofickú a politickú otázku. Jej naliehavosť prehlbuje
fakt, že chov hospodárskych zvierat je mimoriadne
náročný na spotrebu pitnej vody a zároveň významne prispieva k produkcii skleníkových plynov, najmä metánu, ktorý na zmenu globálnej klímy vplýva
mnohonásobne viac než plyny produkované spaľovaním fosílnych palív.

Vo svojej koncepcii Ivan Dubnička identifikuje
príčiny globálnej environmentálnej krízy v samotnej
evolučnej stratégii ľudstva, teda omnoho hlbšie, než
je ochotné pripustiť konvenčné environmentálne
myslenie. To ich nachádza spravidla v monoteizme,
novovekom racionalizme či utilitarizme a následnom industrializme. No všetky tieto fenomény sú
len rozvinutím či zdokonalením základnej evolučnej
stratégie ľudstva. Bez správneho identifikovania
skutočných príčin globálnej environmentálnej krízy
však nemôžu byť účinné ani z nich odvodené návrhy
na prekonanie hrozieb, ktorým ľudstvo v dôsledku
devastácie životného prostredia čelí. Nesporným
prínosom Dubničkovej tvorby je, že poukázala na
množstvo problémov a na mnohé ich vzájomné nesamozrejmé súvislosti. Tieto súvislosti sú v slovenskom environmentálnom myslení reflektované len
veľmi sporadicky a zväčša izolovane. I. Dubnička sa
pokúsil o ich identifikáciu, ale aj komplexnú kritickú
reflexiu, ktorá ešte len čaká na širšiu recepciu a predovšetkým rozpracovanie.
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Lomnický, I.: The greateness of personality in conjunction with humanity and professionalism
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The study reflects the human and professional message of Ivana Dubnička that inspires to responsible approach
to life, based on preference values that cultivate human personality. Professionalism, humanity and moral integrity
becomes in the form of mediation of cultural values important component of the thought-structure of each of his
published works. Multidimensionality of problems in a targeted scope of his work evokes the need to respond to
current philosophical, cultural, but also moral and environmental problems of the time. His life‘s work is a message
to uplift the human spirit, but also the introduction of understanding for clarification of the facts of life and not left
unnoticed at home or abroad, as evidenced by a number of testimonials from renowned experts in philosophy,
cultural studies and political science. His work has the effect of variable and unfettered thought-fly and positive
conclusion stimulating the search for truth about man, nature and the world around us.

Stretnutie s múdrym človekom je sviatočná
chvíľa vo všedný deň a v tom okamihu sme vďační za dotyk ľudskosti, ale aj za hodnotné myšlienky, ktoré nás vovádzajú do nového inšpiratívneho
a tvorivého dňa každodenného života. Stretnúť Ivana
Dubničku znamenalo zakúsiť pokoj, porozumenie
a rozhľadenosť v podobe zmysluplnej komunikácie, ktorá mala vždy esenciu kultivovaného dialógu
a v jeho prítomnosti ste sa vždy cítili prijatí, pochopení a povzbudení. Zmyslom jeho života bola tvorivá
činnosť v širokospektrálnom diapazóne ľudskej práce, čo bol schopný obsiahnuť a z hľadiska svojich
limitov a možností aj dosiahnuť. Ak je totiž človek
schopný kritickej sebareflexie a existujú v ňom
permanentné sebamonitorovacie a sebahodnotiace
procesy, vtedy je na ceste svojej kultivovanosti a je
zároveň nositeľom kultúry pre širšie spoločenstvo.
Ivan Dubnička žil poctivým, zodpovedným
a činorodým životom a zanechal hlbokú stopu
v akademickom prostredí na viacerých fakultách
slovenských a českých univerzít. V prostredí Filozofickej fakulty UKF sa etabloval ako odborník v in-

terdisciplinárnom prieniku filozofickej a kultúrnej
antropológie, environmentálnej filozofie a religionistiky. Zároveň bol zodpovedným vedúcim katedry
a významne prispel k jej stabilizácii a rozvoju. Ako
odborná a morálna autorita bol zvolený do Akademického senátu UKF, ako aj do Akademického senátu Filozofickej fakulty, kde zastával funkciu predsedu volebnej komisie. Do rokovania na výsostne
slobodnej senátnej akademickej pôde vnášal myšlienkovú jasnozrivosť a konštruktívnosť v podobe
hodnotných návrhov a riešení. Mal rozvinutý zmysel
pre podporu akademického prostredia v podobe
rešpektovania akademickej slobody, kultúry, vzdelávania a vedeckého bádania. Bolo vždy zážitkom
počúvať ho a čerpať z prameňa jeho múdrosti, osobitne v oblasti ekofilozofie a environmentalistiky.
Svedčia o tom aj slová, ktoré vyslovil na konferencii
„Ekofilozofia včera, dnes a zajtra“, venovanej jeho
predchodcovi na poste vedúceho katedry politológie
a európskych štúdií J. Kučírkovi, v prednáške zameranej na genézu environmentálnej krízy: „Ak je človek skutočne bytosťou slobodnou, čoho dôkazom

by malo byť jeho vedomie, potom by mal urýchlene
vyvodiť potrebné konzekvencie zo súčasného stavu
kultúry i prírody“ (Dubnička, 2009, s 90).
Ivan Dubnička bol premýšľavým človekom,
erudovaným pedagógom, kultúrnym estétom, propagátorom environmentálnej výchovy a zároveň
aktívnym ochrancom prírody. Jeho tvorivý potenciál je obdivuhodný nielen z hľadiska myšlienkovej
interdisciplinárnosti, viacvrstvovej tematickosti vedeckého bádania, ale predovšetkým z hľadiska ľudskej dimenzionality prinášať prostredníctvom svojej
tvorivej činnosti nielen hodnotné a inšpiratívne poznanie, motivujúce poučenie, ale aj povzbudenie do
života a tiež potešenie zo života. Jeho celoživotné
dielo je posolstvo pre povznesenie ducha človeka,
ale aj vnesenie porozumenia pre ozrejmenie faktov
života. Významné dielo Ivana Dubničku neostalo nepovšimnuté doma ani v zahraničí, o čom svedčia
viaceré ohlasy od renomovaných odborníkov v oblasti filozofie, kulturológie a politológie.
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dôležité v súvislosti so skúmaním hodnoty jeho diela, poukazovať aj na mravnú dimenziu. Mnohovrstvovosť myšlienkových podnetov vyplýva z toho, že
zobrazuje svoje skúmané témy hodnotovo kontrastne v pluralitnom zmysle. Tak je to aj v prípade jeho
úvodníka v časopise Civitas, ktorý dlhodobo Katedra politológie a európskych štúdií vydáva: „Dobročinnosť sa spojila s decibelmi a humanizmus so šoubiznisom. Ľudia sa o nešťastí iných dozvedajú na
koncertoch populárnej hudby. Smrť, hlad a choroby
sú takto sprostredkované prostredníctvom zábavy
nad hrobom“(Dubnička, 2011, s.1).
Mnohotematickosť problémov v cieľovom
zameraní jeho tvorby evokuje potrebu reagovania
na aktuálne filozofické, kultúrne, ale aj morálne či
environmentálne problémy doby. V intenciách tohto
konštatovania je potrebné zdôrazniť, že Ivan Dubnička reflektoval komplexne na krízové hodnotové
fenomény života človeka a usiloval sa prispieť k ich
pozitívnemu a konštruktívnemu riešeniu. Hodnotovo-kritickým spôsobom reagoval na zdanlivú každodennú všednosť. Tvorivým počinom prispieval
nielen k odbornej, kultúrnej a k morálnej kultivácii
recipientov svojich publikácií, ale tiež otváral možnosť interiorizačných mechanizmov hodnotových
inšpirácií pre svojich študentov na prednáškach
a seminároch Katedry politológie a európskych štúdii, prípadne Katedry kulturológie FF UKF v Nitre.

