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Motto:  

Kým voliči sú presvedčení, že politici môžu za všetko zlo sveta, politici sú 

presvedčení presne o opaku – niet takej dobrej veci na svete, na ktorej by 

nemali svoj podiel.  
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Prológ 

 

 

V deväťdesiatych rokoch sme na Slovensku mohli pozorovať vývoj 

najmenej troch zaujímavých, a zaiste aj významných politikov. Tri postavy 

s rozličným svetonázorom, intelektom, vzdelaním, osobnou históriou, 

postojom voči šíremu svetu i voči sebe samému. Samozrejme, aj s postojom 

voči tomu nášmu, slovenskému svetu, ktorému často smutnobôľne pridávame 

prívlastok – malý.  

Takí alebo onakí, politici sú tu. Tí, o ktorých je reč, nie sú traja králi a 

nedá sa o nich povedať, že prišli v biblickom súlade a v mieri pokloniť sa 

novému synovi zeme, novému životu, či poslovi neba – ak by sme pomocou 

biblickej výpožičky mohli nazvať dobu, v ktorej sme sa po novembri roku 

1989 ocitli. Naši traja politickí králi totiž každý hľadeli iným smerom, každý 

z nich prišiel s vlastnými zámermi i cieľmi, predstavami i krokmi. Celkom 

nepopierateľne mali záujem o rozvoj krajiny, ktorej občania ich poverili práve 

k práve týmto úkonom, žiaľ, nie každému z nich sa zámery a predsavzatia 

podarilo naplniť. 

Tieto tri politické osobnosti, to sú v abecednom poradí Ján Čarnogurský, 

Michal Kováč a Vladimír Mečiar.  

Ján Čarnogurský je typ západného politika. Je to racionálny muž so 

skvelým analytickým pohľadom na politické dianie cez prizmu histórie. Teda 

aj so zreteľnými víziami pre budúcnosť Slovenska. Práve jeho skvelé 

analytické vnímanie sveta mu umožňuje dovidieť ďalej než jeho politickí 

kolegovia. A možno práve jeho racionalizmus, mravné zásady, ako aj presné a 

zrozumiteľné vyjadrovanie mu pridali na neúspechu v podobe iracionálnej 

neobľúbenosti, ba až nenávisti. Paradoxom je, že neúspech zaznamenal nielen 
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u voličov, ale dokonca aj u vlastných spolustraníkov, ktorí nedokázali 

porozumieť jeho víziám a ani on sám nedokázal prelomiť záhadné 

komunikačné bariéry. Stihol ho osud osamelého bežca, prieskumníka – ktorý 

je ďaleko vpredu pred svojimi súpútnikmi, dokonca tak ďaleko, že jedného 

dňa sa stratí z dohľadu a tí, čo ho vyslali na prieskum, naňho jedného dňa 

celkom zabudnú.  

Vladimír Mečiar je niečo úplne iné. Je presný opak Jána Čarnogurského: 

je typ východného politika bez koncepcie a jasného cieľa či smerovania. Je 

mužom okamžitej reakcie, použiteľnej len v okamihu vyslovenia, a vzápätí aj 

neplatnej či zneplatnenej ním samým. Je typ emociálny, a teda 

nepredvídateľný, nedokáže si odpustiť pôžitok zo šoku, ktorý niektorá jeho 

nečakaná výpoveď spôsobí, preto sa k nej tak rád uchyľuje. Práve jeho 

nepredvídateľné kúsky vyvolávajú toľký obdiv u zakríknutých či 

zakomplexovaných jednotlivcov. Už viac ako desaťročie ho tento obdiv radí 

medzi najpopulárnejších politikov.  

Michal Kováč sa mi javí ako priam prototyp slovenského politika. Do 

politiky vstúpil v novembri 1989, v čase obrovského nadšenia, optimizmu 

a nádejí. Každý občan, ženy i muži, bezpartajní aj mnohí komunisti si 

vydýchli po páde zrútenej totalitnej štruktúry. Mnohí sa vtedy odhodlane 

nadýchli, vypli hruď a vydali sa na cestu do politiky. Boli medzi nimi mnohí 

skutočne hodnotní ľudia, ale aj dobrodruhovia. Deliaca čiara medzi 

charaktermi zďaleka nekopírovala líniu straníckej príslušnosti ako sme sa 

mnohí domnievali, kdeže. Viedla tajomnými zákutiami ľudskej duše, niekedy 

túžiacej po moci, inokedy po vplyve a majetku, ale aj pomáhať druhým. 

Záhada deliacich čiar v človeku bude ešte dlho inšpirovať psychológov, 

sociológov, politológov i umelcov.  

Michala Kováča dlho presúvali za onú pomyselnú deliacu čiaru. 

Zakaždým v jeho živote ktosi našiel argument, pre ktorý musel zotrvať „za 

čiarou“, naviac s nálepkou nežiaduceho. Obvykle sa to stáva ľuďom, ktorí 

niečím prerástli svoje okolie, no a na Slovensku, intelektuálne neustále 

vyčerpávanom je neznášanlivosť voči lepším takmer pravidlom. Ak by sme 
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zrátali aktívne roky života Michala Kováča, keď bol v postavení persony non 

grata, s prekvapením by sme zistili, že je ich viac ako rokov, keď mu 

spoločnosť žičila. Až kým ho európske hlasy spolu s nemnohými slovenskými 

neuviedli na miesto politickej i morálnej autority, ktoré mu právom patrí.  

O Michalovi Kováčovi možno vysloviť názor, že je naozaj typický 

Slovák, pretože nesie v sebe stopy slovenskej povahy z každej svetovej strany. 

Je mužom bázne i pokory, ústupu aj smelého činu. Je cieľavedomý 

i sentimentálny, je zlyhávajúci i pevný v postojoch. Je príliš dôverčivý, ale aj 

precízny punktičkár. Možno v ňom nájsť aj dôvody na pochybnosti, ale viac 

ich je na obdiv. Napriek tomu si u mnohých vyslúžil množstvo chorobnej 

nevraživosti a nenávisti.  

 

Všetci traja politici sa nejakým spôsobom podieľali na politickom dianí 

na Slovensku. Každý ho svojím spôsobom niekam posunul. Každý z nich má 

obdivovateľov, ale aj svoju skupinku, ktorá ho nenávidí. Takže 

v deväťdesiatych rokoch bolo na Slovensku aspoň šesť rôznych skupín so 

vzťahom k trom známym politickým osobnostiam. A vari netreba zvlášť 

zvýrazňovať antagonizmus, ktorý medzi jednotlivými skupinami panoval.  

Michal Kováč si za svoje postoje vyslúžil najviac neokrôchanej 

arogancie a nenávisti. To neskôr prerástlo do spáchania niekoľkých zločinov, 

lebo taká je logika myslenia a činov ľudí konajúcich v presvedčení, že ich 

pravda je jediná a neomylná. O logike stupňujúceho sa zlo-činu hovorí aj 

slovenské príslovie – Kto klame ten kradne. Zločiny sa dotkli jeho samotného, 

aj jeho syna, Michala Kováča mladšieho, kriminalizovaného a napokon 

uneseného do Rakúska. Patrí sem aj brutálna vražda Róberta Remiáša a 

mnoho ďalších väčších či menších zločinov. Všetky súviseli s nenávisťou a 

boli spáchané s úmyslom pomstiť sa Michalovi Kováčovi. Zločiny i obyčajné 

kroky nevraživosti nesmierne poškodili meno novovzniknutého štátu 

uprostred Európy. Zohavili a zosmiešnili veľké úsilie tisícov iných statočných 

občanov, ktorým na obdobie niekoľkých rokov zostal len pocit hanby za 

svojich politických reprezentantov.  
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Prečo, opýta sa zvedavý čitateľ. Prečo sa to všetko stalo? A možno sa 

opýta – a kde sme boli my, občania? Iný povie – a prečo nie? Tieto, možno aj 

reprezentatívne odpovede veľkých skupín, svedčia o hlbokej národnej rane, o 

veľkom tektonickom zlome kdesi v nás. A teda priam provokujú hľadať a 

poznávať nielen človeka menom Michal Kováč, ale i nás samotných, takých, 

akí sme.  
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1. časť 

Bremeno lásky 

 

Pre polosirotu Michala Kováča bola jeho takmer nevidiaca matka celým 

vesmírom. Jej lásku si vzal so sebou do sveta, aby ho zaťažila ako bremeno, 

ktoré zušľachťuje a núti cítiť s ostatnými. 

 

 

*Slovensko a Slováci* 

 

Niekedy je zaujímavé pozorovať, ako ktorý národ nazýva sám seba. 

Malá exkurzia históriou napovie, že v našom okolí žili národy najmocnejších, 

najmúdrejších, rasovo najčistejších, ale aj vyvolených. Južnejšie od nás, 

v Albánsku, si romantickejšie naladení národovci aj dnes hovoria, že sú 

národom orlov. A čo my, Slováci? V období rôznych historických zlomov sa 

aj u nás objavujú romantické úslovia o národe mierumilovnom, či dokonca 

holubičom, teda národe dobrej a milej povahy. Inokedy sa o nás zjaví 

nevľúdna zmienka, že naše meno je od výrazu sclav – čo znamená otrok. 

A každý uzná, že odvíjať svoju históriu od postavenia otroka je mimoriadne 

nepríjemné, nech by sme sa pozorovali z akejkoľvek historickej diaľky. O to 

milšie nášmu uchu znie, že názov nášho národa pochádza od výrazu slovo. Že 

sme teda národom slova. Neprikláňam sa k romantickej verzii vzniku nášho 

mena, skôr kladiem trýznivé otázky hneď a zaraz viacerým, a sám sa pokúšam 

hľadať odpovede.  

Kto sme? Odkiaľ sme prišli, kam kráčame? Koľko vieme sami o sebe, a 

koľko o sebe vedieť chceme? Alebo – chceme poznať o sebe pravdu a použiť 

ju na to, aby sme sa stali lepšími? Alebo nám stačí naše domáce sebavedomie, 

ktoré sa za prvou pohraničnou vŕbou mení na hlboký komplex? Ozaj, a prečo 

nami kmása toľko protikladov a rozporov? Prečo sa jednou rukou hlásime 
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k spoločenskému a technickému pokroku a druhou rukou zatracujeme 

spoločnosti, ktoré takýto pokrok vypeľhali? Je v tom len obyčajná pohodlnosť, 

alebo náš starý komplex zo vzdelania? Lebo pocit menejcennosti sme zdedili 

ešte z čias, keď úradník hovoril iným jazykom a bol teda našim nepísaným 

nepriateľom. Pretože sme mu málo rozumeli a navyše vyžadoval dodržiavanie 

litery zákona... To všetko je dávno za nami, ale akosi pridlho nám prekážala 

vzdelanosť. Len si spomeňme ako každý vzdelanec na Slovensku bol tak 

trocha podozrivý, lebo pre človeka so stáročným a nemenným spôsobom 

života bol jednoducho nečitateľný… 

Na východe Slovenska dodnes existuje hanlivá povrávka, že niekto je 

„bars mudry“. Teda „veľmi múdry“ ako spochybňujúca floskula, vlastne 

takmer nadávka. Nadávanie „do múdrych“ nás nijako nerobí lepšími, a tak náš 

národný pôvod v slove slovo musíme ešte poriadne dlho obhajovať skvelými 

činmi. Tvrdím však, že nikdy nie je neskoro, dokonca sa mi zdá, že konať 

skvelé činy je oveľa jednoduchšie ako ich opak.  

Okrem toho niekedy celkom neuvážene koketujeme s úlisnými 

diktatúrami a vodcami pochybného razenia. Milujeme plané sľuby aj ich 

šíriteľov. Vo svojom malom okolí sa z ničoho nič správame maharadžovsky 

spupne, ale hneď za chotárom už o sebe pochybujeme. Neveríme si, 

premýšľame, či vôbec sme. Premýšľame úporne, a napokon všetky svoje 

pochybnosti zaobalíme do slušivejšieho hávu a vykričíme nahlas. Ešte dnes 

dookola vyhlasujeme, že sme samostatná republika a aj mladá. Že tu žijú 

Slováci. Že sme v Európe, že chceme do Európy… možno sa raz niekto 

pomýli a zakričí, že dýchame vzduch a chodíme po dvoch. Nuž tak je to 

s nami. Vykrikovanie banálnych právd nás vysiľuje a odvádza pozornosť 

inam, bráni nám dorásť k dospelosti.  

Keď sa dosýtosti vykričíme v banalitách, potom sa prikradnú dôležitejšie 

otázky: 

Prečo časť slovenského národa vo vytúženom štáte tak vulgárne 

poopľúvala a zatratila svojho prezidenta? A prečo sa ďalšia, nezanedbateľná 

časť nedotklivo prizerala...?  
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Prezidenta vulgarizovali dokonca aj tí, čo dodnes tvrdia, že štát je 

najvyššia forma vnútorných vzťahov. Dokonca je vraj na najvyššej priečke 

národných túžob. Je vraj viac ako jeho vnútorné usporiadanie, jeho režim. 

Preto treba predovšetkým milovať štát, kričia. Priaznivcom tejto pochybnej 

filozofie vôbec neprekážalo, že bezprecedentné útoky na prezidenta krajiny 

spochybňujú krajinu ako celok. Nuž, aj o tom bude reč. 

Kniha o Michalovi Kováčovi chce vypovedať o tomto typickom 

Slovákovi na pozadí typických slovenských pohybov. Zmeny po 

osemdesiatom deviatom hýbali dejinami, nami i prvým demokratickým 

prezidentom. Boli to horotvorné pohyby, hoci nemuseli byť horotvornými, hôr 

je na Slovensku dosť a problémov ešte viac ako tých hôr. Nuž ale – stalo sa... 

Možno bude užitočné niekoľko vecí pripomenúť, iné len priložiť k sebe, 

pretože k sebe patria. Možno sa podarí vytvoriť obraz, alebo jeho časť o tom, 

čím sme chceli byť a kto vlastne sme, kam by sme radi šli a kam v skutočnosti 

smerujeme. 

*Pyšní Slováci vravia: Najďalej na východe som bol v Poprade. Tí ešte 

pyšnejší povedia, že najďalej boli v Žiline. Najpyšnejší sa vystatujú, že ďalej 

ako do Modry ani nechodia... Keby tak vedeli, koľko Európanov vôbec 

netúži prísť na Slovensko...* 

Keď sa tak zatúlame do nedávnej histórie, povedzme sto rokov, 

zalistujeme si v staršej tlači, popočúvame hlas vtedajších intelektuálov, 

pobadáme, koľko ozajstnej ťapákovčiny morilo ducha našich predkov. 

Historik Ľubomír Lipták o tom hovorí, že už začiatkom storočia sa osvietení 

novinári pozastavovali nad príslovečnou slovenskou nepríčinlivosťou s akou 

pospolitý ľud vyčkával na „prichodiaci zázrak“, že „sa staneme veľkými 

pánmi“, a to len prostým hlivením a čakaním na lepšie časy, ktoré akosi 

spadnú z neba bez nášho pričinenia.  

Ktohovie, odkiaľ sa v nás vzala toľká beznádej, lebo iba beznádej môže 

splodiť scestnú úvahu, že veci sa samé od seba uspôsobia tak, aby nám 

poslúžili. Mohlo to mať príčinu v intelektuálnej sile, či skôr slabosti národa. 
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Pretože je známa skutočnosť, že menšie národy sa v Uhorsku intelektuálne 

vyprázdňovali, kým tie hlavné – rakúsky aj maďarský, naopak, napĺňali.  

Nové, dvadsiate storočie znamenalo pre Slovensko lámanie starých 

vzťahov v starom Uhorsku. Znamenalo nástup priemyslu a kapitalizmu a 

s ním aj nový spôsob života i myslenia. Práve tu je dôvod na porovnávanie. 

Lebo Slovensko zvykne samo seba porovnávať s vyspelejšími krajinami 

Západu, čo je ten lepší predpoklad ako vnímať samých seba. Takže, síce 

zďaleka nedosahovalo úroveň západných štátov, no predsa len bolo na tom 

oveľa lepšie ako balkánske krajiny, Ukrajina, či Rusko. Lenže rozvoj 

nezasiahol naše krajiny až do tej miery, aby tu vznikali veľké centrá, ktoré by 

pohltili vidiecky spôsob uvažovania a posudzovania sveta.  

Historické štúdie uvádzajú, že oblasť Slovenska bola posledných 200 

rokov zásobárňou pracovných síl pre celé Uhorsko. Na začiatku storočia žilo 

mimo územia Slovenska viac ako štvrť milióna ľudí. Na sklonku devätnásteho 

a krátko po príchode dvadsiateho storočia ich odišlo do zámoria na pol 

milióna. A nebola to len chudoba, čo vyháňalo našich ľudí za more. Ku 

každodenným problémom patrilo aj pomaďarčovanie slovenského etnika a 

otvorené, či skryté násilie pri asimilácii, a to už od školskej dochádzky detí. 

Výsledkom bolo, že roku 1910 sa k slovenskej národnosti hlásilo ani nie 

dvetisíc stredoškolsky vzdelaných ľudí.  

Nezabúdajme na týchto pár čísel. Ukazuje sa, že sú neodmysliteľné pri 

vysvetľovaní mnohých, na pohľad bizarných a zvláštnych udalostí a javov 

v živote okolo nás.  

*A predsa dodnes stojí dedina Ľubiša* 

 

Stojí veru, neďaleko Humenného. Ľubiša, ani slovenská, ani rusínska, 

aká teda? Predsa hornozemplínska, sotácka.  

Vysídlenci z horného Zemplína, ktorí svoje neveľmi úrodné hrudy 

opustili pred dvesto rokmi a odišli na dolnozemskú nížinu, sa dodnes 

identifikujú ako Slovjaci, alebo Rusnáci. Pocit ich jazykovej a kultúrnej 
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príbuznosti sa dosť voľne pohybuje niekde na rozhraní ukrajinskej a 

slovenskej identity. Aj americkí Slováci zo Zemplína sa dodnes krútia-vrtia pri 

spisovnej slovenčine. Nijako sa im „spisovština“ nepozdáva, dlho ju odmietali 

a podaktorí ju odmietajú vari dodnes. Isté je, že v Amerike sa urputne držia 

svojho zemplínskeho nárečia. Prečo by sa ho nedržali? Kontúry tejto 

jazykovej krútňavy naznačujú, že jazyková a kultúrna odlišnosť na východe 

Slovenska mala za následok voľnejšie národné povedomie vo vzťahu k 

stredoslovenskému vzoru. Na druhej strane rôznosť jazykov, kultúr, spôsobov, 

naučila ľudí väčšej tolerancii a otvorenosti voči odlišnostiam vo svojom okolí. 

Ľubiša nebola nijakou zapadnutou dedinou na konci sveta. Z Ľubiše sa 

cestovalo na juh, na Dolnú zem, do Budapešti, do Ameriky. Cestovalo sa i na 

sever, do Poľska. Neďaleko viedla železnica, tie isté koľajnice, ktoré viedli do 

Humenného, viedli do celého sveta.  

Zapadákov, ako ho poznáme ešte dnes, je vynález socializmu. Ten 

natuho ohraničil svoje štáty, znemožnil styk medzi rodinami i turistami, 

dokonca aj v rámci vlastného panstva. A čím viac hraníc, tým viac pustnúcich 

a opustených dedín, tým vyľudnenejší vidiek.  

Tak ako juh a východ Slovenska, aj severná časť Zemplína bola 

vyspelejšia ako hornatý sever a stred Slovenska. Vždy tu pretrvávalo 

presvedčenie, že na juhu je bohatší svet, bohatší gazdovia, viac práce, viac 

chleba i vína, viac radosti zo života. Až prišiel rok 1918. Nová hranica na juhu 

síce našu republiku ohraničila, skončilo sa pomaďarčovanie, ale už nebolo 

také jednoduché cestovať na dolniaky na sezónne práce. Južná hranica pretrhla 

prirodzené hospodárske zväzky, nielen politické.  

Namiesto maďarských úradníkov prišli českí. Nie vždy to bolo len 

z núdze o tých slovenských. Úradnícky úkon prináša poriadok, ale pre niekoho 

aj pocit krivdy a neprávosti. Takto to vnímali aj českí úradníci, veď mnohí z 

nich prišli na Slovensko kolonizovať národ bez vlastnej inteligencie – za trest.  

A akí sme? A aká je ľudská povaha? Nuž taká, že inakosť posudzujeme 

nepriateľsky. Všade na svete žijú ľudia s touto babylonskou chorobou, aj na 

Slovensku. Aj tu sa inakosť odjakživa posudzovala zlovoľne. Už človek z inej 
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dediny bol podozrivý, a dokonca nepriateľom. Koľko je u nás na Slovensku 

izolovaných dedín, izolovaných tak dokonale, že medzi dedinami sa 

neuzatvárali manželstvá, niektoré rody degenerovali, pretože chodiť za 

dievčatami do susednej obce sa hodnotilo ako nepísaný zločin.  

 

*Už sa na vás dívali cudzí ľudia? Už sa na vás niekedy dívali tými 

očami, ktoré mlčia a predsa hovoria? Hovoria dokonca tak nahlas, že 

začnete aj vy mlčky kričať a kričíte každým svojím krokom, ktorý 

sprevádza váš život...?* 

 

Bol to taký tenký, chudučký chlapec, taký s blonďavými vlasmi... 

Toto tenké chlapča s modrými očami, svetlovlasé, toto chlapča, ako si 

tak rezko a zároveň slávnostne vykračuje po zaprášenej ceste, to je on, to je 

Miľo. Miľo Kováč. Keď sa naňho človek pozrie zboku, povie si – taký náš 

chlapec. Taký, no, otca síce nemá, ale je náš. Lebo aj my sme takí. Niekedy 

sme dokonca blahosklonní. Niekedy vieme odpustiť aj detskú nevinnosť. 

Skupinku náhliacu sa do kostola tvoria takmer súrodenci, Mária, Jozef, 

Anna, Michal, Štefan. Náhlia sa vyobliekané v tom najlepšom, čo dedinský 

dom ponúkal. Biele pančušky, tmavé nohavice, farebné sukienky, náhlia sa 

s detskou nedočkavosťou, lebo ktovie prečo, ale deti sa do kostola odjakživa 

náhlia. Možno chcú mať povinné postávanie čím skôr za sebou, ktovie. 

Možnože chcú byť čím skôr pred oltárom, aj to je možné. Do istého veku. Tak 

to bývalo v hociktorú nedeľu roka 1937.  

Michal, alebo po domácky Miľo, je zasnívané chlapča. Aj keď sa občas 

pohádajú so Štefanom, ktorý je o rok mladší, cíti sa za neho zodpovedný a 

striehne, aby sa nepohádal aj s ďalšími kamarátmi. Miľo sa na Štefana díva 

svojim zasneným a hneď aj káravým pohľadom, niekto by povedal, že 

zadrimanym, ale nie je ani zadrimany, ani zaspatý. Je to taký pohľad, aký majú 

chlapci plní bázne a pokory, takí chlapci, ktorí do vienka dostali neodvratný 

pocit, že svet je tu na to, aby ho poslúchali v pravde Božej. Pohľad chlapčaťa 
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vidí aj drobné falošnosti – aký je to svet okolo nás? Kladie otázky, a veru 

koľkokrát sám sebe.  

Dá sa potom z vlastných odpovedí zmúdrieť? Dá. Zatiaľ čo Štefan je 

nebojácny a schopný ísť do bitky, Miľo bitky ani šarvátky nemá rád, radšej 

ustupuje, bojí sa. Bojí sa aj mŕtvych, aj zlodejov. Mŕtvi sú vám nepríjemní 

spoločníci. Na dedine sa im nevyhneš. Koluje o nich mnoho strašidelných 

príbehov a keď si človek zopár príhod vypočuje, veru nerád v noci vystrčí nos 

do tmy. 

No a máme aj zlodejov, aj tí sú nepríjemní. Malý Michal na vlastné oči 

takmer videl zlodeja. Babka sa motkala po pitvore, strážila tie menšie vnúčatá, 

lebo ostatní boli na poli. Keď tu zrazu babka skríkne – zlodej, zlodej! A beží 

na dvor. Ej, ako sa vtedy deti preľakli, aký strach dostali. Kým sa zbehli 

susedia, vyplašený zlodej zdúchol kade ľahšie, len deti ostali v kúte a triasli sa 

od strachu.  

*Čože už zlodej ukradne chudákovi? Nič zvláštne, ale určite niečo 

veľmi potrebné* 

 

Nie je v dedine toľko chudoby, žeby sa niekto musel obšmietať po 

cudzích dvoroch. A žeby nemal čo do úst, či nemal šaty na seba. Vezmime si 

strýka Michala, býva v dome vedľa, majú štyri deti. Má role? Nemá. Ale má 

čo potrebuje, lebo má šikovné ruky. Všetko na svete vie opraviť a urobiť. Vie 

rozobrať hodiny, a keby len to. Vie ich aj poskladať, a to tak, že idú ešte lepšie 

ako predtým.  

Kostolík je malý, maličký, ani sa doň všetci Ľubišania nezmestia, 

niektorí postávajú aj vonku. Tridsiaty siedmy rok, východ Československa, 

panebože, koľko dôležitých tém je treba medzi chlapmi vypovedať. Povedia sa 

cestou z kostola a dopovedia v krčme: 

Že prešlo pomaly dvadsať rokov čo vznikla republika, ale popravde, 

polepšilo sa nám? Nepolepšilo. Je pravda, že po vojne sa v úradoch hovorí po 
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slovensky, takisto sa už v školách vyučila celá jedna generácia, ale veď 

povedzte... Majú chlapi robotu? Kde by ju vzali?  

Kto má definitívu, prosím, železničiar, prosím, poštár... jedným slovom 

štátny zamestnanec je pokladom v rodine, ostatní sa trápia ako vedia. Alebo 

idú do Ameriky, tak ako išli ich otcovia a pred nimi ich dedovia a ešte pred 

nimi ich pradedovia a keby si to človek pamätal, povie, nuž tak, narodíme sa a 

odídeme. Vskutku, táto Amerika je Božím darom pre východ republiky. Aj 

kronikárka o tri doliny ďalej napísala, že naširoko-naďaleko nebolo súceho 

ženícha, lebo všetko schopnejšie odišlo do Ameriky.  

Amerika, zasľúbená zem. Aj Michalov dedo, Štefan, otec jeho matky. 

Z Ameriky posielal žene peniaze a bolo z čoho postaviť dom. V tých časoch 

murovaných domov nebolo tak veľa, už dom z válkov bol veľký majetok, a 

veru našli sa aj drevené chyže, oblepené hlinou a pokryté slamou, ktoré sa na 

domy len podobali. Murovaný dom, to už niečo znamenalo, na východe 

zvlášť. V takomto dome sa narodil Michal.  

V dome žili dve sestry. Vydatá so štyrmi deťmi a slobodná matka s 

Miľom. Tak sa to nejako stalo. Slobodná matka na dedine, no, priznajme si, 

bol to ťažký osud. Slobodná matka, veď sa na ňu pozrite, ešte aj v radosti 

vyzerá biedne, a čo potom v trápení? Slobodná matka – dedina už dávno 

usúdila, že ty si niečo menej. Spisovateľ Michal Šmajda z rusínskeho 

Krásneho Brodu hovoril, že kedysi bol na ich drevenom rusínskom kostolíku 

zatlčený železný hák. Oň priväzovali prespanky a keď šli ženy z kostola, 

s opovrhnutím na ne pľuli.  

*Nemaš chlopa, nemaš pravdu, napísala spisovateľka 

východoslovenského vidieka Milka Zimková. V jedinej vete zhrnula 

dedinskú filozofiu, postoj k žene. Michalova matka chlopa nemala. 

A pravdu?* 

 

Jej pravdou sa stal Michal. Stačí sa naňho pozrieť. Učiteľ aj pán farár 

vravia, že z neho niečo bude. Tak sa hovorí pre potešenie rodičov. Niekedy to 
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vyznie ako keby sudičky budúcnosť priamo darovali, lenže oni tú budúcnosť 

len predvídajú, budúcnosť sa musí predierať ku každému z nás ťažko, 

preťažko a bez vlastného pričinenia nás minie ako vzdialená rieka.  

Matka sa nevydala. Je to pokojná, poriadkumilovná a pracovitá žena; v 

dome je nevyvážený stav – jeden muž a dve ženy. Sestrin muž je železničiar a 

živí dve rodiny, svoju i tú polovičnú – švagrinú s Miľom. Taký je mlčanlivý 

zákon dediny a málovravný železničiar sa ho ani nepokúša narušiť.  

Hlavné je, že všetci majú kde bývať. Sestrin muž sa priženil do hotového 

domu po rodičoch svojej ženy a Miľovej matky, i k povinnostiam. Predná 

chyža je parádna, tam sa odohrávajú slávnostné príležitosti. Má drevenú 

podlahu a rodina tam zasadne len dva tri razy do roka. Inak život sa odohráva 

v pitvore, ktorý je kuchyňou, obývačkou i pracovňou zároveň. Je v ňom 

sporák i stôl, stoličky i lavice na sedenie. Spí sa v zadnej. Zadná izba je samá 

posteľ, presnejšie, sú štyri. Na jednej spí sváko s tetou, na druhej Miľo 

s mamou, ďalšie dve sú pre svákove štyri deti.  

Dom má aj hospodárstvo, patrí k nemu chliev, chlieviky, stodola, senník, 

políčko... a robte, žite, tešte sa a trápte. A modlite sa. Keď nie je otec, je tu 

náhradná autorita – sváko. Ten vypráši po zadku, ale len svojich lapajov. 

Michala? Kdeže. To preto sa Michal tak snaží – aby dôvodu na vyprášenie gatí 

nebolo.  

Takže predsa len nejaký chlap v dome je, predsa len trocha pravdy pre 

slobodnú matku Máriu Kováčovú. A deti? Kde sú deti? Práve idú do kostola a 

Miľo bude miništrovať.  

Takáto nedeľná sviatočná čistota môže byť aj otravná. Ale keď sa 

chlapča prizrie a vidí, že v nedeľu je všetok prach, špina, odpad z ulice 

vyzametaný, ľudia vyobliekaní kráčajú dôstojne, vtedy sa Miľovi zazdá, že 

takto majú veci na svete fungovať – ulica má byť zbavená nečistoty a ľudia 

počúvať slovo Božie. Počúvať a poslúchať.  

Nedeľa je symbolom pokoja, mieru, pohody. Po omši je slávnostný obed. 

Polievka a pirohy: jedia sa zo spoločnej misy.  

Deti práve vchádzajú do kostola.  
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V pracovný deň príde sváko zo šichty domov a ide na pole. Práca na 

železnici je zábezpeka a práca na poli zasa prilepšenie. Prilepšenie je potrebné, 

kto neverí, nech sa len pozrie na tie hladné krky. Kým sa krky medzi sebou 

hašteria, jedna alebo druhá matka vydá pokyny a hneď zrána ide sa do roboty. 

Pomôcť treba v záhrade, na poli, potom narúbať dreva aj okolo hydiny 

porobiť.  

A kamaráti? Výskajúce chlapčiská v Ľubiši. Prečo vlastne sú také veselé, 

šantia, behajú, driapu sa po stromoch, naháňajú, a stále im je veselo? I keď 

rodičia sú aj namosúrení, rozprávajú o kríze, o nezamestnanosti, o drahote, o 

politike a vôbec nechápu, že život je vlastne krásny. Stačí vyjsť hneď zrána na 

priedomie a nemyslieť na starosti, veď tie tu budú, či už s nami, či bez nás, aj 

s našimi myšlienkami, aj bez nich, no a na tom priedomí potom žmúriť oči do 

slnka...  

Ako je len na tom svete krásne... Dedina je plná zvierat. Keď sa tak 

podvečer človek na dvore započúva a začne vnímať kulisu najpestrejších 

zvukov, pazvukov, zistí, že ponajviac ju tvoria hlasy zvierat a vtáctva a 

činností okolo nich.  

Za dedinou sa na lúke pasú koníky. Miľo sa potajomky zakráda okolo 

nich, zaujímajú ho tieto obrovské tvory, ktoré keď sa zaprú, potiahnu voz 

veľký ako dom. Neodolateľne ho priťahujú, fascinuje ho, ako ľahko možno 

kone ovládať. Stačí šibnúť bičom a kôň sa pohne tam, kam chceme. 

Samozrejme, ovládať toľké zviera, koho by to nelákalo? Šibne aj on a kôň sa 

pohne, šibne zas, kôň sa otočí, opäť šibne potešený úspechom. A potom 

načisto uverí svojim schopnostiam ovládať konskú ozrutu. Vtedy 

nevyspytateľné zviera vyhodí nohou a kopne dozadu, kde tuší nepríjemnú 

chôdzu neznámeho pohoniča.  

Chlapča ani len neskríkne. Obrovské konské kopyto ho trafí do čela. 

Zatmí sa mu pred očami, spadne na zem, zaleje ho krv. Len kdesi z diaľky 

počuje krik žien, dupot nôh, a potom ho nejaké ruky nesú niekam preč z lúky, 

preč od krásnych koní.  
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Polovica čela je rozbitá, chlapec sa trasie od zimy, bolesti i strachu, a 

počúva akési slová o šťastí, no teda, poviem vám, ten mal šťastie, tak to teda 

mal... keby bol tak kopol nižšie, vybije mu pravé oko a viac naň neuvidí. 

Kalika mater, napoly slepá, ešte tak syn bez oka...  

 

*No nemal šťastie malý Miľo? Mal. Predstavte si, kopne ťa kôň a ty 

máš šťastie!* 

 

Všetci sa na tom zhodli ešte než teta, matkina sestra, nasadla s Miľom na 

vlak do Humenného. Do nemocnice. Boli ste už niekedy v nemocnici ? Ten 

zvláštny pach a všetko biele. Doktor v bielom ranu zašil a to je prvá veľká 

skúsenosť Miľa z Ľubiše: Chodiť okolo koní je nie celkom bezpečné. Zviera, 

akokoľvek ušľachtilé, ťa môže poraniť, nedajbože zabiť. Ale nebyť toho, Miľo 

by necestoval vlakom a nebol by v meste – v Humennom.  

A potom – vlak, to je vám čierna dymiaca príšera ťahajúca niekoľko 

vagónov, ako keby konských povozov, ibaže sú na koľajniciach... no a 

koľajnice, to vám sú... niečo, čo dýcha ďalekým svetom. Ale čože sú koľajnice 

proti mestu!  

Bratranec Štefan je mladší, ale bystrejší, aj smelší, isto by ho kôň len tak 

ľahko nekopol, ale povedzme si pravdu – bol niekedy v Humennom? Nebol. 

Viezol sa vo vlaku? Neviezol. Videl tie krásne domy? Nevidel. Nuž, čo potom 

má z toho, že ten kôň ho vlastne nekopol? Nič.  

Štefan je také malé, nepokojné šidlo. Čo len toho za deň navyvádza. Jeho 

advokátom je Michal, je predsa starší, rozvážnejší, rozumnejší. Mal by 

mladšieho bratranca okríknuť, aj ochrániť pred kamarátmi. Lenže čo ak 

okrikovanie neplatí? Potom musí Michal referovať pravdivo, že veru Štefan 

pravdu nemal.  

– Aj tak si ho mal chrániť pred ostatnými, povedzme že lapajmi, ako je 

on sám.  

Ale Michal dôvodí a tvrdí si svoje a rodina si chráni tiež svojho, veď ak 

sa rodina nezastane svojho, kto potom?  
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A Michal dookola:  

– Veď aj pán Boh vidí, aká je pravda!  

Tak veru, vo chvíľach ťažko splniteľných požiadaviek sa utieka až 

k najvyššej autorite. Michalovi sa v detstve výprasku neušlo, ale zato bolel aj 

ten, čo dostávali bratranci. Lebo niekedy aj prizeranie bolí. A pritom detstvo, 

to je vám lákadiel a lákadiel: no nevylezte na strom, neodtrhnite čerešne, 

nechoďte do lesa, neskočte do vody, alebo do sena...  

Tí dospelí vedia byť niekedy takí zvláštni. Pravda, niekedy sa veselia, 

zaspievajú si, vo sviatočný deň sa vyobliekajú a idú do kostola. Ale inak 

chodia po dome, po dvore, koľkokrát sú zadumaní, stále niečo robia, a keď už 

nieto naozaj čo robiť, potom prekladajú veci z miesta na miesto. Keď sa také 

chlapčisko vo chvíľach sladkého ničnerobenia na nich pozrie a zachytí 

zadumaný pohľad dospelého, radšej sa prace kade ľahšie, lebo je úplne isté, že 

sváko, tetka či mama vydajú príkaz a je po pohode. Niežeby Michal s 

bratrancami nepomohli, ale vyraziť si do polí len tak, zaliezť do sena 

v senníku za záhradami a váľať sa vo voňavej, šuchotavej zelenej mäkkote – 

to je ono.  

 

A potom nastane tá zvláštnosť. Zrazu mama buntoší Miša, balí akési 

papiere a durí chlapca do nedeľných šiat. Ešte zamokriť vlasy, pričesať, a 

zamieria do úradu. Tam na nich čaká úslužný úradník a mladý muž. 

V miestnosti je ťažký vzduch, čierna drevená dlážka je dôstojná, dôstojný je aj 

veľký stôl, aj tvár úradníka. Mladý muž je viditeľne roztržitý a matka je dnes 

úplne premknutá zvláštnou zadumanosťou, ktorej Michal nijakovsky 

nerozumie.  

Len vidí, že sa tu dejú čudné veci, rozprávajú striedavo matka, jej sestra, 

potom mladý muž, a úradník píše. Tak sa Michal dozvedá, že mladík je jeho 

otec. Aké zvláštne.  

Ako môže byť cudzí človek otcom? Otec buď na svete je, alebo nie je. 

Ak je, potom býva doma s mamou a deťmi, ako sváko. Alebo otca niet, ako je 

to v Michalovom prípade. Ale byť otcom, a zároveň nebyť, to Michalovi 
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nehrá. Nie, nie. Tento človek nemôže byť jeho otcom. Je úplne cudzí a Michal 

k nemu necíti ničovaté nič. Len nepríjemnú atmosféru. Ale to len chlapča 

nevedelo, že je aj povinnosť na dieťa posielať aj dáke koruny. Či už to s tým 

otcom bolo tak, či onak, bol to on, kto mu pomohol na svet. A Michal ostal s 

mamou tak ako predtým.  

 

*Mama sa modlí* 

 

Vycikať sa, pomodliť sa, spať. Zaklínadlo dávneho detstva každý večer 

pred spaním. Pozrite, aj mama sa modlí. Má zopnuté ruky, hľadí na obraz 

Panny Márie, ale zároveň akoby bola zahľadená do seba. Modlí sa tíško, 

takmer nečujne, nik nemôže počuť, o čo žiada. Pritom žiada o celkom 

obyčajný chlieb a celkom obyčajné zdravie. 

Ticho, deti, ticho, teta sa modlí. Ach, keď celý deň je taký smiešny, 

všetko naokolo je smiešne, smiali by sme sa navzájom aj do polnoci.  

Ticho, deti, ticho, teta sa modlí.  

Prijať živého Boha do seba, do svojho tela, stať sa Božím človekom, 

čistým, hodným Božej lásky, uznajme, že je to udalosť nanajvýš slávnostná. 

Teraz, keď má Michal v sebe naozajstného, živého Boha, aj pravda, o ktorú 

musí doma niekedy zápasiť, bude pravdivejšia. Veď je na tú svoju pravdu sám 

– a ešte je tu mama. Odkedy však miništruje pri nedeľnej bohoslužbe, to je čo 

povedať, veď sa priamo podieľa na tajomstve! Takmer dovidí až tam, kam sa 

mama ponára vo svojich modlitbách. Takmer všetko vie...  

 

Ako som viac a viac vecí chápal, vlastnou úvahou som dospel k tomu, že 

náboženstvo bolo pre ľudí práce na dedine naozaj oporou. Život našich 

rodičov bol veľmi ťažký, aj keď som si to ako školák neuvedomoval. Až ako 

študent na meštianskej škole som pochopil, že ťažkosti všedného dňa boli ľudia 

schopní znášať bez veľkého reptania práve vďaka náboženstvu.  
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Dnes sa kde-kto pochváli tým, že v detstve miništroval. 

V deväťdesiatych rokoch to na Slovensku priam patrilo k politickému 

bontónu. Práve tak, ako roky predtým patrilo k bontónu vyhlasovať 

príslušnosť ku ateizmu a tých v kostole za tmárov… Aj bontón sa totiž časom 

mení, my už trocha menej.  

*Počuli ste novinu? Máme štát! Slovenský štát. A jeho prezidentom je 

kňaz! Volá sa Jozef Tiso! Bude to ten najlepší štát na svete, štát podľa 

Božích zákonov. Kňaz na čele štátu – prečo to už dávno ľuďom nenapadlo? 

Veď práve toto je to najlepšie spojenie, aké môže byť…*  

 

Akosi sa začalo zmrákať, ľudia hovorili, že možno bude vojna. Kto by 

rozumel rozvadenej politike, tomu nekonečnému panskému huncútstvu. Máme 

síce štát, ale pozrime sa, opäť by sa hádal s každým, a v Ľubiši zato viac 

chleba niet.  

Nový štát, samostatný a slovenský, prišiel na jar 1939 ako z jasného 

neba. Z ničoho nič vyhlásili Slovenskú republiku. Dosť bolo Čechov, dosť 

bolo Prahy, písalo sa v novinách a tí, čo ich zavše čítali, hovorili o tom 

v krčme i doma medzi chlapmi. Máme svoj štát, my Slováci. Budeme si 

vládnuť sami.  

A povolaní boli hneď privolaní, lepšie povedané, dostavili sa sami a 

vyhlásili potrebné slová o svojej povolanosti, lebo tak to chodí.  

– Sme tu a chceme vládnuť.  

Lenže Ľubiša, dedinka za Humenným, nemohla zaznamenať nový život 

a novú slávu, veď sa ešte poriadne nespamätala zo vzniku ČSR, a už sa 

naplnili tisícročné sny o vlastnom štáte. Niektoré sny sa napĺňajú prirýchlo. A 

potom sa sen s realitou spletie tak dokonale, že je ťažko rozlíšiť, či realita je 

snom, alebo naopak.  

Nuž čo, bol štát, síce nedemokratický a z vôle Hitlera... Ale náš, hovoria 

s maloduchým alibizmom aj dnes slovenskí etatisti zamočení do spolupráce 

s vtedajším režimom. A zároveň poznamenajme, že to bola naša prvá 
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skúsenosť so štátom. Aká škoda, že práve so štátom s fašistickým režimom, 

ktorý spôsobil najväčší požiar, aký poznal svet.  

*Slovensko má štát a mier, ľudia majú prácu. A predsa sa hovorí, že 

bude vojna. Ale prečo by mala byť vojna, keď v novom štáte je dosť práce? 

Vari takto sa začínajú vojny? Čo svet svetom stojí, štáty vznikali na konci 

vojen, nie na začiatku!*  

 

Kto by neveril oduševneným slovám o budúcnosti, o novom živote, o 

blahobyte? Vždy, keď sa v diktatúre spustia reči o novom živote a novej dobe, 

nájdu sa ľudia čo uveria. A napokon, lepšie sa aj býva, ale len niektorým 

z nich, len povolaným.  

My máme štát a v novinách napísali, že sme sa oň bili tisíc rokov, od čias 

Svätopluka. A keby len to, ale prezidentom je kňaz, katolícky duchovný Jozef 

Tiso, otec národa, nasledovník Andreja Hlinku. Teraz už politici musia byť 

vážnejší ako predtým, teraz je už všetko v ich rukách. 

– A vy si myslíte, že to nie je dobré, sváko? – pýta sa Michal. 

– Cirkev je cirkev a štát je štát, – odpovie sváko Michalovi. 

– No dobre, ale veď práve kňaz môže ako prezident konať dobro... 

– Môže, – povie sváko. – Len či aj bude môcť, – zapochybuje starý 

železničiar. 

Len či aj bude môcť...  

Michal Kováč má 13 rokov. Pozrime sa však naokolo. Kto by sa hneval a 

kritizoval štát, veď zrazu sú i robota i peniaze i čo-to z poľa. I na topánky i na 

oblek. Aj čo zjesť.  

Po odsunutých českých úradníkoch ostali úradnícke miesta, dostali ich 

domáci. Začalo sa budovať, začalo sa stavať. Pribudlo práce. Neprekvitá náš 

slovenský štát? A keď štát prekvitá, kto sa stará prečo? Zaiste preto, že sa nám 

darí. Kto by sa vŕtal v okolitých neprávostiach, keď po rokoch chudoby prišiel 

aký-taký blahobyt? Pripadá to niekomu čudné?  
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Aký bol veriaci človek v tridsiatych, štyridsiatych rokoch minulého 

storočia na Slovensku? Aké hodnoty vyznával, aké propagoval, akých sa 

držal? Už sme spomínali železný hák na jednom rusínskom kostolíku, kam 

priväzovali nešťastné prespanky... Aj kresťanská láska vie byť krutá.  

Na slovenskom vidieku mal poriadny kresťan-katolík kňaza a cirkev až 

v nekritickej úcte. Slovo kňaza bolo zákonom a pochybovanie znakom 

neviery. Slovensko bolo prísne katolícke, naviac spútané prastarými 

tradíciami. Ale koľko v ňom bolo ozajstnej, hlbokej a úprimnej viery? Viery 

v lásku nielen k sebe skrze Boha, ale aj k svojmu blížnemu? Blížny, blížny, 

aký vieš byť vzdialený... 

V čase vzniku slovenského štátu sa hodnoty veľmi čudne vytriedili. 

Najvyššou hodnotou bol národ, hneď za ním štát. Nie človek, nie kresťan, ani 

katolík, ani otec rodiny, ale – národ. Teda kolektív, povýšený na niečo viac 

ako je ktokoľvek z jeho radov. Hra na lepších, hra na výnimočnosť, na 

novoobjavenú hodnotu, to všetko sa celkom pravidelne objavuje v histórii 

každej spoločnosti, a vari aj v každom národe.  

Nikto neodolá pokušeniu uveriť, že on je najlepší, že on je vyvolený, že 

práve on je o niečo viac ako všetci naokolo. Kto v sebe nájde silu, aby vmietol 

výčitku do tváre objaviteľom národnej dokonalosti? Je to hra na hodnotu, 

ktorej doposiaľ nepodľahli len máloktoré národy.  

 

*Stále sa hovorí o vojne* 

 

A kde je tá vojna? V Rusku? Tam sú komunisti, tí, čo všetko ľuďom 

pobrali a nechali ich hladovať. Ktovie, či taká vojna nie je nakoniec 

spravodlivá. Vari možno len tak pobrať ľuďom ich polia, kone, kravy a 

všetko? Skúsil by tu v Ľubiši ktosi niekomu niečo zobrať, utekal by kade 

ľahšie... najmä dnes, keď sa v novom štáte žije lepšie.  

Potom jedného dňa prechádzajú cez Ľubišu vojenské autá, zelené, 

rovnaké helmy chránia rozličné hlavy, hoci vyzerajú rovnako. Nemeckí vojaci. 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

23 

 

Idú na sever, do Poľska a potom na Ukrajinu. Aj takto môže vyzerať vojna, 

prejdú vojaci odniekiaľ niekam a zasa je pokoj.  

Takže, čo je to tá vojna? Keď o nej dospelí hovoria, zvážnejú. Hovoria 

temer pošepky a vlúdi sa do nich postrehnuteľný nepokoj.  

Keď spomínajú na bitku dvoch opilcov, Pavla a Onda, mávnu rukou, 

dokonca sa pousmejú. Opití kamaráti – jeden druhého naháňa nožom. Ba 

Ondo pred zrakmi všetkých na zábave dorezal Pavla tak, že z neho tiekla krv. 

Dievčatá dupotali nohami nie od muziky, ale od hrôzy, muži sa pokúšali 

lapajov odtrhnúť od seba a deti sa schovali a pozorovali strašné divadlo len 

z kútika. Lenže obaja sú raz takí. Chvíľu kamaráti, potom sa pobijú.  

Keď však dospelí spomenú vojnu, tu zmĺknu. A hrôza vojny nespočíva 

v kriku, vresku, jačaní, ale práve v tom tichu, ktoré nastane, keď dospelí náhle 

stíchnu. Mišo cíti neviditeľný strach, aj keď sa o ňom nehovorí. Je povážlivé, 

ak dospelí majú strach. 

*Spomeňte si niekedy na Johanku, na to židovské dievčatko, spomeňte 

si na mužov v čiernom, spomeňte si na štekajúce psy, spomeňte si na ľudí, 

líhajúcich do perín po deportovaných, aj na to, že raz sa všetci stretneme...* 

 

Jedného dňa sa u susedov strhne krik. Niektorí odkiaľsi vedia čo sa ide 

diať, nevystrčia z domu ani nos. Iní sú zvedaví. Prišli muži v čiernych 

uniformách, prechádzajú sa pred Johankiným domom, pokrikujú, vydávajú 

povely a netrpezlivo čakajú, kým celá rodina nevyjde z domu. Muži v čiernom 

nedbajú na prizerajúce sa ženy. Aj tie sú v čiernom, niektoré z nich sú vdovy. 

Všeličo v živote už videli a koľkých už pochovali. Od poslednej vojny prešlo 

čosi vyše dvadsať rokov a pozrite sa na nich, už sú tu zas. Nič sa nepoučili. 

Nič dobré, nič dobré z tejto čudnej návštevy nepozerá. Prečo a kam berú 

týchto nešťastníkov? Muži sa na ne hrubo osopia. Neprišli sem odpovedať na 

babské otázky, ale zbaviť národ odvekého škodcu.  

Tak teda škodcu… 

– Nastupovať! 
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Aj Michalova matka je zvedavá čo sa deje. Ale ona, slabozraká, vidí len 

tiene pohybovať sa po ulici, pokrikovať, i mlčať, počuje toto desivé mlčanie 

dospelých a plač detí.  

Michal vzrušený referuje: 

– Aj Johanku, aj ju vzali, – kričí. – Kam ju berú?  

Johanka ešte naposledy zakývala z auta všetkým kamarátom. Predtým 

plakala a už sa usmieva. Usmieva sa lebo sa vezie, ktovie kam sa vezie, 

a kamarátom ešte raz zakýva... veď sa ešte uvidia, veď sa raz vráti...  

Doma je ticho. Michal a ostatné deti sa lúčili s Johankou, plakali. Prečo 

plakali? Možno preto, že dieťa skôr vycíti blížiace sa peklo ako dospelí. 

Možno tušili oveľa viac ako ich ustráchaní rodičia. Bože môj, Bože môj, prečo 

sme sa dočkali takého hrozného poníženia? Tých úbohých židov i nás, spolu 

s nimi.  

*Rovnako ma bolia tvoje rany...!* 

 

Ľudí kamsi odvezú a odídu navždy. A my stojíme a nechápavo sa 

dívame na toto divadlo. Niekedy sa zdá, že žijú ďalej, len kdesi inde a raz 

príde čas a oni sa vrátia, takí ako odišli. Bez vrások, bez starostí z ťažkých 

hriechov, ktoré medzitým zaplavili nás, kým oni boli preč.  

Aj Johanka takto ožila, usmievala sa, vrátila sa, aj keď iba 

v spomienkach. Až v ďalekom Washingtone, takmer o pol storočia neskôr. 

Aby spomienka na malé židovské dievčatko pomohla slovenskému národu a 

jeho už lepšiemu štátu... 

Lenže, ak je vojna, ak je Slovensko proti Rusku, nie je to hriech?  

– Akože by to mal byť hriech, veď Slovensko nie je proti ruským 

bratom, ale proti boľševikom! 

– A kto sú boľševici?  

– Boľševici sú prosím, zločinci. Strieľajú kňazov, zakazujú náboženstvo, 

vzali ľuďom polia a majetky a trestajú nevinných. Boľševici dokonca pália 

úrodu, kradnú a jedia deti.  
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– Tu ho máš. A nebojuj proti nim. Boľševik, najhorší nepriateľ! 

Primitívna propaganda priniesla svoje ovocie. Kto chcel uveriť 

v osožnosť vojny proti Rusku možno uveril, lenže ani prvá, ani táto vojna 

nebola potrebná, ani vítaná. O to viac škody narobila tisovská propaganda. Po 

rokoch ju vytiahli na svetlo aj komunisti, aby poukázali na jej nízkosť. 

Znázornili protikomunistické plagáty a posmievali sa ich primitivizmu. Až 

oveľa neskôr vyšlo najavo, že boľševizmus bol naozaj pliaga, rovnaká ako 

fašizmus.  

Malý Michal pozoruje svet okolo seba, svet dobrých a zlých, veriacich a 

neveriacich. Pán farár je v obci veľká autorita. Veď on rozdáva ten úžasný 

Boží pocit – vypočuje malicherné detské hriechy, dôstojným gestom očistí 

svedomie hriešnika a dodá mu časť Božej Trojice, Ducha svätého. Toto je 

tajomstvo Božie. Ako vážený muž pripomenie, že na čele štátu je kňaz. Kňaz 

ako on.  

 

*Vypukne Povstanie a  všetko je inak* 

 

Žatva je odjakživa drina, ale zároveň čas slávy. Úroda, panebože, úroda, 

to je celý ďalší rok života. Dobrá úroda, dobrý život. Zlá úroda, radšej 

nemyslieť.  

Žatva v štyridsiatom štvrtom bola veľmi nepokojná. Ruské vojská sa 

blížili, slovenská propaganda bubnovala na svoje rachitické prsia a vydávala 

opičie zvuky. Slovenská politika, úplne farboslepá, ešte vydávala vznešené 

vyhlásenia a nezmysly o konečnom víťazstve. Nemala ani zbla vlastného 

úsudku. V tom ju tradične predbehol vlastný ľud. V  lete sa na žatve trúsili 

reči, že niečo sa chystá. Niečo, čo by preukázalo, že fašizmus a Slováci je len 

vynútené spojenie.  

Ale čo to bude? Prevrat? Povstanie? Občianska vojna? Ktovie. Zaiste nič 

dobré.  
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Spomínam si, mal som 14 rokov a boli sme s rodičmi na poli, zbierali 

sme obilie. Vtedy niekto pribehol a kričal, že vypuklo Povstanie. Naša rodina i 

celá dedina ho privítali s radosťou, ale neviem, či to spájali s bojom proti 

existencii slovenského štátu. Spomínam si, že ľudia odsudzovali politikov, 

režim, ale nie slovenskú štátnosť. 

Potom sa vojna definitívne prevalila aj do Ľubiše, prihnala sa ako zlý 

sen. Nastala zlá jeseň štyridsiateho štvrtého roku. Zlá pre tú vojnu. Ponad 

dedinu preleteli lietadlá. Chlapčiská by sa aj rozbehli ich smerom, ale rodičia 

vždy pokazia detskú radosť, ustráchaní rodičia všade vidia hrôzu.  

Kravy sa pokojne pasú, od teplého lesa zavanie ostrý závan chladu, 

neklamná predzvesť jesene. Ešte treba popásť kravky; doma je už všetko 

pobalené a čakajú, kedy sa začne dobrodružná cesta. Hovorí sa tomu 

evakuácia, alebo aj inak, útek pred frontom. Dodnes to vídame na 

obrazovkách televízorov. Každý deň ľudia utekajú pred nejakou nezmyselnou 

vojnou. Malý Mišo to vidí ešte ako dobrodružstvo. Veď aj lietadlá nad lesom 

sú krásne stroje, veľké, lietajúce chrobáky a ako nádherne krúžia. Úžasné 

stroje, treba im zakývať na dlhú cestu, treba im dať o sebe vedieť. Letia nízko, 

nizučko, temer sa dotýkajú stromov. Jedno z nich sa z ničoho nič spustí ešte 

nižšie, dole, nádherne opíše oblúk, akoby chcelo pristáť na lúkach za Ľubišou.  

Michalovi sa to páči, pozorovať lietadlo je fascinujúce. Zrazu sa odvážny 

stroj rúti na lúku, rovno na stádočko kráv, rovno oproti Michalovi. A on stojí 

ohromený a čaká na lietadlo, ako ľahučko sa nesie vo vzduchu, ako ľahučko 

manévruje. Úžas nad úžas.  

Potom sa ozvala streľba. Zdesené kravy sa rozutekali po lúke. Michal sa 

hodil na zem, prikryl si hlavu a čakal. Stroj zreval nad hlavou, zapraskali rany 

a potom sa stratil za horou. Michal sa neveriacky posadil do trávy a s údivom 

sa díval nad les, kde zmizol lietajúci stroj. Niekto ho chcel zastreliť, prebleslo 

mu mysľou. Prečo? Prečo ma chceli zastreliť? Niekto neznámy, koho vôbec 

nepoznám, ma možno nenávidí. Ale prečo, prečo? Mišo zohnal kravky z poľa 

a bežal do dediny. Nechápal, ako rýchlo sa z tak krásneho stroja na oblohe 

mohol stať smrtonosný prízrak.  
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Michalov najstarší bratranec Jozef už študoval na učiteľskom ústave 

v Spišskej Kapitule. Ešte rok a je z neho hotový učiteľ. Okrem toho krásne 

hral na husliach aj na organe.  

Jedného jesenného dňa sa zjavil doma s rozžiareným výrazom na tvári 

akoby sa vznášal niekde v oblakoch.  

– Idem do Svobodovej armády.  

– Do akej armády?  

– Predsa do našej, Československej armády. Oslobodzovať 

Československo.  

V domčeku nastal plač. Mama, teta, sestry, brat i Michal.  

Jozef, ich syn chce ísť bojovať proti fašistom. Nie, nie, kdeže. Toto 

rodičia nedovolia. Má prísť o život? Ale Jozef ide do vojny. Pozrite sa na 

neho, je hrdina. Má v sebe čosi, čo viac zaváži ako dohováranie otca a mamy. 

Čo to len asi bude?  

Pri Martine bol ranený, to bola prvá správa, ktorá o ňom prišla do Ľubiše 

po nekonečnom čase. 

*Ako rýchlo sa veci v živote človeka menia* 

 

Lietajúce stroje zmizli a ostali len v tých horších snoch. Vrátili sa späť v 

čase evakuácie. Na ulici stoja vozy, nakladajú sa na ne posledné veci. Na nič 

nezabudnúť. Naložiť – zemiaky, masť, slaninu, periny, nejaké šaty, a ide sa. 

Evakuanti a ich vozy s perinami stoja na ulici a čakajú na odchod. Vtedy sa 

opäť z diaľky ozvalo zlovestné vrčanie. Už to nie sú elegantné lietadlá, ale 

lietajúce smrtky. Teraz už Michal dobre vedel čo bude nasledovať. A naozaj, 

na začiatku dediny sa začala streľba. 

Rýchlo. Kde je mama? Mama ide k vozu a voľačo nesie. Počuje lietadlá 

i streľbu, ale nevidí, obzerá sa bezradne okolo. Hľadá niekoho, otáča hlavu, no 

mama vidí len tiene.  

Michal k nej pribehol a schytil ju za ruku.  
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– Rýchlo!  

– Ako? Kam? 

– Kam? Už sú tu… 

Už vrčia takmer nad hlavou! Preč z ulice. Rýchlo, do humna pod stromy.  

Mama sa poddala, aha, je tu teplá synova ruka, ruka malého Miľa. Už nie 

je malý. Pozrite sa, aký je vysoký. Chudý, ale vysoký. Bežia cez cestu do 

humna. Potkýnajú sa, lietadlá už pália guľometmi po dedine.  

Vyhúknutý Michal beží s poloslepou matkou, streľba akoby naháňala 

práve ich dvoch. Alebo sa mu to len zdá? Veď sa ozýva akoby z neba rovno 

nad nimi.  

Stromy ich neochránia, ale aspoň ich nebude vidno. Michal drží mamu 

za ruku, druhou ju objíma okolo pliec. Čupia pod konármi jabloní. Matka sa 

ticho modlí, odovzdane sklonila hlavu, teraz je čas na vôľu Božiu.  

Pane Bože, ako rýchlo sa niektoré úlohy vedia vymeniť. Len nedávno ho 

ona takto ratovala, keď ho skoro zabil kôň. Takto ho skrvaveného, 

polomŕtveho objímala, šepkala si modlitby, kým v Michalovi hučalo ako 

v hlbokom riečisku. Z ničoho nič zrazu matku chráni on. Dá sa ochrániť pred 

lietadlom pod konármi stromov? Dá, ak človeka kryje jeho vlastné dieťa...  

A koľko šedivých vlasov má moja mama... 

Samé šedivé vlasy, nič iné, len šedivé vlasy matky, jej tiché modlitby a 

streľba z hučiacich lietadiel, trasie sa od nich zem i matkine plecia sa trasú, v 

synových rukách... lenže – syn, veď je už skoro chlap, má už štrnásť rokov!  

*Napokon aj evakuácia má svoje čaro* 

 

 Veď sa ide kamsi preč, do iných krajov, tam za tie hory, kam by sa tak 

rád dostal každý chlapec. A aha, už sa tam aj cestuje, na vozoch, s kúsočkom 

nevyhnutného imania na prežitie. A naokolo samé dobrodružstvá.  

Na voze je všetko čo potrebuje rodina na úteku. Sú tam periny, kabáty 

proti zime, hrniec s masťou, niekoľko chlebov, fľaša petroleja, slanina, pre 

každého nedeľné šaty, sú tam modlitebné knižky, zopár cenností, ktoré by 
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bolo škoda nechať prípadným zlodejom, ale aj náradie sa zíde, sekera, lopata, 

píla... 

Vozy sa lenivo pohybujú po prašnej ceste najprv na sever, ale potom sa 

musia otočiť smerom na juh, na Michalovce. Ostať v Ľubiši by bolo 

nebezpečné, tadeto sa prevalí front v plnej šírke a ktohovie čo ostane z domov 

a humien.  

Ej, ale je to veselá cesta. Keď sa niekam ide, vždy je veselo, lebo nový 

svet zakaždým znamená nový život. Chlapci sa dokážu aj naháňať, dokonca 

zlostia dievčatá. Ale vážne tváre mužov a žien na vozoch pripomínajú, že 

všetko, čo ich za ten krátky život stačilo ohroziť sa ukladá kdesi v človeku. 

Však sa to v budúcnosti ozve, aby lámalo a kaličilo ľudské šťastie.  

Ej, ale je to veselá cesta, ej, ale bude psina navečer. Len aby neprileteli 

lietadlá... 

V Kladzanoch stojíme a čakáme na prechod frontu. Gazda dovolil 

zatlačiť voz s majetkom do stodoly, aspoň nebude stáť na daždi. Chyžu má 

však plnú, preto sa hneď niekoľko rodín nasťahuje do stohu slamy. Vyberú 

slamu a je tam miesta na spanie pre každého dosť. Bývať v stohu slamy, to je 

ako v jaskyni, kto neskúsil, nevie aká je to zábava. Je tam teplo a pri toľkom 

národe aj veselšie.  

A potom sa spustí kanonáda. Temné dunenie, ktoré neslabne, naopak, 

neustále sa blíži.  

Ešte aj dnu v stohu počuť hvízdanie mín a suché výstrely. Najhoršie je 

však toto svišťanie. Presviští to kdesi okolo a človek nevie, či ho už strela 

prederavila, alebo ešte nie. Lebo tak hovoria ľudia, keď ťa trafí strela, bolesť 

sprvu ani necítiš. Musíš si ranu nahmatať a zistiť, či ti tečie krv. Keď tečie, si 

ranený. Keď necítiš vôbec nič, si mŕtvy. 

Všetci ticho ležia v slame, mlčky sa modlia, Ježišu, pokorný srdcom, 

oroduj za nás. Ak niektorá strela trafí stoh slamy, nebude im pomoci. Matka 

šmátra okolo seba, áno, Michal je tu, čaká spolu s ňou.  

Michal podvečer nevydrží, musí na záchod. Ale daj si pozor! Vylieza na 

dvor a zrazu skríkne: 
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– Stodola horí! Stoh horí!  

Stodola s vozom s naloženým majetkom blkoce. A stoh, aha, polovica je 

už v plameňoch, oheň šľahá do výšky a ujedá zo stohu, a všetci sú v slame!  

Streľba nijako neutícha a do toho oheň. Otvárajú stodolu, oheň však páli, 

tvár im horí, pečie, ale všetci sa zúrivo dobýjajú k svojmu vozu, k svojim 

posledným veciam. Skúšajú hýbať ojom, vytiahnuť ho von. Lenže plamene sa 

rozhučali do výšky i do šírky a niečo už aj padá zhora, treba utekať. V 

plameňoch je celý voz aj s posledným skromným majetkom.  

– Utekajme!  

Stoh i stodolu i voz pohltili plamene, tu už nikto nič nezachráni. 

Drásajúce pískanie a hvízdanie nad hlavami neutícha, ratujte holé krky, 

ľudkovia. Michal berie mamu za ruku. Mama sa bezradne obzerá. Vľavo nie, 

tam počuje praskot striel a páľavu na tvári, dokonca tú žiaru aj vidí. Nevidí len 

cestu, ktorou by ušli z tohto pekla.  

– Tade, – kričí Michal, – tade! Berie mamu za ruku a ťahá ju 

k susednému domu. Utekajú k plotu, ale plot treba preskočiť, héj, čože je to 

preskočiť plot pre chlapčiská, ale tí starí, tí sa pachtia, ženy plačú, predierajú 

sa cez latky na plote, tam niektorá spadne, tu je počuť, ako sa trhá posledná 

sukňa. Michal pomáha mame, rýchlo, rýchlo, a stále tá streľba, stále ten hvizd. 

Potom konečne zabúchajú na dvere. Hádam sa nejako pomestia... 

 

Do Ľubiše sme sa vrátili v prvé januárové dni roku 1945. Prišli sme peši, 

naprázdno, s prázdnymi rukami. Mali sme však šťastie, lebo dom sme našli 

v poriadku. Poškodený nebol, ani vykradnutý. Koľkí evakuanti našli namiesto 

domu zhorenisko. A koľkí sa nevrátili. 

Mama s tetou upratujú, sváko zasa okolo domu. Nikomu sa nič nestalo, 

deti šantia v záhrade, po dvore, zovšadiaľ počuť ich krik.  

– Čo s týmito šatami,– pohundráva Michal skôr pre seba a obzerá sa 

v starých nohaviciach. A tie baganče, ako sa v nich ukáže svetu?  

– Bol front, – povie mama. – Každý vie, že nám všetko vzal. 
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Opäť je dedina plná dobrodružstiev. Stačí sa pozrieť na spiaceho ruského 

vojaka. Dobrodružstvo každého chlapca priťahuje priam ako magnet. Čo tak si 

zastrieľať z pušky ako ozajstní vojaci? Prečo nie. Jano, ten sa nebál, priplichtil 

sa k vojakovi, opatrne mu uvoľnil pušku z dlane, vojaka nechal pospávať a 

chlapci s ňou uháňali do polí. Ozajstná puška. Namierili do vzduchu a bác. 

Strieľa! Namierili zas a bác. Strieľa! Spoza záhrad vyšiel milicionár. Niečo 

zakričal a pustil sa do behu. Jáj, bež si koľko chceš, mladé nohy sú rýchlejšie; 

stratili sa v humne než sa stačil spamätať.  

A teraz do senníka.  

– Pušku treba schovať! 

– Dobre, ale kam? 

– K nám do stodoly, kto by ju tam hľadal, – navrhne Michal.  

Naozaj, nik ju tam nehľadal. Ale pohrať sa s puškou, to je niečo úžasné.  

– To je vám zaujímavý stroj, taká vojenská puška, – húta nahlas Michal. 

Kamaráti sedia okolo neho a pritakávajú.  

Môžeš ju obracať zo všetkých strán, spredu, zozadu, môžeš sa pozrieť do 

hlavne, na kohútik, i zásobník, môžeš ju obracať v rukách... zrazu... 

– Bác!  

Zaznel výstrel. Michalom trhlo dozadu a ozval sa krik. Kamarát oproti 

má nohu v krvi.  

– Ako to, veď som mieril do zeme?!  

Strela odrazila kus dosky a tá roztrhla kožu na kolene. Kamarát krváca, 

ale nemohlo to dopadnúť oveľa horšie? Mohlo. Pušku radšej nechali pohodenú 

v stodole na slame a potichu zmizli. Neskôr ich ťarchy nebezpečnej zbrane 

ktosi zbavil.  

*Niektorí ľudia sa pozrú na dieťa, ako pán farár na Michala, a zrazu 

vidia kdesi doďaleka. Dokonca mu vedia predpovedať čosi ako budúcnosť*  

Tento nový kňaz sa volá Andrej Drotár a pochádza z Valalikov pri 

Košiciach. Do Ľubiše prišiel spolu so švagrinou a jej dieťaťom, lebo kňazov 
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brat padol vo vojne. Ktovie prečo sa mu zapáčil práve Michal, možno preto, že 

sám sa staral o polosirotu, akou je aj toto blonďavé chudé chlapčisko.  

Michal je starý známy miništrant, poctivo dokáže odslúžiť, pamätá si 

každý úkon, nepopletie nič. A začne sa budovať nová fara. Kto môžeš, pomôž. 

Po vojne je všade roboty a roboty, každý má toho dosť i na svojom, ale predsa 

sa dvíha aj fara. Aj chlapci, aj Michal pomáhajú popri starých chlapoch. A to, 

čo sa deje okolo nového kňaza, to nie je len práca, ale i spev a divadlo. Kňaz 

vie každú dobrú prácu pochváliť. Michal sa chvále poteší a ide pomôcť zas. 

Kto by nechcel počuť chválu, ako mu ide práca od ruky?  

 

Kňazi a kapláni sa venovali deťom, dorastajúcej mládeži. V tom čase 

nebola núdza o knihy, romány a literatúru o živote svätcov. Ako študent som si 

uvedomoval, že človek chce pochopiť načo tu vlastne je, aký to má zmysel, aký 

je jeho koniec, či potom niečo pokračuje… Prišlo obdobie, keď som začal 

vnímať, že nie sú len veriaci, ale aj neveriaci. Že nie sú kdesi ďaleko, ale tu 

medzi nami… a u človeka sa niekedy prejavovala túžba presviedčať 

neveriacich a hľadať argumenty, prečo by mali veriť, prečo je pre život viera 

taká dôležitá.  

*Inteligent. Čože ten už vie? Kosiť? Hrabať? Píliť stromy, rúbať 

drevo, orať, sadiť, žať? Nevie nič, čo je pre nás viditeľné a zrozumiteľné. 

Zapodieva sa čímsi, čomu my, ľudia práce, dosť dobre nerozumieme. Preto 

je podozrivý. Inteligent...!*  

Píše sa rok 1945 a vojna je už len zlý sen. Čo bude ďalej s Michalom? 

Keď sa mu rodina prizrela, neveľmi naliehala, aby šiel niekam do učenia. 

Chlapec bol tenučký, slabučký, ktovie, aké remeslo by mu sadlo. Alebo ho dať 

radšej za úradníka? Nuž, keď za úradníka, potom s chlapcom treba do 

meštianky a po meštianke, v pätnástich, na obchodnú akadémiu. Potiaľ siahali 

možnosti mamy Kováčovej a rodiny jej sestry. 

Krásne detstvo okolo Laborca, lesa, dediny sa jedného dňa skončilo.  

– Pôjdeš do školy, – povedali doma.  
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To isté hovorieval aj pán farár:  

– Michala dajte do školy. Je to bystrý chlapec.  

– Do školy? – zadúša sa Michal od šťastia.  

Ísť do škôl, to nie je len tak. V škole sa bude treba učiť oveľa viac a 

ťažšej látky. Ísť do školy znamená, že s dedinou, s kamarátmi, bratrancami a 

sesternicami sa treba nadobro rozlúčiť. Že treba odísť z Ľubiše i z domu a 

kráčať inou, cudzou cestou. Stať sa cudzím medzi svojimi a to celkom 

dobrovoľne. Pritom ide len o to niečo vedieť, učiť sa, študovať, poznať niečo 

nové.  

Pán inteligent.... Tak sa im hovorilo na dedine s akousi zmesou obdivu a 

opovrhnutia. Pán... pán je ten, kto vie čosi viac a ktohovie, či to nepoužije 

proti mne. Pán je podozrivý. Pán určite nie je priateľ. Pán nám nerozumie. Pán 

ani rozumieť nechce, lebo on rozumie iným veciam, ktovie akým. Pán, pán, 

pán... 

 

– Tak ako, Michal. Pôjdeš do školy? – pýta sa pán farár.  

– Pôjdem, – povie jedným dychom vyrastený Michal. 

Michal Kováč ide do škôl. V Humennom je gymnázium a obchodná 

akadémia a to je všetko. Takže to bude obchodná akadémia. Predsa len 

znamená akú-takú zábezpeku do budúca.  

*Nadšenie v sebe nesie stopy ópia. Prináša radosť, potešenie, pocit 

voľnosti, nenapadnuteľnej spravodlivosti i oprávnenosti. Nadšenie v sebe 

nesie poslaneckú imunitu a miesto v nebi, zaiste po pravici*  

Ale či nadšenie, čo aké ušľachtilé, neprináša zároveň tak trocha 

zahmlený pohľad na svet? Na jeho nemenné hodnoty, na minulosť, ktorá sa aj 

proti našej vôli a napriek nášmu nadšeniu tak rada snúbi s budúcnosťou?  

Mŕtvych už porátali. Ktorých našli, pochovali, ktorých nenašli, príbuzní 

oplakali a mnohých čakajú ďalej. Teraz je čas pre radosť, radujme sa, 

budujme. Rozhlas v Humennom vyhráva veselé pesničky. Ľudia chodia 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

34 

 

vysmiati a bez strachu. Niekoľko obchodov už otvorili, veľa v nich nieto, ale 

čo-to sa dá kúpiť.  

Pamätáte na tie strieľajúce lietadlá nad dedinou? Bože môj, lietadlá. 

Dávno sme na ne zabudli. Žijeme v mieri a na to aj najčastejšie myslíme.  

Radosť zo života sa prevalila ako príval. Kto by nebol šťastný, že je 

koniec vojny? Veď teraz bude naozaj iný svet. Bude mier, pokoj a práca. 

Ktorýsi takýto deň sa medzi študentmi obchodnej akadémie rozprúdila debata. 

Viedol ju Fero. 

– ... to, čo sa tu dialo, bolo výsledkom vykorisťovania. My musíme 

vybudovať novú spoločnosť, ale nie preto, že starú zničila vojna. Ale preto, že 

len nová spoločnosť zaistí každému prácu a zamedzí vykorisťovanie. Je to 

komunistická spoločnosť, – oduševňuje sa spolužiak Fero.  

– Prácu? – čudujú sa spolužiaci, lebo sa im zdalo, že ako inteligenti budú 

mať práce dosť.  

– Prácu, – pokračuje Fero. – Ale nie pre vykorisťovateľov, ale pre 

všetkých. Pre chudobných, chorých, pre vdovy s deťmi, pre každého.  

Pre vdovy s deťmi, premýšľa Michal. Veď aj jeho mama akoby bola 

vdova. Koľko sa natrápila, poslepiačky sadiť, okopávať, žať, mlátiť, kŕmiť, 

trikrát spraviť jednu robotu, lebo nevidí poriadne, a zavše sa jej kadečo vysype 

a rozbije. Narobí sa trikrát toľko ako iná žena, a muža má veru každá. Takže aj 

vdovám... aj tým pomôžu… 

Je to veľká vec na premýšľanie. Mohol by sa všetkému vyhnúť a 

povedať, nuž, pomáhajte nám, potrebujeme to. Aj moja matka potrebuje 

pomoc, pomáhajte. Lenže...  

Za slovenského štátu toho boli plné noviny. Židoboľševizmus – skaza 

ľudstva. Židoboľševizmus – bojovníci proti Bohu, proti cirkvi, vrahovia 

národa.  

Tak teda obráťme kartu. Ak sú tí židoboľševici takí odľudi, potom sa 

opýtajme takto:  

Kto zobral Weissovcov do koncentráku? Neboli to práve tí, čo najviac 

strašili židoboľševikmi? Kam sa podela Johanka, kamarátka z detstva? Kedy 
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sa vráti, ak sa vôbec niekedy vráti...? To, čo sa dnes hovorí o zabíjaní židov je 

hrozné a keď sa niekto náhodou opýta čo sa s nimi stalo, všetci zmĺknu.  

Ako to teda je?  

– Pomôžeme chudobným, vdovám, ľuďom bez práce, – hovorí Fero, 

agitátor komunistickej strany. 

Treba sa spýtať múdrejších. Strýko, brat vzdialeného otca, je šikovný 

dedinský majster. Nemá nič, je nemajetný, ale nikdy netrpí núdzou, pretože je 

majstrom všetkých remesiel. Strýko Michal býva hneď v susedstve.  

– Nuž ako je to s komunistami, sváko. Vy ste tiež komunista.  

– Treba ísť s tými, čo hlásajú spravodlivosť a rovnosť. Nie s tými, čo 

vykrikujú o nadradenosti jedných nad druhými. A vojnu si prežil, videl si čo 

nám priniesla.  

– Takže hovoríte, komunisti sú spravodliví. 

– Neviem, či sú všetci spravodliví. Ale aspoň sa o to musíme pokúšať.  

Nadšenie sa zmocnilo viacerých spolužiakov. Tí, čo sa nadchli, boli 

kamaráti, verili jeden druhému. S kamarátmi, ktorí hľadia ako pomáhať iným, 

ako budovať lepšiu spoločnosť, ako zmiesť chudobu, napríklad tú v Ľubiši, s 

takými kamarátmi sa dá ísť spolu. Nikde sa za nich hanbiť netreba. 

Študent Michal Kováč sa stal kandidátom komunistickej strany. 

Vychovaný v odpore ku komunizmu premýšľa: Spravil som dobre? Verím, že 

áno. Ak máme budovať novú a lepšiu spoločnosť, potom je našou 

povinnosťou pomáhať, byť pri tom. Pomáhať ľuďom ako je strýko, ako je 

ujko, ako je mama... Napokon, keď sa mi tam nebude páčiť, vystúpim od nich 

práve tak, ako som aj vstúpil, povedal si.  

Nadšenie budovať lepšiu spoločnosť akoby stieralo rozdiel medzi 

rozličnými hodnotami. Akoby vytvorilo nový systém s novými hranicami, 

s novým delením na dobré a zlé. Deliacou čiarou prestala byť tradičná 

morálka. Všetko bolo rozčesnuté povojnovým pohľadom víťaza, povedal 

oveľa neskôr komunistický spisovateľ Vladimír Mináč. Hovoril aj o 

všeobecnom úpadku morálky, ktorý povojnoví nadšenci považovali za jar 
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rovnosti a slobody. Pomáhalo tomu vedomie prežitej vojny, v ktorej cena 

individuálneho života bola nulová. 

 

Radosť a nadšenie z konca vojny boli len jednou stranou mince. Lebo 

v našich končinách je obyčajou, že víťazstvo spolu s víťazmi vychutnávajú aj 

porazení. Otázku je, kto je v skutočnosti roku 1945 porazený. Boli to ľudáci? 

Gardisti? Alebo, nebodaj, demokrati? Veď tým nevedia komunisti prísť na 

meno a obviňujú ich zo zločinov proti republike. A medzi komunistov sa 

rýchlo priplietli aj takí, čo donedávna boli proti nim. Napokon o pár rokov aj 

komunistov čaká veľké sklamanie a politické procesy, ale to predbiehame 

dobu. Skrátka, začalo sa mohutné preskupovanie síl a vzájomné udávanie 

z kolaborácie. Takže, kto vlastne zvíťazil?  

Nuž, túto otázku je treba mať na pamäti. Vyslovíme ju ešte niekoľkokrát. 

Život človeka je pridlhý na to, aby táto otázka nevyklíčila ako jedovatá liana a 

neomotávala sa okolo života každého slobodomyseľného človeka ako škrtiaca 

pupočná šnúra.  

Revolúcie prinášajú krkolomné zvraty a paradoxy. Ktovie v čom tkvie 

toto čudáctvo, že porazení sa pridávajú k víťazom, aby svojimi ranami dorazili 

svojich bývalých spolupracovníkov, spolubojovníkov a bývalých priateľov... 

Zvyčajne s rovnakou zúrivosťou siahnu aj na časť víťaznej pospolitosti a 

zúrivosť s akou vykonávajú ortieľ nad bývalými nepriateľmi, ale i 

spolupracovníkmi a dnes už opäť nepriateľmi, nikoho nenecháva na 

pochybách o ich úprimnom zápale pre víťaznú vec.  

 

Komunistický agitátor Fero potom žil v Bratislave. My, čo sme spolu 

maturovali a žijeme v Bratislave, sme sa každý rok stretávali. Fero neprišiel 

ani raz. Vždy mal nejakú výhovorku. 

*Vražda, pomsta, trest?* 

Pravda alebo Čas? Dva denníky na Slovensku, dva pohľady, dva názory. 

Demokratický Čas a komunistická Pravda. Kto nie je zahľadený len do svojej 
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pravdy číta oboje a môže tak porovnať, čo sa v republike deje, čo sa chystá. 

Kováčove sympatie boli na strane Času.  

Pravda uverejnila článok o Tisovi a v tejto súvislosti citovali Beneša, 

ktorý vraj prehlásil, že nežízní ničí krve, ale Tiso viset musí. No dobre, ale ako 

to? Vari sa niečím previnil, pýtajú sa ľudia. Bol to predsa kňaz, ako je možné 

žiadať pre kňaza trest smrti? Žeby komunisti si chceli až takto zaťažiť 

svedomie? Niektorí v tom čase vraveli, že Tisa chcú popraviť Česi a to za 

slovenský štát.  

Hovorí sa aj iné, lebo ľudia politizujú celkom zasvätene a odhodlane a za 

svoju politickú pravdu sa vedia rozohniť do červena: A čo Beneš? Prezident, 

čo mal plán, a ten plán sa volal aeroplán, posmievali sa ešte dlhé roky pre jeho 

politiku v čase Mníchovskej dohody. Prezident, čo ušiel do Londýna a národ 

nechal napospas osudu – a teraz chce niekoho súdiť? Ešte nemali dosť vojny? 

Nebolo dosť krvi? Ešte je treba priliať do širokého krvavého riečišťa trocha 

kňazskej krvi? 

– Nuž dobre, ale fašizmus, milí spoluobčania, mal pripravené pece aj pre 

vás, bola to len otázka času, kedy by zahoreli, – hovoria jedni.  

– Vôbec nie je pravda, že Tiso odvrátil od Slovenska hrôzy vojny. To sa 

len dielo nestačilo dokonať... – povedia druhí. 

Kto má pravdu? Kto si prečítal slová žalobcu Antona Rašlu, povedal si, 

že žaloba má plnú pravdu. Ale keď si prečítal aj slová obhajcu Ernesta 

Žabkaya, povedal si, že pravda je veru na strane obhajoby.  

Kde je teda pravda?  

Neobesili iných, nemali ani Tisa, mienili vo väčšine občania na 

Slovensku. Ale ako sa vysporiadať s odsunom a následnou genocídou židov? 

Nenesie najvyšší predstaviteľ vôbec nijakú vinu? Dnešnú diskusiu o treste 

smrti pre prezidenta vojnového slovenského štátu Jozefa Tisa sťažuje nový 

uhol pohľadu na trest smrti vôbec. Preto súhlas či nesúhlas s najvyšším 

trestom pre Tisa je skomplikovaný navrstvenými novými a novými 

súvislosťami. Previnenie bez pomenovania viny nezávislým súdom popiera 

civilizačné zákonitosti. Vina bez trestu je zasa vodou na mlyn novým a novým 
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zločinom, nech sa to deje kdekoľvek na svete, s akýmikoľvek úmyslami. 

Verejnosť mala byť lepšie pripravená na to, že tresty pre kolaborantov nie sú 

pomstou, ale princípom. Že zdanlivý blahobyt za slovenského štátu nebol 

výsledkom skvelej ekonomickej politiky, ale nemeckého vojnového ťaženia, 

na ktorom sa priživovala aj slovenská ekonomika. Nemravnosť slovenského 

blahobytu sa vysvetlila nedostatočne a možno aj politicky skreslene, čo zasa 

v zlomových časoch nie je nič zvláštne. V tom spočíva dlh povojnových 

intelektuálov a komunistov voči verejnosti a jeden z nepríjemných letokruhov 

našej národnej povahy. 

Jedna z našich národných čŕt nesie v sebe rysy nezbedníka. Tu a tam nás 

ženie celkom iracionálne, spupne, či vystrašene vykonať nemiestny, niekedy 

aj nemorálny či kriminálny čin. Platiť za vlastné chyby sa nám potom javí ako 

nespravodlivé, tvrdé, dokonca kruté. S touto nezbedníckou črtou, keď sa nám 

javí nespravodlivé prijať trest za svoju vinu, sa stretávame dodnes. 

V modernej histórii Slovenska sa nezbednícky moment zjavuje prakticky 

neustále. Pretrváva v nás ako rodový stereotyp: My sme jedna rodina a všetky 

antagonizmy si vieme utriasť tak, aby sa vedľa seba znášali aj celkom 

nezmieriteľné stavy. Napokon sa medzi sebou vieme dohodnúť, podeliť a 

uzmieriť, takže akoby sme ani nepotrebovali princípy či morálku. 

V niektorých prípadoch našej byzantínskej spupnosti sa vieme obísť aj bez 

súdov, pretože sa „vieme dohodnúť“. Ťarcha tejto alibistickej morálky nás 

tlačí aj dnes a bude nás tlačiť, kým sa jej nezbavíme, pretože v našej histórii je 

pod kobercom poschovávaných priveľa nedôsledností.  

*Budeme maturovať aj na komunistoch* 

Pri maturitnej skúške má profesor Bendžák z Obchodnej akadémie 

v Poprade pre Michala Kováča ešte jednu otázku:  

– Vysvetlite nám význam spisovateľa Petra Jilemnického. 

Maturant Kováč o takomto spisovateľovi nepočul. Píše sa síce štyridsiaty 

ôsmy rok a mocenská situácia je pre komunistov už jasná: Od skončenia vojny 

až do februára 1948 urobili kus práce na likvidácii demokracie a najmä 
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demokratov. To všetko neustále pod pláštikom budovania spravodlivejšej 

spoločnosti a vysporadúvania sa s fašistickými prisluhovačmi a prežitkami 

minulosti. Napokon aj študent Kováč je kandidátom na členstvo v tejto strane 

a v mladíckom optimizme viac verí krajšej budúcnosti ako tomu, čo bolo aj v 

minulosti dobré.  

