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HEREčKA
A poslankyňa. Ak to vezmeme v opačnom po-

radí, nemusíme chodiť ďaleko po prirovnanie, keď 
povieme, že na doskách národnej rady Slovenskej 
republiky už zase zahrala divadlo, keď 29. 5. 2014 
interpelovala na 35. schôdzi ministra kultúry SR 
Marka Maďariča – pol roka po tom, čo na 27. 
schôdzi (10. 12. 2013) vystúpila v rozprave k ná-
vrhu štátneho rozpočtu na rok 2014. V obidvoch 
svojich vystúpeniach (výstupoch) sa dotkla aj nie-
ktorých časopisov, ktoré spolufinancuje minister-
stvo kultúry, vrátane Slovenských pohľadov. 

Vlani okrem iného povedala, že aj Slovenské 
pohľady sú „tréningovým táborom profašistických 
a antieurópskych stanovísk“, toho, „čo nás tak 
desí v Banskej Bystrici u pána Kotlebu“. 

Svoje ničím nepodložené obvinenia, ktoré, 
žiaľ, musím  pripomenúť, aj keď sa mi bridia, lebo 
súvisia s tým, s čím, som nikdy nemal a ani ne-
chcem mať nič spoločné, podčiarkla aj v denníku 
Pravda (12. 12. 2013), kde opäť hovorila o „fa-
šizoidných názoroch“, „cvičiskách ľudí s fašizo-
idnými názormi“, „článkoch používaných v ex-
trémistických prostrediach a často propagujúcich 
antieurópsku politiku“. A medzi časopismi, ktoré 
napadla, boli aj Slovenské pohľady. A tak vraj aj 
s nimi treba spraviť poriadok a ich šéfredaktorovi, 
nech sa na ňu nehnevá, nastaviť zrkadlo, čo mu 
ukáže „krivú tvár“.    

Výmysly a klamstvá v priamom prenose. oho-
váranie, osočovanie, znevažovanie. Je to vôbec 
možné?

Bolo mi jasné, že Slovenské pohľady nečíta, že 
sa opiera o informácie z druhej ruky a drží sa sce-
nára, ktorý nám už roky nie je neznámy. Vieme, 
kto ho píše, komu sú Pohľady tŕňom v oku. A aj 
zostanú, kým budú slovenské. Čo nie je to isté, ako 
sa nám snažia nahovoriť ústami herečky. Lebo to 
je v skutočnosti „na právoplatné odsúdenie, alebo 
aspoň ostrakizovanie spoločnosťou“, ku ktorým 
vyzýva vo svojej interpelácii. na obžalobu a ža-
lobu z trestného činu ohovárania, stokrát opakova-
nej lži, ktorá by sa rada stala pravdou. Fašizmus, 
extrémizmus a antieurópske stanoviská v Sloven-
ských pohľadoch, po Letopise Matice srbskej dru-
hom najstaršom európskom literárnom časopise. 
obsahová náplň, ktorá nám je taká vzdialená a cu-
dzia ako metódy autora parafrázovaného výroku, 
čo však už nemožno povedať o našej herečke. 
opakovaná lož je vždy lžou. 

Uvedomuje si pani poslankyňa vôbec, na čo ju 
používajú? Scenárom, réžiou, šepkármi. Všetkým, 
čo k divadlu neodmysliteľne patrí. Alebo jej to je 
jedno, a to je ešte horšie.

Redaktorke Pravdy tvrdila, že ma pozná a ne-
má so mnou dobré skúsenosti. Dokonca sme vraj 
spolu mali konflikt. Keď ma novinárka požiada-
la o stanovisko, musel som sa zasmiať. Tú paniu, 
o ktorej hovoríte, poznám z filmového plátna, te-

levíznej obrazov-
ky a divadelných 
dosiek. Ale odtiaľ 
si ma sotva mô-
že pamätať. To 
my si ju pamätá-
me. Z Vláčilovej 
Markéty Laza-
rovej a Menzlo-
vých Postřižín – 
napríklad, z Ba-
rabášovej Krotkej 
a Hanákovej Ti-
chej radosti – po-
vedzme. Ale aj z televíznych inscenácií Solovičo-
vých hier a svetovej klasiky, zo Slovenského ná-
rodné divadla. Keď hrala oféliu v Shakespearo-
vom Hamletovi, bol som gymnazista a sedel v hľa-
disku. Aj odtiaľ si ju pamätáme.

Z televízie, ako kľačí pri nohách Bohumila 
Hrabala, autora prozaických Postřižín, a s úsme-
vom na tvári sa s ním zhovára. Aká pokora! ho-
vorili sme si. Aké gesto! od široko-ďaleko obdi-
vovanej a uznávanej herečky, slovenskej herečky, 
čo žala úspechy aj v Čechách a bola na vrchole 
svojej kariéry a slávy. Tak vedela hrať, taká bola 
presvedčivá.

Potom odišla do diplomacie a vstúpila do po-
litiky. 

o jej výrokoch som v predvianočnom čase 
rozprával aj na Valnom zhromaždení Slovenského 
centra PEn. niektorých pohoršili, iných pobavili. 
Andrej Ferko, ktorý v ten večer hovoril o terore 
hercov v slovenských médiách (RTVS), mi pora-
dil, aby som podal trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa. Že mi do Slovenských pohľadov, ča-
sopisu, kde som šéfredaktorom, prepašoval niečo, 
o čom sám neviem. 

nuž čo. Trojhlavého draka neznášanlivosti, 
pohŕdania a nenávisti, obludu chrliacu oheň a síru 
na princeznú, ktorá tvrdí, že je naša čitateľka. 

