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MIROSLAV JANEK: Nedávno sme si pripomínali 90. výročie založenia prvej 
organizácie slovenských spisovateľov. Čím sa nám toto výročie prihovára 
v dnešných časoch?
MIROSLAV BIELIK: Pracovným i slávnostným stretnutím 13. decembra 2013 
v Budmericiach sme si nielen pripomenuli toto významné výročie a osobnosti, 
ktoré stáli pri založení a vývoji nášho Spolku do dnešných čias, ale programovo 
sme koncipovali aj cesty jeho ďalšieho pôsobenia ako dobrovoľnej, nezávislej 
stavovskej organizácie slovenských spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, 
politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú príslušnosť. Demo-
kratické princípy a základné piliere organizovania činnosti a riadenia Spolku sme 
zakotvili s ohľadom na vývoj našej organizácie a skúsenosť z predchádzajúcich 
období, do návrhu nových Stanov Spolku slovenských spisovateľov. Spolok sa 
hlási k demokratickým tradíciám svojich osnovateľov a otvára sa pre všetkých 
slovenských spisovateľov doma i v zahraničí. V Budmericiach sme zdôraznili, 
že sú pred nami nové výzvy, v ktorých nemôžeme zlyhať. Nechceme sa trieštiť 
a oslabovať tvorivý potenciál, nemožno podliehať psychózam bezmocnosti lite-
ratúry a zakríknutosti spisovateľov, naopak, podľa vzoru trenčianskoteplického 
kongresu chceme jasne, zreteľne a nahlas podporovať – nie rozklad, ale spájanie 
sa na báze spoločných cieľov. V roku 2016 mienime spolu s partnermi zvolať 
II. kongres slovenských spisovateľov na obranu demokratických a humanistic-
kých tvorivých hodnôt spoločnosti a renesancie pôvodnej slovenskej literatúry 
a umenia s programom podpory čítania nielen medzi mládežou, ale aj vo všet-
kých vekových kategóriách.
M. JANEK: Už pred spomínaným jubileom ste sa stali novým predsedom Spol-
ku slovenských spisovateľov, organizácie, ktorá sa usiluje v súčasných pod-
mienkach napĺňať odkaz svojej predchodkyne a rozvíjať ho v duchu moderných 
požiadaviek i európskych demokratických tradícií. Aké boli vaše prvé pocity, 
keď ste sa dozvedeli, že spisovateľskí kolegovia si vás vybrali za lídra svojej 
organizácie? 

M. BIELIK: Zmena v našom Spolku zrela dávnejšie, možno už od marca 2012, 
keď sa malo v zmysle stanov konať členské zhromaždenie SSS. Vtedajší predseda, 
tajomník, predstavenstvo a kontrolná komisia sa rozhodli v rozpore so stanovami 
predĺžiť si funkčné obdobie a zhromaždenie zvolali až na 28. mája 2013. Počas 
tohto nelegitímneho predĺženia sa odohrávali znepokojujúce udalosti. Predseda 
a tajomník vo februári 2013 zaregistrovali na MV SR zmeny stanov s odvolaním 
sa na členské zhromaždenie z marca 2010, kde sa však o stanovách vôbec neroko-
valo. Dá sa to nazvať inak ako podvod? Teraz, keď je pripravený fundovaný návrh 
stanov, ktorý prešiel pripomienkovým konaním a bol konzultovaný s právnikmi, 
nevonia  to predchádzajúcim manipulátorom a v kadečom vidia  tŕne. Napríklad 
internetom  šíria  reči,  vraj  návrh  ustanovenia  o  „prispievajúcom  členstve“  sme 
ušili na niekoho konkrétneho. V skutočnosti ide o inštitút, ktorý majú i v iných 
spisovateľských združeniach (napríklad v Únii českých spisovateľov,  Združení 
spisovateľov Srbska atď.). Zaujímavé, že „hrdina“ z internetu – bývalý tajomník 
SSS P. Janík – brojí proti ustanoveniu, ktorého zámerom je získavať nové zdroje 
financovania činnosti potrebné pre Spolok ako soľ. Pritom zamlčiava, že podpísal 
