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Anna TIRPÁKOVÁ: Za Beloslavom Riečanom

Nekrológ/Necrology
ZA BELOSLAVOM RIEČANOM
IN MEMORY OF BELOSLAV RIEČAN

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr. h. c.

Milý Belo,
nedovolila by som si písať o tom, čo vedia všetci – teda o tom, že si bol geniálny
matematik, úžasný učiteľ, hudobník ... teda že si bol neuveriteľne všestranný. Ja by
som chcela napísať o Tebe ako o učiteľovi s veľkým srdcom.
Úplne prvú spomienku, keď si neuveriteľným spôsobom vstúpil do môjho života,
mám z roku 1986. Nikdy na to nezabudnem. Pripravovala som sa na prijímacie
pohovory na doktorandské štúdium z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
a dohodla som si u Teba konzultáciu. Medzitým som však išla na bežnú lekársku
kontrolu, lebo som čakala svojho syna. Kontrola však nedopadla najlepšie – lekár mi
neodporučil cestovať. Tak som Ti telefonovala, že sa veľmi ospravedlňujem, ale na
konzultáciu do Bratislavy nemôžem pricestovať zo zdravotných dôvodov. Napriek
tomu, že som nebola Tvojou doktorandkou, Ty si nezaváhal ani sekundu a veľkoryso
si sa ponúkol, že keď nemôžem pricestovať do Bratislavy ja, tak Ty pricestuješ za
mnou do Nitry. Úplne si ma zaskočil, takže som sa ani nezmohla na nejaké protesty.
Pricestoval si a bol si skvelý – ako vždy, plný elánu a nadšenia, a tvrdil si mi, že je to
úplne normálne, že učiteľ cestuje za študentom konzultovať! Konzultácia trvala celé
dopoludnie, a keď som sa Ťa spýtala, ako Ti to všetko môžem vynahradiť, tak si mi
odpovedal, že nijako, Ty to považuješ za samozrejmosť a budeš veľmi rád, keď si to
zapamätám a budem sa aj ja takto správať k svojim študentom. Vtedy som si
myslela, že sa mi to iba sníva alebo že to je iba náhoda, ale keď som Ťa poznala
dlhšie, pochopila som, že to vôbec nie je náhoda, že Ty si jednoducho taký a to, čo si
urobil pre mňa, si považoval vždy za samozrejmé. Ty si vždy bol obetavý a skvelý
človek a takým si zostal do konca svojho života. Vždy si sa staral o svojich študentov,
prežíval si s nimi pracovné aj ich osobné problémy a vždy si im nezištne pomáhal.
Pre Teba Tvoji študenti a doktorandi zostali Tvojimi „deťmi“ a aj vtedy, keď mnohí už
prekročili päťdesiatku, stále si bol s nimi v kontakte, vždy pripravený poradiť
a pomôcť. Aj mne si takto veľmi pomohol. Stačilo, aby som sa Ti posťažovala, že môj
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školiteľ odišiel do zahraničia na viacročný pobyt, a keďže v tom čase ešte neexistoval
ani internet, ani mobily, tak som s ním stratila kontakt. Ty si zasa našiel riešenie.
Veľmi ochotne si ma zoznámil s jedným zo svojich „detí“ – so svojím bývalým
doktorandom, s prof. RNDr. Dvurečenským, DrSc., a spýtal si sa ho, či nechce byť
mojim školiteľom.
Belko,
celý život Ti budem za to vďačná, lebo som získala toho najlepšieho školiteľa na
svete, a to aj preto, že prof. Dvurečenskij má všetky skvelé vlastnosti svojho
školiteľa. Prepáč, že zo všetkých tých spomienok a zážitkov za tie roky, čo sme sa
spolu stretávali na rôznych konferenciách, seminároch, komisiách a pod., som
uviedla iba tieto dve. Ale myslím si, že práve tieto dve spomienky úplne
charakterizujú Teba ako učiteľa s veľkým srdcom.
Belko, Tvoje úprimné srdce a spôsob, akým si vplýval na svojich študentov, je taký
presvedčivý a úprimný, že každý Tvoj študent má pocit, že musí pokračovať v Tvojich
myšlienkach, lebo každá iná cesta je nesprávna. Som naozaj veľmi vďačná Bohu za
to, že mi v mojom živote doprial stretnúť sa s takými ľuďmi, ako si Ty a tvoj doktorand
prof. Dvurečenskij.
Česť Tvojej pamiatke, pán prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr. h. c.
prof. RNDr. ANNA TIRPÁKOVÁ, CSc.
Autorka pôsobí na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre.
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