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ODIŠIEL PRIATEĽ
ZA PROFESOROM FRANTIŠKOM BRIŠKOM
Na začiatku roku 2011 nás navždy opustil dlhoročný člen redakčnej rady
časopisu Politické vedy, profesor František Briška. Odišiel vo veku nedožitých
56 rokov. Je to vek, o ktorom sa hovorí, že muž v ňom dosahuje vrchol svojich
intelektuálnych schopností, tvorivého potenciálu i profesionálnych ambícií.
Všetky tieto očakávania profesor Briška naplnil. Napísal množstvo štúdií, vydal
viaceré monografie venované politickej filozofii, najmä obdobiu humanizmu. Bol
členom mnohých odborných komisií, spolutvorcom image a smerovania
študijného odboru Politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde pôsobil v rokoch 2002-2005 i ako dekan
fakulty. Veľkou mierou prispel k sformovaniu nového smeru výskumu
a vyučovania v odbore Verejná politika a verejná správa, ktorý sa na Slovensku
začal formovať len v poslednej dekáde. Jeho profesionálne ambície boli
potvrdené získaním titulu vysokoškolského profesora, s čím súvisia
zodpovednosť garanta za zverený študijný odbor i mnohé ďalšie povinnosti
pedagóga.
V osobnosti vysokoškolského profesora sa však musí spájať viac prvkov,
aby jeho autorita bola uznávaná. Takýto človek musí nielen profesionálne, ale aj
ľudsky dozrieť. Musí mať charakterové vlastnosti, ktoré umožňujú jeho mladším
kolegom vyhľadávať ho nielen kvôli akademickým otázkam, ale aj kvôli tomu,
aby ich povzbudil, dodal im silu a energiu, formuloval ich motiváciu
a v neposlednom rade použil humor tam, kde tuší skepsu a možné zlyhanie.
Tieto ľudské kvality boli súčasťou osobnosti Františka Brišku. Bol učiteľom so
všetkým, čo k tomu patrí. Schopnosť vnútornej disciplíny a oddanosti
humanistickému odboru filozofie umožnila urobiť z politickej filozofie predmet,
ktorý bol pre mnohých študentov obľúbený a vážený.
Bol aj dobrým priateľom všetkým, ktorí o to stáli. Nikdy neodmietol
stretnutie, radu, rozhovor. Bol to kolega, ku ktorému sa nikto nebál zaklopať na
dvere.
Bol to epikurejec, vedel sa tešiť zo života, zasmiať sa nielen na druhých,
ale aj na sebe, čo je dar, ktorý už pomaly ale isto zaniká u mužov, ktorí dosiahli
vysoké postavenie.
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Bol to stoik. Vedel znášať svoje zdravotné a osobné problémy tak, ako to
poznáme zo stoickej filozofie. Bez paniky, bez sebaľútosti, jednoducho tak, že
starosti „rozložil na svoju širokú hruď, ktorá toho unesie“... Sú to jeho vlastné
slová, ktoré vzbudzovali vieru v nás, kolegoch, že všetko sa na dobré obráti.
Nebol však taký silný, aby zdolal poslednú prekážku. Zostalo po ňom prázdne
miesto nielen na fakulte, ale aj v srdciach jeho spolupracovníkov, kolegov,
priateľov.
Preto Vám chceme pán profesor poďakovať za to, že sme mali tú česť istý
osudom vymeraný čas žiť a pracovať vedľa Vás.
Redakcia časopisu Politické vedy
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