Jeho tvorba má charakter variabilných a nespútaných myšlienkových rozletov a presvedčivých záverov motivujúcich k hľadaniu pravdy o človeku,
prírode a svete okolo nás. „Ľudstvo nikdy tak ako
dnes nebilancovalo dopady svojho pôsobenia na
prírodu. No zničujúce účinky nemá len produkcia
nadprodukcie, tá deštruuje najmä ekosystém Zeme
a jej biosféru, ale aj konzumácia nadprodukcie, ktorá deštruuje kultúru prostredníctvom deštrukcie ľudského ducha“(Dubnička, 2011, s. 62). Prezentácia
hodnôt posilňujúcich život v mnohorakých podobách je nielen kulisou jeho odborného prezentovania, ale zároveň aj nevyhnutnou osobnostnou víziou
a to bez toho, že by skĺzol do mentorskej docentskej
pozície odborníka na kultúrnu antropológiu a environmentalistiku. Implicitná prítomnosť vedeckého
posolstva v publikačnej tvorbe Ivana Dubničku je
motivujúcim prvkom k premýšľaniu o skutočných
filozofických a kultúrnych pravdách, ako aj hodnotách akademického života. Nielen odborná fundovanosť a vedecká erudovanosť je jeho znakom,
ale aj morálna integrita, identita a ľudská dôstojnosť.
Vždy prezentoval svoje originálne a autentické sebavyjadrenie k problematike, ktorú skúmal a prostredníctvom hodnotných myšlienok sa usiloval
o znovuzrodenie a permanentné oslobodenie človeka v podobe prehlbujúceho poznania a kritického
premýšľania. „Keďže človek obýva dva svety, prvý,
objektívny svet, obýva fyzicky, druhý svet, subjektívny, obýva psychicky, potreboval sa adaptovať na
obidva. Adaptáciou na vonkajšie prostredie je kultúra materiálna, adaptáciou na vnútorné prostredie je
kultúra duchovná. Vďaka technológiám, čiže vďaka
materiálnej kultúre, človek získava potravu a chráni
STRANA 10

sa pred klimatickými tlakmi. Tým zachováva svoje
fyzické bytie. Vďaka mytológii, náboženstvu, ktoré
nemusí mať výhradne religiózny charakter, vďaka
umeniu, hudbe..., čiže prostredníctvom duchovnej
kultúry, človek prežíva vo vnútornom prostredí.
Napríklad vierou vo večný život sa človek adaptuje na smrť, ktorá naňho čaká v objektívnom svete.
Dokážeme si predstaviť koniec fyzickej existencie,
so smrťou je každý z nás uzrozumený, no koniec
vlastného „ja“ si predstaviť nedokážeme. Všetky
myšlienkové pochody sa viažu k našim okamžitým
pocitom, ktoré asociuje vedomie“(Dubnička, 2012,
s. 21). Autentickou autorskou pečaťou je jeho osobný životný aspekt permanentného duchovného zrenia vyúsťujúceho v sebaoslobodzujúci tvorivý čin
zrodený zvnútra ako prejav vnútorného rozhodnutia
pre to, čo sa dlhodobo starostlivo uchováva, zreje
a verejne komunikuje či už vo vedeckej monografii,
odbornej štúdii, prípadne časopiseckom článku.

Prezentácia
relevantných
poznatkov
a sprostredkovanie overených hodnôt je integrálnou
súčasťou vedenia akademického dialógu, ich identifikácia a prípadná interiorizácia je však interpretačným počinom slobodného a osobnostne zrelého prijímateľa s jeho autentickou hodnotovou hierarchiou.
O to sa v docentskej pozícii usiloval aj Ivan Dubnička. Odbornosť, ľudskosť a morálna integrita sa stáva
v podobe sprostredkovaných kultúrnych hodnôt dôležitou zložkou myšlienkovej štruktúry každého jeho
publikovaného diela.
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Pozornému čitateľovi ponúka Ivan Dubnička
partnerstvo na kreatívne hľadanie, objavovanie a dekódovanie samej podstaty myšlienkovej výpovede
a povoláva ho k diskurzu. Jeho tvorba je z tohto hľadiska dôležitý vedecký a kultúrny skutok ako čosi
špecificky ľudské, majúci svoju odbornú a kultúrnu
intencionalitu a finalitu.

[5] DUBNIČKA, I. 2011. Servilná popkultúra a dehumanizovaný šuobiznis. In: Civitas, roč. 17, 2011, č. 401/2011. Nitra: Katedra politológie a európskych štúdií FF
UKF, 2011. ISSN: 1335-2652

Odbornosť v podaní Ivana Dubničku je prostriedkom poznávania, ale zároveň nesprostredkúva
len poznanie. Prehlbuje vnútorný pohľad na človeka, motivuje ho k premýšľaniu o živote v celostnom
zmysle. „Duchovná kultúra tvorí adaptačný prostriedok na svet subjektívny, myšlienkový, abstraktný,
teda ľudský“ (Dubnička, 2007, s. 408). Preto je
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S docentom Ivanom
Dubničkom sa
prišli rozlúčiť aj
študenti
Bc. Lenka Meravá, externá študentka Katedry politológie a EŠ FF UKF v Nitre
Meravá, L.: Students also came to say goodbye to the Associate Professor Ivan DUBNICKA
CIVITAS, 2015, Vol.21, No. 48, p. 11

V Bratislavskom krematóriu sa 14. augusta prišli rozlúčiť s vedúcim katedry docentom Ivanom
Dubničkom, nielen rodinní príslušníci, kolegovia, známi, ale aj študenti. Vedúci katedry politológie
a európskych štúdií v Nitre bol filozofom, politológom, kulturológom, publicistom, členom redakčných
rád viacerých odborných a vedeckých periodík, šéfredaktorom periodika Civitas. Po únavnom boji vo
veku päťdesiattri rokov podľahol ťažkej chorobe.
teľ, vedúci katedry, či organizátor, ale zároveň bol
vášnivo zaujatý prírodou, čo ako turista dokazoval.
Tento profesor za pomoci svojich kolegov založil
na katedre aj galériu. Pre jej založenie sa rozhodol,
lebo mu bolo ľúto pustých bielych stien a využil ich
na galériu a jej výchovný účel. „Nie všetci študenti
vedia, kto boli daní myslitelia. Profesor Michal Otčenáš navrhoval, aby k nim bolo napísané ešte viac
a splnilo to tak svoj cieľ,“ podotkol v súčasnosti už
zosnulý vedúci katedry.