Kto toho strašného draka zastaví? Princ Bajaja 
prenasledovaný komunistickým režimom živorí 
v Banskej Bystrici, princezná, diva českosloven-
ského filmu do každého počasia, musí zaútočiť 
sama. nabrúseným jazykom, sekajúc hlava-nehla-
va. Bezhlavo, z rozprávky do rozprávky.

A v Slovenských pohľadoch draka nikde.
niekto jej musel napraviť hlavu, keď pri inter-

pelácii ministra Maďariča pozmenila po polroku 
„rétoriku“, ako sa dnes v politike módne hovorí. 
Totiž, že ak niečo tvrdí, mala by si veci overiť 
a nevypúšťať z úst, čo hovoria druhí, čo komu 
prinesie jedovatá slina na jazyk. Viac čítať, nespo-
liehať sa iba na scenár, pokyny réžie a šepkárov. 
na „idiotov v politike“ (pozri rovnomennú knihu 
Jozefa Banáša). Aj v tej neoficiálnej, zákulisnej. 
najmä na tých. najmä tam.

K e ď  z i s t i l a ,  ž e 
v Slo venských pohľa-
doch nijakej špiny niet, 
jedným dychom ich za-
radila medzi časopisy, 
kde ju našla. Veď kto 
si zapamätá, čo komu 
pripísala na účet. Ľu-
dia si zapamätajú iba to, 
pred ktorými prahmi ju 
treba pozametať. Koho 
ku komu priradila, kto-
rá vrana si ku ktorej pri-
sadla. účel svätí pro-
striedky. Aj to nám je 
vzdialené a cudzie ako 
metódy autora citova-
ného výroku.

Spolu so slovníkom 
pani poslankyne, ktorý 
si pamätáme z minulé-
ho roka a ktorý sa ani 
v tomto kontexte ne-
ocitol náhodou. na-
opak, je účelový a prie-
hľadný ako jej teatrál-
ne, nepresvedčivé ges-
tá. Gestá herečky, kto-
rá sa prišla vyplakať 
na nesprávnom hrobe. 
Čitatelia Literárneho 
týždenníka mi odpus-
tia, ak jej slová o xeno-
fóbii, rasizme a fašiz-
me, hanobení národa, 
rasy a presvedčenia ne-
budem citovať. naska-
kuje z nich husia koža. 
okrem toho sa netýka-
jú ani Slovenských po-
hľadov, ani ich šéfre-
daktora. nič z toho, 
na čo pani poslankyňa 
prišla „po dvojročnej 
podrobnej analýze ča-
sopisov, ktoré financuje 
ministerstvo kultúry“.
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BYSTRÍK ŠIKULA

Ináč nič nové pod slovenským literárnym 
(kultúrnym) slnkom: „Každému človeku, ktorý sa 
intenzívnejšie zaoberá kultúrou, je úprimne ľúto, 
že aj matičiarsky časopis Slovenské pohľady, 
ktorý ešte pred 17. novembrom 1989 patril medzi 
špičky kultúrnych časopisov, dnes klesol na úro-
veň treťotriednych autorov.“

no veď, pred 17. novembrom 1989. Stále tvr-
dím, že ide o ten istý scenár, tú istú réžiu a tých is-
tých šepkárov. Že herečka má informácie z druhej 
ruky a že nečíta ako „každý človek, ktorý sa inten-
zívnejšie zaoberá kultúrou“. naopak. A ľúto jej je 
len to, že časopis zmenil vydavateľa. A možno ani 
to, a možno ani jej.

Kuriózne je, koho zaradila medzi treťotried-
nych autorov a kde na to ako herečka zobrala 
kompetenciu. neušetriac od svojich amatérskych, 
neprofesionálnych, a teda diletantských tvrdení 
ani rodákov z Banskej Štiavnice. Žeby o nich nič 
nevedela? A ak áno, rozhodla sa ich urážať? Danu 
Podrackú, Rút Lichnerovú, Antona Hykischa 
a Milana Augustína. 

nedovidí ani tam – ako by mohla dovidieť 
do Hodruše? na Jána Švantnera, ktorý sa spolu-
podieľal na založení medzinárodného frankofón-
neho festivalu Cap à l’Est. Každoročne sa koná 
v Banskej Štiavnici a jeho hlavným zakladateľom 
je Michel de Maulne, v čase vzniku festivalu ria-
diteľ Molièrovho divadla v Paríži. Pri príležitosti 
vyjdenia výberu z poézie Stéphana Mallarmého 
v Švantnerovom preklade bol XI. ročník tohto 
festivalu venovaný Jozefovi Felixovi a Jánovi 
Švantnerovi, ktorý pre Slovenské pohľady prá-
ve od roku 1989, ktorým sa sčítaná a kultúrne 
rozhľadená pani poslankyňa oháňa, preložil re-
prezentatívne ukážky z francúzskej poézie, bás-
nikov, a práve ich diela tvoria základ i vrchol kla-
sickej a modernej európskej literatúry (Charles 
Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, 
Guillaume Apollinaire, Pierre Jean Jouve, Pierre 
Emmanuel, Paul Claudel, Jacques Prévert, Yves 
Bonnefoy, Antoine de Saint-Exupéry, Robert 
Desnos, Paul Valéry).

o akých „antieurópskych stanoviskách“ to 
pani poslankyňa hovorí?