závažné majetkovoprávne zmluvy, ktoré spôsobujú Spolku vážne problémy. Ide 
o zmluvu o nájme zo 16. 8. 2012, ktorá za mimoriadne nevýhodných podmienok 
prenajíma celú sídelnú budovu SSS firme ARTHUR DS, s. r. o., de facto na 35 ro-
kov s tým, že z nájmu by sme si mali hradiť aj budúce nájomné za dva byty kdesi 
v Petržalke, keďže sme mali opustiť vlastnú budovu. No nielen to! Deň pred pod-
písaním spomínanej zmluvy 15. 8. 2012 bývalý tajomník P. Janík podpísal – poza 
chrbát všetkých členov SSS – aj zmluvu o budúcej zmluve a finančnom vyrov-
naní –  teda o odpredaji nášho podielu na sídelnej budove Laurinská 2. O  tejto 
zmluve nevedeli dokonca ani vtedajší členovia predstavenstva! Flagrantne sa tým 
porušilo platné uznesenie členského zhromaždenia z roku 2010 o nepredajnosti 
spisovateľskej budovy. Podstatná časť členov Spolku, ku ktorým som patril aj ja, 
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Miroslav Bielik sa narodil v Ostrom Grúni pod majestátnym Vtáčnikom. Študoval na Strednej knihovníckej škole 
v Bratislave a na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 
Jeho trvalým pôsobiskom bola dlhé desaťročia Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf, riaditeľ 
Slovenskej národnej knižnice, vedecký tajomník i správca, neskôr ako riaditeľ Slovenského literárneho ústavu. 
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v Martine a Bratislave. Je autorom básnických zbierok Čas je tichý posol mysle (2003), Nepatrný pohyb po naklonenej 
rovine (2005), Ku koncu jedného x-ročia (2009), próz Benátsky diptych I. Skutočnosť (2007) a Benátsky diptych II. 
Neskutočnosti (2010) i viacerých odborných diel. V Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci mu 
vyšiel výber z poézie dvojjazyčne  Aj keby som nebol – I kada ne bih bio (2012). Najnovšie vydal prvú knihu dilógie 
Kaleidoskopis. Záplava ne/skutočnosti. K tohtoročnému jubileu mu žilinská odbočka SSS pripravila výber z tvorby 
s esejou P. Mišáka Zamyslenie... (vydavateľstvo Georg, Žilina).
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Budúce číslo Literárneho týždenníka 
vyjde v stredu 4. júna 2014.
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sa nemohla stotožniť s takýmto procesom, a tak sme hľadali vo svojich radoch skúseného riadiaceho 
a ekonomicky i právne „podkutého“ člena. Keďže z matičnej praxe som mal, okrem iného, skúsenosti 
z krízového manažmentu, voľba padla na mňa. Prijal som túto výzvu s miernym optimizmom. Lenže 
po pár týždňoch, po dôkladnej analýze a odvracaní hrozieb vyplývajúcich z predchádzajúcich zmlúv 
s firmou ARTHUR DS, osobitne výzvy, aby sme do mesiaca podpísali odpredaj nášho podielu na zá-
klade spomínanej zmluvy o budúcej zmluve a finančnom vysporiadaní (podpísanej P. Janíkom), už to 
boli a sú len a len nemilé starosti. 
M. JANEK: Ako sa vám podarilo riešiť túto mimoriadne zložitú situáciu? Spolok sa mal vysťahovať 
do dvoch bytov do Petržalky, pre nevýhodnosť podpísaných zmlúv mal problémy s financovaním svojej 
činnosti, ba dokonca aj svoj podiel v sídelnej budove mal odpredať na základe akejsi zmluvy...
M. BIELIK: Po roku sme všetkými možnými právnymi prostriedkami a rokovaniami s Asociáciou 
organizácií spisovateľov Slovensk a ( AOSS) a s ARTHUR DS, ktoré nás ťažili ako nočná mora (bolo 
ich však potrebné absolvovať pre záchranu majetkovej podstaty i dobrého mena SSS), dosiahli napĺ-
ňanie uznesení členského zhromaždenia a dostali sme sa k novým východiskám. 