V politologickom priestore sa zaoberal environmentálnou krízou, jej genézou, ktorú skúmal antropologickými metódami a jej dopadmi na kultúru
a geopolitiku. Kulturologicky sa orientoval na politické osobnosti novších slovenských dejín, vystúpil
na viac ako päťdesiatich domácich a zahraničných
vedeckých konferenciách, pravidelne hosťoval na
viacerých slovenských a českých univerzitách.

V rámci svojho pôsobenia sa v očiach ľudí
zapísal ako človeka, ktorý ma pre každého pochopenie, povzbudivé slová. Nikdy sa nevzdával a už
svojim študentom vštepoval myšlienku, že o prírodu
sa treba starať, aby nedošlo ku globálnej katastrofe.
Jeho prednáškové miestnosti boli vždy plné. Rozprával s ľahkosťou, s dôvtipom a s profesionálnym
prístupom. Vždy splnil čo sľúbil, a bolo možné sa
na neho spoľahnúť. Bol výnimočný nielken, ako uči-

Profesor, reportáže a ľudská bytosť

(Komentár z mojich skúseností zo vzájomnej spolupráce)

Ak mám povedať k tomuto výnimočnému
človeku niekoľko slov z vlastných skúseností, tak
musím zdôrazniť, že to bol človek, aký sa len ťažko
hľadá. Na takého treba mať naozaj šťastie. Vyjadrila
by som to citátom od Tomáša Janovica: „Človek to znie hrdo! Ale nie z každých úst.“ Bol človekom
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par excellence, takým, ktorého na každom kroku nestretnete. Mal pochopenie pre každého, a keď práve
nemal čas, tak sa vedel galantne ospravedlniť, ale
nikdy na daného človeka nezabudol. S úsmevom a
láskou pristupoval ku všetkým povinnostiam a na
svet sa pozeral z optimistického pohľadu. Počas
prednášok sa snažil študentom, vysvetliť zadané
učivo čo najlepšie. Zo zložitých vecí spravil jednoduché, ktoré im s dôvtipom servíroval ako na tanieri.
Každý kto ho poznal vedel, že premeškať jeho hodinu, je zmeškať unikátnu prednášku, ktorá sa viac
nezopakuje. Každý sa na jeho prednášky tešil, lebo
vedel, že jeho hodiny nie sú strojené, sú úprimné
a podané z vlastných skúseností.
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Jaroslav Čukan mal skúsenosti o pohostinstve v islamskom prostredí a my sme boli v kresťanskom,“
uviedol vedúci katedry politológie. Z tejto skúsenosti
vydedukoval, že to nemusí byť závislé od náboženstva, ale môže byť podmienené vonkajšími tlakmi.
V inom kolokviu sa vyjadril k súčasnej problematike komunálnej politiky u nás a vo svete. Tematika komunálnej oblasti je podľa neho stále aktuálna
a v budúcnosti aj zostane. Veľká politika sa odvíja od
regiónov. Podľa jeho slov regióny vždy budú dôležité
aj pre samotných politikov vyššej politiky, pretože
politická základňa sa zaoberá všetkými problémami,
ktoré sú sa týkajú práve regiónov. Okrem regiónov,
kolokvium poukazovalo aj na spoločné a rozdielne

regionálnu politiku. „Predpokladám, že v danom
štádiu, keď viem, že je hospodárska kríza a znižuje
sa zamestnanosť, predvolebná rétorika bude veľmi
ústretová smerom k regiónom. Jedným z hlavných
motívov predvolebnej rétoriky sú rôzne výhody, ktoré im budú poskytovať.“

Spomienky na rozhovor s doc. Ivanom
Dubničkom k vývoju spoločnosti a jeho
prognostika (archív autorky a menšie úpravy)
Aké sú Vaše predpoklady vývoja spoločnosti
v nasledujúcich rokoch?
Čo sa týka ďalšieho smerovania vo vývoji
spoločnosti nie som príliš optimistický, skôr naopak. Ak odmyslíme environmentálne nebezpečenstvá a vyčerpávanie prírodných zdrojov, najmä ropy
stále hrozí nebezpečenstvo nášho „odľudšťovania“.
Stávame sa povrchnými, všetko chceme dosiahnuť
rýchlo, prestávame si vážiť poctivú prácu. K úspechu sa derieme bez škrupúľ, nehľadíme na okolie,
spoločenské ani prírodné. Nevieme, ešte kam speje
svet po strate bipolarity. Eufória, že 21. storočie
bude storočím humanistickým zanikla v prachu
zrútených „dvojičiek“ 11. septembra v roku 2001,
čiže tesne na prahu tretieho milénia... Nechcem byť
skeptický a už vôbec nie apokalyptický, ale stále
platí, že deti sa rodili aj v koncentračných táboroch.
Ľudský rod má neuveriteľnú silu a túžbu žiť v akýchkoľvek podmienkach.

Aké problémy prinesie budúcnosť?
Niekoľko spomienkových názorov z ko- názory v územnej samospráve na Slovensku aj vo
Podľa môjho názoru hlavným problémom
lokvií, ktoré sa uskutočnili na domácej svete. Ako uviedol Ivan Dubnička: „Naše kolokviá
ľudstva
bude vyčerpanie fosílnych palív. Súčasnitrianskej akademickej pôde. (archív au- väčšinou vychádzajú z domácej politiky. Zaoberatorky a menšie úpravy)

Vedúci katedry Ivan Dubnička bol organizátorom a garantom viacerých konferencií a kolokvií na
akademickej pôde v Nitre. Všetky boli tematicky zamerané a niektoré boli aj s medzinárodnou účasťou.
V rámci medzinárodného kolokvia „Európa dvadsať
rokov po zmene“ sa zaoberal nielen politickou, ale aj
kulturologickou stránkou. „Na Slovensku a vo svete
je obdobie démonizácie.“ Pre objasnenie. „Myslel
som väčšinu negatív, negatívnych prívlastkov, ktoré
vyvolávajú strach. Ako príklad uvediem islam. Na
Slovensku je chápaný ako niečo zlé, oproti dobru
kresťanstva, ktoré tu prevláda. Týka sa to aj pojmov
ľavica verzus pravica, koalícia verzus pravica. Ani
jeden ani druhý termín nie sú podľa skutočnosti
v poriadku. Chýba tu objektívny pohľad. Študenti,
absolventi fakulty by mali prichádzať s objektívnym
názorom. Každé náboženstvo, kultúra sa vyvíjala za
určitých okolností, ktoré boli determinované environmentálne, historicky, ekonomicky, nábožensky.“
Svoje teoretické vedomosti si potvrdil aj rôznymi
skúsenosťami, či už na Slovenku alebo v zahraničí.
Niekoľko poznatkov získal aj na spoločnej ceste po
Arménsku a Gruzínsku spolu s docentom Svetozárom Krnom, na ktorej strávili dvadsaťpäť dní. Stretol
sa tu aj s termínom hostiteľský terorizmus. „Tam
som to videl v praxi. Prídete medzi pastierov, a oni
vás s „násilím“, donútia s nimi jesť a u nich spať.
Kompletne sa o vás postarajú. Odmietnutie sa považuje za niečo neslušné. Zaujímavé je, že profesor
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jú sa politickou, hospodárskou situáciou v strednej
Európe. Vieme však, že v rámci globalizovania tam
musí byť pocit prepojenia lokálneho a sveta okolo
nás.“ Ide o slovenské pomery regionálnej politiky,
ktoré sú previazané a aj na územno-samosprávnom
pôsobení prepojene aj so zahraničnou politikou. Ako
dodal: „“Nemôžeme v poslednej obci na Slovensku“
ignorovať to ,čo sa deje vo svete, pretože vždy
sa to priamo dotýka aj obyvateľov, ktorí sú tam.“
Súčasná situácia v politickom dianí prešla aj cez
rozpočet politikom v rámci územnej samosprávy.
Budúce voľby budú dbať podľa Ivana Dubničku na

