CYRILOMETODSKÁ MEDA ILA ÚSKI
Ľubomír Viliam Prikryl – život vo viere,
s vedou, hudbou a láskou k Slovensku 1
Život nášho dnešného laureáta RNDr. Ľubomíra Viliama Prikryla,
CSc., je pozoruhodnou kombináciou zdanlivo nezlučiteľných situácií, z nich jedna časť je chaotická zmes potácania sa medzi mantinelmi veľkého nadania na hudbu, ale aj schopnosti úspešne pracovať
v exaktných vedách, ale prísne kontrolovaná – aspoň do „Zamatovej revolúcie“ okrajovými podmienkami nastavenými systémom a jeho služobníkmi (nie vždy plne súhlasiacimi s doktrínami, ktoré mali
uplatňovať). Pri bližšom pohľade ale bola jeho životná cesta cieľavedomým vodítkom, riadená vierou v Boha a dôverou v dobrú podstatu väčšiny ľudí.
Dr. Prikryl pracoval ako geomorfológ, historik, prekladateľ, farský kronikár, vedel hrať na hoboji, husliach, mandolíne, na organe,
vystupoval ako spevák a tanečník, bol členom viacerých vedeckých
spoločností pri SAV, resp. ČSAV, aktívnym funkcionárom Matice slovenskej, členom orchestra súboru Technik a jeho zbormajstrom,
dlhoročným členom Predsedníctva ÚSKI atď. atď. Okrem toho je

autorom viacerých kníh, často orientovaných na slovenskú prírodu,
históriu, kostoly a aktivity katolíckej cirkvi na Slovensku.
S Dr. Prikrylom som sa zoznámil na zasadnutiach Predsedníctva
ÚSKI pred necelými desiatimi rokmi. Aj napriek pokročilému veku
(pred týždňom oslávil svoje 85. narodeniny) sa snažil prísť na zasadnutia, a jedno z nich ma nečakane oslovilo, keď ako blahoželanie
jednému z prítomných k narodeninám zaspieval krásnym školeným
hlasom dlhšiu opernú áriu a premenil tak inak bežné zasadnutie na
naozajskú slávnosť.
Za svoj pevný kresťanský postoj spojený s nepríjemnosťami, ako
komplikovaná možnosť vysokoškolského štúdia (umožneného iba
vďaka „diere“ vo vtedajších zákonoch), nútené opustenie vedeckého
pracoviska (a to v čase perestrojky(!)) a starostlivosť o uchovanie kultúrno-spoločenského dedičstva Slovenska v duchu cyrilometodských
tradícií, mu Predsedníctvo ÚSKI dnes, štyri mesiace po udelení ceny
Fra Angelica (Konferencie biskupov Slovenska), prepožičiava svoje
najvyššie vyznamenanie, putovnú cyrilometodskú medailu. Žiaľ, kvô1

Laudácio pri udelení putovnej cyrilometodskej medaily ÚSKI RNDr. Ľ. V. Prikrylovi na slávnostnej konferencii k 100 rokom od založenia ÚSKI, Trnava
22. júna 2019. Pri príprave laudácia boli okrem iného použité časti z rozhovoru
Jána Blahovca s Ľubomírom Viliamom Prikrylom, uverejneného v Žilinskom
večerníku 4. júla 2006.
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li zhoršenému zdravotnému stavu nemohol laureát prísť dnes osobne a medailu preto preberie jeho syn Mgr. Pavol Prikryl – mimochodom, vedúci redaktor kresťanského internetového časopisu VOX,
redaktor v niektorých iných médiách a básnik, ktorý v kresťanskom
a literárnom duchu kráča v šľapajach svojho otca. Dr. Prikrylovi spolu s medailou prajeme, aby bol s nami ešte dlhý čas.
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
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