Predovšetkým sme zabezpečili, že Spolok neodišiel zo svojho sídla na Laurinskej 2 a na už povestnej 
adrese máme naďalej  stály sekretariát,  redakcie, vydavateľstvo,  rokovacie priestory... A –  rovnako 
v súlade s platným uznesením členského zhromaždenia – odmietli sme odpredať podiel SSS v sídelnej 
budove, hoci bývalý tajomník ho podpísanou zmluvou už v podstate odpredal. Najmä vďaka nášmu 
trvaniu na  tom,  aby v budove  existoval  aj  tradičný klub  spisovateľov,  ktorý v  júni minulého  roka 
Literárny fond uzavrel, obnovila sa jeho činnosť, hoci aj ako súkromného zariadenia jeho bývalého 
vedúceho. A získali sme aj prísľub vo veci obnovenia kníhkupectva pre pôvodnú tvorbu. 
Nový rébus však nastal prekvapivým rozhodnutím Rady AOSS o odpredaji podielu AOSS na budo-
ve. Tento vývoj situácie sme posudzovali demokraticky vo všetkých orgánoch Spolku. Ministerstvo 
kultúry SR si predkupné právo, žiaľ, neuplatnilo, čo mohlo byť jedným z riešení záchrany budovy 
pre  spisovateľské  a  kultúrne  účely.  Keďže  zmena  vlastníka  by  ohrozila  záujmy  SSS, museli  sme 
zvážiť aj možnosť odkúpiť podiel AOSS, aby vznikla výhodnejšia situácia na uchovanie spolkových 
a spisovateľských funkcií v budove na Laurinskej ul. 2. Išlo by však o riešenie, ktoré by prichádzalo 
do úvahy,  iba ak by nijakým spôsobom nepoškodilo Spolok,  teda, ak by  jeho doterajšie vlastnícke 
práva zostali nedotknuté, a pritom by sa zabezpečil trvalý zdroj príjmov na našu činnosť. Na rozdiel 
od predchádzajúceho vedenia SSS sme sa však rozhodli všetky kroky uskutočňovať transparentne. 
Legitímne, po prerokovaní a schválení v predstavenstve a s odporúčaním právneho zástupcu, si SSS 
v stanovenom termíne uplatnil predkupné právo na podiel AOSS. AOSS však napriek výzvam, na-
posledy 23. apríla, odpredala v minulých dňoch svoj podiel spoločnosti ARTHUR DS. Spolok je tak 
nútený uplatniť  si  práva príslušnými podaniami na  súd. Mení  sa  aj vzťah SSS k  subjektom, ktoré 
16. 8. 2012 podpísali tzv. nájomnú zmluvu (teda k AOSS a spoločnosti ARTHUR DS). 
Predstavenstvo po prerokovaní na členskom zhromaždení vypracuje za pomoci právneho zástupcu, 
odborníkov z oblasti financovania a stavebných rekonštrukcií príslušné návrhy, ktoré povedú po ma-
jetkovoprávnej a finančnej stránke k optimálnej alternatíve – vyplývajúcej z rozhodnutia členov SSS 
na  členskom  zhromaždení.  „Kotrmelcov“  v  spravovaní  sídelnej  budovy  sa  v minulých  obdobiach 
už narobilo viac ako dosť, a preto čestne vyhlasujem, že akékoľvek špekulácie a zákulisné hry sú 
neprípustné. 
M. JANEK: V akom stave ste prebrali od svojho predchodcu spisovateľskú organizáciu, ktorá je 
okrem iného aj vydavateľom Literárneho  týždenníka? Čo vás v preberaných dokumentoch potešilo 
a čo zase, ak sa to tak dá povedať, negatívne prekvapilo či šokovalo?