ná civilizácia je mladá. Jej začiatky siahajú sotva
na koniec 19. storočia, odkedy sa začína využívať
ropa. Za posledných sto rokov, práve vďaka rope
sa svet radikálne zmenil. Ropa je uložená slnečná
energia, ktorú nebolo potrebné vyrobiť. Je to akoby
na nás robili miliardy otrokov bez nároku na stravu
a mzdu. Áno, viem, že jestvujú rôzne alternatívy za
ropu, ale je rozdiel vyrobiť (dopestovať) tony a tony
ropy a vyrobiť v praxi adekvátnu tekutinu do stolitrového sudu. Mnoho autorov je presvedčených, že
naša civilizácia sa nedokáže revitalizovať po vyčerpaní fosílnych palív.

Aký je Váš pohľad na novodobé otrokárstvo,
konzumný terorizmus?
Kapitalistický ekonomický systém sa dostal
do nečakanej situácie. Po páde bipolárneho sveta
sa už nemusí toľko sústrediť na ideologický boj,
nemusí súťažiť o lepšie sociálne prostredie. Môže
sa naplno venovať svojej podstate, ktorou je produkcia nadprodukcie, jej konzumovanie a zisk, ktorý
je konečným cieľom tohto procesu. To však môže
spôsobiť jeho degeneráciu. Každý systém, ktorý
nemá opozíciu je odsúdený k degenerácii. Myslím,
že spomínané otrokárstvo a konzumný terorizmus
sú prvými znakmi tejto degenerácie.

Bc. Lanka Meravá
externá študentka Katedry politológie a EŠ
FF UKF v Nitre
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Keď som mal na jeseň v roku 2011 tesne po obhajobe mojej dizertačnej práce, môj vtedajší vedúci katedry vo svojom príhovore zdôraznil, aby som si dobre
zapamätal túto pre mňa významnú chvíľu a všetkých
tých, ktorí boli pri mne. Táto myšlienka mi silno utkvela
v pamäti a ani mi vtedy nenapadlo, za akých okolností
sa k nej vrátim. Moja spomienka je v tejto súvislosti
venovaná docentovi Ivanovi Dubničkovi, ktorý tam mal
nezastupiteľné miesto, pretože bol školiteľom mojej dizertačnej práce. Ak však napíšem, že bol školiteľom,
vyznieva to príliš pracovne, oficiálne a neúplne, preto
chcem k tomu hneď dodať, že bol aj mojím dobrým
priateľom, za ktorým som sa vždy rád zastavil na kus
reči.

Jún 2015

Pre mňa osobne silným momentom bolo vystúpenie doc. Dubničku v rámci cyklu Interdisciplinárnych
dialógov dňa 20. októbra 2011 na tému Vzťah človek
– zviera (Etické a pragmatické aspekty). Prechádzal sa
medzi prítomnými a nákazlivá zanietenosť, erudovanosť
a radosť z možnosti sprostredkovať informácie, pohľad
na vec, či spôsob myslenia pohltila hádam všetko naokolo.
Doteraz sa mi zdá, že letmo zahliadnem Ivana
Dubničku niekde na chodbe UKF – pomaly, ležérne idúc
v rozopnutom plášti s nenúteným úsmevom by bol odkývol na pozdrav...
Česť jeho pamiatke!

Prof. Natália Muránska, PhD.
Po mojich prednáškach v priestoroch na SlanKatedra rusistiky FF UKF v Nitre
číkovej ulici bola pravidelne ich neodmysliteľnou súčasťou návšteva Katedry politológie a európskych
štúdií (na ktorej som študoval), kde som išiel pozrieť
vedúceho katedry a prekonzultovať s ním rôzne témy.
Doc. PhDr. Ivana Dubničku, PhD. som mal tú
Pri spätnej spomienke na tieto stretnutia sa mi v mysli
česť spoznať prvýkrát osobne roku 2011 pri transforprezentuje obraz človeka, ktorý bol vždy ochotný pomácii cyklu prednášok Interdisicplinárne dialógy na
môcť, korektný, hĺbavý a milujúci prírodu vo všetkých
celofakultné podujatie. Prijal moju ponuku stať sa jeho
jej podobách.
odborným spolugarantom a navyše novú etapu cyklu
Hoci som aj odchovancom KPaEŠ, s Ivanom sám ochotne otvoril výbornou prednáškou Vzťah človek
som sa zoznámil až počas môjho pôsobenia na Kated- – zviera (etické a pragmatické aspekty). Od počiatku
re kulturológie. Ivan u nás prednášal Dejiny národnej patril k najplatnejším členom gestorského kolektívu,
kultúry a svoju srdcovku (ako viackrát poznamenal prinášal meritórne produktívne návrhy, čo viedlo k výv rozhovoroch so mnou) Kultúrnu a sociálnu antropo- raznému skvalitneniu tohto cyklického podujatia. Strelógiu, ktorá sa následne stala srdcovkou aj našich štu- tával som sa s ním aj pri iných príležitostiach na pôde
dentov. Počas týchto prvých stretnutí som ešte netušil, fakulty, kde mi vždy imponoval hlavne jeho odborne
že neskôr prerastú do hlbšej spolupráce a vzájomného fundovaný a triezvy, pritom priateľsky ľudský pohľad na
priateľstva, ktoré však bolo pretrhnuté veľmi skoro. vec. Keď som sa postupne oboznamoval s jeho vedecPrešli necelé tri roky od mojej obhajoby a v letnom kými výstupmi – v tom čase napr. s knihou Misa mäsa
tichom dni sme sa opäť všetci stretli. Len tváre boli (2012), či editorskou prácou na zborníku Megatrendy
vážnejšie, smútiace za Ivanom...
tretieho milénia (2011) z rovnomennej medzinárodnej
Mgr. Jozef Palitefka, PhD., konferencie, ktorú zorganizoval na počesť doc. Juraja
prodekan FF UKF v Nitre Kučírka, CSc. – obdivoval som heuristický, inovatívny
rozmer jeho výskumu, ktorý svojou kvalitou a akosťou
presahuje slovenský kontext. Navyše sa mu ako
vskutku kompetentnému
vedúcemu Katedry politológie a európskych štúdií
FF UKF v Nitre podarilo vytvoriť dostatočný priestor
pre vedecko-pedagogický
rast tamojšieho činorodého pracovného kolektívu
a pozdvihnúť tak kvalitu
tohto pracoviska na medzinárodne akceptovanú
úroveň.