Ak si prelistujem iba čísla za posledného dva 
a pol roka, čo som tento časopis najskôr vie-
dol a potom sa stal jeho šéfredaktorom, nájdem 
celú hromadu prekladov nielen z európskej, ale 
aj svetovej literatúry. Prekladov Vincenta Šabíka    
(Ernst Bloch, Peter Sloterdijk, Roger Caillois, 
Georg Christoph Lichtenberg), otakara Kořínka 
(John Steinbeck, Vladimir nabokov), Vladimíry 
Komorovskej (François Heisbourg, André Mau-
rois), Jaroslava Vlnku (Delmira Augustiniová, 
Ariel Ramírez, Félix Luna), Radoslava Brenkusa 
(Miłosz Kamil Manasterski, Marta Świderska-
-Pelinková), Alexandra Halvoníka (Philippe 
Djian), Alexandra Pereszlényiho (Sándor Márai), 
Martina Prebudilu (Ivan negrišorac), Petra Čač-
ka (Šćěpan Delan), Ľubomíra Feldeka (Michał 
nawka, Beno Budar – v spolupráci s Petrom Čač-
kom), Vlastimila Kovalčíka (Jules Supervielle), 
Jána Jankoviča (Pavao Pavličić), Bibiany van den 
Tillaart-Košovskej (Julius Dreyfsandt).

o akej „antieurópskej politike“ to pani po-
slankyňa rozpráva?

nezhovárame sa iba sami so sebou, ale aj 
s Európou a svetom. V rozhovoroch s najvýz-
namenšími súčasnými európskymi a svetový-
mi spisovateľmi. okrem rozhovoru Jána Lenča 
a Dušana Kerného s Donaldom A. Praterom, au-
torom biografie Thomasa Manna, s príznačným 
názvom Som presvedčený Európan spomeňme 
aj rozhovory, ktoré nám pripravil Miroslav Pro-
cházka za spomínaného dva a pol roka (s Umber-
tom Ecom, Michaelom Cunninghamom, Mariom 
Vargasom Llosom, Benjaminom Meem, Marcom 
Sandom, Michaelom Scammelom, Paulom Aus-
terom, Jorgem Francom, Hilary Mantelovou, 
Günterom Wallraffom). 

Mimochodom, posledný v zátvorke, novinár 
Günter Wallraff, bol priateľom laureáta nobelovej 
ceny za literatúru antifašistu Heinricha Bölla (jeho 
neter bola prvou Wallraffovou manželkou a Böll 
s ním udržiaval korešpondenciu aj počas jeho väz-
nenia), po vydaní fatvy za Satanské verše ukrýval 
prenasledovaného Salmana Rushdieho a po úteku 
z nDR poskytol útočisko aj básnikovi a pesničká-
rovi Wolfovi Biermannovi. Pani poslankyňu by 
mohlo zajímať aj to, že bol blízkym spolupracov-
níkom lovca nacistov Simona Wiesenthala.

Príspevkami Dušana Kerného Slovenské po-
hľady upozornili na memoáre Vasilija Bykaua, 
predsedu PEn v Bielorusku, ktorý pre represálie 
krajinu roku 1997 opustil, priblížili prelomové 
dielo Krvavé územie – Európa medzi Hitlerom  
a Stalinom od Timothyho Snydera, uverejnili 
príbeh o vydaní zakázanej knihy Ladislava Ťaž-
kého v nemčine a osude jeho prekladateľa Gusta-
va Justa, obete zinscenovaného procesu v nDR, 
esej o románe-dokumente Babij Jar od Anatolija 
Kuznecova, svedka prvého masového vyvražďo-
vania židovského obyvateľstva v Európe a antise-
mitizmom motivovanom úsilí nevydať pôvodinu 
v ZSSR, esej o knihe Wolfganga Venohra Po-
vstanie v Tatrách – Boj o Slovensko 1939 – 1944, 
ktorý patril k prvým západným autorom, čo ešte 
pred pádom železnej opony pozitívne napísal 
o Slovenskom národnom povstaní.

Z domácich autorov Ján Čomaj, ktorý v toho-
ročnom letnom čísle Slovenských pohľadov po-
ukazuje na význam Povstania nielen z hľadiska 

jeho morálneho odkazu, ale aj nezanedbateľného 
vojenského významu. 

Chcem povedať, že takto sa nielenže nerobí 
„antieurópska politika“, ale ani sa nepropaguje 
„fašizmus“. A tak časopis, ktorému nezorientova-
ná herečka v národnej rade Slovenskej republiky 
dala takúto nálepku, nie je časopis pre „extrémis-
tov“ a „ľudí s fašizoidnými názormi“, a už vôbec 
nie ich „tréningovým táborom“. nezorientovaná 
v tom lepšom prípade.