M. BIELIK:  Protokolárne  nám  predchodcovia  neodovzdali  nijakú  agendu,  ako  som  už  spomenul, 
všetko bolo treba pasportizovať, analyzovať, hľadať, nuž, nenašiel som nič potešujúce, prenasledova-
li nás iba alarmujúce a šokujúce zistenia. Nevýhodné zmluvy, zmanipulované stanovy, finančná kríza 
a neodkladné úhrady záväzkov. Rýchlo sme museli pristúpiť k hľadaniu sponzorov, z rezervy vlády 
pomohol aj premiér, nevyhnutný bol i preklenovací bankový úver. V  kolotoči rokovaní s nájomcom 
a správcom nehnuteľnosti sa ocitáme po celý rok. Nevyhnutné právne úkony zvládame len s veľkou 
a nezištnou pomocou člena SSS,  skúseného advokáta Antona Blahu. Pritom bolo žiaduce zastaviť 
a riešiť úbytok členov a zintenzívniť činnosť SSS v centre i v regiónoch, čo sa nám darí, nadväzovať 
spoluprácu s domácimi kultúrnymi ustanovizňami a inštitúciami aj zahraničnými partnermi (Združe-
nie spisovateľov Srbska, Únia českých spisovateľov, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a i.). 
Členské zhromaždenie Spolku, ktoré je v zmysle uznesenia členského zhromaždenia z mája minulého 
roku zvolané na 28. 5. 2014, má hlavné body – nové stanovy, ktorých prijatie vyvolala nevyhnutnosť 
odstrániť mnohé nedostatky a nedôslednosti z minulosti a potreba nahradiť podvodom zaregistrované 
stanovy k februáru 2013, ďalej aktualizácia uznesení vzťahujúcich sa na sídelnú budovu, vrátane jej 
majetkovoprávneho, finančného a rekonštrukčného riešenia. Treba nám zakotviť pevné a nespochyb-
niteľné piliere činnosti SSS a rozvinúť činnosť tak, ako to očakáva členská základňa. 
M. JANEK: Spolok sa ocitol v komplikovanej situácii, ktorú bude posudzovať aj členské zhromažde-
nie v Trnave, najmä pokiaľ ide o finančné a majetkovoprávne otázky. Čo vlastne spôsobilo, že hrozilo 
alebo ešte aj hrozí, že spisovatelia prídu o svoju budovu v centre Bratislavy?
M. BIELIK: Prvotná príčina spočíva v nezvládnutí správy budovy AOSS, ďalej to boli netransparent-
né finančné vzťahy; Spolok chyboval o. i. aj tým, že si od AOSS nevynútil zmluvu o správe a hospo-
dárení, spoľahol sa len na aké-také príjmy z nájmu prostredníctvom AOSS; na údržbu, opravy a aspoň 
čiastočnú rekonštrukciu budovy sa málo-pramálo investovalo, až to dospelo k bodu, keď bolo potreb-
né hľadať nové riešenie správy a spôsob financovania. Lenže sa to nemalo a nesmelo robiť zákulisne 
a vonkoncom nie zmluvami, ktoré de iure znamenali vzdanie sa sídla SSS na Laurinskej 2. Našťastie, 
zásahom nového vedenia Spolku sa tak nestalo. Pravda, AOSS sa v decembri 2013 rozhodla svoj po-
diel odpredať a sídelne ísť do iných priestorov v Bratislave. Spolok po dôkladnom zvážení všetkých 
možností  si  nakoniec uplatnil  svoje predkupné právo. Lenže,  ako  som už uviedol,  situácia  sa  ešte 
väčšmi skomplikovala nedávnym – podľa našich právnych poradcov nezákonným – predajom podielu 
AOSS spoločnosti ARTHUR DS.
A  prečo  sa  uskutoční  členské  zhromaždenie  práve  v  Trnave?  Jednoducho  pre  najlepšie  finančné 
a priestorové zabezpečenie s garanciou agilnej novej odbočky, príkladne založenej v októbri minulého 
roku. Neprajníci oživovania činnosti Spolku za tým hľadajú div nie „manipuláciu“, pravdaže, ozývajú 
sa, ako to už býva, najmä tí, ktorí majú dokázateľne „maslo na hlave“.
M. JANEK: Na čelo Spolku slovenských spisovateľov ste zasadli po svojom predchádzajúcom dl-
horočnom úspešnom pôsobení v štruktúrach Matice slovenskej. Ako si spomínate na svoju matičnú 
činnosť a čo ste si z nej priniesli na obohatenie či ozvláštnenie aktivít organizácie spisovateľov?