Spisovateľ Jilemnický v učebných osnovách ešte nie je. Ešte tam 

nedorazil, aby vystriedal iných spisovateľov, ktorí na dlhé roky zmiznú 

z učebných osnov - celá generácia katolíckej moderny, niektorí surrealisti, 

nepohodlní prozaici... Ani Kováč o Jilemnickom veľa nevie, vlastne nič. Je to 

skôr akási nadpráca profesora Bendžáka, upozorniť na svoj novátorský postoj. 

Je presvedčený, že čo bolo včera okrajové, je dnes hlavné a naopak.  

Maturitné vysvedčenie mladého kandidáta strany ozdobili štvorkou zo 

slovenského jazyka a literatúry. Teraz sa začali v hlave zbiehať roztatárené 

myšlienky. Tak ako je to s tou proklamovanou spravodlivosťou? Prečo sa 

agitátor Fero vôbec nepripravoval na maturitnú skúšku? Dokonca sa na ňu 

nepripravoval priam provokačne. Zmámený nadšením chodil pomedzi 

spolužiakov a jeho nadšenie pre budúcnosť nijako neutrpelo blížiacimi sa 

skúškami. Pritom zmaturoval ako keď sa bystrá ryba prešvihne cez hať. Bol tu 

a je tam. A prekážky, aké prosím?  

Neviem, neviem, neviem, húta maturant Kováč. Lenže teraz nie je čas na 

premýšľanie o Ferovi a jeho verbovačke do komunistickej strany, teraz je čas 

uvažovať, ako urobiť prijímačky na vysokú školu, ako prejsť s maturitnou 

štvorkou z literatúry a ak náhodou všetko dobre dopadne, ako sa na vysokej 

škole uživiť. Lebo doma ostali dvaja nezarábajúci súrodenci, dve zrobené ženy 

a sváko.  

Ako na to?  

 

Taký študent toho potrebuje: Oblek, topánky, košeľu, a to ešte nenasadol 

do vlaku. Takže po maturite je treba nájsť zamestnanie; našlo sa 

v Medzilaborciach, v Roľníckej vzájomnej pokladnici. Je to kraj sveta, kde 

končia všetky cesty, aj železnica, lebo tunel do Poľska je po vojne rozbitý. 
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Z Ľubiše je to len tridsať kilometrov, ale Michal Kováč sa z Medzilaboriec 

rýchlo presunul do Roľníckeho skladištného družstva do Humenného. 

Zárobok tam nebol bohvieaký, ale aspoň niečo.  

Začať sa musí, ale za ten zárobok školu v Bratislave veru nevychodí. 

Napriek všetkému, čo sa nad ním chmúri, prihlásil sa na Vysokú školu 

hospodárskych vied v Bratislave a prijímacie skúšky úspešne urobil. Dokonca 

aj nepríjemnú štvorku z literatúry prešli mlčaním a prijali ho na denné 

štúdium!  

Prijali ho, chlapca, polosirotu z Ľubiše, do škôl, do Bratislavy! Michal 

cíti nesmierne šťastie. Ej, každému sa to nepodarilo, veru nie.  

Škola sa v tých rokoch začínala mesačnou brigádou. Inteligencia sa musí 

najprv oboznámiť s pracovným prostredím, musí poznať problematiku na 

úseku manuálnej práce, vo výrobe.  

Pracovať začali v Dubnici nad Váhom. Michalova brigáda sa neskončila 

slávne. Aj keď bol chlapec z dediny, predsa len ho neobišli pľuzgiere na 

rukách. Predvídané ťažkosti, že cintľavý chlapec sa na ťažkú manuálnu prácu 

príliš nehodí, sa dostavili ako na zavolanie.  

Priznať sa a bežať s pľuzgiermi k doktorovi? Alebo ticho pretrpieť, však 

to nejako prejde... Čo bude lepšie? Nebyť na obtiaž, nebyť na smiech, alebo… 

Nuž teda nebyť na smiech.  

Lenže až takáto nenápadnosť sa nevypláca. Treba sa postaviť a ukázať 

ranu, hoci v mládežníckom kolektíve to môže znieť primálo údernícky. 

Pľuzgiere popraskali, ruky zahnisali. Bolo treba vyjsť s pravdou von a bol 

z toho pobyt v nemocnici v Trenčíne. V nemocnici operácia na poranenej 

ruke. Ranu museli rozrezať, vyčistiť, a než sa všetko ako-tak dalo do poriadku, 

prešiel jeden brigádnicky týždeň.  

Sotva sa vystrábil, nahovorili ho dvaja starší kamaráti na Ostravu, vraj sa 

tam dá zarobiť oveľa lepšie. Treba ísť do bane. Michal veľmi nerozmýšľal, 

rýchlo sa rozhodol – zarobí si na štúdium v bani... Samozrejme, pred lekárom 

je treba ako tak zahojenú ruku dobre schovať, aby sa brigáda neskončila skôr 
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ako sa začala. Našťastie lekár na vstupnej prehliadke nič nezbadal a Baňa 

Hlubina privítala všetkých troch kamarátov.  

Kto bol niekedy v bani, vie o podzemnom tichu a pocite nesmiernej 

ťarchy zeme nad hlavou. Najmä ak sa v tme nekonečné metre prediera 

kolenačky a zisťuje, že priestor pre seba musí ukradnúť ťaživej hore nad 

sebou. Má voči nej úctu. Lebo ak sa raz dá zem do pohybu, už ju nezastaví 

nič, a potom ani baníka pred cestou do neba.  

Ticho a tma. Našťastie starý a skúsený baník-úderník je tu ako doma, 

odvedie chlapcov na miesto, spustí stroj a začne raziť. Mladí kľačia celých 

osem hodín na kolenách a nahadzujú uhlie na pás. Vpredu sa trepoce zbíjačka, 

rapoce ako guľomet a vyvoláva nepríjemné spomienky na krásnu modrú 

oblohu, na nebeskú voľnosť, a potom šokujúcu streľbu priamo z tej 

nekonečnej oblohy.  

Baníkovi ide robota od ruky, hrkoce so zbíjačkou akoby to bola slamka, 

kusy uhlia odpadávajú na zem a baník sa derie neustále dopredu. Ale 

odhadzovať vydolované uhlie na pás bolo miestami nad Michalove sily.  

Práca doma bola prácou doma, nebál sa nijakej, a na dedine je práce 

zakaždým požehnane. Ale stále máš otvorené nebo nad hlavou. Pod zemou je 

to iné. Banícky učeň ťažko dýcha chudobný vzduch zmiešaný s jemným 

prachom, tečie z neho pot, pohyby zmechanizoval tak, že už sa ani raz 

nepozrie na stenu nad sebou a nepremýšľa, koľko horniny sa na neho tlačí 

zhora, z Božieho sveta. Nestihol ani len vytriasať napadané kúsky uhlia 

z topánok. Na kolenách mal dlhé kože proti odieraniu, lenže v chvatnom 

tempe nestačil čistiť uhlie ani spod ochranných koží. Omrvinky uhlia štípu, 

pália, zavŕtavajú sa do kože, nohy bolia.  

A na konci šichty príde každodenná slasť na svetle Božom. Vzduch 

z nekonečných výšin. Pocit slobody. Teplá voda v sprche. Vystrieť si chrbát 

na posteli. Prejsť sa po meste. Len ten, kto bol pod zemou vie, čo je to vyjsť 

na svetlo Božie. A čo je to za čudné vábenie opäť a opäť vstupovať do hlbín 

podzemia, aby sa znova tešil von. 
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Ale uhlie v bagančiach a na kolenách sa prihlásilo veľmi rýchlo. Opäť 

pľuzgiere, tentoraz na kolenách. A to sa už nedalo skrývať. Preradili ho na 

prácu postojačky, pod zemou priraďoval a zoraďoval vláčiky s uhlím. Ale aj 

sa menej platilo ako v razbe, a to bola tá smutnejšia časť brigády.  

Napokon všetky pľuzgiere, rany, robota pod zemou za niečo stáli. Michal 

v bani videl a skúsil svet ťažkej a nebezpečnej práce, ale na druhej strane 

zarobil si na celý rok štúdia! Na oblek, na internát, a pri takomto pomyslení sa 

človeku hneď lepšie dýcha. Čo bude ďalej? Uvidíme. Isté je, že vrátiť sa 

domov do Ľubiše pre peniaze na štúdia sa nedalo. 

*Ak komunistický funkcionár vo mne celkom nečakane objaví génia, 

potom aj iné jeho objavy môžu byť pravdivé, zvádza pekelnícka sentencia 

a našepkáva ďalej: Napríklad objav, že komunizmus je ten najspravodlivejší 

systém na svete*  

Písal sa rok 1951. Boli to časy keď sa lámali osudy, už koľkýkrát za taký 

krátky čas. Opäť sa spoločnosť rozdelila na pravoverných a nepriateľov, 

dokonca aj v strane. Sú toho plné noviny. Podchvíľou odhaľujú „ťažkých 

zločincov ukrytých vnútri strany“. Odhaľujú a súdia. Mladým zverili riadenie 

podnikov, závodov, družstiev, vzali ich do politiky. Mladí, to je naša výhra, 

mladým patrí budúcnosť, hlásajú takéto a podobné demagogické heslá po celej 

republike. Nikoho nemožno ľahšie zmanipulovať a prekabátiť vznešenými 

rečami, ako práve mladých. 

 

Po vstupe do strany som žil v rozpoltenosti, dvojtvárnosti, lebo som 

veriaci človek. Nestalo sa mi, žeby mi niekto vyčítal – ty chodíš do kostola. 

Chodil som doň aj ako vysokoškolák. Trápili ma iné veci: môj zmysel pre 

sociálnu spravodlivosť a pochybnosti, či po roku 1948 môže byť spoločnosť 

spravodlivá. Stačilo pár rokov, aby som si uvedomil, že to je zlé… 

 

Voviesť mladých a neskúsených ľudí do politiky, skorumpovať ich alebo 

zamočiť do nekalých hier je pre manipulátorov typické. Napokon, rovnako je 
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pre nich typické preniesť zodpovednosť na cudzie plecia a skorumpovaných 

podriadených potom kormidlovať pomocou vydierania. Neskúsení mladí ako 

nočné motýle zakaždým uveria svetlu, glorifikácii a ľúbivým rečiam o svojej 

úžasnosti, až napokon zistia svoju zraniteľnosť a bezmocnosť v rukách 

diktátora.  

*Ak sa milému čitateľovi tlače z rokov päťdesiatych zdá, že po 

prečítaní novín sa z nich nedozvedel nič, nejde o zdanie, ale o realitu*  

Taký je obraz tlače päťdesiatych rokov. Je to dokonca zámer. Správy 

z tých čias mali budiť dojem, že o niečom infomujú, v skutočnosti však 

nehovorili o ničom, pretože ak by naozaj mali prinášať pravdu, museli by 

pripustiť diktatúru sovietskeho typu. Všimnime si však ich „zbrojný arzenál“ 

pozostávajúci zo slov ako – nepriateľ ľudu, záškodník, agent, provokatér, ale i 

čata, brigáda, plány, záväzky, krajší zajtrajšok. Taká je doba nástupu 

komunizmu v bývalom Československu.  

Povojnová revolúcia, inak povedané frontálna čistka „predstaviteľov 

kapitalistického i fašistického režimu“ prebiehala niekoľko rokov. Neobišla 

ani učiteľov. Mnohých z nich vyradili zo škôl ako triednych nepriateľov. 

Triedny nepriateľ nemohol vyučovať, mohol by nakaziť mládež, zmariť jej 

budúcnosť.  

Súdy s takzvanými nepriateľmi štátu istotne nie sú v poriadku, vie o tom 

celý národ, ale mlčí. Už nemožno verejne vysloviť názory a nespokojnosť. 

Pritom akoby všetko bolo na svojom mieste – prezidenta kolaborujúceho štátu 

Jozefa Tisa odsúdili a popravili, ďalších fašistov pozatvárali, zradných 

komunistov tiež, fabriky zverili „do rúk robotníkom a mladej generácii“, 

mestá sú oblepené plagátmi o budúcnosti akej ešte nebolo. V ampliónov znie 

veselá, optimistická hudba o ešte krajších dňoch a rokoch. Všetko pre 

budúcnosť a pre mladých. Pre prítomnosť a pre tých čo si priveľa pamätajú, 

priveľa sa v minulosti angažovali a nemienia zabudnúť na buržoáznu slobodu, 

sú procesy. A rozsudky na smrť, na doživotie, na dlhoročné tresty.  
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Pomoc chudobným, vdovám, robotníkom a roľníkom, to áno, s tým 

Kováč súhlasil, ale čo sa stalo? Usilovných a pracovitých pospájali do 

roľníckych družstiev s takými, ktorým sa nikdy príliš do práce nechcelo. 

O tom teda reč po vojne nebola. Kto by na donebavolajúcu nespravodlivosť 

nereagoval? Reakcie sú rôzne. Niekde agitátori terorizujú gazdu dovtedy, kým 

nepodpíše prihlášku do družstva, inde ho vydierajú, na východe sa celkom 

otvorene hovorí o vyhrážkach, že rebelantov vyvezú na Sibír.  

A naozaj. V Papíne za Humenným pobrali tvrdohlavých gazdov, 

zatvorili ich do nákladného auta a celý deň vozili po okrese. Navečer ich 

vypustili niekde v lese a oznámili im, že sú na Ukrajine. Kto podpíše prihlášku 

do družstva, ten sa vráti späť, kto sa zachová protisocialisticky aj teraz, ten 

bude pokračovať ďalej na východ. Podpísali všetci.  

Tí, čo poníženie násilného združstevnenia neprijali, húfne odchádzali 

z vidieka do miest, nechcú pracovať na družstvách, na takzvanom spoločnom. 

Veď sa toľko nahovorilo, že už nebudú robiť na druhých, prečo by teda mali 

robiť na dedinských lajdákov?  

Aj keď v novinách o skutočnom živote nenapíšu nič, správy sa šíria 

ústnym podaním. O prenasledovaní kňazov, o násilí pri zakladaní JRD. Strana 

komunistov, pôvodne založená na ochranu chudobných, zlyhala. Z takej strany 

je treba vystúpiť.  

Vystúpiť? Áno, v časoch nadšenia nad vytúženým mierom si to predsa 

povedal aj Michal Kováč – keď sa mi tam prestane páčiť, vystúpim… 

Lenže… aj v škole sa ako prvé pýtali – kto je kandidát komunistickej strany?  

Michal Kováč je kandidát. A medzitým sa časy veľmi zmenili. Čistky so 

súdnymi procesmi a väzením neobišli ani študentov. Vystúpiť zo strany 

znamená otvorene priznať svoj postoj, a teda rovno vystúpiť zo školy. 

A nielen to, znamená to vystúpiť zo života. Nie, uvažuje mladý Kováč, teraz 

po všetkom trápení sa už nedá. Dokončiť školu je teraz oveľa dôležitejšie ako 

viesť vnútorné boje o vlastnú identitu.  
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Myslím si, že to nebolo len ospravedlnenie, ale aj realita. Ak som si 

predtým myslel, že zo strany môžem poľahky vystúpiť práve tak ako som do nej 

vstúpil, teraz som zbadal, ako hlboko som sa zmýlil. A človek si začal 

uvedomovať, keď už si tam, tak pomáhaj naplňovať tie ideály, ktoré ťa viedli 

vstúpiť do strany. 

S previnením voči vlastnej identite sa žiť dá. Aspoň zatiaľ. Mohol by sa 

vzdať a vrátiť sa domov. Ale nie, Michal Kováč si tento obraz nepripúšťa. 

Stačí si pripomenúť zrobeného uja ako vydeľuje ťažko vyrobené koruny na 

školy svojho syna, potom na štúdium Michala. Cúvať niet kam, musí nájsť 

spôsob ako sa prebiť, postúpiť o krôčik ďalej. Možno hovoriť o zrade 

vnútorného presvedčenia keď človeku ostane na výber: vzdelanie podmienené 

službou moci, alebo obmedzená sloboda bez vzdelania? 

Študent Kováč si po prvom školskom roku denného štúdia zažiadal na 

Povereníctve školstva o miesto pomocného učiteľa. Umiestnili ho v Bratislave 

na základnej škole na Palisádach a keď ho dostal, zmenil si denné štúdium na 

externé. Zrazu sa stal učiteľom. Zhodou okolností škola niesla názov po 

Petrovi Jilemnickom, ako pripomienka jeho nešťastnej maturitnej otázky.  

Žiaci v tejto škole boli z lepšie situovaných rodín. Na vzdelanie sa vo 

veľkom meste hľadelo úplne inak ako na vidieku. Bolo prirodzeným cieľom a 

podľa toho k nemu pristupovali učitelia i rodičia žiakov.  

Čo teda čaká novopečeného učiteľa?  

Zvládnem to, alebo budem pred deťmi tápať a habkať a potiť sa? 

Vysvetlím im látku dokonale, alebo sa zapletiem a deti nebudú rozumieť? A 

čo známky? Dokážem ohodnotiť žiakov správne, aby sa nikomu nestala 

krivda? A deti? Prijmú ma, alebo ma budú považovať za nepriateľa? Ako sa 

postaviť pred triedu, ako vôbec do nej vstúpiť, pristúpiť ku katedre, postaviť 

sa pred žiakov? Ešte sú tu rodičia detí, kolegovia učitelia. Koľko je tu zrazu 

zradných miest... Ktorého začínajúceho učiteľa netrápili tieto otázky?  

S podobnými pocitmi vstupoval Michal Kováč do triedy plnej detí 

z Palisád a priľahlého okolia. Zemepis, hudobná výchova, náuka o človeku, 
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telesná výchova, branná výchova. Na všetko sa bolo treba dôkladne pripraviť, 

aj s pomôckami.  

Koľko románov, koľko filmov vzniklo o škole. Aký vďačný je svet detí 

a ich učiteľa. Ak sa niekomu zdá, že o každej triede sa dá napísať román, 

nemýli sa, je to pravda.  

Žiaci sa rozhodli nového učiteľa vyskúšať. Keď zapisoval dôležité 

záznamy do triednej knihy, pristúpil k nemu jeden zo smelších lapajov a siahol 

mu na kravatu. Bezostyšne mu ju vytiahol zo saka a pochválil ho: 

– Akú máte peknú kravatu, súdruh učiteľ...  

Tak a teraz niečo povedz, súdruh učiteľ. Postav sa tvárou v tvár tejto 

skúške.  

 

Samozrejme, že som sa nenahneval, ani nevyskočil. Naopak, zahral som 

to do polohy skôr úsmevnej. Urobil som čo som vedel, aby som si od začiatku 

do konca udržal kamarátsky vzťah.  

Napätie opadlo a nik nestratil korunku… Na zemepise novopečený učiteľ 

vysvetľoval, že ruská rieka Neva je síce krátka, ale v ústi veľmi široká. Vstala 

bystrá žiačka a zvedavo sa opýtala: 

– Súdruh učiteľ, a prečo má Neva také široké koryto?  

Novopečený učiteľ si nepozrel predtým mapu, akou oblasťou plynie, 

odkiaľ tečú tie vody. Priznal sa: 

– Neviem. 

 A žiačka na to celkom prísne: 

– Keď neviete, tak sa to naučte!  

Skúšky učiteľa Kováča sa zďaleka nekončili. Ani telocvik nebol na 

zahodenie. Čerstvý učiteľ veru nemal ani šesťdesiat kíl, ale cviky bolo treba 

žiakom predviesť, až potom ich vyžadovať. Mal však šťastie, že kamarát, 

študent telocviku a školníkov syn mu zakaždým cviky vopred predviedol, a 

tak sa mohol smelo postaviť pred svojich žiakov.  

Žiaci, ako všade na svete, vidiac mierneho učiteľa sa tak trocha 

roztatárili a potom ešte viac, a zrazu s nimi nebolo rady. Kováč si zavolal 
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najväčšieho nezbedníka, natiahol ruku a pleslo zaucho. Lenže čo, veď to aj 

vzápätí oľutoval... Napriek tomu je celkom zvláštne, ako priateľské zaucho 

pomôže. Viac ako siahodlhé pedagogické traktáty. Žiak, syn vtedy známeho 

lekára, facku prijal tak ako ju získal – pedagogicky.  

Riaditeľ školy bol člen strany a do kostola nechodil. Ostatní učitelia 

kostol navštevovali, Michal Kováč tiež. Riaditeľ o tom vedel, ale v tých 

časoch sa ešte programovo nešpehovalo a nezakazovalo, udavačský systém sa 

zdokonaľoval len postupne.  

Navštevovanie dvoch škôl, učenie na základnej a štúdium na vysokej, 

dávalo poriadne zabrať. Ale našli sa aj chvíle oddychu, keď učiteľ hudobnej 

výchovy pozval mladého kolegu Michala do kabinetu – bolo to hotové 

koncertné štúdio. Mal tam gramofón a množstvo platní s vážnou hudbou. 

Michal Kováč sa započúval – Mozart, Beethoven, Bach, Smetana, Dvořák… 

dovtedy takúto hudbu počul len tu a tam, úchytkom kdesi v rádiu...  

Všetko malo svoj zmysel. Lopata v Dubnici, baňa v Ostrave, i základná 

škola v Bratislave. Najmladší učiteľ si čoskoro získal obľubu nielen u kolegov, 

ale aj u rodičov. A postupne aj u tých najdôležitejších – u žiakov.  

– A toho nášho by ste mohli doučovať? – pýtajú sa rodičia.  

Učiteľ si rýchlo spočíta, koľko mu ešte ostáva voľného času, a než stačí 

vysloviť slová, rodičia ho predbehnú: 

– Máme veľký dom, môžete u nás bývať až do konca roka.  

*Aj kňaza treba strážiť. Nestačí žiť s pocitom, že to, čo potrebuješ k 

životu je zakaždým na dosah ruky. Ak nechceš o to prísť, ustráž si to. 

Prichádzajú časy, keď všetko je treba strážiť, najmä to, čo je 

neustrážiteľné*  

Ako maturant som si uvedomoval, že život neveriacich je na prvý pohľad 

ľahší. Veď viere treba venovať niečo zo svojho času, aby sa človek zamyslel, 

pomodlil. Aby meditoval, ako prežil týždeň, mesiac, alebo ten deň. Myslel som 

si, že tí, čo neveria, majú jednoduchší život, že necítia potrebu pomodliť sa 

ráno a večer, v nedeľu ísť do kostola. Ale vždy som si uvedomoval, že sú 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

48 

 

situácie, keď sa človek musí nad zmyslom svojho poslania nejako zamýšľať. Že 

v bežnom živote býva veriacemu ťažšie, ale o to je mu ľahšie v zložitých 

životných situáciách. V tom čase som už bol presvedčený, že je to hodnota, 

ktorú si je treba pestovať, držať, brániť a to sa ničím v živote nedá nahradiť.  

Návšteva doma v Ľubiši je hotové požehnanie.  

– Prišiel Michal, – kričia deti a sprevádzajú ho až pred prah dverí. – 

Z Bratislavy! – nesie sa po celej dedine.  

Budúci inteligent prichádza. Už tri roky je Michal v Bratislave ako 

doma. Našetril si popri škole a je rád, že nijako nemusí zaťažovať rodinu: 

mamu ani tetu. Už dvaja vyleteli z rodného hniezda, bratranec aj on, a aha, 

stále je ich plný dom. Teraz je naozaj presvedčený, že urobil to najlepšie, čo 

urobiť mohol.  

Lenže radosť, ktorá panovala keď odchádzal z domu, akosi pohasla. 

Nadšenie sa vytratilo. Život sa síce zlepšil, ale zistilo sa, že darmo je na stole 

chlieb a lepšie jedlo, temná chmára krúži nad republikou i nad Ľubišou a nie a 

nie odísť. Čo sa to deje? Stále musí človeku niečo brániť v slobode?  

– Na okolí chodia tajní po dedinách a berú kňazov, – počuť po dedine. 

– Kam berú kňazov?  

– Preč. Berú ich a zatvárajú. 

Berú a zatvárajú... áno, došlo to až tak ďaleko. Najprv to boli len slová o 

nepriateľoch socializmu, potom prišli súdne procesy s demokratmi, ale i s 

vlastnými súdruhmi. Teraz prišli na rad kňazi. Ale prečo práve kňazi? Čím sa 

previnili?  

– Nevraveli sme, že komunisti pôjdu proti cirkvi? – hovoria skeptici. 

– Prídeš, Michal? Strážime faru, každú noc. Striedame sa. Ak chceš... – 

povie kamarát z detstva ostýchavo. Veď človek z mesta sa mohol zmeniť, 

prísť na iné myšlienky a na časy, keď spolu miništrovali a prijímali pochvaly 

od pána farára, sa dá poľahky zabudnúť. – Chodia strážiť muži aj ženy. Nielen 

u nás, všade naokolo, v každej dedine. 

Michal premýšľa nad čudnými časmi. Bratislava je plná usmievavých 

politikov, ale i hercov, spisovateľov, športovcov, noviny sú samý úsmev a 
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predsavzatia, kiná plné budovateľského úsilia, rádio vyhráva rezké piesne do 

kroku. Lenže človek vystúpi z kolotoča nadšenia a zistí, že doma v Ľubiši je 

treba strážiť kňaza. Nie je to povinnosť, dalo by sa mávnuť rukou nad 

náboženským tmárstvom… ale kto Michala učil, že stovky svätých za pravdu 

položili život? Koľko kníh o tom Michal prečítal. Mohol by síce povedať, – 

bolo to dávno. Ale niečo mu na dne duše ostalo.  

Aké je to tmárstvo: Ctiť otca svojho a matku svoju? Matku, zo dňa na 

deň viacej prihrbenú a zrobenú…? 

Michal na noc príde strážiť tiež. Je leto, noc je teplá, obloha plná hviezd. 

Dobrý čas na premýšľanie. A najmä tie hviezdy a ich výsmech nad 

krátkozrakými ľudskými snaženiami, vojnami, svármi, zvadami i ľudskou 

spupnosťou a presvedčením o vlastnej večnosti. Ľudia dobrí, akáže je tá vaša 

večnosť? Pozrite sa niekedy v noci na oblohu s hviezdami. Ak hľadáte 

večnosť, zahľaďte sa lepšie do tej najhlbšej tmy a premkne vás mráz. To bude 

neklamný znak, že ste sa k nej aspoň v myšlienkach priblížili.  

Michal stráži faru. A kňaza. Čo všetko v taký čas prejde človeku hlavou, 

koľko spomienok. Kto by povedal, že raz bude strážiť kňaza, bude tu stáť, 

prechádzať sa s holými rukami, sám proti moci tých, ktorých sem štát posiela 

v čiernych autách. Že bude chrániť kňaza, ktorý ešte nedávno strážil ich ako 

školopovinné deti. Michal, člen komunistickej strany. Tá strana je v ňom ako 

pavučina, nie a nie sa zbaviť tej ťarchy. Stále sa vracia do čias, keď ho tak 

nadšene prehováral spolužiak Fero. Keď veril, že je povinný prispieť 

k lepšiemu životu. Stále sa pokúša vymiesť zo seba všetko neľudské 

komunistické konanie, ktorého je svedkom a tak trocha aj účastníkom: je 

predsa kandidát, či nie?  

Je, ale keď bude treba, postaví sa na stranu pravdy. Aj teraz stojí na 

strane pravdy a ani mu nezišlo na um, žeby mal váhať. Naopak, dnes je jeho 

miesto tu. Noc sa tak zvláštne preklopí do rána, prví to spozorujú neviditeľní 

vtáci. Už sa ozvali, hoci je ešte tma. Michal stráži faru, prechádza sa a 

premýšľa. Nielen ideológia strany, ale aj jej metódy sú mu cudzie, a pri istej 
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dávke úprimnosti treba pripustiť, že má z nej strach. Strach o to väčší, že 

členstvom v strane akoby komunizmu priamo a osobne napomáhal.  

V čase prenasledovania kňazov boli Ľubišania na svojho vysokoškoláka 

hrdí. Veď bol ako oni, nezmenil sa, neušiel pred zodpovednosťou, tiež chránil 

kňaza. Nespyšnel, nevytisol z pamäti časy, keď ako malý chlapec ťapkal 

bosými nohami po zaprášených cestách Ľubiše.  

*Zlí duchovia sa plazia ako tieň. Neujdeš pred nimi. V rozhlase 

vysielajú súdne procesy. Obvinení priznávajú strašidelné viny. A vedia, že na 

konci ich čaká potupná smrť* 

Kto videl, ako brutálne sa strana vysporiadala so svojimi najvyššími 

súdruhmi, pochopil, čo asi majú v talóne pre obyčajných ľudí. Aj študent 

Michal, tak ako tisíce iných, sa radšej zatváril, že všetko je v poriadku, že 

všetko klape. Boli aj horšie časy, možno budú aj lepšie, treba teda prečkať. 

Mlčky. Mlčia státisíce, aj Michal. No a my, pospolité občianstvo, aby sme 

neklesli vo vlastných očiach, povieme si: Mlčať je zlato. Nuž, mlčíme. Málo 

bolo takých, ktorí v najhorších chvíľach nemlčali, veľmi málo. Ale to sme 

opäť pri našej národnej povahe a zaiste aj pri povahe človeka. 

 

Proste som zostal. Tento problém sa vynoril v inej podobe, keď ma 

neskôr vylúčili zo strany a ja som sa snažil, aby ma ten trest nestihol. 

Odvolával som sa, a za to sa hanbím. Nezachoval som sa ako hrdina, ale ako 

mnoho iných.  

*Neprehliadnuteľná študentka sa volala Emília Živná*  

Každý si ju všimol už v prvom ročníku,. Samozrejme, neunikla 

pozornosti ani Kováčovi, lenže aj tak sa ich cesty na pár rokov rozišli. Tak ako 

Michal aj Emília popri štúdiu ešte pracovala. Takže sa stretli až vo štvrtom 

ročníku na spoločných seminároch a cvičeniach.  

Emília má české korene. Jej matka pochádza z Čiech, od Žamberka, otec, 

Moravák, bol strojvedúci na dráhe; boli to katolíci, podobne ako Kováč. Až 
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oveľa neskôr, v čase Mečiarovej vlády, priniesol denník Republika zmienku o 

tom, že manželka prezidenta Kováča je židovského pôvodu. Takto 

naservírovaná, naoko nenápadná informácia, má na Slovensku veľmi zreteľný 

a jednoznačný význam s antisemitským pozadím. Táto nevraživosť, 

prameniaca v dávnej histórii, je živená každou diktátorskou garnitúrou, ktorá 

si nevie rady so svojím pôsobením a chce odpútať pozornosť od svojich chýb.  

 

Aj keby hneď židovka bola, nijako by mi jej židovská národnosť 

neprekážala. Ale národnosť má slovenskú, taká je pravda.  

Emília bývala na Teslovej ulici na konci mesta, ďalej už boli len polia. 

Michal svojej peknej spolužiačke občas s niečím pomohol. Bývala s otcom a 

matkou, jej brat krátko po vojne tragicky zahynul. V lete pomáhal na žatve 

ako brigádnik, po práci vybehol okúpať sa do Váhu a nešťastnou náhodou sa 

utopil. Rodina Živných tragédiu prežívala veľmi ťažko, to však vôbec 

neznamenalo, že bude posledná. O niekoľko rokov postihla aj otca. Pôvodne 

bol rušňovodič, keď mu pribudlo rokov a ubudlo zdravia, musel z lokomotívy 

dole a dostal sa do depa. Aj keď depo pre rušňovodičov odjakživa znamenalo 

ponižujúce postavenie. Lenže koľko si toho človek v živote navyberá? Opäť to 

bola nešťastná náhoda – otec sa pri páde z trolejbusu poranil tak nešťastne, že 

na následky nehody zomrel. Otcova smrť poznamenala rodinu oveľa hlbšie. 

Trápenie Živných sa dotklo aj Michala, veď sám poznal čo je to neúplná 

rodina. Priateľstvo študenta s Emíliou prerástlo do silnejšieho vzťahu. 

*Uč sa, budeš inžinier* 

V júni 1954 Michal Kováč školu ukončil a stal sa inžinierom 

ekonomických vied. Takýchto absolventov veľa nebolo a socialistická 

ekonomika ich potrebovala stále viac a viac. Boli to roky nemilosrdných 

čistiek, výmeny starej garnitúry za novú. Prví absolventi socialistickej vysokej 

školy mali otvorené dvere prakticky všade. Stačilo málo: Dodržiavať vytýčenú 

líniu. Línia bola jasná, boli to predsa roky najtvrdšieho presadzovania 

centrálneho byrokratického systému, nikým neovereného, zato údajne 
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vedeckého, a ten mal v závere priniesť akýsi hospodársky a spoločenský raj. 

Budovala sa nová budúcnosť a so „starými buržoáznymi kádrami“ sa už 

nepočítalo.  

Na každom rohu nápisy hlásajú, že svet patrí mladým, že mládež pomáha 

republike a republika pomáha mládeži. Mládež sa stala zaklínadlom. Mládež 

bola niečím, čo celkom nepochybne spasí nový režim. Samozrejme, 

s pomocou strany. Mladým a perspektívnym bol aj čerstvý inžinier Kováč. 

Rozhodol sa pre Bratislavu. Je mestom jeho štúdií, jeho dievčaťa, prečo by 

nemohlo byť aj mestom jeho ďalšieho života? Rozhodol sa rýchlo. Každý 

mladý človek, ktorý cítil pred sebou budúcnosť, mal dvere otvorené.  

 

Po čase sme sa rozhľadeli, kto kam išiel – jeden na plánovaciu komisiu, 

druhý na štatistický úrad, ďalší do banky a ja som ostal ako asistent na 

vysokej škole. Prvý platový dekrét znel na 1074,50 korún; vtedy ma to ani 

veľmi nezarazilo, veď každý musel nejako začať. Ale po čase sme sa dozvedeli, 

že na ústredných orgánoch majú aj dvojnásobne vyššie platy. V tom čase som 

už vážne chodil s terajšou manželkou, blížil sa termín svadby a tak som si 

povedal, že z tisíckorunového platu by to bolo ťažké. Budúca manželka 

pracovala v Oblastnom ústave štátnej banky; o miesto v banke som prejavil 

záujem aj ja. Banka bola moje posledné zamestnanie, lebo s malými 

výnimkami som tam ostal až do roku 1989.  

Teraz sa však už časy naozaj zmenili. Už nebolo také jednoduché 

ukazovať sa v kostole a verejne sa hlásiť k náboženstvu. Kým ešte pred pár 

rokmi bola viera dôvodom na hrdosť, dnes ju bolo treba skrývať. Časy sa 

menili oveľa rýchlejšie, než by sa bol kto nazdal.  

 

Keď sa po Stalinovej a Gottwaldovej smrti začalo v strane otvorenejšie 

hovoriť o chybách, ktoré napáchal Stalin, jasne sa začali rysovať dve skupiny 

ľudí. Takzvaní skalní, pevne naviazaní na osoby s nekonečnou oddanosťou 

a tí, ktorí sa usilujú o reformy, nápravu prehmatov a chýb. Ukázalo sa, že 

väčšina tendujeme k druhej skupine a to vzbudzovalo nádeje, že bude možné 
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uskutočniť aj reformu na poľudštenie režimu. Neskôr, za Dubčeka, zrodil sa 

pojem socializmus s ľudskou tvárou. Priznávam, že na jednej strane som mal 

výčitky svedomia, na druhej strane sa vytvárala možnosť pozitívne 

ovplyvňovať veci. A to tlmilo úvahy či odísť nech sa deje čo sa deje, alebo 

ostať. 

*Príde čas svadby a človeka sa zmocnia mindráky aj z vlastnej dediny. 

Raz mu prekáža jej zapadnutosť, inokedy jej kultúrna negramotnosť. Alebo 

aj opustenosť, alebo hoci len opití chlapi pred krčmou. Čo všetko vie byť v 

malej dedinôčke smiešne. Malicherné a trápne. A keď ide o človeka 

z východu, je tu ešte aj nárečie!*  

Inžinier sem, inžinier tam. Odkiaľ si? Z Ľubiše. Kde si býval? V dome so 

sesternicami a bratrancami. V jednej izbe, na hromade... A keď potom na 

človeka príde, veď už dobre viete čo, vtedy na to máme vonku búdku z dreva 

so srdiečkom. Srdiečko je z lásky k veci. Čo s dedinou a búdkou? Ak sa na 

tom niekto zabáva, istotne ho to nikdy neprikvačilo... Michal si celkom vážne 

láme hlavu. Neostalo mu nič iné, iba s pravdou von. Radšej popredku, ako 

prekvapenie na mieste.  

– Miluška, na dedine je to tak...  

Emília nebola nijaké panské dieťa. Poznala bratislavské korzo, ale i 

perifériu mesta. Koľké roky chodila po zaprášenom chodníku okolo výhybiek, 

prekračovala koľajnice i drevené podvaly páchnuce olejom, až do depa, za 

otcom. Dobre pozná robotnícky vzduch presýtený výparmi nafty a oleja, dobre 

pozná otcove ruky s jemnými čiernymi ryhami, keď brával od nej obedár a 

pobral sa najesť. Až tak ju nemohla prekvapiť východoslovenská dedina.  

Príde Michal s dievčaťom! Až z Bratislavy!  

Miluške ukázali parádnu prednú izbu, tá bola vyhradená pre 

výnimočných hostí a keďže sama takým hosťom bola, ubytovali ju v nej. 

Budúca manželka bola prekvapená skromnosťou Michalovho rodného domu.  
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Neviem, možno som ju dosť dobre nepripravil na to, ako to fungovalo na 

dedine. V noci spala v jednej izbe, ja v druhej, ale keď v noci potrebovala na 

záchod, nevedela ho nájsť. Vedela len, že musí ísť niekde von, a tak sme sa na 

tom na druhý deň ráno smiali. Pre ňu to bolo prekvapenie, asi netušila, že na 

dedine boli také zariadenia mimo domu, ale napokon všetko dobre dopadlo. 

Celé tri dni pobývali budúci manželia v Ľubiši a zoznamovacia návšteva 

dopadla dobre. Mama síce svojmu synovi pripravovala nevesty z Ľubiše, 

podľa starých poriadkov, ale keď mladí prišli pochopila, že Michal si už 

vybral sám. Usúdila, že si nevybral zle a viac o dievčatách z okolia nehovorila.  

Dva roky po skončení školy, 15. júna 1956, si inžinier Michal Kováč 

vzal za manželku inžinierku Emíliu Živnú. V septembri sa odohral cirkevný 

obrad. Ten pred tvárou Boha bol pochopiteľne honosnejší. Dóm svätého 

Martina v Bratislave bolo mimoriadne slávnostné miesto. Veď aspoň 25 hostí 

prišlo z ďalekej Ľubiše. Sesternice, bratranci, ba aj pán farár Drotár, ktorý 

Michala vychovával, toľko mu veril a vkladal do neho nádeje.  

Pozrite sa, ich inžinier. Michal nielenže vyštudoval vysokú školu, ale v 

meste sa aj oženil a svadbu má v krásnom velikánskom kostole! Naozajstná 

nádhera, keď si tí dvaja povedali svoje áno, navždy spolu, v pohode i 

nepohode, v zdraví aj chorobe, až po hrob. Tak jest, amen. Tak učí katolícka 

viera, Michal je katolík, jeho manželka tiež.  

Hostina bola v Carltone na poschodí. Pravda, Michal si na svadbu 

požičal, veď plat začiatočníka v banke nebol bohvieaký, ale nejako začať bolo 

treba. Sláva ostala slávou a na takú drobnosť, ako je pôžička na svadbu, si už 

dneska nikto ani len nespomenie.  

 

Michalova mama ostala sama, len s deťmi a vnukmi svojej sestry. 

Michal ďaleko v Bratislave, mame je doma smutno, staroba pre nikoho nie je 

veselý čas. Ale keby sme sa obzreli do minulosti – kedy vlastne bolo veselo? 

Za mlada. Za mlada je veselo; potom prídu prvé starosti a už sa nestratia. 

Mame je smutno, vyberie sa za synom do ďalekej Bratislavy.  
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Michal prišiel pre ňu a veľká cesta sa začala. Z Ľubiše do Humenného, 

z Humenného do Košíc na letisko – to je poriadna diaľka. Leje ako z krhly, je 

podvečer, tma, poď, podám ti ruku, pobehneme k autobusu a odvezieme sa 

rovno až do Bratislavy. Michal vedie mamu za ruku, koľkokrát v živote ju 

vedie za ruku, vtedy pri tých lietadlách, pri horiacom stohu a teraz... ale 

koľkokrát predtým ho viedla ona?  

Poponáhľajú sa, no nie na autobus, ale na lietadlo. Mama si nič 

nevšimne, veď temer nevidí. Nasadnú a „autobus“ sa rozbehne, beží rýchlo, 

rýchlejšie, pomaly by vzlietol aj do výšky, tak sa mame aspoň zdá, veď 

načisto prestane hrkotať, a tíško sa približujú k ďalekej Bratislave, až sú zrazu 

tu. Také panské a rýchle autobusy majú v Bratislave, že mama si ho nevie 

vynachváliť. Až v teple a bezpečí sa dozvedela, že priletela lietadlom.  

– Ach synu môj, synu môj, čo ty všetko nevieš spraviť... 

Ale po mesiaci, po dvoch sa jej zacnelo, veď v cudzej Bratislave nemala 

s kým ani prehovoriť. Mesto je síce pekné, ale len tak, pomotkať sa, 

popozerať. Ale čo už popozeráš s chorými očami? A veru je tak – doma je 

doma. Nuž domov. Tak sa Michalova mama vrátila z veľkého sveta späť do 

Ľubiše. 

*Banka. Skúsme to vysloviť nahlas a pochopíme čaro onoho slova – 

banka. Skúsme si zalistovať v starých novinách a spoznáme atmosféru doby, 

kedy sa svet znezrady rozdelil na dobrých a zlých, na tých čo sú s nami a 

tých proti nám. Skúsme sa vžiť do čias, keď odborníkov bezohľadne 

vyhadzovali z funkcií a pochopíme ošiaľ zvaný kariéra* 

Postavíme bane, huty, spieval básnik onej doby a novinár mu drukoval – 

kapitalizmus dobehneme a predbehneme. Politici udávali tón – so Sovietskym 

zväzom na večné časy. Čím viac nadšenia v novinách, rozhlase, na uliciach i 

podnikových nástenkách, tým menej faktov. Nadšenie bolo pravé, fakty, aj tie 

biedne – falošné. V banke si predsa len nedovolili odstrániť všetkých 

odborníkov, nuž ich aspoň zbavili funkcií. Bankári sú zvláštny národ, niekedy 

nepochopený, inokedy podozrievaný, aj nenávidený, opovrhovaný. Na druhej 
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strane prepotrebný, i nekriticky obdivovaný... pokojne ich možno prirovnať ku 

generalite s dobrým zbrojným arzenálom. Bankári spravujú masu toho, po 

čom v zlomkoch, nepatrných čiastkach túži každý človek.  

Peniaze sú ešte zvláštnejší fenomén ako samotní bankári. Človek by sa 

nazdal, že ich funkcia je len výmenná, čo v podstate aj je, ale nie je jediná. 

Akonáhle sa peniaze začnú krútiť, putovať, meniť podobu a opäť sa vracať, 

ich funkcia sa mení podľa množstva, miesta, času, vzťahov... Predstavujú 

obrovskú silu, ekonomickú, ale aj politickú. Peniaze sa v istom okamihu 

menia na moc. Pochopiteľne, peniaze samy osebe nemôžu znamenať nič, leda 

ak hodnotu, ktorú možno poľahky rozmintáriť. Ale peniaze v kvalitnom 

systéme, v dobre fungujúcich vzťahoch, kde platia pravidlá a dodržujú sa, tam 

dokážu plniť svoju najdôležitejšiu úlohu – krvný obeh hospodárstva.  

Socialistická ekonomika nemohla vytvoriť v bankách prirodzený 

kolobeh kapitálu a bankár s profesionálnou stavovskou cťou sa musel s 

trpkosťou prizerať nelogickým vzťahom, ktoré je nútený spravovať, a vlastne 

aj vykonávať.  

Aj pre Kováča bola banka zvláštnym pôsobiskom. Kapitalizmus sa 

postupne demontoval a začal sa veľký, nikým neoverený experiment 

s plánovaným hospodárstvom. Pritom náš vzor – sovietsky model, zlyhal 

krátko po revolúcii v sedemnástom roku. Projektanti nového ekonomického 

poriadku nedocenili silu tvorivej energie, ktorá je ako spojené nádoby 

zviazaná so slobodou človeka. Nechápali, že iniciatíva, tvorivosť, sa nedajú 

nariadiť ani prikázať. S príznačnou diktátorskou spupnosťou si celkom 

úprimne zamenili tvorivú slobodu s povinnou obsluhou a celkom bezostyšne 

nahradili jedno druhým. Čoskoro sa im podarilo vypestovať povinnú 

„tvorivosť“ a ležérnu obsluhu. Ešte dnes sa potkýname o výsledky tohto 

spôsobu myslenia a dodnes nám kazia náladu.  

Čo teda s tvorivosťou v revolučných rokoch päťdesiatych? Inžinier 

Kováč je vedúcim odboru financovania štátnych majetkov. Čo to asi bude? 

Nové sú štátne majetky i financovanie. Nový je i Kováč. Zvolá poradu. Budú 

sa radiť o niečom, čomu zatiaľ nerozumie, zato jeho podriadení, starí bankoví 
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harcovníci, majú aspoň predstavu o tom, ako financovanie v starom režime 

vôbec fungovalo.  

Ešteže nestratil schopnosť počúvať iných – táto vlastnosť každého 

opatrného človeka ho sprízemňovala do tej miery, že nepodľahol zvodom 

„mocnára na kancelárskej chodbe“ a nikdy sa z vedúceho oddelenia nestal 

„vševedúci“.  

 

Bol tam o desať rokov starší inžinier Andrej Kamiač, bol tam Strážnický, 

otec Karola Strážnického, o 20 rokov starší bol aj Tuhársky. Kamiač bol 

riaditeľ odboru i keď bol nestraník. V banke predsa len boli vo funkcii 

odborníci, i keď do niektorých dosadzovali členov strany. Zblížili sme sa 

natoľko, že zakrátko sa mi zverili so svojimi obavami o výsledky plánovacieho 

mechanizmu.  

O fungovaní ekonomiky v socializme sa popísali mnohé knihy, dokonca 

sa o nej tvorili vedecké práce. Práve preto stojí zato pripomenúť, že systém 

nelogických vzťahov nielenže postupne rozkladal ekonomiku krajiny, ale 

zároveň rozkladal aj tvorivosť, individualizmus, samostatnosť a 

zodpovednosť. Najdôležitejšími vlastnosťami boli poslušnosť, lojálnosť, 

triednosť, a kdesi na konci sa krčila odbornosť. Vďaka tejto novej stupnici 

hodnôt neschopnosť dostala zelenú. Absurdnosť s akou fungovalo 

hospodárstvo, mala neblahé dôsledky pretrvávajúce do dnešných dní.  

Ak niektorý podnik neprosperoval, nadriadení jeho úlohy zmäkčili. 

Potiahol za neho niektorý lepší podnik. Takýto administratívny úkon kaličil 

spoločnosť hneď dvakrát. Najprv skorumpoval vedenie neschopných 

podnikov, ktorí sa za rôzne úplatky dožadovali mäkších plánov. Druhých síce 

nekorumpoval priamo, zato ich úplne demotivoval: a boli to práve tí, ktorým 

sa darilo. Lepšie si však napriek tomu nežili. Takže vyrovnávanie znamenalo, 

že lepší sa postupne prispôsobovali horším.  

Najvyššie poschodie v ekonomickej hierarchii obsadili súdruhovia 

v Centrálnej plánovacej komisii. Nachádzali sa na takmer nedotknuteľnej, 

priam božskej úrovni, ak obídeme ich povinný ateistický svetonázor. 
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Z nedohľadnej výšky riadili celý chod hospodárstva. Až kým ich 

z neplánovaného, ale zato očakávaného krachu nevyslobodil „víťazný 

november 1989.“  

*Česi sú tak trocha iní* 

Česká komunistická nomenklatúra bola iná ako slovenská. Vznikla z 

predmníchovských komunistických a zo skorumpovaných 

sociálnodemokratických vrstiev. Pôvod slovenskej komunistickej 

nomenklatúry je zložitejší. Na konzervatívnom Slovensku nemali možnosť 

rozrásť sa do šírky, ani intelektuálne narásť. Komunisti nemali vlastné široké 

intelektuálne zázemie, ktoré by ich aspoň ako-tak legitimizovalo ako stranu 

s premyslenou a cieľavedomou sociálnou politikou na skutočný prospech 

pracujúcich. Komunistická strana preukázala svoju zubatú nevyspytateľnosť 

hneď po neúspešných voľbách roku 1946. Zosnovala spiknutie proti 

predstaviteľom víťaznej Demokratickej strany a demokrati sa stali prvými 

obeťami komunistickej zvole. Môžeme pripomenúť aj skutočnosť, že medzi 

komunistov sa votrelo množstvo prisluhovačov fašizmu z čias vojny. Práve 

oni v snahe zachrániť sa boli najbrutálnejšími a najtvrdšími zástancami 

nového, opäť totalitného režimu. 

Po puči roku 1948 preukázala strana svoju totalitnú morálku v plnej 

nahote, keď sa kruto vysporiadala aj s vlastnými intelektuálmi ako Clementis, 

Husák, Novomestský a ďalšími. Nebol to obyčajný boj o moc, ale 

implantovaný, dokonca priamo dozorovaný zo ZSSR. Sám Vasil Biľak sa 

priznal, že sa pýtal Bacílka, prečo dovolili politické procesy s vlastnými 

súdruhmi. Neskôr o tom napísal:  

„Povedal som – súdruh Bacílek, my, mladší členovia strany hľadáme 

svoje vzory, snažíme sa pochopiť vaše činy a postoje. Neviem pochopiť tvoje 

počínanie ministra bezpečnosti. Clementisa si poznal dávno pred oslobodením, 

vedel si, že je to dobrý komunista. Z magnetofónovej pásky si počul jeho hlas 

ako sa priznáva, že chcel rozvrátiť socializmus... ako si tomu mohol uveriť? 

Prečo si ho nezavolal, nenechal predviesť Clementisa k sebe do kancelárie a 
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nespýtal sa ho priamo: Vlado, čo sa s tebou stalo? Ako si mohol takto zradiť? 

On by povedal, že ho mučia, a tak sa priznal. Je to také jednoduché, 

súdružské, ľudské, prečo sa to nestalo? Vedenie strany mohlo včas poznať 

pravdu a zabrániť tragédii. Bacílek bez zamyslenia s tvárou naivného chlapca 

sa usmial, kývol rukou a povedal – to by mi vyšetrovateľ Doubek nedovolil.“  

 Na Slovensku kvôli neustálym útokom na cirkev, ale aj kvôli útokom na 

súkromný majetok nemali komunisti príliš silné zázemie. Veď Slovensko, to 

boli státisíce drobných majiteľov pôdy, roľníkov, ktorí žili a živorili na 

kúskoch zeme, a akokoľvek biedne súkromné vlastníctvo znamenalo 

existenciu slovenskej rodiny.  

Aj keď pôvodná láska k pôde na Slovensku vplyvom kolektívneho 

ničenia majetníckych vzťahov postupne vymierala, dodnes je citeľná a 

badateľná. Na jar a na jeseň si celé rodiny vyberajú dovolenky na sadenie 

zemiakov, dorába sa zelenina, len tak, popri zamestnaní, aby bolo na zimu. 

Len to, čo mám doma, je istota, a nik nevie čo príde – a u nás vždy niečo 

príde.  

Slovenskí komunisti sa teda naozaj grupovali prevažne 

z lumpenproletárskych a asociálnych vrstiev. A totalitnú minulosť mali v sebe 

zakódovanú priam v génoch. Veď počas slovenského štátu bolo na 400 tisíc 

členov HSĽS a v neskorších časoch o čosi viac komunistov. Z toho nám 

vychádza, že strany, kde sa rozhoduje o všetkom, boli a sú na Slovensku 

z celkom prirodzených príčin populárne. Nehovoriac o tom, že byť postupne 

členom každej takejto strany nie je nič zvláštne. Horšie je, že širšie okolie to 

nejako zvlášť neodsudzuje.  

*Ideologické preskakovanie zo strany do strany sa v našich končinách 

stalo celkom typickou disciplínou. Takou typickou, že pokojne môžeme 

povedať, že keď si na Slovensku podávali ruky totalitné systémy, tak si 

v nich časom podávali ruky, s väčšími či menšími obmenami, tí istí ľudia*  

Vážený súdruh Kováč, mal by si si uvedomiť niekoľko základných 

postupov. Jednou zo zásad práce straníka je kritika a sebakritika. Kritizovať 
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môžeš všetkých a všetko. Začnime po stranícky – od seba. Pochádzaš 

z neúplnej vidieckej, roľníckej rodiny, ale nevysporiadal si sa s náboženskou 

otázkou. Strana konštatuje, že máš na to času dosť, si mladý káder. Strana ťa 

nechá dozrieť medzi svojimi radovými súdruhmi-pešiakmi a zároveň ťa 

vyzýva, aby si bol v rámci pešiackych povinností tvrdý, rázny, 

nekompromisný, kritický. Bojuj so všetkými, aj so sebou. Kritizuj. Bi aj do 

radov nestraníkov, odhaľuj, poukazuj, poúčaj, vyučuj, presviedčaj, naliehaj. 

Na to si tu. Aby si dozrel, vyzrel, vynikol a napokon podnikol kroky, aby si 

prenikol vyššie, súdruh.  

Vyššie, vyššie, vyššie. Na vyššej úrovni sa už budeš zapodievať vyššími 

úlohami a budeš sa stýkať s vyššími súdruhmi, na úrovni generálnych 

riaditeľov, námestníkov ministerstiev a členov ÚV. Premýšľaj, súdruh Kováč, 

a bojuj s nedostatkami.  

 

Treba mať na pamäti niekoľko základných zákonov totality: Čím vyššia 

funkcia, tým relatívnejšia platnosť zákona pre funkcionára. Najlepšiu službu 

robia gumené zákony – platia niekedy, niekde, pre niekoho. Vernosť ideám sa 

ideálne dosahuje občasným pôsobením gumeného zákona, v rámci uvedenej 

logiky. Gumený zákon pri občasnom použití pôsobí, akoby bol využívaný 

plošne. Pritom nomenklatúra je spod jeho účinku trvalo vyčlenená. Ale len do 

chvíle, kým sa v nej nežiadúco neprejaví nežiaduci škodlivý element.  

Pochopiteľne, každý systém, keď sa už dostane pod pôsobenie 

všeobecného rozvratu, má dva prúdy. Prúd sebalikvidačný a prúd 

sebaobranný. Prvý tvoria sily so slepou filozofiou rakovinovej bunky. Množia 

sa, parazitujú dovtedy, kým nezničia svojho nositeľa a zároveň s ním aj seba. 

Druhé, obranné, dovidia síce ďalej a usilujú sa brániť systém pred úplným 

rozvratom a chaosom, ale vzhľadom na neodvratný zánik, zakódovaný do 

podstaty totality, nedokážu obrániť neobrániteľné. Totalitný režim, ak sa 

nezrúti v konflikte s iným režimom, zrúti sa sám osebe.  

Niektorých socialistických bankárov, ktorým nechýbala úcta voči 

zdravému rozumu a vlastnej profesii, možno prirovnať k bezbranným 
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bojovníkom proti obmedzenosti nomenklatúry. Bankári, vidiac pred sebou 

neúprosné čísla o ekonomike, neoplývali optimizmom, keď spozorovali 

smerovanie bezuzdného hospodárenia a bubnovali na poplach ako prví. 

Samozrejme, v totalitnom režime bubnovať na poplach znamenalo stíšeným 

hlasom „upozorňovať na niektoré javy, ktoré v procese vývoja socialistickej 

spoločnosti by sa neskôr mohli javiť ako nezdravé, lebo sú pozostatkami 

buržoáznych prežitkov minulosti.“ Opatrnosť a kódovaný jazyk boli 

predpokladom prežitia na každom stupni.  

Našťastie, vždy sa nájde niekoľko triezvych hláv, ktoré vytvoria 

v systéme vrstvu aspoň tichého nesúhlasu. Alebo vnútornú opozíciu.  

Postavenie vnútornej opozície niekedy býva ťažké. Nie je možno 

prenasledovaná tak kruto a razantne ako otvorená, nie je vystavená 

nebezpečenstvu smrti, alebo straty slobody. No treba pripomenúť, že u 

všeobecnej pospolitosti nemá ani gloriolu hrdinu a sotva ju niekedy mať bude. 

Postavenie vnútornej opozície totiž pri pohľade zvonku nie je nijako viditeľné. 

O to citeľnejšie je vnútri systému.  

Človek, ktorý sa ocitne v stave vnútornej opozície, po celé roky žije 

v permanentnom napätí a strehu. Je v neustálom konflikte. Stojí na hrane, je 

tlačený do straníckych výhod, niekedy dokonca aj do straníckych 

protizákonností, aby sa v budúcnosti stal poslušným rukojemníkom, aby bol 

vydierateľný, a teda použiteľný na vykonávanie nepríjemných úloh. Človek sa 

do vnútornej opozície dostane, len čo odmietne výhody, len čo odmietne svoju 

osobnú stranícku korupciu.  

*Odmietnutie korupcie je pre systém vážny signál, aby sa zamyslel nad 

svojím „čistým“ členom. Aké má úmysly? Čo zamýšľa? Prečo chce byť lepší 

ako my? Nechce sa nám mstiť? Nepripravuje na nás udanie? A čo chystá do 

budúcna? Zvykne sa im hovoriť – nečitateľní* 

Mravný človek v nemravnom systéme má veľmi ťažkú, 

nezávideniahodnú pozíciu. Žije dvojitý život, zachováva si svoju tvár a 

zároveň vie, že proti systému je bezmocný, že mu neostáva, len udržiavať 
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zdanie spolupatričnosti. Človek vnútornej opozície je medzi dvoma 

mlynskými kameňmi, pretože z pohľadu nestraníkov patrí medzi vyvolených, 

ale aj vnútri je rovnako podozrivý s rovnako zamrznutou kariérou. Vyžaduje si 

to veľkú mravnú silu, aby vnútorný oponent si svoj status podržal a nezlyhal, 

nezlomil sa.  

Podobné pocity sa miesili aj vnútri Michala Kováča. Ak pôsobíme 

v banke, ktorá je dôležitou súčiastkou kolosálneho nezdravého mechanizmu a 

poznáme jeho pomýlený chod, ako sa zachováme? Necháme ho pôsobiť, kým 

mu nedôjde dych a potom sa v tichosti všetci rozídeme?  

Tak nejako sa na Slovensku skončila arizácia. Mala „očistiť Slovensko 

od svojho nepriateľa, vykorisťovateľa“, mala pozdvihnúť hospodárstvo „bez 

úžerníckych živlov“. Lenže chorý mechanizmus – štátna krádež kombinovaná 

s napomáhaním genocíde – nemohol mať dlhé trvanie a ani nemal. 

Zdeformovaný etický rozmer arizácie ju predurčil na ekonomický krach, 

ekonomicky dodýchala ani nie na polceste.  

Ako sa mala skončiť centrálne plánovaná ekonomika? Tí, čo predvídali a 

mali v sebe morálku, sa ozvali. Aj keď to bolo vnútri systému. Aj keď ľudia, 

ktorí boli z rôznych príčin mimo komunistickú politiku, ťažko pripúšťajú, že 

niekto vnútri komunistického politického diania mohol mať nejaké zásluhy na 

zmierňovaní režimu.  

 

Bankári teda videli a poznali ekonomickú podstatu. Od začiatku vedeli, 

že systém je neudržateľný, že ho treba zmeniť. Preto sme dávali požiadavky na 

zmenu plánovitého riadenia. A na lepšie zhodnocovanie zákona hodnoty.  

Kováč patril do skupiny, ktorá si myslela, že administratívny systém je 

postupne možné zmeniť na systém ekonomickej logiky. Inými slovami – na 

trhový systém, alebo, použijúc to hrôzostrašné spojenie – systém 

kapitalistický. V kuloárových rozhovoroch vznikali aj odvážne myšlienky o 

zmene politického systému. Ale to bolo príliš, príliš odvážne, príliš vzdialené, 

a v bipolárnom svete to bolo rúhačstvo, hodné zapálenia tých najhrubších 

polien pri chabých nohách kacíra.  
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Najväčším trestom pre odborníka je, ak sa má prizerať na svojich 

diletantských nadriadených, ktorých jedinou prednosťou je lojalita voči 

vrchnosti. Ak musí byť odborník účastný na ich omyloch, chybách, na 

postupnom spľasnutí ich spupnosti a pomalom dozrievaní na úroveň 

odborníka, nedáva to veľa dôvodov na životný optimizmus. Tak sa na 

Slovensku z diletantov postupne stávajú odborníci, a z odborníkov sklamaní 

dôchodcovia.  

 

Roku 1961 odborné kruhy očakávali posilnenie slovenských kompetencií, 

na ktoré nedošlo pri aplikovaní Košického vládneho programu. Spomínam si, 

keď ekonómovia na Slovensku začali porovnávať ekonomickú úroveň medzi 

Čechami a Slovenskom. Na Ústredí štátnej banky sme dokazovali, ako sa 

roztvárajú nožnice medzi ukazovateľmi životnej úrovne. Na Slovensku síce 

úroveň rastie, ale rozdiely sa nestierali, tie sa zväčšovali. Začalo sa hovoriť, 

že je treba posilniť postavenie slovenských orgánov a prežili sme veľké 

sklamanie, keď roku 1961 došlo k zrušeniu Zboru povereníkov a ostali len 

kompetencie na úrovni národnej rady. Mnohí poukazovali na to, že už v KVP 

boli požiadavky rešpektovať princíp dvoch rovnoprávnych národov, ale to sa 

nikdy neuskutočnilo. Roku 1961 sa stratilo aj to, čo sa získalo pri obnove ČSR. 

Takto intenzívnelo presvedčenie istých ľudí z radov inteligencie, že 

usporiadanie vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi vyžaduje symetriu. To 

znamená, že by mali vzniknúť národné orgány na Slovensku aj v Čechách.  

Šesťdesiate roky priniesli postupné dozrievanie výskumníkov v 

plánovacích komisiách. Pochopili potrebu zmien, stačilo pár rokov, aby sa 

ukázalo čo je a čo nie je životaschopné. Ťažšie bolo, aby to pochopili stranícki 

funkcionári. Časť ekonómov bola vždy vďaka svojim skúsenostiam vpredu. Ak 

to však nebolo prepojené na funkcionárov strany, tak to nemalo nádej. 

Zásadné veci sa prerokovávali v sekretariátoch ÚV KSČ, niektoré na 

zasadnutí politbyra, a až potom sa dostali na zasadnutie vlády. 
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*Revolúcia je ópium, aj tá, čo sa odohrala začiatkom šesťdesiatych 

rokov na Kube. Ale každá revolúcia sa skončí, nastanú všedné dni a ožijú tie 

isté problémy, ktoré sa opäť vracajú ako večný bumerang*  

Po krátkej kubánskej kríze vznikol v Karibskej oblasti nový režim: 

ostrovná republika Kuba prijala socialistický systém a stala sa tak „Ostrovom 

slobody“. Po niekoľkých rokoch sa už kubánski bankári učia 

v Československu organizovať bankovníctvo a pôsobiť v ekonomike. Michal 

Kováč, ktorému pripadla úloha sprevádzať kubánskych súdruhov a 

oboznamovať ich s domácimi bankovými podmienkami, sa neskôr dostane na 

Kubu prednášať ekonomické vedy.  

Cuba sí, Yankee no, spievalo sa v tých časoch aj v našom rádiu. 

Yankeeovia z Kuby odišli, prišli experti z východnej Európy. Na Kube 

prednášali už s pätnásťročnými skúsenosťami centrálneho riadenia. Pod 

zámienkou, že sa treba vystríhať chýb, sa dokonca odvážili varovať kolegov 

pred príliš toporným centrálnym riadením. Ale aký bol výsledok ich misie 

dnes ťažko posúdiť. Michal Kováč sa za krátky čas naučil po španielsky a 

prednášal v španielčine. 

Kuba bola pre neho poučná. To, čo ostalo po Američanoch, je 

svedectvom opustenej kvality bez spoľahlivého zodpovedného hospodára. 

Prešlo päť rokov od Castrovej revolúcie, ekonomiku sa neveľmi darí 

naštartovať a všetko naokolo chátra. Budovy, luxusné hotely, záhrady, 

tenisové ihriská, všetka sláva a ligot kubánskych letovísk chátrajú. Nevidno, 

žeby sa budovali nové stavby. Je pravda, že sa odstraňuje analfabetizmus, 

zvyšuje sa úroveň vzdelania, dodnes Kuba patrí medzi popredné 

alfabetizované krajiny v Latinskej Amerike. Fascinovaní Čechoslováci sa 

prechádzali po bulvároch, po nádherných plážach a žasli nad prekrásnou 

krajinou. Ale ani nadšenie davov pre novú Kubu nedokázalo zmazať 

nepríjemný pocit socialistických ekonómov, že sem prišli definitívne vytrieť 

z pamäti zvyšky cudzej kultúry.  
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*Keď sa to tak vezme, najlepšie sa pomáha zničiť kapitalizmus. Všetko, 

čo po sebe zanechal sa rozoberie a rozdá. Všetko je naše, niečo výhodné len 

moje, ostatné je všetkých, čiže ničie. Koľkokrát v dejinách sa ako-tak 

fungujúca spoločnosť urputne prebudovávala na nefungujúcu...* 

Zánik kapitalizmu sa na Kube prejavil oveľa rýchlejšie ako u nás. 

Kubánski kolegovia bývali vo vilách po kapitalistoch, ale paláce i parky 

chátrali. Kubánci sú priateľskí a veselí, ale nedalo sa povedať im nahlas, že 

my sme ďalej a že to, čo prinášame, je prekonané. Že sme to prekonali aj my, 

čo sme sa to pokúšali uviesť do života. Zato Fidel bol ópium. Ak niekto 

nadovšetko miloval svojho diktátora, tak to boli Kubánci. Celé hodiny 

dokázali počúvať svojho vodcu a ópium lásky davu podnecovalo vodcu k ešte 

väčším rečníckym výkonom.  

Možno sa Kubánci poučia z našich reforiem, mysleli sme si, možno 

pochopia, o čom hovoríme medzi riadkami po 15. rokoch skúseností. Bola by 

veľká škoda tejto prekrásnej krajiny, ktorá mohla prekvitať vďaka turistickému 

ruchu. Títo jednoduchí priateľskí ľudia by si to zaslúžili. 

Na brigádu pri zbere trstiny sa vybrali zavčas rána. Lebo o desiatej je už 

slnko vysoko na oblohe a pracovať pod jeho spaľujúcimi lúčmi sa nedá. Auto 

zabočilo na plantáž a mladí československí hostia vystúpili medzi zberačmi 

trstiny. Náhle prišla vzácna návšteva. Medzi zberačov zavítal Che Guevara, 

idol kubánskej revolúcie. Zvítanie bolo búrlivé. Veľký revolucionár nezabudol 

ani na súdruhov z ďalekého spriateleného Československa a zvítal sa 

s každým osobitne.  

Krátko nato veľký revolucionár a Fidelov druh odišiel z Kuby do 

Bolívie. Spodné informačné prúdy nahrádzajúce objektívne spravodajstvo 

hlásili, že sa nepohodol s Fidelom. Nezhody diktátorov neprekvapujú, veď je 

známa skutočnosť, že budovať je oveľa ťažšie, ako robiť revolúciu.  

Che vyriešil svoj problém s Fidelom ako pravý revolucionár: vydal sa 

hľadať inú krajinu pre svoju vlastnú revolúciu a svoju vlastnú diktatúru. Len 

predčasná smrť a romantický portrét s baretkou, ktorý obletel svet a dodnes 
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fascinuje mladých ľavičiarov, urobili z neho v šesťdesiatych rokov idol 

európskej mládeže.  

Po návrate z Kuby je z Kováča svetobežník. Stáva sa námestníkom 

oblastného riaditeľa štátnej banky, onedlho opäť odchádza do zahraničia, 

tentokrát do Londýna. Stal sa námestníkom riaditeľa Živnostenskej banky.  

Sme citliví na výber ľudí zo Slovenska ak ide o reprezentáciu smerom do 

zahraničia. Na podobný post nebol zo Slovenska vyslaný ani jeden pracovník, 

ale v tom čase bol generálnym riaditeľom Československej obchodnej banky 

Slovák, Július Kovalčík. On si vyhliadol Kováča a ponúkol mu významné 

miesto v Londýne.  

Teraz už nejde učiť Kubáncov, ale vlastne – učiť sa bude on. Nuž, aký je 

ten nenávidený a zatracovaný trhový systém? 

Z Kuby si priniesol skúsenosti o tom, ako sa rodí niečo nové, nie celkom 

overené či vyskúšané. Všetko na pozadí fungujúceho systému, ktorý bol 

nesmierne vzdialený, nepoznaný, nedosiahnuteľný. Na Kube videl len 

chátrajúce zvyšky, jeho vonkajšie prejavy. Domy, vily, luxusné hotely, 

parky... Ale ako funguje skutočná banka? Ako pôsobí v trhovom 

hospodárstve? Ako riadi finančné toky, ako ich usmerňuje, ako fungujú 

vzťahy, ktoré tvoria dokonalý systém krvného obehu?  

Kapitalizmus pôsobil na našinca ako zázrak. Už len nahliadnutie za 

železnú oponu do slobodného sveta prinášalo prekvapenia. Ten zatracovaný 

vykorisťovateľský kapitalistický svet je nielen plný tovaru a lákadiel, ale aj 

práce i relatívne pokojného života. Najmä bez všadeprítomného 

odzbrojujúceho hundrania na režim. A reťaz prekvapení sa s prvým dotykom 

s trhovou spoločnosťou nekončila, naopak. Ekonomika funguje celkom 

nezávisle na bedlivom straníckom oku, každý plní svoju úlohu vo svojom 

postavení, na svojom mieste. Pre povrchnejších bývali vrcholom šoku 

návštevy v supermarketoch plných rozmanitého tovaru, na aký sa doma stáli 

nekonečné rady.  

Slovákov bolo na služobných postoch v zahraničí poskromnejšie. Aj 

preto českí kolegovia boli na profesionálnu prácu pripravení lepšie – mali viac 
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možností profesionálne rásť. Dôkladnejšie poznali trhový mechanizmus. 

Kováč v Londýnskej pobočke Živnostenskej banky definitívne pochopil, že 

cesta k ekonomickej prosperite vedie prostredníctvom trhového princípu. Že 

riadenie straníckymi laikmi a ich odborné plánovacie komisie celkom 

nepokryte privolávajú ekonomickú skazu.  

 

Hneď prvý deň po príchode nás zaviedli do bytu, kde budeme bývať. 

Pomáhal nám pracovník, ktorý pracoval v pobočke banky a mal za úlohu sa 

o nás postarať. Pýtali sme sa: 

– Kedy si môžeme kúpiť televízor? 

– Hoci aj hneď, – povedal.  

– A to už ako? – čudovali sme sa.  

Ale on sa smial.  

– Veľmi jednoducho, – povedal. Vzal so sebou preukaz banky a ešte v ten 

deň nám priniesol televízor a nainštaloval ho.  

Vtedy som si prvýkrát uvedomil, ako funguje rozdiel medzi dvoma 

spoločenskými systémami. 

Rok 1967, to už nie je doba spred desiatich rokov. Dozrel čas na kritický 

pohľad na vlastné hospodárenie, a najmä na jeho výsledky.  

Pozrime sa – toto je nenávidený kapitalizmus. Ráno nastúpiš do 

zamestnania a poctivo si odvedieš svoju prácu, medzi odborníkmi, ktorí 

rozhodujú vďaka svojej odbornosti a nie príslušnosťou k politickým stranám. 

Spoločnosť vôbec nie je bezohľadná k menej schopným ľudom a dáva šancu 

aj im. Aj oni majú možnosť uplatniť sa. Vojdeš do obchodu a kúpiš si čo 

potrebuješ. Ak všetci hľadia dopredu a dopredu aj kráčajú, potom týmto 

smerom postupuje celá spoločnosť. Ale ak hľadíme dopredu a s jasotom 

pritom cúvame späť a ešte sa s tým vystatujeme... nie, nie. S týmto 

pokrytectvom je treba skoncovať.  

 

Roku 1968 už aj západný svet vedel, že sa odohrávajú zaujímavé zmeny. 

Anglickí kolegovia sledovali Dubčeka a pociťovali sme, že aj my sme pre nich 
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zaujímaví, že majú radosť zo zmien v Československu. Absolvoval som 

niekoľko rokovaní – mali taký zvyk, že ak chceli poznať nového pracovníka, 

tak ho pozvali na obed a tam som pozoroval, že za týmto spoločenským aktom 

je prvé zoznámenie, kontakty, potom už vzťahy nevyžadovali toľko byrokracie.  

A potom sa dovalil august a s ním strašné sklamanie. Pohľad z druhej 

strany na to, ako sovietske vojská za jedinú noc obsadili republiku, priniesol 

obavy. Desaťtisíce ľudí sa zhromaždili pri Hyde parku a tých niekoľko 

československých občanov ostalo v nemom úžase, že na podporu malej 

krajiny kdesi na východe dokáže vyjsť do ulíc toľko Londýnčanov. 

Neuveriteľné. Samozrejme, do ulíc nevyšli všetci obyvatelia Londýna, ale ani 

všetci Česi a Slováci, ktorí tam v tom čase pobývali... 

 

 Aj medzi nami boli takí, čo sa nezúčastňovali na protestoch, ale aj takí, 

čo prišli, aby zistili, kto tam bol. Až neskôr som si uvedomoval, že vo Veľkej 

Británii aj inde im záleží na vývoji v Československu, či v iných socialistických 

krajinách. Vtedy som začal pociťovať spolupatričnosť s tým svetom. Nie sme 

sami. Nedalo sa odhadnúť či je to márne, ale pre každého Čecha a Slováka to 

bolo nesmierne povzbudzujúce. To bol môj najväčší zážitok v Londýne.  

Nesmieme zabúdať na Alexandra Dubčeka. Keď v auguste 1968 vpadli 

do krajiny okupačné tanky, bola to predovšetkým jeho tvár s ľudským 

úsmevom na státisícoch portrétov, ktorá sa stala jedinou zbraňou proti 

valiacim sa pancierom. Na dlhé mesiace zostala jedinou útechou pre všetkých, 

ktorí sa ani v tieni boľševizátorov a normalizátorov nechceli vzdať svojich 

ušľachtilých ideálov. Je pozoruhodné, že tak presne a citlivo, teda v kontexte 

doby a situácie, vnímajú a ctia si zásluhy Alexandra Dubčeka humanisti a 

demokrati na celom svete. A naopak, malicherní a necitliví domáci 

hodnotitelia skúmajú Dubčekov charakter a politické rozhodnutia jednotlivo, 

vytrhnuto, jednostranne, so zaslepeným fundamentalizmom a pokúšajú sa 

zatisnúť túto jedinečnú postavu moderných slovenských dejín kamsi na okraj 

historickej pamäti. Pokúšajú sa hodnotu Dubčekovej osobnosti zdevalvovať, 
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aby neprečnieval a tým neurážal mnohých priemerných, mravne a duchovne 

malých.  

*Niekedy veľkosť človeka nespočíva v tom, koľko dokáže odniesť, ale 

koľko dokáže odmietnuť…*  

V septembri šesťdesiateho ôsmeho roku sa Kováčovi prihovorili priatelia 

z anglických bánk. Keď sa situácia v Československu takto nečakane zmenila, 

zaujali k tomu postoj. Navrhujú, aby zostal v Londýne aj naďalej, a čo sa týka 

ďalšieho pôsobenia, je tu niekoľko ponúk, pán Kováč si môže vybrať. Nuž, 

vyberať si z anglických ponúk v čase, keď je ekonomická reforma viac-menej 

premyslená a čoskoro sa môže začať veľká zmena... nebolo by to zbabelé a 

sebecké? Isteže, bolo by pohodlné začleniť sa do fungujúceho systému a 

zabudnúť na zmeny v krajine, kde pre ne nemajú pochopenie, a venovať sa 

svojim osobným záujmom. Aj ďalšie ponuky prichádzajú každý deň, dokonca 

aj od priateľov zo zámoria.  

Prešiel rok od nešťastného 21. augusta, Dubčeka vystriedal Husák a 

pripravovala sa federácia. Energia na zmeny v ekonomike sa presmerovala na 

zmeny štátoprávne. Nebol to prvý pokus komunistov odlákať pozornosť od 

skutočných problémov. Na tento trik skočila najmä slovenská verejnosť. Ak 

už nebudeme mať demokraciu a trh, aspoň budeme mať svoju republiku 

v republike. Strategický ťah komunistov sa podaril. Na Slovensku sa stav 

upokojil, utíšil, kým v Prahe boli na prvé výročie augusta veľké demonštrácie 

potlačené surovou policajnou silou.  

Začali sa čistky. Najprv na najvyšších miestach a postupne zostupovali aj 

na nižšie poschodia. Kováča prorefermné sily navrhli za guvernéra Národnej 

banky a pozvali ho do Československa pracovať na zákone o bankách. Uveril 

tejto ponuke a koncom augusta 1968 nasadol spolu s manželkou do auta. 

Manželky, ktovie odkiaľ, prichádzajú vždy s iracionálnymi predtuchami. Ale 

riadiť sa nimi pripadá racionalistom nenáležité, až kým nepríde na lámanie 

chleba.  

– Tak ty naozaj veríš, že na teba čakajú?  
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– Nevidím dôvod, prečo by som neveril. 

– Uvidíš doma… Ostaneš bez zamestnania.  

– To nie je možné. Zmeny v ekonomike sa tak pýtajú na svet, že každý 

rozumný hospodár ich musí prijať.  

– Ale to by si musel mať do činenia s rozumnými hospodármi... 

– Navrhol ma sám Pavlenda. Myslíš si, že by si dovolil našiť na mňa 

búdu? 

– Ach, Pavlenda. Odkiaľ máš istotu, že nie ste na jednej lodi? 

Koncom septembra sa pripravovali podklady na zasadnutie ústredného 

výboru strany a všetci proreformní komunisti z národných i z federálnej vlády 

sa ocitli v ohrození. Kováč po príchode domov navštívil riaditeľa Oblastného 

ústavu ŠBČS v Bratislave. Veď prvého septembra mal nastúpiť do Prahy za 

guvernéra banky, byt bol pripravený, a stále sa nič nedeje.  

Napokon sa po skončení príprav septembrového pléna ÚV KSČ ocitol na 

zozname namiesto Kováča Rudolf Rohlíček. V ten deň Kováč šiel domov 

pomaly, nikam sa neponáhľal. Po toľkých rokoch sa zrazu zmysel náhlenia 

kamsi vytratil. 

Manželka je v okne a zďaleka pozoruje svojho muža, ako sa blíži domov.  

– Tak, mala som pravdu?  

Kováč mlčky prikývol.  

Naoko sa nič nedeje. Kováč sa stal námestníkom oblastného riaditeľa 

Ústavu štátnej banky, Mišejeho. Ale celý vývoj sa začal veľmi rýchlo uberať 

späť.  

 

 Manželka mi nič nevytýkala, snažila sa ma upokojiť, ja zasa ju. Vedel 

som, že jej sa to môže dotknúť viac. Ako pedagogička na Vysokej škole 

ekonomickej bola ohrozená viac, ale v tú chvíľu sme sa snažili s tým vyrovnať. 

Sledovali sme ďalší vývoj, ktorý neprinášal nič príjemné – každý deň, týždeň, 

mesiac… Blížili sme sa k normalizácii a o nejakých reformách sa dalo akurát 

snívať.  
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*Sú dve možnosti, ako sa vysporiadať s faktom, že sú aj lepší od nás. 

Prvou je vyrovnať sa lepším a sám sa ním stať. Druhou je lepších zničiť. Je 

zaujímavé pozorovať postoj ľudí, skupín, národov – voči lepším ľuďom, 

skupinám, spoločenstvám*  

Doma sa diali veľké zmeny. Gustáv Husák je už na čele strany. 

Vynikajúci, inteligentný rečník, priamy, pomerne arogantný, čo v ľudových 

vrstvách na Slovensku je vítaný spôsob prejavu. Vedel však byť aj ironický, 

miestami vtipný s briskným postrehom, človek, ktorý podobne ako Fidel 

Castro dokázal rozprávať a rozprávať a človeku sa celý čas zdalo, že má 

pravdu.  

Tajomstvo dobrých rečníkov spočíva v niekoľkých základných črtách. 

Rozprávajú o problémoch a súcitia s každým, koho sa problémy týkajú, koho 

trápia. Navrhujú všakovaké riešenia, zastrájajú sa, sľubujú potrestanie 

vinníkov. Málokto však postrehne, že ich riešenia bývajú navzájom 

protichodné a teda sa splniť nedajú. Vinu za to však už nik nepripisuje 

despotickému tárajovi, ale tajuplným záškodníkom. Veď despota všetko tak 

pekne pomenoval a sľúbil nápravu… Rečníci zakaždým pôsobia jednosmerne, 

deklamujú, ale nikdy nediskutujú, nikdy žiadne problémy neriešia, zakaždým 

len upevňujú vlastnú moc. A problémy narastajú, vznikajú nové a staré sa 

zakoreňujú. Rečníci sa zastrájajú neviditeľnému nepriateľovi, chrlia síru a 

oheň, kritizujú imaginárnych „škodcov“. Nekonečný kolobeh diktátorského 

riešenia vlastne žiadne riešenie, okrem ilúzie, že niekto má skutočný záujem o 

obyčajného človeka, neprináša.  

Husák svojho času dostal spoločnosť do stavu opojenia sentenciou – 

Naši ľudia by chceli po socialisticky pracovať a po kapitalisticky žiť. Táto 

myšlienka mu u poslucháčov získala značnú popularitu a Husák si mnohých 

občanov získal na svoju stranu aj ďalšími podobnými sentenciami. Pre jeho 

„otvorenosť, odvahu pomenovať veci a nebojácnosť priznať, že nie všetko sa 

v republike darí, akokoľvek to v strane chceme“.  

Myšlienka o kapitalistickom nažívaní pri socialistických výkonoch je 

typický rečnícky zvrat, celkom vtipný, je použiteľný pri ktoromkoľvek 
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spoločenskom posedení, dá sa aplikovať na čokoľvek. V reálnom živote stráca 

akúkoľvek vážnosť. Evokuje otázky, ktoré už diktátor nepripúšťa – napríklad: 

Kto stanovuje v spoločnosti normy, a teda aj prácu a jej výsledky? Nie sú to 

práve autori podobných bonmotov? A aké sú tie normy a zákony, podľa 

ktorých sa spoločnosť správa tak paradoxne ako uvádza jeho vtipná replika? 

Prirodzene, diktátori otázky nepripúšťajú, preto spoločnosť ostala pri 

bonmote. Nič to nemení na Husákovom kaukliarstve, napokon, takých sme 

mali pred ním, a ako čas ukáže, na Slovensku sa ich rodí dostatočné množstvo 

na export.  

*Priateľstvo je dobrá vec, povznášajúca. Epikuros ho dokonca radí 

medzi najvýznamnejšie hodnoty v živote človeka. Nuž ale priateľstvo Kováča 

s Loeblom sa neveľmi nevyplatilo*  

V Loeblovej kancelárii sa objavila Kováčova londýnska korešpondencia. 

Nijako sa v nej netajil odporom k socialistickému ponímaniu ekonomiky, ani 

so svojimi sympatiami k trhu. A to sa stalo klincom, ktorý sa zatĺka ako 

posledný. Kováčovými klincami sa stali práve tieto listy.  

Vylúčili ho zo strany. Z tej komunistickej, kam vstupoval s nádejou, ale 

spomeňme si, že aj s obavami. Nádej predstavoval fakt, že je to skupina ľudí, 

ktorí chcú priniesť obyčajným ľuďom blaho. Obavy sa zjavili tiež – vari sa 

nehovorilo o tom, že komunisti sa s kresťanstvom nikdy nezmieria? Nechodil 

napokon sám strážiť kňaza, aby ho nezasiahla železná päsť strany?  

Viac ako dvadsať rokov trvalo jeho členstvo v strane, ktorá ho krok za 

krokom presviedčala o svojom totalitnom pôvode, spôsoboch a nekalých 

plánoch do budúca.  

S inými „nepriateľmi“ sa strana vysporiadala dávnejšie: zabudol už vari 

na Clementisa, Slánskeho, Novomestského, napokon aj na Husáka a 

ďalších...? Zabudol čo je to za spolok zosnovaný zo vzájomne nepriechodných 

poschodí moci, úplne nevyspytateľný a nepredvídateľný? V deň, keď mu 

oznámili, že strana už s ním ďalej nepočíta pochopil, že jeho kariéra 

definitívne skončila. 
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Strana však vie byť aj vďačná. Svojim kádrom dávala možnosť, akú 

obyčajným nestraníkom nikdy. Ak sa jej straník chytí a odvedie kus práce, 

prípadne aj viac, a myslí pritom na svojich nadriadených, postúpi vyššie. Ak 

človek pracoval vo výrobnom podniku a vedel šikovne narábať s peniazmi, 

bol poslušný a vedel sa správne zachovať, mohol veľmi prijateľne fungovať 

vo svojej funkcii. A nemusel sa báť nijakej kontroly, novinárov, žiadnych 

krikľúňov. Ak bol káder naviac dostatočne lojálny a zapadol do partie vyšších, 

skutočne mohol postúpiť. Ako sa zužovala špička nomenklatúry, tak sa aj 

prehlbovala ich beztrestnosť. Hra s veľkými mala svoje neúprosné pravidlá. 

Kto sa do nej dostal a zlyhal v predstavách nomenklatúry, skončil biedne. Tým 

biednejšie, čím bol vyššie.  

Michal Kováč patril medzi pešiakov. Prirodzene, dobre vedel, čo 

znamená byť pešiakom, vedel i to, že aj z postu pešiaka sa odchádza na dlhé 

roky do nenávratna.  

