Humanista roka 2020 – docent JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Časy, ktoré v súčasnosti žijeme a to nielen na Slovensku sa dajú označiť ako bod zlomu, kedy
sa život človeka a tým aj celých spoločenstiev dostal na križovatku dejín, kde sa masívne
rozhorel celoplanetárny zápas o ďalší charakter života a to nielen jeho ľudských bytostí.
Všetky tieto javy a udalosti doby, ktoré v týchto osudových chvíľach spoločnosti prežívame,
nás silne determinujú a vplývajú na náš život, či už smerom k tvorivého vzopätia a vzdoru
voči vzopätému zlu dehumanizácie. Ako sa s tým vyrovnáva každý z nás, rozhoduje jeho
osobnostné hodnotové nastavenie. V prípade nositeľa čestného titulu Humanista roka 2020
docenta JUDr. Branislava Fábryho, PhD., je to možné sprítomniť jeho mottom: „Audiatur et
altera pars. Nech je vypočutá aj druhá strana.“
Bratislavský rodák, Branislav Fábry je slovenský právnik, prekladateľ a spoločenský
komentátor s veľmi širokým záberom záujmov. Docent Fábry prednáša na Právnickej fakulte
univerzity Komenského. Venuje sa geopolitike, medzinárodnému právu, tvorbe, filozofii a
etike práva, ľudským a ústavným právam, bioetike. Vzhľadom na jeho rozsiahlu vedeckopedagogickú a publicistickú činnosť je obtiažne vyčerpávajúcim spôsobom charakterizovať
tohto mimoriadne plodného a činorodého človeka. No čo vieme s určitosťou povedať už dnes
je, že nás oslovil ako významný a verejne sa prezentujúci vedec v oblasti bioetiky, ale aj
práva a jeho histórie nielen na Slovensku, ale tiež v medzinárodnom kontexte.
Témami, ktorými sa Branislav Fábry verejne prezentuje, sa zmocňuje intelektuálne poctivo
a v súlade s princípmi akademickej etiky. Vedie vecnú polemiku, bez zamlčiavania
a vysporiadania sa s protiargumentami či ich vytrhávania z kontextu, bez útočenia na
osobnostné práva svojich oponentov, polemizuje len s ich argumentmi. Polemika z jeho
strany je podložená relevantnou, vecnou a právnou argumentáciou s potrebným presahom
k historickej chronológii a vývoju, so súčasným zasadením do širšieho medzinárodného
a právneho kontextu a tendencií zúčastnených aktérov.
Veľkú pozornosť venuje demokracii, obhajobe ľudských práv či eticko-právnym otázkam.
Pred tradičné hodnotové piliere Slovenska je podľa docenta Fábryho potrebné zaradiť
„hodnotu spravodlivosti a najmä hodnotu mieru. Je potrebné budovať kultúru mieru a úcty.
Pri práve na mier diskutuje aj o práve na rozvoj. Toto právo sa vníma ako samostatné ľudské
právo tretej generácie, avšak tiež ako veľký komplex súvisiacich problémov, najmä v podobe

spravodlivejšieho ekonomického poriadku. Práve vzťah práva na rozvoj a práva na mier
poukazuje na význam komplexnosti ľudských práv a slobôd, ktoré sa nedajú oddeliť od
spoločenských a globálnych podmienok vývoja ľudstva.“
Svojimi výstupmi upozorňuje na súčasnú zlomovú situáciu, kde sa rozhoduje či budú na
Slovensku platiť princípy právneho štátu alebo princípy nadvlády médií. Právny štát by mal
byť založený na zákonnosti a právnej istote, novinárska propaganda by nemala nahradzovať
zákonodarstvo a súdnictvo. Zdôrazňuje: „V štáte, kde vládnu médiá, nie je podstatné, ako
vykladajú zákon súdy, pretože médiá to „vedia lepšie“ a pokiaľ sa sudca odchýli od ich
interpretácie, bol určite „skorumpovaný“ alebo „politicky ovplyvnený“. V právnom štáte
však prokurátori a sudcovia musia byť dosť silní, aby sa dokázali postaviť aj mediálnemu
nátlaku na „správne rozhodnutie“, ktorý veľmi často používa práve organizovaný zločin.
K tomu však potrebujú, aby aj volené štátne orgány plnili svoje ústavné povinnosti a usilovali
sa o „riadny chod ústavných orgánov“.
Dnes verejne prezentovať názory, ktoré sú v rozpore s oficiálnym mainstreamom je otázkou
občianskej odvahy, statočnosti a zásadovosti. Docentovi Branislavovi Fábrymu tieto základné
predpoklady nechýbajú. Spolu s vecnosťou, argumentmi a s dôrazom na zásady humánnosti,
sociálnosti a etiky vytvárajú krásny príklad prezentácie humanizmu a humanistických hodnôt
na Slovensku.
Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje docentovi JUDr.
Branislavovi Fábrymu, PhD., v súlade so Štatútom cien humanistov čestný titul
Humanista roku 2020 za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt
humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, ľudským
právam, kultúre, hodnotám a slobode.