M. BIELIK: V Martine som pôsobil vyše štyridsať rokov v rozličných vedúcich funkciách spätých 
s MS v oblasti národnej bibliografie – v Slovenskej národnej knižnici či Slovenskom literárnom ústa-
ve. Po prevzatí funkcie predsedu Spolku slovenských spisovateľov musím podstatné aktivity smero-
vať na revitalizáciu členskej základne Spolku a zintenzívnenie jeho činnosti v centre i v regionálnych 
odbočkách  a  najmä  prekonávať  krízu,  do  ktorej  sme  sa  dostali  aj  nerozvážnymi  krokmi  predchá-
dzajúceho vedenia, opätovne získavať dôveru, vážnosť a spoločenskú prestíž spisovateľského stavu. 
Popritom otvárame Spolok pre slovenských tvorcov nielen na území SR, ale kdekoľvek vo svete, čiže 
nielen pre dolnozemských  slovenských  spisovateľov;  tešíme  sa na  rovnocenné  členstvo už prihlá-
sených autorov s presvedčením, že Spolok môže byť užitočným stavovským združením pre nich aj 
popri členstve spisovateľov v ich územných združeniach. Odbočil som do spolkových pomerov, ale 
v Slovenskom literárnom ústave MS ešte trošičku pomáham pri prehlbovaní spolupráce so slovenský-
mi centrami v zahraničí, najmä v Srbsku, ale i v Rumunsku a Maďarsku vďaka priateľským kontak-
tom s Maticou slovenskou v Srbsku a Maticou srbskou, vedenou v súčasnosti významným básnikom, 
spisovateľom i literárnym vedcom Draganom Stanićom.
M. JANEK: Veľmi dôležitá je spolupráca umeleckých organizácií, akou je Spolok slovenských spiso-
vateľov, s predstaviteľmi štátnej správy, ale aj s občianskymi združeniami a mimovládnymi organizá-
ciami. Aké plány máte v tomto smere a ako by mali byť partneri ústretoví k činnosti Spolku?
M. BIELIK: Myslím  si,  že  za  posledný  rok  sa  spolupráca  s ministerstvom kultúry, ministerstvom 
školstva, ale i s Úradom vlády SR, rovnako s predstaviteľmi samospráv (osobitne spolupráca so Ži-
linským  samosprávnym krajom)  zlepšila,  našli  sme nielen  spoločnú  reč,  ale  i  významnú podporu. 
Prezident SR Ivan Gašparovič v poslednom období prijal dva razy delegáciu Spolku, významne nás 
podporil pri úsilí aktivizovať činnosť SSS, vrátane aktívu 13. decembra 2013 v Budmericiach k 90. 
výročiu založenia našej organizácie. Priame a korektné vzťahy máme so Svetovým združením Slová-
kov v zahraničí, Združením slovanskej vzájomnosti, pripravili sme návrhy zmlúv o spolupráci s Ma-
ticou slovenskou a ďalšími inštitúciami. Tieto vzťahy mienime násobiť na báze reciprocity a vzájom-
ného rešpektovania.

M. JANEK: Je mimoriadne dôležité, aby sa o výsledkoch práce dozvedeli tí, ktorým sú literárne diela 
určené – čitateľom. Čo robí Spolok pre to, aby šíril informácie o slovenských spisovateľoch a vý-
sledkoch ich tvorivej činnosti v širokej verejnosti? Mám na mysli čitateľské besedy, ale aj mediálne 
informácie a iné marketingovo potrebné „ťahy“...