Prečo, vírilo mu hlavou. Vari chcel kradnúť, chcel niečo pre seba? Chcel 

bojovať proti hocikomu zo súdruhov? Nuž ale, aká tam logika v komunistickej 

strane? Logika diktátu. Koniec koncov, strana mala svoju hlavu v Moskve a 

domáci súdruhovia boli iba vykonávateľmi. Experimenty boli neprípustné, za 

experimenty sa platilo – tankami. Spomenul si, ako ho manželka v Londýne 

varovala. Ako jej neveril. Ako si robil nádeje na zdravý úsudok. Všetko je 

zrazu inak. Zdravý úsudok – kto by sa s takým niečím zapodieval. Zdravý 

úsudok je to, čo najviac prekáža.  

– Tak ma teda vyhodili, – povedal doma.  

– Tak ťa teda vyhodili, – smutne sa usmiala jeho manželka. – Zato ešte 

neprestaneme žiť.  
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*Môžeme si klásť otázku o príťažlivosti komunistickej strany. Do 

svojich radov získala desatinu populácie. Rovnako ako Hlinkova strana. 

Totalitné strany ešte nepovedali posledné slovo, zakaždým sa nájde 

pokušiteľ. Proste – totalitná strana ako spôsob myslenia a konania má vždy 

svojich priaznivcov*  

Aj spisovatelia boli previazaní stranou. Apropo spisovatelia – plniť úlohy 

strany bol veľmi výnosný obchod. Keď dnes zalistujeme v zápiskoch a 

spomienkach spisovateľov, s úžasom zisťujeme, o čom všetkom chcela strana 

rozhodovať – o básniach, románoch, knihách, autoroch, dokonca aj o radení 

veršov v básni. Tajomník ÚV KSS Pavel David vytýkal ideologickému 

tajomníkovi Biľakovi, že ktorýsi básnik napísal o padajúcej hviezde. Vinil za 

to básnika i Biľaka, posťažoval sa politický dôchodca Biľak – podľa strážcu 

čistoty, Davida, vnášali takíto básnici do života neistotu a pesimizmus, pretože 

básnik poukázal na pád komunistickej hviezdy. 

Na druhej strane odmena za poslušnosť bola značná – od neprestajného 

glorifikovania v médiách, cez putovanie po svete, až k umeleckým cenám 

a vyznamenaniam, takže dôvodov na poslušnosť a príslušnosť k moci bolo 

dosť.  

Môžeme sa sporiť o tom, koľko principiálnosti bolo v autorských 

výtvoroch, v umeleckých dielach. Treba však priznať, že keby väčšina 

intelektuálov nedopúšťala skutkov, aké od nich nechcel ani sám režim, 

nemohol by režim samotný narásť do takých obludných rozmerov. Ale 

narástol. Na Slovensku dosť často princípy stoja na vratkých nohách. Ale vari 

aj inde, ak už nemáme príliš trýzniť iba vlastné svedomie. A ak už hovoríme o 

princípoch, ostali len politickí väzni z päťdesiatych rokov, tí jediní neprijali 

medové motúzy a falošné sľuby komunistickej strany. Tí vedeli a poznali na 

vlastnej koži, kto tu vládne – od ÚV, cez celú mašinériu komunizmu po 

dozorcov vo väzniciach.  
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*Buď sa skloníš a dovolíme ti byť niekým, alebo dvihneš hlavu 

a nebudeš nikým*  

Kováč začal zostupovať. V oblastnom ústave banky dostal maličkú 

kanceláriu. Nestýkal sa s nikým. Nik nevyhľadával jeho. Postihol ho typický 

osud odvrhnutých straníkov. Isteže, aj stýkať sa s vylúčeným bolo tak trocha 

nebezpečné, aspoň ak ide o kariéru na pracovisku. Iste zohral úlohu aj strach, 

možno aj zbytočne veľkú. Takí sme. Naše hrdinstvo veľmi rýchlo končí, ak sa 

ohlásia nepatrné riziká pre kariéru.  

Koľko takto vydržím? Mesiac, dva, pol roka...? Alebo – celý život? 

Súdruhovia zo strany už mnohokrát presvedčili, že s nimi si neradno zahrávať. 

Celý život, to pre nich nič nie je. Žiaden život pre nich nemá cenu, prečo práve 

Kováčov by mal byť výnimkou? Napokon, cenu života preukázali 

v politických procesoch v päťdesiatych rokoch, keď sa v rámci bojov o 

postavenie na špičke moci nezastavili ani pred vlastnými súdruhmi. Čože je to 

jeden ľudský život proti boju za mier a komunizmus na celej planéte?  

Množstvo a kvalita slobody sa poľahky zistí, keď človek padne na samé 

dno. Čo s ním bude ďalej? Ako bude žiť? Čo ostalo Kováčovi a ďalším 

tisícom na výber, keď neprešli v normalizačných čistkách? Odísť do stratena, 

zaniknúť v sivom udusenom priemere? Zmiznúť? Vysťahovať sa 

z rozostavanej profesijnej katedrály, a odísť budovať znova, niečo menšie, 

menej náročné, niečo nižšie, niečo, čo tak silno nekľaje oči? Naozaj ostal 

úplne bez šance?  

Dvadsať rokov bol v rozpoložení takom typickom pre Slovensko – sme 

jedným dychom i za i proti. Skúšame aj kráčať s mocou, aj byť proti nej, áno i 

nie v jednom slove, v jednej myšlienke, v jednom živote. Preto si mohla 

totalitná strana zaviazať desať percent obyvateľov a mnoho ďalších tichých 

prívržencov i tichých nepriateľov. Ale v skutočnosti jeden druhému 

prekážame. Jedni chcú diktatúre slúžiť, iní nie, ale napokon slúžia všetci. 

Diktatúry prevalcovali aj väčšie národy, aj keď treba povedať, že mnohé 

národy dokázali aj vzdorovať.  
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Kováč má za sebou dvadsať rokov života v pokore pred diletantmi a 

nevedomcami a treba povedať, aj medzi zločincami. Niektorí z nomenklatúry 

si toto označenie podľa demokratických meradiel celkom zaslúžia.  

Keď bude zle, vystúpim, vravieval si pred rokmi mladý Michal. Keď 

prišiel čas a bolo zle, nevystúpil. Do bezvýznamného postavenia by so sebou 

stiahol príliš veľa životných investícií. No a teraz ho vylúčili. Mohol by sa 

rozlúčiť s dvojtvárnosťou a napätím. Mohol ostať slobodným človekom, 

odbremeným od nezmyselných straníckych povinností, názorov, školení, 

predsavzatí, odbremenený od povinnosti klamať sám seba a žiť v pretvárke. 

Kováč však urobil niečo celkom iné. Premýšľa logicky: Aj ONI, 

normalizátori predsa potrebujú odborníkov. Aj ONI musia dokázať národu, že 

spravovanie vecí je na prospech občanov. Aj oni musia pracovať s 

odborníkmi, či nie? Predsa len to ešte skúsi... 

Kováčova logická otázka vyslovená v časoch normalizácie si zaslúži 

odpoveď: Žiadna totalita sa nedá merať logikou. To je len omyl mnohých 

intelektuálov, mierumilovných, vzdelaných, mravných ľudí, že totalita je 

reformovateľná a poučiteľná hlasmi zdola. Totalita sa totiž nikomu 

nezodpovedá, nikomu nemusí nič dokazovať. Pochopiteľne, okrem svojej sily. 

Preto totalita prijíma zdola len tie podnety, ktoré upevnia jej silu, posilnia jej 

ideológiu, spopularizujú jej spôsoby alebo protagonistov pohybujúcich sa na 

výslní. Iné podnety, najmä diskusia a otvorenosť, sú pre ňu rozkladné a teda 

nebezpečné, neprijateľné.  

Napriek tomu Kováč skúsi zvrátiť chod veci. Má 40 rokov. Má 

vzdelanie, skúsenosti, chuť do práce. Chce byť pri tom, keď sa rozhoduje o 

ekonomických vzťahoch. Aj keď to bude na hrane noža a bude to vyžadovať 

oveľa viac kompromisov ako pred rokmi. Vtedy, v päťdesiatych rokoch, po 

prvých represáliách sa vari dalo očakávať, že strana sa postupom času 

sofistikuje, zjemní spôsoby, pristúpi na zmeny. Vtedy ešte bola aká-taká šanca 

na vzdialenú pravdu. Teraz v čase normalizácie bolo jasné, že sa nepôjde 

dopredu, ale dozadu. Späť do východiskovej polohy, a kedy nastane obrat vo 

vývoji, to si netrúfal predpovedať ani najoptimistickejší prognostik.  
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Kováč sa prvýkrát nechal do strany zlákať. Tentokrát, naopak, pokoril sa 

jej. Uvážil, sklonil sa pred svojimi životnými princípmi aj nad písacím stolom 

a začal písať. Napísal svojim sudcom prosbopis: Vážení súdruhovia, začal… 

Uznal víťazstvo ich nerozumu a brutálnej sily, pomenoval ho jazykom 

víťazov, hoci si myslel svoje. Nechcel od nich odísť príliš ďaleko…  

Pochopiteľne, odsúdenec nemal šancu. Komunistickým predákom 

pôsobilo veľmi dobre, keď sa im odborníci, významné osobnosti podkladali, 

keď chodili, prosili, sľubovali, ako sa polepšia. Na oboch stranách vedeli, že 

niet dôvodov na polepšenie, na uznanie chýb, ale bola to formulka sľubu 

bezpríkladnej vernosti. Víťazstvo nad „pravicovými revizionistickými a 

oportunistickými živlami“ bolo skvelé, chutné, obrovské. Čo na tom, že 

krajina bola okupovaná tankami, že sa stratila jej tak či tak okyptená 

suverenita. Najhlavnejšie bolo, že moc zostala v  rukách. Sovietske tanky 

v krajine – to sa časom zakamuflovalo, veď ich ani nebolo vidno, ba postupom 

času sa na ne úplne zabudlo...  

*Tie socialistické kancelárske chodby akoby niekto projektoval cielene 

– v každom úrade, na každej chodbe sa našla malá miestnôstka, niečo ako 

trestnica*  

Úradníkov ani v socializme nebolo možné nechávať po škole, preto 

nepohodlných poschovávali práve do tých zastrčených komôrok. Po 

straníckych čistkách sa v takejto kancelárii na konci chodby ocitol aj inžinier 

Kováč. Ostali mu len pohľady kolegov. Spočiatku sympatizujúce, veľavravné 

a solidárne, ale ako šiel čas, pohľady zvlažneli, zosmutneli, začali sa lámať, 

krútiť, uhýbať. Napokon, keď sa vylúčený Kováč zmenil na výčitku, aj 

nositelia pohľadov ho radšej obišli, radšej si ho nevšimli. Človek zhora 

zastrčený na koniec chodby, keby už radšej niekam odišiel. Už len preto, aby 

nepripomínal nepríjemné chvíle. Alebo, povedzme si pravdu, aby nás tam 

nestiahol tiež.  

Jedného dňa sa ozval riaditeľ bratislavskej pobočky štátnej banky Jano 

Majling.  
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– A či by si neprišiel sem, ku mne. Bude lepšie, ak budeš medzi ľuďmi, 

ktorí ťa nepoznajú, stratíš sa, a potom sa uvidí. Nič nie je na tomto svete 

večné.  

Za tieto slová sa naozaj treba poďakovať, nebolo ich veľa. Kováč sa stal 

takzvaným obyčajným úradníkom. Kariéra sa skončila, robili ju iní. Opäť 

v bankách objavovali objavené, aby po rokoch mohli dospieť tam, kam 

dospela generácia pred nimi: inžinier Kováč a jeho kolegovia. Pateticky by 

sme mohli povedať – zastavil sa čas. Smola je len v tom, že on sa naozaj 

zastavil.  

Žiadna totalita nie je dôsledná; vyplýva to jednak z jej povahy, ale aj zo 

skutočnosti, že nie je na svete sama, že jestvujú aj vzťahy úplne nezávislé na 

systéme. Preto je plná rozporov a paradoxov. Aj Kováč na svojom novom 

mieste – darmo bol nežiadúci živel – pripravoval podklady pre ÚV KSS. 

Naviac dostal za úlohu školiť mladých absolventov, učiť ich bankovú 

abecedu; na to všetko vypracoval študijné plány. Neskôr prednášal aj na 

Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave.  

Každá socialistická päťročnica bola síce ovenčená slávou, ale zároveň 

prinášala zistenie, že socialistická ekonomika nie je schopná držať krok 

s okolitým vyspelým svetom. Naopak, prognóza je neradostná a úpadok 

neodvratný. Na smiech i do plaču boli okázalé oslavy socialistických 

úspechov. Celoštátne spartakiády, masové oslavy všetkých možných výročí, 

manifestácie v predvečer sviatkov i za denného svetla – všetko malo navodiť 

optimistickú, budovateľskú atmosféru, hoci dávno v ňu neverili ani jej 

stvoritelia.  

Blížila sa éra perestrojky. Škoda, že predvídanie ekonomickej budúcnosti 

je zakaždým vlastné len úzkemu okruhu odborníkov alebo intelektuálov. 

Škoda, že väčšina ľudí vníma samých seba v uzučkom časovom aj územnom 

priestore a to im nedáva šancu vidieť a predvídať celkom banálne pravdy.  

*Totalita a kolektívna vina sú ako matka s dcérou. Za kolektívnu vinu 

sa najradšej skrývajú práve tí, čo nie sú ochotní pripustiť zložitosti sveta, nie 
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sú ochotní rešpektovať človeka ako samostatnú bytosť. 

Pomocou uplatňovania kolektívnej viny sa vládne pomerne jednoducho. O to 

viac škôd však spôsobuje*  

Deklarácia základných ľudských práv, prijatá po 2. svetovej vojne 

všetkými krajinami OSN, ustanovila čosi, čo dovtedy v histórii nemalo 

obdobu – práva človeka ako neopakovateľnej bytosti nadradila nad všetky 

práva vyplývajúce zo štátnej príslušnosti, náboženského presvedčenia, 

národnej, rodovej, skupinovej príslušnosti. Stanovila úroveň vnímania slobody 

človeka, ktorá stojí najvyššie, nad akýmikoľvek záujmami. Od tejto deklarácie 

sa mali odvíjať ostatné základné zákony štátov ústavou počnúc.  

Normy teda boli, ale ich neohroziteľní porušovatelia tiež. Skutočnosť, že 

dodnes v mnohých krajinách majú s dodržiavaním ľudských práv problémy 

naznačuje, že vymaniť sa zo stereotypu je ťažké a nie vždy je o to záujem.  

*Sme raz takí. Kdesi vnútri nesieme zakódovaný východný model 

myslenia, reprezentovaný prehnanou úctou k autorite. Je to kupliarska úcta, 

pretože predpokladá ochotu vzdať sa všetkej zodpovednosti a s dôverou ju 

preniesť na ramená vodcu*  

Práve na Slovensku sa zakaždým čakalo, že niekto príde a vyrieši za nás 

naše problémy a my sa iba zvezieme, však nejako bude. Nie je to prekliatie ani 

národná nevôľa, skôr sa to podobá na bezradnosť vidieckej krajiny 

s roztriešteným kolektívnym vedomím, krajiny bez centra. Roztrieštený – a to 

nielen slovenský vidiek, sa nedokáže zjednotiť pre aktívny organizovaný 

odpor. Ak nejestvuje duchovné intelektuálske centrum schopné vzdorovať, 

ťažko potom môže vzdorovať celá krajina.  

Takýmto vzdoruschopným centrom bola Praha. Niet divu, bola skutočne 

duchovné centrum Československa, naviac so stáročnou tradíciou. Ak by sme 

chceli skúmať Slovensko z hľadiska vzdoru, potom by sme sa dostali skôr do 

kruhov cirkevných, ako do intelektuálskych. Tie svetské v prevažnej miere 

kolaborovali a snažili sa s mocou aspoň vychádzať, ak nie rovno jej nadbiehať. 

Preto aj história vzdoru proti komunistickej moci sa lokalizuje na Slovensku v 
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katolíckej cirkvi. V Prahe, deväť rokov po slávnej pražskej jari vzniklo, hnutie 

Charta ´77.  

 

„Západné nepriateľské centrály informovali o údajných aktivistoch 

v Československu, ktorí vydali protisocialistický pamflet s názvom Charta 

´77. Ide o skrachované oportunistické a revizionistické živly, ktoré sa 

neuplatnili v politike, vo vede a v kultúre, a ich cieľom je rozvracať 

socialistické zriadenie v našej vlasti.“  

 

Komunistický pajazyk zašifroval do správy všetko: Skrachované živly – 

ľudia, čo neprijali normalizáciu, protisocialistické – ľudia, ktorým záleží 

predovšetkým na ostatných občanoch, údajní – znamená, že sa zviditeľnili, 

pamflet – že ide o závažný text, skrachovanci – je nálepka pre významných 

intelektuálov, no a keď mienia niečo rozvracať, isté je, že sa postavili proti 

absurdnostiam, ktoré trápia celú spoločnosť prinajmenšom deväť rokov. 

Bratislavská zima roku 1977 bola taká, ako zimy na juhu väčšinou 

bývajú, vlhká, hmlistá a nevľúdna. Inžinier Kováč sa vracia od profesora 

Pavlendu domov. Nesie si svoje tajomstvo so sebou. Dá sa niečo robiť, alebo 

nie? Noviny sú plné „podpory“ politiky strany od pracovných kolektívov, 

robotníkov, vedcov, umelcov… všetci drukujú strane, robotnícke kolektívy 

zatínajú päste a hrozia smerom k Prahe, chartistom, nadávajú im do 

zapredancov. 

Čo teraz? Treba ešte na niečo čakať? Len nájsť odvahu a vysloviť sa 

nahlas. Kto počúval Slobodnú Európu, mohol sa dozvedieť mená niekoľkých 

Slovákov, ktorí sa pridali k Charte. Nebolo ich veľa. Spisovatelia Dominik 

Tatarka a Hana Ponická, právnik Ján Čarnogurský, Mioslav Kusý, Milan 

Šimečka a ďalší.  

A čo my? Tí čo sme sa už raz pokúsili o nápravu nenormálneho režimu? 

Pavlenda, bývalý profesor a rektor univerzity, stranícky činiteľ z obdobia 

reforiem, inžinier Kováč a zopár ďalších… čo robiť, kladú si otázku. 
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Všade sliedi štátna bezpečnosť. Podpísať Chartu znamená vyzliecť sa 

z kože, vystúpiť z miliónového davu a svojím spôsobom aj zložiť zbraň a v 

zápase s totalitou už používať jedine mravný postoj. Znamená zbaviť sa nielen 

istej pohody, ale dobrovoľne sa zapliesť do pavučiny podozrení, vyšetrovaní, 

vypočúvania a psychického terorizovania. To všetko v rámci svojho postoja k 

slobode a pevným zásadám a ochote zaplatiť za svoje presvedčenie aj 

najvyššiu cenu.  

O niekoľko dní pozvali na malý pohovor aj „podozrivých“ Slovákov. 

Pohovor na ŠtB síce neznamená nič zvláštne, je to takmer priateľská beseda. 

Už nie sú päťdesiate roky, aby sa diskutovalo s obuškom v ruke, aj keď sa 

stane i to. Pohovor má v hierarchii zastrašovania svoj presný význam. 

Nenápadne, alebo aj nápadne, sa v ňom pripomenie, že oko strany je bdelé a 

pamätlivé, myslí na všetkých svojich bývalých priaznivcov i tých, čo jej 

priaznivcami nikdy neboli.  

– Takže Chartu nepoznáte, ani ste ju nečítali, – pýta sa dôstojník pri 

vyšetrovaní Kováča. 

– Nepoznám, ani som ju nečítal.  

– A samozrejme, nepoznáte ani Milana Šimečku. 

– Nie, nepoznám, – povie podľa pravdy. 

– Ale, ale súdruh Kováč, ekonóm, bývalý kandidát na guvernéra banky, a 

nepozná svojich ľudí, nezdá sa vám to čudné?  

– Nevidím dôvod, prečo by sa mi to malo zdať čudné.  

– Ale nám sa to čudné zdá. Prečo sa inžinier Kováč nepozná s pánom 

Šimečkom? Možno preto, že túto známosť utajuje. Čo vy na to? Naozaj nám 

to vŕta v hlave. 

– Nemám k tomu viac čo dodať.  

– Áno, samozrejme, pán Kováč, – zatvári sa vyšetrovateľ povýšenecky. 

Súdruhom zo štátnej bezpečnosti viac záležalo na tom, aby sa 

pripomenuli. Keď sa včas pripomenú, keď potvrdia, že z niekoho ani po 

rokoch nespustili zrak, hneď sa im lepšie „pracuje“. „Sme tu a bdieme. 

Neunikne nám nič, pán Kováč. Ste v zornom uhle. Majte sa na pozore. A že sa 
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nepoznáte so Šimečkom, je nám vlastne jedno. Podstatné je, aby ste sa o to ani 

nepokúšali, pán Kováč, lebo bude – zle.“ 

Až dnes vieme, ako režim po vydaní Charty zneistel, ako sa náramne 

preľakol, veď ani roky duchovnej temnoty nedokázali potlačiť slobodné 

myslenie a čo viac – slobodné myslenie sa prihlásilo samo a veľmi slušným 

spôsobom požiadalo spupnú diktatúru o dodržiavanie jej vlastných zákonov. 

Bola to veľká šanca vrátiť režimu zaucho za zradu v šesťdesiatom ôsmom 

roku. Ale všetko sa vyvinulo inak. Tak trocha po česky a trocha po slovensky.  

Bod dva – Anticharta. Nuž áno, tak ako spoločnosť spontánne, ale 

zároveň len tíško a súkromne, súhlasila s Chartou, na druhej strane 

rezignovane podpisovala protesty a petície proti jej autorom. Pravdou však je 

aj to, že kolektívny odpor proti Charte sa „vyrábal“ z rôznych prezenčných 

listín, ktoré organizátori zbierali na jeden a vystavovali na úplne iný účel. Ale 

aj tak odôvodnene možno konštatovať, že intelektuáli mali väčšie možnosti 

podporiť svojich kolegov, ale nestalo sa tak; chartisti ostali na domácej pôde 

osamotení.  

 

A čo na to Kováčov priateľ, profesor Pavlenda? Už nie je rektorom 

Vysokej školy ekonomickej, tak ako Kováč nie je manažérom banky. Roky 

prítmia po vydaní „slávneho“ Poučenia z krízového vývoja týchto mužov 

zblížili. Pavlenda a Kováč sa pustili do súkromnej odbornej práce na tému ako 

oživiť socialistickú ekonomiku a zbaviť ju nelogických väzieb a vzťahov. Ako 

by mala vyzerať zmena plánovaného riadenia, zákona hodnoty, trhový 

mechanizmus. Ono také spisovanie sa môže javiť ako objavovanie piateho 

kolesa na chatrnom voze, veď trhový mechanizmus vo svete funguje a krajiny 

prosperujú. Tu však vôbec nejde o voz. Ide najmä o snahu a ochotu zápasiť 

s veternými mlynmi, pred ktorými už toľko významných ľudí rezignovalo. 

Aspoň nám ubehne čas, ubezpečovali sa dvaja priatelia, ekonómovia.  

Čas ubehol a vypracovaný projekt ekonomických zmien putoval 

k súdruhom Lenártovi, Šalgovičovi, Hruškovičovi... ale ak sa autori nádejali 

na nejakú odpoveď, čakali márne. Veterné mlyny odolali.  
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Či si našu prácu prečítali, neviem, ale my sme mali vnútorný pocit 

uspokojenia, že sme nezaháľali, že sme sa nezastavili, že niečo robíme.  

Do Kováčovej kancelárie už zasa chodia známi aj priatelia a hundrú na 

režimistické močarisko. Kováč sa usmieva.  

– Nie, milí priatelia. Komunizmus nie je zabetónovaný naveky. Zastavia 

ho čísla, nie tanky.  

*Keby sme na Sovietsky zväz aplikovali Masarykovu myšlienku o 

ideáloch pri vzniku štátu, potom by sme museli konštatovať, že sovietsky 

komunizmus bol odsúdený na zánik od okamihu svojho zrodu* 

Na jeho počiatku totiž nestáli ideály, ale zločiny. Iste, celá obnažená 

pravda vyšla najavo až po mnohých desaťročiach, ale sovietski vrcholoví 

predstavitelia mali veľmi presné informácie o tom, že riadia a spravujú na 

smrť chorú obludu a tak sa k nej aj správali.  

Komunistický represívny systém vyčerpal svoje možnosti a ostal 

prekvapený stáť ako zbrojnoš pred automatickou puškou. Informačná doba 

vykročila úžasným tempom a úsilie totalitných režimov vyrovnať a prekonať 

čoraz väčšie rozdiely medzi systémami, bolo celkom márne. 

V osemdesiatych rokoch sa pomaly a nenápadne začala hlásiť doba 

hnacej sily, ktorá pramení vo vnútorných zdrojoch človeka, v jeho tvorivosti, 

nadšení pre tvorbu, radosti z výsledkov. To všetko komunisti už raz v rukách 

mali, v časoch povojnového nadšenia, ale prepásli ho v represívnych 

hrobliach. Spôsobiť pád ríše tak či tak dopoly zborenej bolo síce nevyhnutné, 

ale túžobne očakávaný pád prišiel veľmi neskoro. Bol to Michail Gorbačov, 

človek západného myslenia i skúseností, ktorý pochopil, že sovietsky 

komunizmus je postavený na najhorších pilieroch. 

 

Boli sme široká skupina, ale stretávali sme sa veľmi opatrne a v malom 

kruhu. Chodil za mnou aj spisovateľ Laco Ťažký, stretával som sa s priateľmi 

z banky u mňa v kancelárii alebo na chate. Chodil riaditeľ Tatrabanky Milan 
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Vrškový, bývalý guvernér Národnej banky Egon Hlavatý, potom Valach, 

Zelinka, Návrat, celý rad ľudí z bankovej oblasti. Všetci sme s netrpezlivosťou 

čakali, čo prinesie perestrojka, Gorbačov. Nie všetci verili, boli aj takí, čo sa 

stretávali so mnou len preto, že som im vlieval optimizmus, presviedčal som 

ich, že to nemôže vydržať, uvádzal som množstvo argumentov…  

*Sovieti roku 1968 udusili Pražskú jar proti vôli väčšiny vtedajších 

československých politikov. Teraz prichádza Gorbačov oživiť čosi ako nové 

myslenie, opäť je to proti vôli československých politikov. Čo nám 

prinesie?*  

Kováč si sadol za stôl a písal ďalšiu správu o ekonomickom stave 

spoločnosti. O pretvárke a hre totalitnej mašinérie na socializmus. Fakty a 

čísla o úpadku. O smere, kam sa uberá ekonomika pod vedením diletantov, o 

nemožnosti kritiky, o náprave ani nehovoriac. List je na svete. Akú má 

hodnotu takáto výzva?  

V tom čase v Poprade poslal istý mladý muž imitáciu časovanej bomby 

na Okresný výbor strany. Odhalili ho, dostal dvadsať rokov väzenia. Strach 

súdruhov okresných tajomníkov mal oveľa vyššiu cenu, akú má dnes ľudský 

život kohokoľvek z nás – ak ho porovnávame s výškou trestu.  

Kováč sa s obálkami vybral do mesta. Do každej schránky hodil 

niekoľko obálok na rôzne adresy, do Košíc, Banskej Bystrice, Bratislavy. 

Anonymne. Veď človek nikdy nevie – čo ak sa niekto pochváli, povie nahlas, 

alebo rovno zanesie na príslušné miesta príslušníkom?  

 

Posielal som to ľuďom vyškrtnutým alebo vylúčeným zo strany, 

nestraníkom, upozorňoval som ich na príchod Gorbačova. Chcel som, aby aj 

oni so svojím okolím napísali Gorbačovovi, že treba pôsobiť na našich 

činiteľov, aby dali väčší priestor perestrojke. Dodnes neviem, ako sa o liste 

dozvedeli na ŠtB. Prešiel mesiac, a už ma predvolali. Vyšetrovateľ hovoril o 

rozoslanom článku a pýtal sa, či som to bol ja. Nepriznal som sa, vedel som, 
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že nemôžu mi to dokázať. Ale zaujímavé bolo, že sa to dozvedeli a išli rovno za 

mnou…  

Bolo to opäť len malé varovanie – vieme o vás. Zatiaľ vám nič 

dokazovať nemusíme. To ostatné už spraví strach, stačí naša povesť. 

Veril som, že sa blýska na lepšie časy. Možno sme očakávali, že návšteva 

Gorbačova, ktorá sa pomerne dlho pripravovala, urýchli tento proces 

a naznačí, že okupácia roku 1968 zastavila pozitívne zmeny. Ale Gorbačov 

nenaplnil naše očakávania.  

*Dnes sa bývalí prenasledovatelia nad svojimi nezmyslami usmievajú a 

tešia sa zo slobody pohybu, cestovania bez vycestovacích doložiek, prosto zo 

slobody, ktorá sa tak ťažko rodila na pleciach ich obetí*  

Napriek nijako nie povzbudivým skúsenostiam sa Kováč každý rok 

pokúšal o vycestovaciu doložku na Západ. Náčelník oddelenia je milý a 

usmievavý, aj on je malou súčiastkou v totalitnom mlyne, takou maličkou, že 

keď niektorého občana zomlelo, súčiastka si to poriadne ani nevšimla. A 

vycestovaciu doložku Kováčovi nedal, samozrejme, nie z vlastnej vôle či 

nevôle. Nálepka na menách vylúčených a nepohodlných držala pevne a do 

istej miery znamenala aj pomstu. Na záver každého neúspešného žiadateľa, 

ktorého obrali o právo slobodného pohybu, s plnou vážnosťou odbili 

politickým a administratívnym nezmyslom, že jeho cesta nie je v súlade so 

štátnymi záujmami.  

Žiadosti, či skôr prosbopisy o vycestovanie sa podávali vždy začiatkom 

roka. Roku 1989 si Kováč ôsmykrát podal žiadosť o vycestovanie na Západ. 

Odpoveď prišla v „riadnom termíne“ niekedy v októbri, že súhlasia s 

vycestovaním do Nemecka. Nik v rodine to nečakal. V každom prípade to bol 

signál, že niečo sa deje. Spolu s manželkou sa na cestu vybrali 15. novembra 

1989.  

 

Boli sme tri dni v Mníchove. Potom nás zastihla správa o tom, čo sa deje 

v Prahe, a už nás tam nič nedokázalo udržať...  
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Skvelý Mníchov so svojou príjemnou atmosférou zrazu stratil farbu a 

centrom sveta sa na chvíľu stalo Československo a Praha. Domov, domov, 

akokoľvek sú hostitelia príjemní a priateľskí, tešia sa spolu s ľuďmi za 

železnou oponou. Ach, ako to všetko pripomínalo Londýn spred 

jedenadvadsiatich rokov… vtedy to bola iná solidarita ako teraz, vtedy okolo 

krajiny múry vyrástli, dnes sa však rozsýpali. Čo všetko sa za tie roky 

odohralo, koľko pýchy a spupnosti bolo treba prehltnúť, koľko ponižovania 

mlčky pretrpieť od nevzdelaných funkcionárov.  

Tak ako sa Kováč po rokoch tešil na výlet na Západ, práve tak sa po pár 

dňoch teší na návrat domov – ak nie viac. Pripomenie manželke:  

– Pamätáš sa, ako sme sa vracali domov z Londýna? 

– Pamätám... 

*V novembri roku 1989 husto snežilo…* 

Na tribúne sa striedali rečníci, Budaj, Kňažko, Feldek, Zajac a 

prichádzali ďalší a ďalší. November sa rozbehol na plné obrátky. Zdalo sa, že 

všetci ľudia sa stali bratmi. Všade naokolo panovalo obrovské nadšenie. Veď 

zmizlo, stratilo sa zlo, ktoré gniavilo ľudí nekonečných vyše štyridsať rokov. 

Kedyže bolo také nadšenie? Aha, vtedy, po vojne, keď chudobným 

Kováčovcom zhorelo všetko čo malo akú takú cenu, zhorelo do tla medzi 

strelami a črepinami a človek ratoval holý život… Oheň síce spálil majetoček, 

ale bol koniec vojny! Vtedy bolo radosti, zdalo sa, že nič nestojí v ceste 

slobodne žiť a nebáť sa ďalšieho dňa.  

Tak sa to po vojne zdalo... a potom ešte veľakrát sa prihnala ilúzia, že 

svet kráča k lepšiemu. Keď sa s nadšením pustili do povojnového budovania, 

keď v šesťdesiatom ôsmom roku sa zdalo, že sme zahodili falošný plášť a 

začíname žiť úprimný nefalšovaný život, a potom zasa po príchode 

Gorbačova. Nádeje, nádeje a teraz opäť…  

Na tribúne sa hovorí o pretvárke komunistov a ich obetiach. Obeťami sa 

stali všetci. My všetci sme obeťami geniálneho systému pestovania zla. Tento 

režim nezanechal víťazov, len porazených. Na tribúnu vystupujú ľudia, známi 
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i neznámi. Tlieska sa všetkým rovnako. Nik sa na nič nepýta. Každý, kto 

vysloví názor, je vítaný ako posol z nebies. Každý sa môže stať za jedinú noc 

slávny. Nie každý to využije. Iní akoby na túto chvíľu čakali celé roky.  
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2. časť 

Bremeno nenávisti  

 

 „Ak ten štát budeme mať, prosíme vás, nech je to štát, na ktorý budeme 

hrdí, lebo ak to bude štát, za ktorý by sme sa mali hanbiť, tak nám už nič 

nepomôže,“ adresovala neznáma rumunská Slovenka prosbu Vladimírovi 

Mečiarovi.  

 

 

*Nadšenie osemdesiateho deviateho roku môže pripomínať koniec 

vojny. V novembrových večeroch spontánnosť a nadšenie skutočne patrili 

koncu dlhej vojny –studenej.* 

... niečo musíme robiť, povedali sme si. Prvé kroky boli, že sme 

informovali zamestnancov banky o udalostiach, o VPN, zvolávali sme schôdze, 

väčšina zamestnancov bola nadšená, chceli sme dosiahnuť, aby vedenie 

odstúpilo. Požadovali sme, aby generálny riaditeľ Oblastného ústavu ŠBČS 

Albert Košťál a ďalší námestníci odstúpili z funkcie. Mali sme zoznam ľudí, o 

ktorých sme boli presvedčení, že dobrovoľne neodstúpia a že nie sú zárukou, 

aby revolučný pohyb v banke mohol pokračovať.  

Mali sme kontakt na centrálu VPN a organizovali sme besedy, pozývali 

sme ľudí z koordinačného centra VPN. Prišli Ľubomír Feldek, Peter Zajac a 

ďalší aktivisti.  
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V Koordinačnom centre som osobne poznal len Miroslava Kusého. 

Dostal som sa tam až keď ma oslovil vtedajší predseda vlády Pavol Hrivnák, 

ktorý mi ponúkol funkciu v novovznikajúcej vláde. Potreboval som sa poradiť 

s niekým z Koordinačného centra VPN. Vedel som, že ekonomické otázky má 

na starosti Jozef Kučerák. Rozhodol som sa ísť za ním. Cestou som stretol 

Mira Kusého a zdôveril som sa mu s Hrivnákovou ponukou. Presviedčal ma, 

že ponuku mám prijať. Chcel som však poznať aj stanovisko Jozefa Kučeráka. 

Zastihol som ho v KC VPN; a bolo to naše prvé stretnutie. Predstavil som sa a 

povedal som mu, že než sa rozhodnem, chcem poznať jeho stanovisko. Čakal 

som v kancelárii asi dvadsať minút, kým sa šiel poradiť s niekým ďalším. Keď 

sa vrátil, povedal, že majú záujem a že by som to mal akceptovať. 

Ponuka pracovať vo vláde bola pre Michala Kováča veľkým 

prekvapením. Po dvadsiatich rokoch núteného mlčania zrazu je tu šanca 

rozvíjať svoje ekonomické koncepcie. Keď to oznámil doma, nastala radostná 

nálada. Predsa len jestvuje spravodlivosť pre človeka, ktorý sa na dlhé roky 

utiahol – spravodlivosť sa dostavila aj bez toho, aby sa jej človek bolestínsky 

dožadoval. Večer o desiatej telefonuje priateľ Janko Uher.  

– Bol si? – pýtal sa. 

– Odkiaľ ty vieš, že som niekde bol? – smeje sa Kováč. – Bol som. 

Nevedel som sa rozhodnúť, tak som šiel rovno na VPN. 

– Spravil si veľmi rozumne. Treba každého odborníka. 

– Až na malú zmenu. Ponúkali mi ministerstvo obchodu, ale presvedčil 

som ich, že doma som vo financiách. Takže ostalo ministerstvo financií.  

– Má to svoju logiku. Ty si predsa doma aj v teórii, aj vo výskume. 

Výborne, teším sa s tebou.  

Ten rozhovor mi napovedal, že informácie prišli z blízkosti Dubčeka. 

Mám dojem, že aj Dubčeka oslovili, aby hľadal kandidátov do novej vlády. 

Keď Kováč navštívil Hrivnáka, ten mal práve telefonát z Čiech. Adamec 

mu avizoval, že sa vzdáva poverenia zostavovať federálnu vládu a Hrivnák 

vytušil, že ho čaká podobný osud. Ešte v ten deň bol zostavením vlády 

poverený Milan Čič.  
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*Po počiatočnom šoku z novembrových udalostí a po zistení, že 

„revolúcia“ je vlastne pokojná a vysoko mravná zmena režimu bez násilia 

na komunistickej nomenklatúre, komunisti sa najprv opatrne, potom celkom 

spontánne zbavovali straníckych knižiek a pridávali sa k revolucionárom*  

Možno povedať, že november 1989 komunistov, až na úzke stranícke 

špičky, poriadne zaskočil. Najviac tých funkcionárov, čo nemali prístup k 

najdôvernejším informáciám. Aj keď mnohí z nich tušili, že režimu dochádza 

dych, podľa prísnych pravidiel centralistického systému nemali v čase 

dokonávania režimu možnosti ovplyvňovať chod vecí.  

Na pozadí komunistického hmýrenia okolo funkcií a postov treba prijať 

všeobecne rozšírený názor, že v tom čase sa o funkciu v politike mal uchádzať 

každý, kto v sebe niesol mravný kredit. V neskorú jeseň osemdesiateho 

deviateho sa teda lámal režim, studená vojna ohlásila svoj definitívny krach. 

Ale režim ešte celkom neodchádza, ešte tu bude dlho, veľmi dlho – maličký 

kúsok v každom z nás. Preto si zaslúži občasný pohľad do jeho minulého, ale 

aj do nášho vlastného vnútra.  

Komunistická totalita za roky svojho pôsobenia vniesla do každodenného 

života zvláštne orwellovské prvky – napríklad známe pretváranie, prekrúcanie 

či znejasňovanie významov vecí a vzťahov. Ministerstvo pravdy Orwellovho 

fiktívneho štátu šírilo namiesto pravdy lži, ministerstvo lásky zasa – nenávisť. 

Totalitné režimy sú vedecky spracované vo veľmi slušných analýzach. Priam 

by sa dalo povedať, že keby sa v rámci histórie na všetkých školách vyučovala 

teória totality, to znamená jej zámery, ciele, stratégia, počiatočné prejavy a 

napokon verejná represia, pevne verím, že populisti s totalitnými sklonmi by 

mali u takto vzdelanej populácie podstatne menšiu šancu na úspech.  

Napriek skúsenostiam z čias totality sme ešte dlho zaznamenávali rôzne 

pokusy viac alebo menej totalitarizovať spoločnosť. Neúnavnosť s akou sa 

táto snaha aktivizuje, nás presviedča o jej kozmickej univerzálnosti. Tajná 

služba Sovietskeho zväzu so svojimi pomocníkmi v ovládaných satelitných 

štátoch naplnili orwellovské vízie do bodky, ba ich aj prekročila, čo sa iste 
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autorovi slávneho románu 1984 ani nesnívalo. Až dnes priniesli Mitrochinove 

zápisky hrôzostrašné svedectvo o tom, ako sovietska tajná služba 

manipulovala verejnou mienkou na Západe, korumpovala politikov 

a všemožnými, aj teroristickými spôsobmi sa pokúšala rozkladať demokraciu 

v západných krajinách. Niet divu, že tajná služba mala v totalitnom štáte 

obrovský vplyv. Veď vytvárala fiktívne prostredie nielen v zahraničí, ale aj 

doma, pred očami svojich chlebodarcov, ktorým často podsúvala len 

„potrebné“, teda skreslené informácie. Kto sa roku 1989 len trocha vyznal 

v úlohe tajných služieb a ich vplyve na dianie v spoločnosti, ten pochopil, kam 

treba upriamiť pozornosť…  

 

*Razantný, rozhľadený, autoritatívny človek zakaždým príjemne 

prekvapí, keď svoje „skromné“ sily ponúkne do služieb verejnosti…*  

Zaiste nie je náhoda, že sa na scéne objavil Vladimír Mečiar. Nadšených 

revolucionárov – v podstate amatérov, veď iní byť ani nemohli, príjemne 

prekvapil svojimi širokými, priam profesionálnymi znalosťami problematiky 

vnútra. Kto iný mohol získať funkciu ministra vnútra, ak nie práve on? V KC 

VPN ho tým poverili s nadšením a radi.  

Lišiak Rudolf Schuster, ostrieľaný komunistický funkcionár, už koncom 

januára 1990 postrehol čosi, čo revolucionárom uniklo. Na porade uvoľnených 

funkcionárov sa pár týždňov po novembri dožadoval Mečiar vlastnej, 

slovenskej štátnej bezpečnosti, riadenej z Bratislavy. Dôvodil, že do 

nepovolaných rúk sa môže dostať 5-tisíc kusov zbraní, že eštebáci obsadili 

miesta na okresoch polície, že sovietski vojaci predávajú zbrane. Upozorniť na 

potrebu vlastnej štátnej bezpečnosti malo ďalekosiahly význam, ktorý si 

v revolučných chvíľach mnohí uvedomovali dosť hmlisto.  

Optimisticky naladení revolucionári boli presvedčení, že s definitívnou 

platnosťou demontujú starý režim a celkom úprimne verili, že sa nikdy 

nevráti. Boli to však práve komunisti, čo po počiatočnom šoku z novembra 

pochopili, že zmeny v spoločnosti hrajú predovšetkým v ich prospech. Nijaké 

zvláštne represie sa nekonali, davy ľudí nespokojných s režimom boli 
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usporiadané, spôsobné, kultivované a slušné. Najaktívnejší členovia 

komunistickej strany zistili, že aj pre nich nastal čas oslobodenia a revolučné 

zmeny prijali sprvu rezervovane, ale vzápätí sa s potešením vrhli do víru 

netušených možností: nová doba zaiste prinesie nové obzory a všetky staré 

hriechy komunizmu sa stratia v temnotách času. Práve tak, ako sa zakaždým, 

pri každom historickom zlome strácali staré hriechy. Kontinuita 

zdeformovaného ponímania práva aj pravidiel, mohla viac alebo menej 

nerušene plynúť. 

Bývalý komunistický funkcionár Miroslav Štepán bol ako jeden z mála 

straníckych funkcionárov nepodmienečne odsúdený. Po návrate z väzenia 

tvrdí, že v tzv. demokratickom Rusku nevidel ani jedného človeka, ktorému by 

sa vodilo lepšie než prv. Lepšie sa majú len dve percentá ľudí, predovšetkým 

mafiáni.  

Pozoruhodné zistenie bývalého aparátčika. Akoby nebolo dosť dôkazov, 

že mafiánstvo, vydieranie, výpalníctvo a rozkrádanie nie je nič iné len 

zviditeľnenie spôsobov, ktoré sa diali pod pokrievkou štátostrany, etablovali 

sa v spoločnosti po celé roky ako reťaz skrytého alebo aj otvoreného násilia. 

Samozrejme, za prísnych konšpiratívnych pravidiel. Demokracia len 

zviditeľnila staré boľševické spôsoby porušovania a nerešpektovania vlastných 

pravidiel a v návale starostlivosti o rešpektovanie ľudských a občianskych 

práv pozbavila sama seba možnosti účinne stíhať zločincov rozsypaného 

režimu.  

 

*Rudolf Schuster je štrukturálny romantik, hlboko presvedčený a 

neúnavne presviedčajúci slovenské okolie o svojom všeumeleckom talente – 

diplomatickom, technickom, spisovateľskom, dramatickom, speváckom, 

režisérskom aj kameramanskom*  

Popravde, jeho umelecký talent má úplne okrajový význam a nijako 

nepresahuje osobného koníčka. Treba zaznamenať aj fakt, že hoci na 

univerzite v Nitre usporiadali vedeckú konferenciu o jeho literárnej tvorbe, 

ukážky jeho vážne mienenej dramatickej tvorby v rozhlase vyvolávali salvy 
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pobaveného smiechu. Ale napísal aj užitočnú knihu spomienok na november 

1989, akýsi prepis pracovného diára, kde medzi rečou chce s neskrývanou 

snahou hovoriť tak, aby v pozadí bolo cítiť najmä jeho osobné majstrovstvo vo 

všeobjímajúcej zmierlivej politike. Jeho pozorovanie novembrových dní 

prinieslo nasledujúce poznanie o zmätkoch medzi ustráchanými komunistami: 

Návšteva striedala návštevu doslova vo dverách, každý očakával 

stanovisko, podporu, pomoc, vľúdne slovo... 

Samozrejme, veď komunistom tieklo do topánok a potrebovali sa 

pozachraňovať, ako sa dalo. Po celé roky si odovzdávali štafetu diktátorskej 

moci z ruky do ruky, podľa presných spikleneckých pravidiel, v priestore i 

v čase. Poslanie štafety sa rokmi menilo, dotváralo, dokonca aj mierne 

humanizovalo, je veľa dôvodov sa domnievať, že posledným garnitúram už 

išlo ponajviac o legalizáciu nezákonne získaných statkov, o udržanie vplyvu, o 

vlastnú bezpečnosť pre prípad, žeby došlo k nejakému nepredvídanému 

zúčtovaniu. Myšlienka komunizmu bola pre samotných komunistov vzdialená 

a nepotrebná. Každý občan má naporúdzi množstvo dôkazov, že komunistická 

štruktúra nebola naplnená vierou vo vlastné ideály, ale nevierou, túžbou po 

moci a všeobecným pokrytectvom. 

Komunistickí funkcionári teda v čase prevratu chodili za vľúdnym 

slovom, ktorého sa radovému občanovi práve od nich nedostalo po celé 

desaťročia. Ako by aj, keď radový občan bol len občanom druhej kategórie a 

dobrý bol len na plnenie rozličných záväzkov a prekračovanie noriem.  

O vľúdne slovo prišiel požiadať aj pán z ŠtB, ktorý svojho času mal ma 

starosti Michala Kováča a jeho nevycestovanie do zahraničia počas dlhých 

rokov normalizátorského temna. Aj ten sa pripomenul, zatelefonoval. 

Dokonca priamo Kováčovi, a čo chcel? Predsa pomoc. Michal Kováč sa 

nehneval, neodmietol... 

Ale vráťme sa na chvíľu do čias zostavovania a fungovania Vlády 

národného porozumenia.  
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Nás, čo sme neboli členmi komunistickej strany, automaticky brali ako 

predstaviteľov VPN – Mečiara, Filkusa, Húsku, Milana Kňažka... tak sme 

chodili na ministerské kluby, ktoré organizoval Peter Zajac a stali sme sa 

súčasťou VPN. Počas Čičovej vlády neboli medzi nami nijaké pnutia. Vtedy 

sme vedeli, že našou úlohou je pripraviť prvé slobodné demokratické voľby. 

My, ministri sme si rozumeli, aj tí, čo boli v komunistickej strane; medzi nami 

boli kolegiálne až priateľské vzťahy, hovorí Michal Kováč po rokoch.  

 

*Všetko sa ešte len začína, priatelia. Osobné vzťahy sú len zlomkom 

celkových vzťahov v politike. Napokon, prečo by neboli priateľské, keď 

toho, čo novodobých politikov spájalo bolo oveľa viac …*  

Priestor bol ako-tak mocensky uprataný. Komunistická vrchnosť po 

rokovaniach vymenila neobmedzenú moc za svoju beztrestnosť. Komunistickí 

pohlavári, ich pravé ruky – technokrati i obyčajní mafiáni, experti i zločinci 

v ŠtB si vydýchli. Prvá bitka o holú existenciu bola vyhraná. No a veľká bitka 

o politickú moc a vplyv sa mohla začať.  

– Bolo treba zabezpečiť život v krajine, – hovorí Michal Kováč, – lebo 

ten musel bežať a vláda musela rozhodovať. Bola jednotná, isté rozdielnosti 

vznikali pri rozhodovaní o spôsobe odvolávania ľudí. Neexistencia pravidiel 

znamenala chaotický vývoj, ľudia sa dožadovali pravidiel, usmernenia, okolo 

toho boli diskusie, lebo sa ukázalo, že iné názory má VPN, a iné ľudia vo 

vláde, čo sa cítili zodpovední. Ale napokon sa našlo priateľné riešenie. 

 

Napätie sa, celkom pochopiteľne objavili krátko po zostavení Vlády 

národného porozumenia. Mečiar v tých časoch na verejnom mítingu 

prostoreko skríkol:  

– Miesta pre komunistov máme vo väzniciach dosť!  

A, samozrejme, vyvolal búrku nadšenia, pretože prebudená komunistická 

rozpínavosť začala vyvolávať obavy. Bol to jeden z prvých výrokov, akými si 

Mečiar získal veľkú časť verejnosti a postavil základný kameň svojej 

neskoršej popularity.  
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Lenže to skríkla len polovica Mečiara. Tá druhá polovica neskôr obvinila 

všetkých, čo uverili vlastným ušiam, a označila ich za prekrúcačov jeho slov. 

Mečiar odvtedy neustále tvrdí, že nehovoril o zatváraní komunistov, ale 

o tých, čo zneužívali funkcie. Komunistov si tam vraj dosadili tí, čo ich tam 

chceli mať.  

*Kto sa hnevá na Mečiara, ten sa môže pohnevať rovno s polovicou 

seba samého. Pretože Mečiar nie je nič iné, len stelesnenie istej časti 

každého z nás, Slovákov*  

Mečiar je naskutku celkom správny chlap. Stelesňuje všetky potreby a 

túžby nášho vidieckeho človeka, ktoré sú pre neho z rôznych príčin 

nedosiahnuteľné: Mečiar vie buchnúť po stole, vie povedať vtip a sám sa na 

ňom dobre zabaviť, vie hovoriť bez papiera, má vraj fenomenálnu pamäť, 

nemá strach z davu, rozpráva rýchlo a útočne, rád riskuje, jeho zbraňou je 

útok, nezosype sa pred žiadnou autoritou. Je výborným kabaretiérom a keďže 

autority neuznáva, nemá problém uťahovať si z kohokoľvek a čohokoľvek, či 

už z manželiek kolegov politikov, alebo prezidentov. Zaiste je aj výborný 

spoločník, možno aj skvelý spevák, tanečník, konferanciér, iste aj ľudový 

rozprávač.  

Vlastne, človek s toľkými spoločenskými prednosťami by vôbec nemal 

ísť do politiky, mal by ju prenechať menej riskujúcim, menej fenomenálnym, 

menej vtipným kolegom, lepšie povedané – obyčajným, normálnym, priam 

priemerným ľuďom.  

V politike, tejto čudesnej a klamlivej hre na pravdu, sa totiž 

vymenované, inak skvelé ľudské vlastnosti, menia na najmizernejší vklad do 

komplikovaných vzťahov. Zdá sa, že nie každý slovenský volič a nie každý 

slovenský politik vie odlíšiť kabaretný úspech od úspechu skutočného 

politického myslenia.  

Nuž tak. Ale inak je Mečiar vskutku celkom správny chlap.  

Vo vláde národného porozumenia nasadil Mečiar obrovské tempo a 

nestačili mu všetci. Fedor Gál očakával, že vládne rozhodnutia bude prijímať 
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vedenie VPN. Mečiar však s nikým nekomunikuje. Keď sa ministri chceli o 

ďalšom zasadaní vlády niečo dozvedieť, museli sa spýtať kuchára, spomína 

publicista Eric Stein. Noc pred rokovaním študuje materiály vlády bez 

akejkoľvek priority. Vďaka svojej nevyčerpateľnej energii, úžasnej pamäti a 

znalosti látky dával s potešením najavo, že ministri prehliadli niektoré detaily. 

Zmeny vládnej politiky oznamoval v televízii. Keď mu minister Čarnogurský 

naznačil, že by sa mal poradiť s koaličnými partnermi, rozčúlil sa a kričal, že o 

tom, čo povie v televízii rozhoduje on. Akýkoľvek kontakt s vedením VPN a 

koaličnými partnermi sa prerušil. Vtedy objavoval kúzlo seba samého, kúzlo 

hravej komunikácie s masami.  

 

Prejavil sa ako znalý problematiky, so schopnosťou prenikať do podstaty 

vecí. Viackrát sa zachoval nekorektne, najmä voči Čarnogurskému a 

Kučerákovi. jednoducho keď zistil, že niekto prejavuje viac samostatnosti, 

okamžite ho to popudilo. Ale Kováč upokojuje nespokojných kolegov:  

Treba chápať vysoké pracovné tempo a obrovskú zodpovednosť pána 

premiéra, mieni v tých časoch pokojný Kováč. Mali sme stretnutia aj s českou 

vládou, tam sme mali možnosť koordinácie, aj keď všetko dôležité sa 

rozhodovalo na federálnej úrovni. Aj tam boli snahy uplatniť princíp 

subsidiarity: čo môže robiť česká vláda, nemusela by robiť federálna, v tom 

sme sa dostávali na rovnakú pozíciu. Ale Česi mali bližšie k federálnej vláde, 

preto sa aj viac cítili súčasťou federálneho centra, takže nie vo všetkých 

oblastiach sa naše názory zbližovali.  

Mečiar podnikal kroky, ktoré nekonzultoval ani s KC VPN, ani 

v predsedníctve vlády, ani s vládou samotnou. Napríklad júlové rokovanie v 

deväťdesiatom roku v Trenčianskych Tepliciach. Boli tam zástupcovia českej a 

federálnej vlády a rokovalo sa o štátoprávnom usporiadaní. My, členovia 

vlády a VPN sme boli prekvapení, dozvedeli sme sa o tom z televízie. 

Problematiku bolo treba konzultovať nielen v KC VPN, ale aj rokovať o nej vo 

vláde.  

Mečiar na stretnutí suverénne vyhlásil:  



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

97 

 

– Mám mandát VPN a vlády, aby som s vami začal dnešné rokovania o 

štátoprávnom usporiadaní. 

Pochopiteľne, nijaký mandát nemal. 

Schválenie Kompetenčného zákona bol jeden krok, ale išlo aj o to, aby 

bola Ústava Českej republiky, Slovenskej republiky, federálna ústava. 

Slovenská strana považovala Kompetenčný zákon za jeden z prvých krokov. 

Išlo o to, či základom štátu budú republiky, ktoré odovzdávajú svoje 

kompetencie federálnej, alebo naopak. A zrejme tento problém otvoril Mečiar 

v Trenčianskych Tepliciach. 

V Úrade vlády stretol Kováč večer Kučeráka. Bol očividne vyvedený z 

miery a naliehal na Kováča:  

– Musíme sa spolu porozprávať. 

– Stalo sa niečo?  

– Dnešné rokovanie v Tepliciach... 

– Viem, už som to počul v správach. 

– Bol som šokovaný. Mečiar suverénne otvoril rokovanie o štátoprávnom 

usporiadaní s českou stranou a my o ničom nevieme... 

– Zatiaľ by som to nechal tak, – mieni Kováč. – Táto otázka tak či tak 

musela prísť na pretras. Len ten spôsob, ten spôsob...  

 

Mečiar si zobral Kučeráka so sebou len preto, aby tam bol reprezentant 

VPN. Povedali sme si – dobre, je to v poriadku, že sa to začína, ale ten štýl sa 

nám nepáči. O takých vážnych otázkach o akých budeme rokovať s českou 

stranou musí predsa rozhodnúť vláda a dohodnúť VPN, takže ten spôsob bol 

nemilým prekvapením. Obsah rokovania zodpovedal síce aj mojim 

predstavám, ale usiloval som sa, aby aj prostriedky, ktorými sa cieľ dosahuje, 

boli korektné, osvedčené, demokratické, dôveryhodné.  

To bolo jedno z prvých extempore premiéra Mečiara v kruhu vlastných 

politických spolupracovníkov a zaiste to bol aj čas vyvodiť z toho vážne 

dôsledky; všetko však smerovalo inam.  
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Pragmatické videnie sveta navrávalo, že jedinou cestou ako rýchlo 

vyviaznuť z marazmu komunistického bahna je disciplinovaná transformácia 

v jednotnom štáte, bez postranných skupinových, etnických, národnostných 

bŕzd. Klaus tieto brzdy videl v nekončiacom sa naťahovaní so slovenskou 

stranou o doplácaní jeden na druhého a o vyváženosti úrovne oboch republík.  

 

Stalo sa, že predstavitelia VPN rokovali v Prahe s Občianskym fórom a 

predsedu vlády na takéto rokovanie neprizvali. Bolo to podobné, ako keď 

predseda vlády vopred VPN neinformoval o krokoch v českej vláde. A takto sa 

ukazovalo, že medzi VPN a predsedom vlády niečo nefunguje. Takéto a 

podobné kroky vytvárali napätie a podozrievanie medzi predsedom vlády a KC 

VPN.  

Politici vo VPN si rýchlo privykli na rozhodovanie politického grémia. Z 

KC sa postupne stalo centrum kabinetnej politiky, ktorú mali tlmočiť výkonní 

politici vo vláde. Preto ich zaujal razantný, rozhľadený a naoko 

nekompromisný Mečiar. Od samého začiatku sa javil ako ideálny typ politika, 

ktorý do neľahkých zápasov najbližších dní pôjde s plným nasadením. Pre 

kabinetné grémium bol najvhodnejším výkonným práporčíkom na 

uskutočňovanie intelektuálnych výbojov a revolučných zmien.  

Lenže výkonný práporčík si na plnenie náročných úloh nechal ušiť 

generálsku uniformu a kabinetné grémium ostalo prekvapene stáť; tentokrát 

dostalo závrat z rýchlej premeny romantickej reality na tvrdú politickú prax. 

Vzápätí sa totiž ukázalo, že strhnúť jeho pseudogenerálske výložky je už, 

takpovediac, nemožné.  

Vladimír Mečiar sa stal pre VPN aj pre Kováča veľkou skúškou. Je 

zrejmé, že konflikt má dve strany a každá u nich má svoju pravdu, ale aj svoje 

omyly. V priebehu roka 1990 vláda sa snaží o národné porozumenie. Ale 

vzápätí sa z rôznych tajných priečinkov vynárajú prvé diskreditujúce 

materiály. Najčastejšie sa záhadne nájdu „na mojom pracovnom stole“ ako 

novinárom zvykne tvrdiť Mečiar. Nenecháva nikoho na pochybách, že kto má 

dôverné informácie, ten môže na svoje okolie vyvíjať nátlak.  
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Keď sa raz niekto pustí do skúmania pozadia Novembra 1989 a ľudí 

okolo neho, s najväčšou pravdepodobnosťou narazí na širokú manipuláciu 

príslušníkmi ŠtB a na ich ovplyvňovanie novo sa rodiacej politickej scény. 

Takto možno vysvetliť mnohé čudné okolnosti, ktoré až s odstupom času a s 

pomocou nových a nových udalostí dostávajú ostrejšie kontúry. Vydieranie 

pomocou tajných materiálov z archívov ŠtB bolo celkom bežnou politickou 

praxou. Ukázalo sa, že komunizmus zďaleka neskončil, a že prišiel čas 

explózií množstva politických mín, ktoré súdruhovia so svojou všemocnou 

stranou nakládli ďaleko do budúcnosti. Nálože postupne explodujú v 

najneočakávanejších chvíľach.  

Niekedy koncom roka 1990 prišiel Kováč s Kňažkom, Húskom a 

Filkusom za Mečiarom do vily v Lamači. Mečiar im predložil spisy ŠtB a 

čakal na ich reakciu. Boli to kompromitujúce materiály na Ivana 

Čarnogurského a ministra spravodlivosti Ladislava Košťu. 

– Nie, nijako ma to nezaujíma, nechcem mať s tým nič spoločné, – 

namrzene povie Kováč.  

V miestnosti je ticho a Mečiar vidí, že jeho lov na spiklencov má hneď 

od počiatku vážne trhliny. 

Kováč ide zamyslený domov: Ako sa Mečiar dostal k takýmto 

materiálom? Prečo máme medzi sebou použiť práve tento spôsob boja? 

Politika má byť o tom, kto je súci na odstrel? Ale napokon Kováč mávne 

rukou. Možno má kolega Mečiar takúto čudnú záľubu. 

 

Že to nie je záľuba, ale program, som zistil, keď mi neskôr hovoril veci 

na Filkusa a na Kňažka. Na druhej strane mňa ohovoril inde. Až postupne som 

sa dozvedal, že Mečiar cieľavedome zhromažďuje informácie o ľuďoch na 

dôležitých miestach, a to nielen politických, ale aj novinárskych. Toto mi 

neskôr pomohlo pochopiť, prečo sa obklopuje ľuďmi ochotnými robiť špinavú 

prácu. Ale v tom čase vo mne dominovalo presvedčenie, že bol nespravodlivo 

odvolaný z funkcie premiéra. Javil sa mi stále ako veľmi schopný človek, žiaľ, 
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jeho praktikám zhromažďovať o ľuďoch informácie, aby ich mohol lepšie 

ovládať, aby boli servilní, oddaní, sme nevenovali dostatočnú pozornosť.  

– Tak ako, Jozef? – opýta sa Mečiar len tak mimochodom Kučeráka. 

– Ale, všetko v poriadku. 

– A ako to bolo s tým bytom? 

– S akým bytom? 

– Predsa s tým konšpiračným.  

Mečiarova usmievavá replika vyrazí Kučerákovi dych. 

– Našiel som na stole nejaký zoznam. Strašná hlúposť. Prepáč, Iba som 

si tak zažartoval… 

Tieto žarty majú hlboké psychologické pozadie. Čo bolo treba povedať, 

povedal, čo bolo treba naznačiť, naznačil, a obruč vzťahov sa mohla zovrieť o 

kúsok užšie. 

 

Uvedomovali sme si, že má pred nami veľký náskok, pretože sa nechal 

informovať o každom z nás. Nechcel od nikoho nič, len aby dotyčný vedel kde 

sú hranice jeho politickej slobody. Postupne sa to stávalo aj vo vzťahu ku mne. 

Mne osobne nikdy nič nepovedal, len niečo o mne naznačil môjmu priateľovi a 

rátal s tým, že mi to povie. Ale ja som sa uškŕňal. Pokiaľ ide o mňa, nech sa 

hrabe, nenájde tam nič, čím by si ma zaviazal a podriadil. 

Ako je možné hazardovať s dôverou ľudí, húta Kováč. Takmer štyri 

milióny občanov veria Mečiarovi, pritom jeho spolupracovníci zápasia sami so 

sebou, ako sa vysporiadať s vlastnými pochybnosťami, aby sa ich dôvera 

k nemu každým dňom nezmenšovala. A ako aj v ňom prebudiť pocit 

zodpovednosti voči miliónom, keď voliči nemajú šancu poznať pozadie jeho 

práce a spôsobov? 

Nie je to dávno, keď Kováča predvolávali na Štátnu bezpečnosť 

vysvetľovať, s kým sa stretáva, o čom sa rozpráva, aké má námietky voči 

socialistickému zriadeniu, čo sa mu tu vlastne nepáči… samé neškodné 

otázky, neškodné odpovede. Ale ak vypočúvania trvajú celé hodiny, neustále 

sa rokmi opakujú, vytvoria dusivú atmosféru, o akú ŠtB išlo – atmosféru 
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strachu, pocit neustáleho dohľadu, neustálej kontroly a možnosti hocikedy 

postaviť človeka pred súd.  

Ako je možné, že eštebácke spôsoby tu máme zasa, dokonca na 

najvyšších miestach? Nemožno démonizovať jediného človeka. Nie je predsa 

možné, aby človek s obrovskou podporou voličov tak chorobne podozrieval 

svoje najbližšie okolie, to je predsa absurdné.  

 

Politici revolúcie odkiaľsi vzali presvedčenie a politici, čo prišli po nich, 

veria rovnako, že napätie, ktoré medzi nimi vládne treba dramaticky vylíčiť aj 

svojmu ľudu. Vyžalovať sa, vysťažovať a niekedy aj škandalizovať svojich 

oponentov a ďalej retardovať aj tak nevyvinutú, nedokonalú, a veru aj 

nekultúrnu slovenskú politiku. Akoby obecenstvo malo robiť arbitra v ich 

komunikačnej neschopnosti. Politici nezdravými vzájomnými vzťahmi celkom 

zbytočne traumatizovali obecenstvo a akosi sa toho nevedia zbaviť ani dnes. 

 

*Rozvody a rozchody sa vždy pripravujú predom, nikdy nie sú 

spontánne. A na rozvod je treba mať zámienku a vinníka. Ak je vinník málo 

presvedčivý, potom mu treba dopomôcť k väčšej vine*  

Vyzeralo to tak, že Zajac viedol ministerský klub, predseda vlády raz za 

týždeň šiel na Jiráskovu, ale dôležité rozhodnutia sa robili mimo klubu. 

Mečiar mal pravidelné nedeľné desaťminútovky a začal tam rozprávať aj 

o veciach, ktoré sa na KC VPN nedohodli. KC však chcelo vedieť vopred o 

čom bude rozprávať; Mečiar to nazval cenzúrou a odmietol vystúpiť 

v televízii. V nedeľu 3. marca 1991 vystúpil Milan Kňažko a hovoril o snahe 

cenzurovať Mečiara. 

Pravdou je, že Mečiar dokázal z dohodnutej línie uletieť tak, že sa 

nestačili čudovať ani jeho najbližší. Mimochodom, v dňoch keď píšem tieto 

riadky sa vyznamenal výrokmi, že na Slovensku sa dá žiť aj bez NATO, aby 

to v centrále HZDS vzápätí vysvetlili ako nedorozumenie. No a Milan Kňažko 

by si možno dnes radšej zahryzol do jazyka, ale vtedy so svojím jazykom 
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naložil inak, pretože inak sa na Slovensku krútil svet. A s ním aj hlavy, najmä 

hlavy, mnohé sa zakrútili dokonale.  

 

Vtedy na obhajobu predsedu vlády Mečiara odznelo vystúpenie, ktoré 

prečítal Kňažko, ako sme sa neskôr dozvedeli, pripravoval ho s Jánom 

Budajom aj s Mečiarom, ale ja som o tom nevedel. Tento konflikt ma šokoval. 

Nikdy som nebol zástancom, vynášania konfliktov na verejnosť. Vnímal som to 

ako pokračujúci diferenciačný proces vnútri KC VPN. Bol som v rozpakoch, 

cítil som, že to nie je normálne, ale na druhej strane som si bol vedomý toho, 

že musí fungovať sloboda prejavu. Neskôr sa Milan Kňažko priznal, že to bol 

unáhlený krok a oľutoval ho.  

A čo ak tento konflikt Mečiar pripravoval? 

 

Po jeho ďalších krokoch si myslím, že bol. Kňažko a Budaj, ktorí na tom 

pracovali, si neuvedomovali, že z úzadia je napätie vyvolané schválne, aby sa 

prehĺbili rozpory vnútri VPN. Aby vyniklo, že je tu Mečiarova vláda, ktorá by 

mala byť sebestačná. A že vo VPN sú ľudia, čo nie sú volení, len si prisvojujú 

isté kompetencie na vážne politické rozhodnutia.  

Cítili sme, že keď chce predseda vlády oznámiť niečo dôležité, potom by 

to nemali byť len jeho rozhodnutia, ale by to malo byť po porade členov vlády 

a hlavných predstaviteľov VPN. Čas ukáže, čo všetko urýchľovali jednotliví 

aktéri a do akej miery to bolo živelné a do akej miery riadené niekde 

z úzadia… 

Ešte sa poriadne nerozbehli zmeny, ale už bolo jasné, že prinesú veľké 

starosti. Na najvyšších miestach vzniká vojna, tichá, ale neľútostná vojna o 

moc v najbližších mesiacoch a zaiste aj rokoch. V tom čase Mečiar ako 

predseda vlády bol stúpencom federatívneho usporiadania dvoch suverénnych 

republík.  

23 apríla 1991 odvolali Mečiara z postu predsedu vlády a na jeho miesto 

zasadol Ján Čarnogurský.  
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Bol som členom Mečiarovej vlády, ale o demisii som sa dozvedel až 

neskôr. Boli sme na Mečiarovej strane. Pátrali sme po ňom, hútali sme, kde 

asi môže byť. V tom čase bol na Slovensku na návšteve Václav Havel a 

všetkým záležalo, aby sa stretli a riešili problémy. Napokon sa stretli na 

Kamennom mlyne…  

 

*Mečiar je chlap, akých by sme potrebovali – sto. Čo sto, tisíc! Alebo 

rovno milión? Nie som si celkom istý, na akom čísle by sa jeho priaznivci 

mohli po rokoch zhodnúť, ale v tých časoch muža ochotného buchnúť po 

stole zakríknutí voliči považovali za náramne sympatický, priam spasiteľský 

typ*  

Roku 1991 mu dôverovalo 80 percent opýtaných. Bol to čas 

zjednodušeného vnímania, zjednodušeného artikulovania cieľov. Aj Mečiarov 

slovník bol náramne jednoduchý a rozumel mu každý; sympatizovali s ním 

mnohí.  

 

Nepripúšťal som, že by spory v marci 1991 medzi Mečiarom a VPN 

mohli vyústiť do odvolania premiéra, Kňažka, Húsku a ďalších. Ján 

Čarnogurský sa rozhodol, že jeho odvolanie nepodporí. Ale Mečiar si vynašiel 

isté kroky aj proti KDH, našiel Oberhausera, ktorý začal KDH rozkladať 

znútra, tak napokon predsa len spolu s VPN podporili a odvolali Mečiara. Bol 

som presvedčený, že je to chybný krok. Jednak preto, že som Mečiara vnímal 

ako statočného politika, morálneho, razantného, ktorý vidí ďalej, viac ako my 

ostatní a mal som z neho dobrý pocit, že Slovensko má konečne človeka, 

ktorého potrebuje. Potvrdzovali to aj prieskumy o dôvere.  

Ale nie všetci videli otca národa tak žiarivo:  

 

Najmä Fero Mikloško ma upozorňoval na niektoré vlastnosti pána 

Mečiara a ja som na to reagoval, že to je čierno-biele videnie, že Mečiar ako 

každý človek má aj tienisté stránky. Ostal som vo funkcii ešte asi 8 týždňov, 
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presviedčali ma aj František Mikloško aj Ján Čarnogurský, aby som prijal 

ponuku na miesto ministra v Čarnogurského vláde, ale moje rozhodnutie bolo 

definitívne a myslel som si, že je v súlade s mojím vnímaním morálky.  

Racionalista Čarnogurský vidí v tom čase ďalej ako muž dobrých 

vzťahov Kováč. Isto vybadal, že v prípade Mečiara ide o osobu v celkovom 

ohľade síce jednoduchú, ale v okamihu reakcie bleskurýchleho a katastrofálne 

nevypočítateľného.  

Kováč sa však Mečiara nechce vzdať. Ešte stále pretrváva syndróm 

neutekať od mocných, neutekať od populárnych. Možno v ňom pretrváva 

viera, že Mečiarova razancia postupuje správnym smerom. Že politika po páde 

komunizmu naozaj potrebuje razanciu a ktovie či nie aj päsť na stole.  

Zotrvanie pri Mečiarovi vyvolalo o Kováčovi celý rad otázok aj 

pochybností. Už v tom čase sa najmä u intelektuálov postupne formovala 

mienka, že spolupráca s rodiacim sa autoritatívnym politikom neprinesie 

krajine nič dobrého. Ozvali sa aj hlasy, spochybňujúce mravný kredit tých, čo 

pri ňom zotrvali. V čase konfliktu to boli zaiste úprimné hlasy, a vari aj 

pravdivé. Ale pravdou bola aj skutočnosť, že vývoj pokračoval ďalej a 

v najsilnejšom politickom prúde bola každá demokraticky zmýšľajúca 

osobnosť potrebná ako soľ. 

 

V Ružinove zasadá Mečiarova platforma – je to výsledok konfliktu 

vnútri VPN. Kováč, sledujúci nezhody medzi politikmi s nevôľou, je na 

vážkach. Vývoj smeruje k rozdeleniu VPN, a to neprinesie spoluprácu, len 

nevraživosť. Mosty medzi nimi nie sú poškodené, ale beznádejne spálené. 

Kováč do Ružinova nešiel. Osobná kríza a sklamanie z vývoja sú priveľké, 

nevládze uniesť vzájomnú nevraživosť a zničujúce spory.  

Psychicky som bol, takpovediac, na dne, z môjho rozhodnutia opustiť KC 

VPN, kde bolo veľa ľudí, ktorých som si vážil, vrátane Martina Bútoru, na 

druhej strane však program, ktorý sa mohol realizovať pod vedením Mečiara, 

sa mi javil vnútorne bližší, reálnejšie odzrkadľujúci potreby spoločnosti v 

Slovenskej republike. Napokon som sa vnútorne zmieril s rozdelením VPN a 
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vznikom HZDS, ale stále som považoval Mečiara za pravého šéfa HZDS, za 

správneho človeka a najlepšieho politika na slovenskej politickej scéne. 

Napriek tomu, že vnútorne už u nás, u podpredsedov HZDS, nastali 

pochybnosti, že sme si museli vynucovať stretnutia. Vedeli sme, že sú medzi 

nami aj rozpory, ale stále to nebolo v programových otázkach.  

Koncom júna 1991 z platformy VPN vzniklo samostatné hnutie HZDS.  

 

Nenapadlo mi, že medzi platformou Za demokratické Slovensko a VPN 

môže vzniknúť nepriateľstvo a boj na život a na smrť. Myslím, že VPN so 

širokým názorovým spektrom sa nedala udržať. Odchod z VPN ma stál veľa 

síl. Niekedy si kladiem otázku, či by sa situácia nevyvíjala inak, keby Mečiara 

neboli vtedy odvolali… Keby z neho neurobili národného hrdinu. 

V júni 1991 na zakladajúcom sneme HZDS v Banskej Bystrici sa Michal 

Kováč stal podpredsedom HZDS pre ekonomiku. Sila hnutia, vylúpnutého z 

pôvodnej Verejnosti proti násiliu, je veľká. Môže za to vďačiť najmä 

nacionalizácii časti voličov a taktickej zámene problémov – problém 

vysporiadať sa s komunizmom napochytro nahradili problémom národného 

vysporiadania. Mečiar ho formuluje opatrne, hovorí o konfederatívnom 

usporiadaní vzťahov v republike. Neskôr bolo zjavné, že všade tam, kde sa 

namiesto demokratických vzťahov riešili nacionalistické požiadavky, zaostala 

spoločnosť o celé desaťročie: v prípade Juhoslávie, oveľa viac. 

Slovenskej voličskej pospolitosti, tradične trpiacej na krátku historickú 

pamäť, naozaj neprekážalo, že po rozchode s intelektuálskym a disidentským 

krídlom vo VPN je HZDS prešpikované komunistami všetkého druhu, 

eštebákmi a všemožnými politickými dobrodruhmi. Slovensko s čerstvou 

demokraciou, ktorú si každý vysvetľoval po svojom, akoby úplne zabudlo na 

svoju mizernú, nie tak dávnu totalitnú históriu. Intelektuáli vo VPN zasa 

akoby nevnímali jednoduchý fakt, že medzi voličmi majú žalostne málo 

partnerov na svojej úrovni, že Slovensko je z troch pätín vidieckou krajinou s 

vidieckym cítením i zmýšľaním. 
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Rok 1991 je rokom, keď sú politici natoľko rozvadení, že dať ich 

dohromady na rozumnú debatu bolo umenie. Tak začali romantické výlety 

loďou po Dunaji, ktoré organizovala redakcia Slobodného piatku, kde si mali 

politici vzájomne ukázať svoju ľudskú tvár. Boli to časy, keď medzi politikov 

chodili umelci celkom spontánne a radostne, pretože verili, že politická 

morálka sa zhoduje s ľudskou, politikov zabávali a spolu s nimi tvorili akúsi 

národnú elitu, oprávnenú budovať vízie, a najmä donekonečna sa o nich 

naťahovať a sporiť.  

Treba poznamenať, že delenie politických strán sa po rozpade VPN 

nezastavilo, naopak, stalo sa ošiaľom nasledujúcich rokov a trvá dodnes, 

klasická politická scéna je aj desať rokov po vzniku republiky v nedohľadne. 

Politické delenie je naša večná trauma, naše prekliatie, je posmešnou oplátkou 

nezrelému voličovi za jeho neochotu politicky sa vzdelávať a uvažovať 

racionálne. 

Kováč, Filkus, Laluha, Húska informovali o dianí na Slovensku a 

v HZDS aj Alexandra Dubčeka, ktorý každý spor a rozkol na Slovensku 

vnímal zvlášť citlivo. Aj to bol jeden z dôvodov, že Kováč sa o dobré vzťahy 

usiloval aj s Mečiarom. Hovorí:  

Nikdy sa nám to nepodarilo. Neviem, či Mečiar mal s niekým dôverné, 

priateľské vzťahy. My, podpredsedovia sme mali pocit, že mu je nepríjemné, 

keď sa dožadujeme pravidelných stretnutí. Mali sa konať týždenne, ale prešiel 

aj mesiac i viac a nekonali sa. Chystali sa voľby, ale on problémy riešil len 

v úzkom kruhu. Chvíľami sme mali pocit, že sa s nami nechce radiť. Často sme 

si stretnutie vynútili, bolo úplne neprirodzené, že nekomunikoval so svojimi 

podpredsedami. 

Koncom roka 1991 Kňažko, Filkus, Húska a Kováč prišli za Mečiarom 

s návrhom, aby strávili Vianoce spoločne s Mečiarom. Oslovili ho s tým na 

republikovom predstavenstve HZDS, na Devínskej Kobyle, ale on popudlivo a 

rezolútne odmietol: 

– Čo je vás do toho, kde a s kým budem tráviť Vianoce?  
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*Tiene našli svoje miesto v HZDS* 

Keď si človek zalistuje v tlači, sotvačo dobré nájde o Ivanovi Lexovi. 

Lepšie povedané nič. Veľké dieťa veľkého muža. Otec Vladimír, bývalý člen 

Štátnej plánovacej komisie, sa diplomaticky a múdro nevystavuje na 

verejnosti. Svoje informácie o podnikovej sfére z čias socializmu dokonale 

zúročil a dnes jeho sprivatizované impérium patrí medzi najbohatšie na 

Slovensku. Jeho ambiciózny syn sa však zrazu ocitol medzi špičkou, ktorá 

zakladala HZDS. Michal Kováč sa dodnes čuduje, odkiaľ sa odrazu tento 

človek vzal a jeho prítomnosť v najvyšších kruhoch považuje za 

prinajmenšom čudnú. Ivanovi Lexovi sebavedomie rozhodne nechýbalo. Aj 

keď je vraj evidovaný ako bývalý dôverník tajnej spolupráce s ŠtB, na 

Slovensku to nemalo a ani nemá na verejnosti, ani vo väčšine politických 

kruhov, relevantnú váhu.  

 

*Každý máme svoje chyby a niekedy je mladosť trocha pochabá...*  

Dobre, pochabá mladosť. Tolerujme teda aspoň niečo z pochabej 

mladosti nezrelého Slovenska a jeho politikov. Tolerujme s vedomím, že popri 

všetkých detských nemociach to myslia s politikou vážne.  

 

Od založenia HZDS sme my, podpredsedovia, hovorili Mečiarovi, že 

ideme do toho, ale bez Nagyovej a Lexu. Prisľúbil. Kým sme mali kanceláriu 

nad Fialkovým údolím, Nagyová ani Lexa tam nechodili. Po presťahovaní na 

Bezručovu sme zrazu zistili, že obaja patria do kancelárie HZDS, hoci sa 

nikdy o tom nerokovalo, ani sa neschvaľovalo ich prijatie. Na rokovaní na 

Devínskej Kobyle sa väčšina členov vtedajšieho politického grémia HZDS 

dožadovala, aby z kancelárie HZDS odišli. Mňa poverili oznámiť to 

Mečiarovi. Spolu s Kňažkom sme si povedali: Keď bude prvá príležitosť po 

predstavenstve – dohodneme sa s Mečiarom. Keď sme skončili, oslovili sme 

ho, Milan Kňažko a ja, že by sme s ním ešte radi hovorili. Tlmočili sme mu 

požiadavku politického grémia i ďalších činiteľov HZDS. 
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– Sľúbil si nám, že Nagyová a Lexa nebudú súčasťou HZDS. Teraz 

zisťujeme, že sú tu obaja. Našou úlohou je tlmočiť stanovisko politického 

grémia a požiadať ťa, aby si čo najskôr zariadil, nech z našej kancelárie odídu.  

Kováč nestačil dopovedať a Mečiar vyskočil. 

– Prečo na mňa naliehate? Prečo ma tlačíte k stene? Čo stále s nimi 

máte?  

Vstal od stola a nahnevaný odišiel z miestnosti.  

Kňažko sa s Kováčom na seba pozreli. Niečo v tými dvoma musí byť 

vážnejšie, keď to tak dokáže rozhádzať predsedu. 

*Kde sú pramene sporov*  

Keď mám hovoriť o príčinách rozporov medzi Mečiarom a mnou, 

existuje aj názor niektorých českých spracovateľov týchto udalostí, že počiatok 

pramení v požiadavke pána Mečiara, aby sa mu FBIS ospravedlnila. 

Domnievam sa, že ide o problém z obdobia pred voľbami v deväťdesiatom 

druhom roku, keď skončilo funkčné obdobie prvej demokraticky zvolenej vlády 

v roku 1990. Do Federálneho zhromaždenia došla požiadavka na vydanie 

Mečiara na trestné stíhanie. Dostalo sa to do rúk predsedu Federálneho 

zhromaždenia Dubčeka s tým, že to treba predložiť plénu a v parlamente 

odsúhlasiť. To sa nestalo, pán Dubček s tým narábal veľmi opatrne, 

jednoducho to nepredložil na rokovanie. Mečiar bol o tom včas informovaný 

federálnym generálnym prokurátorom Gašparovičom. V tom čase som sa nad 

tým uškŕňal. Považoval som to za príliš úbohé opatrenie, ktorým sa chceli 

zbaviť politického protivníka; v skutočnosti by mu nahnali ešte viac voličských 

hlasov. Ani vo Federálnom zhromaždení sa s tým nič neurobilo. Prišli voľby, 

ODS a HZDS boli rozhodujúce politické sily, ktoré začali viesť politické 

rokovania o zostavení federálnej vlády. Mečiar mal požiadavku, aby sa mu 

ospravedlnili za ten akt, ku ktorému asi dala podnet FBIS, a z toho dôvodu 

mal aj svoje predstavy ako obsadiť FBIS po voľbách, kde už Mečiar a HZDS 

mali rovnaké slovo ako Klaus a ODS.  
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Ale pokiaľ ide o otázku, ako vznikali rozpory, tak to malo svoju históriu. 

Vždy je to tak, že najsamprv sa ľudia zblížia, ako to bolo aj vo VPN, zisťujú 

totožnosť názorov na veci, ktoré sú v tom čase pre krajinu dôležité, a dôverujú 

si, až na nedôverčivých jednotlivcov. Takto to fungovalo vo VPN a potom 

neskôr aj v skupine, ktorá sa od VPN odčlenila a vytvorila HZDS. Postupne sa 

ľudia viac a viac spoznávajú a buď zistia, že totožnosť názorov nebola 

náhodná, alebo že v tom i onom to nie je tak, že obraz toho druhého je iný. 

Záleží na tom, akej je človek povahy, buď si okamžite robí uzávery o druhej 

osobe a potom aj uzávery pre seba, alebo si povie – nikto nie je anjel, každý 

z nás je hriešny, zbavuje sa čierno-bieleho videnia, postupne berie na 

vedomie, že nie je vo všetkom taký dokonalý. Pokiaľ prevažuje pozitívne 

videnie, nenarušuje sa dôvera a pokračuje sa ďalej. Ak s plynutím času 

prevážia negatívne dojmy, dôveru vystrieda nedôvera a opatrnosť.  

Toto sa stalo aj nám v HZDS. Už po pár mesiacoch, ako sme začali 

fungovať, sme sa rozdelili. Na jednej strane bol Mečiar s funkcionármi, 

priaznivcami, ktorým neprekážali jeho negatíva, ale ani to, že jeho pravými 

rukami sú Lexa, Nagyová, Straňák. V našich očiach to neboli žiadni politickí 

pracovníci, ale pracovníci administratívy. Na druhej strane sme boli my, 

podpredsedovia Marián Húska, Rudolf Filkus, Milan Kňažko, Ivan Laluha, čo 

sme si utvárali svoj názor na to, čo nám na predsedovi prekáža. Boli sme 

presvedčení, že väčšina funkcionárov a členov HZDS vidí veci tak ako my. 

I keď sme niektoré veci nevedeli celkom dobre definovať, prekážalo nám, 

že sa mu vôbec nežiada s nami radiť a že rozhodnutia prijíma samostatne, že 

je skôr v dôvernom vzťahu s úradníkmi, ľuďmi z aparátu. Nám sa tí ľudia 

nepozdávali, pokiaľ išlo o charakterové alebo iné vlastnosti. Nevideli sa nám 

ako najlepší, čo by mali byť v prostredí vysokej politiky a mali by obklopovať 

predsedu hnutia. Z toho vznikali väčšie a väčšie vzájomné podozrievania. No 

stále sme si nahovárali, že môžeme pozitívne vplývať na Mečiara za 

predpokladu, že ho donútime, aby sa niektorých ľudí z aparátu zbavil.  
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Na zasadnutí politického grémia v januári 1992 vytiahli podpredsedovia 

opäť Lexu a Nagyovú. Podľa nich nastal sľúbený čas, kedy sa s nimi mali 

rozlúčiť.  

Mečiar bol mimoriadne podráždený: 

– Ak ma donútite prepustiť Nagyovú, do dvadsaťštyri hodín ma dokáže 

zničiť! – vytýkal celému grémiu.  

Nato sa rozčúlil aj Kováč: 

– To je vážny argument, aby sme nedovolili takúto situáciu. Keď teba, 

pán predseda, môže Nagyová zničiť, potom môže zničiť aj nás, podpredsedov! 