Myslím si, že každý, kto len trochu poznal doc.
PhDr. Ivana Dubničku, PhD., si po jeho odchode pomysel – Prečo práve on?
Sú ľudia, ktorí sa mihnú v našich životoch
a predsa sú nám čímsi blízki. Taký bol pre mňa Ivan
Dubnička. Poznali sme sa zo zasadnutí akademického
senátu filozofickej fakulty, kde si svojsky a nonkonformne držal názory, konštruktívne, s kľudom a efektívne svojím slovom prispieval k riešeniu problémov.

Na prelome rokov
2013/2014 stihol Ivan
Dubnička ešte predložiť
svoj spis do inauguračného konania v odbore
kulturológia, ktoré už kvôli
svojmu značne zhoršenému zdravotnému stavu
nemohol ukončiť. Ako jeden z jeho posudzovateľov
môžem vyhlásiť, že všetky stanovené kritéria vysoko
prekračoval po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke a tak
de facto bol (a v mojich očiach zostáva) jedným z najpovolanejších profesorov, s akými som mal to šťastie
sa stretnúť. V jeho osobe však odišiel predovšetkým
vzácny a nenahraditeľný človek, ktorý nám všetkým tu
vždy bude veľmi chýbať...
Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Katedra kulturológie FF UKF v Nitre
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Vzácny kolega, kulturológ a priateľ doc. PhDr.
Ivan Dubnička, PhD. nespochybniteľne dotváral ako
externý spolupracovník profil i tvár Katedry kulturológie
FF UKF v Nitre. Jasnú inklináciu k pôvodne vyštudovaného odboru vždy legitímne deklaroval. Cítil sa byť prioritne kulturológom a preto i jeho pobyt na pôde našej
katedry považoval za evidentnú prestíž i výsadu. Kulturológia ako odbor mu bytostne prirástla k srdcu. Veľmi
mu záležalo na profilovaní a zveľaďovaní tohto odboru.
Viedol so študentmi prednášky i semináre z disciplín
„Kultúrne dejiny Slovenska“ a najmä „Kultúrna a sociálna antropológia“ s intenzitou seriózneho zanietenia
pre pedagogické pôsobenie, ktoré vedno rozvíjal svojou odbornou akríbiou.
I. Dubnička mal rovnako veľmi blízky a priateľský vzťah i s jednotlivými členmi našej katedry. Vždy
nás ako svojich mladších kolegov bral rovnocenne.
V pamäti nám utkveli úprimné rozhovory, naplnené ľudskosťou, múdrosťou zavše okorenené humorom. Stáli
za nimi najmä priazeň, priateľskosť i snaha pomôcť. Neraz nás kriticky a múdro podnecoval k vlastnému rastu,
nespokojnosti so sebou a kolegiálne prajne motivoval.
Tvoja chuť k zdokonaľovaniu a napredovaniu vyplývala
z intenzívnej zvedavosti, hlade po vedomostiach a poznatkoch, ktoré by sa mali stať soľou každého vysokoškolského pedagóga – neustále kriticky zhodnocujúceho a rozširujúceho vlastné obzory myslenia. V tom
zároveň spočíval ľudský rozmer osobnosti I. Dubničku,
ktorého sme si nesmierne vážili predovšetkým pre jeho
vedecké i morálne kvality. Ako erudovaný vedec, odborník a vysokoškolský pedagóg ich významne v sebe
integroval do komplexnej, celistvej jednoty. V rámci
pedagogického diela sa suverénne opieral o nemalé
vedecko-výskumné aktivity, bohatú publikačnú činnosť, sčítanosť i rozhľadenosť. Dokladom toho sú i jeho
významné monografické diela, v ktorých zanechal časť
svojho ducha, poctivej vedeckej námahy i bystrého intelektuálneho umu. Nielenže sa stali piliermi študijnej
literatúry viacerých študijných programov, ale predstavovali tiež dôležitú základňu inauguračného spisu pre
obhájenie náležitého profesorského titulu.
Zaujímavosťou osobnosti I. Dubničku bolo okrem
iného, že svoj životný elán analogicky čerpal z typickej cestovateľskej vášne, lásky k horám a vysokohorskej turistike. Zrejme tam nachádzal prepotrebnú
životnú energiu, podnety a nápady pre širokospektrálnu, rozmanitú vedeckú činnosť. Sám so svojím synom
napríklad prešiel pešo púť naprieč Slovenskom po
známej trase Cesty hrdinov SNP. Nevdojak ma touto
ideou prekonať zdanlivo nemožné a náročné inšpiroval
i v symbolickej rovine. Vďaka Ti Ivan za tvoj odkaz, vzor
hodný nasledovania a mnohé ďalšie inšpirácie v pedagogickej i vedeckej sfére.
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
vedúci katedry kulturológie FF UKF v Nitre
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Smrť je skutočnosť, o ktorej
vieme, že niekedy určite nastane,
ale nepoznáme jej presný dátum.
Často prichádza neočakávane.
A takto opustil kulturologickú obec
náš kolega Ivan Dubnička. Držím
v ruke pero a moje myšlienky sa
vracajú o niekoľko rokov späť do
čias, keď som učil na katedre politológie. On sa stal neskôr mojím
kolegom. Spomínam na naše prvé
stretnutie. Bolo to v roku 2006 po
mojom návrate z výskumu beduínov v Sýrskej púšti. Vzájomne sme
si vymenili pár vedeckých poznatkov a kulturologických postrehov
– ja o púšti a beduínoch a on o prírodnom svete indiánov. Spolu sme diskutovali o kultúrnych zmenách. Naše debaty sme rozvíjali, aj keď
som už pôsobil na inej katedre. Keď som sa pripravoval
na docentúru, poskytol mi vzácne rady a skúsenosti.
Spolu sme pracovali aj v akademickom senáte. Z jeho
tváre vždy vyžarovala pozitívna energia a úsmev. Ivan
Dubnička už fyzický nie je medzi nami, ale jeho kulturologické myslenie zhmotnené v jeho knihách je stále
prítomné. Škoda, že len ono.