Ináč verím, že trojhlavý drak neznášanlivosti, 
pohŕdania a nenávisti naozaj existuje. Aj v slo-
venskom parlamente a jeho zákulisí. neexistuje 
v Slovenských pohľadoch. Svoj prvý úvodník, 
ktorý som z úcty ku kardinálovi Jánovi Chryzos-
tomovi Korcovi zaradil na poslednú chvíľu ako 
druhý materiál vianočného čísla, nebol na tému 
Slovensko a jeho literárny život, ale o znášan-
livosti, úcte a slušnosti. A hoci bol osobný, po-
kladal som ho za programový, lebo som v ňom 
medzi riadkami naznačil, v akom duchu chcem 
časopis viesť. 

Skôr ako som vypísal anketu k 20. výro-
čiu vzniku Slovenskej republiky, vytvoril som 
priestor Ladislavovi Ballekovi na rozsiahly úry-
vok z jeho pamätí zachytávajúcich obdobie au-
torovej diplomatickej misie v Českej republike, 
a on sa v nich nijako netajil tým, že bol proti 
rozdeleniu Česko-Slovenska. Slobodne na strán-
kach Slovenských pohľadov vyjadril svoj názor. 
Ale aj tí, ktorí boli za vznik Slovenskej republiky, 
ba k nemu aj prispeli. Ak v tejto súvislosti spo-
meniem iba Etelu Farkašovú, Antona Hykischa 
a Dušana Kerného, tak preto, že v ankete najviac 
uvažovali o Slovensku v európskych súvislos-
tiach. o našom mieste v modernej Európe. o tom, 
čo môžeme Európe ponúknuť.

okrem iného aj to najlepšie, čo vzniklo v do-
mácej, národnej literatúre. Albín Bagin už za-
čiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia 
vo svojich esejach o Čechovovi, Flaubertovi 
a Thomasovi Mannovi, ktoré som ako začínajúci 
smenársky redaktor mal česť apretovať, múdro 
povedal, že svetovou sa literatúra stáva iba pro-
stredníctvom národnej literatúry (voľne parafrá-
zované).

Aj 1 150 rokov od príchodu Konštantína 
a Metoda na Veľkú Moravu sme si nepripomenuli 
len na základe toho, koľko sme z tohto odkazu 
schopní sami tvorivo interpretovať (Stanislav 
Šmatlák – voľne parafrázované). Prostredníc-
tvom kroatistu Jána Jankoviča sme získali cenné 
štúdie od Macedóncov, Slovincov, Chorvátov. Pe-
ter Čačko nám preložil príspevok o cyrilo-metod-
skej spoločnosti u Lužických Srbov, spolu s Ľu-
bomírom Feldekom aj vyššie spomínané básne 
na túto tému. A to nehovorím o slovenských au-
toroch. Za všetkých, ktorých musím z úsporných 
dôvodov, žiaľ, vynechať, by som rád spomenul 
profesora Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
Igora Kišša a vladyku Cyrila Vasiľa – arcibisku-
pa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 
(Slovenské pohľady boli od vzniku matičnej myš-
lienky ekumenické).

Mária Bátorová, členka redakčnej rady, ini-
ciovala diskusiu o Dominikovi Tatarkovi k jeho 
nedožitej storočnici, a každý, kto si jednotlivé 
príspevky prečítal, môže potvrdiť, že neboli jed-
nostranné, že pri diskusii bola zachovaná demo-
kracia a pluralita názorov.

To len o Cenu Dominika Tatarku, autora Dé-
mona súhlasu a komunistickým režimom margi-
nalizovaného autora, mravnej a umeleckej autori-
ty, ktorej zobrané spisy dodnes nevyšli, sa nemô-
že uchádzať hocikto. Dokonca ani autorka jeho 
nateraz jedinej monografie Mária Bátorová. Ani 
Tatarka nepatrí všetkým, a už vôbec nie autorom 
„tretej triedy“.

naozaj? naozaj sme takí hluchí, že nepoču-
jeme v slovách pani poslankyne, herečky, kto-
rá prepožičala svoj hlas „elite“, skupine, čo sa 
za ňu vyhlásila krátko po novembri 1989, slová 
a hlasy tých, ktorí nie tak dávno hovorili o vy-
davateľovi Literárneho týždenníka ako o „Spol-
ku núl“? Sú to tie isté slová, sú to tie isté hlasy. 
Tých istých ľudí.Slovenské pohľady z roku 1898
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Autori „tretej triedy“ neberú „ich“ ceny, au-
torov „tretej triedy“ nenájdete v „ich“ antológi-
ách (domácich či určených pre zahraničie), autori 
„tretej triedy“ nemajú nárok vycestovať do zahra-
ničia a oficiálne tam Slovensko reprezentovať tak 
ako oni. A to všetko preto, lebo sú cielene ostraki-
zovaní pričinením tých istých ľudí, čo sa v pono-
vembrovom období pasovali do úlohy literárnych 
a predovšetkým politických sudcov. odopierajú 
im objektívnu verejnú prezentáciu v zahraničí, no 
na druhej strane využívajú každú príležitosť, aby 
mohli v cudzine, ktorá často o slovenskej litera-
túre dokopy nič nevie, vystupovať ako prvoradí 
tvorcovia (čo, pravdaže, vyplýva z ich nemiestnej 
domýšľavosti), pričom o samostatnej Slovenskej 
republike nechceli v rozhodujúcich chvíľach ani 
počuť a na literárnych prezentáciách tvrdili, že 
nereprezentujú Slovensko, krajinu, ktorej neve-
deli prísť na meno, ale sami seba. Všade, kde sa 
nepriznávali k autorom, na ktorých si predsa len 
spomenula Európa, ktorí by pre ňu mohli byť za-
ujímaví. Tvorbou, ktorá sa po nej neopičí, ktorá 
je jedinečná, národná. Milana Rúfusa – napríklad, 
Vincenta Šikulu – povedzme.