Netreba veľa kombinačných schopností, aby človek pochopil odkiaľ 

vietor fúkal – Nagyová, bývalá pracovníčka bývalého úradu vlády, dôverná 

priateľka Ivana Lexu, syna bývalého podpredsedu vlády a šéfa plánovacej 

komisie... je tu aj domnienka, že zmiznuté materiály z Tisovej vily opatrovala 

práve ona.  

Mečiara sa postupne viac a viac zmocňuje nedôvera v ľudí okolo neho. 

Neskôr sám napísal, ako navštívil psychológa, aby sa dopátral, ktoré typy ľudí 

sú náchylné ku zrade. Psychológova rada sa mu mala stať pomôckou pri 

výbere spolupracovníkov, pretože „zradcov“ okolo neho neustále pribúdalo. 

Psychológ mu vyjavil pravdu o tom, že prognóza pre zradcovstvo nejestvuje. 

Ľudia sa podľa psychológa ocitajú v extrémnych situáciách, preto mnohí z 

nich aj extrémne reagujú. A tak sa stalo, že predvídanie zrady sa nijako nedá 

sofistikovať ani exaktne zmerať.  

Ale keď obrátime kartu, poľahky zistíme že „zradou“ spolupracovníka 

môže byť aj spolupracovníkovo poznanie, že Mečiar jednoducho buduje 

zložitý direktívny, či diktátorský režim. A „zrada“ zrazu dostáva iné kontúry a 

návšteva u psychológa vo veciach predpovedania zrady vyvoláva ďalšie 

otázky, napríklad – prečo práve v Mečiarovom okolí sa vyskytuje taký veľký 

počet ľudí, ktorí sa mu javia ako zradcovia?  

Dobre, Kováčovi sa nepozdávajú kabinetné praktiky predsedu Mečiara. 

Skúša sa s ním zblížiť, preklenúť hranicu oficiálneho vzťahu vzťahom 

osobným. Nepochodil. Mečiar je sám, podpredsedovia sú v dostatočnej 
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vzdialenosti, aby nehovorili do najdôležitejších rozhodnutí. Sekretariát je 

povýšený na nedotknuteľnú pevnosť.  

Budovanie tohto systému nemôže byť nijako náhodné. Nie je náhodou 

sám Mečiar v niečích rukách? Nemá byť HZDS demokratickým hnutím len 

naoko?  

 

Nezdalo sa nám demokratické robiť politiku v zákulisí, poverovať ľudí 

úlohami v tajnosti a konšpiratívne. Takú stranu sme nechceli, ani ju 

nepotrebujeme. Predvídal som, že skôr alebo neskôr to môže skončiť všelijako. 

Vôbec som netušil, že raz bude nejaký únos, že raz bude nejaká vražda 

Remiáša, že budú obrovské privatizačné podvody. Cítil som, že ľudia, ktorí sa 

na to podujali, sa môžu stať obeťami takejto politiky.  

*A potom Mečiar zmizol*  

Raz týždenne sme niečo chceli od predsedu a každý týždeň v pondelok 

sme mali stretnutia. Tie nemohol odmietať, hoci boli viac-menej zbytočné, lebo 

najvážnejšie rozhodnutia robil tak či tak sám. Možno sa radil s úradníkmi, 

Lexom, Nagyovou. Registrovali sme, že s nimi pestuje bližšie vzťahy, že chodí 

s nimi do sauny a my sme sa s ním nevedeli zblížiť. Nerezali sme mu. 

Siedmeho apríla v deväťdesiatom druhom roku odovzdal Mečiar 

Kováčovi do rúk list. 

– List? 

– Áno, nech sa ti páči. 

– … a prečo list? Robí sa niečo? 

– Aby bolo jasné, že postupujem celkom oficiálne. A s plnou vážnosťou. 

Vzdávam sa kandidatúry, vzdávam sa funkcie predsedu HZDS. 

– Čo to má znamenať, aké máš na to dôvody, pán predseda?  

– Všetko je napísané v liste. Do videnia. 

Potom sa predseda HZDS stratil.  

V liste stálo: Blava 7. 4. 1992. Predstavenstvo HZDS, Bratislava. Už viac 

ako dva roky som terčom intenzívnych kampaní zvonku. Boli a neprestali i 
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zvnútra. Nie som to ďalej schopný a ochotný znášať. Dňom 1. 5. 1992 sa 

vzdávam funkcie predsedu HZDS a dnešným dňom aj kandidatúry na poslanca 

SNR v Stredoslovenskom volebnom kraji. Mečiar.  

*Hľadá sa predseda vlády, stratil sa. Nik netuší, kde sa nachádza. Keby 

to nebola pre malú podtatranskú krajinu tragédia, bola by to komédia do 

popuku* 

Je to síce dosť zvláštne, ale napokon, nič nie je natoľko zvláštne, aby sa 

to v nezrelej slovenskej politike nemohlo odohrať. Stratil sa Mečiar, tentokrát 

nie ako predseda vlády, ale ako predseda HZDS. Opäť neprišiel do úradu pol 

dňa, celý deň, a nik netušil kde je. Takýto kúsok svojim súdruhom vyviedol aj 

Stalin po prepadnutí Sovietskeho zväzu nemeckou armádou. Veľký 

revolucionár a vojvodca, filozof, mysliteľ a všeličo iné konečne pochopil, kam 

svojou vražednou politikou dotiahol ťažko skúšanú krajinu. Pochopil, že čas 

jeho tupej a zlovoľnej politickej kariéry vypršal. Stratil sa z Kremľa i z 

Moskvy a kým jeho vojská ustupovali a ruské dediny horeli, veľký vojvodca 

celý týždeň nečinne rozjímal na svojej dači pod Moskvou. Keď sa zjavili 

súdruhovia z ÚV, celkom oprávnene očakával, že mu dajú do rúk revolver, 

aby im uľahčil rozhodovanie o budúcnosti krajiny sovietov. Lenže všetko sa 

napokon vyvrbilo inak. Súdruhovia ho neprišli strašiť ani súdiť, ba ani len 

vyčítať chyby s katastrofálnymi dôsledkami. Naopak, prišli ho poprosiť, aby 

sa opäť ujal vlády…  

Niektoré udalosti sa akoby v histórii opakovali neustále, veľmi často v 

podobných scenériách. Opäť sa hľadá Mečiar. Stratil sa, niet ho…Michal 

Kováč vedie kanceláriu HZDS s hlavou v smútku, lebo sa blížia voľby, 

naplánované na jún.  
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*Ak má mať hra na schovávačku nejaký zmysel, potom najlepšie 

schovaný hráč musí aspoň naznačiť, kde sa skrýva, ukázať časť tela, alebo 

hodiť vreckovku. Inak hrozí, že hra pobeží bez neho…*  

Ale Ivan Lexa sa usmieva. On vie, kde sa skrýva Mečiar. Preto sa môže 

vystatovať, rozhadzovať rukami, poúčať Kováča a vydávať príkazy v 

kancelárii.  

– Tak čo odkážete pánovi Mečiarovi? – pýta sa s úsmevom Lexa. 

Kováč je namosúrený. 

– Odkážte mu, že sme zvolali politické grémium. Budeme na ňom riešiť 

otázku Nagyovej a Lexu. Ak pán Mečiar nepríde, grémium povediem ja a 

rozhodnutie okolo vás dvoch prijmem ja.  

– Vy chcete riešiť mňa? – smeje sa mladý Lexa. – Kto ste vy, že chcete 

niekoho riešiť?  

– Áno, vás. Môžete tiež pánovi Mečiarovi povedať, že tento spôsob 

komunikácie sa nám vôbec nepáči. Je neslýchané, aby sa dôležité politické 

uzávery robili cez sprostredkovateľov!  

– Viete, kto ste vy? Ste obyčajné nuly! Vy sa so mnou ešte naučíte 

rozprávať! – kričí Ivan Lexa Kováčovi do tváre. 

– Ešte ste príliš mladý, pán Lexa, na takéto vyhrážky. Asi si 

neuvedomujete, že nie ste volený funkcionár, ale iba obyčajný úradník. 

Dávajte si veľký pozor, aby ste neskončili v base. 

– To mi nebudete rozprávať vy!  

Kováč zvýši hlas, a to je u neho celkom nezvyčajné: 

– Okamžite opustite kanceláriu! A to hneď! 

Na tretí deň prišla za Kováčom čerstvá tajomníčka HZDS, Oľga 

Keltošovová.  

– Idem od pána Mečiara a chcela by som vám tlmočiť jeho rozhodnutie 

zotrvať vo funkcii predsedu i na kandidátke.  

– Máme to chápať tak, že pán predseda Mečiar si to rozmyslel? 

– Áno. Rozmyslel si to. Sťahuje svoju žiadosť. Poveril ma, aby som ju 

osobne prevzala a odovzdala mu ju späť. 
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My, podpredsedovia, sme boli rozhodnutí, že o jeho abdikácii nebudeme 

hovoriť, týždeň to necháme tak a ak sa nič neudeje, potom oficiálne oznámime 

odstúpenie Vladimíra Mečiara. Ale tým, že prišla Oľga Keltošová, sa situácia 

zmenila. Vrátili sme Mečiarov list, ale nechali sme urobiť kópie. 

Politické grémium viedol Michal Kováč. Vladimír Mečiar sa nedostavil. 

Keď došlo k pálčivej téme Lexu a Nagyovej, Kňažko prednášal argumenty 

proti nim.  

Kováč za predsedníckym stolom váha. Na ňom ležala hlavná úloha či dá 

alebo nedá hlasovať. Ale podľa jednotlivých vystúpení si nie je istý či 

hlasovanie za ich odvolanie bude úspešné. Zistil, že väčšina by pravdepodobne 

bola proti. Nie, nebude riskovať. Naťahovali rokovanie až do príchodu 

Mečiara.  

Strhla sa prudká výmena názorov, rokovanie bolo tvrdé. Mečiar je 

výrečnejší než Kováč aj Kňažko a situácia pre jednoznačné odvolanie 

nevyzerala priaznivo. 

Ani Mečiar si nie je istý výsledkom prípadného hlasovania, preto 

napokon ponúka akýsi kompromis: 

– Nechajme ich tu do volieb a potom sa s nimi rozlúčime.  

Kováčovi tak trocha odľahlo. Zdá sa, že sa črtá vyriešenie problému tých 

dvoch, aj keď o tri mesiace. A nemusí riskovať prípadný neúspech pri 

hlasovaní.  

 

Pripravovali sme volebný program HZDS tak, aby sme od ľudí v kluboch 

vyťažili čo najviac. Lipli sme na programe HZDS preto, že sme ho tvorili, my, 

podpredsedovia, nie Mečiar. Preto aj ten kompromis, že ho naďalej strpíme v 

čele hnutia, lebo má popularitu a bude môcť pri voľbách za pomoci nášho 

programu získať dosť hlasov. Bolo to pre nás zložité rozhodovanie aj 7. apríla, 

keď sme dostali list o abdikácii. Povedali sme si, neunáhlime sa, nezverejníme 

to hneď, počkáme. Bol to veľký vnútorný boj. S odstupom času sme sa sami 

seba pýtali, neurobili sme chybu? Ale zhodli sme sa na tom, že aj keby sme list 
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o abdikácii zverejnili, najpravdepodobnejšie by ho vyhlásil za falzifikát. A kto 

by si to mohol overiť? Mečiar sa náročky obklopil ľuďmi schopnými všetkého. 

Plnili jeho rozkazy. Až neskôr sme si uvedomili, že nás po celý čas 

kontrolovali. Mečiar chcel o nás všetko vedieť, o každom našom kroku.  

 

*Je naozaj isté, že problém diktátora spočíva v jeho najbližšom okolí?*  

Naozaj bola istá Nagyová a istý Lexa tými démonizujúcimi činiteľmi, 

ktorí z dobrého bodrého strýca urobili nevypočítateľného politika? Naozaj 

stačí zmeniť jeho okolie a on sa automaticky zmení tiež?  

 

Aké to bolo naivné. Práve naopak, takýchto ľudí potreboval. A my sme 

žili v dobrej viere, že keď sa podarí dostať k nemu korektnejších ľudí, tak budú 

slabnúť aj negatívne črty. Ľudia v jeho okolí sa tomu poddali, akceptovali ho. 

Ani svojich voličov si nevážil, hovoril im, čo sa mu zachcelo, čo chceli počuť, 

aj výmysly, aj klamstvá, aj ohovárania, a to nerobí politik, ktorý i ctí voličov.  

Teraz je pred voľbami. Mašinéria utužujúcej sa disciplíny okolo jediného 

muža už klape zrýchlenými obrátkami. Niet priveľmi kam vyskakovať z 

rútiaceho sa vlaku. Čím rýchlejšie sa bude systém rozbiehať, tým ťažšie a 

bolestivejšie sa z neho bude odchádzať. Takže – kedy sa odchádza zo systému, 

ktorý začína totalitarizovať svoje najbližšie okolie? Kedy je najvyšší čas?  

Treba sa pristaviť aj pri našej povahovej črte. Naša povaha mnohé 

problémy rieši rozchodom. Nie preto, že by v tom hľadala nejaké zaľúbenie, 

skôr to plynie z našej defenzívnosti, a možno aj slabosti. Pretože naša povaha 

hľadá v systéme najskôr bratské spojenectvá, niekedy aj spiklenectvá. Zdedili 

sme kdesi z dávnej minulosti neblahé skúsenosti a viac veríme osobným 

spiknutiam, ako zákonom. Model spoločenského správania, kde vzťahy 

dominanujú nad zákonmi, spôsobuje, že problémy prerastajú do rozmerov, kde 

ich bratské spojenectvá už nedokážu riešiť.  

Naša povaha sa bedlivo vyhýba riešeniam, obchádza tisíc drobností 

dovtedy, kým sa z nich nestane naozajstná bariéra. Potom sa účastníci vari aj 
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zbytočného sporu nadobro rozídu, spáliac za sebou mosty, lávky a všetko, čo 

by malo pripomínať pôvodné vzťahy. Naša schopnosť donekonečna sa deliť a 

trieštiť je vo svojej podstate samovražedná a smutne obdivuhodná.  

*Voľby roku 1992 rozhodli o smerovaní krajiny* 

– Musíme získať aspoň päťdesiat percent! – nalieha Mečiar na svoj tím. 

HZDS sa stalo najsilnejším hnutím, ale nie tak, ako si želal Mečiar. Ja 

som to považoval za pomerne veľký úspech a cítil som, že dozrievame k tomu, 

že až dôjde k rozdeleniu federácie a vzniku samostatnej Slovenskej republiky, 

bude treba vládu zrekonštruovať tak, aby sa na budovaní samostatného štátu 

mohli podieľať aj ostatné parlamentné sily. To bola vec, na ktorú mal Mečiar 

úplne iný názor. Rozdelil politické sily na tie, čo chceli, a tie, čo nechceli 

samostatný štát.  

Výsledok volieb dal za pravdu Kováčovi a ostatným, ktorí tvrdili, že 

Mečiarovo prvé odvolanie bolo veľkou chybou. Poučenie pre začínajúcu 

slovenskú politiku je, že problémy treba riešiť s racionálnou vecnosťou. Po 

voľbách, v stave opojného víťazstva, sa Mečiar vrátil k nedoriešenému 

problému s Lexom a Nagyovou. Hovorí, že síce prisľúbil ich odchod z 

kancelárie, ale sú mu veľmi nápomocní a nerád by prišiel o ich skúsenosti. 

Výnimočných ľudí nikdy nie je toľko, aby sme sa ich mohli zbavovať len tak. 

Mečiarova argumentácia vyznieva skôr ako prosba a jeho návrh 

podpredsedom HZDS pôsobí ako nová realita, ktorá bude pre HZDS 

maximálne prospešná. 

– Lexu by som chcel za vedúceho úradu vlády, Nagyovú do kabinetu na 

sekretariát vlády.  

Tlak podpredsedov sa Mečiarovi podarilo zmierniť už v apríli, keď 

presadil ich zotrvanie. Teraz už bola celkom nová situácia. Podčiarkli ju najmä 

vyhrané voľby. Ošiaľ z výhry možno otupil aj ostrie nálad proti Lexovi 

a Nagyovej a bojovne naladení podpredsedovia opäť Mečiarovi ustúpili...  
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*Ak je politika umením kompromisov, potom ide o umenie studené ako 

psí nos*  

V Čechách zvíťazil vo voľbách Klaus, na Slovensku Mečiar. Obaja v 

sebe nesú určitú pečať národnej črty, Klaus českej, Mečiar slovenskej.  

V každom postkomunistickom štáte riešili viac či menej rovnaké 

problémy. Len Československo a Juhoslávia majú o problém viac – 

vysporiadať sa pozostatkami komunistického centralizmu, ktoré sú možno 

zámerne a možno z nedostatku poznania zamieňané s národným útlakom 

väčšinovým národom.  

Autori myšlienok o národnostnom útlaku v totalitných spoločnostiach 

spravidla obchádzajú skutočnosť, že totalita býva nadnárodná a každý 

užitočný spojenec je pre ňu vítaný. Totalitný diktát smerom zhora nadol je 

rovnaký pre všetkých členov spoločnosti okrem nomenklatúry. Ak však režim 

má možnosť uľahčiť si svoju diktátorskú pozíciu útlakom niektorej z menšín, 

urobí to rád. Nie pre nejakú zvláštnu antipatiu k danej menšine, ale v záujme 

posilnenia vlastnej pozície.  

Mýty o utláčanom národe sú zakaždým účinným vnadidlom pri 

ovplyvňovaní značnej časti voličov, pri zahmlievaní a zakrývaní skutočných 

vinníkov, ktorým je samotná povaha totalitnej moci, a najmä jej vykonávači. 

Aj tam môžeme hľadať príčiny silného dôrazu na štátoprávne usporiadanie, aj 

na vzájomné kompetencie.  

Vzťahy medzi slovenskými a českými politickými reprezentantmi 

nevyklíčili zo dňa na deň. Korene majú ešte v čase vzniku Masarykovej 

republiky roku 1918. V tom čase iniciatíva českých a slovenských politikov, 

Masaryka a Štefánika, zachraňovala Slovensko politicky. Po vzniku republiky 

však Slovákov zachraňovali českí vzdelanci. Po celé desaťročia sa vzájomné 

vzťahy vyvíjali rôzne a v čase komunizmu podľahli totalitnému 

centralistickému modelu.  

Je pochopiteľné, že v období uvoľnenia vyvstali otázky nového 

usporiadania. Pochopiteľné je aj to, že obe strany vnímali problém 

vysporiadania rozdielne. V jednom okamihu na seba narazili česká politická 
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spupnosť a slovenská sentimentálna zaslepenosť. Mečiar ako predseda HZDS 

šiel do volieb s požiadavkou na konfederatívne usporiadanie. Toto sa zdalo 

byť kompromisom medzi slovenským zámerom zviditeľniť sa ako národ a 

medzi funkčným modelom spoločného štátu. Mohlo by to priniesť vzájomnú 

spokojnosť a usporiadané vzťahy.  

Už dva roky predtým pri medzinárodných stretnutiach bola vyslovená 

otázka – aké bude štátoprávne usporiadanie Československa. Na týchto 

debatách sa pragmatickí Američania vyjadrovali pre silnú federáciu, pretože 

len tá dokáže uskutočniť obrovskú reštrukturalizáciu spoločnosti a začleniť 

krajinu do európskych vzťahov. Ak má byť federácia životaschopná, musí 

vypracovať mechanizmus ako sa vyhnúť zablokovaniu, musí hovoriť jedným 

hlasom. A tu je kameň úrazu pre slovenskú stranu. Pretože do hry vstupuje 

proklamované „tisícročné úsilie národa“.  

Klaus je tvrdý pragmatik a účtovník. Romantiku medzi číslami nemá rád. 

S romantikou si vôbec rozumie pramálo a ak, tak len do takej miery, aká 

posilní jeho politickú moc. Vrcholom jeho romantických snažení začiatkom 

deväťdesiatych rokov, bola a možno ešte niekde vnútri klíči – Nobelova cena 

za ekonomiku. Premeniť plánovito riadenú spoločnosť na trhovú za „pár let, 

možná jako prstů na jedné ruce nebo ještě méně“, ako to povedal pár mesiacov 

po novembri, keď nechtiac vystrašil ľudí myšlienkou, že v republike bude aj 

nezamestnanosť. 

Jeho pragmatické politické úsilie na pozadí veľkej Havlovej mravnej 

autority v mnohom pripomína niektoré rysy a konanie Beneša na pozadí 

nedosiahnuteľného mravného ideálu Masaryka. Nečudo, že títo dvaja politici, 

Beneš i Klaus, túžili po zvečnení na akejsi dvojhlavej karte s ich mravnými 

náprotivkami. A zároveň boli neschopní vybudovať si svoj vlastný mravný 

obraz, preto sa uchyľovali k niektorým podivuhodným krokom. Neúspech 

snahy Beneša aj Klausa dorásť na nezmazateľný vzor v ich pozadí, prípadne 

ho aj prerásť, je pre pozorovateľa udalostí celkom pochopiteľný a zákonitý. 

Nie však pre Klausa. Práve on predznamenal politiku bez morálky a pokúsil sa 

vyvrátiť viaceré Havlove humanistické postoje ako „názory z patra“.  
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Klaus, tvrdý kapitalistický technokrat, stúpenec Miltona Friedmana 

a Margaret Thatcherovej stavil na rýchlu reformu, na rýchlu privatizáciu. 

Ekonomické zmeny pojal tak, že vo vlažnom prostredí sú uskutočniteľné 

veľmi ťažko. Že zmeny vyžiadajú obete a ako to už býva, obeťami budú tí 

dole, posledné články ekonomickej štruktúry, ľudsky povedané, obyčajní 

občania. Preto potreboval silný centralistický model riadenia štátu, kde sa 

úlohy „prestavby“ plnia bez reptania, rýchlo, kvalitne. Jeho pravičiarstvo 

začiatkom deväťdesiatych rokov bolo predobrazom pravicových sklonov 

akých sme svedkami, v prípade Heidera v Rakúsku či Berlusconiho v 

Taliansku. Neštítil sa dokonca koketovať ani s Pinochetom a ľahkým 

bonmotom, že špinavé peniaze neexistujú, dal zreteľne najavo, kde sú hranice 

jeho ekonomickej etiky.  

Rozpor medzi národnými reprezentáciami bol na svete. Kým Klaus 

sníval o ekonomickej reforme, slovenská tretina snívala o svojej vlastnej moci 

doma, na Slovensku.  

Klaus má vo svojich cieľoch jasno – prostredníctvom moci čo najskôr 

k trhovému mechanizmu, k medzinárodnej spolupráci, a zaiste aj k ďalšej 

moci. A k európskemu alebo aj svetovému uznaniu, ku klausovskej škole, 

klausizmu.  

HZDS by sa teda malo pripravovať na rokovania s Klausovou ODS. 

Takže ako na to? Čo na to predseda Mečiar?  

 

Viackrát som ho vyzýval, že je treba vypracovať predstavu o 

konfederatívnom usporiadaní, prerokovať to v orgánoch HZDS: vždy to 

zamietol. Položiť niečo na stôl, poobracať to zo všetkých strán, diskutovať o 

tom, to nebol jeho štýl. Rokovania republikových predstavenstiev HZDS, 

politického grémia sa diali bez písomne spracovaných návrhov. Návrh na 

štátoprávne usporiadanie vypracujeme teda my – Húska, Moravčík, Kováč. 

Bol to návrh konfederácie, naše predstavy, ktoré orgány budú spoločné a 

ktoré samostatné, s akými kompetenciami. Mečiara sme o tom neinformovali, 
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aby nezakázal predložiť návrh českým partnerom. Bol toho totiž schopný, hoci 

sme mali záväzky voči ODS. A tie sme chceli dodržať. 

Klaus, nepoučený históriou, nevnímal zásadný problém česko-

slovenských vzťahov – dopriať Slovákom pocit, že žijú viditeľne pred očami 

iných európskych národov. Odmietol akceptovať skutočnosť, že otázka česko-

slovenského vyrovnania je v republike prítomná od čias jej vzniku, keď bola v 

komplikovanom stredoeurópskom priestore po skončení 1. svetovej vojny 

jemne povedané – tíško obídená. V mnohonárodnostnom Československu to 

však malo neveľmi príjemnú logiku. Ak by sa boli splnili požiadavky 

Slovákov na vyšší stupeň autonómie, napätie by sa iba prenieslo zo slovenskej 

na nemeckú, maďarskú a rusínsku menšinu a problém národností by sa nijako 

nevyriešil. Na druhej strane, pochovanie pôvodnej myšlienky o štáte dvoch 

národov spôsobilo, že každý historický alebo politický zlom nastoľoval otázky 

vzájomného vyrovnania, či už to bolo roku 1918 – pri vzniku republiky, v 

rokoch 1938 a 1939, po skončení vojny roku 1945 pri tvorbe Košického 

vládneho programu, alebo roku 1968. Nakoniec sa otázka vzájomného 

vyrovnania opäť otvorila roku 1989 pri páde komunizmu.  

Klausova ignorácia živej slovenskej témy priniesla opačný efekt – aj 

takzvaní mierni národniari sa museli prihlásiť k myšlienke zviditeľnenia 

Slovenska, ak nechceli ostať úplne mimo hlavný politický prúd.  

Cieľ slovenskej strany, tlačenej nacionalistickými silami, a to nielen zo 

SNS, bol na rozdiel od Klausovho, zahmlený a nejasný – bola ním len 

obyčajná, holá moc. Moc vo vlastnom štáte, štáte Slovákov, „ktorý sme si 

vybudovali po tisícročnom úsilí“. Čo bude so štátom, keď naozaj vznikne, to 

sa malo vidieť potom, len čo sa moc dostane do správnych rúk. Taká je 

predstava Slovenskej národnej strany a národniarov roztrúsených po širokom 

politickom spektre. Menej razantní politici majú situáciu neobyčajne sťaženú. 

Ak prijmú Klausov centralistický model, zahodia za chrbát nie síce tisícročné, 

ale isté politické úsilie od čias vzniku prvej republiky: úsilie Slovákov sa 

etablovať v rovnoprávnom, viditeľnom priestore, úsilie demokratov v čase 
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SNP, Košického vládneho programu, i reformných komunistov roku 1968, aj 

postupné docielenie vzdialeného Štefánikovho ideálu o štáte dvoch národov.  

Chýbal tu proste záver zrovnoprávňovania, zviditeľňovania. Slovenskej 

strane celkom viditeľne chýba skúsenosť s vlastnou administratívou, s 

vlastnými kontaktmi v zahraničí, s vlastnou vlajkou, erbom, znakom… s 

narábaním s vlastnou mocou. 

To je dôvod, že reforma ekonomiky je pre slovenskú stranu až druhým 

krokom, prvým je usporiadanie vzťahov. Česi sa celkom prirodzene pýtajú – 

aké tam vzájomné vzťahy? Kto tu rozpráva o vzťahoch? Ekonomika je v 

katastrofálnom stave, ako možno teraz rozprávať o národných vzťahoch? Zdá 

sa, že slovenskej otázke vôbec nerozumejú: Veď pred nami je nesmierna práca 

na zmene režimu, zmene orientácie – politickej, ekonomickej, vojenskej! 

Nesmieme strácať zo zreteľa žiadnu maličkosť. Každý racionálne uvažujúci 

demokrat sa stotožnil s požiadavkou v prvom rade budovať demokratické 

štruktúry a na nich základné piliere štátu. Ale slovenská strana, poučená 

históriou tvrdí svoje – najprv vzájomné vyrovnanie.  

Čo s partnermi, ktorí idú pracovať na spoločnej veci, ibaže každý z nich 

s iným cieľom? Alebo aspoň časovo posunutým? 

Česi sa chcú stať rýchlo, veľmi rýchlo svetoví a európski, už tradične 

preskočiť Maďarov i Poliakov, určite nielen z medzinárodno-politického 

pohľadu, ale aj životnej a technickej úrovne. Česká mentalita odjakživa dychtí 

po svetovosti, a to v rôznych exaltovaných vlnách. No a my, Slováci, chceme 

byť svetoví tiež, zatiaľ v prvej kapitole, to znamená aspoň v tom, že 

existujeme, že naša prítomnosť je viditeľná. Tiež to nie je bohvieako 

veľkolepý program.  

Obidva naše národy, Česi aj Slováci, si v spleti svojich identít nesú aj 

zvláštny samo-mesianistický princíp. Spočíva vo zvláštnom úkaze, ktorý sa z 

našich zakomplexovaných hlbín vynorí, akonáhle sa naskytne šanca vytvoriť 

niečo aspoň trocha významnejšie. Ak už taká šanca naozaj príde, potom z nej 

vytvoríme čosi, čo nám po prvom úžase vlastne nechce slúžiť, naopak, my 

slúžime jemu. Možno je tento princíp zakorenený v našej chudobe, možno v 
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pocite malosti, možno v nedostatku príležitostí; rozhodne je citeľnejší na 

Slovensku, keďže tu máme aj väčšie komplexy. Nechceme si uvedomiť, že 

genialita môže spočívať aj v prozreteľnosti a obyčajnosti každého dňa.  

Donekonečna sa nám páči stvárať gigantické kotrmelce ako výraz pýchy 

malého človeka, ktorý nečakane dostal šancu. Túto našu nie veľmi 

chvályhodnú črtu výrečne potvrdzujú mnohé výtvory, pod ktoré sa dychtivo 

autorsky podpisujeme, ešte aj v architektúre. Ak sa už na Slovensku niečo 

postavilo, malo to byť zakaždým niečo večné, nebotyčné, či aspoň obrátene 

hore nohami, naruby, alebo zavesené vo vzduchu, prípadne hystericky 

zošikmené. Takáto hanba nášho zabetónovaného myslenia čnie pod 

tatranskými končiarmi a je neprehliadnuteľná aj v centre hlavného mesta 

Bratislavy. A rovnako sa správame aj v prípade mocenských šancí, s 

nezameniteľným výsledkom.  

V čase debát o zrovnoprávnení sa ukázalo, ako sa navzájom nepoznáme. 

Do Česko-Slovenska sa po nežnej revolúcii ticho a nenápadne prikradla nežná 

vojna. Začali ju a pri živote udržiavali – ako to už vo svete býva – novinári.  

Pravdou je, že česká tlač, ktorej nijako nemožno uprieť vyššiu 

intelektuálnu úroveň, rozhľadenosť a lepšiu komunikáciu so svetom, sa zrazu 

hystericky vyplašila. S niekoľkými slovenskými nacionalistami, ktorí sa sprvu 

dali spočítať na prstoch jednej ruky, si vybavovala účty spôsobom, akoby 

bojovala so sedemhlavým šarkanom a slovenský intelektuál musel mnohokrát 

inak kvalitné české noviny znechutene odložiť. Ale zato radikálnejšie 

slovenské hlavy sa rýchlo nechali vyprovokovať k protičeským postojom. 

Kým na Slovensku boli výpady proti Čechom vecou primitívnych a 

okrajových plátkov, v Čechách zaznievali podobné hlasy v celkom serióznych 

novinách. Na neprospech vzájomných vzťahov. 

 

Ivan Šimko z KDH postrehol, že príčiny rozchodu sú inde, než si to 

snažia nahovoriť politické reprezentácie – mnohé z toho, čo nás rozdeľuje, 

vyplýva z neschopnosti prekonávať problémy akéhokoľvek súžitia, a 

samostatnosť oboch republík vo svojej podstate túto otázku nevyrieši. Obávam 
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sa, že náš ťažký pokus prekonať totalitný režim ešte zďaleka nie je na konci a 

každý z nás ho bude prekonávať oveľa ťažšie. Ale realita rozchodu je tu, 

povedal ešte v deväťdesiatom druhom roku.  

 

*Toho Čarnogurského nemôžem vystáť, povie takzvaný bežný občan a 

pokračuje: Neviem prečo, ale nemôžem ho vystáť. Tak* 

Čarnogurský je politik, ktorého viacero politických uzáverov vychádza z 

poznania historických súvislostí. Jeho racionálny pohľad na zdanlivý chaos 

historických dejov, prúdov, záujmov dokáže v zdanlivom zmätku nájsť 

usporiadanosť, smer a predpoklad ďalšieho vývoja. Na to je treba okrem 

historických dejov poznať aj ich váhu a miesto v priestore a čase. A nielen to: 

netreba podľahnúť netrpezlivým želaniam, a už vôbec nie sa nimi riadiť. 

Obklopený politikmi, ktorí všeobecné poznanie nahrádzali všeobecnými 

želaniami mal neľahkú pozíciu. Netrpezliví politici, i populisti, stavili na 

kartu, o ktorej predpokladali, že by mohla odviesť pozornosť od skutočných 

problémov k budovaniu vlastného štátu ako splneniu tisícročnej túžby 

Slovákov. Ich karta vyšla. Emócie mohli začať pracovať a racionalista 

Čarnogurský, ak nechcel ostať úplne mimo politického prúdenia, musel sa 

v rámci svojej prirodzenej nedôvery voči radikálnym riešeniam prikloniť na 

stranu priaznivcov samostatnej republiky svojím výrokom o stoličke a 

hviezdičke pre Slovensko.  

Čarnogurský uvažuje o politike v časových intervaloch presahujúcich 

jeden ľudský život, čo sa od kresťanského politika aj očakáva. Veľakrát sa 

však ukázalo, že slovenská politická scéna vrátane Čarnogurského straníckych 

kolegov aj voličov je celkom opačnej mienky: že totiž politika je zaujímavá 

nanajvýš v intervale najzaujímavejšej časti ľudského života. Rozpor 

Čarnogurského dlhodobých, široko globálnych vízií s netrpezlivosťou jeho 

okolia ho postupne ubralo o voličov a napokon aj o priazeň spolustraníkov. 

Nič to však nezmení na skutočnosti, že mnohé Čarnogurského vízie sa neskôr 

ukázali ako opodstatnené. Na základe týchto skúseností možno konštatovať, že 
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jeho prípadní voliči sa ešte len musia rozhľadieť, dovzdelať a začať pozorovať 

Slovensko nie od kostolíka nad dedinou, ale z kozmickej výšky.  

V tom čase Čarnogurský nesníval o pupku sveta pod Tatrami, ale 

zamýšľal sa, ako obstojí slovenská ekonomika. A jeho obavy o ekonomiku, 

stav demokracie, bezpečnosť, zvýšené napätie vo vzťahoch s menšinami sa 

neskôr ukázali ako celkom správne.  

„Kresťanstvo je viac ako národ“, povedal Čarnogurský v jednej diskusii 

o charaktere štátu, keď vrcholili spory o tom, či štát má stáť na občianskom 

alebo národnom princípe. „Pretože národy nepochádzajú od Boha a ich 

posolstvo je v porovnaní s posolstvom kresťanstva obmedzené.“  

Uvedomoval si to, čo sa pomaly, postupne predsa len dostáva do 

povedomia bežných občanov, že totiž národ je len znak. Že oveľa dôležitejšia 

bude morálka vo vlastnom štáte, úroveň jeho správy a ekonomická schopnosť. 

Samotný národ bez týchto znakov ešte nie je nositeľom hodnoty. Vidíme, že 

zle spravované národy vedú medzi sebou neľútostne vojny, vidíme však aj 

pestré národné spoločenstvá, ktoré dokážu demokraticky spolunažívať. A 

nebol by právnikom, keby ako jeden z mála politikov, netrval na referende o 

rozdelení federácie.  

Po vyše desiatich rokoch A. M. Húska, jeden z presadzovateľov 

slovenskej štátnej suverenity a verný mečiarovec priznáva, že národnú 

myšlienku kladie nad myšlienku demokracie: Tak ako v roku 1968, ani v 

rokoch 1990 až 1992 sme neustúpili pokryteckému volaniu „najprv 

demokracia a potom národné vyrovnanie“.... Ak by sme ustúpili na začiatku 

deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, sily hegemóna by sa do roku 2000 

tak stabilizovali, že by nám vlastnú hviezdičku i stoličku vytriasli z hlavy. 

 

Michal Kováč mieni inak:  

Už ako študent som bol presvedčený, že aj Slovensko má právo zavŕšiť 

svoj emancipačný vývoj tým, že získa vlastný štát. Nie preto, že ho malo, ale 

preto, že 5-miliónový národ by ho mohol mať. Vítal som preto všetko, čo v 

roku 1968 viedlo k zmene asymetrického modelu unitárneho štátu na 
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federáciu. Samozrejme, bez náležitého obsahu, ale aspoň sa vyjadrila symetria 

tým, že sú to dve republiky. Potom som si uvedomil, že v totalitnom systéme 

nie je možný samostatný štát. Ale že nastane doba, keď sa budeme môcť 

slobodne rozhodnúť, diskutovať o všetkých problémoch. Aj českí predstavitelia 

prispeli k tomu, že sme si nerozumeli, keď sme sa hlásili o pomlčky, o názvy, 

stále nás jednoducho nechápali. Pokúšal som sa vysvetliť, že my sme tieto veci 

vnímali inak, chceli sme rovnosť pri ovplyvňovaní vecí v krajine. Zviditeľňovať 

sa pred svetom – stále sme boli v tieni „čeko“. Som rád, že osud mi doprial 

byť pri tom. Ale nikdy som si neprial, aby sa to stalo násilne, jednostranne, 

aby sa Slovensko odtrhlo. Vždy som veril, že príde chvíľa, keď budeme o tom 

diskutovať. Aj keď roku 1992 som nebol zástancom vzniku samostatného štátu.  

Kováč ako reprezentant reformných ekonómov z roku 1968 je 

presvedčený o oprávnenosti myšlienky vysporiadať s českou stranou 

kompetencie, rovnosť Čechov a Slovákov pri výkone štátnej moci. Napokon, 

sám sa v šesťdesiatych rokoch dostal dostatočne vysoko aby pochopil, že 

Slovensko je vlastne v akejsi pestovanej a blahosklonne udržiavanej 

provinciálnosti.  

Čo teda chceme? Konfederáciu? Federáciu? Vlastný štát? Alebo 

postavíme otázku inak: Chceme národné zviditeľnenie, alebo demokraciu? 

*Chceme národné zviditeľnenie v demokracii, povedia národniari a 

hneď doplnia – ale najprv národné zviditeľnenie*  

Keď pragmatici takúto kombináciu spochybnia ako ťažkopádnu, 

národniari vytiahnu do boja. A skutočne. Noviny sa v tých časoch hemžia 

vojenským slovným arzenálom. Tlač z komunistického obdobia sa už 

nemusela červenať, tá nacionalistická ju dobehla priam míľovými krokmi.  

Národný rozpor, ktorý vznikol v čase sporov o charakter republiky, 

okrajovo prežíva, alebo už len tlie aj dnes, desať rokov po vzniku Slovenskej 

republiky. Rozpor medzi „tými, čo zakladali tento štát, a nežičlivcami, ktorí 

ho nechceli“ existuje, ale je zložito poprekrývaný stovkami politických, 

ekonomických a kriminálnych káuz.  
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Samozrejme, pri jemnejšom vnímaní samotného vnútorného „rozporu“ v 

čase jeho vzniku spozorujeme, že ide o slovensko-slovenský úplne zbytočný, 

ale najmä náhradný spor. Spor vymyslený a umelo živený, pestovaný, aby 

odvádzal pozornosť inam od dôležitejších vecí.  

Príčina slovensko-slovenského sporu má svojrázny historický 

algoritmus. Korene má v spore medzi prívržencami totality a demokracie. 

Takýto spor jesvoval aj za Tisovho štátu. Existoval aj počas komunizmu, z 

pochopiteľných dôvodov bol menej otvorený. Slovensko-slovenský spor 

rozdúchali nerozluční priatelia komunizmu a jeho rozpustená, ale 

nedostatočne oslabená tajná polícia. Veľmi rýchlo sa zmobilizovali a z 

komunistickej ideológie presedlali na nacionalizmus. Práve nacionalizmus 

poskytuje dostatočne široký priestor na poúčanie, mentorovanie, v extrémnych 

prípadoch aj na šikanovanie „národne neuvedomelých spolubčanov“. 

Predovšetkým je však elegantným a legitímnym politickým priestorom. A hoci 

publikovaným zoznamom spolupracovníkov ŠtB netreba pripisovať posvätný 

význam, predsa len je zaujímavé, že práve mnohí ostrostrelci z blízkosti 

Mečiara a jemu blízkych denníkov Koridor, Republika a Slovenská republika 

boli práve v tomto zozname uvedení. Na živení nenávisti medzi občanmi 

pomocou primitívneho slovníka z päťdesiatych rokov, ale aj na vyrábaní 

škandálov okolo ideologicky inak orientovaných občanov, mali leví podiel 

žurnalisti týchto, ale i ďalších novín a časopisov.  

 

*Rozdelia alebo nie?* 

Krajiny západnej Európy veľmi citlivo vnímajú vnútropolitické vrenie v 

Československu, majú obavy z možného konfliktu priamo v jej strede. 

Balkánske spory ako-tak utíchli, ale bezprecedentné bratovražedné zabíjanie 

nasvedčuje, že pokoj zbraniam je stále krehký. Balkánsky požiar je od roku 

1992 neustále prítomný ako príšerný vzor riešenia mocenských vzťahov práve 

cez nacionalistickú prizmu.  

Preto aj na rozdelenie Československa sa svet pozerá s istou dávkou 

skepsy a obáv. Lech Walęsa bol proti vzniku Slovenskej republiky, Boris 
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Jeľcin bol spočiatku neutrálny, ale nakoniec sa vyjadril, že Slovensko bude 

akceptované a bude mať záruky bezpečnosti nielen zo strany Ruska, ale aj 

v širších medzinárodných súvislostiach. Zato maďarský prezident Arpád Gönz 

si rozdelenie prial, lebo Slovensko sa vraj priblíži k Maďarsku, čo je napokon 

aj pravda. Práve tento moment slovenskí nacionalisti podcenili, úplne 

ignorovali, a keď prišlo na korektné politické riešenia vzájomných vzťahov a 

vzťahov s menšinami, nahradili ich primitívnymi vyhláseniami, namierenými 

najmä proti maďarskej menšine. 

 

Roku 1992, v čase, keď sa prerokovával kompetenčný zákon a vznikali 

konflikty, apeloval som na českú stranu vo veci kompetencií. ČNR a SNR sa 

dohodli, ale potom uplatnil svoj vplyv Klaus a niektoré ustanovenia o presune 

kompetencií z federálnej vlády na republikové nedostali podporu českých 

orgánov. V tejto veci boli spolu s federálnou vládou na jednej lodi. Nás 

zarmútilo, že sa ku kompetenciám musíme dobýjať, doprosovať, lebo ak sa k 

nim dobýjame, tak to robíme aj pre české orgány. To ma prinútilo, aby som 

ako predseda Federálneho zhromaždenia vystúpil pred konečným hlasovaním. 

Pripomenul som historické udalosti: že voľby roku 1946 v Čechách vyhrali 

komunisti, na Slovensku demokrati a že aj Slovensko sa dostalo pod český 

vplyv a pospomínal som aj iné veci, aby boli ústretoví voči našim 

požiadavkám. Chceli sme mať autentickú federáciu, ktorej základom sú 

republiky, tie odovzdávajú moc. Česká strana uvažovala tak, že my máme moc 

a to, čo federálna vláda dovolí alebo nedovolí, to sa prenesie na republiky. 

Chceli sme dosiahnuť stav, že sú tu dve republiky, dva národy. Zápas bol 

krutý, stretnutí bolo mnoho, dohôd tiež a ČNR aj česká vláda boli s 

federálnymi orgánmi na jednej lodi. Potom sa našiel kompromis, časť 

problémov, ktoré sa týkali štátoprávneho usporiadania, sa riešili.  

Dospeli sme k tomu, že Česi nechcú odskúšať konfederáciu. Ak 

nesúhlasíme s federáciou, potom navrhujú rozdelenie. Prípravy na rozdelenie 

sme nerobili, ani analýzy. Museli sme sa rozhodnúť za pár dní. Zistili sme, že 

česká strana je pripravená diskutovať na príprave zmlúv, aby prechod bol čo 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

128 

 

najmenej bolestivý. Rovnako boli ochotní diskutovať o colnej a menovej únii, a 

tak sa nám rozhodovalo ľahšie, či prijať, alebo neprijať návrh na rozdelenie.  

Tak sa naplnila jedna z mojich celoživotných túžob. Inú si ako 

podpredseda HZDS, predseda FZ a neskôr ako prezident republiky neviem 

predstaviť – čo iné som si mohol od života priať.  

Mečiarovi nemožno ubrať zásluhu, že rokovania s českou stranou sa 

viedli korektne, bez škandálov, aj dohody ukazovali, že to nemá byť rozchod 

na divoko, že sa ráta s tým, čo bude zajtra a ako budú tieto vzťahy fungovať – 

to je všetko, čo som ochotný pripustiť u Mečiara ako pozitívne. Lebo stál v 

čele, bol predsedom a patrí mu za to uznanie.  

Ale len kvôli tomu nemožno nevidieť ostatné veci: že vlastne všetko chcel 

nasmerovať tak, aby si zabezpečil mocenskú pozíciu až do neskorého veku. 

Napokon sa ukázalo, že prehodil cez palubu aj národné záujmy len preto, aby 

rozdelil národný majetok pre seba a pre svojich vyvolených, ktorí ho mali do 

smrti podporovať, že tomu podriadil všetko, že táto moc neposlúžila občanom 

Slovenska, ale jeho rodine a úzkemu okruhu nezodpovedných, lakomých, 

chamtivých ľudí; to je výsledok jeho snaženia. Pridal sa k tomu, že – tak sa 

teda rozdeľme, ak nemá byť konfederatívne usporiadanie. Je možné, že tento 

krok robil s vedomím, že vládnuť sa mu bude ľahšie, ak nebude mať nad sebou 

ešte kontrolu federálu.  

*Vladimír Mečiar poznamenáva, že rozdelením federácie a vznikom 

samostatného štátu sa zaoberal vo svojom trenčianskom byte už v rokoch 

1976-77. Ktovie ako by to bolo dopadlo, keby ho neodhovorila vlastná 

manželka*  

Sám Mečiar o svojich teoretických úvahách na tému samostatné 

Slovensko a o tom, ako ho vlastná manželka odhovárala od neperspektívnej 

práce, v knihe Slovenské tabu píše: 

– Nikdy to nebude, radšej sa venuj rodine, – povie manželka. 

Ale on neposlúchol a venoval sa tomu aj naďalej. A potom Mečiar 

pokračuje s istou dávkou melanchólie: 
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– Najviac ma bili tí, čo boli proti vzniku štátu, na čele s Michalom 

Kováčom, mojim bývalým podpredsedom. 

Ako a začo ho bili tí, čo „boli proti vzniku štátu“ už Mečiar zamlčiava 

ako nepodstatnú podrobnosť. 

*O polnoci z 31. decembra na 1. 1. 1993 ukazovala televízia zábery 

„jasajúcich občanov“ nad vznikom samostatného štátu. Nuž tak, každý jasal 

po svojom* 

 Potrundžení výrastkovia na uliciach strieľali šampanským, a 

vyslovované šťastie skôr pripomínalo vyhraný hokejový zápas, ako „naplnenie 

tisícročných snažení“. Tí slušnejší nadšenci sa zrejme radšej zdržiavali doma, 

alebo v tichom ústraní. Národne orientovaná inteligencia, zväčša bývalí 

komunisti, písali oslavné články. Zvyšok intelektuálskej obce útrpne mlčal. 

Možno konštatovať, že vznik Slovenskej republiky roku 1993 bol na 

Slovensku prijatý s veľkými rozpakmi. 

Päť miliónov občanov kráčalo v ústrety neznámu. Po troch rokoch 

roztržiek, sporov, svárov, ohováraní, osočovaní i pokusov o prijateľnú formu 

spolužitia sa republika opäť rozdelila. Jedni teda jasali s vidinou, že „budeme 

si vládnuť sami“ bez centralistickej Prahy, iní v tichom zamyslení a nie bez 

obáv čakali, ako toto vládnutie dopadne.  

Ak máme veriť Mečiarovi, ten sa na pravú polnoc sám seba pýta:  

„Mám ľuďom blahoželať k slobode? Alebo k vzniku štátu? Nebola 

sloboda a štát jedným a tým istým? Či sme tým, že máme svoj štát nepovýšili 

slobodu na vyšší stupeň? Tak som sa rozhodol zagratulovať ľuďom k štátu. 

Veď sme boli slobodní skrz štát a sloboda ako abstrakcia nejestvuje, je len 

sloboda konkrétna, v konkrétnych podmienkach. Stáli sme sa slobodnou 

Slovenskou republikou. Bol som šťastný.“ 

Z tohto filozofovania o štáte a slobode vanie zatuchnutý etatizmus Jozefa 

Tisa, totalita a strach.  

Vari možno „povýšiť slobodu“ púhou existenciou samostatného štátu? 

Čím sa podieľa na „povýšení slobody“ samostatný štát? Len tým, že je 
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samostatný? Rozhodne je treba pripomenúť, že slobodu nevytvára žiaden 

„samostatný štát“ nech by bol stvorený z akokoľvek ohromujúceho nadšenia. 

Sloboda veru nemá s nadšením nič spoločné a ak niečo robí štát a pospolitosť 

v ňom slobodnou, potom je to predovšetkým korektná spoločenská dohoda. 

Nijaký štát sám osebe nie je zárukou slobody nech už je najväčší, najstarší či 

najmladší, národný či občiansky. Sloboda môže byť povýšená len svojím 

neodňateľným doplnkom – všeobecnou zodpovednosťou. Sloboda bez 

zodpovednosti je anarchiou, nech sa odohráva v akomkoľvek štáte. Zatiaľ 

slobodu najspoľahlivejšie chránila – hoci nie bez chýb – demokracia. 

Vráťme sa ešte k Mečiarovej predstave samostatného štátu. Práve jeho 

predstava slobody len na základe štátu nadobudla zlovestné kontúry, sotva štát 

vznikol. Boli to práve ľudia okolo vzniku Slovenskej republiky, ktorí ešte celé 

roky vyhlasovali tých, „čo štát nechceli“, za druhoradých občanov, dokonca 

boli celkom vážne snahy vykazovať ich zo správy vecí verejných.  

Ak Mečiar o polnoci na Nový rok 1993 filozofoval o slobode v 

uvedených intenciách a po ôsmych rokoch to ničím nepoučený napísal vo 

svojej knihe, potom je naozaj dôvod vyslovovať jeho meno s vážnymi 

obavami.  

 

Teraz, po desiatich rokoch, na konferencii o rozdelení Česko-Slovenska 

českí predstavitelia priznali, že nám nerozumeli – pri pomlčkách, 

zviditeľňovaní, pri slovenských nárokoch na sebaurčenie. Som rád, že osud mi 

doprial byť pri tom, pretože to bola moja túžba – žiť v samostatnom štáte. Ale 

nikdy som si neprial, aby sa to stalo násilne. Prial som si, aby prišla takáto 

chvíľa, keď budeme môcť o tom normálne diskutovať, ako sa to aj stalo.  

*Samozrejme, prišli aj reakcie na vznik Slovenskej a Českej republiky* 

Boli vcelku priaznivé. Ocenili pokoj, s akým sa odohralo ďalšie delenie 

štátov na menšie a menšie útvary, tu a tam s pripomienkou, že rozdelenie sa 

odohralo politicky zhora... S neskrývanou radosťou bol prijatý najmä fakt, že 

na pozadí výbušného Balkánu sa delenie v centre Európy uskutočnilo ticho a 
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bez konfliktov. Adam Michnik to neskôr označil za víťazstvo partikularizmu 

nad rozumom, čo má svoje opodstatnenie, najmä pri pohľade zvonku. Český 

poslanec za sociálnu demokraciu Miloš Zeman založil Česko-slovenský výbor 

pre obnovenie Československa. Zdá sa však, že najviac prekvapené boli 

obidve republiky – dosiahli čosi vzdialené, čo bolo chcenou-nechcenou 

vidinou.  

Obidva sny sa naplnili – jeden štát sme rozdelili, založili dva. Na 

Slovensku nás postihla azda až priveľká bujarosť a rozšafnosť a s ňou aj prvé 

nepríjemnosti. Niektorých slovenských politikov, a nielen ich, zarazilo 

vedomie, že aj vlastné zákony je treba rešpektovať, dokonca aj tými, čo ich 

vydávajú. Vyzerá to tak, že sa im to sprvu zdalo nevídané, neslýchané, že 

vlastný štát je čosi ako vlastný záhumienok. Postupne sa začali napĺňať obavy 

demokratov o nezvládnutí správy vecí verejných. Svedčí o tom napríklad aj 

konštatovanie rakúskeho novinára Siegfrieda Kogelfranza, o tom, ako nás 

krátko po vzniku republiky vnímali na západ od našich hraníc – ako 

gangsterskú krajinu.  

Česi s lepšou východiskovou situáciou pochodili lepšie, ale nevyhli sa 

chybám pri svojom dychtivom behu v ústrety svetu, so snahou byť ešte 

svetovejší ako je svet sám. Napokon ani Klaus nedokázal udržať aspoň 

základnú politickú zhovievavosť a nie raz dal najavo svoje povýšenectvo 

práve najbližším spojencom – Maďarom a Poliakom.  

České romantické predstavy o európskej výlučnosti a pragmatizme i 

slovenská romantika o citlivosti a horalskej výlučnosti medzičasom, 

chvalabohu, vybledli a starosti obyčajného dňa vtesnali politických 

romantikov do ako-tak prijateľných medzí. Dokonca by z toho mohlo plynúť 

poučenie, že v časoch veľkých spoločenských zlomov netreba zmeny 

zaťažovať ich kombináciami. Alebo sa púšťať do veľkých projektov a do 

„skokov“, pretože zamýšľané skoky môžu napriek smelým plánom skončiť 

v opačnom smere a priniesť pravý opak – dlhoročný prepad.  
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*Štát teda bol, prezidenta nikde. Však sa už dáky nájde…* 

Cítil som, že značná časť ľudí v HZDS ovplyvnená Lexom môže byť proti 

mne. Videl som, že Mečiar nebude schopný zbaviť sa Lexu, ani Nagyovej, náš 

názor na nich poznal, čiže to tiež mohlo byť zdrojom jeho opatrnosti, čo 

s Kováčom.  

Moja pozícia v HZDS však bola dostatočne silná, takže to, čo podnikli 

proti tomu, aby som sa nestal prezidentom, nebolo účinné. Na zasadnutí 

republikovej rady v januári 1993 v Jahodnej, kde sme sa mali dohodnúť na 

kandidátovi HZDS za prezidenta sa odrazu ukázalo, že kandiduje aj ďalší 

Kováč, Roman, ktorý do HZDS prišiel len nedávno.  

Absolvovali sme predvolebné schôdze HZDS v jednotlivých okresoch. V 

Jahodnej sa výsledok ukázal, o 3 – 4 hlasy získal viac Roman Kováč. Bol som 

prekvapený, lebo som nebol informovaný o zákulisnej činnosti v prospech 

Romana Kováča, ktorú robili Lexa a Nagyová. Na tomto zasadnutí sa 

rozhodlo, že kandidát číslo jeden bude Roman Kováč. Ak neuspeje, ponúknu 

kandidáta číslo dva. Prišlo prvé kolo, v ktorom Roman Kováč ani ostatní 

kandidáti neuspeli. Prišlo druhé kolo.  

 

– Kováč bude kandidovať? To predsa nie je možné…! – tvrdí Lexa 

Mečiarovi.  

– Nie, nie, nie, v žiadnom prípade Kováč. Spomenieš si na moje slová.  

Mečiar je o svojich diplomatických schopnostiach presvedčený a 

napokon aj jeho najbližšie okolie ho o jeho absolútnosti neustále a rado 

presviedča. Len málokto si dovolí hovoriť s ním otvorene. Oveľa jednoduchšie 

je autorite pochlebovať. A ktorá autorita sa zamýšľa nad bezuzdnými 

chválami okolia? Možno preto ten pobavený úsmev Jána Čarnogurského pri 

každom Mečiarovom nevyberanom útoku.  

 

– Začni teda rokovať s politickými klubmi, máš voľnú ruku, – povie 

Mečiar Kováčovi na margo lobovania v prospech jeho kandidatúry v 

prezidentských voľbách. 
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 – Dobre, začneme.  

– Zober si aj Ivana Laluhu a ja prídem tiež.  

 

Ale Ivan Lexa medzitým už robil pravý opak. Ovplyvňoval poslancov 

proti. Mečiar dlho nešiel, už sa krátil čas, tak som sa s ním telefonicky spojil, 

aby sme dohodli, kedy do akého klubu pôjdeme, a on mi vtedy povedal:  

– Vieš, Michal, ja som tak trošku chorľavý, ale možno aj bude lepšie, keď 

pôjdeš bezo mňa.  

Šli sme bez Mečiara, keby sme boli šli s ním, bol by som ho len dopĺňal, 

a takto som hlavné slovo pri rokovaniach mal ja. Podstatnou úlohou bolo 

presvedčiť SDĽ, Maďarov, KDH, SNS.  

 

Čo si myslieť o Lexovi? Kto to je tento nesmierne ambiciózny 

tridsiatnik? Aké vyznáva hodnoty? Čo má za lubom? Čo znamená jeho 

povýšenecký úsmev, ktorým častuje svoje okolie?  

Nepáči sa mu, že jeho prítomnosť v najvyšších zložkách HZDS je pre 

mnohých neprijateľná. A vari je? Odkiaľ sa vzal, že sa ocitol v najvyšších 

kruhoch? Napokon, sám Mečiar oklamal svojich spolustraníkov, keď povedal, 

že Lexa a Nagyová odídu, že nebudú pracovať v kancelárii HZDS. Oni však 

neodišli. Naopak, postupne si vybudovali neotrasiteľné pozície. A teraz, pred 

voľbami prezidenta, sa Lexa pokúša rozbiť dohodnuté vzťahy, povedané inak 

– Kováč nesmie byť prezidentom. Zdá sa, že tuší v Kováčovi rozmer, 

o ktorom Mečiar zatiaľ ešte nevie – obyčajnú nepodkupnosť.  

Michal Kováč vo svojej parlamentnej reči hovorí:  

– Chcem byť prezidentom všetkých občanov našej republiky, prezidentom 

nezávislým, bez straníckej príslušnosti, čo vyplýva už z ústavne zakotvenej 

funkcie prezidenta.  

Po tajnom hlasovaní v sále spočítali hlasy – 106 poslancov hlasovalo za 

Michala Kováča.  

– A teraz je všetko v …, – zahrešil Lexa pred svojimi kolegami.  

Po gratuláciách prišli za novozvoleným prezidentom ktorísi poslanci: 
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– Vieš, čo na to povedal Ivan Lexa? – pýtajú sa čerstvo zvoleného 

prezidenta. 

– Neviem, ale živo si to predstavujem, – odvetil Kováč. 

 

Ja som proti nemu nebojoval, a aj tak prehral časť zápasu proti mne. 

Lexovi som len otcovsky radil, ako by sa mal správať, keď má takú veľkú 

dôveru Mečiara. 

Mečiar na najbližšom mítingu neprežrel neúspech, ktorý pre neho 

znamenal Michal Kováč a s naivitou sebe vlastnou vykrámil na plné ústa:  

– Voľby prezidenta sme prehrali.  

Jeho publikum sa pustilo do protestného revu. Musel to byť zvláštny deň 

aj pre Mečiara, ktorý si neskôr často necháva pripomínať otcovstvo pri vzniku 

štátu. Prečo prijal voľbu Kováča ako prehru? Predsa štát bol ustanovený, 

dokonca bez vážnejších otrasov, prezident riadne zvolený parlamentom. 

Napriek tomu sa na stretnutí s voličmi miesto oslavy nesie barbarský rev. Bez 

pochýb možno deň voľby prezidenta označiť za signál od jedného z najvyšších 

ústavných činiteľov, ako sa budú uberať vzťahy medzi politickými 

predstaviteľmi.  

 

Spomínal som, že Rudolf Filkus, Milan Kňažko, Augustín Marián Húska 

a ja sme sa už dávnejšie obávali, že Mečiar predstavuje isté nebezpečie a my 

sme za to zodpovední, lebo všetky obavy, ktoré sme pociťovali, sme si 

nechávali pre seba.  

Už sme hovorili o tom, že slovenská spoločnosť je rozdelená. Rozdelená 

bola už za čias Rakúsko-Uhorska, podobne aj za prvej ČSR, taktiež počas 

vojny, za Tisovho Slovenského štátu i po skončení vojny. Rozdelená bola v 

šesťdesiatom ôsmom a najmä po ňom. Keď v novembri 1989 malo prísť na 

zúčtovanie starých i novších komunistických hriechov, spoločnosť sa opäť 

rýchlo rozdelila a namiesto problému zločinov komunizmu sa jej podsunul 

problém „tisícročného útlaku národa“ nepriateľmi, predovšetkým Maďarmi. 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

135 

 

Rozdelenie slovenskej spoločnosti teda nie je fatálne prekliatie, ale zámer a 

najmä spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti za časy minulé.  

V osemdesiatom deviatom totiž humanisticky naladení revolucionári 

súhlasili s hrubou čiarou za minulosťou. Odpoveďou na ich revolučnú 

rozšafnosť i dobrú vôľu, ktorá mala znamenať generálne odpustenie hriechov i 

zločinov z minulosti, bola vzdutá vlna nenávisti proti „vápenkárom“, ako 

posmešne nazývali zakladajúcich členov VPN - Gála, Zajaca, Bútoru, Budaja 

a ostatných. Veľké gesto humanistov malo priniesť spytovanie svedomia, 

vnútornú očistu väčších i menších komunistických pohlavárov, aj vyložených 

darebákov. Ako s týmto generálnym odpustkom naložili, preukázalo sa hneď 

pri rozpade VPN.  

Slovenská spoločnosť je rozdelená najmä preto, že spoločenské ani 

politické krivdy sa neodstránili, aféry nevyšetrili, mnohé zločiny nepotrestali. 

Naopak, práve na nich sa opäť budovali základy pre nové zločiny, nové aféry. 

Zoznam starých nevyšetrených a nepotrestaných hriechov by bol siahodlhý.  

Pripomeňme však aspoň jeden zaujímavý prípad. Československá 

socialistická prokuratúra odhalila nacistického vraha Wernera Tuttera, ktorý 

mal na sklonku 2. svetovej vojny na svedomí vyvraždenie moravskej osady 

Ploštín. Nikdy ho za to nepostavili pred súd. Naopak, československé tajné 

služby ho vyhľadali v niekdajšom západnom Nemecku a vydieraním ho 

zverbovali na spoluprácu v prospech československej rozviedky. Takto sa 

Werner Tutter dožil pokojnej staroby a zomrel ako ctihodný občan. Hrôza 

z vypálených obcí z pamäti tých, ktorým sa zázrakom podarilo prežiť, ani do 

dnešných dní nezmizla. Komunistické Československo, bojujúce za krajší 

zajtrajšok a proti fašizmu nebolo vždy dôsledne protifašistické... 

Ani kresťanské Slovensko nie je vždy dôsledne kresťanské. Ak ide o 

obetu, vtedy sa aj kresťanské princípy zahmlia, kdesi sa nám stratia v nádeji, 

že úprimná spoveď nás legitimizuje  páchať ďalšie hriechy. Ak je teda 

slovenská spoločnosť rozdelená, potom je to kvôli našej slabosti, kvôli našim 

polovičným rozhodnutiam, kvôli ochote vykročiť cestou ľahšieho odporu, 

kvôli nechuti prinášať obete, kvôli tradičnej váhavosti a neprincipiálnosti.  
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*Si prezident, Michal Kováč, prezident Slovenskej republiky. Rozdelili 

ste ju vy, politici. Ale nie bez tichej podpory občanov. Je pravdou, že skúška 

národnej samostatnosti raz musela nevyhnutne prísť?*  

Za nami je história Slovákov tiahnúca sa z hlbín času, všetkými 

historickými zlomami, katastrofami, vojnami, tragédiami, ale i slávou, 

radosťou a vierou v budúcnosť. Michal Kováč je prezident štátu – podľa 

ústavy slovenského národa, ktorý na sklonku 19. storočia len-len že 

nevyhynul, nerozplynul sa v okolitých národoch, a len vďaka ľuďom ako 

Masaryk, Štefánik a ďalší si zachoval svoj národný status. Lebo na poslednú 

chvíľu sa našlo dostatok síl etablovať sa ako národ. A ústava potom ako 

korektnú povinnosť dopovedáva aj fakt, že republika patrí aj ostatným 

občanom rôznych národností… takže, slovenská ústava je postavená na 

princípe národnom. 

Kováč je teda prezidentom nie zo zloby voči iným, najmä Čechom, ale z 

potreby jasnej sebaidentifikácie voči ostatným národom, pretože chceme 

dokázať, že ako národné spoločenstvo vieme spravovať veci národné i 

občianske aj vo vlastnom štáte. Postavíme sa na roveň moderných európskych 

štátov prv, než sa zaradíme do európskej rodiny ako rovní s rovnými.  

Všetky boje, úklady, snahy zvrátiť chod vecí na prospech iných, to 

všetko ostalo v ústraní. Pripravuje sa inauguračný prejav prvého demokraticky 

zvoleného prezidenta. Nadišla chvíľa povedať zásadné slovo všetkým 

občanom. Mužom a ženám, mládeži, Slovákom, Maďarom, Rómom, 

Rusínom, Ukrajincom… veriacim i neveriacim, priateľsky nakloneným aj tým 

druhým. Prítomní sú prezidenti susedných krajín, Arpád Göncz, Václav Havel, 

Lech Walesa, Thomas Klestil.  

Kováč na rozdiel od Mečiara nechápe štát ako automatického spasiteľa 

slobody. Ako by aj mohol. Sám vidí, koľko štátnych štruktúr je nabitých 

energiou deštrukcie – stačilo mu pozorovať vlastných spolustraníkov. Preto, 

na rozdiel od Mečiara vie, že nie štruktúra štátu buduje charakter človeka, ale 

charakter človeka dáva tvár štátnej štruktúre. Pretože štátna štruktúra môže 
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pomerne rýchlo zdeformovať ľudskú povahu, ale vylepšiť ju dokáže len 

málokedy.  

Kováč vie, že nový štát budú tvoriť ľudia, a človek je v prvom rade 

ľudská bytosť, až potom je Slovák, Maďar, Rusín… preto aj v prvom 

príhovore je pre neho na prvom mieste človek. 

 

Duchovne, kultúrne a politicky sa hlásime k západnej Európe od úsvitu 

našich dejín. Všetci naši občania sa na Slovensku musia cítiť ako doma. Ak 

súdime časy totality, nemôžeme súdiť poctivú prácu a hodnoty, ktoré z nej 

vzišli. Máme pred sebou ohromné perspektívy, ide len o to, nasmerovať 

energiu smerom k tvorivosti a nevybíjať ju v sporoch.  

Slovo k zahraničným Slovákom sa vyslovuje ľahšie ako k tým doma. 

Zahraničných Slovákov netreba presviedčať o potrebe kvalitnej správy vecí 

verejných, pretože je to pre nich prirodzený stav, o ktorom sa nediskutuje.  

 

Sme krajinou, z ktorej sa po dve storočia odchádzalo. Málokedy však 

vyslovujeme otázku, ako nás tieto odchody poznačili. Koľko síl ostalo doma a 

koľko ich bude potrebných pri budovaní štátu, aké budú obete? Vieme sa 

zodpovedne postaviť tvárou v tvár skutočnosti, že teraz už ideme dopredu sami 

a všetky plané reči a debaty o doplácaní, využívaní, vykorisťovaní českou 

stranou sa stali bezpredmetné. 

Koľko je len všade naokolo pochybností. Doma aj vo svete. Niektorí 

opatrnejší upozorňujú – síl na vlastný štát je málo, najmä intelektuálnej a 

tvorivej sily. Prezident Kováč uvažuje:  

 

Pozrime sa na krajanov vo svete: Už americký prezident Herbert Hoover 

sa o Slovákoch vyjadril pochvalne, povedal, že doniesli so sebou mnohé cenné 

vlastnosti duše i charakteru. Rovnako aj Roosevelet, ten zasa ďakoval 

Slovákom za príspevok k povzneseniu Ameriky. „Silného srdca, čistej mysle, 

slobodu milujúci neohrozený je ľud slovenský...“ a aj ďalší prezidenti Ameriky 

a ďalších krajín sa vyjadrili v podobnom duchu. Po dlhé roky sme stavali 
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paláce iným, teraz prišiel čas aby sme stavali sebe, aby sme svoj um a celé 

svoje úsilie venovali výstavbe vlastného štátu.  

Prezident uvažuje, ale ešte netuší čo mu pripravia rodáci doma, koľko 

nenávisti, zla, poníženia a posmechu tupých ľudí. Akoby tí najlepší odišli 

zveľaďovať Ameriku a doma ostali len tí ostatní. Výraz ostatný na východe 

Slovenska znamená aj mravne posledný...  

 

*Každý deň tu máme včera..* 

Aspoň tak nás presviedča slovenská hymna. Nová republika si 

z federálneho dedičstva odňala slovenskú časť hymny, poopravil sa text 

a doplnil o jednu slohu. V minulosti sa často stávali nedzinárodné 

nepríjemnosti, keď sa na rôznych oslavách v zahraničí pre nedostatok času 

zahrala iba časť hymny. Prvá časť hymny bola česká a to, že druhá, rezkejšia, 

revolučnejšia patrí Slovákom, nik netušil. S týmto bol, prirodzene, koniec, 

hymna je na svete. Má nepatrný nedostatok – je defenzívna. V druhej slohe sa 

spieva – To Slovensko naše dosiaľ dlho spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho 

k tomu, aby sa prebralo. V revolučných rokoch 1848 – 1849 mal buditeľský 

text zmysel. Keď sa však premietneme do modernej doby a každú polnoc si 

máme pripomínať v rozhlase i televízore, že Slovensko dosiaľ (opäť a opäť) 

dlho spalo, ale nádej v podobe prebudenia prichádza, pôsobí nová hymna 

naozaj bolestínsky a defenzívne .  

 

*V čase budovania kancelárie prezident Michal Kováč hovorí svojim 

spolupracovníkom: Páni, nikto z vás by sa nemal uraziť, ale budem veľmi 

rád, keď pri zabezpečovaní svojich úloh vylúčite slová – prikazuje to pán 

prezident. Viem, že takýto spôsob by vám uľahčil prácu, ale sami viete, že 

nikdy neprikazujem. O splnenie každej veci poprosím alebo požiadam*  

O prezidentovi sa jeho manželka Emília Kováčová vyjadrila takto: „Je 

vzrastom robustný, ale v duši veľmi citlivý človek s pevnou vôľou a 
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sebaovládaním. Pocit krivdy aj urážky, ktoré sa mu ušli, si ponecháva pre 

seba. Nemá v povahe pomstiť sa. Zato má zakódované vysoké mravné 

hodnoty, ktoré v živote aj rešpektuje. S tým majú viacerí jeho partneri, so 

sklonom k neférovému správaniu, starosti, lebo s touto jeho prednosťou 

nerátajú. Neudiera do stola, nezvyšuje hlas. O ľuďoch si vytvára obraz sám.“ 

Kancelária prezidenta bude zrkadlom spoločnosti. Nový prezident si želá 

mať tam zástupcov celého politického spektra. Ale len čo sa tam objavili aj 

ľudia z KDH, spustil sa mediálny krik o protislovenskom čine! Mečiar zúril, 

lebo na hrad sa nedostal Roman Zelenay, ale Ján Findra. Nevyhovovali ani 

Pavol Demeš a Milan Zemko, Ivan Trimaj – na pomery HZDS boli príliš málo 

slovenskí, treba rozumieť – málo ovládateľní. Známa tlač ich začala osočovať 

ešte skôr ako prezidenta.  

Sotva Michal Kováč obsadil prezidentské kreslo už vznikol vo vláde 

problém s ministrom Kňažkom. Milan Kňažko, muž novembrových tribún, je 

citlivý na ohrozovanie slobody prejavu. Vystupuje s kritikou straníckej 

disciplíny, povinnosti hlasovať podľa uznesení, ako to bolo za komunizmu. 

Naviac, pred novinármi sa o Mečiarovi vyjadril:  

– Pominuli časy rôznych popolvárov a iných rozprávkových bytostí, 

ktorí zázračným prútikom zachránia národ.  

Mečiar takýto odpor neprijíma a prestal so svojím ministrom zahraničia 

komunikovať. Keď mal ísť minister na služobnú cestu do Ženevy, bez 

nejakého zvláštneho dôvodu mu v nej zabránil. Jednou z prvých 

prezidentových úloh teda bolo tajne intervenovať u predsedu vlády Mečiara, 

aby jeho minister mohol riadne pracovať. Naveľa-naveľa minister 

vycestoval...  

Kováč je vyznávačom dobrých osobných vzťahov – aj v politike. Je to 

síce dobrá vizitka do politiky, ale nie v každej kultúre. Sú chvíle, keď politika 

vyžaduje vystúpiť nad osobné vzťahy a použiť vzťahy racionálne, suché, bez 

farby a vône. Nuž ale riešme veci pomocou dobrých vzťahov. Prezident pozve 

Mečiara na priateľský rozhovor, možno sa ústretovosťou podarí dosiahnuť 

skôr ako meraním síl.  
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Lenže Mečiar je, práve naopak, typ súťaživého chlapíka, merať sily, a 

najmä vyhrávať, je pre neho dôležitejšie ako čokoľvek iné. Vari preto na 

Kováčovo pozvanie nereaguje hneď, váha. Už len zaváhanie svedčí o tom, že 

dáva prednosť osobnej averzii pred racionálnou úvahou. Lenže aj Kováč sa 

snaží ich vzťah zosobniť a hľadá vzájomné porozumenie. Mečiar sa chvíľu 

vzpieral.  

– Mňa, najpopulárnejšieho politika, ktorý som ich vytiahol do politiky, 

na vysoké miesta, rozdal im funkcie, mňa oni budú milostivo pozývať na 

rokovania? Oni mňa?  

 

Atmosféra v kancelárii prezidenta je napätá. Hoci Kováč sa všemožne 

usmieva a ľahko vtipkuje, situácia je dusná. Rozhovor nie je príjemný, ale 

vysloviť sa treba. Pýta sa Mečiara:  

– Ako chceš pracovať, pán predseda? Hneď na začiatku sú okolo 

poslancov škandály s údajnými úplatkami. Rozhneval si si nielen vlastných 

poslancov, ale aj členov vlády. 

Predseda vlády počúva s napätím a myšlienkami je inde. Prezident chce 

počuť názor, obhajobu alebo vysvetlenie. Predseda však vybuchne: 

– A vy ste už všetci zabudli, že bezo mňa by ste boli nuly!? 

– Pán predseda, prečo taká odpoveď? Ty si predseda vlády a ja som 

prezident. Nemám ti byť za čo povďačný, ani ty mne. Vstúpili sme do politiky 

nezávisle jeden na druhom. Každý máme vymedzené ústavné povinnosti 

a musíme úzko spolupracovať. Nemáme dôvod budovať vzťah na vzájomnom 

prejavovaní vďačnosti. Prečo by sme mali byť bez teba nuly?  

– Vy ste zabudli, že keby nie ja, nebolo by ani Slovensko!?– dvíha hlas 

Mečiar. 

– A to ako? Veď našou povinnosťou je mať za sebou ľudí. Čo ak sa nám 

niečo stane? Medzi naše povinnosti patrí myslieť na to, kto nás nahradí; 

nahraditeľný je každý. Alebo sa potom Slovensko rozpadne?  

– Na všetko ste zabudli! – zúri Mečiar. – Bezo mňa tu nepríde ani koruna 

zahraničného kapitálu. Zabudli ste, že ja som otcom slovenskej štátnosti. 
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Koľko kriku, keď sa človek snaží podržať štát! Ja mám za sebou voličov a ich 

plnú dôveru. Nie ste schopní ani len doceniť politického partnera. Slovensko 

čaká na rozvoj, čaká na svoju budúcnosť, a keď na jej prospech niečo premiér 

urobí, vtedy je plno kriku a kritiky. Lenže bezo mňa ste nuly! Pamätajte si to 

dobre – nuly! Bezo mňa Slovensko nebude! – zakričal naposledy a opustil 

kanceláriu. 

 

Tento deň sa nevydaril. Prezident je vo funkcii necelé dva mesiace a už 

je tu nedorozumenie, to nie je celkom v poriadku. Ako je možné, že politik 

prepadne vlastnému obrazu natoľko, že sa prestane kontrolovať?  

Mečiar celkom bez pretvárky tvrdí, že na dosiahnutie politického cieľa 

možno použiť akýkoľvek prostriedok, lebo jeho politickým cieľom je dobro 

Slovenska. Dokonca má mať aj neobmedzenú moc a môže si sám vyberať 

prostriedky…  

Otvorené stretnutie a prepuknutý spor je vážny signál. Napokon, dobre, 

že sa vôbec odohralo. Teraz je stôl uprataný a karty rozdané. Hra bude ťažká, 

preťažká. Popularita Mečiara je stále veľká. Horšie však bude, ak rovnako 

veľká je aj jeho chuť ísť cestou vlastnej, svojskej demokracie… Čo ak sa 

demokracia stane len pláštikom pre celkom svojvoľnú politiku?  

Slovenská národná strana, napokon ako každá ponovembrová, sa dostala 

do krízy. Mečiarovi sa podarilo dosiahnuť, že odišiel jej predseda Černák a na 

čelo strany sa dostal Jozef Prokeš. Obnovili sa rozhovory medzi HZDS a SNS 

a výsledok znel – ministrom zahraničných vecí bude po odvolanom Kňažkovi 

Jozef Prokeš. 

A opäť je problémom Ivan Lexa. Mečiar ho protežuje od vzniku HZDS, 

pritom mnohým nie je celkom ľahostajné, ako sa dostal do vrcholných 

orgánov. Mečiar konzultuje s prezidentom návrh vymenovať Lexu za riaditeľa 

SIS. Michal Kováč mieni, že človek s jeho povahovými vlastnosťami predsa 

nemôže riadiť tajnú službu štátu. Bez politických, odborných, ľudských 

skúseností. Naviac s jeho aroganciou; nie, v jeho rukách sa zmení na slúžku 
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veľmi úzkych záujmov. Prezident s tým nebude súhlasiť v žiadnom prípade. 

Ani nesúhlasí.  

 

V novembri 1993 sa bude hlava republiky na neoficiálnej návšteve 

NATO a EÚ v Bruseli. Prezident chce vopred informovať politické strany o 

svojom prejave. Chce poznať ich mienku a ak prídu na rad neoficiálne 

rokovania, potrebuje jasnú topografiu domáceho názorového spektra. Po 

skončení rokovania Mečiar priateľsky oslovil prezidenta:  

– Miško, chcel by som si s tebou pohovoriť medzi štyrmi očami.  

 

Mečiar ma začal presviedčať, že Lexu by som mal v upravenej zostave 

odsúhlasiť ako ministra privatizácie, teda už nie ako šéfa informačnej služby. 

A ja hovorím, pán predseda, prečo to odo mňa žiadaš, vieš, že som ho verejne 

odmietol ako riaditeľa SIS. A ty mi ho predkladáš ako ministra. A takto sme sa 

handrkovali. On mi na to povie celkom otvorene: Pozri sa, Michal, ja ho 

potrebujem, lebo pravdepodobne budú nové voľby. Už dnes je pokladnica 

HZDS prázdna, ja ho potrebujem, aby mi nakradol peniaze, a potom ho 

kopnem. A pôjde preč.  

Ostal som zmrazený. V tú chvíľu som po ničom netúžil, len aby čím skôr 

odišiel a aby som sa zamyslel nad tým, čo to má znamenať. A povedal som 

nešťastnú vetu – Tak ja si to rozmyslím. 

Keď odišiel, začal som sa prechádzať po kancelárii a uvažoval som: Čo 

to je? Nejaká politická hra, alebo to myslí vážne? 

Ak áno, potom je to strašné. Zavolal som si Jána Findru. Povedal som 

mu o našom rozhovore a potom hovorím, musím to povedať aj generálnemu 

prokurátorovi. Nechcem byť sám, kto o tom vie, aby mi raz niekto nevytkol, že 

som o tom vedel a nikomu to nepovedal. Generálny prokurátor Bacho nebol 

v Bratislave, takže som to odložil až po jeho návrate, na druhý alebo na tretí 

deň. Zobral to na vedomie, nepovedal nič, ani som ho o nič nežiadal.  
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Ide o to, kto uverí, čo za karty sa chystájú pre politiku na najvyššej 

úrovni. Kováč si dobre uvedomuje, že na svete sú veci uveriteľné aj 

neuveriteľné. Medzi neuveriteľné patrili napríklad prvé svedectvá o 

vyhladzovaní Židov v koncentračných táboroch. Očitým svedkom uverili, až 

keď vstúpili oslobodzujúce vojská medzi plynové pece.  

Mečiarov rozhovor s prezidentom taktiež patrí do skupiny 

neuveriteľných situácií. Akékoľvek slovo k tejto nehoráznosti ostane len 

slovom. Treba sa k problému postaviť činom. Ale akým? Teraz je prezidentovi 

jasné, že Mečiara obklopuje nepreniknuteľná bašta prísnej straníckej 

disciplíny. V takejto pozícii sa jeho zámery môžu vrchovato naplniť, aj 

prekročiť. Ak sa rodiaca sa slovenská demokracia nemá zvrhnúť na diktatúru, 

je nevyhnutné oslabiť Mečiarovu moc. Rozložiť ju medzi viaceré politické 

strany. Politika jedného muža sa môže stať veľmi nebezpečnou. 

*Obec Zlatá Idka v Slovenskom Rudohorí je známa vo dvoch 

súvislostiach – kedysi dávno to boli objavy pokladov v podobe drahých kovov 

– zlata a striebra. Druhýkrát žiaľ, celkom naopak – v súvislosti s likvidáciou 

pokladu, akým je sloboda slova, vyjadrovania, myslenia, politického 

presvedčenia*  

V Zlatej Idke odzneli vážne slová, útok na ledva zrodenú demokraciu. 

Aby bolo nad slnko jasné –v slovenskej politike doteraz išlo o funkcie, úrady, 

miesta, vplyv. Lenže teraz sa situácia dramaticky mení – teraz pôjde o 

peniaze, o veľké peniaze. Sám Mečiar prezrádza, že to budú také peniaze, pre 

aké sa každá politika obracia žiadaným smerom. Od tohto uhlového kameňa sa 

začne odvíjať politika na niekoľko dlhých rokov. A ak ide o takú vážnu vec 

ako veľké peniaze, chráň Bože, aby sa niekto postavil do cesty. Bože ho 

zavaruj.  

-Tak to tu všetko prevalcujeme, - zaznejú Mečiarove slová.  

Valec zo Zlatej Idky sa stal synonymom pre hrubé pošliapavanie 

demokratických princípov: obľúbené slovné spojenie o valcovaní sa používa 

dodnes. Novinári sa zdesene pýtajú, kto má byť ten prevalcovaný a kto má 
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onen valec viesť. Po odpoveď netreba ísť ďaleko, dáva ju viac ako 

presvedčivo samotný Mečiar. 

Vyhrážky zo Zlatej Idky majú jasný cieľ – prezidenta, pretože jeho úrad 

a nadstraníckosť sa javí ako priveľká prekážka pre autokratickú vládu.  

Koncom roka 1993 predseda vlády celkom otvorene útočí na prezidenta. 

Aby sa paradox a schizofrénia Mečiarových priaznivcov naplnila dokonale, 

treba pripomenúť, že tento dav ešte nedávno burácal za rozdelenie federácie a 

za vznik samostatnej republiky. Teraz, keď ju má, besnie proti vlastnému 

prezidentovi. Obrovská negatívna energia nenávisti, prameniaca kdesi v hĺbke 

poníženia a zbabelosti z rokov komunizmu, vyráža na povrch s neutíchajúcou 

silou a vytrvalosťou.  

Prezident sa to snaží blahosklonne ignorovať. Ako však hodiť za hlavu 

fakt, že predseda vlády ako nejaký uličník na mítingoch doslova hucká svojich 

priaznivcov proti prezidentovi krajiny? Aké signály vysiela do zahraničia z 

najmladší štát Európy? Ak sa má zachovať kultúra politiky, je celkom 

nevyhnutné zastaviť rozvratnú Mečiarovu líniu. Jedinou slušnou odpoveďou 

na jeho rozkladnú politiku je vláda širokej koalície.  

„Štát je veľký aj tým, aký vzťah majú jeho občania k štátnym 

inštitúciám, zvlášť k hlave štátu,“ hovorí Ivan Trimaj, pracovník prezidentskej 

kancelárie. 

Priznám sa, že vnútorne som si želal, aby samotné HZDS dospelo do 

takého štádia, že sami usúdia, že politické napredovanie je možné len bez 

Mečiara.  

*Vladimír Mečiar je pozoruhodná postava* 

Rád pôsobí dojmom prostoduchého ľudového rozprávača a zabávača. V 

takejto polohe, na veľkú radosť publika, narozpráva množstvo skutočných i 

vymyslených anekdot. Jeho aktívny spôsob komunikácie dá každej 

spoločnosti rýchlo najavo, kto je pánom situácie a kto diktuje témy a spôsob 

debaty. Má však aj odvrátenú tvár despotu, ibaže tú na verejnosti neukazuje 

tak často. Skôr ju cítiť v niektorých jeho činoch. Jeho poslucháči a priaznivci 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

145 

 

rýchlo vycítia útočnú povahu vyvolávajúcu rešpekt. Kapitulujú pod prívalom 

slov vysypaných s razanciou kvalitnej strelnej zbrane. Frekvencia jazyka je 

taká prudká, že partnera omráči nečakanou dôraznosťou do takej miery, že 

samotný obsah partner síce registruje, ale nestačí ho prehodnotiť. Najmä ak 

Mečiar použije obľúbený trik – vysypať množstvo faktov, skutočných i 

vymyslených, avšak navzájom tak dokonale posplietaných, že na prvé počutie 

pôsobia ako svätá pravda.  

Kým sa partner v rozhovore snaží orientovať medzi skutočnosťou a 

výmyslami, on boduje na čas. Takýto typ zavádzania vyžaduje vynikajúcu 

pamäť, a tú Mečiar má, ba zvykne sa ňou aj pochváliť. No nie je zasa taká 

fenomenálna, aby dokázal registrovať každú ledabolo vystrelenú vetu. A 

keďže ide o politiku, nie o kabaret, každý vyslovený názor je registrovaný ako 

pevný postoj. Preto v prípade Mečiara tak často nasledujú korekcie 

vysloveného, úpravy, retuš, dementi. Niekedy však on sám, alebo jeho 

najbližšie okolie, vyhlásia poslucháčov za prekrúcačov jeho slov.  