Minulý rok nás opustil náš dlhoročný kolega,
priateľ, mentor, ktorý vždy, keď vkročil na pôdu našej
fakulty, zanechal pozoruhodný vánok optimizmu a životného elánu. Doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. bol
jedným z tých ľudí, ktorého keď ste stretli, neustále ste
mali pocit, že mu na vás záleží. Dokázal sa prihovoriť
a viesť veľmi odbornú, ale aj úsmevnú diskusiu na každú tému, ktorá vám hneď bola veľmi blízka. Vnímal vaše
slová veľmi pozorne, akoby ste boli kvantovým odborníkom vysvetľujúcim laikovi štiepenie atómov a za to
vás zahrnul svojimi vedomosťami, o ktorých hovoril
úplne prirodzene. Dokázal vám nielen vyčariť úsmev na
tvári, ale aj pár malých vrások pri diskusiách o spoločnosti, o systéme, o svete, o prírode, o vás, o sebe....
Ivan Dubnička zostane v našich mysliach a srdciach aj napriek tomu, že nám jeho veľké srdce bude
chýbať. Ako píše Miroslav Válek básni Jesenná láska:
.....každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu to jedno, aké.
Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba.
No pred cieľom sa zastaví: Komu zas srdce chýba?
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre

„Predčasný odchod práve takých ľudí, ako boli
Juraj Kučírek a Ivan Dubnička, vyvoláva veľa otázok
o existencii spravodlivosti vo svete. Ale samotný fakt,
že ich (aj naša) katedra žije, dobre pripravuje bakalárov, magistrov aj doktorandov a udržiava si dobré
meno nielen v Nitre hovorí o tom, že svet nie je celkom
nespravodlivý, ako si myslíme. Obaja síce odišli, ale
často ich spomíname, teda vlastne aj ostávajú medzi
nami...“
Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
dlhoročný riaditeľ Múzea židovskej kultúry SNM v
Bratislave a garant KPEŠ FF UKF v Nitre

To, o čom sa obyčajne hovorí, že sa to komunikuje, sú idey. Ivan Dubnička patril ku kritickým intelektuálom (ale odteraz stále patrí). Ponúkol nečakaný
úkaz: tep dejinného času sa zrýchľuje. Od „mierneho
pokroku v medziach zákona“ po priamu demokraciu.
Vedel, že súčasná kríza už nie je iba ekonomická,
globálny kapitalizmus má bez demokratickej kontroly
výrazne sebazničujúce tendencie. Svet sa mení aspoň
v tej podobe v akej sme ho poznali od počiatkov modernity. Nanovo sa sformovali sociálne svety až dospeli k nesúmerateľnosti. Žiadne náboženstvo, krásna
literatúra a ani dielčie vedy neukazujú ako čeliť globálnemu kapitalizmu. Potrebujeme iný prístup k svetu,
neexistujú ostrovy úniku. Dozrel čas na strategické
zmeny, predátorskou súťažou v ekonomickom raste ničíme Zem a pustošíme náš duchovný svet. Rozhovory
s Ivanom smerovali k hľadaniu zmeny a k východisku
z precitnutia zo sveta neoliberálných ilúzií.
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
PdF UK v Bratislave

Doc. Dubničku mám (a budu mít) v paměti jako
přítele, kolegu, člověka s dobrým otevřeným srdcem
a usměvavou milou tváří, s jeho typickým moudrým
nadhledem a jako duchovního člověka s obrovským
zaujetím a s velikým přehledem v oblasti humanitních
disciplin. Moc mi chybí.
JUDr. Jaroslav Sovinský, PhD.,
Právnická fakulta UP v Olomouci

Rôzni ľudia si často vytvárajú dojemnú auru, pózovito predstierajúc určitú autenticitu. To, čím v skutočnosti nie sú, na to sa hrajú. Ich charizma je strojená,
neprirodzená afektácia. Ak ňou o sebe nedisponujú, iní
ju na nich projektujú. Dubnička taký nikdy nebol, preto
by zrejme ani nechcel aby sme o ňom písali frázovito,
v patetických na cit pôsobiacich dojmoch. Aj k najťaživejším otázkam ľudského života, dokázal pristupovať
s nadnesenou ľahkosťou. Nie preto, že by levitoval nad
realitou človečenstva, ale preto, lebo jeho nehraný intelekt mu umožnil vidieť svet bez čiernobielych, ale aj
moralizujúcich ružových okuliarov. Sú intelektuáli, ktorí
sa uzatvárajú do svojej veže zo slonoviny, kreujúc svoje metateoretické abstrakcie odtrhnuté od praktického
života ľudí. Dubničkovi to myslelo, ale vždy stál pevnými nohami na Zemi, na osude ktorej mu záležalo.
Nejde len o jeho environmentálny pragmatizmus, ale aj
praktický, nepredstieraný postoj k životu. Aj keď v dôsledku jeho intelektuálneho skepticizmu nemal žiadne
humanistické ilúzie, bol praktickým humanistom. Ľudskú prirodzenosť si neidealizoval, no veril, že človek by
s tým, čo mu matka príroda dala do vienka, mal vedieť
vynaložiť aj lepšie. Človeka vnímal ako adaptačnú bytosť, odmietal však konformistické prispôsobovanie sa,
pasívnu ľahostajnosť a pohodlnosť dnešnej civilizácie.
Jeho nekonvenčné kritické myslenie vymykajúce sa
rámcom bežnej normy oslovovalo nielen jeho kolegov
z akademickej obce, ale aj študentov, ktorí dychtivo
počúvali jeho jedinečné prednášky. Bol to nenapodobiteľný zážitok, keď s nadhľadom a často aj dôvtipným
humorom dokázal vyvolať úsmev na tvári. Donútil ľudí
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o politikov a podnikateľov, sú
poľovníkmi...“ Ako človek bol
veľmi férový, zásadový a prísny nielen voči študentom, ale
aj voči kolegom. V súvislosti
s jeho neprajníkmi ho musím
zacitovať „...najviac dokáže
človeka degradovať domýšľavosť. Možno najviac sa človek
sám znevažuje vtedy, keď precení svoje sily...Je to potom
život vo svete bez orientácie
a bez hodnôt.“ Bol známy
svojou neoblomnosťou a tvrdohlavosťou, čo bolo zárukou
toho, že čo povie, to platí. Napriek tomu nebolo ľahké získať
si jeho dôveru, a každý, koho
sa zamyslieť nad sebou aj nad spoločnosťou. U Dub- vpustil do „svojho sveta“ mal možnosť spoznať ho aj
ničku platí, že nielen prostredie ovplyvňuje človeka, ale z celkom inej stránky. Vďaka svojmu širokému odborže tento Človek ovplyvňoval svoje prostredie. Napriek nému rozhľadu vedel poprepájať rôzne vedecké odbory
tomu, že už nie je fyzicky medzi nami, je na nás ako sa a poukázať na mnohé súvislosti, ktoré nielen študenvysporiadame s jeho bezprostredným posolstvom. Za- tom, ale aj akademikom z jeho prostredia, unikali.
nechal nám svoje intelektuálne a duchovné dedičstvo.
Doc. Ivan Dubnička sa dočkal vydania svojej
Nech aspoň to naďalej ovplyvňuje prostredie, v ktorom poslednej učebnice Šamani, mesiáši, proroci a repôsobil.
formátori (2014), na ktorej pracoval niekoľko rokov
Mgr. Erik Leško a o to viac sa tešil na jej vydanie. Tvrdil, že toto je
jeho najobľúbenejšie dieťa (v súvislosti so všetkými
jeho vydanými dielami). Žiaľ, nestihol si už naplno vychutnať radosť z tohto diela. Ako sám píše v spomína„Nie sme geneticky morálni a uvedomujeme si to, lebo nej publikácii „skúmať náboženstvo, znamená skúmať
máme zákony
človeka a skúmať človeka, znamená skúmať spoločnosť, pretože človek je sociálnou bytosťou, presnejšie
a ani náboženstvá nerátajú s našou morálnosťou,
sociálnym druhom. Ak nepochopíme človeka a jeho
inak by nám nehrozili peklom.“
sociálne prostredie, nepochopíme ani náboženstvá...“
Ivan Dubnička
Na záver tohto príspevku trochu čierneho humoru od
Petra Gregora, ktorý je vzhľadom na jeho zmysel pre
Je ťažké písať o človeku, ktorý bol vzorom pre humor a chuť tešiť sa zo života, na mieste. „Seansa sa
mnohých, ktorí ho poznali, bez zbytočného pátosu nevydarila, lebo sa nepodarilo vyvolať ducha nebožtíka.
a najmä ak ste si vedomí, že by to nebolo v súlade Ducha nebožtíka sa nepodarilo vyvolať, lebo ho nemal
s jeho názormi, ktoré boli často radikálne. Správe, ani zaživa.“
že dňa 8. augusta 2014 nás navždy opustil doc. Ivan
Dubnička, odmietal uveriť každý, kto ho poznal. Napriek nie veľmi priaznivým informáciám („katedrovým
šumom“ ako ich zvykol nazývať) o jeho zdravotnom
stave, táto správa všetkých šokovala. Doc. Ivan Dubnička bol vedec, akademický pracovník, ale predovšetkým pedagóg a človek. Jeho prednášky sa stali
legendárnymi nielen na katedre, ale na celej fakulte.
Študenti na ne chodili dobrovoľne v nadpriemernom
počte a neskrývali svoje sklamanie, ak prednáška
odpadla, čo sa vzhľadom na jeho povinnosti vedúceho katedry dialo pomerne často. Legendárnymi boli
jeho prednášky z viacerých príčin – okrem pútavého
obsahu prednášok, ktoré vždy okorenil zaujímavými
pikoškami týkajúcimi sa témy, prejavoval živý záujem
o študentov a ich názory, patrične využíval svoj bohatý genofond (zamatovo hlboký hlas a uprený pohľad)
pôsobil priam elektrizujúco najmä na príslušníčky nežnejšieho pohlavia. Otázkou je, či by boli také „zelektrizované“ aj po prečítaní úryvku z jeho knihy, kde tvrdí,
že „ženy si vyberajú spravidla spoločensky úspešných
alebo majetných mužov. Ako dokazujú výskumy, na
veku a kráse mužského partnera až tak nezáleží. Pre
muža znamenajú peniaze moc a moc znamená zvýšené množstvo sexuálnych šancí...“ Nezaprel v sebe
ani vášnivého kulturológa a antropológa a všetky
prednášky začínal rovnakou témou – vznikom človeka
a jeho organizačných skupín „...úspešní lovci dali základ dnešnému ľudskému genofondu...akoby zostalo
symbolom, že aj dnešní úspešní muži, najčastejšie ide