Šikulovi spolupútnici Peter Jaroš, Jozef Mi-
halkovič a Vincent Šabík sú členmi redakčnej 
rady Slovenských pohľadov, rovnako Štefan Mo-
ravčík, ich dlhoročný šéfredaktor. Celá redakčná 
rada Pohľadov je zložená z múdrych, skúsených 
a rozvážnych ľudí a spolu s vedením a autorskou 
základňou časopisu je zárukou jeho myšlienkovej 
a umeleckej otvorenosti, humanistickej tradí-
cie, národnej, náboženskej a rasovej tolerancie. 
ospravedlňujem sa, že nemôžem všetkých vyme-
novať, keďže však ide o známe mená v zastúpení 
všetkých generácií, spomeniem aspoň autorov, 
s ktorými sme sa pred pár rokmi na stránkach 
Slovenských pohľadov ešte nestretli. napríklad 
s autoritami z oblasti filantropie, medicíny a vedy 
(Eva Gonçalvesová, Daniela ostatníková, Vladi-
mír Krčméry, Ivan Hulín, Ivan Duriš, Karol Mi-
čieta, Štefan Luby).

Ale Slovenské pohľady obnovili aj rubriku 
Spoza Moravy a pripravili dva reprezentatívne 
bloky slovenských autorov z Vojvodiny a nadlaku 
s úmyslom postupne začleňovať literárnu tvorbu 
zahraničných Slovákov do domáceho kontextu.

Zabudnúť by sme však nemali ani na výtvarný 
sprievod časopisu, ktorého kvalitu garantuje Ľu-
dovít Hološka, člen redakčnej rady. 

A predsa sú Pohľady pravidelne vystavované 
spochybňovaniu, ignorantstvu a zaujatosti, oho-
váraniu, osočovaniu a znevažovaniu, urážkam, 
napádaniu a útokom. Všetkým, ktorí sa k nim 
znižujú, odporúčam čítať aspoň našu rubriku Pri-
pomíname si. Poučnú nielen pre svoju informatív-
nosť, ale aj pre svoju objektívnosť, veľkorysosť 
a nadhľad, vďaka ktorým spoľahlivo dovidíme 
na celý slovenský literárny kontext. Pohľady sú 
aj pars pro toto slovenské.

Viem, v ktorých spisovateľských bytoch 
drnčia po večeroch a nociach telefóny, ktorých 
našich autorov „organizátori“ literárneho živo-
ta podľa predpísaného scenára, réžie a šepkárov 
oberajú o pokojný spánok. Aby do časopisu ne-
písali a prispeli tak k jeho vytesneniu na okraj 
spoločenského záujmu, dôležitosti a vážnosti. 
Ignorovaním a odmietaním dnes už 168-ročného 
média, ktoré prežilo aj tie najkrutejšie obdobia 
v slovenských dejinách a stalo sa jedným zo sym-
bolov slovenského národného života. Keď to ag-
resívne vyzváňanie nestačí, štvú proti nemu he-
rečku ochotnú prepožičať sa na úlohu „spravodli-
vo“ rozhorčenej a pobúrenej obhajkyne „pravdy“ 
priamo na pôde slovenského parlamentu. nečisto, 
urážlivo, zákerne. Priamymi alebo kontextuálny-
mi obvineniami o „šírení etnickej nenávisti“, 
„starého vyžitého nacionalizmu“, „velebení fa-
šistického Slovenského štátu“.

A to som už nechcel citovať. Ale musím – už 
kvôli môjmu nebohému otcovi. Bojoval v Slo-
venskom národnom povstaní proti fašizmu a ob-
rátil by sa v hrobe, keby počul, pod čo sa ako 
šéfredaktor podpisujem, čo o mne trúsi ľahko-
vážna poslankyňa pred celým národom. S tvárou 
skrivenou od „spravodlivého“ hnevu, v pretvárke 
podávanej ako vyslovovanie ušľachtilých ideí per 
negationem. Herečka. nastavte jej zrkadlo, čo jej 
ukáže „krivú tvár“.

Keď sa dejú takéto veci, nikdy ich netreba 
podceňovať, púšťať jedným uchom dnu a druhým 
von. naopak, treba pozorne počúvať a čítať me-
dzi riadkami. Lebo vždy ide o veľa. napríklad 
odstrihnúť časopis, ktorý nám kole oči, od do-
tácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
najmä a predovšetkým Slovenské pohľady. na to 
nezabúdajme. Že tieto útoky tak skoro nepominú, 
ba budú sa množiť ako jedovaté huby po daždi. 
Podľa toho istého scenára, s tou istou réžiou, 
s tými istými šepkármi.

neberme herečke jej úlohu. Ani mikrofón. 
Ale keď nám už nebude mať čo povedať, len 
naďalej stokrát opakovať lož, ktorá by sa rada 
stala pravdou, zatlieskajme jej skôr, ako povie 
svoje posledné slovo. Predčasným potleskom sa 
v divadle odjakživa „odmeňovala“ nepoctivá, ne-
profesionálna robota, nepresvedčivý, zlý výkon. 
Prepadák.