Neustále prehodnocovanie Mečiarových výpovedí, prekrúcanie vlastných 

slov ním samým svedčí o vážnej skutočnosti – že totiž Mečiar nie je jediný. 

Mečiar – to je dvojjediná postava, sú dvaja. Obaja majú smolu, lebo žijú v 

jednom tele, v jednej osobe. Mečiar Prvý dokáže pred kultúrnym publikom 

rozprávať presvedčivo, kultivovane, so znalosťou veci a s vysokým mravným 

étosom. Dokonca by sa dalo povedať, že vyslovuje práve to, čo od neho 

poslucháči počuť chcú. Vo svojej knihe na otázku či sa dá byť v politike 

nemorálny, nahlas uvažuje:  

– To je vždy krátkodobý výsledok za cenu nemorálnosti. Ten zakladá 

konflikty v budúcom období. Narušovanie vzťahov, rozbíjanie dôvery, to je 

predsa niečo, čo sa vždy človeku vráti a pomstí, – zaznie odpoveď ako z 

učebnice politickej morálky.  

Mečiar Druhý je veľmi podobný Mečiarovi Prvému. Líši sa od neho 

celkom opačnou polaritou názorov aj spôsobov. Dokáže rozprávať 

presvedčivo, ba až razantne, so znalosťou veci, a najmä v absolútnom 

protiklade s tým, čo rozprával včera alebo predvčerom jeho vnútorný dvojník. 
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Rád deklamuje s vysokým mravným etosom. A zároveň celkom nečakane sa 

prepadne do nekultúrnej hodnotovej škály, miestami až na úroveň 

primitívneho mítingového obecenstva. Ale čo je podstatné a varujúce, 

Mečiarovi Druhému nikdy nerobí problém poprieť Mečiara Prvého.  

Treba poznamenať, že popieranie dvoch Mečiarov platí aj opačne – ani 

popretie Mečiara Druhého Mečiarom Prvým nie je nijakou výnimkou. Či ide o 

politickú hru nového tisícročia, alebo úchylku, to prenechávam odborníkom. 

Isté je, že aj generalissimus Stalin Jedna zalamoval rukami nad neprávosťami, 

ktoré sa diali rodinám jeho najbližších spolupracovníkov, na základe nariadení 

Stalina Dva… Aj obaja Stalinovia žili v jednej a tej istej osobe. 

Pre labilné, slabé, bezútešné, sklamané, frustrované a bezmocné povahy 

je Mečiarovo slovo priam balzamom na dušu. Pod ochranou jeho hromového 

hlasu všetkým zhromaždeným slabochom v okamihu narastú orlie krídla. Jeho 

výrečnosť napĺňa všetky očakávania frustrovaných a sklamaných. To je ich 

vzor človeka, na ktorého aroganciu a spupné správanie nedorástli, alebo nikdy 

na ne nenašli odvahu. Možno z titulu citlivej výchovy, ostychu, prirodzenej 

bojácnosti, alebo obyčajnej tuposti. Tu pramení ich bezhraničný obdiv. Obdiv 

samotný však vyjadruje zmes strachu, úžasu a snahy byť pod ochranou 

niekoho, koho považujeme za mocného, ba všemocného. Čím všemocnejší 

idol, tým väčší pocit istoty týchto stratených otrockých duší... 

Mečiar je samaritán, ktorý však nikdy nepomôže. Niežeby pomáhať 

nechcel, ale preto, lebo sám je jedným z nich, jedným čriepkom z bezmenného 

publika, ktorý pomoc potrebuje, akokoľvek je to na prvý pohľad čudné.  

Jeho bezvýhradní priaznivci z neho čerpajú silu a životodarnú psychickú 

miazgu. Ale práve tak aj on čerpá z nich to isté. Vzájomná sympatia prerastá 

do hysterického obdivu a nech Mečiar povie alebo spraví čokoľvek, v očiach 

jeho závislých obdivovateľov je to vždy geniálne. Podobne, len v inej polohe, 

na inej úrovni, je na svojej droge závislý aj Mečiar – najmä na vášnivých 

reakciách publika. Rovnako aj on čerpá energiu z bezhraničného obdivu 

svojho davu. Takže Mečiar i jeho dav sú spojení gravitačnou silou, priam 

pupočnou šnúrou.  
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Prirodzene, Mečiar sa nikdy k svojim priaznivcom naozajsky nepriblíži, 

ako by si to želali a ako sa im to aj chvíľami zdá, pretože klamané a zavádzané 

publikum je pre neho iba mocenskými kulisami. Ich vzájomným prekliatím je 

prelievanie energie beznádeje, ktorá ako droga na chvíľu privolá neopísateľný 

pocit šťastia.  

*Ak sa valasi zabávajú preskakovaním vatry, zaiste majú dostatok času, 

dreva, a, samozrejme, aj odvahy. Ak to isté stvárajú politici, hoci aj na 

mieste, ktoré vyhlásili za národný fetiš, potom možno konštatovať to isté, 

avšak s veľkou dávkou ľútosti – aj oni majú času nazvyš, priveľa energie, o 

odvahe nehovoriac*  

Každý úkon človeka má svoju vlastnú hodnotu. Často je závislá na 

funkcii, ktorú človek zastáva. Pravdepodobne preto v demokraciách starších 

ako je tá naša, sa politici neplavia na pltiach hore-dole Váhom a vyhýbajú sa 

aj radovánkam tohto typu, aké sa začiatkom deväťdesiatych rokov 

usporadúvali na Krahuliach v Kremnických horách. Romantika sem, 

romantika tam, ľudovosť v politike zaváňa populizmom a populizmus 

nedôveryhodnosťou.  

Takúto vizitku si vystavil minister kultúry Dušan Slobodník v snahe 

riešiť spor s rektorom Trnavskej univerzity. Tento minister sa odhodlal na 

zámočnícku prácu – vybral sa do Trnavy, aby vymenil zámok na dverách 

rektorovej kancelárie a tak mu znemožnil vykonávať jeho funkciu. Iste, je to 

banálny úkon, zvládne ho každý šikovnejší muž a nemusí mať práve 

ministerské postavenie. Presnejšie – nemal by mať. Tento úkon je z úplne 

rovnakého súdka ako je preskakovanie ohníkov, ba veru ešte horší.  

Kultivovaný Kňažko, poznajúc dobré mravy, neprijal Slobodníkovu 

vulgaritu a celkom nezaobalene to dal najavo. Aj iné veci neprijal – z kolbišťa 

medzinárodnej politiky, napríklad, Mečiarov partizánsky návrh bavorskému 

premiérovi aby rokovali o odškodnení Karpatských Nemcov. Tento návrh, 

naoko humánny a ústretový, mal úplne iné ciele. Zaiste cieľom bolo odvrátiť 
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pozornosť od slovenských problémov na české, kde stále tlie sudetonemecká 

požiadavka na odškodnenie Nemcov odsunutých z českého pohraničia.  

A po tejto Mečiarovej vnucujúcej sa akcii zrazu je oheň na streche. 

Kňažko ostro kritizuje svojvoľný Mečiarov krok a politická scéna má o 

problém viac. Lenže naše bipolárne politické videnie vníma problém 

bipolárne, v zmysle zásady, kto nie je s nami, je proti nám. Takže ak sa 

Kňažkovi niečo na Mečiarových praktikách nepozdáva, to ešte neznamená, že 

to môže kritizovať. Totalitná disciplína stavanie sa na zadné nestrpí! 

*Algoritmus diktatúry je celkom dobre čitateľný* 

Koľkokrát v histórii sa odohral priamočiary a bezohľadný ťah smerom k 

diktátorskej moci. Pri vyratúvaní a porovnávaní spôsobov poľahky nájdeme 

scenár, ktorý sa vytrvalo opakuje. Len v uplynulom storočí ho priam geniálne 

využili Lenin, Stalin, Hitler a ďalší ich spriaznenci. Diktatúre zvykne 

predchádzať ekonomický prepad a politický rozvrat. Diktátor strhne energiu 

hnevu a nasmeruje tak, aby sa aspoň na chvíľu zdal spasiteľom. Keď sa 

dostane k moci a dostatočne ju upevní, spravidla je už na protesty neskoro. 

Pochopiteľne, diktatúra je len ďalším pokračovaním rozvratu, ale už na 

kvalitatívne inej úrovni. Energia hnevu väčšiny býva perfídne presmerovaná 

na podhodené obete – vnútorných nepriateľov, imaginárnych neprajníkov 

spoza neurčených hraníc, rôznych zradcov, zapredancov, Judášov: ich výpočet 

je, takpovediac, nekonečný a účelovo premenlivý.  

Diktátor, aj keď iba začiatočník – teda akýsi diktátorský tovariš, 

najsamprv skorumpuje svoje najbližšie okolie. Po úspešnom zavŕšení korupcie 

mocný tovariš rozdelí svojim najbližším úlohy o ktorých sa už viacej 

nediskutuje; postupne sa už nediskutuje vôbec a o ničom, len sa počúva 

a poslúcha.  

Ak si dáme tú námahu a vyhľadáme Slovensko na glóbuse, pochopíme, 

že budovať diktátorsky režim na našom maličkom území, v tejto časti sveta a 

v tomto čase môže u súdneho človeka vyvolať sotvačo iné ako potuteľný 

úsmev. Zahodno doložiť, že takýto úsmev spravidla patril človeku bezpečne 
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stojacemu za hranicou Slovenskej republiky. Tým vnútri, ktorí čo-to o vzniku 

totality, diktatúry a kulte osobnosti vedia, tým do smiechu veľmi nebolo. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov to celkom relevantne potvrdil spriaznenec 

HZDS, historik Matúš Kučera, odborník na stredovek. Ponorený do doby v 

ktorej sa odborne cítil na výške sa vyslovil, komu sa tu nepáči, môže ísť 

napĺňať svoje predstavy niekam inam. Zaujímavé, že tento pokyn na odchod z 

republiky inak zmýšľajúcim prešiel bez zvláštnej kritiky, politických 

záchvevov a komentárov. Matúš Kučera sa neskôr stal veľvyslancom SR v 

Chorvátsku.  

Túto situáciu neskôr pomenoval rakúsky publicita Siegfried Kogelfranz, 

ktorý postrehol, že odtrhnuté Slovensko sa čoskoro po nadobudnutí 

nezávislosti ocitlo v druhom slede politiky a začalo sa na postsocialistickej 

scéne pohybovať niekde medzi banánovou republikou a gangsterskou 

krajinou.  

*Niektorí si mysleli, že Mečiar je nebezpečie* 

Áno, Mečiar predstavuje isté nebezpečie, ale kto je za to zodpovedný? 

My, lebo obavy, ktoré sme pociťovali, sme si nechávali pre seba. Kňažko, už 

v prvé dni samostatnej republiky, sa dostal do rozporu s Mečiarom, ktorý 

kategoricky trval na tom, aby som ho odvolal.  

Prezident hovoril s obidvoma rozhádanými politikmi a nabádal ich, aby 

obaja urobili ústupky.  

– Kňažko v nijakom prípade neostane vo funkcii ministra! Navrhujem ho 

odvolať a na tom trvám. A to hneď! 

Kňažko odmieta urobiť akýkoľvek ústupok: 

– Ústupky, pán prezident, by znamenali ustúpiť od základných mravných 

princípov.  

Zdalo sa, že v tvrdeniach proti tvrdeniam sa napokon podarilo nájsť 

riešenie:  

– Navrhnem teda, pán minister, že by si bol podpredsedom vlády, ale 

nebol by si minister, – hľadá kompromis prezident. 
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– Nemôžem s takýmto riešením súhlasiť, pán prezident. Ide mi o princíp, 

nie o to, aby som sa udržal vo vláde za každú cenu.  

– Sám som si vedomý, že odvolávať ministra zahraničia tri mesiace po 

vzniku republiky je veľmi zlý signál pre zahraničie.  

– Niekto ho vyslal, pán prezident. A ten niekto je dokonca predsedom 

vlády a volá sa Vladimír Mečiar, – mieni minister Kňažko. 

– Ale to znamená otvorenú vojnu s predsedom vlády. 

– Áno, otvorenú vojnu. Kto ju každým svojím krokom privoláva, musí 

rátať s tým, že raz sa vojna naozaj začne.  

– Nik ti nebude veriť, pán minister. Pozri sa na popularitu predsedu. Ak 

je raz niekto taký populárny, jeho priaznivci nebudú chcieť o kritike počuť ani 

slovo. To radšej požiadam ústavný súd o výklad prezidentských právomocí a 

povinností pri odvolávaní.  

Vládni predstavitelia sa napokon zhodli, že zotrvanie Kňažka vo vláde je 

ďalej neúnosné. Ale na ministerstve zahraničia si jeho prácu ministra, naopak, 

pochvaľovali, prieskum o Kňažkovom pôsobení si prezident nechal urobiť. 

Teraz už niet na čo čakať. Je čas prezidentského rozhodnutia.  

Ale aj prezident je iba prezident. Musí prijať Mečiarov návrh na 

odvolanie ministra, a to pár týždňov po vzniku republiky. Iba čo potvrdzuje 

skeptické a pochybovačné reči okolo schopnosti novej republiky obstáť na 

medzinárodnej scéne. 

Prezident teda Milana Kňažka odvolal a nečakal na stanovisko 

Ústavného súdu, ktorý predtým požiadal o výklad pri postupe odvolávania. 

Niekoľko výrokov, notoricky známych, vykresľuje nezávideniahodný 

smer, ktorým sa uberá najväčšie hnutie na Slovensku.  

Kňažko: Mečiar používa lož ako pracovnú metódu. 

Mečiar: Ak predseda vlády klame, nesmie byť predsedom vlády.  

Vtip je v tom, že pravdu majú obaja. Pravda oboch bola dokázaná 

nespočetnekrát novinármi i politikmi. Vtip je aj v tom, že hoci predseda vlády 

klamať nesmie, predseda vlády ostal na svojom mieste aj naďalej.  
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Jestvuje jedna zaujímavá diktátorská praktika, ktorú s obľubou používal 

majster Stalin. Keď sa zbehli okolnosti, ktoré ho mohli z niečoho usvedčiť, 

sám položil ultimatívnu otázku, a v nej načrtol svoju vinu: Vari sú dôvody 

obviniť nás z antisemitizmu? Pochopiteľne, nie sú, kyvká diktátorovo okolie 

prestrašenými hlavami. A po takomto extempore sa transporty so židovskými 

intelektuálmi môžu pohnúť na východ. 

Náš slovenský tovariš viackrát opakuje: Ak predseda vlády klame, 

nesmie byť predsedom vlády.  

Kňažkov hlas s dôkazmi ostane len hlasom volajúceho na púšti. Vie to aj 

široké Mečiarovo okolie, ale nijako to s ním nepohne. Lebo jeho okolie veľmi 

dobre vie, že šance na kariéru sú zakaždým v blízkosti diktátora, nie v 

blízkosti pravdy. A tak na osihotenie klíčiaceho diktátora budeme ešte 

niekoľko rokov čakať.  

Mečiar predkladá návrh na ministra zahraničia – má sa ním stať Jozef 

Prokeš zo SNS, zo strany až militantne naladenej proti NATO. Tejto strane aj 

integrácia škrípe medzi zubami ako piesok. Ak má byť ministrom zahraničia 

národniar, potom je isté, že krajina, ktorá sa potrebuje otvoriť svetu ako soľ, sa 

s politikou SNS postupne uzavrie sama do seba. Ako je možné, že Mečiar 

ponúkol takýto významný post strane, ktorá hlása izoláciu?  

*Koniec každej vojny spravidla prináša vznik nových štátov. Niekedy to 

môže vzbudiť dojem, že nebyť ich pôvodného usporiadania, nebolo by ani 

tej či onej vojny*  

Koniec studenej vojny priniesol svoje ovocie a svet, ktorému sa zvonku 

mnohé veci zdajú nepochopiteľné, pozoruje, ako sa nové štáty budú mať k 

svetu. Aj ten náš, slovenský, je pod drobnohľadom.  

A ak teda na mape sveta vznikol nový štát, v kolektívnej pamäti sa na 

okamih vynoril jeho predchodca z vojnových čias na čele s katolíckym 

kňazom Jozefom Tisom, spojenectvo s nacistickým Nemeckom a deportácie 

židov. Niektoré predsudky nie je treba vyslovovať nahlas, sú prítomné 

samotnou existenciou pridruženého faktu. Nový štát Slovenská republika 
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začína na medzinárodnom kolbišti s reputáciou, ktorú by sme mohli nazvať 

mierne nepriaznivou.  

Prvá cesta prezidenta povedie do USA, už v apríli 1993. Tam je brána do 

klubu vyspelých krajín, hoci sa to mnohým slovenským národným ultras 

nepozdáva. Bude to náročná cesta, ideme predstaviť novú republiku v centre 

Európy. Republiku s nepopísaným štítom, ale nie bez histórie. Tieň vojnovej 

Slovenskej republiky je príliš zjavný a nie je veľa faktov z modernej histórie, 

o ktoré by sa dalo v týchto chvíľach oprieť v pozitívnom zmysle. Nedávna 

minulosť dávala zahraničiu skôr podnety na rezervovanosť. 

Proti návšteve prezidenta protestujú československí židia v Izraeli, píše 

Jeruzalem Post. Rozjatrenie vojnových rán počas návštevy USA prezidentovi 

Kováčovi veľmi nepomohlo; pritom vo Washingtone sa bude otvárať múzeum 

holokaustu. Väčšina slovenských židov bola počas vojny deportovaná a neskôr 

vyvraždená  za účasti štátu a jeho zákonov, so súhlasom jeho vtedajších 

hlavných predstaviteľov. Prezidenta čaká neľahká úloha. Ešte prv, než začne 

hovoriť o plánoch mladej republiky, musí sa vrátiť do minulosti a zbaviť ju 

dlhého a nepríjemného tieňa spred polstoročia. Rozprávať v múzeu smrti pred 

ľuďmi, ktorých prežitie bolo vecou náhody, je iné ako pred nacionalistickými 

jednookými kráľmi doma.  

 

Boli však aj spravodliví medzi národmi a bojovali proti molochu smrti 

zoči-voči brutálnym zákonom. Boli aj spravodliví medzi národmi, sú síce 

zakaždým v menšine, ale napokon vždy oni tvoria chrbticu národnej morálky.  

Vráťme sa na chvíľu k americkej návšteve Michala Kováča ešte ako 

predsedu Federálneho zhromaždenia. Pri návšteve Washingtonu sa stretol s 

členmi Svetového židovského kongresu. Aj počas vtedajšej návštevy bol 

témou rozhovorov holokaust. A sú chvíle, ktoré sa človeku vracajú aj po 

päťdesiatich rokoch, chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť, lebo sú ranou, 

strašným svedectvom. Ako plynú roky, rana sa nezatvára, naopak, ukazuje sa 

jej hĺbka. Politik sa zrazu znovu stáva tým malým Michalom a v pamäti sa 

zrazu vynorí starý známy obraz: po ulici beží malé čiernooké dievčatko, volá 
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sa Johanka. Oddnes sa už nebudú hrať, práve dnes ju berú s celou rodinou 

kamsi preč... Niekedy sa zdá, že stratení ľudia z detstva žijú ďalej, len na inom 

mieste, a raz príde čas a oni sa vrátia, takí ako odišli. Bez vrások, bez starostí 

z ťažkých hriechov, ktoré medzitým zaplavili nás, kým oni boli preč. Aj 

Johanka vo Washingtone ožila, usmievala sa, vrátila sa, aj keď iba 

v spomienkach. A zrazu tu boli len šediví páni, zrazu aj zo šarvanca Michala 

je šedivý pán, predseda Federálneho zhromaždenia, aj tí páni sú predsedovia a 

prezidenti, a počúvajú príbeh Johanky, Mišovej kamarátky z Ľubiše. Všetci 

ľudia majú niečo spoločné – všetci boli deťmi a raz dospejú k šedinám. Mnohí 

na tejto ceste zmúdrejú. Vo zvláštnom tichom zápase o pravdivosť a 

úprimnosť Slovák Michal Kováč obstál.  

Prečo by vo Washingtone neobstál aj teraz?  

 

Mám tú česť zúčastniť sa na otvorení múzea holokaustu. Ale tieto 

pamätníky by nemali iba pripomínať minulosť, mali by tiež slúžiť ako 

upozornenie na hrôzy, ktoré môže spôsobiť podozrievavosť, zaujatosť, etnická 

alebo náboženská neznášanlivosť či už našej, alebo budúcim generáciám. Mali 

by nám pripomenúť, že zámerné pokusy o etnické čistky, nútenú emigráciu, 

alebo ničenie mužov, žien a detí kvôli rase alebo náboženstvu civilizovaný svet 

nemôže tolerovať. 

 

– Pán prezident, došla nám nepríjemná správa. 

– Predpokladám, že z domova…, – tuší Kováč. 

– Žiaľ… Vladimír Mečiar sa pred zahraničnými novinármi vyjadril, že 

odstupujeme od Klausovho modelu prechodu na trhové hospodárstvo.  

– Máme o tom aj nejaké bližšie informácie? 

– Zatiaľ nie, ale musíme počítať s tým, že zajtra sa vás na to domáci 

novinári opýtajú a budú klásť veľmi nepríjemné otázky. 

Áno, sme nezrelí. Máme akési právo na našu nezrelosť, ale je v tom 

niečo uličnícke. V prvom rade máme právo na rozumnosť. A zároveň 

povinnosť rozumnými byť. Sme ako neposlušné dieťa, ktoré práve dospelo, 
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ale ešte v ňom kvasí nezrelosť detstva, ešte nevie, či smie šantiť, alebo či sa 

má za svoje kúsky hanbiť. Skrátka, nachádzame sa roku jeden. 

Prirodzene, novinári sa opýtali na Mečiarov výrok. Prezident odpovedal 

na neoverené informácie skvele:  

Neviem presne, čo povedal a ako povedal premiér Mečiar, ale viem, ako 

zmýšľa. A poznám tiež, aký je schválený program vlády. My sme kritizovali 

Klausovu šokovú metódu prechodu na trhový mechanizmus, pretože táto 

metóda spôsobila, že na Slovensku vzrástla nezamestnanosť až na trinásť 

percent a v Čechách sa drží na úrovni troch. Predseda vlády určite nemal na 

mysli to, že nebudeme smerovať k západnému hospodárskemu systému, ale 

hovoril len o metódach, ktorými tam chceme dospieť.  

Dnes už môžeme len zvažovať, či zo strany Mečiara šlo o premyslený 

ťah ako znepríjemniť prezidentovi jeho prvú a veľmi dôležitú cestu, alebo 

o obyčajný úlet s neschopnosťou doceniť dôsledky neuvážených vyjadrení.  

*Slovenská inteligencia a inteligencia Slovenska* 

Naša spoločnosť je ešte päť mesiacov po vyhlásení samostatnosti 

rozvadená a rozdelená na zástancov a odporcov našej štátnosti. Tu je miesto 

slovenskej inteligencie ako integrujúceho činiteľa, aby hľadal zhodu. To, čo sa 

tak uzurpátorsky rozpútalo, pôsobí ničivo na skupinky spisovateľov, básnikov, 

maliarov, hercov, výtvarníkov, historikov, jazykovedcov, národohospodárov. 

Namiesto tvorby mnohí našli zaľúbenie v deštrukcii, v ničení kolegovho 

tvorivého ducha, jeho občianskej cti. 

 

Na konferencii Fóra slovenskej inteligencia nabáda prezident Kováč k 

jednote, vzájomnému porozumeniu. Ako prijme Fórum slovenskej inteligencie 

prezidentovu dobre mienenú radu? Veľmi jednoducho – jed z vlastnej tvorivej 

dielne vyšplechne na neho ako na zločinca.  

Nuž – kedy vlastná malosť prekročí svoj tieň? Stávalo sa predsa, že aj 

slovenský básnik velil do útoku – samozrejme, iba z bezpečia spoza svojho 

pracovného stola, no o to odhodlanejšie. Proti Čechom, židom, komunistom, 
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gardistom, kapitalistom, nacionalistom, Američanom, proti všetkým. 

Našťastie, nie každý básnik podľahol čaru beztrestne triafať do vopred 

pripravenej obete. Fórum slovenskej inteligencie je dobrou fabrikou na výrobu 

jedu, ujde sa každému, kto sa nestotožňuje s jej filozofiou, alebo má voči nej 

výhrady. Nálepka nepriateľ národa či Slovenska sú z tých miernejších.  

Termín nepriateľ ľudu pochádza z čias boľševizácie Ruska a vražednej 

Čeke poskytoval dôvod na bezprecedentné zatýkanie a popravy. Terminológia 

sa neskôr preniesla aj k nám spolu s trestnými postihmi. Nepriateľ ľudu, 

pričom za ľud si podľa farby totality možno dosadiť ktorúkoľvek z 

jestvujúcich skupín, bol odsúdený skôr, než stihol niečo povedať na svoju 

obranu.  

Kto zalistuje v dobových novinách deväťdesiatych rokov ako Koridor, 

Republika, Slovenská Republika, nevraviac už o okrajových plátkoch, zistí ako 

sa tam slovná zásoba hemží stalinským výrazivom z päťdesiatych rokov. 

Koľko vojenských a bojových termínov, koľko agresívnych výrazov a koľko 

osobností predostretých na odstrel! 

 

Na Slovensku vzniká aj Fórum inteligencie Slovenska. Zdanlivá slovná 

prešmyčka znamená, že tento spolok medzi sebou víta občanov Slovenska. 

Takže ako – slovenská inteligencia, alebo inteligencia Slovenska? Žijeme tu 

Slováci, alebo občania? Z obyčajných počtov plynie, že občanov tu žije 

podstatne viac a všetci platia rovnako dane, rovnako si plnia svoje povinnosti, 

rovnako očakávajú splnenie svojich prianí. Prijmeme model, že v štáte sú na 

prvom mieste občania a až potom etniká? Alebo budeme trvať na tom, že v 

štáte sú na prvom mieste etniká, usporiadané podľa veľkosti a vplyvu? Prvá 

alternatíva, tá o rovnocenných občanoch ide našim národne orientovaným 

spoluobčanom ťažko dolu hrdlom. Uchopiť správu krajiny cez prizmu národa 

je pre nich oveľa lákavejšie, pretože všetky podskupiny je možné zaradiť do 

podkvality. A celkom prirodzene, pomocou regulovaného napätia medzi nimi 

– všetkým vládnuť. Alternatíva správy s viac alebo menej hodnotnými 

občanmi priviedla nejednu krajinu k etnickým napätiam, nepokojom a vojnám.  
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Ja sám nepovažujem štát za nejaký fetiš, ktorý treba velebiť, no veľmi 

dobre si uvedomujem význam štátu v dejinách. Demokratický štát hral a hrá 

významnú úlohu pri formovaní života, ale aj národného a občianskeho 

vedomia svojich obyvateľov a pri ochrane a zabezpečovaní základných 

ľudských práv a slobôd. Uvedomujem si, že medzi občanmi sú mnohí, ktorí 

dodnes nie sú presvedčení o potrebe medzinárodnej subjektivity, dodnes 

pochybujú o jej úspešnej budúcnosti, prípadne mechanicky stotožňujú vládu a 

štát. Náš národ získal zrodom štátu len to, čo má ktorýkoľvek iný vyspelý 

európsky národ. A nezískal ho len pre seba, ale pre každého občana.  

*Kabarety HZDS pokračujú ďalej* 

Stretnutia HZDS s ich priaznivcami v športových halách po celom 

Slovensku boli masové politické orgie. Vyhecované publikum presne podľa 

pravidiel správania sa manipulovaného davu žiadalo obete ako v rímskom 

Koloseu a predstavitelia strany a vlády im ich podhadzovali ako psom kosti. 

Všetky náznaky smerujú k tomu, že vzájomný vzťah medzi tribúnou a 

obecenstvom nepresahoval úroveň vzťahu, ktorý predznamenáva letiaca kosť. 

Energiu revanše v publiku, plynúcu z dlhoročnej poníženej existencie v 

totalitnej spoločnosti nasmeroval tovariš zakaždým podľa momentálnej 

potreby. A nik, kto sa akokoľvek odlišoval od predstáv tovariša, neostal čistý. 

Hra s uvedeným publikom, ale aj s priaznivcami po celom Slovensku, pôsobí 

ako dráždenie hladného psa s hnisavou ranou. Toto majstrovstvo udržiavať 

permanentné napätie a permanentnú nenávisť u milióna ľudí je obdivuhodné. 

Obdivuhodné je v tom, koľko zbytočného úsilia je treba koncentrovať na to, 

aby zlo bolo permanentne prítomné a stalo sa normou.  

Keď sa začne krútiť koleso diktátu, neporozumenia, podozrievania, 

celkom logicky začnú pôsobiť spoločenské zákonitosti, podobné fyzikálnym. 

Odstredivé sily začnú vyhadzovať z kola von – najprv umiernených a 

triezvych. Dostredivé sily, naopak, zhromažďujú, zberajú, centralizujú sily 

silnejúceho diktátu a nemravnosť každého druhu.  
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Rok jedna Slovenskej republiky nebol dobrým rokom. Odstredivé sily 

v naoko pevnom HZDS zapôsobili a už v marci 1993 vymrštili zo svojej 

náruče Milana Kňažka so skupinou ôsmych poslancov.  

A najavo vyšli dve protichodné očakávania – Mečiar sa v prezidentovi 

Kováčovi hlboko sklamal, pretože sa ukázal ako nevďačný člen hnutia, 

neochotný pomáhať hnutiu vládnuť. Aj Kováč sa v Mečiarovi hlboko sklamal, 

pretože predseda vlády sa ukázal ako muž, pre ktorého sú osobné záujmy viac 

ako zákon...  

Keby sme zostavili časový harmonogram odchodov Mečiarových 

spolupracovníkov, vymrštených z jeho okruhu, zistili by sme zaujímavú 

skutočnosť. Ako Mečiara postupne opúšťali jeho bývalí spolupracovníci, 

pozorujeme klesajúcu silu politickej i ľudskej mravnosti odchádzajúcich. A 

naopak, stúpajúcu výšku ich skorumpovanosti. Inak povedané, najmravnejší sa 

s ním rozlúčili ako prví. Až po nich odišli druhí, tretí, ďalší… A potom je tu 

opačná sila, sila príťažlivosti verných, ktorí sa napriek očividnému 

centralizmu a diktátorstvu tisnú stále bližšie a bližšie k tovarišovi. Opäť 

možno pozorovať, v slede času, vzrastajúcu „pragmatickosť“, to znamená 

ochotu prijať diktátorovu disciplínu. Ochotu nechať sa skorumpovať a 

začleniť do diktátorskej pyramídy. Zvláštnosťou rodiaceho sa totalitného 

mlyna, či skôr jeho zákonitosťou, je likvidácia samostatného myslenia a v 

okruhu tovariša bezvýhradná poslušnosť.  

Tento model postupného odstreďovania mravnejších a dostreďovania 

nemravnejších vyplýva z podstaty diktátu. Model je živený straníckou 

korupciou a následným vydieraním účastníkov tejto hry. Samozrejme, za 

účasti neodmysliteľných prvkov rodiacej sa diktatúry, ako je nedôvera, 

podozrievanie, neustále mocenské a hierarchické napätie. Model nedôvery 

však nesie v sebe genetický kód zániku, pretože aj najzločinnejšie bratstvo 

musí obsahovať aké-také prvky dôvery, bez nej sa jednoducho existovať nedá. 

Ak teda vnútri mocenskej hierarchie vznikne aj to najmenšie protestné 

písknutie či pochybnosť, vzápätí sa vylamuje a odpadáva čiastka mocenskej 
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pospolitosti práve tak, ako sa ulamujú kusy ľadovca, aby sa rozplynuli v 

oceáne. V totalitnej spoločnosti sa s týmto neduhom vie vládca vysporiadať 

pomerne jednoducho, lebo odpadlíkov vyhlási za nepriateľov ľudu, národa, 

strany, triedy, a pošle ich na smrť, v lepšom prípade do chládku. V demokracii 

ich musí trpieť na slobode a prípadne počúvať ich ohováračské reči o 

despotizme tovariša, dokonca na ne aj reagovať.  

Model odchodu časti verných od tovariša Mečiara sa opakuje od vzniku 

HZDS a niet dôvodu predpokladať, že niektorý z jeho protagonistov bude 

tohto procesu ušetrený.  

 

Priznám sa, že vnútorne som si želal, aby to dospelo do takého štádia, 

žeby sami vnútri HZDS usúdili, že práve Mečiar je prekážkou porozumenia a 

dali do čela niekoho iného. 

Ale zrod takej myšlienky ešte pred rokom 1994 bol iba márnym želaním. 

A ešte zopár ďalších rokov.  

 

– Viete si predstaviť, že by na Slovensku opäť pôsobil tandem Mečiar 

premiér a Kováč prezident? – pýtali sa novinári prezidenta.  

– Teoreticky je možné všetko. Pokiaľ ale viem, podľa pána Mečiara je to 

nepredstaviteľné. Niekoľkokrát prehlásil, že ak by prevzal z mojich rúk 

poverenie zostaviť vládu, vzápätí by žiadal moje odstúpenie. Objavili sa aj 

správy, že o mojom poste má rozhodnúť referendum. Som pripravený prijať 

rozhodnutie občanov, ale trvám na tom, aby tieto pravidlá rešpektovali aj iní.  

Mňa nikto nedostane proti Mečiarovi... reaguje prezident na útoky zo 

všetkých strán. Táto výpoveď sa na prvý pohľad javí ako defenzíva. Ako 

slabosť. Ako obava a neochota konfrontovať sa s politikom, ktorý má za sebou 

viac ako milión priaznivcov. Mňa nikto nedostane proti Mečiarovi, mohlo 

pôsobiť ako ústup z bojiska. Tak to mohli vnímať najmä Mečiarovi priaznivci 

a tešiť sa z neporaziteľnosti svojho Goliáša. Treba však poznamenať, že 

prezident bol v spore či protivenstve s Mečiarom už dávno. Už v čase prvých 

konfrontácií. Teraz išlo o oveľa vážnejšiu vec – dokázať zahraničiu, že nový 
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štát na mape Európy sa neutápa v straníckych sporoch, ale naozaj kráča 

dopredu, ako to deklaroval vo chvíli svojho etablovania. Preto treba 

prezidentovu repliku chápať ako prejav zodpovednosti voči svetu, ktorý nám 

fandil, držal palce, ale zároveň nás veľmi kriticky a pozorne sledoval.  

Ak má teda nová republika stavať na nových princípoch, ak sa má zbaviť 

toho zlého, čo sa voľakedy počas trvania Československa tak vehementne 

kritizovalo, potom vzťahy musia ustúpiť pred zákonnosťou, pred ústavou.  

 

Moc sa musí rozložiť do širšieho priestoru. Naozaj je potrebná vláda 

širšej koalície, aby sa moc rozložila medzi viac ľudí, aby možné negatíva 

Mečiara mali bariéry v koaličných partneroch, ktorí tam nebudú ako hračky. 

Aj ja som chcel nadobudnúť lepší pocit, že zodpovednosť nebude padať len na 

mňa, ktorý som nemal veľké právomoci.  

V ovzduší korupcie, klientelizmu a úzkych personálnych vzťahov sa 

politika robí relatívne ľahšie ako v ovzduší zákonov. Trpí však na podstatný 

nedostatok a ten je, že vzťahy majú svoje príčinné spojenia, nad-zákonné 

väzby a napokon zákonitý úpadok. Vývoj v spoločnosti však tkvie v jej 

rozvoji, nie strnulosti. Preto korupčné vzťahy majú síce svoje spiklenecké 

začiatky, ale aj nevyhnutný koniec. Život kontinuálne plynie a neprestajne 

naráža na neuspôsobenosť skorumpovaných vzťahov.  

A to je dôvod, že zákon bol v demokratickej spoločnosti postavený nad 

vzťahy a príbuzenské zväzky a spoločnosti postavené na zákonoch s 

maximálnym vylúčením rodových vzťahov prosperujú lepšie.  

Ale členovia HZDS sa priam dožadujú nezákonnosti. Napíšu 

prezidentovi list, kde sa nepriamo dožadujú vzťahov na úkor zákona. Pýtajú 

sa, či by do vlády mali ísť aj strany, ktoré nemajú zásluhu na vzniku štátu.  

Členovia víťazného hnutia očividne považujú svoje víťazstvo za 

víťazstvo nielen nad politickými partnermi, ale aj nad elementárnymi 

demokratickými princípmi, nad princípmi základnej slušnosti a základných 

mravov.  
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Ale aj list dožadujúci sa nezákonnosti je len malichernosťou oproti tomu, 

čo majú pripravené v talóne. Čakajú nás ešte oveľa väčšie hrubosti.  

*Rok 1994 je Rokom tolerancie*  

Využil som svoje novoročné vystúpenie, aby som naznačil potrebu širšej 

koalície, polemizoval som s názormi Mečiara, ktorý hovoril, že právo vládnuť 

v tejto krajine majú len tí, čo sa zaslúžili o vznik tohto štátu. Bolo to proti 

mojej téze, že právo majú vládnuť všetci, ktorí boli demokraticky zvolení do 

parlamentu, bez ohľadu na to, či chceli alebo nechceli samostatnú Slovenskú 

republiku. Ale poďme ju spoločne budovať. Tak to boli závažné rozpory, ktoré 

bolo vidieť aj v tom, že som do kancelárie prezidenta prijal nielen priaznivcov 

SNS a HZDS, ale boli tam aj odborníci, ľudia, ktorí boli v opozícii – zo SDĽ, 

KDH, iných vtedajších opozičných strán. Aj to bolo tŕňom v oku, že mám tam 

ľudí, ktorých by on nikdy ani do úradu vlády, ani do iného štátneho úradu 

neprijal.  

 

Takmer pol storočia naši marxisti hlásali pokrok cestou triednej 

nenávisti, triedneho boja. A nadutými prázdnymi heslami. Po novembri 1989 

sme nastúpili na vyskúšanú cestu, z ktorej nás odohnali komunisti roku 1948. 

Všeličo sa za ten čas zmenilo, aj my, ale aj krajiny Západu. Kým Západ sa 

približuje k sociálnym modelom trhu, my na slová sociálny reagujeme ako na 

červené súkno. Desiatky rokov rozdielnych skúseností sa odlišne zapísali do 

spôsobu myslenia na Západe aj u nás. Toto nie je také ľahké preklenúť. 

Zdedili sme zdevastovanú morálku, nielen nevyhovujúcu ekonomiku.  

V novoročnom prejave prezidenta roku 1994 zaznieva hodnotenie aj 

nášho posttotalitného myslenia. Aj to, ako sa ho ťažko zbavujeme. Lenže čas 

nemožno zastaviť, musíme ísť dopredu s ľuďmi, ktorí tu žijú. Ak sú tu sily, 

ktoré nedokážu ísť cestou zjednotenia, len rozbíjaním a konfrontáciou, potom 

musí existovať aj ich protiváha. Musí sa vysloviť niekto, kto vidí o kúsok 

ďalej ako ľudia zavalení vlastnými starosťami. Nemožno sa uspokojiť tým, že 

nejaký geniálny vodca vyvedie republiku z problémov transformácie. Tak ako 
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každý kameň pyramídy má svoje miesto a určenie, tak aj každý človek 

v spoločnosti má svoju dôležitú úlohu. Nik nie je bezmenný ani zbytočný, 

žiaden vodca nevyrieši starosti jednotlivca.  

 

*Potrebujeme vládu širokej koalície.* 

Čože? Akej koalície? Širokej? Mečiarovi zaskočilo.  

– My, čo sme vyhrali voľby, sa máme deliť o moc? S „neprajníkmi a 

nepriateľmi“ mladej demokratickej republiky? Náš prezident sa asi zbláznil!  

Rozbuška bola na Nový rok 1994 odpálená. A nad všetkými 

hysterickými výkrikmi sa vznáša tovarišova pripomienka: Pôjde o také 

peniaze, za ktoré sa mení politika! Preto ten hysterický krik, preto všeobecný 

huriavk.  

 

Príliš dlho sme žili v tieni mocnejších, až nejedného z nás ovládli 

pochybnosti, či si vieme vládnuť sami, či má vlastná štátnosť zmysel 

a skutočnú cenu. Naša demokracia musí mať občiansky charakter, aj sloboda 

musí niesť bremeno zodpovednosti. Bolo by nešťastím, keby strany padali 

s jedinou osobnosťou.  

 

Kováčova havlovská výzva na konanie dobra bola určená viac-menej 

tým, čo zabudli na hodnoty novembra 1989, ak nejaké ozajstné hodnoty vôbec 

niekedy pestovali.  

– Konanie dobra nemožno nahradiť ničím. To treba iba chcieť. 

Vzájomnosť, láska, tolerancia, dobroprajnosť tvoria popri demokracii a 

slobode najväčšie bohatstvo každého spoločenstva, – končí svoj novoročný 

prejav prezident.  

Pomsta, pomsta, pomsta, škrípu zubami tí, pre ktorých sa Kováč so 

svojim novoročným prejavom stal zrkadlom ich vlastných ambícií.  

Aj novinári sa pýtajú: Nie je to iba vízia prezidenta? V prvom roku novej 

republiky už bolo škandálov nadostač, aby každý pochopil, že teraz sa 

neschyľuje ku konsenzu či porozumeniu. Naopak, porozumenie a volanie po 
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ňom je pre omámených mocou signálom slabosti všetkých, čo „boj o moc 

prehrali“. Agresivita dostáva zelenú, pretože pred nami je opäť stará známa 

absolútna moc, na dosah ruky. Zdá sa, že odpoveď na otázku, prečo a kde sa 

vzalo toľko agresivity, je vlastne zodpovedaná.  

 

*Niekto možno čakal, že vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa 

fantazmagórie o večných nepriateľoch spoza hraníc, večné spievanky o 

neprajníkoch, nežičlivcoch rozplynú v šťastí z vlastnej republiky a 

zakladatelia štátu sa s vyhrnutými rukávmi pustia do práce na jej 

zveľaďovaní a budovaní lepšej budúcnosti...* 

Lenže keď sa pozrieme trocha do histórie, zistíme, že víťazi 

s diktátorskými sklonmi len málokedy zahodili zbrane, či nebodaj ich s 

nadšením prekovali na pluhy. História nás skôr poúča, že zrekvírovali ešte aj 

zvyšné pluhy a prekovali ich na čokoľvek, čím mohli nových nepriateľov 

zbaviť života. Po likvidácii vonkajších nepriateľov totiž prichádzajú na rad 

nepriatelia vnútorní. Diktátor vie najlepšie, kto je jeho nepriateľ, hoci domnelý 

nepriateľ o tom často nemá ani potuchy. Diktátor však nikoho nenecháva na 

pochybách.  

Ani Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, so svojim nadaným a učenlivým 

žiakom Stalinom sa vôbec neuspokojili so vznikom sovietskeho štátu. 

Namiesto celonárodnej diskusie nasadili celonárodný teror, aký nemal v 

dejinách Ruska obdobu. Vojenský revolučný petrohradský výbor, predchodca 

Čeky a KGB, bol napokon zriadený, aby vytváral štátny teror, potláčal 

akékoľvek náznaky slobodného myslenia. Ani Gottwaldovci sa roku 1948 

neuspokojili len s vládou. Ako to už v scenároch diktatúr býva pravidlom, 

naplnili väznice nielen svojimi odporcami, ale v rámci boja o moc aj svojimi 

bývalými spolubojovníkmi a priaznivcami. Revolučný a totalitný mlyn sa nedá 

zastaviť len na požiadanie, revolučný mlyn a jeho vyšľachtený brat – mlyn 

totalitný majú vlastné zákony zachovania energie. 

Teoreticky to zdôvodnil už veľký Lenin a dôsledne dopracoval Stalin. V 

zmysle Leninovej teórie a Stalinovej praxe sa boj proti vonkajšiemu 
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nepriateľovi postupne premení na boj proti nepriateľovi vnútornému. 

Vnútorných nepriateľov je na Slovensku dosť, ich počet a sorta závisí od 

druhu vládnucej demagógie. Krátko po vzniku republiky to teda boli najmä – 

„neprajníci mladej Slovenskej republiky, nepriatelia štátnosti, čechoslovakisti, 

Česi, Maďari, židia, zapredanci, janičiari, zradcovia“ a každý, kto nie je 

patrične nadšený vznikom štátu.  

Energia hnevu a vysporadúvania sa s komunizmom, vzdutá v novembri 

1989 bola na Slovensku šikovne presmerovaná proti Československu, proti 

Čechom, proti Maďarom, na rozdelenie republiky. Ale aj to bolo málo, preto 

ju usmerňovali na nepriateľov štátnosti, národa a podobne..  

Bola presmerovaná práve tak, ako energia hnevu roku 1968 a 1969, ktorá 

reagovala na obsadenie Československa sovietskymi vojskami. V Prahe pri 

prvom výročí invázie prebiehali demonštrácie a nepokoje, zatiaľ čo na 

Slovensku sa do úplného ohlúpnutia slávilo SNP. Masová propaganda sa 

spustila ďaleko pred samotným výročím SNP a mala poslúžiť najmä ako 

povýšenecký dôkaz o slovenskom odboji oproti „na oslobodenie 

vyčkávajúcim Čechom“. Nebývalá oslava SNP v Banskej Bystrici roku 1969 a 

napokon aj všade na Slovensku mala presmerovať pozornosť z prvého výročia 

národnej tragédie na 25. výročie komunistami zneužitého Povstania. 

Propagandistický ťah sa vydaril a vidiecke Slovensko, na rozdiel od Prahy 

a Čiech, skutočne na 21. august roku 1969 nereagovalo.  

Komunistickí ponovembroví scenáristi sa po roku 1989 pokúsili použiť 

podobný scenár. Dá sa povedať, že stavili na správnu kartu – práve vo 

vzťahoch medzi českou a slovenskou byrokraciou sa našli biele miesta, do 

ktorých bolo vhodné vstúpiť. Paradoxné pritom je, že dlhé roky napätia medzi 

oboma národmi bedlivo pestovali, strážili a ťažili z nich komunistickí 

režimisti. 
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*Vnútorným nepriateľom číslo jeden sa krátko po vzniku Slovenskej 

republiky stáva jej prezident, Michal Kováč.  

Bez širokej spolupráce nie je možné vyviesť terajšiu spoločnosť z krízy, 

apelujem preto na vládnu koalíciu, aby sa pri riešení neuzatvárala do seba, 

ale trpezlivo rozširovala základňu spolupráce smerom k opozícii i odborom. 

Nesmieme ani na chvíľu zabudnúť, že sme nový štát. Ešte stále sa mnohí 

správajú akoby ich ktosi ohrozoval a neprial im. Prečo také podozrievanie? 

Energia nenávisti, ktorá sa sústredila na prezidenta má svoj pôvod v 

porážke komunizmu. Energia nenávisti Mečiara a jeho nepremýšľajúceho 

davu je rozdielna. Kým tovariš nenávidí prezidenta pre prostú neposlušnosť 

a pre nezdolateľný pocit akéhosi Kováčovho dlhu, tovarišovi stúpenci sú skôr 

poznačení pocitmi životnej prehry, siahajúcej ešte do čias komunistického 

režimu. Nech tento pocit skrývajú za všeličo možné, trčí zovšadiaľ aj 

v okamihu, keď kritizujú komunizmus. Komunizmus kritizujú všetci, je to 

módna záležitosť, kritizujú ho aj jeho bývalí stúpenci. Po jeho páde celkom 

pochopiteľne ostali v jeho radoch len smiešni rojkovia. Skutočne nebezpeční 

karieristi sa dávno rozišli do všetkých politických strán. Priniesli si síce 

verbálnu kritiku komunizmu, ale aj komunistické maniere. Preto komunizmus 

kritizuje každý, komunistické spôsoby málokto. Málokto sa dokonca nad nimi 

zamýšľa.  

 

– Medzinárodné spoločenstvo skúma naše počiny. Rozhodujúci obraz o 

nás si vytvárame sami, – upozorňuje prezident.  

*Po novoročnom prejave prezidenta sa nepokojná a napätím nabitá 

hladina verejnej mienky prudko vzdula. Odpoveďou na slová o zmieri bola 

zvýšená popularita Mečiara, presne o sedem percent. Bolo predsa ublížené 

zástavníkovi ublíženým* 

Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Prezidentov návrh na kompromisné a 

konsenzuálne riadenie štátu je prehlušený hysterickým krikom: „Prezident 

buduje druhé centrum moci.“ Slovensko je, našťastie, pod drobnohľadom 
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západných krajín a zatiaľ sa stále, aspoň deklaratívne, hlási k ich hodnotám. 

Michal Kováč je však svedkom neistoty predsedu HZDS vo veciach orientácie 

krajiny, keď spomína:  

 

Začiatkom roku 1994 predseda vlády Mečiar a my sme sa pripravovali 

na stretnutie s Clintonom v Prahe. Mečiar, Gašparovič, Slobodník a ja sme 

hovorili o slovenskom členstve v NATO. Washington Post to zaregistroval. 

Mečiar zrazu začal pochybovať, na čo je nám NATO. Ostal som šokovaný. 

Vstup do NATO je predsa v programe HZDS a v programovom vyhlásení 

vlády! Impulzívne som na to zareagoval: – To snáď nemyslíš vážne! A ak to 

myslíš vážne, ako sa vôbec odvažuješ to tu otvárať? Veď my nie sme na 

súkromnom stretnutí! – Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že medzi tým, o čom 

uvažuje a tým, čo dáva na papier, môže byť hlboký rozpor.  

 

Marec, poberaj sa starec, hovorí slovenské porekadlo. Z vlády 

odchádzajú ďalší dvaja ministri, signál, že naozaj tam nie sú veci v poriadku.  

Po novoročnom prejave prišiel zásadný marcový prejav. Prezident má 9. 

marca 1994 vystúpiť v parlamente so správou o stave spoločnosti. Novinári 

očakávajú správu s napätím – odváži sa prezident Kováč pomenovať krízu v 

spoločnosti pravým menom, alebo ju len zaobalí do neškodného hávu? Podľa 

novoročného prejavu sa dá vytušiť, že v správe pôjde do tuhého. Deň pred 

vystúpením v parlamente je prezident v napätí.  

Je jeho prejav o stave spoločnosti dostatočne zreteľný? Dostatočne 

zdôvodnil svoje obavy o vývoj v nasledujúcich dňoch? Pomenoval veci 

správnymi slovami? Neostali najväčšie problémy len pochované v zložitých 

vetách?  

Je čas rozhodnutia. Je prezidentom krajiny a má povinnosť vysloviť 

svoje obavy, musí zasiahnuť. Keď pozná stav budovania autoritárskeho 

režimu, musí sa postaviť aj proti sfanatizovanej časti verejnej mienky.  
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Deň, alebo dva dni, než som predniesol správu v parlamente, prišiel za 

mnou šéf SIS Mitro a hovorí: 

– Pán prezident, hanbím sa, ale pán predseda vlády Mečiar chce, aby 

som nejakým spôsobom získal správu, ktorú prednesiete v parlamente. Prečo 

by som ju mal zháňať pokútnym spôsobom, mohli by ste mi ju dať?  

Samozrejme, že som mu ju dal, ale nebol tam môj dodatok. Bolo tam 

všetko, ale časť, kde som spomínal Lexu a Mečiara, že Lexa má nakradnúť 

peniaze, tam nebola. Túto pasáž som nedal nikomu urobiť, lebo som chcel, aby 

to bolo prekvapenie. Ale predsa len som sa radil o formuláciách s Ernestom 

Weidlerom a Romanom Kaliským, ale nechcel som, aby o tom vedelo veľa 

ľudí, a to sa aj podarilo. Mitrovi som to dal bez dodatku a on bol rád, že splnil 

úlohu.  

Nevedel som, ako to dopadne, či poslanci budú hlasovať za vyslovenie 

nedôvery. Bol som pripravený vymenovať za predsedu vlády niekoho iného 

z HZDS, pretože mali najviac poslancov.  

Prezident sa rozhodol a predniesol aj dodatok k prejavu, o ktorom sa 

chcel rozhodnúť v poslednej chvíli.  

 

Mal som informácie, že piati ministri z jeho vlády sú na protest proti 

Mečiarovi pripravení vystúpiť z vlády. Ešte pred tým, než som vystúpil v 

parlamente. Samozrejme – nevystúpili. Už ich mal v rukách.  

 

*Ak by niekde na svete žili neprajníci Slovenska, náramne by sa 

potešili. Všetko to, čo si o nich vybájili „záchrancovia národa“, že nás, 

nevinných, podozrievajú zo zlovôle, sa vlastne ukázalo pravdivým: naozaj 

niekde vnútri nás drieme zlo. Síce nás to naše zlo aj trocha trápi, ale celkom 

mylne ho pripisujeme neexistujúcim neprajníkom…*  

Prezident sa ešte v januári 1994 domnieval, že po novoročnom príhovore 

politici pochopia jeho obavy a sadnú si za spoločný stôl. To sa však nestalo, 

práve naopak. Spustil sa krik, samozrejme, zo strany HZDS, ktorého členovia 
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najviac pocítili prezidentove výčitky. Kritiku prijali ako nevyberaný útok, ako 

výzvu do boja na život a smrť. Vôbec nepochopili rozmer porozumenia, ktorý 

sa pokúsil vniesť do vzťahov prezident Kováč. Škoda. Predsa otcovia-

zakladatelia, ktorí sa do omrzenia oháňajú zásluhami na vzniku štátu, by mali 

mať prvoradý záujem na jeho fungovaní. Mali by byť prví, ktorí sa ho 

podujmú budovať, s kýmkoľvek, keď ide o spoločný cieľ, o budovanie.  

 

Veľkorysosť je zaiste krásna a ušľachtilá vlastnosť. Vhodné je však 

pripomenúť, že malorysosť nejestvuje, len maloduchosť.  

Ak štát vznikol z veľkorysosti, mali by veľkoryso ukončiť všetky 

škriepky a zahľadieť sa dopredu. Odložiť mapu Československa do archívu a 

vytiahnuť mapu Európy. Lenže… lenže ak štát nevznikol z veľkodušnosti, ale 

naopak, z pocitu malosti, z komplexov, z pocitu utláčaného a biedneho, ťažko 

možno očakávať veľkorysosť. K tej bude treba v bolestiach dorásť.  

Ôsmeho marca 1994 správa o prvom roku samostatného štátu vytušila a 

pomenovala smer, ktorým sa republika na čele s tovarišom Mečiarom vydala. 

Prezident Kováč v referáte poznamenal: 

 

Sprievodnými znakmi politického zápasu často bývajú nevyberané 

verbálne ataky, vzájomné osočovanie, rôzne polopravdy, ba i vyslovené lži a 

úskoky, ktoré majú jediný cieľ – diskreditovať protivníka. Nervozita 

politických strán sa v čoraz väčšej miere prenáša na občana.  

A potom nasledovala rozbuška: 

Nemám v úmysle spochybňovať Mečiarove danosti. Presvedčil som sa 

však, že nemá menší záujem, aby z jeho tieňa vystúpili a vyrástli ďalšie 

osobnosti, ktoré Slovenská republika jednoducho potrebuje. Pán premiér nie 

je ochotný partnersky spolupracovať a viesť korektný dialóg. Nedokáže 

zjednocovať rôznorodé zoskupenia občanov a znásobovať politickú energiu 

štátu. Vzhľadom na jeho podozrievavosť je schopný spolupracovať iba s 

ľuďmi, ktorí sú mu nejako zaviazaní. Pán Mečiar nepotrebuje radcov, 
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spolutvorcov, oponentov, ale iba pomocníkov pri realizácii svojich zámerov. O 

čo radšej by som bol hovoril o úspešnom napredovaní republiky, o jej ceste 

medzi kultivované krajiny Európy...  

Okrem mediálneho kriku okolo prezidentovho prejavu sa ozval aj hlas 

ľudu. Do kancelárie prezidenta prišlo v krátkom čase vyše sedemsto ohlasov, 

viac ako polovica anonymných. Ich text býval vulgárny, primitívny a okrem 

nadávok obsahoval vyhrážky, nielen prezidentovi, ale aj jeho rodine. 

Prirodzene, prišli aj podporné stanoviská, prozaik Anton Baláž hovorí 

o krásnych blahoželaniach. Jedno z najpozoruhodnejších vyznaní prišlo zo 

Stuttgartu – istý emigrant píše, že po prejave prezidenta po prvýkrát v živote je 

hrdý na to, že je Slovák. Na druhej strane, humanitná inteligencia opäť 

mlčala... 

Po rokoch Máchal Kováč zauvažuje:  

 

Nestačí pomenovať veci, keď zistíte ich stav. Treba aj vedieť, kedy ich 

povedať verejnosti a ako. Ak nepresvedčíte ostatných, osobne sa vám síce 

uľaví, ale voličom nepomôžete. Ani po prvom, ani po druhom odvolaní sa 

nepodarilo presvedčiť verejnosť o Mečiarovi. Prijímanie pravdy o 

charizmatických vodcoch je dlhodobý proces.  

Keď sa rozhadzovali peniaze v poisťovniach a sporiteľniach, ľudia boli 

ticho, hoci išlo o ich peniaze. Človek by očakával, že budú chcieť veci 

spravodlivo vyšetriť a potrestať. A predsa je tu skupina ľudí, ktorá to nevidí, 

ktorá tomu neverí. Po pravde je treba prahnúť, aj keď nám prinesie sklamania 

a zbaví nás ilúzií o milovanom, zbožňovanom vodcovi, otcovi národa, tvorcovi 

štátnosti. Kto verí v pokrok, nebude netrpezlivý, zacituje prezident Kováč T. 

G. Masaryka. 

 

Lenže na to je treba, aby voliči, národ a ľud boli racionálni a chceli 

poznať pravdu. A čo keď sa obávajú pozrieť pravde do očí? Čo keď oveľa 

radšej majú ilúziu? Koľko ľudí verí zjaveniam. Verí na zázraky. Nechá sa 

oklamať sľubujúcimi podvodníkmi… Pretože ľudia veria ilúziám a milému 
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klamstvu a rozprávkam. Uveriť mystifikátorom je predsa jednoduchšie než 

ako sa zamyslieť, triezvo zauvažovať a priprieť sa do práce.  

Kto v kontexte viery či neviery diktátorskému vodcovi vysloví iný názor, 

iné stanovisko, je postupne nelojálny, nesolidárny, a nakoniec zradca. Lepšie 

je uveriť otcovi národa, len aby sa zbavili zodpovednosti za vlastné myslenie.  

Noviny a tlač, naklonené HZDS, ešte len čakajú na objektívne 

zhodnotenie svojho poslania pri budovaní demokracie na Slovensku. Najmä 

denník Slovenská Republika vedená Jánom Smolcom, poslancom za HZDS, 

dosiahla vrchol nekultúry manipuláciami s faktami a šírením ohovárania a lží.  

Rafinovane si pohrali aj s tu a tam prítomným antisemitizmom.  

Na Kováča vytiahli jeden z „nenápadných“ tromfov – údajný židovský 

pôvod jeho manželky. Tento tromf stojí za širšiu úvahu. Klamstvo o 

židovskom pôvode prvej dámy Slovenska je nemorálne nielen v tom, že ide o 

celkom obyčajné klamstvo. Jeho perfídnosť spočíva najmä v tom, že na pozadí 

podriemkavajúceho slovenského antisemitizmu sa pokúsili antisemitizmus 

povzbudiť aby aj jeho prostredníctvom prezident pocítil tlak na seba a na 

svoju rodinu. V Slovenskej Republike a nielen tam je cítiť rukopis starej a 

osvedčenej propagandy.  

Táto časť slovenských novinárov, ktorá sa podujala poslúžiť pri 

potláčaní demokracie na Slovensku, hrala dvojitú hru aj na umeleckej scéne. 

Na jednej strane sa vyhlasujú za demokratov, no vo svojich periodikách, 

napríklad v Literárnom týždenníku, tu a tam publikujú židovskú literatúru, 

navonok sa tvária, že obdivujú objektívnu kvalitu. Ale to len naoko, v zmysle 

stalinskej propagandy a jej metajazyka – „ak začneme hovoriť o 

zodpovednosti lekárov, je isté, že čoskoro sa spustia na lekársky stav 

pogromy...“  

Táto téza sa riadi pri modelovaní verejnej mienky psychologickými 

zákonitosťami: Najprv autor vyzdvihne niektorý stav, skupinu, združenie, 

preukáže svoju rozlišovaciu schopnosť a vytvorí dojem, že jeho vzťah 

k uvedenému stavu je pozitívny. Ale potom kriticky poukáže na jediného 
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člena stavu, ktorý špatí vychválenú milovanú skupinu, a v takom kontexte sa 

ociachovaný nešťastník musí javiť ako zločinec.  

Je to dômyselná taktika formovania a prispôsobovania verejnej mienky, 

ale po stalinských skúsenostiach ľahko priehľadná. Naši nacionalisti sú naoko 

spriaznení so židovskou kultúrou, ale nie preto, že by snáď pociťovali jej 

prítomnosť a kontinuitu z hĺbky histórie, ale preto, že pre dobré kultúrne 

mravy sa to dnes patrí. Preto aj občasné uznanie tejto kultúry z úst 

nacionalistov nesie v sebe úsilie pozitívne objektivizovať svoje postavenie. 

Vzápätí však nedokážu odolať adorácii Jozefa Tisa, totalitného vojnového 

štátu, alebo niektorého jeho obhajcov. Ak pustia nezáväzné, ničnehovoriace 

informácie o tom, že manželka prezidenta Michala Kováča je židovka, má to 

vyznieť minimálne ako fakt, že „nie je naša“, že sám prezident je zatiahnutý 

do akejsi výlučnej a neprajnej skupiny, preto je dôvod vnímať ho nanajvýš 

opatrne. Táto i iné informácie podobného druhu presvedčili vnímavých 

občanov, že bola v kontexte s cieľmi novín informáciou antisemitskou.  

V prvom polroku roku 1994 sa prezident Kováč stáva politikom roka. 

Tak o tom rozhodli čitatelia Slobodného piatka, politického týždenníka, ktorý 

tak či onak, viac alebo menej sympatizoval s Mečiarom a jeho hnutím, o jeho 

čitateľoch ani nehovoriac.  

Doposiaľ v súťaži Politik roka dominoval Mečiar. Na oslavu sú pozvaní 

všetci známi politici. Keď však Mečiar namieste zistil, že tentokrát túto 

neveľmi významnú súťaž nevyhral, otočil sa a urazený odišiel z recepcie. 

Nepočkal na víťaza, ktorým bol prezident. 

Jozef Sitko, organizátor bizarnej súťaže spomína, ako sa porotcovia 

inokedy nevedeli rozhodnúť, komu cenu udeliť, a tak ju v zmysle tradičnej 

slovenskej schizmy dali obom, Mečiarovi aj Kováčovi. Vtedy ju Kováč – 

znalý malichernosti hry o cenu – prijal ako neškodnú zábavku, zato bývalý 

politický kolega Mečiar sa napajedil a vyhlásil, že viac tam nepríde.  
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*„Vladimír Mečiar, človek víťazstiev a porážok, milovaný ďalekými a 

zrádzaný tými, čo boli nablízku,“ zasnívala slovenská poetka, neskôr, roku 

2002 poslankyňa za HZDS, Dana Podracká v blízkosti „neustále zrádzaného 

slovenského velikána“. A čo na to samotný velikán? „Vždy to môže urobiť 

len niekto blízky, priateľ, alebo človek blízky rodu, skupine, strane či štátu,“ 

znela rozvážna odpoveď* 

Je len prirodzené, že veľký tovariš je milovaný ďalekými a zrádzaný 

blízkymi. Pre ďalekých – chápme ich ako neinformovaných – je Mečiar 

neporušiteľnou ikonou, ornamentom, tribúnom ich pocitov, formulátorom ich 

myšlienok, je iskrením pri vybíjaní nahromadeného napätia. Viera ďalekých 

nepripustí, že ich idol pre nich neurobí vôbec nič; veria mu s neochvejnou a 

zúrivou úprimnosťou. Na druhej strane netušia, že jeho sľuby sú napospol 

protichodné a rozporné a preto nesplniteľné.  

Iné informácie už majú k dispozícii blízki. Blízki vidia lepšie do kuchyne, 

kde sa varí demokracia jedinej správnej strany a vidia všetky ostatné 

sprievodné javy – privatizáciu, zápas o lepšie a lukratívnejšie privatizačné 

koláče, ale aj funkcie, miesta v úradoch. Zrádzajú teda blízki, lebo vedia, že 

ikona, postačujúca pre vzdialených je určená na okiadzanie vodcu. Ale prax v 

najbližšom okolí, to je neúprosná vojna najvyšších medzi sebou navzájom, ale 

aj s vlastným svedomím. Spomínali sme už odstredivé aj dostredivé sily 

v krútiacom sa kolotoči autoritatívneho modelu. Silnejúce odstredivé sily 

odhadzujú, vyraďujú… likvidujú; odhodených a vyradených potom dodatočne 

ustanovia ako zradcov...  

 

*– A kde je vďaka, há? – kričí Mečiar verejne i neverejne. 

– Aká vďaka?– pýta sa zvedavý čitateľ.  

– Ach, nevedomosť Božia. Predsa vďaka za to, že sa človiečik dostane 

do parlamentu, nevedomci!* 

Ako chutí zrada... dumá Mečiar a hovorí ako „zaskučal, keď stál zoči-

voči „... poslancom, ktorým som dopomohol dostať sa až do parlamentu. Díval 

som sa, ako zrádzajú naše záujmy a ciele, ako zrádzajú ľudí, s ktorými sme si 
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niečo sľúbili. Tretí raz som zaskučal po rozhovore s Michalom Kováčom, 

ktorý nebol publikovaný a nebudem ho zverejňovať ani ja, pretože sa odohral 

medzi štyrmi očami. Bol to rozhovor, počas ktorého som si uvedomil ako ma 

ten človek úprimne nenávidí.“  

 

*Vojna slov má zakaždým jednu nevýhodu – môže ju vyhrať aj strana 

nepravdy. Našťastie po nej zvyčajne prichádzajú na rad skutky, a výsledky 

tejto vojny málokedy bývajú neodškriepiteľné*  

Kováč mal za sebou neľahký boj. Najprv sám so sebou v snahe 

zodpovedať si otázku, či nastal čas otvorene pomenovať nebezpečenstvo 

autoritárskeho vládnutia, či jeho slovám bude široká pospolitosť rozumieť, či 

budú jeho naliehavosti vôbec veriť. Vzápätí musel čeliť sprche kritiky trafenej 

strany.  

Slovenská spoločnosť si, naopak, vydýchla a Mečiar, podľa svojich 

spomienok, sedel doma a hĺbal.  

– Nebolo to príjemné hĺbanie, – povedal. – Bol som znechutený 

postojom parlamentu, ktorý nechcel štát. Znechutený prezidentom, ktorému 

som niekoľko rokov pomáhal, aby vôbec zostal v politike, ... bola to moja 

historická porážka za to, že som konal pozitívne pre národ i štát. 

Koľko omylov v jedinej výpovedi. Zaručene však ilustruje, že konať pre 

národ a pre štát je naozaj ťažká a nie vždy vďačná práca. V súvislosti s 

nekonečnými úvahami „zakladateľov, otcov, pilierov, základných kameňov 

štátu“ ma neprestajne trápi otázka – ktože je to ten pán národ? Kto je to ten 

pán štát? V ktorej vile oddychujú títo vzácni páni, ktorým tak nezištne 

pomáhal tretí pán – pán Mečiar? 

Zdá sa, že je to každý a nik. Ak sa už moc nedokáže legitímne brániť, 

preukazovať opodstatnenie svojho konania, vtedy prichádza opora v podobe 

„národa“ či „ľudu“ alebo „štátu“ do ktorej sa spravidla vtesná všetko, čo 

potrebuje moc na svoju legitimizáciu, na svoje ospravedlnenie.  

Do slovenskej politiky sa začiatkom deväťdesiatych rokov dostalo 

mnoho oprášených povestí, bájí a mýtov a k nim pribudli aj novšie rekvizity – 
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vatry, plavby na pltiach, pupky Európy a iná romantika. Ako by populistickí 

politici prežili bez ornamentov a folklóru? Len na šalátoch, šunkových 

chlebíčkoch a osviežujúcej coca cole z polnočného baru ako Rudolf Schuster 

vo svojich nekonečných memoároch? Nie, nie, správne ornamenty prerastené 

rudimentárnou povesťou o chlapstve a chlapskosti vyžadujú neustále 

oživovanie a stále miesto. Aj v politike. Ukážka nasleduje:  

Keď odvolaním ohrdnutý Mečiar sedel doma v tichom zadumaní a 

rozjímal o nevďačnosti malého slovenského sveta, tu ho náhle prekvapil clivý 

spev odkiaľsi z Detvy. Prekvapený vyšiel pred dom, a čo nevidí, boli to oni, 

naozajstní chlapi z Detvy, ako ich maľoval ešte Benka, päste ako hlava, hlavy 

ako päsť. I pridal sa tam na tom dvore k ich spevu. Vtedy jeden z novodobých 

prorokov v detvianskych gatiach „tresol ho po ramene – Vlado, boha ti, musíš, 

inak sa nedá!“ zneli slová spievajúceho detvianskeho politológa. Takto šťastne 

sa skončil príbeh o detvianskych oživotvoriteľoch v čestnej úlohe nad 

znovuzrodeným Mečiarom.  

Je zaujímavé, ako podobný motív využil vo svojich spomienkach aj 

Vasil Biľak. Keď po invázii sovietskych vojsk chodili do veľkých podnikov 

komunisti vysvetľovať „záchranu socializmu pred pravicovými 

oportunistami“, mala sa v Kladne odohrať podobná scénka, keď sa jeden z 

úderníkov pravoverne osopil na Biľaka: „Súdruh Biľak, hovoríš pekne, 

zrozumiteľne a presvedčivo. Ale kde je záruka, že neobrátiš kabát aj ty?“ 

Takýto romantický obrázok pevnej chlapskej robotníckej ruky na pleci, 

pevný pohľad do očí politika a priama reč s celkom prirodzeným prostorekým 

tykaním má nastoliť dojem, že, ako kedysi k Biľakovi, tak aj dnes k 

Mečiarovi, môže prísť len tak hociktorý človek z ľudu, chlapsky, až krčmovo 

položiť mu ruku na plece a z mosta doprosta mu nariadiť, čo má robiť, aby 

medzi pospolitým ľudom nestratil tvár. Ako vidno, túto arabesku využívajú 

isté typy politikov veľmi radi. Ilúzia o možnosti mravokárne brať politika na 

zodpovednosť má vytvoriť pocit, že ľudový politik kráča s ľudom, dokonca s 

každým jedným človekom, pozorne mu načúva, podľa neho aj koná a je jeho 

naozajstný záchranca. Kým pravdou býva úplný opak romantického výjavu – 
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žiaden politik nemôže vyhovieť jednotlivcovi, pretože týmto smerom nijaká 

politika nekráča.  

Zaiste sa nebude zdať čudné, že novinári na jar roku 1994 písali niečo 

úplne iné. Žiadna clivota, žiadne detvianske spevy. Napospol sa zhodli na tom, 

že vojna medzi premiérom a prezidentom ešte len nadobudne obrátky. 

Folklórne ticho sa im nepozdávalo.  

Ej, ej, novinári. Zakaždým si vymyslia nejakú neprístojnosť.  

A veru, na politickej scéne sa folklór nekonal, detvianske spevy nezneli. 

Svedčí o tom aj list z ktorejsi pobočky HZDS, ktorý prezident dostal koncom 

marca. Okrem pripomienky, že prezidentom sa stal vďaka hlasom HZDS, sa 

tam píše že „pre neospravedlniteľný postoj k vláde, ktorá zakladala tento štát, 

pre nepodložené invektívy voči predsedovi hnutia… nemôžeme ďalej 

podporovať Vašu činnosť vo funkcii prezidenta republiky“. 

Sotva sme si zvykli na novú republiku, už prezidenta nechceme. Už sa 

nám prejedol. Lepšie povedané, chceli by sme, ale nejakého iného. Alebo 

nejaký iný štát. Taký nejaký bez prezidenta. Alebo taký, kde by bol predseda 

vlády zároveň aj prezidentom, aj predsedom strany. A ostatné strany by mu do 

toho príliš nehovorili, prípadne by sa zrušili, veď iba brzdia rozvoj 

Slovenska… Ak sa niekomu zdá, že sa s podobným režimom kdesi stretol, 

naozaj nejde iba o pocit. Režim s jednou stranou panoval za prezidenta Jozefa 

Tisa, neskôr Klementa Gottwalda a jeho nasledovníkov. Bolo to dostatočne 

dlho na to, aby nevznikali nové a nové reminiscencie na časy, keď sa nik 

neopovážil povedať politikom pravdu. Preťažko sa lúčime s niektorými 

dávnejšími výdobytkami.  

Treba dopovedať, že list ešte obsahoval neodmysliteľnú požiadavku: 

„Žiadame, aby ste prehodnotili Vaše ďalšie zotrvanie v HZDS.“ 

*Kedy sa človek zmení na otázku, to je otázka*  

Začali sa hľadať rôzne príčiny a dôvody, ako dosiahnuť, aby prezident 

odstúpil z funkcie, podľa možnosti v tichosti, kultivovane a bez zbytočných 

ceremónií. Najideálnejšie by to bolo zo zdravotných dôvodov… Lenže 
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netrpezlivosť vládcov sa veľmi rýchle vyčerpala, a tak to napokon prezradil 

Arpád Matejka: Potrebujeme sa otázky prezidenta veľmi rýchlo zbaviť. Brzdí 

nás.  

Po skúsenostiach so spôsobmi novej, teraz už len a len slovenskej vlády 

ozvali sa celkom pochopiteľne Maďari – nevedeli sa zmieriť s myšlienkou, že 

by mali cúvať vo veciach základných demokratických slobôd. Predsa celé 

dianie od osemdesiateho deviateho roku malo byť diskusiou o napredovaní, 

nie o cúvaní. Roku 1994 sa konalo v Komárne veľké zhromaždenie, kde 

deklarovali svoje požiadavky. Mečiar o tom hovorí, že tam, kde vláda 

stanovila hranicu maďarských požiadaviek, prezident Kováč podporoval úsilie 

ísť nad ich rámec. Bol to zjavný rozkol slovenskej politickej reprezentácie. A 

hovorí, že celé Vianoce strávil v Tatrách so SNS. Národniari boli údajne 

značne rozhorčení a boli ochotní ísť robiť poriadok aj do Budapešti, aj do 

Komárna.  

Strata súdnosti na postupe.  

Národniari, ako sa ukazuje dlhší čas, okrem šovinizmu nemajú v 

politickej ponuke nič zaujímavé. Ich politika je postavená na neporozumení a 

neznášanlivosti. Predstavujú ďalší z modelov ako manipulovať so zdedenou 

energiou nenávisti. Pozoruhodné je aj to, že ani z nižších ani z najvyšších 

politikov sa nik príliš nezamýšľal nad vzdialenejšou budúcnosťou Slovenska, 

nad jeho úlohou v Európe, dokonca priveľmi sa neznepokojovali ani 

skutočnosťou, že Európa intenzívne pracuje na zjednotení. Oni sa však tvária, 

že tento mohutný pohyb môže prejsť okolo nás bez toho, aby sme k nemu 

zaujali nejaký postoj. Ak od národniarov oddelíme ich problém – Maďarov, 

zistíme, že národniari sa plahočia v politických, a veru aj ľudských plytčinách.  

  

Maďari sú vari najťažšou historickou traumou Slovákov. Po celé stáročia 

patrili k národom, ktoré do seba prirodzeným spôsobom vstrebávali 

intelektuálnu elitu susedných menších národov, teda aj Slovákov. Efekt 

intelektuálnej gravitácie, keď väčší, rozvinutejší, vzdelanejší národ priťahuje 

inonárodný intelekt do svojich centier, je mimoriadne silný, ale aj celkom 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

176 

 

prirodzený a aj lákavý. Pôsobil nielen v dávnej minulosti, ale pôsobí aj dnes, 

a migrácia intelektu sa isto nezastaví ani v budúcnosti. Je svedectvom, že 

človek bažiaci po vzdelaní, po osobnom rozvoji, po uplatnení svojich 

schopností, prekračuje hranice bez výčitiek svedomia a pocitu, že zrádza svoju 

domovinu. Sú krajiny, kde pochopili, že intelekt človeka ako správa jeho 

schopností je hodnotou stojacou vysoko nad národom, práve tak ako 

demokracia – správa vecí verejných či náboženstvo – správa vecí duchovných. 

Inak povedané, súhrn zdedených, získaných, vypestovaných ľudských kvalít 

tvorí kvalitu človeka a súhrn osobností potom tvorí národné spoločenstvo. Iste 

sa to nedeje bez vzájomného ovplyvňovania jedinca a spoločnosti, hoci 

nacionalisti v každom národe tvrdia pravý opak: že národ si sám tvorí, formuje 

a buduje svoju ľudskú osobnosť, lebo ako neopakovateľný je sám osebe 

určujúcou kategóriou stojacou nad človekom. 

Ak teda hovoríme o intelektuálnej gravitácii, ktorá po stáročia pôsobila 

na Slovákov, potom môžeme konštatovať, že práve odliv ducha spôsobuje, že 

pri porovnávaní s najbližšími susedmi musíme priznať ich väčšiu vytrvalosť aj 

fakt, že Maďari aj Poliaci lipnú oveľa viac na svojich tradíciách, sú ochotní 

pre ne urobiť oveľa viac ako my, Slováci, pre svoje slovenstvo, dokážu sa viac 

obetovať. Dokážu sa pýšiť svojimi rodákmi, svojimi intelektuálmi, 

spisovateľmi, umelcami a priznávať im štatút nosných prvkov národa.  

U nás akoby platilo zakliatie zvláštneho druhu – že síce kráčame ako-tak 

smerom dopredu, ale akýmsi čudným račím pochodom, ideme vpred, ale 

tvárou otočenou vzad, hundrúc na každého, komu sa zahľadíme do tváre. 

Dokonca niekedy nás dopredu treba poriadne popchnúť. Sme natoľko 

zaneprázdnení spormi o korýtko múky, že nám medzitým zhorí plná stodola. 

Dokonca sami o sebe často hovoríme v tretej osobe – my, to sú vlastne oni. 

Miesto my, Slováci, povieme oni, Slováci. Slováci sú..., hovoríme, nie Slováci 

sme... 

Pochopiteľne, kým sa naše myslenie uberá spôsobom pripomínajúcim 

cúvanie, v intelektuálnom živote to môže mať viacero neblahých dôsledkov. 

Ale v politike, zahľadenej kamsi dozadu, je to inak. Oživovanie dávnych 
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sporov, z ktorých je užitočné nanajvýš vziať si dôkladné ponaučenie, prináša 

naozajstné cúvanie do neexistujúceho problému. V takejto politike môže byť 

každý umelý problém vytvorený na odpútanie pozornosti veľmi osožný. Ruka 

v ruke s týmto problémom môže poslúžiť aj na neustále usvedčovanie vinníka, 

na vytváranie skutočného, žijúceho démona, nepriateľa.  

Tí, ktorým záleží na tom aby sa nehovorilo o skutočných, ale náhradných 

problémoch, udržujú ich silou-mocou pri živote, lebo zánik umelého problému 

znamená aj zánik cúvajúcich politikov. 

Problém maďarskej karty dlhodobo plní v slovenskej politike úlohu 

náhradného problému a práve z toho dôvodu je vítaným problémom nielen 

národných síl, ale aj tovarišovho hnutia. Národniari s ním dokážu manévrovať 

a podľa potreby ho nadúvať alebo ignorovať. Rafinovanejšie ho už využíva 

tovarišovo hnutie. Práve ono v ňom dokáže manévrovať tak, že hocikedy 

môže obviniť národniarov z neznášanlivosti, alebo Maďarov z rozpínavosti.  

*Mali by sme mať jasno aj v tom, aká to bola vlastne vojna*  

Po novembri roku 1989 sa roztrhlo vrece s novými alebo staronovými 

pohľadmi na Slovenské národné povstanie. Prehodnocovatelia SNP ostro 

kritizovali najmä vystúpenie slovenskej armády proti totalitnému štátu a 

nemeckému fašizmu. Priniesli nový uhol pohľadu na vtedajšiu situáciu a 

vytvárali rôzne konštrukcie na ospravedlnenie režimu Slovenského štátu, 

vzniknuvšieho z vôle Hitlera a úzko spolupracujúceho s fašistickým 

Nemeckom. Usilovne vytvárali modely, ktoré bagatelizovali fašistický režim a 

naopak, ozbrojené vystúpenie proti nemu označovali za „zločin voči 

vlastnému národu“… 

Tieto hlasy vo svojej krátkozrakosti a obmedzenosti nedokázali 

zhodnotiť vojnovú situáciu v Európe, ani civilizačné hodnoty, o ktoré vo vojne 

išlo. Odlúčenie od Čechov považovali za natoľko významný úspech, že ešte aj 

vznik totalitného Slovenského štátu bol pre nich lepší model ako dovtedajšie 

spolužitie s Čechmi. V príhodných chvíľach sa dovolávali známej slovenskej 

schizmy, v rámci ktorej sa prenasledovali židia, ale zároveň sa im udeľovali 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

178 

 

výnimky. Toto hurá-národniarstvo, náhle prebudené na sklonku dvadsiateho 

storočia a nenávistne zaklinené do Povstania, vari ani nemohlo byť myslené 

vážne. Je celkom možné, že to bol len odpútavací manéver od prešľapov 

mnohých znovuzrodených národniarov, ktorých sa dopustili ešte ako vzorní 

členovia komunistickej strany. Za snahami očistiť Tisov režim dali bodku 

medzinárodné hlasy s tým, že spochybňovanie antifašistického vystúpenia 

môže viesť k prehodnoteniu miesta Slovenska medzi víťaznými mocnosťami 

nad fašizmom. A hlasy postupne tíchli, netrvajúc na svojráznom výklade 

vojnových udalostí, aspoň nie v medzinárodnom meradle.  

Na 50. výročie vylodenia protifašistických spojencov v Normandii 

usporiadala anglická kráľovná Alžbeta II. slávnostnú večeru pre pätnásť hláv 

štátov, ktoré sa podieľali na vylodení. Pozvanie prezidenta Slovenskej 

republiky na oslavy preukázalo, že svet so Slovenskom ráta na strane 

demokracie. Nie zo zdvorilosti, ale preto, že vo svete považujú demokratické 

sily, ktoré sa zúčastnili v odboji za reprezentanta pokroku na Slovensku. Takto 

sa vplyvné európske hlasy zaslúžili o ďalší posun v hodnotovom spektre 

Slovenskej republiky. Odpoveďou na výročie vylodenia bola oslava 50. 

výročia SNP. V hoteli Lux v Banskej Bystrici sa stretli prezidenti šiestich 

krajín.  

 

Slovensko smeruje k integrácii do Európy a tento smer nemôže zmeniť 

žiadna nová vláda. Slovensko sa naozaj vďaka Povstaniu predstavilo ako 

národ, ktorý má úctu k demokratickým hodnotám, k tolerancii, k znášanlivosti, 

– hovorí prezident Kováč. Posolstvo SNP tak s definitívnou platnosťou dostalo 

štatút oficiálneho kurzu do budúca, a to navzdory všetkým prekrucovačom 

histórie a miesta Slovenska v nej.  

 

*Cena Východ – Západ* 

Pol roka po vzniku novej, ako v tých časoch radi píšu dvorní novinári – 

mladej slovenskej štátnosti – je zrejmé, že domáci politický zápas je zápasom 

o charakter republiky, o jej smerovanie. Časť politickej garnitúry, ktorá stále 
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nemá v orientácii Slovenska jasno, zvažuje: ak bude Mečiarova moc 

koketovať s prípadnou orientáciou na Východ, vyjadrovať sa o svojej 

zahraničnej politike nejasne a vytvárať okolo seba tajuplné politické hmly, 

potom sa ich dôležitosť možno zvýši. Napokon to Mečiar povedal za všetkých 

celkom nahlas: 

– Ak nás nebudú chcieť na Západe, obrátime sa na Východ.  

Znamená to, že buď nás prijmú takých akí sme, bez toho, aby sme museli 

prijať európske normy, alebo im ukážeme chrbát. Prezident Kováč, naopak, je 

po skúsenostiach so svojím niekdajším hnutím a jeho vodcom, so smerovaním 

Slovenska uzrozumený celkom jasne.  

Jasné postoje prezidenta i jeho neľahkú situáciu medzi protichodnými 

názormi politických strán postrehli aj v Inštitúte pre štúdie Východ – Západ 

a prejavili mu zaň uznanie. Denník HZDS Slovenská Republika síce nevie 

tejto inštitúcii prísť na meno, označuje ju rétorikou sebe vlastnou za spolok 

nepriateľských síl. Desiatky krajín sveta si však naopak, prácu inštitútu vážia. 

Ocenenie nie je len symbolickou medailou. Je výrazným svedectvo, že zápas 

Michala Kováča s domácimi nedemokratickými pomermi a jeho neustále 

presviedčanie zahraničia o pominuteľnosti týchto pomerov má svoj význam. 

Že svet má citlivé oči a citlivé uši a vníma obrovský boj, ktorý zvádza Michal 

Kováč doma i v zahraničí.  

Cenu Inštitútu pre štúdie Východ – Západ spolu s prezidentom Kováčom 

získal aj jeho maďarský prezidentský kolega Arpád Gőncz. Udelenie ceny 

práve týmto dvom politikom iste nie je náhoda. Práve oni dvaja stavali prvé 

premostenia nedôvery medzi Maďarmi a Slovákmi a preukázali dobrú vôľu pri 

vzájomnom spolunažívaní. A je aj záväzkom pre obe strany, aby hľadali aj 

naďalej cesty porozumenia. 