PhDr. Andrea Mončeková

Prezenčnú listinu na svojich prednáškach nikdy nerobil a aj tak boli jeho sály plné študentov. Nebolo ničím výnimočným, ak na nich sedeli študenti aj
s chorobou. To je len špička ľadovca zo života Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre,
života, ktorý formoval práve Ivan Dubnička.
Politológia je veda, o tom niet pochýb. Ale ako
veda má jednu smolu. V porovnaní s medicínou, chybu urobenú v politológii
uvidíte až po niekoľkých
rokoch. Zvyčajne po prehratých voľbách alebo
nízkej volebnej účasti.
V medicíne naopak, už
o niekoľko sekúnd, zväčša po zbabranej operácii.
Povedané inak, vychovať
dobrého vedca v politológii je omnoho zložitejšie
než odborníka v medicíne. Až po niekoľkých
rokoch sa ukáže, kto je
skutočne schopný učiteľ
politológov.

je váš subjektívny názor, sa v politológii cení a naučiť študentov vnímať problémy z viacerých strán, je
pre učiteľov veľkou výzvou. Myslím si, že práve podľa
toho objavíte, kto je skutočne kvalitným a odborným
učiteľom politológov. Presne takým Ivan Dubnička bol.
Prichádzal som na univerzitu ako mladý človek
s mladým názorom. Trochu naivným, trochu symbolickým, trochu nerealistickým, ale predovšetkým pre mňa
„pravdivým“ - teda to som si o svojom názore myslel.
V politológii je to však chyba.
Ivan Dubnička ako učiteľ svojim študentom nikdy
nepovedal, „váš názor, či presvedčenie je chyba.“ Ako
učiteľ so svojimi študentmi diskutoval vždy v rovnocennej diskusii. Bez nadradenosti či spupnosti. Študentov,
aj s názorom bez relevantných poznatkov alebo naivným pohľadom, nikdy nezhodil. Po rozhovore s ním ste
si vždy povedali : „Všetko môže byť inak, je potrebné
byť opatrný, pravdu treba hľadať.“
V čase, keď viedol katedru on, mala naša alma
mater výnimočného ducha. Veľa drobností zapadalo do
seba a vytváralo jeden úžasný kompaktný celok. Napríklad drobnosť, ktorá sa mi z mnohých vryla do pamäti,
bola jedna z nespočetného množstva diskusií s pánom
Dubničkom večer po prednáškach a to na celkom obyčajnej chodbe. Na záver diskusie dodal: „Kolegovia,
presne takto to má vyzerať, ak je univerzita pôdou, tak
sa musí diskutovať všade, aj na chodbe.“ V jeho vyjadreniach sme neboli len študenti, či ľudia, ktorých nepozná už po ukončení prednášky, ale vždy nás nazýval
kolegovia, vždy..., aj na chodbe.
Učilo ma nespočetne veľa ľudí, a každému z nich
som nesmierne vďačný, ale Ivan Dubnička bol jedným
z najlepších. Predovšetkým vďaka nemu mala naša katedra výnimočné genius loci.
Mgr. Michal Ďureje

„Vždy je veľmi ťažké písať riadky adresované
svojmu učiteľovi a je to o to ťažšie, keď viete, že už nie
je medzi vami. Už vám nepovie, či to, čo ste napísali je
správne, alebo či to máte pozmeniť, alebo od základov
prerobiť. Ivan Dubnička vám to už priamo nepovie. Avšak každý, kto mu bol žiakom a to nepíšem len o študentoch na jeho hodinách, prednáškach, či seminároch
a vnímal, čomu ho Ivan Dubnička učí, si uvedomil, že
dostáva niečo, čoho keď sa budeme držať, tak pôjdeme
správnym smerom vždy. Zakaždým, keď si spomeniem
na pána docenta Ivana Dubničku, spomeniem si na ľudskosť.“
PhDr. Martin Štuller