(Autor je šéfredaktor Slovenských pohľadov, 
člen Spolku slovenských spisovateľov a Sloven-
ského centra PEN, jazykovedného a umeleckého 
odboru Matice slovenskej.)

KONIEC JEDNéHO PRÍbEHU
ĽUDOVÍT ŠTEVKO

Kto bol ne-
zainteresovaným 
svedkom tlačovej 
konferencie Mi-
kuláša Dzurin-
du a Ivana Miklo-
ša na tému ich od-
chodu z SDKú-
-DS, musel na-
dobudnúť dojem, 
že počúva due-
to bez bázne a ha-
ny, ktoré má blíz-
ko k blahoreče-
niu. Pravda je však 

na hony vzdialená od sebahodnotenia týchto pravi-
cových reformátorov a strojcov malej a veľkej pri-
vatizácie. A nedá sa veriť ani jedinému slovu z dô-
vodov, prečo zabuchli dvere za politickou stranou, 
ktorú od roku 2000 piplali z pravicových plienok. 
Ich odchod z SDKú-DS nie je nič iné ako zbabe-
lý útek z lode prežratej koróziou. opotrebovaná po-
litická strana, v ktorej sa obaja tri roky nachádza-
li v stave hibernácie, nemohla nijako uspokojiť ich 
ego a oni sami už nemohli strane dať nič okrem de-
dičstva početných škandálov.

neutiekli prví a zrejme nebudú ani poslední. 
Pred nimi si Miroslav Beblavý založil novú poli-
tickú živnosť u Radoslava Procházku a Lucia Žit-
ňanská našla prístrešie u Bélu Bugára. Len poslan-
kyňa Magda Vášáryová zostala bezprizorná, keď 
svoje herecké vlohy premrhala v politike. Pavol 
Frešo v úlohe lídra zostatkovej strany bude mať 
ťažkú, ak nie bezvýchodiskovú pozíciu. na obzo-
re sa nečrtajú nijaké nové tváre a tie staré na čele 
s Kaníkom sú nepopulárne. Vytiahnuť z rukáva 
eso, akým bola pre stranu Iveta Radičová, sa už 
do parlamentných volieb nepodarí. Koniec je blíz-
ko.

Spájať úpadok SDKú-DS s menom bratislav-
ského župana a s terajším vedením strany nie je 
korektné. Kedysi najsilnejšia pravicová strana 
strácala pôdu pod nohami už za druhej Dzurin-
dovej vlády, keď sa o privatizačných praktikách 
Ivana Mikloša začalo hovoriť ako o ekonomickej 
vlastizrade. V roku 2002 vláda predala 49 percent 
akcií najziskovejšieho podniku SPP aj s manažér-
skymi právomocami za 109 miliárd korún. o de-
sať rokov mali nemeckí a francúzski majitelia pe-
niaze za kúpu plynární už späť a podnik ponúkli 

na predaj. Taká rýchla návratnosť investície svedčí 
podľa analytikov o tom, že SPP bol sprivatizo-
vaný hlboko pod cenu. nezodpovedne si počínal 
Mikloš aj pri privatizácii Slovenských elektrární. 
Talianskemu Enelu ponechal dividendy zo ziskov 
na investície, najmä na dostavbu atómovej elek-
trárne Mochovce. Podľa prepočtov Dzurindovho 
kabinetu mal Enel za roky 2006 až 2010 inkasovať 
33 miliónov eur. Ukázalo sa však, že Enel získal až 
330 miliónov eur a Slovensko tak prišlo o desať-
násobne vyššiu sumu, ako sa predpokladalo. 

Bol Ivan Mikloš chytrý minister financií alebo 
diletant? Robert Fico tento tzv. reformný proces 
na Slovensku nazval presnejšie: „Existuje vážne 
podozrenie, že v rokoch 1998 až 2006, keď SDKÚ 
bola najsilnejšia vládna strana, získala z proví-
zií za privatizáciu strategického majetku obrov-
ské sumy peňazí.“ o tom, že nám „reformátori“ 
otvorili cestu do Európskej únie, niet pochýb. Ale 
za akú cenu? Za cenu Jaslovských Bohuníc a ne-
výhodných vstupných podmienok, ktoré naše poľ-
nohospodárstvo a potravinovú základňu zrazili 
na kolená. Slovensko sa stalo objektom exploa-
tácie nadnárodných spoločností, zdražil sa život, 
zväčšila sa priepasť medzi chudobnými a boha-
tými. V privatizačnom chaose sa vládnuca strana 
a jej nominanti orientovali s inštinktom dravcov. 
Pokladníci SDKú Gabriel Palacka a Igor Kucej sa 
stali synonymom netransparentnosti a korupcie. 
Palacka sa stal prvým pokladníkom SDKú v čase, 
keď mal za sebou veľký škandál s tendrom na tre-
tieho mobilného operátora. Potom vznikla aféra 
s financovaním strany cez schránkovú londýnsku 
firmu Allied Wings, ktorá SDKú „požičala“ 12 
miliónov korún. Aké špinavé peniaze sa vtedy pra-
li cez schránkové firmy na účtoch strany, vie dote-
raz len Palacka, Kucej, Dzurinda a Pánboh. 