M. BIELIK: Robíme všetko, aby sme dobre spolupracovali s LIC a ďalšími partnerskými organizá-
ciami. Je to významná náplň nášho združenia. Pokiaľ nám prostriedky dovoľujú, sme aktívni pri pre-
zentáciách diel našich členov nielen v centre, ale  i v  regiónoch; pritom sa usilujeme o otvorenosť 
besied, prezentácií a ďalších literárnych podujatí smerom k verejnosti (napr. V-klub). Naše periodiká 
sú povolané na šírenie mediálnych informácií. Nie sme však stále spokojní s našou webovou stránkou 
a využívaním sociálnych sietí v  tejto oblasti,  aj keď sme na  rozdiel od predchádzajúceho obdobia 
urobili dôležité kroky – neznamená to však, že nemáme čo naprávať a zdokonaľovať. Spolok a Vyda-
vateľstvo SSS, spol s  r. o., majú eminentný záujem o predajňu kníh na Laurinskej 2, črtá sa riešenie 
v blízkom čase a máme na tento účel prisľúbenú finančnú podporu obetavého jednotlivca, málo ví-
daného priateľa kníh a knižnej kultúry. Uvedomujeme si nevyhnutnosť blízkej spolupráce v oblasti 
médií. Oceňujeme súčinnosť  so Slovenskými pohľadmi a Knižnou revue,  no  s ďalšími profilovými 
redakciami, rozhlasom a najmä s televíziou je ťažšia reč. Žiaľ, v mnohých ohľadoch pretrváva „košia-
rový“ princíp: naši autori sú naši a ostatní sú okrajoví... Ba dokonca v niektorých prípadoch sú autori, 
recenzenti a  iní, ktorí sa odvážia „preskočiť ohradu“ (napríklad publikovať v LT),  terčom výčitiek 
„spolupútnikov“. Iste, podobné praktiky nie sú len v oblasti literatúry (signifikantné sú neraz čudné 
verdikty porotcov a „ich“ cien), ale aj v iných sférach umenia. Nemôžeme sa však uspokojovať, že sa 
s tým nič nedá robiť. Azda len poctivá kooperácia a čisté vzťahy subjektov, nezaťažené minulosťou 
a predsudkami, sa môžu stať základom na zlepšenie a skultúrnenie literárneho života. 
M. JANEK: Sloboda tvorby je základným pilierom demokratickej občianskej spoločnosti. Cenzúra 
u nás, chvalabohu, bola zrušená nedlho po novembri, čo potešilo všetkých tvorcov, ale aj občanov 
našej krajiny. Ako by sme si dnes, štvrťstoročie od nežnej revolúcie, mali chrániť a strážiť slobodu 
písaného i hovoreného slova, či už v literárnych textoch alebo v žurnalistických prejavoch? 
M. BIELIK: Poslaním Spolku  je  v  prvom  rade  presadzovať  slobodu  prejavu  a  tvorby,  uplatňovať 
a  brániť  profesijné  záujmy  a  občianske  práva  spisovateľov  vo  vzťahu  k  verejným  ustanovizniam 
a štátnym inštitúciám. Spolok principiálne zdôrazňuje uplatňovanie demokratickej formy vlády, zá-
ruky slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. V praxi, žiaľ, vidieť 
mnohé deformácie, časté porušovanie autorských práv a obmedzovanie všeobecnej dostupnosti do-
kumentov  a  informácií.  Je  to  zložitá  oblasť,  ktorá  si  zaslúži  väčšiu  pozornosť,  nielen  pár  riadkov 
na margo. Literárny týždenník plánuje k pálčivým témam organizovať „okrúhle stoly“. Vaša otázka je 
preto aktuálna aj z tohto pohľadu a zároveň výzvou na zamyslenie. 
M. JANEK: Poprosím o pohľad na rok 2014. Čo v ňom Spolok slovenských spisovateľov pripravuje 
a čo chce dosiahnuť?
M. BIELIK: Spolok mieni v tomto roku na členskom zhromaždení prijať nové, demokraticky ukot-
vené stanovy, vytýčiť základné strategické  i pragmatické  rozhodnutia  týkajúce sa sídelnej budovy, 
finančne a organizačne zabezpečiť činnosť tak ústredia, ako i odbočiek s dôrazom na rast a omladzo-
vanie členstva. Na tomto mieste sa dá pripomenúť, že od júna minulého roka doteraz sme do Spolku 
prijali vyše sto nových členov! Chceme rozvinúť svoju vydavateľskú produkciu, od októbra prejsť 
na týždennú periodicitu Literárneho týždenníka. Väčšiu pozornosť budeme venovať mladej literatúre 
a umeniu nielen v spätosti s časopisom Dotyky, ale i klubom mladých autorov pri Spolku s dôrazom 
na výraznejšiu podporou ich prezentácie. Vychádzame s podujatiami (čitateľské besedy, scénické li-
terárne pásma a programy) „z prítmia“ na svetlo verejnosti (viď napr. spolupráca s V-klubom). Bude-
me participovať na Dňoch slovenskej literatúry vlastnými programami, pripravíme viaceré semináre 
(medzi nimi SNP v literatúre – nové náhľady), medzinárodný festival poézie Tatranská múza s lýrou 
slovanskou, Budmerické dni slovenskej literatúry s literárnou súťažou o Cenu R. Fabryho. Podieľať 
sa budeme na ďalších súťažiach a podujatiach, zúčastníme sa na zahraničných festivaloch literatúry 
a mienime nadviazať spoluprácu s ďalšími spisovateľskými organizáciami v zahraničí. Podpora z MK 
SR sa neukazuje síce veľmi priaznivá, o to viac sa musíme usilovať dokázať, že máme spoločne silu 
prekonať aj ťažké situácie. Som pritom presvedčený optimista. 