 

*Čo môže byť krajšie, ako šíriť medzinárodné porozumenie? Človek-

politik má preto všetko potrebné – úrad, spolupracovníkov, financie, 

spoločenskú prestíž a napokon ešte aj uznanie. Šíriť porozumenie je naozaj 

to najľahšie a najkrajšie. * 
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Ozaj, prečo to politici nerobia častejšie? Lenže nič nie je také 

jednoduché, aby sa to nedalo skritizovať. Na Slovensku v tom čase pôsobila 

neznáma Organizácia na ochranu slovenskej štátnosti. Akú mala náplň, ťažko 

povedať; ako chcela chrániť slovenskú štátnosť a čo si pod tou ochranou 

vlastne predstavovala, nevieme. Zato z jej centra prišiel prezidentovi list, že 

Cena Inštitútu pre štúdie Východ – Západ je ohrozením slovenskej štátnosti, 

pretože inštitút sleduje rozparcelovanie Slovenska pomocou tzv. 

euroregiónov… 

Poslanec HZDS Roman Hofbauer sa ako publicista nezmazateľne zapísal 

do kapitol hrubého osočovania prezidenta Kováča. Cenu Inštitútu Východ – 

Západ označil za „internacionalistický“ scenár a prirovnal ho k pozývaciemu 

listu vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968 „iného autora, zhodou okolností 

tiež Vasila. Za čo vlastne hmlistý Inštitút Východ – Západ prezidenta Kováča 

vyznamenal?“ pýta sa Roman Hofbauer. Sám autor len s veľkými ťažkosťami 

skrýva svoje protiamerické postoje keď píše, že protislovenský a 

protimečiarovsky postoj slovenských redaktorov spája „stážový pobyt v 

zámorskom zahraničí“. 

 

*Najlepšie sa žije bez rozmýšľania*  

V júli 1994 sa na Krahuliach v Kremnických horách konala oslava. Pri 

príležitosti vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky zahoreli vatry 

zvrchovanosti. Medzi tisícpäťsto účastníkmi vypukla oslava ohňom. Nechýbal 

Mečiar, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, ani Jozef Prokeš. Oslava 

ohňom v sebe nesie bizarné prvky. Je v nich nemálo pohanstva, filozofie 

ničenia, vyhladzovania. Oslava ohňom nesie v sebe čosi nezdravé a temné, 

niečo skryté v tajomných hlbinách ľudskej povahy a ľudskej spoločnosti. 

Spoločnosť stotožnená s oslavou ohňom má málokedy holubičie úmysly. 

Oheň ako symbol, ak vezmeme do úvahy jeho úlohu v odvekej symbolike – od 

ohňov pekelných cez upaľovanie kresťanov, bosoriek, po oswiečimské 

krematóriá, patril zakaždým medzi javy prinajmenšom nie priateľské. Oheň 

ako symbol definitívneho zániku, oheň ako symbol neovládateľnej sily.  
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Ani vatra nie je ktovieaká výhra, napokon je len druhou podobou ohňa, 

možno symbolikou pastierskeho osudu. Ani jeden ani druhý symbol 

nevyvoláva sympatie ak prekročí hranicu príjemného súkromného ohníka či 

blkotania v kozube, najmä ak sa rôzne vatry podpaľujú na politickom pozadí. 

Ohne, či už vojenské alebo zvrchované neprestanú predstavovať symbol útoku 

a skazy.  

V polovici júla poslala rozhorčená SNS prezidentovi list, pretože bol 

prijatý zákon, podľa ktorého na zmiešaných územiach sa obce označujú 

názvami aj v jazyku menšín. Celkom prirodzená vec v každej demokratickej 

krajine. Nie však pre našu národnú stranu, ktorá sa rozhodla brániť národ 

útokom na práva iného národa. V liste odporučili prezidentovi s logikou 

naozaj vlastnou vari len nacionalistickej strane: „... apelujeme na Vás, pán 

prezident, aby ste bez akéhokoľvek rozmýšľania vrátili zákon do NR SR.“ 

V liste teda vidíme pozoruhodný návod na nerozmýšľanie...  

Júl 1994 sa vyznamenal aj ďalšou nehoráznosťou – Vladimír Mečiar na 

mítingu vo Zvolene verejne vyhlásil, že „po voľbách budeme iniciovať 

ustanovenie vyšetrovacej komisie na preverenie ústavnosti výkonu funkcie 

Michala Kováča“. A neskôr, pred voľbami, už celkom otvorene hovorí 

o piatich spôsoboch ako zbaviť prezidenta jeho funkcie. Neskôr sa k slovným 

výpadom pridružilo aj drastické krátenie rozpočtu prezidentskej kancelárie.  

 

*Teoretik demokracie Sartori nabáda, aby spory a nezhody, rôznosť 

názorov medzi opozíciou a väčšinou sa chápali pozitívne, v rámci konsenzu. 

Lenže Sartori nemá tušenie o postkomunistickej biede ľudského charakteru 

a o domnelých i skutočných – vzdušných, ale aj murovaných zámkoch, ktoré 

mali náhle zmeniť majiteľa. Mečiar povedal, že pôjde o veľké peniaze. A 

tam Sartoriho teória zlyháva* 

Obdobie relatívneho pokoja pred voľbami roku 1994 využil Mečiar na 

to, aby precestoval krížom-krážom Slovensko, hovorilo sa, že skutočne 

navštívil každučkú dedinku. Ak sa naozaj vydal na takúto náročnú turistiku, 
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nič lepšie pre dobrý výsledok volieb nemohol spraviť. Slovensko predsa tvorí 

osemdesiat percent obyvateľov vidieka. Vo väčších mestách žije nepatrná 

časť.  

Ak sa v zapadnutej dedinke rozchýrilo, že Mečiar navštívil chalúpku na 

hornom konci a dedkovi strčil do rúk fľašu borovičky alebo babke daroval 

stovku na mäso, celá dedina bola z toho hore nohami ešte celý rok. Veď ak 

toľké šťastie postihlo obyčajnú starenku z horného konca – prečo by podobné 

šťastie nestretlo zajtra aj mňa?  

Zdá sa, že vtedajšia demokratická koalícia na čele s premiérom Jozefom 

Moravčíkom stavila na svoju toleranciu, ohľaduplnosť a múdrosť. Zdá sa, že 

zabudla, že tieto ušľachtilé vlastnosti potrebujú vnímavé a chápavé pozadie. 

Nezapochybovala vo svojej viere, že voľby vyhrá.  

Pokoj na politickej scéne je natoľko stabilný, až sa zdá, že tovariš sa 

vskutku pozabudol pred domom so spievajúcimi poslami z Detvy. Ale to je 

iba zdanie. Ak to niekto podcenil, zaslúži si lepšie preštudovať prerastanie 

režimu na autoritársky model. Na politickej scéne je síce pokoj, koalícia však 

netuší, že nejde o pokoj zbraní, ale presne naopak, o ich dôkladnú prípravu.  

Rakúske noviny napísali, že „Slováci si zvykli na koaličnú vládu a začali 

oceňovať jej úsilie o stabilizáciu krajiny“. Citovali aj prezidenta, že nepočíta s 

tým, že Mečiar po voľbách bude zostavovať vládu. Ale niektoré želania nie a 

nie stať sa skutočnosťou. Takže, čo vy na to, pán prezident? 

 

Potrebujeme vládu, ktorá by bola schopná nastoliť ovzdušie národného, 

občianskeho a politického zmierenia, ovzdušie znášanlivosti a porozumenia, 

úctu k ústave, ústavným inštitúciám a zákonom. Bude mať podporu a dôveru 

veľkej väčšiny našich občanov, ale aj dôveru medzinárodného spoločenstva. 

Bude partnersky spolupracovať nielen s opozíciou, ale aj s mimovládnymi 

občianskymi a záujmovými inštitúciami, primátormi miest a starostami obcí.  

Môže byť príjemné byť prezidentom v krajine, kde je pevne zakorenená 

demokracia a kde sa zvyšuje životná úroveň. Ale Slovensko prežíva zložité 

obdobie, a to sa, samozrejme, dotýka aj prezidenta. Je málo príležitostí, ktoré 
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by mohli človeka potešiť. Ale napriek tomu mám na pamäti, že my všetci, čo 

sme prežili komunizmus a sme slobodní, máme dnes šancu a každý musíme 

niečo urobiť, aby sme ju nepremárnili.  

Som v práci trpezlivý, túto vlastnosť som získal po roku 1968, keď sa 

ukázalo, že obdobie normalizácie potrvá dlhšie, než sme očakávali. Naučil 

som sa ovládať a počúvať iných. Dokážem pokojne počúvať veci, ktoré by 

iných zodvihli zo stoličky.  

*Vojna sa začala. Prezident Kováč mieni, že Mečiar rešpektuje platné 

zákony len vtedy, keď vládne, keď idú v jeho prospech, inak nerešpektuje 

nič* 

Po krátkom období pokoja, keď si mnohí na Slovensku mysleli, že 

zvíťazil zdravý rozum a tolerancia, nastalo obdobie volieb. Predvolebná 

kampaň bola dôkladne premyslená. Mečiarovci, aktéri a protagonisti sporov, 

nezhôd, svárov, si predvolebne zaspievali – Už nikdy žiaden svár. Ohlas na 

spev politikov bol ohromný, mystifikácia zabrala. Mečiar si celkom pokojne 

zaprovokoval ako na dedinskom futbale – jeden jeho predvolebný plagát 

odkazoval ani nie tak voličom, svojich má istých – ale prezidentovi: Pán 

prezident, len on to dokáže. Podpis: Občania za Mečiara.  

Otvorené, verejné a najmä bezuzdné ťaženie proti hlave štátu sa začalo. 

HZDS už otvorene považuje hlavu štátu za svojho nepriateľa. Zatiaľ sa mu len 

neokrôchane posmievajú z plagátov, ale kultivovaný občan nechápe.  

V tom čase sa opäť vyznamenáva aj denník Slovenská Republika. Ide v 

neslušnosti a nekultúrnosti ešte ďalej a ústami redaktorky Eriky 

Vincourekovej odporúča prezidentovi zmeniť poradcov alebo ušného lekára.  

Čo na to všetko prezident? Vyjadriť sa k nekultúrnej kampani HZDS, 

alebo všetko prejsť mlčaním?  

Prezident sa rozhodol pre slová. Rozhodol sa však presviedčať 

presvedčených. Vystúpil na zhromaždení v Humennom a prihovoril sa 

občanom. Humenský prejav prezidenta, kde otvorene hovorí o nenormálnych 

vzťahoch v najvyššej politickej špičke, kritizuje nielen HZDS, ale aj denník 
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Sme, pretože podľa neho prezident údajne stotožnil seba so svojou funkciou. V 

Humennom sa verejnosti ospravedlnil za svoju niekdajšiu podporu Mečiara v 

minulosti… 

Slovenská Republika ústami neznámeho autora zosmiešňuje prezidenta, 

keď posmešne cituje jeho slová: „Vraj vstupujeme do éry strachu jedných 

občanov pred druhými ...“ To, z čoho si neznámy autor robil posmech, na 

verejnosti platilo už dávnejšie, a strach jedných občanov pred druhými ešte len 

začínal nadobúdať na zlovestných kontúrach.  

Napriek kritike, ktorú prezident zožal zo všetkých strán, čas hneď po 

voľbách ukázal, koľko pravdy Kováč mal. Len ako tú pravdu vypovedať, aby 

pre málo informovaných vyznela presvedčivo, aby splnila svoje poslanie? Kto 

to vie?  

 

K napätej situácii sa vyjadril aj americký prezident Clinton, keď 

Moravčíkovi ako predsedovi vlády poslal list s uznaním činnosti jeho vlády. 

Mohlo by to znieť ako principiálny postoj k jej hodnotám. Uznanie svetovej 

veľmoci pokojnej Moravčíkovej vláde nie je pre mečiarovskú časť občanov 

ničím pozoruhodným. Pretože Mečiarove piruety medzi nejasnými 

alternatívami jeho politickej orientácie sú pre voličov signálom, že ich vodca 

nie je prívržencom princípov Západu. A o ide. Jeho voliči totiž pridobre vedia, 

že Západ, to je princíp a zodpovednosť. Vedia, že ak raz na Slovensku 

zavládnu princípy a zodpovednosť, skončia sa postkomunistické radovánky, 

nezákonnosť a šafárenie na všetkých stranách. 

Mečiar na mítingoch celkom otvorene rozpráva o piatich možnostiach, 

ako odvolať prezidenta republiky. Tento moment je zaujímavý z viacerých 

dôvodov. Prvým je fakt, že politický reprezentant nerešpektuje ústavné 

pravidlá o funkcii prezidenta. Druhým je skutočnosť, že o takýchto závažných 

veciach hovorí na verejnosti pred svojimi priaznivcami, bez ohľadu na to, že 

priamo navádza na nerešpektovanie základných zákonov štátu. A je tu ešte 

medzinárodné hodnotenie politickej kultúry, ak, samozrejme, takéto 

hodnotenie ešte niekoho zaujíma… 
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*Skončili sa voľby, skončil sa mier. Pesnička Už nikdy žiaden svár 

doznela, môže sa odsunúť do nenávratna. Skutočný boj sa môže začať* 

Hneď na prvom stretnutí predstaviteľov parlamentných strán vyzýva 

prezident predsedov strán, aby predniesli svoje povolebné predstavy. Mečiar 

sa na stretnutie s prezidentom demonštratívne nedostavil. Teraz má konečne 

šancu, aby dal jasne najavo, kto je tu ozajstným pánom. Na stretnutie vyslal 

Oľgu Keltošovú a Ivana Lexu. V súlade s etikou hnutia a tovariša požiadali 

prezidenta, aby mohli prehovoriť ako poslední. Aj prehovorili.  

Musí to byť neznesiteľná ťarcha pýchy ktorá privedie „politikov bez 

minulosti“ k toľkej arogancii na vážnom rokovaní o zostavovaní vlády. Musí 

to byť obrovská sila nenávisti a zaslepeného myslenia a cítenia, aby sa človek 

postavil proti všetkým uznávaným mravom, proti etike, morálke, politickej i 

ľudskej kultúre.  

Obaja požiadali prezidenta, aby sa dobrovoľne vzdal funkcie a odstúpil. 

Po tom, ako obaja vyslovili svoju dychtivú požiadavku, spupne opustili 

miestnosť. Bol to aj na malé slovenské pomery obrovský škandál.  

*Možno to zaznie paradoxne, ale Mečiarovci najviac oklamali práve 

svojich voličov. Lebo práve oni to boli, ktorí Mečiarovým vtipom síce 

rozumeli, ale menej už rozumeli jeho zámerom, a ešte menej ich dôsledkom. 

A už vôbec nepochopili, že ich sympatický ľudový rozprávač v skutočnosti 

kráča úplne opačným smerom, ako sa im to snaží nahovoriť* 

Aj v zahraničí si všimli, že Mečiar po volebnom víťazstve odstránil 

všetko, čo by mohlo ohroziť jeho znovuzískanú moc. Naopak, všetko, čo jeho 

moc posilňuje, hodnotí Mečiar ako demokratické: veď vzišlo z 

demokratických volieb. Víťazi volieb sa perfídne usmievali a sami seba 

stotožnili s demokratickými princípmi, sami seba vyhlásili za princíp.  

Po prehraných voľbách nastane smútok, zaznievajú rôzne analýzy, prečo 

k tomu došlo. Michal Kováč mieni:  
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Milión občanov chce Mečiara a dva milióny ho nechcú. Nie je na vine 

Mečiar, ani tí, čo ho chcú, ale tí, čo nevedia zúžitkovať 2 milióny voličov, ktorí 

chcú niečo iné. Mohli pred voľbami spojiť svoje sily. Spojenie za nás voliči 

neurobia. Túto zodpovednosť prenášam na predstaviteľov politických strán. Sú 

nezrelí a nie sú schopní dosiahnuť 25 % hlasov. Ak takýchto predstaviteľov 

nemajú jednotlivé strany, potom spojte sily, nájdite odvahu. Ak nie sú výrazné 

pozitívne osobnosti, treba brať do úvahy, že je tu jedna negatívna.  

Treba spomenúť aj známu noc z 3. na 4. novembra 1994. O prvej lekcii z 

demontáže demokracie Mečiar vo svojej knihe hovorí: Jednoducho sme 

nemali inú možnosť. 

 Aké prosté – mečiarovci nemali inú možnosť. Tým je pre neho problém 

s obmedzením demokracie hneď na prvom zasadaní parlamentu vybavený. A 

v skutočnosti, vzhľadom na jeho úmysly – naozaj mal pravdu, takú svojskú. 

Keď nahliadneme do histórie, ktorý z diktátorov mal inú možnosť, ako 

krok za krokom utužovať, upevňovať a rozširovať diktatúru? Nevyhol sa tomu 

Stalin ani Hitler, nik z diktátorov nemôže inak len pritvrdzovať režim, až kým 

sa sám nezrúti pod vonkajším alebo vnútorným tlakom. Diktatúra nie je stav 

rozvoja, ale stav neustáleho pritvrdzovania režimu až do jeho úplného pádu.  

Ak sa pozrieme do súčasnosti, ani Lukašenko nemá inú možnosť, len 

prenasledovať, kriminalizovať a zatvárať opozíciu. Ak by ju totiž nezavrel, 

bežné demokratické štandardy by bývalého predsedu kolchozu odfúkli z 

politickej scény ako prievan plevy. A aby kolchozníckeho grobiana neodfúklo, 

zatvára. Možnosti diktátora sú vskutku obmedzené.  

 

– Mali sme proti sebe prezidenta, – hovorí bývalý najsilnejší muž na 

slovenskom pieskovisku.  

A aby sa pravda vyslovila nahlas, o onej novembrovej noci s nádychom 

irónie dodáva:  

– Opoziční poslanci zbabelo zdupkali a tak sme celú noc pracovali iba 

my, – mieni Mečiar. – Bol to tvrdý krok, ale podľa všetkých zásad demokracie 

a platného práva, – hovorí.  
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Vari by sa dalo s časťou repliky aj súhlasiť. Napokon dostať sa 

demokraticky k moci a potom nedemokraticky skatovať tých, čo majú odlišné 

názory, odlišné predstavy, to nie je žiaden objav, ale skôr prejav ožívajúcej 

diktatúry. Táto slabosť a zraniteľnosť demokracie je známa, preto potrebuje 

toľko kontrolných a poistných mechanizmov, preto sa im Mečiar neskôr tak 

dôsledne bránil. 

 

V demokracii nestačí len ochrana pred tyraniou vládnych úradníkov. 

Potrebná je aj ochrana pred tyraniou prevládajúcich názorov, pred 

prevládajúcim cítením, pred vnucovaním spoločenských ideí, pred snahou 

každého zmeniť na svoj obraz – mieni teoretik demokracie Sartori. Právo 

väčšiny neznamená automaticky vlastniť jedinú a najsprávnejšiu pravdu.  

Kto to však vysvetlí bývalým súdruhom, všetkým slepým a hluchým od 

pýchy z náhle získanej moci? Kto im vysvetlí, že … príliš centralizovaná 

demokracia tlmí spontánny prejav občanov a má snahu správať sa voči nim 

absolutisticky? Mečiarovo úsilie bolo vlastne pokusom o prelet ponad 

polozabudnutý komunizmus.  

Druhý deň po pamätnom zasadaní parlamentu odcestoval prezident na 

pozvanie predsedu olympijského výboru Samarancha do Lausanne. 

 

Šli sme aj s tým cieľom, aby sa zimné olympijské hry uskutočnili na 

Slovensku. Hneď pri prvom stretnutí so Samaranchom zaznela otázka, čo sa to 

u nás stalo. Videli, že nastal vážny odklon od demokracie, že sa uskutočnila 

nejaká revolúcia v parlamente. Ja sám som vnímal, že sa stalo niečo nedobré, 

čo môže vzbudiť obavy, ale nechcel som veriť, že to je len začiatok kurzu.  

Je to zvláštna demokracia – voličom podhodili niekoľko ufúľaných 

kociek cukru a nad nimi visí ozajstná železná päsť. Čas ešte len ukáže, aké 

jednoduché je takúto päsť uviesť do pohybu a aké ťažké je neskôr sa jej 

zbaviť. Čas po neslávnej novembrovej noci 1994 dokonale rozčesol slovenskú 

spoločnosť, načatú počas predchádzajúcich období. Novembrová noc dala 
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každému jasne najavo, že cesta „otca republiky, zakladateľa štátnosti, 

slovenského Jánošíka“ je návratom k akejsi soft-totalite.  

Prezident sa po prehratých voľbách zamýšľal, či odhaľovanie 

Mečiarových praktík nebolo predčasné: 

 

V prvej správe o stave spoločnosti som sa rozhodol zbaviť sa 

zodpovednosti za vývoj, ktorý prebieha, pretože Mečiar v mojich očiach nie je 

zástanca demokracie a integračných procesov. Aj politicky sa podarilo 

dosiahnuť vyslovenie nedôvery, ale ukázalo sa, že opozícia, ktorá sa ujala 

moci nebola schopná si ju udržať. Ja som si už mohol iba spytovať svedomie, 

či to nebolo predčasné. Dnes však viem – nič nebolo predčasné. 

Dôvodov, prečo Mečiar potreboval pritvrdiť režim, je viacero. 

Predovšetkým bolo treba ponechať zločiny komunizmu v blahom zabudnutí. 

Rovnako bolo treba obchádzať aj ekonomickú kriminalitu bývalých 

komunistov, spoluprácu ŠtB s podsvetím a zabezpečiť plynulý prechod 

socialistických kapitánov priemyslu do zlegalizovaných pomerov v 

demokracii. Pochopiteľne, hlavným cieľom snaženia a pritvrdenia pomerov 

bola privatizácia, ktorej sa priaznivci novodobého Jánošíka nevedeli dočkať. 

Tomu cieľu malo slúžiť všetko, čo dokázali poslanci HZDS preorať za jedinú 

noc v parlamente, vrátane médií, rozhlasu, televízie.  

Ak vezmeme do úvahy miesto Slovenska v Európe, jeho ekonomickú, 

politickú, kultúrnu váhu, potom takýto rozkošnícky preskok ponad pomyselnú 

zbojnícku vatru bol do značnej miery trúfalosť. Nielen voči inak zmýšľajúcim 

občanom a voči krajinám, ku ktorým sme sa stále – aspoň verbálne – chceli 

priblížiť. Ale ak ide o pravdivú politiku HZDS voči jeho voličom, potom je to 

perfídnosť v prvom rade voči nim.  

Parlament v rukách oddaných poslancov HZDS sa stal jamou levovou. 

Marián Augustín Húska s vážnou tvárou poznamenal: Zvyknite si, nás je 83. 

Jeho veta ho okamžite preslávila a bola nespočetnekrát citovaná.  

Prezident Kováč ostal jedinou vysokou inštitúciou ani nie dvojročného 

štátu, ktorá sa vzoprela Mečiarovej mánii získať nekontrolovateľnú moc. 
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Kováč, spoluzakladateľ HZDS, presadzovateľ slovenskej štátnej identity, ale i 

človek kompromisu, prerástol v odpore autokratickému šéfovi sám seba.  

Ak sa na neho časť občanov dívala ako na bývalého komunistu, ak mu 

zazlievala členstvo v komunistickej strane, ak mu ďalší zazlievali pobyt na 

Kube, v Londýne, kam podľa jeho kritikov mali prístup len najvyššie 

poschodia nomenklatúry, ak mu zazlievali odchod z VPN a založenie HZDS, 

potom jeho nový postoj voči Mečiarovi hneď po nástupe do prezidentskej 

funkcie je celkom nový fenomén v upevňujúcej sa diktatúre HZDS, ktorý silne 

relativizuje predchádzajúce podozrenia.  

 

Keď sa Mečiar opäť roku 1994 ujal vlády už som si uvedomil, že také 

kroky, aké robili na novembrovom pléne, neboli nikdy v programovom 

vyhlásení zakotvené. Takže on robil kroky, ktoré neboli schválené a 

uskutočňoval ich a tie znamenali, že chce presvedčiť svet: Musíte ma 

akceptovať takého aký som. Chápal som, že to je pomsta za odvolanie roku 

1994. Bral som to tak, že sa to už stalo a bude pokoj a bude robiť dôveryhodnú 

politiku. Cítil som, že sa stalo niečo hrozné, ale nechcel som veriť, že to bude 

mať ďalšie pokračovanie. 

 

Po novembrovej noci sa na Slovensku začal skutočný zápas o jeho 

budúcnosť. O jeho ekonomiku, kultúru a miesto v Európe. Kto je spätý 

s hodnotami západnej demokracie, ten sa automaticky ocitol v tábore opozície, 

napísal Jozef Sitko. Treba dodať, že opozícia pre HZDS a Mečiara v tých 

časoch znamenala nepriateľa na život a na smrť.  

 

Žiaľ, musím konštatovať, že situácia na Slovensku sa zhoršuje. Osobne ju 

nedramatizujem, ale ani nepodceňujem. Chcem západné krajiny ubezpečiť, že 

slovenská verejnosť je citlivá na rôzne pokusy, ktoré by mohli viesť k 

obmedzovaniu slobody informácií. 
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Na výročie 17. novembra vyzve prezident Kováč na zdravé a triezve 

uchopenie moci. Lenže už dávno je rozhodnuté – všetko bude inak. Prezident 

hovorí: 

Demokracia nie je neľútostná vláda väčšiny nad menšinou. 17. november 

poskytol každému občanovi Slovenska príležitosť, využili ju aj egoisti, 

karieristi, bezohľadní mamonári, a to vždy na úkor slušných, poctivých ľudí. 

Neviňme za to samotnú udalosť, ale samých seba. Možno my svojou 

nedôslednosťou, ľahostajnosťou a nevšímavosťou sme im vytvorili podmienky. 

Znovu ako vtedy potlačme v sebe strach a vlastné sebectvo. Sľúbme si, že 

nedopustíme, aby znovu zavládla lož a nad pravdou zvíťazila podlosť, 

chytráctvo nad korektnosťou arogancia nad slušnosťou a skromnosťou, 

neznášanlivosť nad toleranciou a nenávisť nad láskou.  

*Odpoveď na pamätnú novembrovú noc je tu a má názov demarš* 

Aj slovenský politický záhumienok zmietaný paradoxmi a 

protichodnými záujmami je pozorne sledovaný spoza hraníc. Za všetkých 

západných zástupcov predostreli svoj postoj veľvyslankyňa Nemecka v SR 

Heike Zenkerová a veľvyslanec Francúzka Michel Perrin. V demarši vyjadrili 

obavy o ďalšie smerovanie demokracie na Slovensku po osudnej novembrovej 

noci.  

Mečiar, odchovaný socialistickou mystifikátorskou školou sa na tému 

demaršu vyslovuje presne v intenciách negovania reality. Tvrdí pravý opak 

zmyslu znepokojenia Západu: 

 – Demarš je myslený pozitívne. Uznáva demokratické voľby na 

Slovensku a vyslovuje názor, že takto to bude na Slovensku aj pokračovať.  

O zámernom zamieňaní protichodných kvalít, teda o výmene pravdy za 

klamstvo, sa vedelo už na úsvite dejín. Zaiste to ľudí trápilo nemenej ako dnes, 

veď všetky náboženstvá sveta zaradili klamstvo medzi hlavné priestupky či 

hriechy. Akiste sú ľudia, ktorí zámenu kvalít nepovažujú za klamstvo, pretože 

vždy sa nájde dostatočný počet dôvodov o dôležitosti cieľa, ku ktorému je 

potrebné sa prepracovať akýmkoľvek spôsobom… Prečo na Slovensku nám 
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tak málo prekáža klamstvo, zavádzanie, podvody…? Možno by sme to mohli 

ospravedlniť dlhodobým komunistickým vymývaním mozgov: len si 

spomeňme, koľkokrát sa menšina bezostyšne vyhlasovala za väčšinu. 

Zvaľovať však vinu len na minulý režim by bolo nedôsledné. Veď aj do 

štruktúr minulého režimu preplávali šťuky z režimu predchádzajúceho, režimu 

totalitného a kolaborujúceho s nacistickým Nemeckom. A to všetko v snahe 

zachrániť si kožu. Takže pravda o našej nepravde bude predsa len schovaná 

trocha hlbšie. Zaiste bude skrytá aj v neschopnosti vyrovnať sa s priestupkami, 

prečinmi a zločinmi. Táto vina za neúctu k sebe samým nás sleduje ako 

nepríjemný tieň. 

 

Vládu vymenoval prezident šesť týždňov po voľbách, čo je nepríjemne 

dlhý čas na zostavovanie vlády. HZDS trvalo pridlho, než si nahovorilo Stranu 

robotníkov Slovenska. V prípade tejto strany sa treba pristaviť pri slepom 

čreve slovenskej politiky: Strana robotníkov Slovenska bola insitným 

spolkom, vylúpnutým z intelektuálskej SDĽ. Svojím vznikom a krátkou 

existenciou potvrdila nezrelosť slovenského voliča i domáce pravidlo, že 

politiku je treba robiť ľudovo a zrozumiteľne. S ľudovým jazykom aj 

ľudovými obyčajami. Jej hlavný predstaviteľ, prostoreký murár Ján Ľupták 

dokázal, že kým na vedenie motorového vozidla je potrebná dôležitá skúška 

a vodičské oprávnenie, na zastupovanie v zákonodarnom zbore celkom stačí 

výučný list, trocha demagógie a voličské hlasy. Že si to myslí Ján Ľupták, až 

tak neudivuje, že si to myslia státisíce dospelých občanov je povážlivé. 

Vystúpenia prostorekého robotníckeho predáka boli smutnými kabaretnými 

číslami, tak trocha pripomínajúcimi tie Mečiarove. S tým rozdielom, že 

Mečiarove kabaretiérske kúsky mali jasný manipulátorský cieľ, kým 

Ľuptákove výroky svedčili o strate súdnosti v základnej politickej orientácii. 

Už počas rokovania o zostavení vlády sa neochvejný bojovník za práva 

robotníkov Ľupták prezidentovi vyhrážal, že ak bude váhať s vymenovaním 

vlády, jeho strana prehodnotí svoj vzťah k nemu. Inými slovami, po 
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vyhraných voľbách budú zatiaľ prezidenta milostivo rešpektovať. Na to 

prezident ostro reagoval:  

– Rozhodne sa nedám vydierať ani vládnou stranou, ani nikým iným. 

Ústava mi dáva právomoci pri vymenovaní vlády a budem postupovať podľa 

nich.  

Druhý spor vznikol po požiadavke prezidenta predložiť lustračné 

osvedčenia a čestné vyhlásenia, že nie sú členmi správnych a dozorných rád. 

Premiér Mečiar túto požiadavku jednoznačne odmietol. 

Spomeňme si – pôjde o také peniaze, za ktoré sa mení politika, znie 

neustále v slovenskom privatizačnom povetrí. HZDS nenecháva nikoho na 

pochybách, že to so svojou mocou myslí absolútne.  

Samotný akt menovania vlády sprevádza nevídaný škandál, 

zaznamenaný dokonca v prenose slovenskej televízie. Pri slávnostnom 

skladaní sľubu vlády do rúk prezidenta, jej predseda Vladimír Mečiar vyhlásil:  

– Boli by sme vám zaviazaní, pán prezident, keby sme mohli povedať, že 

môžeme rátať aj s podporou vašou, že slovo, ktoré dávate ústavným činiteľom 

v jeden deň, bude mať rovnakú hodnotu aj na deň druhý. – Vzápätí predseda 

parlamentu Ivan Gašparovič potiahol za rukáv prezidenta, čo mohlo 

znamenať, že v tejto chvíli reagovať na nehoráznosť predsedu vlády by bolo 

nerozumné. Michal Kováč verejnú urážku prehltol a nereagoval... 

 

Hneď po voľbách sa tragédia „mladej slovenskej politiky“ preklápa do 

tragikomickej polohy: HZDS zriaďuje vyšetrovaciu komisiu „na prešetrenie 

príčin ústavnej krízy roku 1994“. Predvolávajú pred ňu poslancov ako pred 

tribunál, ktorý má konečným verdiktom stanoviť zákonnosť alebo 

nezákonnosť pádu Mečiarovej vlády. Jej vedením je poverený poslanec za 

HZDS Macuška. Jeho „komisia na vyšetrovanie krízy“ zasadá, predvoláva 

poslancov, aby vytvorila ovzdušie napätia, zdanie, že sa vyšetruje akýsi vážny 

politický zločin. Otázky sú naozaj smiešne – V čom vidíte hlavné príčiny 

marca 1994? Akým spôsobom prišla vláda o väčšinu v parlamente? Koľkokrát 

ste osobne, ak nie vy, tak kto, konzultovali s prezidentom...?  
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*Potom prišiel Ormeho list o obavách zo straty slobody prejavu* 

Zásadná novembrová noc priniesla aj odvolanie Rady Slovenskej 

televízie aj rozhlasu, taktiež riaditeľov oboch inštitúcií. Po vymenovaní Jána 

Tužinského, poslanca za HZDS, za ústredného riaditeľa slovenského rozhlasu, 

okamžite dochádza k obmedzeniu spravodajstva. Na tieto fakty ostro reaguje 

prezident Komisie pre ochranu žurnalistov, CPJ, Wiliam A. Orme.  

Prezident republiky je v delikátnej situácii. Veľmi dobre vie, že stav 

politickej scény je oveľa horší než ako ju opisuje a kritizuje W. Orme vo 

svojom demarši. Prezidentova odpoveď však musí dať nádej, že republika sa 

neprepadne do politickej bezuzdnosti. Musí vzbudiť vieru, a nielen u pána 

Ormeho, ale aj u demokraticky zmýšľajúcich voličov, že ide o stav dočasný a 

že dôjde k zmene a náprave.  

 

Ja ako prezident Slovenskej republiky rozhodne stojím na pozíciách 

obrany nezávislosti žurnalistiky a verejnoprávnych elektronických médií. Moje 

ústavné právomoci mi však nedovoľujú, aby som do riešenia situácie priamo 

zasiahol. Verím však, že stav, ktorý v Slovenskej republike nastal po voľbách 

roku 1994, je prechodný a slovenskí žurnalisti a masmediálne inštitúcie budú 

o krátky čas môcť opäť pracovať na princípoch demokracie a plurality… 

Táto prezidentova veta rozzúrila víťazov volieb do nepríčetnosti. 

Vzbĺkol aj denník Slovenská Republika, kde slovenský prozaik rozhorčene 

napísal, že „takto nám už radili z Moskvy a Prahy“. Prozaikovo rozhorčenie 

má minimálne jednu slabinu. Ak nám zle radili z Moskvy a Prahy, to predsa 

nijako nelegitimuje názor, že opäť nám idú radiť zle. Alebo že po moskovskej 

a pražskej skúsenosti každá zahraničná rada je len utajované zlo… Ale 

vzájomné utvrdzovanie sa redaktorov Slovenskej Republiky a ich čitateľov 

preukázali, že redaktori ani čitatelia týchto novín nikdy nestáli o úvahy, či 

nebodaj polemiku, a to z princípu. 
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*Neporozumejú ti, lebo ťa ako nositeľa nepríjemnej pravdy stotožňujú 

so samotnou nepríjemnosťou. Sladká lož bola odjakživa milšou a vždy mala 

prednosť* 

Aký bude prejav prezidenta na Nový rok 1995? Celý predchádzajúci rok 

bol zlý. Vliekol za sebou spory ešte z predchádzajúceho, prvého roku novej, a 

najmä samostatnej republiky. Nebol rokom budovania, ale priniesol batoh 

plný sporov a rozporov. Naviac s nebezpečným novembrovým záverom v 

parlamente, pri ktorom Európa, citlivá na demokratické postupy, spozornela.  

Po arogantnom postoji voči demaršu západných krajín prezident Kováč 

nenachádza veľa dôvodov na optimizmus. Má veci pomenovať pravými 

slovami? Alebo apelovať na pokoj a zmierenie? Alebo prejav urobiť 

„vyvážený“, to znamená ustúpiť Mečiarovmu nátlaku? Už pochopil, že k 

pravde je niekedy treba kráčať okľukou. Že len pomenovať veci a povedať 

pravdu voličovi nestačí. Volič si chce všetko vyskúšať na sebe, niekedy až so 

samovražednou snaživosťou.  

Prezident Kováč sa rozhodol ustúpiť pred aroganciou stále prítomnej 

novembrovej noci a v novoročnom prejave verejne ponúka svojim 

nezmieriteľným oponentom a kritikom ruku na spoluprácu.  

HZDS, prešpikované komunistami a ľuďmi komunistického zmýšľania, 

požadovalo „vyšší stupeň sebakritiky prezidenta“. V totalitnom metajazyku 

nešlo o nič iné ako o otvorené priznanie výhry HZDS nad prezidentom, ale 

najmä sľub poslušnosti do budúca. Kováč, sám niekdajší člen komunistickej 

strany, príliš dobre porozumel požadovanej sebakritike, a pochopiteľne 

nepodľahol. Akceptoval fakt, že Mečiarovi dalo hlas vyše milióna voličov, 

nevidel však dôvod zmeniť svoj názor na jeho politiku a na jeho spôsoby.  

Už sme spomínali, že naši ľudia síce rozumejú slovám, ale nie vždy a nie 

všetci rozumejú vetám. A to už nehovorím o súvislostiach. Na pochopenie 

súvislostí je treba načrieť aj do minulosti, premýšľať hlbšie aj sám nad sebou. 

Za ľuďmi, občanmi, najmä ako ich vnímame ako voličov, nemožno hocikedy 

prísť s nepríjemnou pravdou. Tento spôsob komunikácie veľmi úspešne 

využívajú populisti a nikdy nie bez úspechu.  
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Mečiar pôvodne uvažoval aj tým smerom, že nezostaví vládu a budú 

vládnuť cez parlament. Ale v decembri 1994 som vládu vymenoval a v januári 

som ho pozval, aby sme hľadali modus vivendi. Uvedomil som si, že Mečiar je 

opäť pri moci a nezabudne mi, že som svojou kritikou spôsobil pád jeho vlády.  

 V januári 1995 podnikol prezident pokus o nájdenie spôsobu existencie 

a spolupráce s Mečiarom. Musí preto niečo urobiť, je na rade, aby ústretový 

krok urobil ako prvý. Pozval predsedu vlády na rozhovor medzi štyrmi očami. 

Premiér Mečiar prišiel v dobrej nálade.  

– Pán predseda, ako prezident republiky rešpektujem výsledok volieb 

a cítim potrebu, aby sme si chlapsky dohodli spôsob komunikácie. Naše 

osobné vzťahy musia ustúpiť a do popredia musia ísť záujmy republiky.  

– Súhlasím, pán prezident, – usmieva sa premiér. – Súhlasím s tým, že je 

potrebné odstrániť staré nedorozumenia a ísť dopredu bez napätia 

a podozrievania.  

Prezident sa ústretovosti premiéra potešil.  

– Pripravil som desaťbodový program, ako by som si predstavoval naše 

vzájomné vzťahy. Úrad prezidenta a úrad vlády, ministerstvá i parlament. 

Môžeme diskutovať o každom z týchto bodov.  

Prezident prečítal bod za bodom ako si predstavuje korektný vzťah 

najvyšších štátnych orgánov; premiér mlčí a celý čas sa usmieva.  

– To je všetko, nech sa páči, pán predseda, môžeme debatovať.  

– Nesúhlasím, pán prezident, – usmieva sa premiér Mečiar víťazne. – 

Najprv by si mal ísť do parlamentu a vysvetliť poslancom, prečo si dal takúto 

pochybnú odpoveď na Ormeho list.  

– Vysvetliť v parlamente odpoveď Ormemu?  

– Áno.  

– Ale nepoznám žiaden zákonný dôvod, prečo by mal prezident chodiť 

vysvetľovať svoje listy do parlamentu. Napísal som svoje stanovisko k jeho 

kritike a za tým si stojím. Ani dnes by som na ňom nezmenil nič, kým sa 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

196 

 

nezmení situácia na politickej scéne. A o to nám obom ide, všakže, pán 

premiér.  

– Napriek tomu si myslím, že by si do parlamentu mal ísť, pán prezident. 

A vysvetliť, čo zamýšľaš, keď píšeš, že situácia sa v krajine čoskoro zmení. 

– Nerozumiem, pán premiér. Navrhol som program na zlepšenie 

vzťahov. Chcem vysloviť nádej, že vývoj v krajine nebude pokračovať, ako to 

bolo v novembri. Možnosti prezidenta sú obmedzené, ale podávam ruku na 

zmier. To je krok, ktorým by sme začali naprávať všetko, čo pán Orme 

kritizuje. 

– Takýto pokus o nápravu, – mieni Mečiar, – bez vysvetlenia 

v parlamente nemôžem prijať, pán prezident.  

 

Ormemu som dal odpoveď, akú som považoval za najvhodnejšiu. Vtedy 

som si ešte neuvedomoval, že ich zarazila veta, v ktorej som sľuboval, že to, čo 

sa odohralo v novembri z 3. na 4., je len dočasná záležitosť. Že určite treba 

očakávať, že sa veci znormalizujú. No v HZDS si to vysvetlili – Mečiar, 

Slobodník a ďalší, že mám plán na puč, že niečo pripravujem. Podľa všetkého 

žili v neistote, čo nám prezident vyvedie, či nenastane situácia ako v marci 

1994.  

Po odchode Mečiara som si uvedomil, že zmierenie medzi nami 

nenastane, ale predsa len som dúfal, že si uvedomí potrebu komunikácie. Ale 

mýlil som sa, lebo nenávisť a túžba po odplate bola prisilná. Počas rozhovoru 

sa neprezradil, ale tým, že zamietol moje návrhy, som si začal uvedomovať, že 

vnútri má niečo silnejšie ako túžbu po mieri. A to mu bráni v tom, aby sme 

nerobili hanbu Slovensku.  

*V kontinuite hľadania vnútorného nepriateľa pokračuje koalícia 

HZDS, SNS, ZRS aj v prípade Demokratickej únie* 

Hneď po voľbách sa presne podľa osvedčených totalitných regulí hľadá 

vnútorný nepriateľ. Najprv je to Demokratická únia, ktorej účasť v parlamente 

celkom vážne spochybnil sám Mečiar. S celkom vážnymi úmyslami, vyslali 
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políciu zisťovať, či signatári podpory vzniku tejto strany naozaj podpisovali 

petičné hárky. Povedané inak – pod rúškom overovania podpisov celkom 

otvorene zneužili políciu na šikanovanie voličov. Bolo to vari prvé zneužitie 

polície na politické ciele od roku 1989. Žiaľ, ako čas ukázal, zďaleka nie 

posledné. 

Keď sa nepodarilo vykázať Demokratickú úniu z parlamentu ani 

pomocou ústavného súdu, Mečiar označuje ústavný súd za „ďalší chorý prvok 

na slovenskej politickej scéne…“  

Pri hľadaní odpovede treba mať na pamäti, že Slovensko vstupovalo do 

budovania demokracie s takmer pol miliónom členov komunistickej strany. 

Pasívnych, aj aktívnych, karieristov aj statočných ľudí, intelektuálov i 

robotníkov. Treba poznamenať, že s podobným dedičstvom sa stretla 

slovenská spoločnosť po vojne. Vtedy však šlo o inú stranu, HSĽS...  

Zároveň je treba pochopiť aj skutočnosť, že deliaca čiara medzi 

totalitným a demokratickým myslením nevedie cez bývalú stranícku 

príslušnosť, ale cez ochotu používať totalitné praktiky. A pretože deliaca čiara 

vymedzila priveľké množstvo ochotných jednotlivcov, oživili sa aj adekvátne 

spôsoby. Preto sa spory a rozpory na Slovensku po roku 1989 tak nápadne 

podobajú na spor počas Tisovho slovenského štátu, preto sa tak nápadne 

podobajú na spory z rokov päťdesiatych.  

*Ak sa na absurdnej scéne objaví kolektívne rozhodnutie utopiť sa, je 

spravidla sprevádzané presvedčením, že nik nepotrebuje tajne podanú 

pomocnú ruku. Že v kolektíve sa naozajstné utopenie týka hocikoho iného, 

len nie nás* 

Už vo februári 1995 režisér Mečiar na stretnutí so svojim publikom v 

športovej hale na Pasienkoch celkom otvorene povedal, že „rukavičky je treba 

zahodiť a pristúpiť k razantnejším krokom“. Má na mysli pôsobenia „chorého 

prvku na politickej scéne“, ako zvyknú označovať prezidenta Kováča. 

Začiatkom februára 1995 sa v Pezinku mala konať beseda s prezidentom, 

ale neznámy hlas avizoval v miestnosti bombu... Takže rukavičky naozaj 
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skončili v odpadkovom koši. Na Mečiarových prostoduchých rétorických 

cvičeniach je čudné len to, že politik – nevedno, či chtiac alebo nechtiac –

verejne a bezprecedentne otvára stavidlá násilia. Ako inak vysvetliť 

„zahadzovanie rukavičiek“? Existuje aj historická paralela – počas vojnového 

slovenského štátu prezident Tiso na žilinskom námestí pred nadšeným 

zhromaždeným davom podobne verejne vyhlásil, že „aj tieto židovské 

obchody budú vaše“.  

Ako sa ukazuje v každej totalite, luza, kriminálnici, podvodníci a 

darebáci všetkých vrstiev nečakajú na nič iné len na pokyn zhora, že môžu 

začať beztrestne konať podľa svojich predstáv. V podstate však – v záujme 

diktátora. 

Rok 1995, ako sa ukazuje už od prvých dní, bude rokom stupňujúcich sa 

útokov na prezidenta. Keď vláda nedokázala prezidenta verbálne donútiť aby 

odstúpil, prichádzajú na rad primitívnejšie spôsoby. Skrátiť rozpočet jeho 

kancelárie je len malou ukážkou odplaty za neposlušnosť. Prezident sa bude 

musieť zaobísť bez tridsiatich piatich členov svojej kancelárie. Aj keby v tom 

bola úprimná snaha o šetrenie, nemožno obísť skutočnosť, že minister financií 

Sergej Kozlík sa vôbec neunúval odpovedať na list prezidenta vo veci 

odstupného pre odchádzajúcich členov kancelárie.  

Vláda sa chvályhodne rozhodla šetriť, žiaľ, začala spôsobom, z ktorého 

trčí pomsta prezidentovi za to, že zotrváva na svojich princípoch. Chýbajú aj 

financie na dokončenie Grassalkowichovho paláca, Karácsonyiho paláca, 

letného sídla v Topoľčiankach...  

V tom období aj zahraničné návštevy Mečiarovým politikom udeľujú 

skrátené kurzy slušného politického správania – námestník ministra 

zahraničných vecí USA R. Holbrook na margo vnútropolitickej situácie na 

Slovensku poznamenal, že „členstvo v NATO je výsada, ktorú si musí každá 

krajina zaslúžiť nielen svojou zahraničnou, ale aj vnútornou politikou“.  

Lenže vnútorná politika má svoje špecifické chodníčky. Parlamentná 

väčšina schválila a predložila prezidentovi na podpis novelu zákona o 

Slovenskej informačnej službe. Novela má jasný cieľ a jediný účel – odňať 
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prezidentovi právo menovať riaditeľa tejto dôležitej inštitúcie a presunúť túto 

kompetenciu na vládu. V tom čase je po odvolaní V. Mitra post riaditeľa 

neobsadený. Na aprílovej schôdzi SNR Mečiar prednesie zlovestný prejav o 

zneužívaní SIS v takom zmysle, že zneužívateľom sa javí samotný prezident. 

Otvorene a bez škrupúl vyslovuje podozrenie o kriminálnej činnosti 

prezidentovho syna, Michala Kováča mladšieho. Ako ukážu nasledujúce 

týždne, celá hra okolo SIS mala vopred stanovený scenár. Novinári problém 

pomenovali, hneď ako sa riaditeľom SIS stal Ivan Lexa – zákon sa menil 

práve kvôli nemu. Neprekážal ani fakt, že riaditeľom SIS nemôže byť človek 

politický činný, takéto „detaily“ boli v  hektickom čase nepodstatné. Mečiar 

veľmi súrne potreboval na čele SIS svojho človeka. V boji o nestrannosť tajnej 

služby prezident svoj zápas s Mečiarom prehral.  

Denník Slovenská Republika stupňuje napätie vo vzťahu k prezidentovi. 

Píše o nejakom „závažnom podozrení“. Konečne našli na prezidenta niečo, čo 

by sa mohlo javiť ako „rukolapné“. Noviny, ako aj ich predchodca denník 

Koridor, smutne známe škandalizovaním inak zmýšľajúcich politikov 

a občanov, publikovali sériu perfídnych článkov. Mali vzbudiť dojem, že 

prezidentov syn Michal Kováč ml. sa dopúšťa nekalých podnikateľských 

praktík.  

– Dokedy budeme trpieť tento Augiášov chliev? – pýta sa Mečiar na 

aprílovom zasadaní NR SR. Jeho otázka je odpoveďou na prezidentovu 

„opovážlivosť“ vrátiť zákon o SIS parlamentu na opätovné prerokovanie.  

Ozaj, dokedy? Napokon, je známe, že prezidentská kancelária sa pri 

legislatívnych úkonoch nikdy nedostala do rozporu s ústavným súdom, kým 

Mečiarom ovládaná NR SR viac ako dvadsaťkrát. Takže oprávnene sme sa 

mohli začudovane pýtať spolu s Mečiarom: Dokedy budeme trpieť tento 

Augiášov chliev?  

Nie každý slovenský politik deväťdesiatych rokov rozumie 

diplomatickému jazyku, nie každý politik vie čítať medzi riadkami, nie každý 

politik vie počúvať iný názor. Zaiste je to jeden z dôvodov, že skutočná vojna 

medzi parlamentnou väčšinou a ostatnými demokratickými silami naberá, 
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presne podľa prísľubov zo Zlatej Idky, na obrátkach. Parlamentná noc v 

novembri 1994, ktorá v krátkych dejinách Slovenska znamená pokus o 

amputovanie demokratických zvyklostí, skôr, než sa stačili dôkladne 

etablovať, sa nekončí.  

Pár dní pred 50. výročím pádu jednej z totalít – fašistickej, presnejšie 6. 

mája 1995, sa udial akt, ktorým sa slovenský parlament nebezpečne priblížil k 

systému nerešpektujúcemu a pohŕdajúcemu demokraciou. Napriek ústavnej, 

ale i tej obyčajnej, ľudskej logike, vyjadril prezidentovi nedôveru. V súlade s 

akýmsi iracionálnym programom tlakov na prezidenta Kováča vystúpil 

Víťazoslav Moric v parlamente s návrhom na vyslovenie nedôvery 

prezidentovi. Poznamenajme, že ústava v Hlave 6 a článku 106 hovorí o 

odvolaní prezidenta v prípade, ak prezident vykonáva činnosť smerujúcu proti 

územnej celistvosti, alebo k odstráneniu demokratického zriadenia. Návrh 

musí schváliť aspoň trojpätinová väčšina. Vyslovenie nedôvery prezidentovi 

republiky naša ústava nepozná. Napriek tomu za text o nedôvere hlasovalo 80 

poslancov, proti bolo 40, jeden sa zdržal. „Poslanci NR SR kolektívne porušili 

ústavu,“ konštatoval Peter Weiss zo SDĽ.  

 

Nemôžem nereagovať na vyslovenie nedôvery 80 poslancov. Toto 

rozhodnutie nemá oporu v ústave, je teda protiústavné. Ústava je najvyšším 

zákonom v štáte, stojí nad prezidentom, vládou i parlamentom, preto všetky 

štátne orgány vrátane parlamentu sú povinné podriadiť sa ústave a konať v jej 

rámci. Mrzí ma, že toto neústavné hlasovanie sa udialo v čase, keď Slovensko i 

svet si pripomína víťazstvo demokracie nad diktatúrou a obnovenie nádeje, že 

ľudská spolupatričnosť a princípy morálky už nikdy nebudú potlačené. 

– Prezident bude aj naďalej prezidentom, – sucho konštatuje Gašparovič 

v televízii.  

– Takže, prečo potom vyslovenie nedôvery, – pýta sa zvedavý občan.  

– Preto, lebo... – urazene povedia deti, keď ich pristihnú pri skutkoch, na 

ktoré nemajú logickú odpoveď, keď sa zahanbia .  

– Preto lebo... – trucujú aj slovenskí politici... 
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Je pozoruhodné, že návrh na vyslovenie nedôvery predniesol poslanec za 

SNS, teda zo strany, ktorej členovia o sebe vyhlasovali, že sú „otcovia 

štátnosti, zakladatelia, naplnitelia tisícročného úsilia národa“. Ak sa na ich 

činy pozrie súdny človek, potom slávnostné nosenie ústavy hore a dole po 

parlamente, obradný sľub vernosti a ďalšie vznešené kroky sú v ich podaní 

trápnym pokrytectvom. Vrátane ruky na srdci pri zvuku slovenskej hymny. 

Lebo už po niekoľkých mesiacoch ústavu nerešpektujú, pošliapavajú, hyzdia v 

nej vlastné úmysly a neuveriteľne ich karikujú. Ktorý z ich úkonov má brať 

občan vážne? Prísahu, či jej pošliapanie? Alebo – v rámci zdedenej 

komunistickej schizofrénie – oboje?  

Ak nebodaj áno, nuž potom občan bol opäť – ako za komunizmu – 

postavený do polohy štatistu, ktorý je povinný nemyslieť na minulosť 

všemocnej strany a okiadzať len jej prítomnosť, lebo pripomínať totalitnej 

strane jej minulé skutky znamená odhaľovať jej vierolomnú prítomnosť.  

A čo na to všetko prezident?  

 

Žiadne pokusy tohto druhu ma nedonútia, aby som odstúpil. Cítim 

zodpovednosť a povinnosť vystupovať v súlade s ústavou až do ukončenia 

môjho funkčného obdobia. Moja ponúknutá ruka na spoluprácu bola 

odmietnutá a pochopil som, že sa realizuje plán na moju diskreditáciu. Na to, 

ako aj na ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať, som však pripravený.  

Samozrejme, prezident má na mysli nenormálne kroky v rámci istej 

normálnosti. Úplné absurdnosti, ktoré na neho čakajú, sa vymyslieť nedajú, 

ani predvídať, tie sa dajú iba bezmyšlienkovite vykonať. 

 

Tušil som, že sa pripravuje spôsob, aby som odstúpil, alebo aby som bol 

odvolaný z funkcie prezidenta. Dostali sa však ku mne aj informácie, že 

niektorí ľudia z HZDS sa kontaktovali s poslancami z opozície a ponúkli im po 

päť miliónov korún, ak budú hlasovať za moje odvolanie. Ale to sa im 

nepodarilo.  
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O despotickej úlohe Vladimíra Mečiara v politickom grémiu HZDS sa 

zakrátko vyjadril Milan Kňažko, keď povedal, že uvedené zoskupenie nemá 

vlastný názor, len „slepo napĺňa chorobnú ambíciu svojho vodcu 

protiústavným spôsobom odvolať prezidenta“. MKDH dodáva, že „HZDS 

nekompromisne siaha po moci a všetky dôležité funkcie chce mať vo svojich 

rukách“.  

Na bezprecedentný krok parlamentu reagujú aj biskupi Slovenska a 

vyjadrujú plnú podporu prezidentovi.  

 

List biskupov Slovensko som pociťoval ako veľkú morálnu podporu, aj 

keď nie všetci biskupi list podpísali, ale bola to väčšina. A ukázalo sa, že aj tí, 

čo nepodpísali mi v osobnom styku vyslovili podporu a ja som mal pre to 

porozumenie. Prejavila sa jednota biskupov a hoci list nepodpísali všetci, nič 

to nestratilo na silnej morálnej podpore, ktorú som cítil z ich verejného 

vystúpenia.  

Vojna o Slovenskú informačnú službu priniesla svoje ovocie už o 

niekoľko týždňov po účelovej zmene zákona. Kováčove obavy, že Ivan Lexa 

je najmenej vhodným kandidátom na takúto zodpovednú funkciu, sa naplnili. 

V máji prezident vystupuje v parlamente v neprítomnosti Mečiarovej koalície 

s reakciou na činnosť SIS. Obvinil I. Lexu, že zbieral informácie o 

prezidentovi z čias, keď pôsobil v Živnobanke v Londýne, dokonca ešte pred 

svojím vymenovaním do funkcie predvolával na výsluchy príslušníkov SIS do 

straníckej centrály HZDS na Tomášikovej ulici. Ak teda prezident a spolu s 

ním niekoľko novinárov vyjadrili obavy z prerastania straníckych, 

mocenských a spravodajských štruktúr a koncentrovania moci do rúk úzkej 

skupiny ľudí, bolo to celkom oprávnené. 

V polovici mája 1995 v spoločnosti cítiť veľké napätie pre 

neprestávajúce útoky a neustále okliešťovanie právomocí prezidenta. Škandál 

vyvoláva návrh ďalšej novely zákona, kde prezident má prísť o právo 

menovať a odvolávať náčelníka generálneho štábu, ktoré sa má presunúť – na 

vládu. Koncom júna to aj dosiahli. Samozrejme, Mečiar neostáva len pri 
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viditeľných aktivitách, ktorými sa snaží znefunkčniť prezidenta a donútiť ho k 

odchodu z prezidentského paláca. Pokúsi sa aj o politické navrávačky s KDH, 

ktorých hlasy by sa mu mohli zísť pri parlamentnom odvolaní prezidenta. 

KDH takúto hru odmietlo. 

Prečo Mečiar vyhrocuje vzťahy v celej spoločnosti do krajnosti? 

Vznikajú podozrenia, že nedokáže riešiť zásadné problémy slovenskej 

ekonomiky, preto hrá na neustále rozbroje a politické šarvátky, v ktorých 

podstatné problémy zanikajú. Pritom pred ním stojí celý rad ťažkých úloh, 

ktoré budú vyžadovať oveľa jemnejšie diplomatické spôsoby, než aké zatiaľ 

ukazuje – slovensko-maďarská zmluva, dostavba jadrovej elektrárne v 

Mochovciach, nezamestnanosť, celý sociálny program...  

V Bratislave je 16. mája veľký míting na podporu prezidenta Kováča, 

zíde sa na ňom asi 25-tisíc ľudí na podporu prezidenta. Tam zaznie známa 

Čarnogurského veta – My sa Mečiara nebojíme, prejdeme do útoku a naučíme 

Mečiara, aby sa bál on nás. 

– Milujúc vzácneho človeka, chcem mu vyjadriť obdiv, úctu a vďaku za 

to, že ho máme, – hovorí na stretnutí známy herec Jozef Króner.  

Jeho kolega, nemenej obľúbený Ladislav Chudík prečítal list prezidenta. 

Na strane Michala Kováča je Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická 

rada cirkví, Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, 

Slovenský helsinský výbor. Občania znepokojení útokmi na prezidenta 

krajiny, prišli podporiť základné hodnoty slobody, demokracie a právneho 

štátu.  

V tom čase reaguje prezident Kováč:  

Rád by som sa obrátil na verejnosť, na tých, čo majú vplyv na pána 

premiéra Mečiara, aby ho upozornili, že svojimi postupmi, svojím správaním 

kazí dobré meno Hnutia za demokratické Slovensko, ktoré, ako iste všetci 

vnímate má v názve hodnotu veľmi vzácnu, po akej sme desaťročia túžili – 

základné hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu. 
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Nuž, aj Orwelovo Ministerstvo pravdy malo vo svojom názve pravdu, 

zaoberalo sa však pravým opakom – šírením lží. Tento účinný model 

demagógie autor odpozoroval od úspešných totalitných spoločností.  

Preto aj odpoveď Mečiara znie útočne: 

– Keď nebude stačiť parlament, pôjdeme sa opýtať ľudí v referende, čo 

na to povedia... dnes je na námestí opozícia, do dvadsiatich štyroch hodín 

môžeme byť na všetkých námestiach Slovenska my!  

A to už znie ako otvorená konfrontácia, ako nabádanie skupiny občanov 

proti inej skupine občanov. 

Hneď po Bratislave aj v Košiciach zaznela podpora prezidentovi: 

 – Slovensko je vo vážnej situácii, ale prezident neostal sám, – hovorí 

Milan Kňažko a vzápätí sa vrátil do čias Mečiarových začiatkov: 

 – Vypustil som džina z fľaše, ale budem sa zo všetkých síl usilovať, aby 

sa džin vrátil tam, kam patrí.  

Augustín Marián Húska zasa pre stav napätia hľadá omieľané 

ospravedlnenie:  

– Podľa môjho názoru je to dané tým, že pán prezident sa rozhodol 

obklopiť ľuďmi, ktorí boli prevažne orientovaní proti slovenskej štátnosti. Nie 

je vhodné, aby ľudia okolo prezidenta mali kompetencie v najdôležitejších 

oblastiach.  

Prívrženci Mečiarovej väčšiny sa nedokážu zmieriť so základným 

rozmerom demokracie, a síce s tým, že politický odporca nie je nepriateľ, ale 

človek, ktorý má iné predstavy o lepšom chode spoločnosti na prospech 

všetkých jej občanov. Premýšľajú presne naopak, z demokracie sa im pozdáva 

princíp vlády väčšiny a z totality prívlastok absolútnej. Takže ich kombinačné 

schopnosti z oboch spôsobov spravovania spoločnosti vyprodukovali hybrid, 

ktorý nazvali – totalita väčšiny. Po tom, ako sa aj biskupi postavili na stranu 

prezidenta, biskup Tkáč hovorí:  

– Je to poľutovaniahodná tragédia pre Slovensko. Vnímam ju ako spor 

hodnôt, ktorých nositeľmi sú pán prezident a pán premiér. Je to spor o 
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kresťanské hodnoty, demokraciu, formu a smerovanie štátu. Nepostavili sme 

sa proti premiérovi, ale na obranu demokracie.  

Celkom opačne zareagovali štátni úradníci. Okresné úrady, 

reprezentované HZDS, sa na stretnutí v Komárne ako jeden muž sa pridali ku 

kampani za odstúpenie prezidenta... 

Slovenská Republika naďalej nepokryte útočí na prezidenta odpornými 

výmyslami a konštrukciami. A pokračuje v kriminalizácii jeho syna Michala 

Kováča mladšieho, s čím začali ešte na jar. Mečiar v televíznom Press klube 

celkom otvorene vyhlásil, že na to, čo sa bude diať na jeseň, len budeme všetci 

oči otvárať. O horúcej jeseni hovorí aj koaličná SNS. Svoje vyhrážky aj 

splnili. Už v lete robí polícia prehliadku biskupského paláca v Banskej 

Bystrici, neznámi útočníci napádajú novinárov, aj opozičných poslancov; za 

každým útokom cítiť tajnú službu SIS. Takže, čoho sa ešte dočkáme, pýtajú sa 

s obavami novinári.  

Reakcia Mečiara je opäť celkom typická – „keď nebude stačiť parlament, 

pôjdeme sa spýtať ľudí v referende, čo na to povedia“. Jeho typický plurál – 

pôjdeme sa spýtať, prídeme, zaplníme námestia je vskutku gottwaldovský 

politický žargón, strašenie a vyhrážanie. Zatiaľ však ešte nemá v rukách 

gottwaldovskú moc a politická situácia v Európe mu ju ani nedopraje. Aj preto 

možno jeho nadúvanie miestami vnímať celkom komicky.  

Denník Národná obroda popísala stav spoločnosti v máji 1995 celkom 

presne: „Polarizovanou slovenskou spoločnosťou lomcuje obyčajný ľudský 

strach. Po vyhraných voľbách vykonalo HZDS dokonalú čistku v štátnej 

správe, aká nemá obdobu ani v časoch komunistickej normalizácie. A nie sú to 

len úradníci, ale aj dozorné rady štátnych podnikov, investičných fondov, 

zdravotníckych zariadení, peňažných ústavov...“ 

 

Démonizácia prezidenta nevídane graduje. Z tvorivej dielne Slovenskej 

Republiky pochádza dobre cielená, prirodzene, nepravdivá informácia, že 

Michal Kováč kedysi v záujme kariéry vystúpil z katolíckej cirkvi.  
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Za slovenskú mládež proti prezidentovi rozhorčene vystúpila Únia 

slovenskej mládeže. Pozvanie prezidenta na diskusiu odmietla demagogickým 

listom, ktorý ani čo by z oka vypadol slovenským prednovembrovým 

zväzákom – kapitalistobijcom spred pol storočia: „Vnášate do spoločnosti 

rozkol, do myslí mladých ľudí zmätok, staviate kresťanov proti kresťanom. 

Som presvedčený, že ani dialóg, na ktorý ma pozývate, nebude v konečnom 

dôsledku slúžiť inému. Preto vaše pozvanie odmietam a so všetkou úctou vás 

prosím, aby ste pomohli Slovensku svojím odstúpením.“ 

 

V máji viaceré organizácie zjednotené „národnou myšlienkou“ vrátane 

Spolku slovenských spisovateľov, vydali Stanovisko k činnosti prezidenta, 

kde opäť podľa „starých dobrých“ totalitných praktík spoločným hlasom 

odsúdili prezidenta. V televízii pred zrakmi divákov túto smutnosmiešnu 

úlohu zahrala recitátorka a podpredsedníčka Matice slovenskej Eva 

Kristínová. Rozcitliveným hlasom prečítala hanopis na prezidenta s 

neochvejným presvedčením, že ak Michal Kováč odíde z funkcie, celú 

republiku čaká neuveriteľné šťastie pod vedením otcov zakladateľov, 

menovite Vladimíra Mečiara.  

Spolok slovenských spisovateľov celkovo rád vystupuje ako národný 

reprezentant, ale tentoraz musel nečakane čeliť kritike ostatných spisovateľov 

z Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Zrazu vychádza najavo celá 

bublina – členovia spolku neboli o politickom prehlásení vopred informovaní 

a ani naň nedali súhlas.  

HZDS malo svojich postkomunistických sympatizantov roztrúsených 

takmer vo všetkých spoločenských združeniach. Kde sa im nepodarilo 

ovládnuť väčšinu, zakladali paralelné organizácie s cieľom budiť dojem, že 

ide o pravých, či „pravdivých reprezentantov“ organizácie. V Slovenskom 

syndikáte novinárov vzniklo Združenie slovenských novinárov, ktorého 

cieľom bolo vzbudiť práve tento dojem. Žiaľ, od členov tohto združenia vzišlo 

najviac lží a ohovárania prezidenta Kováča.  
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Ukázalo sa, že prezident si slovo spisovateľov cení, že mu prikladá 

značnú spoločenskú váhu. Vo vybičovanej atmosfére oslovil listom členov 

Spolku slovenských spisovateľov a požiadal ich, aby konkretizovali svoje 

výhrady k jeho pôsobeniu. Prirodzene, vzápätí sa z predstavenstva spolku 

ozval hysterický krik, že „prezident republiky sa pokúša rozložiť Spolok 

slovenských spisovateľov“.  

Rozkladať spolok nie je potrebné. Svedčia o tom listy z archívu 

prezidentskej kancelárie. Z takmer stovky spisovateľských odpovedí sa len 

štyria spisovatelia stotožnili s vyhlásením Evy Kristínovej a ďalší dvaja mali 

výhrady voči prezidentovi bez toho, aby sa dožadovali jeho odstúpenia z 

funkcie. Listovanie v odpovediach spisovateľov prezidentovi dokonale 

zosmiešňuje krik spolkových funkcionárov o „rozkladaní spolku“. Aj keď 

vznikol pokus zmanipulovať hlasy spisovateľov, ukázala sa stará pravda, že 

otvorenosť je najlepším rozpúšťadlom totality.  

 

*Zástavníci sú tí istí, len zástavy sú namiesto červených národné, 

lakonicky píše jeden z oslovených prozaikov na margo spolkových 

organizátorov* 

Napriek tomu, čítať výpovede spisovateľov o lojalite prezidentovi je 

dosť zvláštne. Slovenskí spisovatelia, intelektuáli, odsudzujúci útoky na 

prezidenta i zneužitie svojej organizácie nenašli dosť síl, aby vyvolali 

celonárodnú diskusiu o vážnom rozklade spoločnosti. Ak teda akcia s listami 

spisovateľov priniesla prezidentovi svedectvo o ich lojalite, demokracii a 

zdravom rozume, zároveň priniesla smutné svedectvo o neschopnosti presadiť 

vlastný rozum vo vlastnej organizácii a najmä na verejnosti.  

Len Roman Kaliský, jeden z mála publicistov, členov Spolku 

slovenských spisovateľov našiel odvahu, aby svoj názor v zápase klamstiev a 

útokov na prezidenta predstavil aj na verejnosti:  

-Nepodkopávam túto vládu a nebudem proti nej brojiť. Nie preto, že jej 

premiér sa volá Mečiar, ale preto, že je to vláda, ktorá vzišla z 

demokratických volieb. To mi však nebráni stáť pri prezidentovi. Nie preto, že 
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sa volá Michal Kováč, ale preto, že je naším ústavným prezidentom. Želám 

mu, aby svoj zodpovedný úrad čestne vykonával a zotrval v ňom, kým mu 

nevyprší mandát a aby nepomýšľal na predčasný odchod.  

 

*Máme priveľké mravné nároky na obeť, ale nároky takmer 

blahosklonné na útočníkov. A to niekedy do takej miery, že obeť pôsobí ako 

vinník, pretože sa stala obeťou úbohého útočníka* 

V júli roku 1995, v čase frenetickej nenávisti prezentovanej HZDS v 

médiách i na verejnosti prichádza na návštevu Slovenska pápež Ján Pavol II.  

Slovenská televízia sa k protiprezidentskej vojne pridala hneď po zmene 

jej riaditeľa, ešte v onom novembri. Deň pred návštevou pápeža na Slovensku 

jej ústredný riaditeľ Jozef Darmo nedovolil prezidentovi predniesť prejav pri 

príležitosti pápežovej návštevy. Možno tušil, že témou Kováčovho príhovoru 

by mohlo byť porozumenie a tolerancia, či výzva na zmierenie. A rozbesnený 

protiprezidentský a potikováčovský ošiaľ nesmeroval k pokusom o zmierenie.  

 

„Vzťahy medzi nami boli napäté. Počas návštevy pápeža som mal 

stretnutie s kardinálmi Korcom aj Tomkom, hovorili sme, že by sme mali dať 

vzťahy s premiérom do poriadku. Otec kardinál Korec naliehal na 

usporiadanie vzťahov, predostrel, že by bol rád, keby mohol pápežskému 

nunciovi Dosenovi predostrieť pozitívny výsledok. Dohodlo sa, že kardinál 

Korec nás oboch pozve na spoločné stretnutie. Uskutočnilo sa vo štvrtok 24. 

augusta u kardinála Korca. Ja som prišiel včas, Mečiar s asi 10 minútovým 

oneskorením. Kardinál mu prejavil väčšiu priazeň ako mne, ale vysvetľoval 

som si to tak, že navodzoval situáciu, aby rokovanie malo nejaký zmysel. 

Podobne sa to prejavovalo pri stole. Prvému sa ponúkalo jedlo Mečiarovi, 

podobne, keď sme skončili, jeho chytil per pazuch a ja som išiel vedľa, ale to 

boli detaily, ktorým som nepripisoval význam. Vysvetľoval som si to tak, že 

kardinál Korec chce Mečiara obmäkčiť. Kardinál Korec stále na nás naliehal, 

väčšinou som hovoril ja a Mečiar mlčal. Až potom ma začal obviňovať z 

finančných škandálov, z machinácií. Hovorím, aké machinácie, kde, takéto 
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obvinenia je treba dokázať. Už sme večerali, po večeri Korec na nás naliehal 

– pápežský nuncius Dosena bude chcieť poznať výsledok, tak ako, čo mu mám 

povedať, dohodli ste sa? Mečiar potom horko-ťažko povedal vetu, – no, 

môžete mu povedať, áno, že sme sa dohodli.  

To bolo vo štvrtok. Ale už v pondelok politické grémium HZDS opäť 

vyzvalo prezidenta republiky, aby odstúpil z funkcie.  

 

Byť prezidentom, najmä s povahou akú mám ja, vôbec nie je ľahké. Keby 

som bral život na ľahkú váhu, možno by som zodpovednosť, ktorá súvisí 

s funkciou prezidenta, znášal ľahšie. Ja som však bral život veľmi vážne a 

postavenie prezidenta tento pocit zodpovednosti ešte znásobuje. Vopred 

myslím na to, čo ma čaká, premýšľam, ako sa najlepšie pripraviť. 

Uvedomujem si plnú zodpovednosť za všetko, čo poviem, a najmä čo urobím.  

 

Dôvody rozdelenej spoločnosti sme sa už pokúsili načrtnúť. Korene jej 

rozdelenia sú poriadne hlboké a pravdivá analýza by bola asi príliš dlhá a 

zaiste by mala viac východísk. Jedna príčina tkvie v našej neviere samých 

v seba, a zároveň v našej slabosti. Ak hovoríme o slabosti, máme na mysli 

slabosť tých, čo ju pripisujú iným. Takže slabosi – ktorí nedokázali odolať 

volaniu nemravnej moci. Napriek tomu sa k nej pridali v nádeji, že napokon sa 

to nejako utrasie, vykľučkuje, pooklame, poobíde... Lenže sú situácie, keď už 

nie je možné neustále zmeniť politickú orientáciu, preto príde vhod náhradný 

model totality. V našom prípade to má byť záchrana národa pred bližšie 

nešpecifikovaným nepriateľom. Pochopiteľne, nepriateľ musí byť dostatočne 

veľký, lebo veľkosť nepriateľa dotvára aj veľkosť záchrancu, preto nepriateľa 

treba nafukovať do prasknutia. Nuž, jedna z príčin rozdelenia národa – slabosť 

mocných. 

 

*Podstatný problém je privatizácia, veď pôjde o peniaze, za ktoré...* 

Koncom júla 1995 vracia prezident tri zákony o privatizácii späť na 

rokovanie parlamentu. Koalícia prišla s viacerými novými spôsobmi, ako 
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retroaktívne zastaviť pôvodnú kupónovú privatizáciu, ako ovládnuť 

strategické podniky a investičné fondy. Odpoveďou na vrátenie zákonov je 

opätovná požiadavka PG HZDS na odstúpenie prezidenta, pretože „svojím 

správaním neustále dokazuje, že nie je schopný vykonávať funkciu prezidenta 

nadstranícky a v záujme rozvoja Slovenska“. Ivan Šimko z KDH to vtedy 

zhodnotil veľmi výstižne: „Politické grémium HZDS je mimoriadne 

vynaliezavé a je už únavné vyjadrovať sa k neustálym výzvam, na ktoré 

HZDS nemá ani ústavné dôvody, ani ústavnú silu...“ A možnože HZDS 

vsadilo práve na únavu svojich oponentov. Lebo máločo vyžaduje väčšiu silu 

a vytrvalosť ako vzdorovať nekonečným nezmyslom.  

*Ale sú aj iné hodnoty, napríklad Cena Americkej právnickej komory* 

Výkonná rada Americkej právnickej komory udelila prezidentovi 

Kováčovi cenu za rok 1995 „Za výnimočné služby vašej krajine a za vaše 

budovanie právneho štátu na Slovensku v kritickej dobe jeho vývoja ako 

nového štátu“, mienia americkí právnici Právnej iniciatívy pre strednú a 

východnú Európu. Ich asociácia združuje v USA 380-tisíc sudcov. Takéto 

ocenenie by mal uvítať každý občan malej, reformujúcej sa krajiny. Malá 

krajina je však niekedy vo svojej pýche neprekonateľná… Nuž, na jednej 

strane Mečiarom pomenovaný Augiášov chliev, ktorý spôsobuje prezidentova 

činnosť „škodiaca mladému Slovensku“, na druhej strane prestížna cena 

amerických právnikov. Slovenský volič si môže vybrať medzi hodnotami, niet 

dôvodov nevidieť svet otvorenými očami. 

 

Prezident sa neostýcha vysloviť vážne obavy nad dianím v republike: 

Žiaľ, treba to povedať nahlas. Premiér budoval a buduje nelegálne 

štruktúry na rozvíjanie spravodajských hier proti členom parlamentu a 

politickým stranám. Súhlasím s pánom predsedom, že by sa nemali robiť 

takého špinavosti. Chcem vás ubezpečiť, že ja takéto špinavosti nerobím, ani 

sa k nim nikdy neznížim.  
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Gladiátorské hry v športovej hale na Pasienkoch pokračujú. Mečiar 

hovorí: 

 – Myslím, že v spoločenskom živote je hranica, keď morálne založený 

človek vie, že ak ju prekročí, je čas odísť.  

Niekoľkotisícový dav to pochopí ako obvinenie prezidenta z 

protizákonnej činnosti a skanduje – Kováča odvolať, Kováča odvolať!  

Dedičia starých totalitných spôsobov, poschovávaní v mnohých 

politických stranách, donekonečna píšu prezidentovi listy a v nich celkom 

vážne kladú tie isté otázky: 

„Môžu byť vo vláde tí, čo nehlasovali za ústavu? Prečo ste sa stali 

tieňovým a nie slovenským prezidentom? Prečo uprednostňujete osobné 

záujmy pred záujmami Slovenska?“ 

Touto zmesou demagógie a nebezpečného jednofarebného myslenia 

častujú prezidentovu kanceláriu a dožadujú sa súhlasu so svojou 

neznášanlivosťou. 

 

*Štátni úradníci sú poslušní všade na svete. Na Slovensku až príliš* 

 

V rámci ciest po republike navštívi prezident Kováč Nitru. Prednosta 

Okresného úradu Miroslav Rajčan, na rozdiel od mnohých svojich kolegov na 

Slovensku, prezidenta vo svojom úrade prijal. Hoci, ako tvrdil pracovníkovi 

prezidentskej kancelárie Ernestovi Weidlerovi, bude k prezidentovi ostrý 

a kritický. Naozaj, prezidenta prijal a mal niekoľko výhrad, všeobecne 

omieľaných v tlači spriaznenej s HZDS, čo samo osebe je vzhľadom 

na funkciu prezidenta neprotokolárne. Michal Kováč napriek tomu s ním ďalej 

viedol dialóg. Prezident v Nitre opäť vyhlásil, že zotrvá vo funkcii, do ktorej 

bol demokraticky zvolený.  

 

Bol som si vedomý toho, že sa nesmiem poddať, že Mečiar mi nevytvoril 

podmienky na stretávanie sa s predstaviteľmi štátnych orgánov. Lebo ak sa 
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tomu podriadim a nechám sa vytlačiť do izolácie, tak poškodím záujmy 

krajiny; uvedomil som si, že jemu na tom vôbec nezáleží, hoci by si to mal 

uvedomiť, on však prechovával voči mne nenávisť.  

Rajčana neskôr Mečiar za to, že ma prijal, odvolal. Doslova ho 

psychicky týrali, chceli, aby sám dal výpoveď, pretože neuposlúchol Mečiarov 

príkaz. Ja som si vôbec nebol vedomý toho, že by Mečiar zašiel až tak ďaleko. 

Myslel som, že vydal nejaký príkaz a záležalo len na tom, kto akú iniciatívu 

vyvinie. Rajčian bol slušný, poznali sme sa ako poslanci z Federálneho 

zhromaždenia. Neodišiel sám, odvolali ho, chceli od neho podpis, keď ležal na 

nemocničnom lôžku s prasknutým žalúdočným vredom, ani tam mu nedali 

pokoj. Jeho mama bola z toho zničená, o jeho otcovi ani nehovoriac, bol to 

hrdý človek, ktorý pracoval v odboji, trpel, a teraz sa dožije porevolučných 

čias a toho, že jeho syna niekto kruto trestá za to, že prijal hlavu štátu!  

Mečiarova sa zaiste postarala o guinessovský rekord – Rajčan sa stal 

pravdepodobne prvým štátnym úradníkom v novodobej Európe, ktorého 

odvolali za to, že prijal prezidenta vlastného štátu! 

Ďalším prednostom, ktorý porušil Mečiarov príkaz bol prednosta 

Obvodného úradu Bratislava II Dr. Ševčík. Treba pripomenúť, že aj vplyvní 

riaditelia veľkých podnikov sa podriadili ignorácii prezidenta a vyhýbali sa 

stretnutiam s hlavou štátu.  

Na rozdiel od štátnej správy, samospráva sa k prezidentovi zachovala 

ako káže nielen protokol, ale aj obyčajná slušnosť. V čase veľkých tlakov na 

prezidenta, keď sa zriaďovala pobočka kancelárie prezidenta v Košiciach, 

starosta mestskej časti Staré mesto Ján Süli ponúkol priestory pre kanceláriu 

za symbolickú korunu.  

 

A nasledujú vyhlásenia prednostov ostatných okresných úradov, v 

ktorých žiadajú odstúpenie prezidenta. V zahmlenej rétorike, bez faktov, 

argumentov, právneho či ústavného podkladu, v kampani takej typickej pre 

starú komunistickú minulosť, na ktorú Slovensko nie a nie zabudnúť – takto 

reagujú úradníci, ktorí by mali ako prví chrániť ústavné piliere štátu. PhDr. 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

213 

 

Martin Hajšel, okresný prednosta v Žiari nad Hronom, bol jediný, kto 

nepodpísal výzvu na odstúpenie prezidenta. Neskôr, koncom roka 1995, bol 

odvolaný z funkcie. 

Zbabelosť slovenských úradníkov, ich lojálnosť hrubej moci dosiahla 

svoj vrchol. Ak teda niekde leží bieda slovenského národa, nuž práve tam, v 

naivnej a ustráchanej poslušnosti. Aký skvelý námet pre slovenských 

matičiarov, aby popremýšľali nad tým, ako voviesť svoj „biedny národ“ medzi 

sebavedomé národy Európy, ktoré sa nezľaknú diktátora a jeho praktík. Lenže 

čo ak Matica slovenská, tá starostlivá matka národa je rovnako plná nenávisti 

ako jej chlebodarca? Po celé obdobie mečiarizmu poslušne plnila smutnú 

úlohu pritakávača pokusom nastoliť autoritársky režim. A ak Matica slovenská 

vďaka svojej duchovnej náplni má pozdvihovať vedomie slovenského národa, 

potom sa svojmu poslaniu do značnej miery spreneverila. Nielenže sa tvárila, 

že nevidí postupný mravný rozklad slovenskej politiky, naviac, zakuklená 

sama do seba, sa pridala k autoritárskym politickým silám. Inštitúcia, založená 

pred vyše sto rokmi s cieľom zjednocovať a duchovne obohacovať slovenský 

národ konala celkom opačne – podieľala sa na rozdelení občanov a zámernom 

obmedzovaní kultúrneho i občianskeho poznania svojich členov i priaznivcov. 

Matica slovenská svojím verbálnym i skutočným príklonom k politike HZDS 

prepásla ojedinelú šancu podieľať sa na uľahčovaní cesty Slovákov medzi 

moderné európske národy.  

Prezidentská kancelária dostala aj takýto list úradníkov: „Vážený pán 

prezident, pracovníci štátnej správy, ktorí sa nestotožňujú s arogantným, 

ignorantským a svojským neprivítaním Vás prednostom okresného úradu sa 

Vám ospravedlňujú. Nie všetci pracovníci štátnej správy pochopili, že ste ich 

nenavštívili preto, že Vás tam nik nepozval. Prajeme vám pevné zdravie a 

zotrvávanie na nekompromisných a pravdivých postojoch.“ 

*Keď nás nezoberú na západ...* 

Koketéria slovenskej koaličnej politiky pod vedením Mečiara na osi 

Belehrad – Minsk – Moskva je neprehliadnuteľná. A úvahy zaradiť Bratislavu 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

214 

 

do tejto zatuchnutej osi, pripomínajúcej oživotvorený panslavizmus 

devätnásteho storočia, sú viac ako očividné. Prejavilo sa to aj v nápadnej 

absencii postojov, napríklad ku balkánskej kríze. Ale aj priateľskými 

aktivitami HZDS voči Miloševičovmu režimu v Juhoslávii. Korunu tomuto 

skrytému úsiliu nasadili slovenskí „národne orientovaní“ spisovatelia na čele s 

poslancom za HZDS Jánom Tužinským, ktorý prišiel s nápadom založiť 

medzinárodné združenie slovanských spisovateľov so sídlom v Minsku. Tento 

podnik mal byť kultúrnym predobrazom budúcej politiky, ktorý sa podujalo 

budovať predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov, známe svojou 

lojálnosťou voči Mečiarovi.  

Ani balkánske vraždenie nepohlo politickou morálkou natoľko, aby sa 

vláda zreteľne postavila na stranu utláčaných. Michal Kováč sa v maďarskom 

Keszthely spolu s Václavom Havlom a ďalšími stredoeurópskymi prezidentmi 

vyjadril potrebu riešiť krízu a celkom jasne sa pridal k všeobecnej kritike 

barbarstva bosenských Srbov.  

 

Počas návštevy prezidenta Michala Kováča v USA v auguste roku 1995 

sa vedú rozhovory o budúcnosti Slovenska a americká strana vyjadruje obavy 

z jeho smerovania. Teraz už americkí predstavitelia na pracovnom obede 

celkom zreteľne pripomenuli, čo sa myslí pod rôznymi diplomatickými 

úkonmi ako je demarš, vynechávanie Slovenska pri vymenúvaní krajín, ktoré 

kandidujú na členstvo v EU a NATO. Prezident Kováč, počúvajúc kritiku na 

slovenské politické pomery sa opýtal: 

– To znamená, že nám hrozí úplná izolácia? 

– Vy už v nej ste, – povedal na to jeden z amerických hostiteľov bez 

servítky.  

Hovorca prezidenta Vladimír Štefko neskôr napísal, že vtedy po prvýkrát 

videl Michala Kováča zdrveného. A poznamenáva aj fakt, že „Kováčov zápas 

o Slovensko na zahraničnej pôde bol najcharakteristickejšou črtou jeho 

aktivity na tomto poli“.  
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V USA ma na stretnutí požiadali, aby som otvorene informoval vládu a 

politických predstaviteľov Slovenskej republiky, pretože majú záujem na tom, 

aby bola verejnosť informovaná. Musím povedať, že som sa cítil veľmi 

nepríjemne. Pokúšal som sa niektoré veci vysvetliť, argumentoval som, že ide 

o dočasné problémy, o rozdielne názory na demokraciu a že všetko, čo sa u 

nás deje svedčí o jej fungovaní. Napriek tomu zdôraznili, že nejde len o názor 

USA, ale aj štátov Európskej únie.  

Rozhodne som sa chcel stretnúť so senátorom Pellom. Keď k tomu došlo, 

bol som prekvapený, koľko podrobných informácií má o Slovensku, o incidente 

s upálením Róma, privatizácii, stave demokracie. Vyjadril záujem, aby sme sa 

dostali do NATO v prvej skupine krajín.  

