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“Kultúra – Európske dimenzie” 

Magnificencie, spectabiles, honorabiles, 

vážené dámy a páni, 

vážené kolegyne a kolegovia! 

 

         S veľkou úctou a vďakou som prijal rozhodnutie Vedeckej rady 

Kyjevskej univerzity práva o udelení čestného titulu Dr.h.c. 

Udelenie pocty a ocenenie, ktoré mi univerzita udelila si vysoko vážim a 

považujem ho za výnimočné. 

 
         Človek je tvor nielen materiálny, ale aj duchovný. Práve ľudská 

sloboda a tvorivosť a obhajovanie pravdy sú faktormi, ktorých podpora a 

rozvoj prostredníctvom vzdelania, vedy a výskumu spolu s výchovou 

vedú k iniciatívne a zodpovednosti, možu byť základom pre lepšie, t.j. 

ľudskejšie XXI. storočie. 

Vzdelávanie – to je cesta pre hľadanie pravdy, prijímanie pravdy, 

prežívanie pravdy. Keď si Európa cenila vzdelanosť, budovala slobodné 

vysoké školy, univerzity, rástla v rozvoji, v hospodárskom a sociálnom 

pokroku. Vždy, keď ich zatvárala, prichádzala doba temna. 

Vzdelanosť a kultúra ovplyvňujú všetko – politiku, právo, ekonomiku, 

vzťah medzi ľuďmi. Ak je ich nedostatok, cítime to všade. Ak sú aktívne 

prítomné, prinášajú dobré ovocie. A preto kultúra a vzdelanosť sú naozaj 

kľúčmi k budúcnosti nielen pre Ukrajinu a Európu, ale aj pre svet. 

Spoločná Európa je synonymom otvorenosti. Pravá otvorenosť začína 

otvorením mysle a srdca, rozumu a cti. Preto je potrebné, aby sa 

európsky rozmer dnešnej Ukrajiny prejavoval prostredníctvom myslenia 



a to je o tvorivosti a konkurencieschopnosti, ale aj otvorenosťou srdca, 

čo je o solidarite, sociálnom cítení a zodpovednosti. 

Aby sa vysoké školy a univerzity stali skutočným gravitačným centrom, je 

potrebné vykonať ešte stále veľa práce. Prijatie systémového opatrenia a 

zvýšenie zdrojov je jednoduchšie, ako zmeniť myslenie, prístup a 

zaužívané postupy. Vysoké školy a univerzity na Ukrajine prechádzajú 

významnou majetkovou a legislatívnou transformáciou, ktorá vytvorila 

rámec pre rozvoj. Tento rámec je daný najmä Bolonským procesom, 

ktorý presahuje hranice EÚ a stal sa skutočne procesom európskym. 

Poznanie a kultúra sa vďaka výchove a vzdelávaniu prenášajú z 

generácie na generáciu. Každá spoločnosť je totiž osobitným 

partnerstvom medzi tými, čo tu boli, medzi nami a medzi tými, čo prídu 

po nás. A to, čo naším potomkom zanecháme okrem hmotného 

dedičstva, je predovšetkým vedomie, svedomie, poznanie. A preto na 

vzdelaní naozaj záleží. 

 

         Úprimne ďakujem za vzácne ocenenie. Prajem univerzite a 

všetkým Vám veľa vzájomného porozumenia, sily a entuziazmu pri 

tvorivom rozvoji v oblasti vzdelávania – v službe ľudskému poznaniu. 

 

    