Pozrieť sa na veci
aj z iného pohľadu, ako
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Do kancelárie doc. Dubničku som vždy vstupoval
s rešpektom a trémou. Keď som mu posielal časti svojej bakalárskej práce, odpovedal vždy pružne, väčšinou
neskoro v noci. Vedel pochváliť i taktne vytknúť nedostatky. Svojím tajomným úsmevom dokázal povedať
viac než slovami, inokedy ním vedel v miestnosti nastoliť pohodu. Pozorne čítal práce študentov, na skúške
neskákal do reči, ale dokázal počúvať. Keď som mu
povedal, že v rámci diplomovej práce chcem pracovať
v inej problematike u iného školiteľa, iba poznamenal:
„Michal, neviem, či je to pre Vás to pravé orechové...“
Mýlil sa, v téme som našiel svoju profiláciu. Dodnes
premýšľam, čo by mi napísal do oponentského posudku, keby mu v tom nezabránila choroba.
Mgr. Michal Augustín

Doc. PhDr. Ivana Dubničku, PhD som poznal od
začiatkov mojich vysokoškolských štúdií ako vynikajúceho pedagóga, zanieteného odborníka, ale predovšetkým milého, čestného a seriózneho človeka. Neskôr
som s ním spolupracoval pri príprave niektorých jeho
monografií, pričom je pomerne zložité zhrnúť túto spoluprácu len do niekoľkých slov – bol však veľmi pracovitý človek, človek s jasnými predstavami a zmyslom
pre detail. Dokázal do diskusie vnášať nové pohľady,
ktoré si človek predtým vôbec neuvedomoval a zároveň ich vedel podávať pútavou formou pretkanou špecifickým humorom, ktorý mu bol vlastný. Je mi cťou, že
som mal možnosť s ním spolupracovať a aspoň svojou
malou časťou práce mu pomôcť zhmotniť predstavy do
konečnej podoby niektorých jeho vydaných knižiek.
PhDr. Boris Striženec

Ivan Dubnička patril k ľuďom, na ktorých sa
nezabúda. Dopomáhajú tomu najmä spomienky na
úsmev a nezabudnuteľný hlas. Od úvodných prijímačiek, kedy som ho videla postávať nad našimi
utrápenými pohľadmi, až po hodiny, ktoré boli charakteristické uvoľnenou, priateľskou atmosférou.
Vždy sa nám snažil dať viac, než nám učebnice ponúkali. Ukazoval nám dve strany mince, podnecoval naše myslenie a kládol dôraz,
že nie je všetko tak, ako na prvý pohľad vyzerá.
Pamätám si na skúšku z religionistiky. Tá vytvorila
vrásky nejednému študentovi a slzy boli sprievodným
javom snáď každého termínu. Pocit krivdy a nespravodlivosti zo strany študenta bol na nezaplatenie. A on
nám chcel len ukázať, že učením viet naspamäť, nič
nedocielime..
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išla predstaviť doc. Dubničkovi (ako vedúcemu Katedry
politológie a európskych štúdii UKF v Nitre) a informovať ho o mojich plánoch ohľadne doktorandského
štúdia. Jedného dňa som teda išla. Takmer celé konzultačné hodiny som prešľapovala z nohy na nohu a až
v posledných minútach som sa odhodlala a zaklopala.
Ako „veľká voda“ som vošla do kancelárie a spustila,
až kým ma pán docent nezastavil a s pre neho tak typickým pokojom v hlase povedal: „Kolegyňa posaďte
sa.“ Sadla som si, ukľudnila sa a povedala o čo ide.
Reakcia pána docenta: „Takto... vedel som, že niekto
píše prácu o Andrejovi Siráckom, pretože som na ňu
počul chvály. Vedel som, že niekto z Trnavy sa k nám
do Nitry plánuje prihlásiť na doktorandské štúdium.
Vás registrujem z prednášok, chodieb...no nemyslel
som si, že ste to vy.“ Dodatočné vysvetlenie „prečo“ je
na konci druhej príhody.
Minulý rok v novembri
som z košickej konferencie išla autom s kolegyňou Andreou a pánom
docentom. Andrea nás
priviezla na vlakovú stanicu Leopoldov, odkiaľ
sme spoločným vlakom
pokračovali ja do Trnavy, pán docent tuším
do Pezinka. Vlak mal asi
o minútu odchod. Samozrejme nasledoval šprint
cez celú stanicu na nástupište – lenže ja ako
typická žena som mala
topánky na vysokom
podpätku a ťahala kufor.
Logicky, mojím tempom
by sme to nestihli. Pán docent doslova „schmatol“ môj
kufor a utekal. Ja som nevedela, či sa mám smiať, alebo utekať. Vlak sme nejakým zázrakom stihli. Vo vlaku mi pán docent povedal: „Viete, je zaujímavé, aké
témy Vás bavia.“ Ja som samozrejme reagovala, že
si neviem predstaviť robiť iné témy, že som sa v tom
našla, že je to pre mňa prirodzené. „Uznajte, že mladá,
sympatická žena študujúca v archívoch dejiny politického myslenia na Slovensku nie je typický jav.“ Spätne
už chápem, prečo si pán docent pod študentom, ktorý
píše prácu o Andrejovi Siráckom a plánuje pokračovať
v doktorandskom štúdiu predstavoval niekoho iného.
Možno Vám moje príhody nebudú pripadať vtipné, avšak určite si spomeniete na pokojný hlas a vždy kultivované vystupovanie pána docenta.
Jana Sivičeková

Čítaním slov vyššie, ľutujem, že sme netrávili
spolu viac času. Úprimne ma mrzí, že vzťah študent-pedagóg je obmedzený na vyučovacie hodiny. Pod- Študenti z facebooku:
ceňujeme našich pedagógov a rešpekt k nim meriame Ďakujem, že som mohla byť študentkou pána docenta.
známkou v indexe.
Jeho prednášky sú tie, na ktoré sa nezabúda.
Ceňme si však čas, ktorý nám niekto venuje. Je
Česť Vašej pamiatke !
vzácny.
Ďakujem, pán docent, za Vašu trpezlivosť a ná- Veľký muž, nech sa má tam hore dobre.
hľad na svet, ktorý ma stále vedie...
Nikoleta Betáková

Úžasný pedagóg, vynikajúci človek, obrovská strata,
stále tomu neverím.
...veľká strata nielen pre katedru, ale aj pre všetkých
ktorí tohto skvelého človeka poznali.

Vždy s úsmevom na tvári spomínam na dva momenty s doc. Dubničkom. Prvá príhoda sa odohrala
v čase, keď som sa v piatom ročníku svojho magisterského štúdia začala zaujímať o možnostiach doktorandského štúdia. Môj školiteľ mi poradil, aby som sa
STRANA 16

Na prednášky antropológie spomíname dodnes
s úsmevom,.. česť Vašej pamiatke Pán docent!
Úprimnú sústrasť celej rodine, bol to nie len skvelý odborník, ale predovšetkým človek.

Nech odpočíva v pokoji bol to jeden z najlepších prednášajúcich, akých som mala...
Vynikajúci človek a odborník. Bude nám všetkým chýbať
Úprimnú sústrasť rodine a všetkým blízkym. Odpočívajte v pokoji pán docent.
Výnimočný človek a veľká osobnosť. Česť jeho pamiatke.
Pán docent ďakujeme za všetko.
Tak veľa by som chcela povedať..... a tak veľmi nemám
slov..... Snáď len jedno veľké... Ďakujem. Za všetko.
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