 

Ale čo nasledovalo doma? Prezident bol ešte v USA a jediné správy, 

ktoré mala vláda k dispozícii, boli rozhlasové rozhovory a čiastočné 

informácie slovenského veľvyslanca v USA Lichardusa. Ministerstvo 

zahraničných vecí sa však poponáhľalo a poslalo nótu americkému 

veľvyslanectvu v Bratislave so žiadosťou o vysvetlenie, či ide o zmenu postoja 

USA voči Slovensku... Ozajstné faux pais. Netrpezlivosť s akou sa domáhali 

vysvetlenia, svedčí nielen o nedostatku politickej kultúry, o bohorovnom 

sebavnímaní, ale aj o stupňujúcej sa nervozite vo vládnych kruhoch.  

Americká návšteva prezidenta Kováča okrem pravdivého poznania 

amerických postojov a načrtnutých varovaní priniesla aj ďalší zaujímavý 

moment – doma medzitým Michala Kováča, jeho manželku a oboch synov 

vylúčili z HZDS. Tento rodinný „trest“ pre Kováčovcov symbolizuje otvorený 

zápas medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom a postup tohto 

zápasu do ďalšieho kola.  

Predseda parlamentu Ivan Gašparovič a predseda vlády Mečiar si po 

návrate prezidenta z cesty po USA prišli prevziať správu o služobnej ceste. 

Návšteva trvala 14 minút. Obaja si prečítali sedemstránkovú správu, 

doplňujúce otázky nemali žiadne, diskusia sa na túto tému nerozvinula, takže 

sa zdvorilo rozlúčili.  
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Predseda KDH Ján Čarnogurský navštívil v tom čase prezidenta 

a hovorili spolu o možných riešeniach ťaživej krízy, ktorá nič dobré 

Slovenskej republike neprináša, naopak, brzdí každé úsilie o napredovanie:  

– Ústavné riešenie tejto situácie prakticky neexistuje. Podľa KDH by mal 

premiér nastoliť požiadavku – buď odstúpi prezident, alebo vláda podá 

demisiu, – mieni Ján Čarnogurský. 

– Táto alternatíva má svoju logiku. Ale z čoho usudzujete, že by k nej 

mohlo dôjsť? Myslím si, že premiér Mečiar na takéto gesto odvahu nenájde. 

– Vychádzam z toho, pán prezident, že verejne sa premiér vyjadril, že na 

jeseň sa vláda a parlament budú musieť zaoberať činnosťou prezidenta.  

– Premiérove verejné vyjadrenia nezvyknú byť relevantné vo vzťahu k 

realite. Ťažko ich považovať za smerodajné...  

– Ale sú isté informácie aj z kruhov HZDS. Očakáva sa, že premiér 

odôvodní svoje odstúpenie zdravotným stavom.  

– A aký je názor KDH na takúto alternatívu?  

– Môžem povedať, že my sme presvedčení o dobrom zdravotnom stave 

pána premiéra. Mal by teda dokončiť svoje funkčné obdobie a preukázať, 

koľko a čo dokáže politika HZDS. Aby pán Mečiar nenosil klamlivú gloriolu 

mučeníka, ktorému sa zakaždým ubližuje. 

– Konflikt, ktorý vznikol medzi premiérom a prezidentom je 

protiústavný a nezavinil ho prezident. Ale moja ponúknutá ruka na spoluprácu 

platí stále. 

– My si tiež myslíme, že priestor na spoluprácu je dostatočný a HZDS by 

sa malo k nej vrátiť. Ako je v demokratických krajinách zvykom.  

*Na jeseň býva horúco, najmä ak ide o babie leto* 

 

Výroky predstaviteľov o „horúcej jeseni“, „riešení prezidenta“ 

nasvedčovali, že HZDS vyčerpalo všetky možnosti na diskreditáciu 

prezidenta. Aj za cenu postupnej izolácie republiky.  
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Koncert pri príležitosti 51. výročia SNP sa pripravoval ľahšie ako roky 

predtým. Nacionalisti so sentimentom voči vojnovému slovenskému štátu už 

pochopili, že na oficiálnej úrovni so svojou ideológiou neprejdú. Ich hlasy o 

„hanebnom puči proti vlastnému štátu“, ako zvykli nazývať povstanie proti 

fašizmu, postupne tíchli. Pozvanie prezidenta na slávnostný koncert dostala 

vláda aj diplomatický zbor. Členovia diplomatického zboru považovali za 

svoju prirodzenú povinnosť zúčastniť sa na významnej udalosti, vládna 

reprezentácia nie. Vizitku pred zahraničnými veľvyslancami si opäť vystavili 

sami, diskreditáciu u „neprajníkov slovenskej štátnosti“ si objednávať 

nemuseli. Spor s prezidentom povýšili nad význam sviatku národného odboja, 

ktorý si každý národ nesmierne váži a uchováva medzi najváženejšími 

duchovnými hodnotami. Slovenská vláda sa aj v tomto prípade obrátila k 

národnému historickému odkazu chrbtom. Pri mnohých predchádzajúcich 

úvahách, ale i polemikách, sporoch o chudobných slovenských dejinách sa 

neúcta Mečiarovej vlády voči sviatku SNP javí ako tragický obraz a jeden z 

dôvodov našej duchovnej chudoby. 

*Únos nesmie chýbať v žiadnej filmovej detektívke. Možno ho dokonca 

považovať za dôkaz nedostatku fantázie, vo filme i v živote* 

Týždeň pred únosom sme celá rodina boli na svadbe najmladšej dcéry 

sesternice Anny v Humennom. Neskôr mi ochrankári povedali, že v ten istý 

deň letel osobne Lexa aj s ďalšími ľuďmi vrtuľníkom tým istým smerom. Vtedy 

som nevedel pochopiť prečo. Až neskôr mi došlo, že so mnou šiel syn Michal, 

ktorého mali v pláne uniesť. 

Kým prezident Kováč s rodinou pobýval na východnom Slovensku na 

svadbe, v byte jeho syna vykonali nezákonnú prehliadku. Vtedy sa stratili 

dokumenty, ktoré sa objavili v aute pri únose syna. Dôkladne pripravená akcia 

sa odohrala v sobotu 31. augusta 1995. Syn prezidenta Michal Kováč mladší 

sa stal obeťou brutálneho únosu. Podľa jeho slov ho na ceste do Bratislavy 

zablokovalo niekoľko áut a muži v maskáčoch s páskou Polícia ho pod 

hrozbou použitia zbrane donútili vystúpiť. Potom ho násilím strčili do 
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pripraveného Seatu Toledo. Keďže sa bránil, nezaobišlo sa to bez násilia. Na 

ruky mu nasadili putá, na hlavu natiahli tmavé vrece. Keď sa pokúsil v idúcom 

aute otvoriť dvere s úmyslom vyskočiť, únoscovia sa rozzúrili a začali ho 

mlátiť. „Dali mi elektrošoky a povedali mi, že ak nebudem spolupracovať, tak 

ma zabijú“. Jeho ďalší osud je známy – dobitý a priotrávený alkoholom 

precitol až na policajnej stanici v rakúskom Hainburgu.  

Očitý svedok udalosti hovorí: „Nasilu otvorili dvere Kováčovho auta, 

jeden z nich vytiahol revolver. Rovnako nasilu vytiahli Michala Kováča ml. z 

auta a tlačili ho do červeného Seata ktorý stál bokom. Michal Kováč sa začal 

brániť. Zaprel sa nohami. Zbili ho, proti toľkým chlapom nemal šancu... na 

minútu a pol, až dve minúty bola odstavená celá premávka.“  

V deň únosu cestuje prezident oddýchnuť si na Tále. Večer o pol 

desiatej, po večeri prišiel za ním šéf ochranky s tým, že má preňho nepríjemnú 

správu.  

 

Povedal mi, že môj syn Michal bol unesený a že sa nachádza 

v Hainburgu na policajnej stanici. Kontaktoval som sa na ministerstvo 

zahraničných vecí a vnútra a na rakúsku políciu v Hainburgu, ktorú som 

požiadal, aby podržali syna asi do pol druhej v noci na policajnej stanici, lebo 

za ním prídem. Predpokladal som, že je dôležité vidieť ho osobne a počuť. 

Neboli veľmi ochotní, ale keď zistili, o koho ide, napokon súhlasili. Nevedel 

som, čo moja prítomnosť môže z hľadiska prípadného návratu domov 

znamenať, ale cítil som, že pre syna to môže byť dôležité, keď si osobne 

vypočujem, čo sa vlastne stalo. Keď som sa ubezpečil, že budú čakať, tak som 

avizoval ministerstvu zahraničných vecí a ministerstvu vnútra, že idem do 

Hainburgu. Ministrom vnútra bol Ľudovít Hudek a ministrom zahraničia Jozef 

Schenk. Zariadili, že na prechode v Bergu ma čakal viceprezident policajného 

zboru Maňák a v Hainburgu náš generálny konzul. Na hranicu sme dorazili 

asi o jednej hodine. Pozdravili sme sa s viceprezidentom policajného zboru, 

ktorý bol zvedavý, čo chceme podniknúť, kam chceme ísť, s kým sa chceme 
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stretnúť... Následne som sa dozvedel, že v tom čase bol na hranici aj predseda 

vlády, vo vedľajšej miestnosti.  

Keď sme sa so synom stretli, musel som sa ovládať, aby som pred ním 

neukázal slabosť. Trvalo to možno tri štvrte minúty, než som mohol rozprávať 

tak, aby som sa nerozcitlivel. Pohľad na neho bol strašný, vyzeral veľmi 

zúbožene. Syn chvejúcim sa hlasom a s plačom mi povedal, že je presvedčený, 

že to urobila SIS a že to má na svedomí Lexa a Mečiar. Snažil som sa ho 

povzbudiť, že to nemôže trvať dlho, všetko sa vysvetlí a vinníci budú 

potrestaní. On sa právom opýtal: Otec, a prečo ja mám trpieť za to, že ty máš 

problémy s predsedom vlády?  

Vysvetľoval som mu, že v zápase za pravdu a dobro musí niekto priniesť 

obetu. Pán Boh chce, aby sme obetu za lepší život priniesli my, ale neskôr sa 

ukáže, že nebola márna.  

 

Pondelňajšia tlač priniesla dosť podrobné správy o únose Michala 

Kováča mladšieho, z ktorých od prvého okamihu vyplynuli podozrenia, že 

únos bol organizovaný na profesionálnej úrovni. Zvýšený pohyb príslušníkov 

SIS v deň únosu na hranici, výpovede svedkov, vyšetrovanie rakúskej polície, 

množiace sa záznamy z neskorších vyšetrovaní dnes už nikoho nenechávajú na 

pochybách, že únos organizovala a vykonala Slovenská informačná služba.  

Prezident Michal Kováč sa nad celou kauzou zamýšľa:  

 

Cui prodest, komu to prospelo? Týmto únosom sa znemožnilo riadne 

došetrenie kauzy „podvod na Technopole“. Môj syn mal už tento mesiac 

vypovedať pred nemeckým prokurátorom, kde by sa všetko vysvetlilo. Niekto 

má záujem, aby to bolo inak.  

Niektoré správy, ktoré odzneli, boli v príkrom rozpore s princípom 

prezumpcie neviny. Bola to kampaň, ktorá sa snažila môjho syna predstaviť 

ako mafiána a kriminalizovať ho. Môj syn nikdy nepodnikal v oblasti herní, 

kasín, hracích automatov a barov, ako to tvrdili niektoré médiá. Nie je mravné 
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ani ľudské útočiť na človeka, ktorého gangsterským spôsobom odvliekli do 

zahraničia, zranili ho a nemôže sa brániť.  

Kresťanskí demokrati spolu so zástupcami Demokratickej únie prišli 

prezidentovi vyjadriť sústrasť a podporiť ho. Ján Čarnogurský absurdnú 

situáciu hodnotil prísne: 

– Chcel by som povedať, že ide o trestný čin, za ktorý je sadzba 5 až 12 

rokov. Keď sa KDH dostane k moci, začne energické kroky, aby páchatelia 

únosu boli odsúdení, – hovorí. Nečinnosť vlády v celej kauze nahnevala aj 

Františka Mikloška: 

– Musíme rozhorčene konštatovať, že slovenská vláda doposiaľ 

nepožiadala o vydanie svojho občana! 

– Pokiaľ vieme, tak SIS dostala isté kompetencie, ktoré jej umožňuje 

sledovať politikov aj ich rodinných príslušníkov, – pomenúva nezákonný stav 

Ján Čarnogurský. – Preto si myslím, že ako svedkov by mali v prvom rade 

predvolať riaditeľa SIS Ivana Lexu a riaditeľa kontrarozviedky Svěchotu.  

Neskôr navštívili prezidenta aj zástupcovia SDĽ a vyjadrili mu podporu.  

Reakcie Mečiarovej vlády sa však podobajú skôr na gáganie trafenej 

husi, než na vyhlásenia vlády, ktorej uniesli občana do zahraničia. Celý svet 

zaznamenáva jej nečinnosť a najmä očividne obranný postoj, ktorý zaujala 

voči poškodenej strane. Vláda sa namiesto riešenia návratu zavlečeného syna 

prezidenta zapodieva tým, že „uplatní všetky zákonné prostriedky na to, aby 

čelila absurdným a protiprávnym náznakom vykonštruovaným voči vláde 

SR“.  

Tak sa núka vysvetlenie, že zavlečenie Michala Kováča jej vlastne prišlo 

vhod. Druhý krok najpravdepodobnejšieho scenára únoscov – zatknutie a 

vydanie Kováča nemeckému vyšetrovateľovi, sa však nenaplnil. Ale 

únoscovia s optikou sebe vlastnou nepočítali s priehľadnosťou svojich praktík, 

ani s tým, že rakúska strana bude skúmať dôvod jeho zavlečenia. Rakúšanov 

zaujímal práve tento fakt, aby zistili, do akej miery je náhla prítomnosť 

Kováča mladšieho v Rakúsku podložená právne, ale i z hľadiska ľudských 

práv uneseného. Nad takýmto prístupom k podozrivému Kováčovi ostali 
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zosnovatelia únosu stáť s otvorenými ústami. Vlastne hneď v prvých dňoch 

bolo jasné, že odteraz bude musieť slovenská vláda v prvom rade obhajovať 

seba. Unesený Kováč bol úplne v pozadí jej záujmu. Dokonca ho obchádzali 

s takým výrečným mlčaním, až sa samotné mlčanie stalo nanajvýš 

podozrivým.  

Päť rokov po únose Mečiar vo svojej objemnej knihe Slovenské tabu 

píše: „Na pozadí únosu Michala Kováča ml., ktorý v podstate postavil 

prezidenta na nohy, sa začalo hovoriť, že je za to zodpovedná vláda. Ktovie, či 

to neurobil Mečiar, či nevydal príkaz, či do únosu nie je zapletený. Namiesto 

efektívneho vyšetrovania sa robila politika. Nezáležalo na tom, aká bola 

pravda, tú nikto nehľadal.“  

Presne päťdesiat slov potreboval autor a bývalý predseda vlády na to, 

aby sa vyjadril k téme, ktorá za jeho vlády obletela svet a vrhla na krajinu dlhý 

tieň podozrenia. A to je všetko, čo považoval za potrebné uviesť. 

*Správa o stave republiky predsa len zaznela* 

 

Napriek všetkému, čo sa udialo okolo únosu, napriek tomu, že vláda a 

parlamentná koalícia demonštratívne ukázala, ako si neváži zákonnosť, ústavu 

a základné piliere štátu, prezident predniesol správu o stave republiky. 

Pripomenul situáciu v spoločnosti po vyslovení nedôvery Mečiarovi roku 

1994 a najmä po onej parlamentnej noci, zmocnenie sa všetkých 

parlamentných výborov koalíciou. Pripomenul plošné odvolávanie štátnych 

úradníkov, čistky v štátnej správe  všade tam, kde má dosah vládna koalícia. 

Rovnako kritizoval trinásťkrát novelizovaný zákon o veľkej privatizácii a 

nerešpektovanie ústavného súdu. Napriek kritike a konštatovania neradostného 

stavu prezident už koľkýkrát vyzýva na porozumenie a spoluprácu. 

Prirodzene, členovia vlády na zasadanie parlamentu demonštračne neprišli, 

dávajú tým najavo, že jeho slová sú pre vládnucu väčšinu, s mocou pevne 

v hrsti, iba ako dym. 



Peter Juščák                                                                                    Michal Kováč a jeho bremeno  

222 

 

Organizátori únosu zrejme rátali, že prezident neodolá brutálnemu 

nátlaku a odstúpi, zaiste nepočítali s tým, že prečíta správu o stave 

spoločnosti. Skôr videli situáciu tak, že po únose syna do Rakúska si pre 

Kováča mladšieho príde nedočkavá nemecká polícia a pod tlakom 

medzinárodného škandálu prezident odstúpi sám. A tak naplní želanie 

osnovateľov „podvodu“ Kováča mladšieho a jeho únoscov. Táto forma 

odstúpenia prezidenta Kováča z funkcie mala byť vari začiatkom, a ktovie či 

nie aj koncom avizovanej horúcej jesene.  

K správe prezidenta sa vyjadrili všetky slovenské médiá, ale nezaškodí 

pozrieť sa na vládny denník. Slovenská Republika, noviny s názvom 

nesmierne škodiacim krajine toho istého mena, v článku Jána Smolca 

zacitovali 7. 9. 1995 nemenovaného, zato „humorne naladeného poslanca“, 

ktorý sa mal vyjadriť k prednesenej správe prezidenta takto: „Počuli ste 

správu o duševnom stave M. K. staršieho.“ Ten istý „vážnejšie naladený 

poslanec“ mal podľa denníka zavzdychať: „Bože, ochraňuj Slovensko, 

prichádza prezident!“ A aby insitný kabaret nebral konca, Ján Smolec vo 

svojom článku ďalej uvádza:  

„Včera redakcia získala z Viedne devízový účet jeho zadržaného syna. 

Asi ho uverejníme. To sa bude slovenská chudoba čudovať.“ 

Pre ilustráciu treba pripomenúť dobovú politickú aj kultúrnu úroveň 

jedného z vedúcich partnerov koalície – Jána Ľuptáka, ktorý na prejav 

prezidenta zareagoval: 

„Ten vystúpil, akoby ani nebol politik. Povedal, že už nám iba 

inteligencia pomôže. Veď do novembra 1989 tu bola vysoká inteligencia, tak 

čo chce o inteligencii hovoriť? Ja som bol sám robotník. Hádam sem nechce 

naháňať ďalšiu inteligenciu...“ povedal podpredseda parlamentu, šéf 

podenkovej Strany robotníkov Slovenska.  

 

„Spoločnosť je svedkom enormného psychologického a politického tlaku 

na prezidenta republiky. Vláda by mala vyvinúť maximálne úsilie, aby boli 

páchatelia únosu čo najskôr odhalení. V opačnom prípade sa nestrasie 
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podozrenia, že minimálne nemá záujem na vyšetrení tohto prípadu štátneho 

terorizmu,“ napísal krátko po únose Milan Žitný, pozorujúc nečinnosť vlády a 

až prihorlivú ohováračskú kampaň jej priaznivcov. 

Ale vláda urobí opačný krok, než by mala vykonať akákoľvek 

predstaviteľná vláda – teraz už celkom oficiálne vyzýva prezidenta, aby 

odstúpil. Tak sa prevalili predstavy organizátorov únosu – áno, prezident mal 

po únose odstúpiť, a pretože to neurobil, vláda ho na to vyzvala sama!  

Ivan Gašparovič, predseda parlamentu, konštatuje, že je to zlé, „že to 

došlo až tak ďaleko“. Jeho záhadné „to“, ktoré zašlo „ďaleko“, objavuje aj 

vláda, keď konštatuje nový objav – „zradu prezidenta páchanú na našom 

mladom štáte“.  

Stav, ktorý navodil Mečiar a jeho HZDS v krajine, vskutku rozkladá 

inštitúcie a právny stav. Zdá sa, že koalícia na čele s HZDS a jej predsedom 

Mečiarom sú ochotní vyhrotiť konfrontáciu na maximum. Nik sa neodváži 

predvídať, kam až môžu zájsť Mečiarove autoritatívne spôsoby, isté je, že šesť 

rokov po novembri 1989 priveľa občanov krajiny žije opäť v strachu. 

Tentokrát má „mladá Slovenská republika“ na rozdiel od jej predchodkyne 

v čase vojny naozaj šťastie, že Mečiarove avantúry nenachádzajú žiadnu oporu 

v zahraničí.  

 

Jeseň, pôvodne očakávaná ako „horúca“, plynie a horúco začína byť 

najmä pôvodcom myšlienky o horúcej jeseni. Lexovo „ministerstvo strachu“ 

je na ústupe. Absurdnosti okolo únosu sa zauzľujú. Lexa, šéf úradu, ktorý má 

chrániť ústavné zriadenie, ústavných činiteľov, zákon a zákonnosť, píše 

generálnemu prokurátorovi Vaľovi o podozrení z trestnej činnosti 

vyšetrovateľov únosu – Vačoka, Lamačku, Šimuniča a ďalších. Ten, ktorý mal 

spolupracovať ako prvý, sa prakticky snaží vyšetrovanie zastaviť. Teraz už je 

každému pozorovateľovi jasné, že štátny orgán bojuje so štátnym orgánom. Že 

únoscovia hľadajú „únoscov“. Nik už nepochybuje, že išlo o akt štátneho 

terorizmu, v ktorom má prsty Slovenská informačná služba. Krátko po únose 

prišli s týmto konštatovaním aj rakúski vyšetrovatelia. 
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Mečiar vo svojej knihe rozhovorov popisuje situáciu po zmene vlády 

roku 1998, keď sa Ivan Lexa odrazu stal podozrivý z viacerých trestných 

činov. Vtedy mal prísť za Mečiarom a posťažovať sa mu: 

 – Vidíte, stále ste na mňa tlačili, len právo, zákon, a čo teraz s nami 

robia. Kde je to vaše právo? Kde je ten zákon? 

– Máte pravdu, dnes pôjdete do väzenia, možno za pár dní pôjdem za 

vami ja, ale držali sme sa práva, a tým sa môžeme dnes brániť. Raz musí mať 

právo a zákon v našom štáte prioritu. Hoci vo väzení, budete vy víťazom, 

pretože ste neporušovali zákon.  

Ale potom sa tovariš Mečiar pre istotu poistil, veď človek nikdy nevie: 

– O všetkom neviem, ak ste vyviedli nejakú lotrovinu, radšej mi to 

povedzte hneď, lebo ak ste vinný, budem vás brániť len do miery pravdy, – 

napísal Vladimír Mečiar vo svojej knihe.  

*Kabaret má smutné pokračovanie* 

Macuškova vyšetrovateľská komisia, pôsobiaca od prevzatia moci v 

jeseni 1994, predvoláva poslancov a vytvára dojem, že v parlamente sa vinou 

terajšej opozície stala reťaz nezákonných činov. Mnohí predvolaní poslanci 

opozície komisiu zosmiešňujú hneď na mieste. Komisia je celkom očividne 

len resentimentom na podobných straníckych strašiakov v uplynulom režime. 

Pred dvadsiatimi rokmi to ešte boli komisie strachu, pretože na dlhé roky 

rozhodovali o existenčných veciach „neposlušných“. Teraz, keď komunizmus 

stratil najnebezpečnejšie zuby, komisia mohla vzbudzovať len pobavený 

úsmev. Ale komisári, úprimne veriac vo svoju vážnosť, napokon predvolali aj 

prezidenta. 

– Tak ako ste sa rozhodli, pán prezident? Predstúpite pred vyšetrovaciu 

komisiu? 

– Macuškova komisia je výsmechom všetkých demokratických 

zvyklostí. Dôvody svojej opitosti mocou musia hľadať u seba, nie u toho, kto 

na ne poukázal. Komisia pracuje už temer rok a jej výsledky nepozná nik, ani 
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parlament, ani vláda, ani voliči, ani prezident. Akurát sa snaží nahovoriť 

občanom, že na Slovensku je ústavná kríza.  

*Únos rovná sa štát* 

Po tridsiatich dvoch dňoch sa Michal Kováč mladší dostáva na slobodu, 

a zatiaľ ostáva v Rakúsku. Pre tamojších novinárov celkom jednoznačne 

povedal, že za únosom zrejme stojí slovenská tajná služba. Má pocit, že to 

všetko má slúžiť na diskreditáciu otca.  

Prípad odvlečenia je po všetkých stránkach nezvyčajný. Rakúska polícia 

sa presvedčila, že slovenský občan Kováč bol do ich krajiny zavlečený proti 

svojej vôli. Zároveň vie, že na tohto občana bol vydaný medzinárodný 

zatykač. Rakúske orgány stáli pred delikátnym problémom vyriešiť, čo má v 

tomto nezvyčajnom prípade prednosť – porušenie a ochrana základných 

ľudských práv cudzieho občana, alebo medzinárodný zatykač? Na rozhodnutí 

rakúskeho súdu je pozoruhodné to, že nerozhodoval rigidne podľa litery 

zákona, ale podľa jeho ducha. Teda priklonil sa k pôvodnému zmyslu zákona, 

ktorý má chrániť, no nie na úkor porušenia iného, vyššieho princípu. Ak teda 

slovenskí únoscovia počítali s odlišným postojom rakúskej strany, možno 

povedať, že predpokladali jej rigidný postoj, že bude aplikovať onú literu bez 

ohľadu na okolnosti, ako to tak často býva v prípade slovenských súdov. Únos 

sa teda nevydaril najmä pre mylné predpoklady, vychádzajúce zo 

skorumpovaných domácich okolností.  

 

Keďže ani ja som nepochyboval o násilnom zavlečení syna, pretože som 

bol prvý, kto ho na vlastné oči videl niekoľko hodín po únose, chcel som 

prispieť k tomu, aby nedošlo k chybnému medzinárodnému precedensu. O tom, 

že na únose sa podieľala SIS, existujú dôkazy a výpoveď svedka.  

Vyšetrovanie únosu sa postupne rozplývalo do stratena. Ale plány 

režisérov sa nesplnili, pretože scenár sa im úplne vymkol z rúk. Prezident 

Kováč obvinil Slovenskú informačnú službu z únosu syna. Premiér Mečiar sa 

dožaduje dôkazov namiesto toho, aby ich poškodenej strane predložil on sám 
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– to znamená, nechal únos dôkladne vyšetriť. Minister vnútra Hudek strieda 

vyšetrovateľov so zámerom, aby sa celé vyšetrovanie zahmlilo a potvrdil sa 

akýsi „samoúnos“. Minister zahraničia Schenk koná tak, aby nekonal – aby v 

rámci svojich ministerských možností neprispel k návratu uneseného Kováča. 

Generálny prokurátor Vaľo prepustil z väzby hlavných podozrivých... Ľudovo 

povedané, únos sa nepodaril a čím viac sa retušuje, tým viac vystupuje do 

popredia jeho karikatúra.  

Ladislav Pittner v máji 1996 odovzdal správu občianskej komisie, ktorá 

suplovala štátne orgány a pokúsila sa vniesť do prípadu zavlečenia svetlo. 

Podľa tejto komisie nesie Generálna prokuratúra SR bremeno preukázania, 

prečo nesúhlasila s trestným stíhaním osôb, ktoré navrhovali vyšetrovatelia. 

Takisto aj minister vnútra je zodpovedný za to, že sa nedokázalo, že naozaj 

išlo o únos Michala Kováča mladšieho.  

Vypätú atmosféru v spoločnosti náhle okorenil zverejnený rozhovor šéfa 

SIS Ivana Lexu s ministrom vnútra Hudekom. Telefonický rozhovor bol 

nahraný tajne a mnohokrát publikovaný. Znesie všetky kritéria nášho 

politického parakabaretu. Je primitívny, hrubiánsky a vulgárny. Hovorí sa 

v ňom o výmene vyšetrovateľov, ktorých nakopú do gúľ, ale aj o puse na čelo, 

ktorú dostane minister vnútra. Svedčí o úbohej politickej, profesionálnej i 

ľudskej úrovni „absolútnych víťazov“. Aj o tom, že tieň podozrenia na Ivanovi 

Lexovi nie je náhodný.  

*V každej správnej totalite vinníkom je obeť... Úroveň spoločnosti je 

merateľná aj úrovňou nezmyslu, ktorý sa snažia nahovoriť obecenstvu jej 

reprezentanti...* 

„V rozpore so zaužívanými medzinárodnými zvyklosťami nenasledoval 

z oficiálnych miest protest proti zatknutiu a započatiu konania o vydaní, ktoré 

boli umožnené násilným zavlečením slovenského štátneho občana Michala 

Kováča z výsostného územia jeho vlasti do Rakúska a nepožadovalo sa jeho 

neodkladné navrátenie, a to napriek skutočnosti, že vláda SR sa musela 

dozvedieť o skutočnostiach, ktoré viedli k zatknutiu M. Kováča.“ Táto lekcia z 
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rakúskej strany na pár týždňov zneistila koalíciu. Súbeh mračien nad jej činmi 

naznačil, že politické správanie vo vlastnej krajine s pravdepodobnosťou 

rovnou úplnej istote odďaľuje prijatie do zahraničných štruktúr. Únos mal 

poslúžiť na diskreditáciu prezidenta, no celkom nečakane a proti pôvodným 

zámerom diskreditoval Mečiara a jeho vládu. Systém, ktorý to umožňoval, už 

mal v tom čase aj meno – publicisti ho nazvali mečiarizmom.  

Po správe o činnosti SIS, pozošívanej z hmlistých a zavádzajúcich 

informácií, ktoré odzneli v parlamente vypukla v médiách vlna kritiky. 

Kancelária prezidenta totiž v správe prednesenej Ivanom Lexom identifikovala 

nezákonné činnosti SIS: 

„Správa, ktorú predniesol Ivan Lexa v Národnej rade SR, predovšetkým 

dokazuje, že SIS významným spôsobom prekračuje hranice zákona, ba čo 

viac, venuje sa aktivitám, ktoré jej zákon nedovoľuje. Z nijakého ustanovenia 

zákona nevyplýva oprávnenie SIS sledovať a hodnotiť činnosť prezidenta 

republiky, predstaviteľov politických strán, cirkví a novinárov. Správa sa však 

venuje predovšetkým týmto oblastiam... súčasná situácia Slovenska naliehavo 

vyžaduje personálne zmeny nielen na poste riaditeľa SIS, ale aj na poste 

generálneho prokurátora a ministra vnútra...“ píše sa v stanovisku kancelárie. 

Pochopiteľne, na takéto vyhlásenie muselo prísť kontravyhlásenie, a 

poskytol ho samotný Mečiar: 

– Ak by prezident nemal imunitu, bol by v kauze Technopol 

pravdepodobne obvinený...  

Naviac, o príprave únosu syna vraj prezident vedel predom, ale chcel z 

toho politicky ťažiť.  

– Čo urobila vláda v záujme vášho syna? – pýtajú sa novinári prezidenta 

republiky.  

– Nie som spokojný so stanoviskom vlády k mojej žiadosti, aby 

ministerstvo nótou požadovalo vrátenie občana, ktorého násilím odvliekli. 
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*Každá autoritatívna moc má svoj polčas rozpadu* 

31. august 1995 možno považovať za akýsi vrcholový dátum, singulárny 

alebo kritický bod Mečiarových politických i osobných ťažení. Od 17. 

novembra 1989 až do 31. 8. 1995, teda takmer šesť rokov, možno Mečiarove 

kroky vnímať ako razantné a útočné, smerujúce k postupnému vytváraniu 

pyramídy osobnej moci. Zároveň ich možno v zápase s jeho politickými i 

osobnými odporcami hodnotiť ako veľmi úspešné. Samozrejme, že úspešnosť 

diktujúceho politika má dosť obmedzené zdroje. Preto si musí vypomáhať 

populizmom, klamstvom a pritvrdzovaním režimu. Už sme na inom mieste 

spomínali, že autoritársky režim buď neustále pritvrdzuje muziku, alebo sa 

rozpadá. Takže veľa možností na prežitie k dispozícii nemá. Z toho plynie 

skutočnosť, že autoritársky typ politiky má jasné hranice, kedy sa celkom 

zákonite zvrháva na diktatúru. Sumár Mečiarových krokov, najmä po vzniku 

republiky roku 1993, je dlhým výpočtom faktov o politickom pritvrdzovaní: 

od vyhrážok v Zlatej Idke, cez parlamentnú noc na jeseň 1994, plošnú výmenu 

štátnych úradníkov, zľahčovanie a prekrúcanie demaršov krajín EÚ a USA, 

nerešpektovanie a pošliapavanie ústavy, bezuzdnú privatizáciu 

stámiliardového majetku všetkých občanov krajiny, až po bezprecedentné 

výpady proti prezidentovi, a napokon kriminalizácia a politicky motivovaný 

únos jeho syna. To všetko sa udialo za jeho vládnutia.  

Deň únosu Michala Kováča mladšieho, 31. august 1995 sa pre Mečiara 

stáva dňom vrcholiaceho postupu na ceste k autoritatívnej, absolútnej moci. 

Nie je isté, aké mal Mečiar so svojou tieňovou skupinou skutočné zámery. Či 

plánoval Miloševičov juhoslovanský, alebo Lukašenkov bieloruský model 

úzkej vládnucej miliardárskej oligarchie, prepojenej s podsvetím a vlastnými 

paralelnými štruktúrami. A ak, ako plánoval zapojenie do medzinárodného 

spoločenstva – či s použitím Klausovej floskule o tom, že špinavé peniaze 

neexistujú a nesmrdia, alebo počítal s tým, že vstup do svetového klubu 

vplyvných nevyžaduje mravné pozadie.  

Zatiaľ je ťažké hľadať odpovede na podobné otázky. Isté je však to, že 

posledný augustový deň roku 1995 znamená prielom v úsilí presadiť na 
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Slovensku diktátorské ambície. A to nielen preto, že únos sa vlastne nevydaril 

a reakcia bola iná, než si osnovatelia únosu predstavovali. 

Prielom Mečiarovho ťaženia spočíva v tom, že už prekročil hranice 

bežného autoritatívneho politika zaostalej krajiny a vstúpil do bludného kruhu 

očividných kriminálnych praktík. Vycúvať, či kamuflovať incident s únosom? 

Od toho dňa už každý krok postupujúceho a obávaného politika neznamená 

posilnenie jeho pozícií, najmä v medzinárodnom meradle. Všetky jeho ďalšie 

útoky, intrigy, kauzy, škandály, smrť Róberta Remiáša, súvisiaca s únosom M. 

Kováča ml., ďalšie odoberanie prezidentských právomocí majú od toho dňa 

obranný charakter. Podstatnú časť energie od 31. augusta 1995 už musí Mečiar 

a Ivan Lexa vynakladať na zabezpečenie vlastnej obrany. Zlomový augustový 

deň znamená pre predsedu vlády Mečiara chvíľu, keď hodiny slávy dosýpali 

svoj piesok. Teraz prišiel čas prevrátiť hodiny na druhú stranu, čiže z nôh na 

hlavu. Nadišiel čas vymýšľania rôznych obranných konštrukcií, zahládzania 

stôp. Treba však čeliť aj vážnym obvineniam zo strany krajín EÚ a USA. Pod 

drobnohľadom európskych štruktúr už nie je ďalej možné kráčať cestou 

konfrontácie, ďalších únosov, a získavať lacný úspech nevyberanými útokmi. 

Mečiarovo slnko v nadhlavníku začalo pomaly, avšak neúprosne klesať. 

Polčas rozpadu mečiarizmu na Slovensku sa pomaly začal odratúvať.  

*Vykladači tovarišovej politiky sa neustále oháňajú mladou 

republikou. A trpezlivý občan čaká, že mladá republika snáď jedného dňa aj 

dozrie, dospeje, zmúdrie. Ale našinec má právo zároveň sa opýtať, prečo 

práve on má byť svedkom múdrenia posttotalitných nevedomcov a 

hlupákov? Vari nestačilo, že trpezlivo znášal nekonečné, pomalé múdrenie 

tých komunistických?* 

Slovenská spoločnosť je politikou rozdelená do takej miery, že 

rozhádané sú aj rodiny. Akonáhle sa začne diskusia o politike, hneď je oheň na 

streche. Prívrženci Mečiara radi kričia – dvesto Mečiarov nám treba! Jeden je 

málo! Mnohí z nich nechápu rozdiel medzi ľudovou bodrosťou a politickou 
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kultúrou. Prirodzene, netušia, že dvesto Mečiarov nemôže existovať vedľa 

seba. Nemôžu existovať dokonca ani dvaja. Ale na to prídu až neskôr. 

*Mečiar je správny chlap. Vie sa zasmiať, zavtipkovať, zaspievať si, 

zabohovať a keď treba, aj tresnúť po stole. Politiku zniesol z hradov a 

zámkov medzi ľud, do športových hál. A ľud šalel, napodobňoval svojho 

tovariša, až sa miestami ľudu zdalo, že politiku robí samotný ľud* 

Pred ním robilo politiku v dave a pre dav viacero iných zaujímavých 

osobností – napríklad Fidel Castro, on je však skôr rečník námestia. 

Pouličným kabaretiérom bol tiež český republikán Sládek. Všetci kabaretní 

politici majú prednosť v tom, že dokážu zaujať a vtipne kritizovať minulosť, 

a najmä svojich politických kolegov. Keď však majú rozprávať o budúcnosti, 

od úst im odpadávajú ťažkopádne, hmlisté predstavy, alebo doslova nezmysly. 

Ešte užitočnejšie býva ich hovory k ľudu prepísať na papier. Až vtedy 

poslucháč a čitateľ zistí, koľkými nezmyslami, falošnými číslami, 

vymyslenými argumentmi, koľkými neoveriteľnými nepravdami aj 

obyčajnými klamstvami dokážu títo rétori oblažiť svoj dychtivý poslucháčsky 

ľud.  

Náš tovariš, vzhľadom na nestále počasie na námestiach, je halový 

rečník. Nik ho nemôže obviniť z pouličnosti, aj keď sa tu a tam zastrájal, 

koľko ľudí – ak sa mu zachce – do ulíc vyšle. Prostorekosť je úplne 

porovnateľná s komunistickým rozprávačom Klementom Gottwaldom. 

Senzáciechtiví ľudkovia iné ako prostorekosť od svojho obľúbenca ani 

nečakajú. Stačí im pocit, že spolu so svojím majstrom majú navrch nad inými 

politikmi, nad inými občanmi, veď to akoby sami boli politikmi. Pre 

zakomplexovaných a sklamaných ľudí môže byť niekoľkohodinový pobyt v 

športovej hale v spoločnosti vodcu aj celoživotným zážitkom. 

A vodca sa svojim priaznivcom odvďačuje. Tak, že niektoré „štátne a 

politické kroky“ oznamuje predseda vlády najprv v športovej hale. Napríklad, 

že už sú pripravení opoziční poslanci, ktorí doplnia potrebný počet na 

odvolanie prezidenta. „Najkrajšie by bolo prijatie zákona, ktorým sa ukončí 
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funkčné obdobie prezidenta,“ zasníval sa Mečiar. A neostane len pri 

bratislavskom obecenstve: putuje po halách celého Slovenska, s cieľom 

dosiahnuť vypísanie referenda o odvolaní prezidenta. Dav v športovej hale, 

verný svojmu intelektu a naturelu, reve od nadšenia rovnako na východe i na 

západe. 

*Na podpisové kampane sme si zvykli dávnejšie* 

Ministerstvo kultúry pod vedením spisovateľa Ivana Hudeca sa celkom 

samozrejme pridalo k protiprezidentskej kampani. Svojim podriadeným 

inštitúciám vyslalo faxom prehlásenie o tom, aby prezident odstúpil z funkcie. 

Novinári celkom nepokryte prirovnávajú Mečiara k jeho predchodcovi z 

konca totality – Jakešovi, ktorý na sklonku režimu tiež organizoval bublinové 

podpisové akcie. Hovorkyňa ministerstva Marta Podhradská potvrdila pravosť 

Prehlásenia a odôvodnila ho potrebou „rozvoja demokratického systému“. V 

takejto zvrátenej logike hovorkyne sa potom celkom pochopiteľne javí aj jej 

presvedčenie, že „majú na to právo, a dokonca povinnosť“. Prezident, 

zvyknutý na každodenné petície znásilnených inštitúcií, aj túto akciu považuje 

za komický pokus o návrat do päťdesiatych či sedemdesiatych rokov.  

*Päťdesiate, sedemdesiate, deväťdesiate... ako nám to pekne vychádza, 

totalitne: roky stalinské, roky brežnevovské, roky mečiarovské...* 

A náš tovariš na ceste za majstrovstvom v slovenskej vyhni nechce veriť, 

že ho stihne osud, ktorý spravidla dobehne každého diktátora. Že v tom 

najšťastnejšom prípade ostane sám „jako kůl v plotě“.  

*Kto má aký účet v rakúskej banke* 

 Vládny denník Slovenská Republika v celkovej hystérii vytváraní 

napätia okolo prezidenta a výrobe škandálov okolo jeho syna pokračuje ďalej 

– tentoraz priniesol správu, že prezident Michal Kováč má v rakúskej banke 

23 miliónov šilingov.  

Podsúvanie takýchto správ má vážne opodstatnenie. Pripomína 

nenápadnú informáciu o tom, že jeho manželka je židovka, aby sa povzbudil 
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a pripomenul slovenský antisemitizmus. Z tohto istého súdka je aj správa 

o prezidentovom konte. Na Slovensku je totiž všeobecne známym mravným 

krédom – chudoba. Už v detských rozprávkach sa chudobe pripisuje mrav, 

kým bohatstvu, naopak, hriešnosť. Avšak v každej rozprávke sa napokon 

z chudáka stáva boháč, a tak sa relativizuje mravnosť chudoby, alebo aspoň 

prezrádza skutočná túžba chudoby. Veľmi podobne to vyzerá aj v živote. Ak 

niekoho treba znemožniť, často sa poukazuje na jeho príliš vysoký plat, 

„tučné“ konto, majetok. Akoby, v zmysle ľudových rozprávok, bohatstvo bolo 

niečím nečistým. Samozrejme, nik nedopovie, že obvinený nešťastník to 

získal nepoctivým spôsobom. Dopovedať totiž otvorene čosi také by bolo dosť 

riskantné, preto podobné správy rátajú s tým, že čitateľovi to ozrejmí jeho 

vlastná ľudská závisť.  

– Ako ste prijali správu, že v Rakúsku máte 23 miliónov šilingov? – 

dostáva otázku prezident.  

– Správa ma potešila, rozosmiala a potom zarmútila. Potešila ma preto, 

že nikdy som takúto sumu nevlastnil a neznámy darca ju vložil na konto, ktoré 

som nikdy neotvoril. Rozosmiala ma preto, že v scenári diskreditácie hlavy 

štátu pokračujú jeho autori aj takýmito naivnými metódami. Ale ak tam naozaj 

sú, potom ich rozdám detským domovom na Slovensku.  

Prirodzene, išlo o falzifikát, ale denník z toho žil ešte pár týždňov a 

mystifikoval svoju vďačnú čitateľskú obec. Ale autori sa opäť trocha 

pozabudli – ich podvod veľmi rýchlo odhalili novinári. Zistili, že výpis z 

banky bol sfalšovaný. Výrobcovia škandálov s rukopisom ambicióznych 

eštebákov z päťdesiatych rokov sa opäť znemožnili spoločensky, dokonca aj 

medzinárodne. Ozvala sa aj rakúska banka Raiffeisen a slovami hovorcu G. 

Karaseka dementovala klamstvá okolo účtu prezidenta. Jána Smolca a jeho 

noviny ponechala v žumpe vlastných výmyslov. Súdny človek s pocitom pre 

zodpovednosť by sa pred tvárou obecenstva od hanby prepadol do nenávratna, 

nie však poslanec za HZDS a šéfredaktor Slovenskej Republiky. „O pravdu sa 

treba hrať“, oznamuje verejnosti. Jeho perfídna „hra“ so zámerom vyrobiť z 

prezidenta defraudanta skončila uverejnením ospravedlnenia. Ale ešte aj to 
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malo svojský rukopis: „Nikdy sme netvrdili, že prezident je majiteľom konta. 

Len sme sa, prosím, pýtali.“  

„Myslím si, že tentokrát sa už budeme nútení obrátiť na súd,“ mieni 

prezident a napokon sa súd aj uskutočnil a denník ho na celej čiare prehral.  

*Bez škandálov sa to nedá* 

Škandály, neprehľadná politika, arogancia, štátna kriminalita, to všetko 

nás vzďaľuje od NATO a Európskej únie. Ale zdá sa, že vládna koalícia 

naďalej brnká na tenkú strunku, napnutú „medzi Východom a Západom“. Zdá 

sa, že koalícia je pyšná na geografickú polohu a snaží sa vyťažiť zo svojej ešte 

stále nejasnej budúcej orientácie. Dlhší čas sa zapodieva záujmom o os 

Moskva – Minsk – Belehrad. Zároveň občas pripomenie svoj záujem o 

západnú orientáciu, pričom výhrady vyslovené v demaršoch ignoruje.  

Oporami „mostu medzi Východom a Západom“ mali byť rusko-

slovenská banka a spoločný plynárenský podnik. Štýl hry na tejto strune bol 

na skutočné možnosti Slovenska príliš sebavedomý. Pomyselní majitelia 

geografického kúska Európy nerátajú s niečím, čo im v zásade chýba, preto 

tieto počty nie sú a nemôžu byť správne: nerátajú s politickou morálkou 

Západu a civilizačnými atribútmi západnej politiky. Nerátajú s tým, lebo na 

politických školeniach v minulom režime sa to neučili a marxizmus sa 

s hodnotami „starého sveta“ rozlúčil už dávno.  

Na druhej strane, stalinsko-brežnevovských praktík je nadostač, ale 

Európa už s nimi nepočíta, ani len s ako nechcenou komédiou. Kto to vysvetlí 

slovenským politikom v HZDS, SNS, ZRS, ktorí demarše považujú za chválu 

svojej doterajšej politiky?  

Rozvírenú hladinu úvah, prehlásení, ale i záväzkov o smerovaní 

Slovenska rozvíril začiatkom roka 1997 ruský veľvyslanec Zotov. V ostrom 

vystúpení kritizoval slovenské rozhodnutie orientovať sa na vstup do NATO. 

Na očividný nátlak a zásah do vnútorných záležitostí krajiny nereagoval ani 

parlament, ani vláda. Reagoval prezident Kováč a pozval veľvyslanca na 

rozhovor, aby vysvetlil obsah svojho prejavu. Bolo to stretnutie ako spred 
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tridsiatich rokov – veľvyslanec hádzal hromy a blesky na NATO. Reakcia 

Michala Kováča bola pokojná, rýchlo zistil, s kým má do činenia, a láskavo ho 

zorientoval v novej politickej situácii na Slovensku. Veľvyslanec pochopil, na 

obranu svojich postov už slov nenašiel a chladne sa rozlúčil. 

 

S orientáciou na Rusko sa stále pohrávalo mnoho našich občanov 

i politikov. Ovplyvnení populistickými rečami akoby uvítali skutočnosť, že 

nemusia toľko samostatne premýšľať. Smutné je, že štvrtina občanov krajiny 

vytrvalo volí svojho insitného kabaretiéra a nedokáže zbaviť vlastnú republiku 

primitívnej vulgárnosti a už aj kriminálnych živlov. Pritom netreba na to veľa, 

stačí uvážlivejšie nakladať so svojím voličským hlasom. Dať svoj hlas 

kultivovanosti a kultivovanosť aj vyžadovať. Takže od milióna voličov 

chceme práve to, čo od našich pradedov chcel už Jonáš Záborský, alebo jeden 

z najväčších slovenských vzdelancov na prelome 19. a 20. storočia, Ján 

Lajčiak – pracovitosť, ozajstnú vieru a vzdelanie. Zatiaľ však akoby milión 

voličov skôr verilo inému Jánovi – Ľuptákovi, že „inteligencie je tu dosť“. 

Ľud slovenský sa stále a stále necháva uniesť populistickými rečami.  

Anglické Financial Times o situácii u nás napísali: „V takom zmätku sa 

vynárajú pochybnosti, či Mečiar dokáže vybudovať moderný demokratický 

štát, schopný vstúpiť do Európskej únie, o čom západné vlády vyslovili 

pochybnosti, riskujúc, že budú obvinené zo zasahovania do vnútorných 

záležitostí Slovenska.“  

 

*Česko – slovenský mier v Amerike* 

V októbri odcestoval prezident republiky pri príležitosti osláv 50. výročia 

vzniku OSN na pracovnú návštevu do USA. Za účasti Billa Clintona a 

Václava Havla otvorili Národné české a slovenské múzeum a knižnicu. 

Prezident Clinton o nás povedal, že dva neveľké stredoeurópske národy mali 

vždy pozitívny vzťah k veľkým Spojeným štátom americkým. Dokonca aj kus 

našich dejín sa odohral na pôde USA. Pre nás celkom potešiteľne vyjadril 

hrdosť nad tým, že sa nachádza v spoločnosti Václava Havla a Michala 
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Kováča – dvoch prezidentov z dvoch spomínaných krajín. Každého prezidenta 

zvlášť vyzdvihol za ich osobitý prínos pre rozvoj demokracie.  

Z vyslovených myšlienok možno vypozorovať, že postavenie obidvoch 

prezidentov je odlišné. Havlov dlhoročný zápas o demokraciu a základné 

slobody je dnes váženou minulosťou a v Čechách ide o prehlbovanie prijatých 

demokratických princípov a vzťahov.  

Inak je to v prípade Kováča. Jeho zápas vo vlastnej krajine je odlišný od 

pôsobenia Václava Havla v Čechách. Kováč pôsobí v pomeroch, ktoré síce 

majú oficiálne znaky demokracie, no sú naplnené neutíchajúcou túžbou 

prispôsobiť demokraciu diktátorským spôsobom. Kováčov zápas je teda 

zápasom s totalitou transformovanou na nové pomery. Predstavitelia 

mečiarizmu síce deklamujú orientáciu na západné demokratické hodnoty, ale 

ich činy svedčia o nechuti a neochote skutočne a vierohodne tieto hodnoty 

napĺňať. Naviac, masovou politickou protiprezidentskou kampaňou vnášajú 

chaos medzi dezorientovaných občanov s cieľom dosiahnuť akési celonárodné 

odsúdenie prezidenta. O čo väčšie úspechy slávia Mečiarovi priaznivci roku 

1995 doma, o to menšie žnú v zahraničí, kde princípy, prejavy a ciele totality 

sú dôkladne preskúmané už celé desaťročia.  

Neporovnateľne ťažšia pozícia prezidenta Kováča je teda dôvodom, že 

prezident Clinton vyzdvihuje Kováčov prínos v ťažko sa rodiacej demokracii a 

jeho principiálne postoje v tomto neľahkom zápase.  

V čase prezidentovej návštevy v USA zasadá Republikové 

predstavenstvo HZDS a „naďalej sa kriticky pozerá na prácu prezidenta, ktorý 

sústavne poškodzuje dobré meno našej republiky“. Ak by sme to rozobrali do 

dôsledkov, potom v prenesenom zmysle je aj stretnutie s americkým 

prezidentom poškodzovaním záujmov republiky. Predáci hnutia akoby stratili 

súdnosť a nevideli za hraničnú čiaru krajiny, v ktorej sa správajú ako 

gubernátori vzdialeného zapadákova. Nuž ale o totalite je predsa známe, že 

súdnosť, miera rozvahy je niečo, čo v nej s postupujúcim časom rapídne 

ubúda. A ak totalitná Slovenská republika dokázala roku 1942 vyhlásiť USA 
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vojnu, prečo by v podobnej krátkozrakej spupnosti nemohla pokračovať aj 

mečiarovská filozofia?  

Na nekonečnú reťaz obvinení je treba reagovať najmä preto, že signály 

prichádzajúce z krajín EÚ vyjadrujú vážne obavy. Novinári kladú otázku ako 

to naša vláda myslí so začlenením do jej štruktúr. Prezident po návrate z USA 

racionálne hodnotí situáciu: 

 

„Demokratická verejnosť a v zhode s ňou aj ja považujeme za 

podkopávanie ústavných pomerov to, na čo upozorňujú demarše členských 

štátov EÚ a USA. Nič nespochybňuje väčšmi dôveryhodnosť nášho štátu ako 

centralizácia moci namiesto jej decentralizácie, upevňovanie štátneho 

dirigizmu namiesto rozširovania slobodného trhového systému... Zmeniť treba 

nie prezidenta, ale spôsob vnútornej politiky, ktorá vháňa spoločnosť do 

zbytočných sporov, spochybňuje zásady právneho štátu,“ hovorí prezident v 

rozhlasovom prejave začiatkom novembra 1995. „Treba si uvedomiť, že ak 

pätnásť členských krajín Európskej únie a USA vyjadria isté znepokojenie, že 

to nie je kvôli tomu, že tu vyčíňa prezident, ale snáď pre to, aké kroky urobila 

a robí vládna koalícia. Istú medzinárodnú izoláciu môžeme očakávať.“ 

 

Ako reakcia na prezidentove správy z USA prichádza návrh SNS zriadiť 

komisiu na vyšetrenie činnosti hlavy štátu, pretože „naša strana viackrát 

zdôraznila, že má podozrenie, že sa prezident Kováč dopustil trestného činu 

vlastizrady“, mieni podpredsedníčka SNS Anna Malíková a pokúša sa dať tak 

facku nielen pätnástim krajinám EÚ, ale aj USA. A opäť jeden príklad 

jednorozmerného myslenia tých, ktorí sa s komunizmom „nikdy 

nestotožňovali“. Nuž, možno s komunizmom a jeho ideálmi nie, ale 

komunistické praktiky, využívajú bez akýchkoľvek škrupúl takmer každý deň.  

KDH na ďalšiu vlnu výpadov proti prezidentovi, ktorá sa zdvihla po 

publikovaní názoru západných krajín na úroveň slovenskej demokracie, 

reaguje: „Michal Kováč sa stáva symbolom odvahy človeka, ktorý pred 

zrakmi celého národa, zbavený temer všetkej reálnej moci, prenasledovaný a 
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osočovaný, nesie kríž svojej povinnosti voči našej zeme neochvejne ďalej.“ 

Okrem toho KDH vyzdvihuje, že prezident Kováč si získal podporu 

významných osobností sveta aj mnohých občanov a to aj napriek tomu, že je 

na neho vyvíjaný nesmierny politický tlak.  

Čas plynie a vládna koalícia všemožne spriada pavučinu lží okolo únosu 

syna prezidenta a viac a viac sa zaplieta do vlastných výmyslov. Jedno 

klamstvo vyvracia druhé, Mečiar celkom bez škrupúľ a cynicky tvrdí, že únos 

„pomohol prezidentovi lepšie sa zviditeľniť“ a vyslovuje podozrenie, „že sa 

Kováč mladší uniesol sám“. Minister Ľudovít Hudek nereaguje na žiadosti 

prezidenta o informácie o postupe vyšetrovania. Riaditeľ SIS Ivan Lexa sa zo 

spleti výmyslov chce vymotať otvoreným listom prezidentovi. Úroveň 

slovenskej politiky sa zásluhou „víťazných strán“ posunula na úroveň 

rozvadených báb z horného a dolného konca. Po tom ako verejnoprávna 

televízia odvysielala výpovede rôznych falošných svedkov okolo „kriminálnej 

činnosti“ Kováča mladšieho, prezident v odpovedi Ivanovi Lexovi celkom 

otvorene veci pomenúva:  

 

„Hrubé a nezákonné útoky odsúdeného zločinca v televízii nielen na 

môjho syna, ale aj na mňa, ďalšie dôkazy o zahladzovaní stôp trestného činu 

zavlečenia do cudziny ma nútia reagovať rovnakou formou. Vaše znepokojenie 

zrejme vyplýva zo svedeckých výpovedí, z vecných a listinných dôkazov, ktoré 

zreteľne poukazujú na účasť príslušníkov SIS a špeciálnej techniky SIS na 

prepadnutí a zavlečení občana SR do cudziny. Hlboko ma znepokojil Vami 

vyjadrený záujem SIS na osvetlení podozrenia, ktoré má zatiaľ bavorská 

prokuratúra voči môjmu synovi. Veď vyšetrovanie poškodenia Technopolu ani 

akákoľvek účasť či spolupráca na ňom... nepatrí podľa zákona medzi úlohy 

SIS. Preto po Vami potvrdenom sústreďovaní informácií o činnosti prezidenta 

republiky, jeho rodinného a pracovného okolia je záujem SIS o kauzu 

Technopol ďalším dôkazom Vašej nezákonnej činnosti.“ 
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Svoj sľub, že KDH postaví pred súd páchateľov únosu syna prezidenta, 

Ján Čarnogurský skúšal splniť. KDH sa niekoľkonásobne pokúsilo postaviť 

ich pred súd, ale márne. Počas Mečiarovej vlády nenašlo dostatočnú podporu 

u kolegov poslancov; aj keď je SDĽ tiež v opozícii, práve ona sa stavia voči 

pokusom vyšetriť zločiny a napraviť krivdy veľmi rezervovane a nepodporuje 

snahy kolegov poslancov.  

Aj mnoho iných zločinov ostalo nevyšetrených a nepotrestaných. Aby 

opäť a opäť zakladali a potvrdzovali premisu, vyslovenú o Slovensku 

viacerými zahraničnými novinármi ako o mafiánskej krajine, kde pokojne 

môže pôsobiť banditizmus a slovenské právo nemá síl sa s ním riadne 

vysporiadať. Naopak, nevyšetrené a nepotrestané zločiny len utvrdzovali a 

utvrdzujú zločincov, že páchať zločin je možné a dokonca aj pomerne 

bezpečné, pretože síl postaviť páchateľov pred súd je žalostne málo.  

Na sklonku roka 1995 možno už len smutne konštatovať skutočnosť, že 

v tomto roku sa Slovensko nestalo cieľovou stanicou ani jedného významného 

politika. Okrem pápeža...  

 

„Naše slovenské, často vypäté vlastenectvo, patriotizmus či 

nacionalizmus boli dlho, prakticky až do vzniku Slovenskej republiky, 

obranným postojom. Svet mal preň pochopenie. Bolo treba brániť sa proti 

etnickému zániku, proti prevahe, neskôr bolo treba bojovať za väčšiu, 

primeranejšiu účasť v zastúpení Slovákov. Dnes nemusíme národnú identitu 

brániť obracaním sa do seba, izolovaním, podozrievaním, či nepriateľstvom 

voči všetkému, čo je rozdielne či cudzie. Nemusíme sa báť ani úprimnej kritiky 

zvonku. Nemôžeme dať podnet, aby Slovensko považovali za ďalší skanzen 

nacionálneho fanatizmu. Odsúdeniahodné na tom je, že viacerí z extrémnych 

nacionalistov na oboch stranách sú včerajší internacionalisti,“ uzatvára rok 

1995 prezident Kováč svoj príhovor v denníku Národná obroda. 

 

Jeseň roka 1995 je poznamenaná aj škandálom, ktorý sa nedostal do 

médií a vyšiel najavo až po skončení prezidentského funkčného obdobia. Išlo 
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o odpočúvanie priestorov prezidentovho úradu, ale aj rodinného domu. Úrad 

pre ochranu ústavných činiteľov nechal namontovať zariadenia špeciálnej 

techniky, ktoré mali rušiť odposluch miestností, kde sa zdržiaval prezident 

i jeho najbližší spolupracovníci. Pri kontrole týchto zariadení vyšlo najavo, že 

sú nefunkčné a bolo treba privolať súkromnú firmu, ktorá dodatočne zariadila 

aby odpočúvanie nebolo možné. Vtedy už nik nepochyboval, že úrad 

prezidenta ďalej bojuje so Slovenskou informačnou službou.  

*Máme za sebou pomerne ťažký, zložitý rok, ale aj nádejný rok 1996* 

Takto začína svoju novoročnú reč Michal Kováč. Koľko síl ho stála táto 

realistická veta na prahu nového roka?  

Občanov to možno ani príliš nezaujíma, skôr chcú počúvať niečo 

o riešení svojich problémov, nie prezidentových. Prezident po smutnom roku 

1995 hovorí nanajvýš diplomaticky a s obrovským odstupom od ťaživých 

problémov. Pripomenie však pokusy privlastňovať si národnú myšlienku na 

povýšenecké vyvyšovanie sa nad inak zmýšľajúcimi občanmi. Podľa OSN bol 

rok 1995 Rokom tolerancie a pre Slovenskú republiku skôr smutným pravým 

opakom. Pripomenie, že bol to skôr rok politickej odplaty, plný nenávisti a 

zloby. A že je treba zvýšiť spoločenskú váhu morálky, profesionálnej cti a 

vysokej odbornosti. Pripúšťa aj chyby a omyly, aj potrebu priznať si ich a 

nabáda k tomu aj všeobecnú pospolitosť. A vysiela jemný odkaz aj smerom k 

oponentom, ktorí mu už nevedia prísť na meno, keď povie, že nadišiel čas 

vzdať sa túžby po odplate. Lebo každá moc ich vždy bude mať – aj kritikov aj 

oponentov.  

Povedané jazykom občana, rok 1995 bol zlý. Bol však len vyvrcholením 

úsilia celej polovice dekády. Úsilia o víťazstvo v bezohľadnom zápase o 

svojráznu podobu demokracie na Slovensku. Sú to roky, ktoré sa nesú v 

znamení mimoriadneho napätia – politického, ale i spoločenského. 

Pripomeňme si – pád komunizmu, zmobilizované národniarske sily, 

prešpikované bývalými komunistami aj množstvom spolupracovníkov ŠtB, 

delenie republiky, ekonomické vysporadúvanie po federácii, privatizácia... 
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spoločnosť zažíva enormné množstvo zmien, občania podchvíľou stoja v 

radoch pred spupnými úradmi, ktoré si ponechali svoj odstrašujúci modus 

vivendi z čias komunizmu. Tlačenicu je cítiť na každom kroku – v privatizácii, 

politických stranách, v médiách. Na každom kroku nebývalý priestor 

dostávajú politici, vyjadrujú sa všade a o všetkom, usilovní žurnalisti z nich 

vyrobili odborníkov na všetko. Médiá vytvárajú dojem, že svet tvoria len 

politici, ich škandály, ich vzájomné vzťahy. Politické besedy hyzdia nielen 

každé nedeľné poludnie v štátnej televízii, ale preplazili sa aj do nočných 

rozhlasových programov. Možnosť anonymne telefonovať do rozhlasového 

štúdia využilo množstvo čudných indivíduí najmä na osočovanie a urážanie 

politikov, predovšetkým tých z okolia vtedajšej opozície. Treba pripomenúť, 

že frenetickou nenávisťou pri urážkach politikov ako Čarnogurský, Mikloško, 

Moravčík, a najmä prezident republiky Kováč, vynikajú práve priaznivci 

Mečiara. Jedným slovom, vybičované politické spory a konfrontácie neušetrili 

nikoho.  

A predsa sa nájdu aj takí, čo myslia v prvom rade na iných. Prezident 

v novoročnom prejave obráti pozornosť aj na ľudskú každodennosť. Doktorka 

Bohunická zachránila život dvom deťom a tak sa dostala do prezidentovej 

pozornosti.  

 

„Môžeme si byť celkom istí, že vtedy nemyslela na seba, na pohodlie, na 

slávu a výhody… prosto sú na svete aj ľudia, ktorí vo svojich mysliach 

ponechali miesto aj pre iných. Práve vďaka týmto ľuďom nemusí človek 

strácať nádej ani vieru v lepšiu časť spoločnosti.“  

V Ľubiši, v rodisku prezidenta, si Ján Šimurda ešte niekedy roku 1993 

spomína na nepríjemný zážitok spred štyridsiatich rokov. Bol ešte malý fagan, 

keď sa kúpali v Laborci, šantili, vystrájali. K rieke sa prišiel okúpať aj Mišo 

Kováč, čo študoval v Bratislave. Ako sa to už pri šantení stáva, možno Janka 

niekto posotil, možno sa potkol, možno sa len zle v tej vode nadýchol, potom 

sa jej napil, vdýchol ju do seba, a už ho čosi neúprosne vtiahlo pod hladinu, 

darmo trepotal rukami a snažil sa dostať von. Zrazu ho schytili čiesi ruky a 
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ťahali hore, nad vodu. To bezpečie slnka a vzduchu ocení len ten, kto sa aspoň 

raz v živote naozaj topil.  

– Vtedy ma zachránil ten chudý, vysoký študent. Michal Kováč, – hovorí 

Ján Šimurda. – Prezident ,– doloží hrdo. 

 

Rok 1996 sa začína bilanciami a tie na stole, nie sú nijako 

povzbudzujúce. K protiprezidentskému frontu, pripomínajúcemu niekdajší 

socialistický národný front, sa pridávajú pracovníci ministerstva 

zdravotníctva... Je smutné pozorovať, ako šesť rokov po novembri sa postupne 

udomácňujú spôsoby vnúteného kolektívneho myslenia, kolektívneho 

odsudzovania, a najmä kolektívnej neslobody. Ako ľahko ministri so svojimi 

úradníkmi dosiahli, že rôzni zamestnanci proti svojej vôli podpisujú petície na 

odvolanie prezidenta. Ako málo sme sa poučili z minulého režimu, ako málo 

si vážime možnosť byť slobodní. Akú mizivú úctu prechovávame sami voči 

vlastnému ja... 

Priaznivci hnutia vo svojej orwelovskej optike tvrdia pravý opak: „Máme 

za sebou úspešný rok,“ buráca komentár v Slovenskej Republike a v duchu 

starých tradícií maľuje tragédiu ako úspech. Nijako sa nepozastavuje nad 

postupnou izoláciou krajiny, ani nad tvrdými výčitkami krajín, medzi ktoré sa 

– aspoň verbálne – mienime zaradiť.  

Boj proti prezidentovi a jeho kancelárii neustáva, ale pokračuje aj 

v novom roku. Krátenie financií pre jeho kanceláriu má za následok, že 

prezident musí oželieť poľovnícky zámok v Topoľčiankach a vo Veľkých 

Uherciach. Zároveň sa počet pracovníkov kancelárie znížil na 50, teda menej 

ako na polovicu od stavu, keď kancelária pri vzniku republiky začínala.  
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*U nás panuje kritické posudzovanie, ktoré možno sformulovať do 

konštatovania: Ak sa o človeku veľa a zle hovorí, isto na tom bude niečo 

pravdy. Už horšie sa nám uvažuje v opačnej polohe: Ak sa o niekom tak 

veľa klame, asi bude niečo v neporiadku s autormi lží* 

Celé desaťročia sme žili v klamstve. Prispôsobili sme sa mu, niečo sme z 

neho prijali, niečomu sme pritakávali, niečomu iba tak naoko, niečomu 

celkom vážne. Vnútorne sme si síce zachovali svoju pravdu, ale jej kvalita je 

dosť diskutabilná, lebo aj ona je do istej miery poznačená presilou okolitých 

lží.  

Zaujímavé a pre triezvych občanov aj povzbudzujúce bolo, že v presile 

klamstva si prezident zachováva nespochybniteľný humanistický rozmer. Na 

novoročnom stretnutí so zástupcami diplomatického zboru prezident hovorí, 

že za sebou má síce ťažký, zložitý, ale zároveň aj nádejný rok. Na stretnutí so 

zástupcami cirkví na Slovensku apeluje na veriacich, aby pomohli obnoviť 

smerovanie k mravnej obnove spoločnosti. Nechýbali vyjadrenia, že postoje 

prezidenta sú pre cirkev veľkým vzorom a oporou.  

– Myslím, že pre zjednotenie rozhádaných politikov by boli osožné 

spoločné modlitby, – navrhol prezident.  

Predstavitelia cirkví myšlienku prijali. No Vladimír Mečiar oponuje, že 

nevidí dôvod, prečo by sa mal chodiť modliť s hlavou štátu.  

– Svoj rozhovor s Bohom si vybavím aj bez Michala Kováča, – 

odkazuje. 

Nie je zložité predstaviť si pobavenú reakciu bývalých súdruhov na 

návrh na akési modlenie. Slovensko, pupok sveta pomastený volebným 

víťazstvom, má predsa žiarivú budúcnosť a jediný problém – tým je prezident! 

Ak odstúpi, nijaké modlitby nebude treba.  

*História nás učí: Nepýtaj sa diktátora, čo rozprával pred rokom, môže 

ťa to stáť krk* 

Na januárovej návšteve v Nemecku Mečiar rozdáva sľuby. S dokonalou 

bravúrou hovorí o jasnom a jednoznačnom smerovaní Slovenska do EÚ a 
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NATO. Naopak, prezident Kováč je údajne brzdou v tomto úsilí, a keďže 

doma nemá podporu, musí ju hľadať v zahraničí. Naozaj v takejto interpretácii 

sa všetko zdá nesmierne jednoduché. A aby Mečiarove filipiky mali aj pointu, 

pre nemeckú agentúru o prezidentovi s rozšafnosťou mládežníckeho 

funkcionára povie, že „napriek skutočnosti, že je našim prezidentom, 

dosahujeme vynikajúce výsledky“. O NATO a EÚ doloží so suverenitou 

politika európskeho rozmeru: „Chceme do toho klubu, a oni nás prijmú.“  

Mečiarovo sebavedomie a istota medzi zahraničnými partnermi môže 

mať viacero dôvodov – prvý je ten, že predseda vlády nepozná dosah svojich 

slov, lebo za jeho slovami sa nestretáva ochota na činy. Druhým dôvodom 

jeho sebavedomia môže byť fakt, že síce pozná dôležitosť podložiť svoje 

sľuby skutkami, ale sľúbené skutky prídu až neskôr, po iných skutkoch... a 

svet si ich bude vážiť už len preto, že vôbec prišli. A západní kolegovia sa 

napokon upokoja asi tak, ako sa upokoja rodičia, keď na chvíľu prestane 

hnevať ich nespratné dieťa.  

Nemecko je veľmi dôležitý partner Slovenska a Mečiarova návšteva by 

mohla znamenať veľa. Mohla by, keby... Po návrate z Nemecka premiér 

rovnako suverénne vyhlásil: „Na Slovensko už nepríde nijaký demarš!“ Mohli 

by sme mu zlomyseľne pripomenúť, že ešte nedávno vyhlasoval, že v 

demaršoch ich vlastne oceňujú a uznávajú, takže prečo by k nám nemohli 

chodiť demarše aj častejšie. Ale pretože vieme, že pýtať sa diktátora na 

minulosť sa nepatrí, nikomu z jeho lojálnych redaktorov nenapadlo uviesť 

hodnotenie demaršov na pravú mieru.  

Vlastný výklad zákonov, práva však pokračuje aj ďalej. V polovici 

februára 1996 sa v NR SR hlasuje o novele zákona o daniach z príjmov, 

pričom došlo k vážnemu precedensu. Hoci nebola prítomná väčšina 

poslancov, hlasovalo sa aj tak. Dokonca pred samotným aktom hlasovania ani 

neboli riadne spočítané hlasy. Takže naši ochrancovia demokracie združení vo 

vládnej koalícii si už ani nedali námahu, aby sa zapodievali nejakými 

zákonmi, pravdepodobne sústredení na fakt, že v prípade potreby je ich tak či 
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tak 83. No a že momentálne neboli prítomní, to ich väčšinovosť nijako 

nemohlo narušiť.  

*Prišiel Kováč domov – mladší* 

Po škandáloch, škandalizáciách, klamstvách a výmysloch okolo 

zavlečenia Michala Kováča mladšieho a najmä okolo jeho údajnej účasti na 

podvode voči Technopolu nastal čas, keď sa môže vrátiť do vlasti. Rozhodol o 

tom Vyšší krajinský súd vo Viedni. Predseda senátu Fridrich Novotny 

rozhodol s tým, že boli porušené ľudské práva uneseného Kováča, pretože zo 

Slovenska do Rakúska bol zavlečený proti svojej vôli. Na pojednávaní vo 

Viedni svedčil aj prezident Michal Kováč a za únoscu označil Slovenskú 

informačnú službu. Slovenské orgány ani raz nepožiadali o vydanie syna 

Kováča späť do republiky. Práve tento fakt stavia štátny aparát do pochybného 

svetla. Je výrečným svedectvom, že na Slovensku v tom čase platia takzvané 

gumené zákony, teda zákony, ktoré možno aplikovať niekedy, niekde a voči 

niekomu, a sú teda zneužiteľné.  

Môžeme si položiť otázku – ktorý občan sa za takýchto okolností môže 

cítiť vo svojej krajine bezpečne? Priaznivec HZDS? Mečiara? Kto má istotu, 

že štát, ktorému platí dane sa ho v prípade potreby zastane, tak ako sa zastane 

napríklad americká vláda svojho občania? Zaujímavé je, že s touto myšlienkou 

sa nezapodievali ani osnovatelia únosu, ani tí, čo únos bagatelizovali, či 

dokonca schvaľovali. Lebo podľa mnohých mladý Kováč „musel mať niečo za 

lubom“.  

V tlači sa medzitým objavili celkom otvorené úvahy o únose 

zosnovanom SIS, o jeho priebehu zrekonštruovanom médiami nepochybuje už 

naozaj nik. Akurát ďalšie zatĺkanie únosu je čím ďalej tým trápnejšie a jeho 

organizátori tým viac podozriví. 

Ak by sme zhrnuli napätie tých dní, vychádza nám, že prezident obvinil 

SIS z únosu svojho syna. Premiér Mečiar tvrdí, že o tom nie sú žiadne dôkazy. 

Pritom sám je predsedom Rady obrany štátu a môže ukladať úlohy SIS, naviac 

menuje a odvoláva šéfa tajnej služby. Minister vnútra Ľudovít Hudek mení 
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vyšetrovateľov a smeruje vyšetrovanie k pochybnej verzii samoúnosu. 

Minister zahraničných vecí Juraj Schenk sa neunúval zasiahnuť v prospech 

uneseného občana svojej krajiny, takže sa ho napokon musí zastať cudzí štát. 

Generálny prokurátor Michal Vaľo dosiahol, aby všetci podozriví z únosu, 

ktorých dal zaistiť major Vačok, sa dostali na slobodu.  

Taká je stručná charakteristika záujmu štátnej moci o prípad zavlečenia. 

Keď sa rozsudok o navrátení Kováča na Slovensko dostal na verejnosť, 

obsahoval aj pohľad z druhej, rakúskej strany: „V rozpore so zaužívanými 

medzinárodnými zvyklosťami nenasledoval z oficiálnych miest protest proti 

zatknutiu a započatiu konania o vydaní, ktoré boli umožnené násilným 

zavlečením slovenského štátneho občana M. Kováča z výsostného územia 

jeho vlasti do Rakúska. A nepožadovala jeho neodkladné vrátenie a to napriek 

skutočnosti, že vláda musela vedieť o skutočnostiach, ktoré viedli k zatknutiu 

M. Kováča.“  

*Na výletoch je nuda* 

Keď kancelária prezidenta oslovila ministra zahraničia Schenka v 

súvislosti s cestou do Číny, prišla zaujímavá reakcia od Tibora Cabaja z 

poslaneckého klubu HZDS – ich poslanci nemienia ísť na výlet s pánom 

prezidentom. Bohvie prečo, možno je s ním nuda. No Brigita Schmögnerová 

po návrate pripomína, že efekt cesty mohol byť vyšší, keby cesta mala aj 

hospodársky rozmer... Keby sa predstavitelia Číny dozvedeli, ako sa neskôr 

hodnotila cesta štátnej reprezentácie do ich krajiny, mohli by sa uraziť. 

Našťastie, nie všetko, čo sa na slovenskej scéne vysloví, putuje na štyri 

svetové strany, takže niektoré rarity ostávajú šírym svetom nepovšimnuté. 

Ešte dobre, že ďalšie drobnosti majstrov slovenskej politiky ostanú navždy 

ukryté aj pred očami slovenskej verejnosti. Pre dobro našej krajiny.  
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*Keď je súdny človek svedkom politizovania v slovenskej krčme, mávne 

rukou a ide po svojej robote. Ale ak je svedkom krčmovej politiky v štáte, 

vtedy sa súdny človek musí začať o svoju robotu báť...* 

V Žiari nad Hronom asi dve stovky občanov vítali pred tamojším 

okresným úradom prezidenta republiky s manželkou. Časť z nich potleskom, 

časť piskotom. V skupine nespokojných bol aj muž s transparentom, na 

ktorom bol absurdný nápis: Nechceme prezidenta. Prezident Kováč si muža 

všimol, možno mu ho prišlo aj troška ľúto. Trocha ho aj pošteklila zvedavosť. 

Prečo tento človek, dospelý muž, isto súdny človek, „nechce prezidenta“? 

Prezident spolu s manželkou zamieril rovno k nemu. Podal mužovi ruku a muž 

ostal zaskočený. Na prezidentovu otázku, čo proti nemu má, povedal:  

– Pán prezident, ja som nezamestnaný, ale aj tak som poslal tisícku na 

konto Barbora. Vy ste nedali nič.  

V tom čase sa na konto Barbora robila zbierka pre chorú športovkyňu.  

– Nemáte pravdu, – upravuje fakty na správnu mieru prvá dáma. – Pán 

prezident poslal na konto 20 tisíc korún a z mojej nadácie šlo 15 tisíc.  

Zaskočený muž sa ospravedlnil. Doložil, že na mnohé veci má odlišný 

názor, ale napokon prezidentovi zaželal veľa zdravia.  

Tento ornamentálny príbeh sa odohral v Žiari nad Hronom roku 1996. 

Mohol by sa dostať do čítanky pre školákov o tom, ako sme sa my, Slováci, 

postupne učili vnímať vlastného prezidenta, ako sme sa pomaličky zmierovali 

so skutočnosťou, že takáto inštitúcia vôbec existuje. Je to zaiste úsmevná 

príhoda – nezamestnaný muž, namiesto toho, aby sa zapodieval hľadaním 

práce, trápil sa skôr tým, že nechce prezidenta. Nechce ho kvôli nejakému 

kontu, nechce ho kvôli nejakým iným názorom, ale napokon pochopí, kde sú 

hranice slušnosti a zaiste od chvíle, keď mu prezident podal ruku, premýšľa 

trocha inak.  

Ale na Slovensku je priveľa mužov, ktorým nemá kto podať ruku. 

Namiesto toho v duchu starého režimu šíria nenávisť, ktorú mal pôvodný 

režim vo svojom základnom programe. Mimochodom, v ten májový deň roku 

1996, žiarski štátni úradníci možnosť diskusie s prezidentom nevyužili, 
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pretože nik z nich jednoducho nebol v úrade. Odňali si šancu sami, nenašli 

aspoň toľko odvahy, aby napísali na plagát svoje výhrady, ako to urobil onen 

muž, jednoduchý vo svojej prostote.  

Na stretnutie s prezidentom si spomína aj JUDr. Ivan Vanko. 30. októbra 

1996 bola obyčajná streda, ale pre neho a pre jeho manželku to bol svadobný 

deň. Rozhodli sa, že svadobný obrad bude vo Veľkom Krtíši, v meste 

ženíchových predkov. JUDr. Vanko hovorí:  

– Nič nenasvedčovalo tomu, že do okresného mesta má prísť prezident 

Slovenskej republiky, nikto nebol pripravený ho privítať, len zvýšený počet 

policajtov na ulici pred Plavárňou dával tušiť, že sa niečo bude diať. 

O návšteve prezidenta sme však vedeli a v náš slávnostný deň sme ho chceli 

aspoň zahliadnuť. Po svadobnom obrade a slávnostnom obede sme sa vydali 

do mesta. Presne o 16.00 hodine vyšla z reštaurácie suita pána prezidenta, 

limuzíny boli už naštartované, ochranka pripravená. Predpokladali sme, že mu 

zakývame, keď bude odchádzať. O to väčší bol náš úžas, keď pán prezident 

zdvihnutým prstom pokynul pripraveným členom ochranky, aby počkali, 

pozhoveli. Na to obišiel svoju limuzínu a podišiel smerom k nám! Spolu s ním 

šiel aj pán Findra, Vlado Gecelovský, ktorý mňa s manželkou a svedkami 

predstavil pánovi prezidentovi. Srdečne nám zablahoželal a poprial veľa 

úspechov v spoločnom živote. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, 

s ktorým sme sa pochválili aj doma. Veď nie každému „bol“ prezident 

republiky na svadbe...! O niekoľko dní po príchode do Košíc som si všimol 

určité typy áut, ktoré sa začali pohybovať v mojom okolí. Keď som sa pustil 

za jedným z nich, bezhlavo zmizol v uličkách mesta. Dodnes som 

presvedčený, že to bola SIS. Sledovali ma ešte celých desať dní, kým sa 

nepresvedčili, že stretnutie s prezidentom bolo náhodné.  
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*Niečo za niečo* 

V Primaciálnom paláci sa okolo sedemnástej hodiny ozval telefón. 

Prezidentovi Kováčovi volá predseda parlamentu Ivan Gašparovič. Rád by sa 

s prezidentom stretol a porozprával o niektorých problémoch.  

– Môžeme sa stretnúť aj v tomto okamihu, – mieni prezident, – aj keď je 

piatok, ale zasa je tu väčší pokoj.  

– Pán prezident, navrhol by som radšej zajtrajšok. A – nerád by som šiel 

do Prezidentského paláca, privítal by som stretnutie na inej pôde, isto ma 

pochopíš... 

V sobotu ráno volá predseda parlamentu Ivan Gašparovič opäť, tentoraz 

prezidentovi priamo do bytu. Chce vedieť, či by počas ich rozhovoru mohol 

byť prítomný aj Augustín Marián Húska.  

– Nie, pán predseda, – hovorí prezident. – Dohodli sme sa, že to bude 

medzi štyrmi očami. Nesúhlasím.  

Rozhovor medzi bývalými spriaznenými politikmi, toho času stojacimi 

na úplne opačných brehoch je ťaživý. Predsedovi parlamentu sa hovorí ťažko, 

ale tému, ktorú chce načať, nemožno vyjadriť uhladeným diplomatickým 

jazykom.  

– Vieš, pán prezident, napätie medzi prezidentom a predsedom vlády 

i parlamentom je neúnosné. Nesmierne nás to poškodzuje, doma i v zahraničí.  

– Úplne s tým súhlasím. A isto si spomínaš, pán predseda, podnikol som 

aj kroky k zmieru, hneď po voľbách.  

– Áno, je to pravda, ale čas priniesol nové skutočnosti a nové problémy. 

Nastala situácia, ktorú je treba riešiť ako vzájomný kompromis, lebo 

sa dostávame do neriešiteľnej situácie a...  

– Vyjadri sa presne, pán predseda. Vieš, že som vždy naklonený 

problémy riešiť. O čo ide?  

– Ja chcem navrhnúť, pán prezident, nasledovné. Zastav trestné stíhanie 

vo veci únosu tvojho syna. Viem, že je to ťažké. Ja viem, že si presvedčený, že 

to má na svedomí Ivan Lexa. 
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– Máš pravdu, pán predseda, o tom som úplne presvedčený, na sto 

percent. 

– Vieš, pán prezident, ja tak asi na deväťdesiat päť. Veď som s ním 

pracoval a vytýkal som mu celý rad vecí, ktoré poškodzujú Slovensko. Raz 

som sa ho pýtal, Ivan, prečo ma sledujete? Čo to má znamenať? A on mi na to, 

vraj, dajte pokoj vy mne a dám pokoj ja vám.  

– Nijako ma to neprekvapuje, pán predseda. O Ivanovi Lexovi som už 

svoje povedal a nie raz.  

– Rád by som ti, pán prezident, navrhol, ale neber to, prosím ťa, ako 

obchod. Zastav trestné stíhanie vo veci únosu tvojho syna a bude zastavené 

jeho trestné stíhanie vo veci Technopol. Opakujem, nejde o obchod, ide nám 

o to, aby sa situácia upokojila. V záujme krajiny.  

– Pán predseda, vy chcete trestne stíhať syna za tú istú vec, za ktorú ho 

stíhajú v Mníchove? Si právnik, vieš sám, akú to má logiku. Ale ak ho chcete 

trestne stíhať, nech sa páči. Ak syn bude odsúdený v Mníchove, nepohnem ani 

prstom, nech bude odsúdený. Ale ja som hlboko presvedčený, že trestný čin 

nespáchal. Napriek vyšetrovaniu v Mníchove vy v tom nezávisle pokračujete. 

Nie, pán predseda, nie som ochotný zastaviť trestné stíhanie vo veci únosu. 

Nech vyjdú najavo obe pravdy.  

– Škoda, pán prezident, ak je toto tvoje rozhodnutie nemenné... škoda, že 

sme sa nedohodli, bolo by to pre Slovensko užitočnejšie. 

*Róbert Remiáš neuveriteľne prekážal* 

V jeden a ten istý deň boli v novinách titulky – Javier Solana: Slovensko 

zostáva v hre o členstvo v NATO. Vzápätí iný titulok hlásil: V Bratislave 

vybuchlo české auto so svedkom únosu Michala Kováča mladšieho.  

Čo sa vlastne stalo? V aute zahynul Róbert Remiáš, priateľ Oskára 

Fegyveresa, člena SIS, ktorý sa podieľal na únose a ktorý vzápätí prejavil 

odvahu a prehovoril o tomto kriminálnom čine. Od prvého okamihu opoziční 

politici označili smrť Róberta Remiáša ako politickú vraždu.  
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Po tom, čo som sa dozvedel zo zatiaľ neúplného znenia správy 

občianskej komisie, ktorá sa zaoberala okolnosťami zavlečenia Michala 

Kováča do Rakúska, by po takýchto argumentoch každý súdny politik mal 

umožniť vláde a parlamentu obnoviť narušenú dôveru inštitúcie. Verejnosť 

očakáva, že títo ľudia podajú demisiu. Tak reagujú politici v krajinách, kde si 

ctia princípy demokracie, aby zachránili česť vlády a štátu. Vyšetrovanie 

únosu, ja, aj naši priatelia v zahraničí, považujem za skúšobný kameň 

fungovania našej demokracie a právneho štátu. Trvá to už pridlho, ak 

zoberieme do úvahy, že dvaja vyšetrovatelia, nebyť toho, že ich z prípadu 

odvolali, boli temer na konci vyšetrovania.  

 

Tri štvrte roka po únose vyšetrovateľ uložil spis. Vyšetrovanie sa tak 

zahralo do stratena bez toho, aby „sa preukázalo“, že vôbec o nejaký únos išlo. 

Nátlak na prezidenta, citeľný od roku 1993, sa síce neustále stupňoval, 

nepriniesol však požadované ovocie, a tak pokračuje ďalej. Ale v jeho pozadí 

je už cítiť, že nastanú aj časy „potom“ a stále nezlomený prezident môže 

predstavovať isté nebezpečie.  