M. JANEK: Dovoľte teraz prejsť do sféry literatúry. Ako sa vám darí aplikovať poznatky z filozofie, 
ktorú ste chceli pôvodne študovať, na vlastnú literárnu tvorbu? A čo ako autor najbližšie budete pub-
likovať – prózu či dielo v poetickej reči?
M. BIELIK: Áno, držím sa Kraskovho odkazu vážiť každé slovo („nechcem znieť jak zvon z olova / 
nehromadím hluché slová...“) a Švantnerovho kréda, že „spisovateľ má viac premýšľať ako písať“. 
K filozofii mám blízko ako k sestre poézie. Osud ma vydal literatúre, ale literatúra, ak má byť oprav-
divým umením a nie lacnými písačkami, ktoré, žiaľ v dnešných časoch módne zaplavujú svet  lite-
ratúry, nemôže byť izolovaná od filozofie. Profesor Marčok ma síce raz poučil, že móda v literatúre 
nemusí byť nakoniec slepou uličkou. Prosím, ale nie sme náhodou všetci v dnešnom pokryteckom 
svete v slepej uličke? Momentálne ma filozoficky lákajú úvahy o cestách z postmodernizmu. Lenže 
profesora, žiaľ, od mája minulého roka niet a na Slovensku je len pár duší, s ktorými možno „filozofo-
vať“ (V. Šabík, P. Liba, V. Petrík, A. Halvoník, A. Blaha, P. Dinka, J. Vladár, M. Bátorová, M. Danaj, 
akad. maliar a umenovedec S. Balko, iste i ďalší, s ktorými nie som v častom kontakte), ešteže je tu 
V. Hronec, v Čechách M. Hauser... A ako autor som sa pustil do dilógie Kaleidoskopis, ktorej prvá 
kniha Záplava ne/skutočnosti vyšla pred pár týždňami. 
M. JANEK: Ktoré osobnosti z literárneho sveta minulosti sme si náležite vedeli oceniť a ktoré na ta-
kéto objektívne ohodnotenie ešte len čakajú? A ktorých tvorcov si vy osobne najviac ceníte? Je známe, 
že je to Ivan Krasko, ale ktorí sú ďalší?
M. BIELIK: Celá plejáda mne blízkych autorov je viditeľná aj v Benátskom diptychu, nie je priestor 
o nich hovoriť konkrétnejšie, ale to je len povestný vrchol ľadovca. Oceán lyrického a epického sveta 
mi neustále pripomína nové a nové objavy a podnecuje uvažovať stále v iných spektrách o podobách 
sveta  a  človeka v  nich. Švantnerovsky povedané, „umenie, to je hlboký ponor. Bez tohto nedá sa 
myslieť na umenie. Sú ľudia vznetliví, ktorí ľahko vybuchnú, ľudia s dlhou pamäťou a neobyčajnými 
vedomosťami, ale ak nemajú schopnosť ponoru, ich tvorba je prázdna, je táranie...“ Profesor Marčok 
v dvoch knihách Autori a ich svety a Rozhovory s textami presvedčivo dokázal, že raz „navždy“ nie 
je možné ani „najobjektívnejšie ohodnotenie“ uzavrieť. Každá doba, generácia, nové metodologické 
prístupy,  prehlbovanie  poznania  si  žiada  znova  a  znova  overovať  aj  relatívne  ustálené  postavenie 
toho-ktorého autora. 