Dedičstvo, ktoré zanechala Frešovi nerozluč-
ná dvojica Dzurinda – Mikloš, je najpravdepo-
dobnejším dôvodom morálneho a personálneho 
úpadku strany. od kauzy podvodného financo-
vania SDKú, cez vláčiky, skupinky, sitká, aféru 
s daňovým riaditeľstvom až po megakauzu Gorila 
s Miklošovou protežantkou Annou Bubeníkovou 
v hlavnej úlohe je to celkom pekný sumár sui ge-
neris úradovania týchto dvoch figúr vo vrcholovej 
politike. Ale dnes akoby to všetko neexistovalo. 
na rozlúčkovej tlačovej šou Dzurinda vtipkoval, 
novinári sa smiali a Mikloš sa dušoval, že nijaké 
kauzy neboli. Bolo že to smiechu do popuku.

PETER VALO AKO POVINNé čÍTANIE
JÁN ČOMAJ

K e b y  s o m 
mal tú moc, dal 
by som všetkým 
šéfom, členom 
a sympatizantom 
slovenských ná-
rodných zosku-
pení, celej tej tra-
gikomickej zme-
si nič nezname-
najúcich alebo 
aspoň nevýznam-
ných strán a stra-
ničiek za povinné 
čítanie esej Petra 

Valu v nedávnych Slovenských národných no-
vinách (21/2014). Som si istý, že mnohí neve-
dia, o čom hovorím. Ako som si istý, že väčši-
na hrdých národniarov tento matičný týžden-
ník a zároveň najstaršie slovenské noviny v sú-
časnej podobe nepozná alebo aspoň nečíta. Na-
priek tomu, že cítia i myslia národne, dokon-
ca niektorými vlastenecká hrdosť priamo lom-
cuje.

Spisovateľ Peter Valo píše: „... nie nadarmo 
sa hovorí, že keď sa stretnú traja Slováci, založia 
štyri strany. Ak niekto povie, že to tak nie je, nech 
si opäť preštuduje zoznam strán, ktoré sa uchá-
dzali o priazeň voličov v eurovoľbách. V každom 
štáte sa bez problémov hovorí o dôležitosti národ-
noštátnych záujmov. Len u nás národné záujmy 
nie sú v móde. Možno aj preto sa do eurovolieb 
nahrnulo rekordné množstvo pronárodne sa tvá-
riacich strán a straničiek. (...) Založili ich celeb-
ritky, čo sa roky živili politikou a v poslednom 
čase im to prestalo vychádzať. Prečo to urobili? 
Pre vidinu europoslaneckého megaplatu, ktorý si 
niektorí z nich už užili? Naozaj si naivne mysle-
li, že sa k nemu dostanú, alebo bolo ich cieľom 
len stiahnuť časť hlasov, ktoré komusi budú chý-
bať? (...) Eurovoľby boli lakmusovým papierikom, 
ktorý ukazuje smutnú situáciu v slovenskom ná-

rodnom hnutí. (...) Podaktorí kritizujú Maďarov, 
keď presadzujú svoje národné záujmy a národnú 
identitu. Namiesto toho by sa mali od nich učiť...“

Približne o dva roky budú parlamentné voľby. 
To je pomerne dlhý čas. Dostatočný na to, aby nie-
koľko slovenských národne orientovaných politi-
kov, ba možno len jedna osobnosť urobila pokus, 
pre ktorý majú žiarivý príklad, keď si pred osem-
desiatimi rokmi podali ruky vedúci činitelia dvoch 
národne orientovaných strán, rozdelených konfe-
siou – Andrej Hlinka a Martin Rázus – a výsledok 
bol nadočakávanie úspešný a rýchly – autonómia 
Slovenska v dovtedy absolútne unitárnom a cen-
tristickom Česko-Slovensku, ktoré dokonca stihlo 
už pred rokmi stratiť aj onú „pomlčku“.

obávam sa, že dnes ani tento príklad nezabe-
rie. Po prvé: národ nemá dve také zrelé a suges-
tívne osobnosti, akými boli tí dvaja, určite nie sú 
v národne orientovaných stranách a straničkách. 
Po druhé: Vtedy stačila dohoda dvoch. Dnes by 
na nej museli participovať lídri koľkých partají? 
Piatich? Siedmich? Dvanástich? Ktože ich zráta, 
ak sa množia ako bunky – delením (alebo ako 
opozičné strany súčasnej politickej scény – štie-
pením)? Sledujem ich tu a tam aspoň na inter-
nete. Ich výzvy sa obyčajne končia pozdravom: 
Za Boha, za národ! obávam sa, že Prozreteľnosť 
sa len bolestivo pousmeje – a národ? Ten ich 
vlastne nevníma. Má iné starosti. Ako vyžiť. Ako 
zabezpečiť budúcnosť svojich detí. A ešte sa musí 
aj smutno prizerať, ako sa náš svet kozmopolitizu-
je, reč amerikanizuje, umenie vulgarizuje a národ 
osprostieva.

Možno nikdy za posledné polstoročie nepo-
trebovalo Slovensko jednu silnú, modernú, kon-
cepčnú národnú stranu, ktorá by hrdo a cieľave-
dome bránila našu slovenskosť, historické pokla-
dy a odkazy, jazyk, školstvo, literatúru, umenie, 
vedu, technický rozvoj, cesty k vyššej vyspelosti 
a väčšej náročnosti priemyslu, starala sa o kraja-
nov vo svete a bránila slovanskú vzájomnosť. 
Rozdrobené strany nemajú nijaký význam. Môžu 
akurát tak poslúžiť sebarealizácii ambicióznych 

jedincov s nedostatočným odhadom reálnych 
možností, a neraz aj pochybných individuí, ktoré 
nepochopili potreby času ani jeho rafinované ne-
bezpečenstvá.

