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         V 38.pokračovaní svojich spomienok  „Päť rokov po" (DE 46/94,str. 7) uvádza 
Peter Zajac údaje, ktoré  vyžadujú korekciu. 
         1. Píše, že som z funkcie ministra školstva odstúpil v júli 1990. V skutočnosti som 
ministrom prestal byť o dva mesiace neskôr, v septembri 1990. Kedže som pred časom  
navrhol v DE (23 /94, str. 4) „mečiarovské pravítko“ na meranie mentálnej zdatnosti 
slovenských  politikov, doporučujem - v záujme historickej pravdy - dátumy z 
Mečiarovej éry uvádzať presne, nie odhadom. 
         2. Vkladá mi do úst výrok: „Na slovenských vysokých školách sa nebude učiť ani 
po slovensky,  ani po maďarsky, ale po anglicky." Takýto výrok som nikdy nevyslovil - 
je smiešny. Ide o nepochopenie snahy dostať náš vzdelávací systém  na takú úroveň, na 
akej je v iných európskych krajinách. 
         3. Informuje o mojom „podozrievavom vzťahu k MNI“. Nevysvetľuje však, čo 
tým myslí. Téma VPN-MNI je tak závažná, že sa budem snažiť venovať jej samostatný 
príspevok. 
         4. Pripisuje mi „výroky o učiteľoch ako mäkkýšoch". Moje jediné vyjadrenie, v 
ktorom  sa slovo „mäkkýš“  vyskytlo, bolo v rozhovore s redaktorkami „Verejnosti“  
Beňuškovou a Tomáškovou 22.januára 1990 o situácii na našich vysokých školách. 
Znelo takto: „Neustále zdôrazňujeme: učiteľ je kľúčovým faktorom školy. Einstein 
tuším povedal, že učiteľ by mal byť vždy príkladom, ak nie hodným nasledovania, tak 
odstrašujúcim. Jeden aj druhý typ je  vari osobnosťou. Naša najväčšia bolesť je v tom, 
že veľká časť učiteľov nie je príkladom ani takým ani onakým. Sú všetko iné, len nie 
osobnosti. Beztvarí, mäkkýše bez skeletu vlastného názoru. Tak ako bezducho slúžili 
totalitnému systému, opäť sa hlásia do služby - niektorí podlízavo, iní, ako vždy, na čele 
nového myslenia.“ 
         Toto vyjadrenie bolo zneužité denníkom Pravda 28. marca 1990 so zrejmým 
zámerom podnietiť učiteľov (aj základných a stredných škôl, o ktorých vôbec nebola 
reč) k odporu proti ponovembrovým reformám v školstve. Vytrhnuté z kontextu a 
oklieštené bolo interpretované tak, že som všetkých  učiteľov nazval mäkkýšmi.  Je pre 
mňa neuveriteľné,  že jeden z protagonistov VPN rozširuje v r. 1994 tú demagógiu, s 
ktorou proti dekomunizácii školstva zaútočili v roku 1990 komunistické noviny. 
         Písomné spomienky sú dôležité. Dbajme v nich na presnosť, vecnosť a 
nezaujatosť. 
                                                    
 