M. JANEK: A ako je to so slovenskými spisovateľmi pôsobiacimi a žijúcimi v zahraničí? Ako je 
známe, vám sú veľmi blízki umelci z dolnozemskej oblasti. Kde sa vzal váš vzťah k tamojšiemu slo-
venskému etniku?
M. BIELIK: Mal  som  isté  „privilegované“ možnosti  poznávať  slovenskú  literatúru mimo  územia 
Slovenska ako vedúci národnej bibliografie, kde sme sa usilovali presadiť tzv. zahraničný rad biblio-
grafickej registrácie slovacík, a potom najmä ako dlhoročný riaditeľ Slovenskej národnej knižnice, tu 
sme projektovali generálny register slovacikálnych dokumentov a snažili sa o kompletizáciu sloven-
skej literatúry vychádzajúcej v zahraničí; ide o stále nezavŕšené úsilie tak v rovine akvizície, ako aj 
sprístupňovania a najmä poznávania tejto literatúry. Naposledy sme mapovali tento terén s profeso-
rom Marčokom na osobitnom seminári v Martine v septembri 2010. Dolná zem sa mi stala blízka aj 
vďaka účinkovaniu Dolnozemcov v MS a osobným kontaktom prostredníctvom Ústavu pre zahranič-
ných Slovákov, ktorý začal pôsobiť v Bratislave pri Matici roku 1968. Do roku 1989 cez vojvodinskú 
literatúru to boli aj „okná“ do Európy a iné ako oficiálne videnie svetovej literatúry. Po roku 1990 sa 
stali vzájomné kontakty úplne prirodzené. Pamätná bola v tomto ohľade cesta do Báčskeho Petrovca 
s majstrom Ladislavom Ťažkým a kolegom Petrom Mišákom. Pre mňa je pútavé a podnetné každé 
číslo Nového života a každé vydanie Slovenského vydavateľského centra. Sám sa usilujem, aby Kniž-
nica Š. Homolu v Petrovci (v podstate najväčšia slovenská knižnica v zahraničí) mala k dispozícii 
Slovenské pohľady, Literárny týždenník, ďalšie literárne časopisy a aktuálne vydania najmä pôvodnej 
slovenskej literatúry. Nielen v matičnej edícii Slovenský svet sme dlžní vydať výbery z diela O. Šte-
fanka,  P.  Bohuša, V.  Benkovej  a  ďalších  významných  predstaviteľov  dolnozemskej  literatúry,  ale 
aj viaceré preklady zo srbčiny do slovenčiny (napr. Prebudilov preklad Dragana Jovaniča Danilova: 
Moje presné vidiny). Otvára sa možnosť, že v tejto oblasti bude viac zaangažované aj Vydavateľstvo 
SSS a ďalšie subjekty.
M. JANEK: Na záver sa vás spýtam: Kde by ste chceli vidieť slovenskú literatúru v budúcnosti? 
M. BIELIK: Slovenskú pôvodnú umeleckú a prekladovú literatúru je žiaduce vidieť medzi popredný-
mi literatúrami Európy a sveta. Žiadala by sa väčšia podpora štátu pri vydávaní kníh a literárnych ča-
sopisov, pri posilňovaní knižnej distribúcie prostredníctvom verejných knižníc, pri zabezpečovaní do-
stupnosti slovenskej literatúry v slovenskom zahraničí. Výraznejšiu pozornosť treba venovať prekla-
dovej tvorbe našej literatúry do svetových jazykov a svetovej literatúry do slovenčiny. A nepochybne 
aj prezentácii slovenskej literatúry v RTVS, najmä však v Slovenskej televízii, kde je literárna tvorba 
stále popoluškou. Budeme sa usilovať podnietiť neodkladnú prípravu zákona o knihe v nadväznosti 
na právne normy s tým súvisiace, ale aj prijatie vládneho programu všestrannej podpory čítania a pod. 
Keď sa to darí s čítaním napríklad v Poľsku, veríme, že je to reálne aj u nás. Som optimista. 