Valo končí svoju úvahu slovami: „Pri každej 
príležitosti argumentujeme historickou legendou 
o Svätoplukových prútoch. Boli tri. A neboli to 
prúty, ale konáre, aj tak sa po jednom dali polá-
mať. (...) Blížia sa ďalšie voľby. Bože, daj, nech 
konečne príde osvietená hlava, ktorá by z tých 
prútov a prútikov uviazala metlu – a prútená met-
la, to je už iná káva ako ľahko ohýbateľné a zlo-
miteľné prútiky. Poriadna metla, ktorá by najprv 
pozametala pred vlastným prahom.“

nech by sa parlamentné voľby 2016 skončili 
akokoľvek, vždy v slovenskom sneme a v budú-
cej vláde bude chýbať jasne národne orientova-
ná strana, ak sa ani jednej z nich, dokonca ani tej 
najsilnejšej – Slovenskej národnej strane, nepo-
darí prekročiť stanovené kvórum a nebude mať 
ani možnosť spoluvládnuť s víťazom či víťazmi. 
SnS sa podarilo zbaviť primitívnych vnútorných 
priekov, grobianstva a nekultúrnosti, všetkého, 
čo reprezentoval hrdina protimaďarských ťažení. 
nestihol „naskočiť do tankoch a dať sa na Buda-
pešť“, akurát sa stihol obohatiť a nadlho – v naj-
horšom slova zmysle – poznačiť „svoju“ stranu. 
očista SnS v očiach verejnosti bude dlhý proces, 
rovnako ako získanie potrebnej dôvery v radoch 
voličov. Programové úsilie koncentrovať pro-
slovenské sily musí sa prejaviť aj mimo Sloven-
skej národnej strany, dokonca si myslím, že naj-
mä mimo SnS. Aj za cenu, že vo vnútri strany 
sa stretne niekoľko názorových prúdov, že v nej 
nastane očistná diskusia, možno vzniknú aj plat-
formy, ktoré môžu mať v podružných otázkach 
rozličné názory, napríklad na otázky slovenskej 
národnej minulosti... Strana ako celok však musí 
mať jeden cieľ: Byť pri tom, keď sa formuje slo-
venská budúcnosť. 

Inak zostane SnS mimo hry. A všetky tie vlas-
tenecké spolky a straničky budú len súčasťou slo-
venského politického folklóru.

Smutnosmiešna rozdrobenosť našich vlasteneckých strán a spolkov

KALEIDOSKOP

Intenda podporuje projekty 
rozvíjajúce občiansku identitu
nadácia Intenda v po-

lovici februára 2014 
vy hlásila v poradí 6. 
grantové kolo v rám-
ci programu Rozvíja-
me občiansku identi-
tu. K termínu uzávier-
ky 14. marca 2014 bolo nadácii adresovaných 67 
projektov. U hodnotiacej komisie bodovalo 11, 
medzi ktoré sa prerozdelí 30 000 eur.   

nadácia Intenda tak v tomto ročníku progra-
mu Rozvíjame občiansku identitu podporí naprí-
klad projekt Inštitútu pre dobre spravovanú spo-
ločnosť Vychytaj problémy svojho mesta, Slo-
venskej debatnej asociácie Z dejín do debát, na-
dácie Milana Šimečku Ja som ja, ale takisto pro-
jekt občianskeho združenia Jedlé mesto s ná-
zvom Pestujeme ľudský priestor či projekt Slo-
venského skautingu Živá pamäť. Takmer treti-
na podporených projektov má celoslovenskú pô-
sobnosť, ďalšie sa budú realizovať v hlavnom 
meste, v Bratislavskom kraji, Banskobystric-
kom, ale aj Žilinskom a nitrianskom. Projekty 
musia byť zrealizované od konca mája do kon-
ca novembra 2014. 

V aktuálnom kole grantového programu zo 67 
projektov pochádzalo z prostredia občianskych 
združení sedem od neziskových organizácií a au-
tormi štyroch projektov boli nadácie. najviac pro-
jektov, presnejšie 13, pochádzalo z Bratislavské-
ho kraja, o niečo menej z Prešovského a Ban-
skobystrického. Iba jeden projekt bol predlože-
ný z Košického kraja. Cieľom podporených pro-
jektov je posilňovanie aktívnej účasti mladých ľu-
dí na občianskom živote a rešpektu mladých ľudí 
k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti. Celko-
vá požadovaná čiastka v rámci všetkých projek-
tov predstavuje objem 182 000 eur. 

nadácia Intenda za ostatných 5 rokov exis-
tencie grantu oživujeme verejný priestor rozde-
lila viac ako 112 000 eur a podporila tak 135 pro-
jektov z rozličných regiónov Slovenska. V pred-
chádzajúcom ročníku bolo podporených 25 pro-
jektov od Čabín v medzilaboreckom okrese až 
po Bratislavu. najviac projektov nadácia pod-
porila v Banskobystrickom kraji a nitrianskom 
kraji. Mladí ľudia v oboch krajoch uspeli s 25 
projektmi.

MICHAL KALIŇÁK
predseda správnej rady nI