Mečiar prichádza s geniálne absurdnou myšlienkou, hodnou Orwelovho 

panoptika. V rozhlasovom vysielaní občanom Slovenska vysvetlil, že 

prezident Michal Kováč o únose syna vedel predom a po únose, aby celá vec 

nevyšla najavo, maril vyšetrovanie. Čo sa týka podvodu v Technopole, tam je 

hlavným spoluvinníkom on, prezident Kováč, a nie jeho syn.  

Oveľa horšie je to so smrťou Róberta Remiáša. Len čo jeho auto 

explodovalo, štátna tlačová agentúra TASR vydala správu o tom, že mŕtvy sa 

zapodieval vymáhaním pohľadávok a mal blízko k podsvetiu. Odkiaľ TASR 

tieto informácie vzala, neprezradila. Ale cieľ správy bol zreteľný – mal 

bagatelizovať smrť, od začiatku podozrivú. Spoločnosť akoby si privykla na 

neobvyklé veci – na vulgárnu politiku, vulgárnu privatizáciu, celkovú 

vulgarizáciu spoločnosti. Pribudli mnohé záhadné úmrtia, streľba na ulici za 

bieleho dňa, rabovačky nielen privatizačné, ale aj pouličné, vraždy, ktoré sa 

nevyšetrili.  
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V deväťdesiatych rokoch ovládla spoločnosť na Slovensku neuveriteľná 

ľahkosť pri vnímaní násilia, arogancie a všeobecnej hrubosti.  

Onú ľahkosť konania zločinu v modernej dobe si možno vysvetliť aj 

deľbou práce pri uskutočňovaní zločinu. Deľba práce rozkúskovaného zločinu 

do takmer nepostihnuteľných úkonov zbavuje vykonávateľov výčitiek 

svedomia a zbavuje aj pocitu viny. Veď v modernej spoločnosti je, napríklad 

záverečným úkonom pri vražde obyčajné vytočenie telefónneho čísla 

mobilného telefónu. Zvyšok dokoná chladná výpočtová technika spojená s 

výbušninou. Remiášova smrť, počnúc jej organizátorom a končiac 

vykonávateľom, podobne nesie pečať „neviny“ u každého článku 

zúčastneného v mechanizme vraždiaceho systému. No čudnú ľahkosť pri 

vnímaní zločinu možno vari vysvetliť tým, že spoločnosť neprotestovala včas, 

keď sa násilie formovalo ešte len na stránkach militantnej tlače a v slovách 

podobných politikov.  

Po čase Remiášova matka, ktorej ostali len oči pre plač, zareagovala 

skratovo a nepripustila existenciu drobných „nevinných“ článkov v reťazi 

úkladnej vraždy. Kyticou kvetov udrela na verejnosti do tváre – Vladimíra 

Mečiara. Politikom sa to často nestáva.  

*Súdia sa mnohí – Lexa žaluje prezidenta, vláda novinárov, poslanec 

za HZDS, bývalý prekladateľ Dušan Slobodník s básnikom Feldekom už 

postúpili kauzu o Slobodníkovej fašistickej minulosti do Štrasburgu, 

manželka predsedu KDH Jána Čarnogurského žaluje predsedu vlády 

Mečiara za hrubé osočovanie, prezident Kováč žaluje Mečiara za nehorázne 

výmysly okolo únosu a kauzy Technopol* 

Škandály, šírené denníkom Slovenská Republika a podporované 

vládnucou väčšinou, spolu s únosom a následnou vraždou, sa začínajú vracať 

k pôvodcom škandálov ako poctivé bumerangy. 

Vo februári 1996 povolalo rakúske ministerstvo zahraničných vecí 

slovenského veľvyslanca J. Klimka aby prejavilo nesúhlas s nótou, ktorú 

poslala slovenská strana rakúskej. Tá slovenská totiž rakúskemu súdu zazlieva 
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jeho stanovisko k únosu Kováča do Rakúska. A nielen to, Rakúšania 

veľvyslancovi vytkli aj fakt, že slovenská strana ešte pred odovzdaním nóty 

informovala o nej verejnosť. No a to je diplomatický prešľap ktorý, žiaľ, 

vypovedá o politickej nekultúre a diplomatickej necitlivosti na najvyšších 

miestach.  

Nielen politická kultúra na najvyšších miestach je svedectvom 

žalostného stavu myslenia na Slovensku. Prezident zauvažuje v relácii rádia 

Twist o pôvodných cieľoch pri vzniku republiky a o skutočnej neveselej 

realite. Očakával, že sa vytvorí priestor na vecný dialóg medzi koalíciou a 

opozíciou, očakával rozvoj kapitálového trhu. Nastal však opak – je tu 

konfrontácia, nevraživosť, nepriateľstvo.  

 

Očakával som, že bude vzrastať občianske sebavedomie, pocit slobody, 

nezávislosti, a zisťujem opak. Narastá strach medzi ľuďmi, servilnosť, ľudia sú 

donútení vzdať sa nezávislého myslenia, vlastnej tváre a identity... 

*Naša geopolitická stratégia* 

Keby sme pre rok 1996 začali modelovať politickú situáciu s alternatívou 

bez prezidenta Kováča, vyšiel by nám dosť nezmyselný obraz, pretože v 

HZDS vynaložili až podozrivo veľa energie na mnohé jalové skutky 

v súvislosti s jeho odvolávaním z  funkcie. Už sme spomínali koketovanie 

slovenskej politiky so silnejšími väzbami na Rusko, a to napriek verbálnemu 

prihláseniu sa k ceste do EÚ a NATO. Hovorili sme aj o náznakoch vydierania 

Západu touto hrou na dve strany. Tieto úvahy nahlas spochybnil prezident 

Severoatlantického zhromaždenia Karsten Voigt na návšteve Slovenska, keď 

celkom jasne povedal: 

– Je úplnou ilúziou myslieť si, že kvôli strategickej polohe orgány 

NATO prehliadnu vnútorné problémy s demokraciou v Slovenskej republike. 
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*Občania sú predsa len za slobodu* 

Postupná demontáž demokratických prvkov, ktorá sa začala 

novembrovou parlamentnou nocou roku 1994, pokračuje ďalej. Hoci sa celá 

kampaň tvári, že jej ide len o „zlého prezidenta“, podľa konania koalície je 

zrejmé, že ide najmä o to, odstrániť čo najviac demokratických prvkov v 

záujme akýchsi vyšších cieľov. Prezident nie je konečným cieľom ani 

dôvodom, ale prekážkou na ceste za cieľom, o ktorom sa len možno 

domnievať, že s demokraciou bude mať máločo spoločné. Po verejných 

mítingoch na podporu prezidenta prichádzajú v apríli 1996 mimovládne 

organizácie združené v Akčnej iniciatíve za zachovanie slobody. Po 

protestnom mítingu informujú prezidenta, že podľa ich názoru sa za šesť 

rokov urobil veľmi malý pokrok v dozrievaní občianskej spoločnosti, v 

uvedomovaní si práv a povinností. Preto sa aj míting volal Nebojte sa ozvať. 

Toto boli tie najcennejšie prejavy občianskej statočnosti naprotiveň tupému 

vulgarizmu, podporovaného priamo šéfom hnutia na jeho stretnutiach so 

svojimi obľúbenými.  

*Ako NATO?* 

V máji 1996 generálny tajomník NATO Javier Solana pri návšteve 

Slovenska vyslovil názor, ktorý pri troche vnímavosti mohol zatriasť vládnou 

koalíciou a primeť ju k realite. O slovenskej kandidatúre do NATO prosto 

povedal: 

– V tejto chvíli nijaká krajina nie je vylúčená. 

Na vysvetlenie dodal, že nie je možné rozširovať NATO o krajiny, ktoré 

nesú riziko nestability. O mesiac, v júni 1996, sa podobne, ale bez servítky 

vyjadrila i Hillary Clintonová na sedemhodinovej návšteve Slovenska.  

– USA má záujem o pričlenenie Slovenska do spoločnosti 

demokratických krajín. Stať sa súčasťou tohto spoločenstva nie je dar, treba si 

to zaslúžiť. 

Diplomatický slovník má vlastné piktogramy a jemnôstky, ktoré s 

kabaretným poňatím politiky nemajú nič spoločného. Podľa zahraničných 
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tlačových agentúr bol výrok prvej dámy USA najtvrdším postojom jej krajiny 

voči Slovenskou.  

Zdá sa, že konečne to pochopili aj tovarišovi učenci, opierajúci sa o 

vlastné zavádzajúce chiméry. Mečiar verejne pripustil, že prijatie do NATO je 

ohrozené.  

Ešte v máji sa Mečiar na mítingu medzi „svojimi“ kasal, keď komentoval 

prezidentov výrok, že občania sa musia dozvedieť prečo a proti komu sú zo 

strany NATO výhrady. Prezidentove varovania označil za výmysly a o 

neprijateľnosti svojej politiky utrúsil celkom vtipne: „Veď do NATO sa 

prijímajú štáty, nie občania, strana, alebo vláda...“ Vtipná sentencia je 

čiastočne pravdivá, žiadalo sa však jeho priaznivcom doložiť aj 

nevypovedané, že zakaždým ide o štáty s istou kvalitou svojej správy a tú 

zabezpečuje aj vláda... 

*Médiá, a najmä televízia sú smutné* 

Slovenská televízia od výmeny televíznej rady a riaditeľa, zohráva 

smutnú podpornú úlohu pri demontáži demokratických prvkov, začatou 

a podporovanou Mečiarovou koalíciou. Okrem čoraz chudobnejšieho 

spravodajstva prináša účelové diskusné relácie, jednostranné komentáre a 

jednofarebné pohľady na realitu. Od čias škandalizácie syna prezidenta 

pristupuje k priamej spolupráci na šírení klamstiev a výmyslov okolo údajného 

podvodu na Technopole. Ešte v apríli požiadal prezident vedúceho 

spravodajstva Dušana Kerného o vysvetlenie, ako sa STV dostala k 

utajovaným materiálom z vyšetrovania v Technopole a na základe čoho šíri v 

STV neoverené údaje o prezidentovi a jeho synovi. V tom čase sa však 

Slovenská televízia cíti neohroziteľná a ďalej pokračuje v provokáciách voči 

prezidentovi. A nielen voči nemu.  

Režisér spravodajského vysielania v STV M. Hrdlička dostal po 

incidente s vedením okamžitú výpoveď. Dôvod nebol zložitý, zato pre tú dobu 

príznačný. Nesúhlasil s tým, aby sa prezidentov prejav v televízii, pripravený 

na 8. mája 1996, akokoľvek komentoval. Keď táto hrubosť vyšla najavo, 
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vzápätí sa vynorilo arogantné poúčanie manažérov STV o tom, čo prezident 

smie a čo nie vo vzťahu k verejnoprávnej televízii.  

V polovici mája STV opäť vysielala dokument o kauze Technopol a 

obvinila prezidenta zo spoluúčasti na podvode a z marenia vyšetrovania. 

Prirodzene, pre istotu aj tentoraz bol dokument uvedený bez titulkov. Tento 

dokument bol zrejme okrem bežného podkopávania prezidentovej autority aj 

pomstou za to, že vyzval Radu STV, aby sa stala garantom verejnoprávnosti. 

V hektickom máji, mesiaci mediálnych zápasov medzi prezidentom 

a televíziou, premiér Mečiar v rozhlasovom vysielaní konštatoval:  

– Bohužiaľ, po skúsenostiach a všetkých ústretových krokoch, ktoré som 

urobil od decembra 1994 s vedomím závažnosti toho, čo konštatujem i s 

dôsledkami, musím povedať – kým bude Michal Kováč prezidentom tohto 

štátu, pokoj nebude. 

Novinári hneď vymenovali Mečiarove ústretové kroky – výzva na 

odstúpenie prezidenta, znižovanie rozpočtu prezidentskej kancelárie, 

hlasovanie o strate dôvery, podpisové akcie a výzvy členov vlády a štátnych 

úradníkov na odstúpenie prezidenta, obviňovanie z protislovenských 

postojov... cynické rozkrádanie štátneho majetku, ktoré Národný kontrolný 

úrad vyčíslil na pol miliardy korún.  

„Pán premiér, ak si pravdivo odpoviete na tieto otázky, určite pochopíte, 

že vinníka by ste mali hľadať vo vlastnom zrkadle,“ napísal Róbert Kotian v 

denníku SME.  

*NATO a EU s otáznikmi* 

V poľskom Lancute sa v júni 1996 koná stretnutie prezidentov 

Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Nemecka, Slovinska, Ukrajiny, 

Talianska a Rakúska. Témou stretnutia je spoločná Európa – 

spoluzodpovednosť predstaviteľov európskych štátov za budúcu podobu 

kontinentu. Kováč na rokovaní s poľským prezidentom bráni Slovenskú 

republiku:  
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„Môžu byť kritické pohľady na politiku vlády, ale nemalo by to zatieniť 

demokratickú podstatu procesu na Slovensku. Odchýlky sú v tom, čo 

pomenúvajú demarše, ale pripravenosť by sa mala posudzovať komplexne,“ 

mieni prezident Kováč. Na tomto optimistickom prístupe prezidenta Michala 

Kováča, s akým obhajoval česť krajiny, sú pozoruhodné dva fakty – viera 

prezidenta, že aj z najhlbšej tmy raz vzíde svetlo, a presvedčenie Mečiara, že 

žiadne svetlo nepotrebujeme, preto ani nepríde.  

*Čo by sme robili bez Maďarov? My, Slováci, by sme nemali príliš 

hundrať na Maďarov, veď počas stáročí sa v maďarskom živle usadilo 

toľko Slovákov, že ak by sme sa – obidva národy – ponorili hlbšie spoločnej 

do rodinnej histórie, zistili by sme, že sa sporíme sami so sebou* 

Dvanásty jún 1996 je pre slovensko-maďarské vzťahy dňom pamätným – 

po takmer tri a pol roku trvania Slovenskej republiky ide prezident Kováč na 

návštevu Maďarska. Chladné vzťahy s južným susedom majú viacero príčin, 

ktoré sa dali aj predvídať, pretože nacionalisti v SNS a ďalších ešte 

radikálnejších zoskupeniach sa nechávali počuť už od roku 1990. Že 

ovplyvnili aj zahraničnú politiku, to je už na obtiaž. Ich pôsobenie teda badať 

aj v tom, že vzťahy s najbližším susedom, s ktorým nás okrem histórie spája aj 

najdlhšia spoločná hranica a menšiny na oboch územiach, prešľapujú na 

mieste. Dokonca sú zaťažené aj technokratickým problémom – gabčíkovským 

vodným dielom.  

Arpád Göncz, stúpenec historického maďarsko-slovenského zmierenia, 

sa na stretnutí prezidentov vyjadril jednoznačne – medzi ním a Michalom 

Kováčom už k zmiereniu došlo. Slovenský prezident navrhol novú, 

demokratickú etapu vzájomných vzťahov. Vzájomné vzťahy sú pre obe strany 

ešte stále traumou. Náš vzťah voči Maďarom je podobný ako voči Čechom, je 

to vzťah k staršiemu, skúsenejšiemu súrodencovi. Treba poznamenať, že v 

maďarskom živle sa celkom prirodzeným spôsobom rozpustilo veľké 

množstvo živlu slovenského, veď tisícročné spolužitie znamenalo okrem iného 

aj prelínanie rodín. Sú citeľné aj dôsledky už prv spomínanej intelektuálnej 
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gravitácie smerom k väčšiemu, významnejšiemu centru. Napriek tomu je 

maďarská karta na Slovensku, podobne ako Karpatská v susednom Maďarsku, 

dodnes vďačným politickým tromfom – vytiahne sa, keď už okrajoví, ale 

niekedy aj seriózni politici nevedia kam z konopí. Stačí, aby treťoradý 

maďarský politik vyhlásil niektorý z osvedčených nezmyslov – napríklad že 

karpatský oblúk je historickým maďarským územím a na pár týždňov je oheň 

na streche a vzájomné vzťahy presne naopak – na bode mrazu.  

Slovenská strana si v ničom nezadá s kolegami za Dunajom, až sa 

niekedy zdá, že extrémisti oboch strán sú spojení pupočnou šnúrou a tichou 

dohodou, že sa nikdy nezhodnú. Výrok poslanca SNS Jána Slotu, že „pôjdeme 

v tankoch do Budapešti“ obletel všetky kabaretné programy u nás doma, 

horšie ho však prijali v krajinách, kde sa vtipkuje v šantáne a politizuje v 

parlamente.  

V každom prípade na stretnutí prezidentov došlo k zvláštnemu javu, keď 

v rámci potvrdenia dobrých vzťahov Arpád Göncz priznal, že keď starí 

Maďari prišli do Karpatskej kotliny Slovania tam už bývali. Táto úsmevná 

historická exkurzia bola vari potrebná aj pre časť voličov, ktorí akoby 

potrebovali opätovné potvrdenie, že fakty sú fakty a historická realita 

historickou realitou. Návrh prezidenta Kováča vypracovať spoločnú 

deklaráciu o vzájomných vzťahoch, kde by sa dala definitívna bodka za 

minulosťou sa nestretol s porozumením. To znamená, že pred politikmi stojí 

ešte veľa spoločnej práce, aby sa takéto prehlásenie raz mohlo zrodiť a 

uzavrieť boľavé kapitoly našej histórie.  

Po návrate prezidenta z cesty zvolal minister zahraničných vecí J. 

Schenk tlačovú konferenciu a ostro kritizoval prezidentovu cestu. Najmä pasáž 

o tom, že spoločné dejiny Maďarov a Slovákov obsahujú dlhšie obdobia 

dobrého spolužitia ako obdobia s problémami vo vzťahoch. Vystavil tak 

verejnú vizitku skutočného úsilia svojho ministerstva, úsilia nenechať 

vychladnúť konfrontačnú líniu, ktorá sa môže kedykoľvek zísť.  
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*Zastavenie trestného stíhania* 

– Teraz sa môj syn javí ako nebezpečný zločinec, ktorý chce uniknúť, – 

hovorí prezident Kováč na návšteve Záhoria. Komentoval tak skutočnosť, že 

štátne orgány odobrali jeho synovi aj ďalším dvom podozrivým cestovný pas a 

Michal Kováč mladší, Martin S. a Marián K. nemôžu vycestovať do 

zahraničia aby sa obhájili pred nemeckým vyšetrovateľom kauzy Technopol 

a umožnili takto uzavrieť vyšetrovanie v Bratislave. Hra štátneho orgánu 

s pasmi bola síce priehľadná a hlúpa, ale s trochou klamstva v denníku 

Slovenská Republika celkom účinná.  

Medzitým škandalizovanie prezidentovho syna neprestáva a denník 

prichádza s novými a novými konštrukciami a vyjadreniami. V júli 1996 

prezident urobil prietrž nekonečnému spolitizovanému sporu, ktorý HZDS 

využívalo na živenie nevraživosti voči prezidentovi.  

V záujme uzavretia vyšetrovania v Mníchove bolo nutné, aby aspoň 

ďalší dvaja podozriví mohli vycestovať do Mníchova za vyšetrujúcim sudcom. 

Lenže aj im naše policajné orgány odobrali cestovné pasy, hneď ako sa trestné 

stíhanie v tejto veci začalo aj na Slovensku. Zámerne sa vytvoril začarovaný 

kruh. Prezident sa rozhodol preseknúť ho. Zastavil trestné stíhanie v kauze 

Technopol a prinútil naše orgány, aby Martinovi S. a Mariánovi K. a neskôr aj 

Michalovi Kováčovi mladšiemu vrátili cestovné pasy. A vyšetrovanie sa 

mohlo pohnúť dopredu.  

Generálny prokurátor Michal Vaľo, zapovedaný nepriateľ prezidenta, 

vydal pokyn, aby napriek prezidentovmu rozhodnutiu nebolo zastavené trestné 

stíhanie amnestovaných, pretože má pochybnosti o ústavnosti prezidentovho 

kroku. „Zbohom, právny štát“, uviedol denník Pravda po Vaľovom 

svojvoľnom výklade ústavy.  

Koalícia, vedomá si svojej slabosti pri využívaní všetkých možných 

i nemožných prostriedkov v boji s prezidentom sa nechce vzdať svojej 

obľúbenej kauzy. Nepotrebuje ju mať ani vyšetrenú, pretože propagandisticky 

sa z nej dá ťažiť donekonečna. Ešte stále veria, že je to vhodnú zbraň na 

odstránenie prezidenta. Preto sa spor okolo podvodu v Technopole preklápa 
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do roviny o pravdivosti a oprávnenosti postupu prezidenta či generálneho 

prokurátora.  

Trestné stíhanie musí byť zastavené, hovorí litera zákona, presnejšie – 

ústavy. Generálny prokurátor hovorí, že nemusí. „Ak zákon hovorí, že musí, a 

generálny prokurátor hovorí, že nemusí, pričom podľa zákona ani nekoná, 

potom Slovensko už nesmeruje k právnemu, ale skôr k policajnému štátu“, 

analyzuje tristný stav denník Sme. Taký je slovenský politický folklór, typický 

pre polovicu deväťdesiatych rokov.  

 

V záujme spravodlivosti je druhoradé, či ide o môjho syna. Som proti 

tomu, aby deti prominentov mali privilégiá. Nemôžem však ostať ľahostajný, 

žeby mal niekto trpieť preto, že v krajine sa vedie s prezidentom politický 

zápas, do ktorého zatiahli môjho syna s rodinou. Som povinný konať 

spravodlivo voči každému bez ohľadu na to, či časť verejnosti prijme môj akt 

s porozumením, alebo či ho odsúdi. 

Lenže pretrváva stav, keď ústava je vnímaná starými komunistickými 

stereotypami – to znamená, že platí len niekedy, len niekde, len pre niekoho. 

Keď je potrebné kamuflovať neprístojnosti, darebáctva, dokonca aj zločiny 

vládnej moci, vtedy môže nastať stav, že ústava – neplatí.  

V tomto zmysle reaguje generálny prokurátor na žiadosť prezidenta – 

odmietol vydať prezidentovi vyšetrovací spis vo veci Technopolu. Riaditeľ 

legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Ivan Trimaj neveriacky 

konštatuje, že je to prvýkrát od roku 1918, keď prezident nedostal do rúk 

požadovaný spis. Z hľadiska ústavnoprávneho je postup generálneho 

prokurátora šokujúci.  

Rozhodne to nie je prvý šokujúci krok voči hlave štátu. Ani posledný. 

Mečiar vzápätí v rozhovore so šéfredaktorom Rádia Internacional z Rakúska 

pripustil, že Slovensko už horší imidž ako má mať nemôže. Pravdepodobne 

však vôbec nepociťuje svoj neprehliadnuteľný podiel viny na obraze krajiny, 

práve naopak, je celkom isto presvedčený, že vina spočíva inde. Nebojácne 
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napína situáciu a nehľadiac na prezumpciu neviny, vyhlasuje o prezidentovi 

republiky:  

– Nie je normálne, keď otec pripravuje amnestiu, aby zakryl kriminálnu 

činnosť syna. 

Na ilustráciu rôznosti postupov treba spomenúť ďalší príbeh únosu, keď 

necelý rok po prípade syna Michala Kováča uniesli ďalšieho Slováka, tentoraz 

Štefana Hajdina, pracovníka českej firmy v Čečensku. Prezident Kováč ihneď 

zareagoval, okamžite sa spojil s ruskou stranou a osobným listom požiadal 

generála Lebeďa o pomoc pri oslobodení uneseného občana.  

Každá krajina je citlivá na správanie ostatných krajín voči jej občanom. 

Niekedy sa takáto starostlivosť dostáva až do polohy precitlivenosti. Lojalita 

občana voči svojej krajine sa neodvíja od prázdnych rečí, ale aj od jej postoja 

k právam občana. Ak počas vlády komunistov bol občan dobrý len na plnenie 

záväzkov a ulíc pri prvomájových sprievodoch, v čase mečiarizmu je občan 

dobrý na odovzdanie hlasu „otcom zakladateľom“. A ešte na šírenie nenávisti 

proti osvietenejšej časti publika, ktorá sa dožaduje svojich práv a korektnej, 

slušnej a demokratickej politiky. 

Rok po únose situáciu výstižne komentuje tlač: Vyšetrovanie únosu bolo 

manipulované tlakom na dozorového prokurátora, odvolávaním 

vyšetrovateľov. Normálne vyšetrovanie bolo zastavené vtedy, keď mal P. 

Vačok na lopate viacerých príslušníkov SIS. Naopak, osoby zaoberajúce sa 

týmto prípadom sú terčom trestných oznámení zo strany vysokých štátnych 

funkcionárov a objektom záujmu sledovacieho útvaru SIS.  

A noviny jasnozrivo konštatujú, že verejnosť sa vyriešenia nedočká ani v 

ďalšom roku. 

*Brusel a naše problémy ako s NATO* 

V októbri prezident Kováč rokuje v Bruseli s predstaviteľmi NATO a 

EÚ. Na toto vážne rokovanie s ním cestuje aj štátny tajomník MZV SR J. 

Šesták. Celé rokovanie prezidenta však má príliš úzky priestor, práve kvôli 

parlamentu aj vláde, ktorí vsadili na čudnú, vulgárnu politiku parlamentného 
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diktátu. Prezidentova argumentácia je skôr vyslovovaním nádeje, že stav v 

slovenskej politike nie je trvalý, že vývoj môže nabrať pozitívny kurz. Priznal, 

že zodpovednosť za stav, ktorý môže nastať po neprijatí Slovenska do 

euroatlantických štruktúr, ponesú aj voliči, ktorí dávajú hlas protiintegračným 

politikom. Nepriaznivé informácie, ktoré štátny tajomník priniesol do 

Bratislavy, nepozmenili tradičné spôsoby vládnucej koalície. Prezident, 

naopak, hovorí:  

 

Ak sa Slovensko nedostane do EÚ a NATO, budem to považovať za 

prehru celého Slovenska. Neprijímam však tézu pána premiéra o rovnakej 

miere zodpovednosti všetkých – prezidenta, opozície, vládnej koalície. Pravda 

je taká, že nás spochybňuje to, čo sa stalo v noci z 3. na 4. novembra 1994. A 

pokračovanie tej noci, ako aj neochota akceptovať výhrady a pripomienky a 

niečo v tomto smere robiť.  

Koncom roka sa diplomatické úsilie zintenzívňuje. Po rokovaní v Bruseli 

sa prebudila aj Mečiarova diplomacia. Na summit krajín OBSE cestoval do 

Lisabonu s prezidentom nový minister zahraničia Pavol Hamžík. O spolupráci 

s ním sa prezident vyjadril, že nechce ju príliš vychvaľovať, pretože samotný 

minister by sa mohol dostať do nemilosti podľa vzoru štátnych úradníkov, 

ktorí sa napriek zákazu stretli s prezidentom. Ale prezidentovi neostáva nič 

iné, len opäť zachraňovať situáciu. Povznesený nad všetky príkoria, zápasí za 

krajšiu tvár republiky. Vysvetľovať v zahraničí, že mečiarizmus je len detská 

choroba slovenskej demokracie je zaiste užitočné, ale okolitý svet, kam sa 

usilujeme dostať, už očakáva aj nejaké výsledky nášho pomalého postupného 

dozrievania. Výsledkov stále nieto. Naopak, Mečiar celkom otvorene 

vykrikuje, že prezident Kováč „ohovára vlastnú republiku v zahraničí a kazí 

jej dobré meno“. Napriek tomu prezident hovorí:  

 

Aj na tomto fóre pokladám za potrebné potvrdiť, že Slovenská republika 

sa usiluje o plnoprávne členstvo v NATO a EÚ už v prvej vlne rozširovania... 

Naša politická situácia nie je jednoznačná najmä z hľadiska akceptovania 
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istých požiadaviek, ktoré boli vyjadrené v demaršoch. Presvedčil som sa, že 

pretrvávajú šance Slovenska stať sa spolu s jeho susedmi členom NATO v 

rámci prvej skupiny.  

Prezidentova výpoveď obsahuje náznak optimizmu. Doma však musí 

vysvetľovať aj celkom jednoduché veci:  

 

V Bruseli sa zaujímali, prečo by mali so Slovenskom začať rozhovory, 

keďže podľa nich je u nás stále istá absencia v oblasti, o ktorej stále hovoríme. 

Je tu rozdiel medzi videním tých, čo o nás budú rozhodovať a nami, čo sa o 

niečo uchádzame.  

A tento rozdiel v optike na Slovensku nie a nie pochopiť. Mečiarova 

kritika prezidenta je tu ako na počkanie. Mečiar bez škrupúl pred 

zahraničnými novinármi označuje pôvodcu zlého obrazu krajiny – prezidenta. 

Veľvyslanec USA Ralph Johnson a EÚ Georgios Zavvos pripomínajú, že ak 

Slovensko nepristúpi na demokratické zmeny, obe inštitúcie ho odmietnu 

prijať. „Slovensko sa musí konečne zbaviť toho manka“, povedia celkom 

jasne, bez diplomatických servítok. Reakcia Mečiara v denníku Financial 

Times na tlaky, ktoré sa začali vo veciach demokracie stupňovať, je úžasná. 

Pri hľadaní príčin neúspechov slovenskej politiky siahol po porovnaní 

prezidenta Kováča s Tisom: „Prvý bol obesený, čo máme robiť s tým 

druhým?“  

A tu sa treba pozastaviť. Tovariš Mečiar je miestami skutočný majster. 

Majster skratky. Ak by podobnú floskulu vyslovil medzi svojimi v PKO, sála 

by zaburácala osvedčeným smerom. V zahraničí si však svojím 

samovražedným ostrovtipom pripísal ďalší z mnohých čiernych bodov. 

Mečiarom použitá skratka Tiso – Kováč má napovedať, že tak ako spravodlivo 

bol odsúdený Tiso, treba nájsť dostatok síl a poukázať aj na vinníka Kováča. 

Pochopiteľne, chýbajú argumenty, chýbajú dôkazy. Kvázi vtipná floskula bez 

argumentov a dôkazov, dokonca aj bez vtipu má jediný cieľ – popohnať 

jednoduchého poslucháča jednoduchou sentenciou žiadaným, rozumejme – 

jednoduchým smerom. Ide už len o to, naďabiť na jednoduchého partnera... 
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Skrátka, skratky, ani v jazyku, nemusia zakaždým smerovať k cieľu, ale 

napríklad často ho zďaleka obídu. V tomto prípade konštatujme, že našťastie.  

Osvedčeným spôsobom je teraz prezident obvinený, že práve on je ten, 

kto si neželá, aby sa Slovensko stalo členom NATO a EÚ... Očividne to 

pripomína teóriu, že unesený Michal Kováč mladší sa do Rakúska vlastne 

uniesol sám... 

Vráťme sa na chvíľu ku kultu osobnosti, pretože na Slovensku sa ho 

akosi nie a nie zbaviť. Roky sovietskeho i nášho komunizmu potvrdili, že 

spoločenský systém, postavený na prepiatom zbožšťovaní idey, na kulte 

samovládnych vodcov, na nekontrolovanej moci a na triednej nenávisti, 

nemôže mať v princípe ľudskú tvár. Potvrdilo sa to aj Alexandrovi Dubčekovi, 

keď sa pokúsil nasadiť komunistickej totalite masku humanizmu. Dubčekov 

pokus o humanizáciu komunizmu skončil pod pásmi sovietskych tankov 

a jeho miesto vyplnil socialistický humanizmus plný nenávisti voči inak 

mysliacim občanom. Áno, už sme konštatovali: režim sa síce zmenil, ale ľudia 

a zvyky ostali; to je treba mať na pamäti.  

Záver roka priniesol viaceré nové skutočnosti. Trucovitosť vlády sa 

prejavila opäť pri ceste prezidenta, tentokrát do Holandska, kam vláda opäť 

nevyslala nikoho zo svojich zástupcov. Na medzinárodnej úrovni si opäť 

vystavila vizitku politickej neokrôchanosti, ale to sa parlamentnej väčšiny ani 

vlády nedotklo, pretože svoju neokrôchanosť si ešte stále neuvedomujú. Zato 

ju pocítil poslanec za HZDS Gaulieder a opäť, už koľkokrát, prezident Kováč 

a s nimi všetci kultúrni občania. 

Začiatkom decembra parlamentná väčšina „pozbavila“ Františka 

Gauliedera poslaneckého mandátu na základe vykonštruovaného listu o tom, 

že sa ho dobrovoľne a sám vzdáva. Vyšlo najavo, že takéto listy bez uvedenia 

dátumu podpisovali viacerí poslanci za HZDS, aby sa stali rukojemníkmi 

vrcholnej nomenklatúry. Obdivuhodný spôsob, ako znásilniť demokraciu. 

Členovia komisie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pri Kongrese USA 

vyzvali predsedu parlamentu Gašparoviča, aby dosiahol návrat Gauliedera do 

parlamentu. Na schôdzu, kde sa to malo prejednávať, poslanci koalície 
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neprišli. Neskôr koalícia odmietla aplikovať nález ústavného súdu a vrátiť 

Gauliedera do parlamentu. Treba už len spomenúť – na slovenské pomery 

takmer zanedbateľný fakt – že v čase sporu Gauliedera s jeho bývalými 

spolustraníkmi mu pri dverách domu vybuchla nastražená bomba. Vznikla 

obava, že ide o výstrahu pre každého, kto by si zmyslel, že prestane poslúchať 

prvého muža v strane. Ústavný súd potvrdil právo poslanca Gauliedera na 

poslanecký mandát, ale to nebránilo Mečiarovej väčšine „odpadlíka“ nevpustiť 

do parlamentu. Ani ho viac nevpustili.  

 

V decembri prezident Kováč prednáša ďalšiu zo svojich neveselých, ale 

ako sám hovorí – nádejných – správ o stave spoločnosti. Každý súdny človek 

vidí beznádej Mečiarovej cesty kamsi na trasovisko a prezidentove slová 

o nádeji na zlepšenie situácie vidí ako želanie, ktoré má veľmi ďaleko k 

realite. Jeho otvorená kritika mečiarizmu najvýrečnejšie svedčí o prepade 

slovenskej politiky.  

 

Pribúdajú zreteľné signály, že naša krajina sa začína dostávať do 

medzinárodnej izolácie. Stáva sa už pomaly pravidlom, že Slovenskú republiku 

vynechávajú spomedzi kandidátov prvej skupiny na členstvo v NATO a 

Európskej únii. Veľmi znepokojivé postavenie štátu sa prejavuje aj v tom, že k 

nám prestali prichádzať najvyšší predstavitelia členských krajín EÚ. Kde 

treba hľadať hlavné príčiny pochybností našich zahraničných partnerov?  

Pokračujúca zmena kurzu vývoja krajiny, uskutočňovaná dokonca v 

rozpore s jej ústavou a Programovým vyhlásením vlády, môže však v 

konečnom dôsledku zapríčiniť premárnenie historickej šance Slovenska, aby 

sme ho civilizačne pozdvihli na úroveň dosiahnutú vo vyspelých 

demokratických krajinách.  

A kauzy a prehrešky proti demokratickým zvyklostiam, porušovanie 

zákonov, by sa dali vyratúvať donekonečna: Gaulieder vylúčený z parlamentu 

proti svojej vôli, jednofarebné mediálne rady, zneužívanie verejnoprávnych 

médií na dezinformácie, ekonomická cenzúra súkromných médií. Niektorí 
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policajti a prokurátori na čele s generálnym prokurátorom prestali byť 

strážcami zákona a spravodlivosti a stali sa vykonávateľmi vôle koalície.  

Ako sa dozvedám z podaných sťažností, už aj predstavenstvá niektorých 

akciových spoločností nútia svoj manažment pod hrozbou odvolania z funkcie 

podpisovať prihlášky do vládneho hnutia. Takéto exemplárne porušovanie 

ľudských a občianskych práv nielen v štátnej správe vyvoláva atmosféru 

neistoty a strachu. Namiesto politickej súťaže prebieha nemilosrdný boj, v 

ktorom sa uplatňujú rôzne formy násilia, dokonca aj hrubé zastrašovanie 

fyzickou likvidáciou. Potvrdzujú to výhražné listy a telefonáty verejným 

činiteľom, výbuchy áut a bômb pred rodinnými domami a ďalšie kriminálne 

činy. K šíreniu strachu a neistoty, a to nielen medzi verejnými činiteľmi, ale aj 

medzi širokou verejnosťou, prispievajú tiež nevyšetrené a nepotrestané únosy, 

vraždy, útoky na poslancov, bombové výbuchy... to všetko svedčí o 

kriminalizácii nášho politického života. Nesmieme sa potom čudovať, že stále 

častejšie odznievajú vyhlásenia, že na Slovensku sa nikto nemôže cítiť 

bezpečne. Všetky tieto hrozivé javy spôsobujú rozklad verejného života, ktorý 

sme tak ostro kritizovali na tribúnach roku 1989.  

*Nepotrebovali sme žiadnych „neprajníkov, Judášov, kozmopolitov, 

ktorí nechceli tento štát“, čo by nám zákerne škodili a vymýšľali o nás 

nepravdy, lebo nik by nevymyslel to, čo sami sebe dokážeme nastvárať* 

 

V ten deň prichádza Slovenská Republika s titulkom: M. Kováč nie je 

prezidentom všetkých Slovákov, Práca uverejňuje titulok: Združenie sudcov 

Slovenska ocenilo prezidenta Michala Kováča a Pravda píše stroho: Kto je tu 

chuj.  

Poznamenajme, že vulgarizmus v titulku hneď vysvetľuje prvá veta 

článku s ospravedlnením zdeseného autora, ktorý ako väčšina slušnej 

spoločnosti ostal v šoku z vyjadrenia predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča 

na adresu prezidenta Kováča. Čo sa vlastne udialo? V podstate nič zvláštne – 

aspoň z hľadiska politickej kultúry, aká sa pestovala v slovenskej špičkovej 
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politike. Počas rokovania v parlamente sa jeho predseda Gašparovič obrátil na 

Augustína Mariána Húsku a tíško mu pošepol: 

 – Gusto, choď to dokončiť, mňa tam volajú k tomu starému chujovi, 

choď, ja pošlem po teba. 

Predseda parlamentu mal smolu, pretože jeho slová zachytili novinári na 

magnetofón a bomba bola na svete. Hrubý vulgarizmus za parlamentným 

stolom na adresu hlavy štátu, aj keď vyslovený medzi „svojimi“, preukázal, že 

úroveň politickej kultúry sa naozaj prechádza suterénnymi priestormi, 

nehovoriac o úrovni vzťahu k hlave štátu. Kultúra politických vzťahov na 

najvyšších miestach je vnímaná ako prototyp správania na nižších úrovniach.  

Onen výraz „chuj“ je na Slovensku štandardnou vulgárnou nadávkou, 

patrí do slovného výraziva jednoduchšej vrstvy občanov a používanie tohto a 

podobných výrazov na verejnosti je považované za hrubý prehrešok proti 

slušnému správaniu, za znak istého primitivizmu. Preto sa stúpenci HZDS na 

niekoľko dní zmenili na jazykovedcov a básnikov. Spontánne vyhľadávali 

rôzne slovné hračky a slovné spojenia, ktoré by mohli nahradiť vulgarizmus 

predsedu parlamentu. Najokrídlenejšou z nich sa stala prešmyčka: chujom – 

ujom. Pokus vyrobiť z urážky dobromyseľné oslovenie staršieho pána 

nevyšiel. Sme takí, akí sme. Horšie je, že oplzlosť opäť obletela svet a vyjavila 

niečo o slovenskej politickej kultúre. Strážca „politickej a mravnej čistoty 

národa“ Ján Smolec dáva Kováčovi za vzor českého prezidenta Havla a 

pripomína, že Havel v zahraničí nehovorí o problémoch, ktoré má s Václavom 

Klausom. Ergo, Havel nevynáša domáce problémy na medzinárodnú scénu.  

Zaujímavé je, že Jána Smolca zaujalo práve to, o čom Havel nehovorí. 

Ale naopak, to, čo Václav Havel pripomína neustále – toleranciu, demokraciu, 

humanizmus – to ani Smolcovi, ani jeho ostatným kolegom nijako nejde cez 

ústa.  
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*Na druhej strane, nemusíme byť hneď citliví na to, čo o nás povie 

okolitý svet. Ponechajme si niečo aj z nášho svojrázu. Prečo si však 

neponechať slušnosť a korektnosť, ale jej pravý opak?* 

 

V obsiahlej správe o stave spoločnosti prezident akoby predvídal 

nekultúru, oplzlosť, aroganciu a neúctu. Pomenoval to slovami:  

 

Stále sa vymýšľajú nové škandalizujúce úskoky, doslova otravujúce 

ovzdušie v celej krajine. Čelil som a čelím im s trpezlivosťou a vierou, že 

pravda a zdravý rozum zvíťazia. Ponechávam na našich občanov, aby 

posúdili, či sú tieto pomery osožné pre samostatný štát, či takéto spôsoby 

správania voči hlave štátu zodpovedajú vyspelej kultúre nášho obyvateľstva, 

elementárnym pravidlám slušnosti. 

Počas čítania správy o stave spoločnosti, okrem toho, že chýbali koaliční 

poslanci, neznámy telefonujúci ohlásil bombu v sále. Prezidentov prejav 

prerušil predseda parlamentu, oznámil obsah výhražného telefonátu, ale 

vzápätí usúdil, že ide o planý poplach a prezident pokračoval v čítaní správy.  

„Vykľul sa nám takýto prezident. Asi nám nič iné neostáva, len ho do 

marca 1998 pretrpieť. Nech nás v tejto situácii utešuje fakt, že sme pretrpeli aj 

horšie nešťastia“, mieni šéfredaktor Ján Smolec, ostrostrelec nám už známeho 

denníka. A tým je pre neho problém vulgárnosti predsedu parlamentu a 

jedného z najvyšších šéfov HZDS vyriešený. 

*Pokoj ľuďom dobrej vôle...* 

Tesne pred Vianocami roku 1996 vysiela verejnoprávna televízia a 

súkromná televízia VTV ďalší diel z cyklu dezinformácií a klamstiev o 

prezidentovi. Táto vianočná nádielka bola o tom, že prezident podplácal 

Róberta Remiáša a keď už nechcel plniť jeho finančné nároky, dal ho 

jednoducho odstrániť. Prezidenta, podozrivého zo zosnovania vraždy sme ešte 

na Slovensku nemali... Ozaj, prituhá káva.  
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Rok 1997 bude zároveň predposledným rokom vo funkcii prezidenta. 

Spoločnosť je naďalej rozdelená a HZDS tento stav neustále prehlbuje a snaží 

sa ho legitimizovať aspoň tým, že mečiarovci v polemikách neustále 

argumentujú totalitnými teóriami o tom, že „tí, čo nechceli tento štát, nemajú 

právo vládnuť“. Prezident, naopak, vykonáva svoju funkciu tak, akoby všetky 

útoky prichádzajúce od samotného Mečiara, HZDS, jeho priaznivcov, zbabelej 

štátnej správy sa ho nijako nedotýkali. Reprezentuje krajinu s vierou, že ide o 

jav dočasný a že sily mečiarizmu pominú.  

Vo februári 1997 Mečiar navrhuje prezidentovi vymenovať ministerku 

práce a sociálnych vecí Oľgu Keltošovú za stálu zástupkyňu Slovenska v 

OSN. Šlo o tú istú podpredsedníčku HZDS, ktorá v deväťdesiatom piatom 

roku spolu s Ivanom Lexom bezprecedentným spôsobom vyzvala prezidenta 

na odstúpenie. Svoj protiústavný postoj k hlave štátu nemienila revidovať. 

Mečiar vo svojej žiadosti dôvodil, že jej vymenovanie považuje za prejav 

ústretovosti voči prezidentovi. V čom spočívala jeho ústretovosť, je ťažko 

pochopiť. Hádam v tom, že prezident dostáva šancu preukázať lojalitu voči 

HZDS? Alebo vari len nie v tom, že Mečiar sa vôbec unúval zapodievať sa 

prezidentom a jeho úradom?  

 

*„Bola to eskalácia aj tak veľkého napätia medzi premiérom a mnou,“ 

povedal neskôr prezident* 

Napätie v spoločnosti narastá prakticky všade a neobišlo ani kultúrnu 

obec. Jedným z problémov je centralizácia divadiel, knižníc a ďalších 

kultúrnych ustanovizní vrátane straty ich právnej subjektivity. Umelci 

požiadali o priame rokovanie ministra Ivana Hudeca, ale minister stretnutie 

odmietol. Tak ako je rozdelená celá spoločnosť, rozdelení sú aj umelci. 

Záujmu a podpore politikov sa tešia najmä „národne orientovaní“, teda umelci 

sympatizujúci s vládnym centralizmom a izolacionizmom. Ako mnohokrát 

predtým, v časoch totalít iných farieb, či už v počas fašizmu alebo 

komunizmu, časť slovenských tvorcov aj teraz zatiahla za spoločnú štátnu 

direktívnu káru. Inak povedané, podaktorí umelci radi prispeli k okiadzaniu 
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moci a jej duchovného hegemóna v každom režime. Za to sa im dostalo 

odmeny – výslnia, vyznamenaní, odmien, dokonca aj podielu na moci.  

Po rozpade komunizmu sa strata pozície „svedomia národa“ mnohých 

umelcov bolestne dotkla. Tvoriť a existovať bez podpory štedrého 

a nevydojiteľného štátu sa ukázal príliš ťažký chlebíček, najmä pri 

dlhoročnom návyku na neoprávnené okiadzanie a nekonečné oceňovanie. 

Nostalgia za starými časmi rozvinula široký umelecký front. Prikmotrila sa 

k tomu túžba pôsobiť dojmom záchrancu hodnôt pred temnými úkladmi 

Západu. S politickou elitou HZDS si celkom pochopiteľne padli do oka 

a vytvorili pevné bratstvo, takmer ako v “starých dobrých časoch“ prezidenta 

Tisa, neskôr Gottwalda, či ešte neskôr Husáka... 

Druhá časť umeleckej obce, odmietajúca izoláciu i totalitné praktiky 

v riadení kultúry, zorganizovala poslanecký prieskum. Minister kultúry 

odmietol poslancov i umelcov prijať. Nespokojenci obsadili budovu 

ministerstva a nemienili ju opustiť bez diskusie s ministrom. Ivan Hudec pred 

dialógom odišiel zadným vchodom a pre štrajkujúcich prišla polícia. Mohol sa 

zopakovať skarikovaný osemdesiaty deviaty rok, ale zabránila tomu 

prítomnosť poslancov. Polícia nepoužila obušky, iba ich povynášala z budovy 

proti ich vôli.  

Predseda biskupskej konferencie Slovenska Rudolf Baláž v liste podporil 

umelcov, odborárov, študentov a všetkých, čo volajú po dialógu. Divadelníci 

ukončili štrajk a obnovili divadelné predstavenia až na výzvu prezidenta. 

Mečiar už viedol nielen tichú, ale celkom otvorenú vojnu so všetkými, ktorým 

sa jeho diktátorský spôsob vlády nepáčil. Verejnoprávne médiá mali tichý 

zákaz publikovať prezidentove vystúpenia. Napríklad zásadný prejav pri 

piatom výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v 

televízii odmietli odvysielať.  
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*Čo ak aj niektorí slovenskí politici síce rozumejú slovám, ale majú 

neprekonateľné problémy pri chápaní niektorých viet? Čo s tým...?* 

Roku 1997 to vyzerá, že Mečiar sa zmieril s tým, že prezidenta Kováča 

nemá šancu vysadiť z prezidentského kresla. Ani politickým, ani psychickým 

nátlakom, ani kriminalizovaním jeho rodiny, ani únosom syna. Zdá sa, že sa 

musí zmieriť, že prezident tu bude do konca funkčného obdobia, a to nie je pre 

Mečiara a jeho HZDS príjemné. Množstvo škandálov, únos, vražda Róberta 

Remiáša, privatizačná rabovačka, spojenie s podsvetím, to je už príliš hlboké 

spoločenské bahno, do ktorého v snahe udržať si moc zasadla vládna koalícia.  

Prezident Kováč na rozdiel od plejády politikov, od celkom veľkých až 

po tých najdrobnejších, nie je Mečiarovi nič dlžný. Nemá voči nemu záväzky, 

nič neprivatizoval, s nikým sa nespolčil v temných spolkoch. Jeho 

akceptovanie v zahraničí je najlepším svedectvom, že Mečiarova politika 

uhýba z cesty, ktorú neustále, aj keď len na pol úst deklaruje. Mečiar sa teda 

odhodlal aspoň eliminovať vplyv prezidenta na občanov a v snahe izolovať ho 

nedostáva prezident priestor v médiách, najmä v  televízii, čiastočne to možno 

povedať aj o rozhlase.  

Prezident siahol po starom osvedčenom médiu – listoch, aby nimi 

komunikoval s občanmi svojej krajiny, ako mnohí vladári stáročia pred ním. 

Tento čudesný akt, ku ktorému ho donútil politický rival Mečiar, opäť ukázal, 

kam je schopný rodiaci sa diktátor dotlačiť spoločnosť – ak dostane šancu. 

Listy občanom sa stali návratom do mediálnej minulosti, do devätnásteho 

storočia. Dnes môžeme nad výrazom bezmocnosti hlavy štátu krútiť hlavou, 

ale v čase „listov“ krútiacich hláv veľa nebolo. Spoločnosť už bola unavená 

neustálymi útokmi na prezidenta republiky a na pozadí oveľa horších zločinov 

sa zákaz vstupu do verejnoprávnych médií javil ako hlúpa a smiešna hra kto 

z koho. 

Tragickú polohu prezidenta akoby nepostrehli ani v médiách. Listy 

zasielané starostom a prednostom nie vždy dostávali priestor adekvátny 

vážnosti situácie. V tlači ich spravidla uverejňovali na okrajových miestach v 

denníkoch a tak trochu bagatelizovali význam protiústavneho stavu. Možno si 
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potvrdiť zaujímavý jav, že solidarita intelektuálov na Slovensku nepatrí medzi 

naše silné stránky.  

*Úloha vzdoru* 

Ak pozorujeme transformáciu dožívajúcej totality vnútri každého z nás a 

jej snahu prekĺznuť do modernejších spoločenských a politických novotvarov, 

ako sa brutálne rozpína do všetkých strán, potom treba pripomenúť úlohu 

vzdoru. Nebolo ho veľa, možnože spoločnosť je unavená dlhoročným 

neustálym napätím, neustálym prerastaním jednej krízy do druhej, jedného 

škandálu do druhého. Preto každý odpor proti jej narastaniu mal v 

demokratických štruktúrach cenu zlata.  

Vláde sa nepozdávajú ani Listy občanom. Jej úrad sa pýta, čo okrem 

neustálej kritiky doma i v zahraničí, kde „nepravdivými informáciami hanobí 

a uráža vládnych predstaviteľov, ktorí vzišli zo slobodných a demokratických 

volieb“ urobil prezident.  

Vzišlí zo slobodných a demokratických volieb sa od novembra 1989 nič 

nenaučili a na nič nezabudli. Nepochopili, že demokracia poskytuje nielen 

moc, ale aj zodpovednosť pri výkone moci. Ako radi by sa tej druhej časti 

demokratických pravidiel zbavili. Čo na tom, že práve bez zodpovednosti 

stráca demokracia zmysel, pretože sa z nej stáva obyčajná diktatúra... 

*Zdá sa, že čoskoro, roku 1998, budeme bez prezidenta a prezidentské 

právomoci prevezme Mečiar, ozývajú sa prvé kuvičie hlasy novinárov* 

Politici opozície tiež postrehli nepríjemnú realitu a veru opäť nahrávala 

Mečiarovi. V snahe predísť manipuláciám pri voľbe prezidenta, už v januári 

roku 1997 iniciovali petíciu za priamu voľbu prezidenta. Za neuveriteľne 

krátky čas – asi pol druha mesiaca, získali viac ako pol milióna podpisov. 

Lenže nepodriemkavala ani zlovôľa parlamentnej väčšiny. Keď bolo zrejmé, 

že prezident vyhlási referendum na základe petície občanov, schválila 

Národná rada SR referendum o vstupe Slovenska do NATO s tromi otázkami:  
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Ste za vstup Slovenska do NATO? Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní 

na území SR? Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?  

Prezident to vnímal ako pokus vlády donútiť ho vypísať dve referendá 

v priebehu jedného – dvoch mesiacov s nádejou, že ani na jedno nepríde 

dostatok občanov a referendá budú neplatné. Treba si dobre všimnúť 

formuláciu referendových otázok o vstupe do NATO. Zmienka o jadrových 

zbraniach podsúva občanovi hrozbu, že v prípade kladnej odpovede sa 

Slovensko stane akýmsi nekontrolovateľným zbrojným skladom USA 

a NATO. Hrozba jadrových zbraní na našom území z referendovej otázky 

priam trčí ako návod takúto alternatívu okamžite zavrhnúť. Rovnako sporná je 

otázka o „rozmiestnení vojenských základní na našom území“. 

„Rozmiestnenie jadrových zbraní, vojsk, základní, rakiet...“ je pre nášho 

človeka traumatizujúcou spomienkou na šesťdesiaty ôsmy rok po vstupe 

sovietskych vojsk. Vtedy sa rozmiestnenie vojsk stalo symbolom porážky 

obrodného procesu a dlhodobého úpadku. Neskôr, v čase normalizácie, sa 

oficiálna propaganda zasa neustále oháňala „rozmiestňovaním zbraní, základní 

a rakiet západných mocností“ a zavŕšila negativistický zmysel týchto slov. 

Skutočnosť, že sa v chystanom referende ocitli práve takto formulované 

otázky nasvedčuje, že úmyslom bolo pripomenúť občanovi neblahé skúsenosti 

spred rokov a spochybniť náš vstup do NATO zneužitím referendového hlasu 

ľudu.  

 Problém s referendom však celkom nečakane nastal inde. Prezident v 

snahe ušetriť náklady na referendum, ako aj zabezpečiť vysokú účasť občanov 

pripojil k trom otázkam aj otázku o priamej voľbe prezidenta, ku ktorej ho 

zaviazala petícia občanov. Vypísal ho, so štyrmi otázkami, na 25. a 26. júna 

1997. 

Po sporoch okolo štvrtej otázky, či tam byť má, alebo nie, napokon 

minister vnútra Gustáv Krajči dal distribuovať hlasovacie lístky bez 

prezidentovej otázky. Naviac, jeho pokyn bol opatrený sfalšovanou pečiatkou. 

Nezákonný a protiústavný stav opäť vyvolal zdesenie. Ako je možné, že štátna 

moc nerešpektuje najvyššie zákony štátu a popiera základné hodnoty 
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demokracie? Odpoveď nie je taká zložitá – vo zvuku tikajúcich hodín 

odratúvajúcich postupný koniec mečiarizmu, to boli celkom prirodzené gestá 

na záchranu svojej politickej tváre.  

Začiatkom mája prišiel na návštevu Slovenska Klaus Kinkel. Predložil 

prezidentovi zoznam výhrad krajín EÚ voči dianiu na Slovensku. Zoznam 

problémov, ktoré musí Slovensko prednostne riešiť, predstavuje notoricky 

známe fakty – kontrola tajných služieb, kauza Gaulieder, národnostné 

menšiny... 

Situácia je teda napätá a zdá sa, že Kinkelova návšteva dáva bodku za 

integračnou politikou slovenskej vlády. Tesne pred vyhlásením referenda sa 

pán Kinkel opäť necháva počuť a nabáda Slovensko, aby nadobudlo identitu 

po rozdelení ČSFR. Mali by sme to chápať ako pokyn zviditeľniť a vyjasniť 

naše politické úsilie a smerovanie krajiny. Jasnejšia výzva na rozhodnutie 

slovenskej vlády pre jednoznačnú orientáciu krajiny asi prísť nemohla.  

Krátko pred referendom vzniká vážny problém, s akým sa nevedia 

vysporiadať najmä obecné zastupiteľstvá: Sú hlasovacie lístky s tromi 

otázkami platné, alebo nie? Logika síce hovorí, že referendum, ako ho vyhlásil 

prezident, je jediné zákonné, no ministrov krok ich nabáda na opatrnosť 

a vyvoláva obavy – nebudú za nerešpektovanie ministrovho nariadenia 

represálie? Už existencia takejto obavy je v demokratickej spoločnosti 

varujúca – prečo sa má báť človek, ktorý rešpektuje zákony? Napriek tomu 

v mnohých mestách a obciach distribuujú neplatné hlasovacie lístky. Starosta 

mestskej časti Staré mesto v Košiciach Ján Süli nabáda svojich dvadsiatich 

dvoch okrskárov, aby distribúciu neplatných lístkov pozastavili. Všetci 

prisľúbili, ale iba piati z nich slovo dodržali...  

V máji, večer pred referendom, rozprával na túto tému prezident Kováč v 

súkromnom rádiu Twist. V ten večer vyhlásil, že ak dostane lístok s tromi 

otázkami, hlasovať v referende nebude – občania majú právo hlasovať zároveň 

o priamej voľbe prezidenta. Na druhý deň v miestnostiach platné hlasovacie 

lístky neboli a referendum bolo definitívne zmarené – vládou a jej ministrom 

vnútra.  
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Mečiar sa poponáhľal a vyhlásil, že referendum je neplatné. Spôsobom, 

ako sa na poriadneho autoritára patrí, pretože takéto vyhlásenie nepatrilo do 

jeho kompetencie. Ale kto by sa v tých časoch zapodieval s takými 

„detailmi“? Záver urobila referendová komisia, a tá vyhlásila referendum za 

zmarené. Zároveň podala na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na 

ministra Krajčiho.  

Vznikla patová situácia. Mečiar a jeho ministri spolu s poslancami 

koalície opäť nerešpektovali najvyšší zákon republiky. V patovej situácii sa 

prezident a predseda vlády navzájom vyzvali na odstúpenie... Ľútosť nad 

zmareným referendom vyjadrilo všetkých pätnásť krajín spoločenstva spolu s 

USA. Nato minister zahraničia Pavol Hamžík podal demisiu s tým, že nemá 

možnosť presadzovať zahraničnopolitické integračné priority Slovenska. 

Gesto Pavla Hamžíka sa v tom čase javilo vskutku ako štátnické, na politicky 

nezrelom a nekultúrnom Slovensku nebývalé. Ale po rokoch, keď vyšiel 

najavo škandál s vrátenými okomentovanými listami prezidenta, aj toto gesto 

dostáva nezmazateľný šrám.  

*Spupnosť a pýcha majú síce dlhšie nohy ako lož, ale ak zájdu 

priďaleko, nedôjdu nikam* 

V tom čase sa prezident rozhodol pre neobvyklý krok a síce, že osloví 

hlavy členských štátov NATO a aj predsedov vlád. Zmyslom oslovenia malo 

byť ubezpečenie, že napriek problémom doma, na Slovensku, smeruje naša 

krajina k demokracii a k hodnotám Západu, preto nabádal, aby nevyraďovali 

Slovensko z kandidátskej listiny na členstvo v NATO. Napriek pochybnostiam 

o serióznosti úradníkov na Ministerstve zahraničných vecí SR, rozhodli sa 

odoslať listy prostredníctvom tohto ministerstva. Namiesto odoslania 

adresátom sa listy vrátili späť do kancelárie prezidenta spolu s úradníckym 

komentárom. Komentovať list hlavu štátu z titulu funkcie ministerského 

úradníka bolo neslýchané. A škandál bol na svete. Jeho jedinou prednosťou 

bolo len to, že sa nedostal na verejnosť.  
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Júl 1997 je pre slovenskú vládu a jej politiku zdrvujúci. Na summite 

NATO v Madride rozhodli, že Slovensko do tejto organizácie prijaté nebude. 

Zdá sa, že vláda konečne pochopila, kam sa so svojou politikou dostala. Je 

bezpochyby hlavným vinníkom – na čele s premiérom Mečiarom – z marenia 

úsilia Slovenska. 

Láskavá ignorácia Slovenska zo strany NATO sa konečne stala nočnou 

morou vládnej koalície. Tento balvan na ceste už Mečiar nedokáže obísť 

posmeškami pred svojimi fanúšikmi. Hoci sa doposiaľ zdalo, že politiku na 

Slovensku možno robiť všelikde – pri vatrách zvrchovanosti, v športových 

halách, na námestiach, v privatizačných brlohoch, predsa len sa ukazuje, že 

kultivovaná politika sa robí niekde inde. Kde by to tak mohlo byť... 

Studená sprcha akoby prebrala mečiarovcov zo spupnej slepoty. Zároveň 

je dosť zarážajúce, že takýto vývoj nepredvídali. Ich politická kalkulácia, že 

budú hrať úlohu vážiek medzi Východom a Západom úplne prepadla, pretože 

nedocenili medzinárodné rozloženie síl a precenili rolu Slovenska. Je dosť 

nepochopiteľné, ako mohli kalkulovať s tým, že Západ, teda NATO a EÚ, 

prižmúria oči a pristanú na ich pochybnú hru. Že vo svete, kde sa vedie čoraz 

ostrejší zápas o civilizačné hodnoty, kde stámiliónové národy bývajú donútené 

aspoň ako-tak dodržiavať isté princípy, reprezentanti päťmiliónového 

Slovenska sa rozhodli, že uprostred Európy vyskúšajú pevnosť mravných 

zásad Západu. Táto skúška sa skončila ako sa dalo predpokladať, 

nepochopiteľné na nej je len to, že tovarišovi politickí pomocníci o 

beznádejnosti svojich krokov nemali potuchy.  

*Ďalší demarš je tu, hoci už „nemal prísť žiaden“* 

V júli, už po zmarenom referende, prichádza z EÚ ďalšia odpoveď na 

avantúry slovenskej „demokraticky zvolenej parlamentnej väčšiny“. Tentokrát 

aj spoločenstvu krajín EÚ pretiekla trpezlivosť s trpasličím diktátorom v 

strede Európy a oznámili, že Slovenská republika nespĺňa politické podmienky 

na členstvo. A odporučila, aby sa so Slovenskom rokovalo až potom, keď sa 

podmienky podstatne zlepšia... takže možnosť zapojiť sa do spolupráce 
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európskych krajín v rámci EÚ sa na určitý čas zahmlila. Ako útecha zaznela 

myšlienka, že Slovensko ešte stále nestratilo možnosť uchádzať sa o členstvo 

v NATO a EÚ v druhom alebo v treťom kole.  

Po tejto blamáži prezident Kováč hovorí:  

 

Najväčšiu zodpovednosť za zhoršujúce sa postavenie krajiny vo svete, za 

to, že nebudeme prijatí do NATO a Európskej únie, nesie súčasná vládna 

koalícia a osobne predseda vlády Mečiar. Vládne hnutie by malo zvážiť, či by 

odchod predsedu vlády a ministra vnútra z funkcií a politického života vôbec 

nepriniesol veľké uľahčenie pre našu ťažko skúšanú krajinu. Vytvorila by sa 

tak nová situácia, ktorá by nám azda umožnila v poslednej chvíli odvrátiť 

čoraz silnejšiu izoláciu našej krajiny a degradáciu verejného života.  

Odpoveď prišla – ako to už v spoločnosti politických kaukliarov býva – z 

mítingu HZDS. Ktovie koho chcel povzbudiť Mečiar, či seba, alebo burácajúci 

dav, ktorý pri každom jeho „vtipnom bonmote“ vrieska od nadšenia. Aj teraz 

v návale vtipnosti poukázal na prezidenta ako na „zdochýňajúceho koňa, ktorý 

sa bude ešte sedem a pol mesiaca motať po prezidentskom paláci“.  

Nevedno, prečo na tieto mentálne gladiátorské hry nereagovali tí, čo by 

reagovať mali – početné organizácie na ochranu kohokoľvek a čohokoľvek, 

ale ani organizácie, pre ktoré je slušnosť a morálka jedným zo základných 

poslaní. Neozval sa napríklad Spolok spisovateľov, pre ktorý kultúra a 

kultúrnosť v každom okamihu a na každej úrovni by mali znamenať základný 

kameň jeho poslania.  

– Úbohá morálka, – komentuje stručne prezident úroveň premiérovho 

vystúpenia.  

*Opäť na východ?* 

Po neúspechu na Západe slovenskí nacionalisti opäť oživili svoje 

panslavistické teórie a začínajú vetriť smerom na Východ – ako vždy, keď im 

tečie do topánok. Opäť sa rozprúdila hra na prípadnú slovenskú neutralitu. Šéf 

ruských komunistov Zjuganov radil, aby sme svoju skvelú geografickú polohu 
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hľadeli využiť. Mal na mysli celkom konkrétnu slovenskú koketériu s 

neutralitou. V ruských médiách sa objavujú informácie o tom, že Slovensko 

musí urobiť geografickú voľbu, buď smerom na Západ, alebo na Východ. 

Skrytá línia Belehrad – Bratislava – Minsk – Moskva sa vďaka želaniu 

niektorých postkomunistických politických síl v Rusku zviditeľnila v plnej 

paráde. A, samozrejme, koketujúcich síl doma – národniarov a mečiarovcov.  

*Skrátiť mu funkčné obdobie!* 

Mečiar prichádza s novým, tentoraz naozaj detinským „objavom“. Podľa 

neho sa funkčné obdobie prezidenta končí 15. februára 1988 a nie 3. marca, 

pretože sa „počíta nie od inaugurácie, ale odo dňa zvolenia prezidenta“. Aj 

keď ide len o pár dní, vyzerá to tak, akoby ich niečo veľmi pálilo, akoby hrali 

už nie o roky, ani mesiace, ale doslova o hodiny a dni. No a keď vezmeme do 

úvahy svojvoľný výklad ústavy roku 1997, zisťujeme že po predchádzajúcich 

škandáloch ani ten nie je ničím neobvyklým. Samozrejme, tovarišovi učni sú 

aj v „otázke prezidenta“ miestami príčinlivejší než tovariš sám, a prichádzajú 

so stále novými nápadmi, ako aspoň znepríjemniť život hlave štátu, keď sa ho 

už nepodarilo dostať na klát. Ale tak to v živote chodí.  

Až v októbri 1997 zaznelo prvé prihlásenie sa k EÚ ako ku 

strategickému cieľu slovenskej politiky. Hra na mosty medzi Východom 

a Západom, alebo povedané inak – na európsku geopolitiku po slovensky, 

definitívne skrachovala. Ak Slovensko vypadlo zo skupiny štátov prizvaných 

na vstup do NATO, pribrzdilo proces zbližovania so Západom. Prezident 

vyhlásil, že vláda už vo svojich protidemokratických praktikách zašla tak 

ďaleko, že nie je schopná vrátiť sa späť k demokratickým spôsobom. A opäť 

pripomenul, že je pripravený rokovať s premiérom Mečiarom.  

Tentoraz Mečiar pochopil svoje limity a otrasený prichádza s iniciatívou. 

Navrhuje prezidentovi Kováčovi spoločné vyhlásenie o integrácii Slovenska 

do NATO a EÚ, ale aj o vzťahoch medzi najvyššími predstaviteľmi štátu. 

Prezident jeho ústretový krok prijal s podmienkou, že nemieni revidovať svoje 

názory na stav slovenskej demokracie. Text prehlásenia vypracovala 
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kancelária prezidenta a Mečiar ho prišiel podpísať. Samozrejme tak, aby sa 

nemusel s prezidentom zbytočne stretnúť. Mečiar ho podpisuje bez jedinej 

podmienky a pripomienky, bez jediného slova. Vzácna udalosť sa obišla bez 

okázalosti a trvala pár minút. 

Vo vyhlásení sa hovorí o integrácii Slovenska do EÚ. Mečiar a Kováč sa 

zaviazali, že sa zdržia napádania ústavných funkcionárov, budú rešpektovať 

ich činnosť a rozvíjať vzájomnú spoluprácu.  

Táto dohoda už na prvý pohľad bola vlčou dohodou. Prešlo sotva pár dní 

a Mečiar opäť vytiahol svoju pesničku o predčasnom ukončení prezidentskej 

funkcie Michala Kováča. K tomu pripojil obvyklé klamstvo, vraj – prezident s 

predčasným ukončením funkčného obdobia súhlasí. Prezidentská kancelária, 

pochopiteľne, nezmyselný výrok dementuje. Aj takú podenkovú platnosť mali 

v tom čase Mečiarove dohody o korektnom správaní voči politickému 

partnerovi. 

Pritom spoločnosť sužujú nové a nové starosti. Prezident ešte v apríli 

1997 zverejnil správu o viacerých vážnych trestných činoch, ktoré ostali 

nevyšetrené a dlhodobo traumatizujú spoločnosť. Nehovoriac o čoraz väčšej 

drzosti podsvetia a zločineckých bánd. Trestné činy mali napospol politické 

pozadie – falšovanie abdikačného listu Gauliedera, preverovanie petičných 

hárkov DÚ, provokácia proti biskupovi Balážovi, zavlečenie Michala Kováča 

ml. do Rakúska, marenie jeho vyšetrovania, uloženie nahrávky medzi 

riaditeľom SIS I. Lexom a ministrom vnútra Ľ. Hudekom, privatizácia Nafty 

Gbely, kúpeľov v Piešťanoch, Bardejove, a podobne. Zodpovednosť prezident 

pripísal generálnemu prokurátorovi Michalovi Vaľovi. Podľa prezidentovej 

mienky „prestal byť odborne i morálne spôsobilý vykonávať funkciu 

generálneho prokurátora“. Svedectiev o prepojení štátnej moci s podsvetím je 

už toľko, že ho nevidí iba malé dieťa. Zastrašovaní nie sú len opoziční 

novinári, ktorí vytrvalo píšu o kauzách, voči ktorým sú polícia, prokuratúra 

a napokon aj súdy blahosklonné, ak nie rovno kolaborujúce. Niet divu, že 

v opätovne sa šíriacej atmosfére strachu, opäť ako starého známeho 
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komunizmu, nútia zamestnancov niektorých podnikov a inštitúcií vstupovať – 

tentoraz do HZDS... 

 

Je zaujímavé, aký nátlak vyvíjal Mečiar, akým spôsobom. Ako sa povýšil 

nad všetko, nad záujmy krajiny. O čo viac som si to uvedomoval, o to viac som 

potreboval síl, aby som to prekonával. Aby ma nepojala skepsa a nechuť. 

Znášal som to ťažko, ale vedomie, že moje podriadenie sa diktátu Mečiarovi 

by úplne poškodilo meno Slovenska ma hnalo, aby som hľadal silu, aby som tú 

krutosť a obludnosť prístupu k hlave štátu trošku zamaskoval a ukázal svetu, 

že prezident je tu a nemlčí.  

*Hodiny* 

Na jeseň sa na frekventovanom námestí Bratislavy priamo oproti 

prezidentskému palácu objavil veľkoplošný displej s odmeriavačom času. 

Číslo na displeji podľa prepočtov HZDS ukazovalo, koľko dní ostáva 

prezidentovi do skončenia funkčného obdobia. Pod hodinami bol nápis „Miluj 

život, nie drogy“. Umiestnila ich reklamná agentúra Fedora Flašíka Donar, 

ktorá neskôr vo volebnej kampani presedlala z populistu Mečiara na Róberta 

Fica. Hodiny boli neodškriepiteľným znakom toho, že sú určené nielen 

prezidentovi, ale aj širokej verejnosti. Vymyslené a postavené boli v pevnej 

viere, že vládna moc môže naozaj všetko, vrátane nekultúrnej urážky.  

Ale po predchádzajúcich osočovaniach, po zločinoch okolo únosu syna 

prezidenta, je inštalácia hodín smiešnym, bezmocným gestom. Je vlastne 

priznaním si prehry v zápase o to, čí mrav patrí do tohto sveta, čia politická 

i ľudská etika slúži rozvoju krajiny a jeho obyvateľom.  

Keď Mečiar nedokázal odstrániť prezidenta z funkcie ani zákonnou, ani 

nezákonnou cestou, aspoň mu teda nechal zlomyseľne odmeriavať čas, ktorý 

nedokázal nijako skrátiť. Snahou uraziť prezidenta s každodenne sa meniacim 

číslom na hodinách si vystavil vysvedčenie o svojej vlastnej porážke v súboji 

s hlavou štátu. Slovenská spoločnosť ostala v pomykove a musela len 

konštatovať, že zoznam urážok, ktorým disponuje mečiarizmus je 
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nevyčerpateľný. Ale Mečiar sa medzi svojimi na Pasienkoch k hodinám oproti 

prezidentskému palácu pobavene vyjadril: 

– To tam zostane! 

Pochopiteľne „to“ tam aj zostalo. Ibaže tak ako nespratní žiaci, aj oni sa 

dopustili vo svojich výpočtoch chyby – matematici z HZDS zle vyrátali čas 

ukončenia prezidentskej funkcie Michala Kováča. Hodiny museli znova 

nastaviť a potom sa ďalej tváriť neochvejne múdro.  

 

Pre mňa bolo najdôležitejšie, že si to všímajú veľvyslanci krajín, 

zahraniční návštevníci. Zmocnil sa ma pocit hanby. Že takýmto spôsobom pred 

prezidentským palácom sa niekto odhodlá ponižovať hlavu štátu. Že sa ma to 

dotklo osobne, to by nebolo to najhoršie, lebo veriaci človek je pripravený 

prijať aj ponižovanie, ale nelichotivo to dopadlo na hlavu slovenského národa. 

Tieto hodiny vôbec nepomohli Slovensku, ani Mečiarovi.  

Za vrchol bezmocnosti HZDS možno považovať kurióznu iniciatívu, 

ktorá vyznieva ako správa z džungle. Ide o jeden zo scenárov, ktoré sa zrodili 

v HZDS. Rátal s obkľúčením prezidentského paláca sympatizantami HZDS z 

celého Slovenska. V pláne bolo, že štyridsaťdva týždňov budú brániť 

prezidentovi vo výkone jeho funkcie.  

 

*Človek sa v očiach vládcu môže ľahko stať nekultúrny, napríklad 

tým, že sa vládcu opýta na jeho nekultúrnosť. Lebo aj kultúrna otázka na 

nekultúrnosť je nekultúrnosť, mieni tovariš* 

V decembri 1997 došlo na úrade vlády k ďalšej komickej situácii. 

Nastala po novinárskej otázke, čo robí u Mečiara Blažena Martinková, 

manželka veľkopodnikateľa a privatizéra Martinku. Mečiarova hovorkyňa 

Buláková v rozpakoch uviedla, že Blažena Martinková je poradkyňou 

premiéra pre všetky otázky. Novinárska pospolitosť prijala správu o 

univerzálnej poradkyni so značným pobavením, nevyhýbajúc sa náznakom a 

podozreniam pre častý výskyt istého typu žien v blízkosti premiéra. Čo sa dá 
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robiť, ani v ťažkých časoch novinárska obec nestratila zmysel pre fantazijné 

dotváranie nechtiac načrtnutej komiky.  

Mečiar sa po odhalení a zosmiešnení „univerzálnosti“ poradkyne 

rozzúril. Reakcia prišla okamžite a bola celkom typická pre autoritárskeho 

panovníka – na úrade vlády zrušil tlačovky pre „nekultúru novinárov“.  

Ale vo veci Martinkovej ho interpelovali aj v parlamente. Tam ju 

vyhlásil za „poradkyňu pre otázky európskej integrácie“ a vo veľkom 

rozčúlení opustil rokovaciu miestnosť. Ešte v ten istý deň si na mítingu HZDS 

celkom uvoľnene zavtipkoval – a to rovno na margo nebohej manželky 

prezidenta Václava Havla Oľgy i terajšej, Dagmar Havlovej. A tiež na účet 

Václava Klausa. Potvrdzuje to domnienku, že burácajúce publikum pôsobí na 

Mečiara blahodarným a vari aj liečivým účinkom. Samozrejme, na 

neokrôchané vtipy vzápätí s nevôľou reagovalo aj české ministerstvo 

zahraničia.  

Osud Blaženy Martinkovej sa naplnil podobne ako v slovenskom 

Oskarovom filme Obchod na korze. Podobne ako tam, ani v reálnom živote 

Blažena Martinková neuniesla ťarchu náhleho a nečistého bohatstva. Po 

náhlom vzostupe do politických výšin zrazu nasledoval život na úteku a pád. 

Po pokuse zavraždiť svojho nedospelého syna, v stave náhlej nepríčetnosti 

neskôr sama spáchala samovraždu...  

*Kto je doma prorokom...* 

Deväťdesiaty siedmy rok je pre Slovenskú republiku rokom vrcholiacej 

vnútropolitickej aj spoločenskej krízy. V tomto roku ju americká spoločnosť 

Freedom House vo veciach ľudských práv zaradila na posledné miesto medzi 

pridruženými krajinami. Dostali sme sa na úroveň Albánska, Ruska, Ukrajiny. 

Ak by sme sa chceli nádejať, že nie sme poslední, potom môžeme pravdivo 

povedať, že za nami ešte ostali nejaké krajiny: Kazachstan, Bielorusko... 

Nádejou ostal nepokorený prezident Kováč a parlamentné voľby na jeseň.  

Stupňujúce sa útoky na prezidenta a vytrvalé obviňovania, že v zahraničí 

„kazí dobré meno slovenskej politiky, HZDS a Mečiara“ sú známym 
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výkrikom zlodeja „Chyťte zlodeja!“ Michal Kováč získava viacero 

významných zahraničných ocenení. Jedno z nich – Medzinárodná zlatá 

medaila K pokoju cez dialóg je výrazom uznania prezidentovho úsilia 

o porozumenie doma aj v zahraničí, ktorú udeľuje Spoločnosť kresťanov 

a Židov. Cenu mu osobne odovzdal Sir Sternberg.  

Ocenili ho aj najvyšším štátnym vyznamenaním Poľskej republiky, 

Radom bieleho orla. Získal vyznamenanie – Zlatú reťaz Maltézskeho rádu za 

zásluhy, bulharské štátne vyznamenanie Stará Planina so šerpou. Nemenej 

cenné vyznamenanie je aj Zlatá medaila od zahraničných Slovákov, 

združených vo Svetovom kongrese Slovákov.  

 

Na záver svojho funkčného obdobia pozval prezident na návštevu 

kolegov prezidentov okolitých krajín. Mesto majstra Pavla – Levoča sa stala 

symbolom mravnej sily prezidenta Michala Kováča, keď sa s ním prišli 

rozlúčiť desiati prezidenti.  

Dovtedy sa prezidenti stredoeurópskych krajín v rámci novej 

geopolitickej situácie i v záujme vzájomného spoznávania niekoľkokrát stretli 

v okolitých krajinách. Zaiste by sa mohlo takéto stretnutie odohrať aj na 

Slovensku. Problém však spočíval v Mečiarovom spôsobe vládnutia 

a pošramotenom mene republiky, a to nielen v očiach susedov.  

Už na stretnutí prezidentov v Slovinsku v júni roku 1997 prebleskla 

prezidentovi Kováčovi myšlienka, že by sa mohlo uskutočniť aj na Slovensku. 

On však funkčné obdobie končí už v marci, preto nad touto úvahou stojí vážny 

otáznik. Neusiloval sa podať takýto návrh, lebo tieto akcie sa spravidla konali 

v júni, naviac, v poradí pre rok 1998 bolo Taliansko.  

Celkom nečakane prišiel s iniciatívou prezident Rakúska Thomas Klestil 

a v osobnom rozhovore nadhodil myšlienku usporiadať stretnutie na 

Slovensku. Akoby čítal z Kováčového tajného želania. Michal Kováč sa 

poradil s hostiteľom, slovinským prezidentom Milanom Kučanom, potom aj s 

prezidentom Havlom. Keď zistil, že kolegovia prezidenti túto alternatívu už 

predtým preskúmali u Lecha Walensu i talianskeho prezidenta Scalfara, vtedy 
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sa Kováč osmelil. Na večeri v prvý deň predniesol želanie uskutočniť 

prezidentské stretnutie ešte pred skončením svojho funkčného obdobia na 

Slovensku. Mohli by sa vyskytnúť isté prekážky, mienil nahlas prezident, ale 

zaiste by sme to dokázali prekonať.  

– Verím, že si všetci uvedomujeme, prečo sa má najbližšie stretnutie 

konať práve na Slovensku ešte počas mandátu prezidenta Michala Kováča, – 

povedal Thomas Klestil. Súhlasil aj taliansky prezident L. Scalfaro, ktorého 

krajina mala byť cieľom najbližšieho stretnutia. 

 

No a na moje milé prekvapenie, bolo pozvanie prijaté veľmi spontánne, 

dokonca keď som spomenul prekážky, viacerí, napríklad Lech Walensa hneď 

reagovali, že po každej stránke mi budú nápomocní.  

Desať najvyšších hláv štátov strednej Európy naklonených slovenskému 

prezidentovi – to je nesmierna mravná sila, ktorá napriek sofistikovanému 

i hrubému násiliu a nenávisti doma poukázala na mravnú silu prezidenta 

Kováča.  

 

*Už to tak na svete býva, že hrubosť vládcov a úradníkov býva 

vyvažovaná srdečnosťou a pohostinnosťou takzvaného obyčajného ľudu. 

Niekedy priam zákonitý model spoločnosti zvádza k pokušeniu vykladať si to 

tak, že srdečný a pohostinný ľud si v dobrej viere a naivite zvolí spomedzi 

seba tých najhorších, lebo vo svojej dobrote nedokáže rozlíšiť driemajúcu 

a utajovanú zlobu, perfídnosť, hnev, pomstychtivosť...* 

Samotný fakt, že moje pozvanie bolo prijaté svedčí o tom, že prezidenti 

okolitých krajín ma vnímali pozitívne. Nechceli sa stretnúť s Mečiarom, a to 

bol dôvod, že nemohli prísť ani na návštevu. To, že prišli do Levoče, im 

umožňoval ich protokol, lebo predvídali, že predseda vlády Mečiar na 

stretnutie nepríde, a to sa aj stalo. Naviac, uskutočnilo sa v neobvyklom čase, 

malo vyjadriť podporu prezidentovi a Slovensku. Bol to veľmi významný 

politický akt, lebo doteraz sme nezaznamenali, aby na Slovensku bolo jedenásť 
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prezidentov vrátane mňa. Na tlačovej konferencii zazneli ich slová adresované 

mne, pretože vedeli, že končím funkčné obdobie.  

Prezident si spomína na mnohé zahraničné návštevy na Slovensku. 

Diplomati sa stretávali nielen s politikmi, ale chodili aj do iných miest. Naši 

ľudia prejavovali úctu, srdečnosť, úprimnosť; zahraničné návštevy sa v tom 

utvrdzovali nielen pri kontakte s prezidentom, ale aj s predsedami opozičných 

strán a utvárali si iný obraz, než si bolo možné utvoriť na základe politiky 

vlády. Kdekoľvek sa na Slovensku zahraniční politici pohli, chlad a strojenosť 

vládnej moci im kompenzovalo srdečné prijatie občanov.  

– To nám pomáhalo. Presvedčili sa, že aj s našou kultúrou to nie je také 

zlé, ako by sa to mohlo zdať, – mieni Michal Kováč.  

 

*Rozlúčka* 

2. marca 1998 sa pred Primaciálnym palácom konala rozlúčka prezidenta 

s občanmi a napokon, hoci to znie paradoxne, aj s vládou. Občania na námestí 

srdečne zdravili prezidenta a Oficiálna časť bola chladná, Vladimír Mečiar 

a Ivan Gašparovič formálne poďakovali Michalovi Kováčovi. Vzápätí do 

prezidentského paláca vstúpilo „očistné“ komando a zamestnancov kancelárie 

doslova vyhnali na ulicu. Konečne sa mohol Mečiar venovať svojim zámerom 

bez „prezidentskej brzdy“. Okamžite nasledovali dve Mečiarove amnestie, 

týkajúce sa vyšetrovania únosu prezidentovho syna. Pre verejnosť neboli 

prekvapením, celkove sa očakávalo, že Mečiar ako zastupujúci prezident sa 

pokúsi uskutočniť aspoň časť svojich zámerov, ktoré nevychádzali počas 

Kováčovho funkčného obdobia. Nervózne a chvatné amnestie poukázali na to, 

že Mečiarov zápas s Kováčom sa dostal do útrpnej polohy a Mečiar chce 

akýmkoľvek spôsobom vycúvať z vážneho  podozrenia. Zároveň zviditeľnili 

skutočné priority Mečiara – zastaviť, alebo aspoň zablokovať polčas rozpadu 

projektovanej neobmedzenej moci... 
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*Pár slov o moci* 

Mečiar v jednom parlamentnom príhovore karhá svojich kolegov 

poslancov za to, že sa derú na pyramídu moci, pritom, ako sám tvrdí vo 

svojich spomienkach, „nič tam nie je, iba osamelosť“.  

Prezident vo výslužbe Michal Kováč na tému osamelosti moci dnes 

hovorí:  

 

Záleží na tom, z akých dôvodov sa človek usiluje dostať na pyramídu 

moci. Ak chce slúžiť dobrej veci, spoločnému dobru, tak si uvedomuje, že z 

pyramídy moci môže túto službu urobiť najlepšie. Že poslúži veľkej skupine 

ľudí, alebo sa dotkne takmer všetkých občanov. Kto ale túži po moci len preto, 

aby ťažil zo svojho postavenia, tomu sa môže stať, že sa naozaj osopí na 

kolegov – čo sa tam tlačíte, veď tam nič nie je.  

Ak Mečiar túžil mať pod kontrolou celú spoločnosť, všetkých ľudí, 

ovládať ich, dosiahnuť, aby sa podľa neho žilo, myslelo, pracovalo, potom sa 

môže tváriť, že tam nie je nič, ale v skutočnosti tam má všetko, čo potrebuje k 

tomu, aby naplnil mocenské ambície. Ak je o sebe presvedčený že je mesiáš, 

Spasiteľ a že keď sa dostane na vrchol moci zachráni krajinu, dovedie ju do 

vytúženého raja.  

V ľudskom spoločenstve sa demokratický systém vyvíjal tak, aby rozdelil 

moc, aby na jej vrchole nebol jeden, ale viacerí, aby tam boli tí, čo 

reprezentujú výkonnú, zákonodarnú, súdnu moc, tí čo reprezentujú kontrolu. 

Ale ako prežívajú moc iní? Tí, ktorí idú len za svojimi predstavami s tým, 

že nik to nevie lepšie ako oni. Spravidla nepočítajú s pomocou poradcov, tá im 

je len na obtiaž. Áno, keď sa nedôverčivý človek so sklonmi pripisovať si 

neomylnosť ocitne na vrchole pyramídy moci, iste má pocit osamelosti.  

Ale viem si predstaviť aj človeka, ktorý si uvedomuje, že nezjedol všetku 

múdrosť sveta, že nemôže vedieť o všetkom, nemôže mať také vzdelanie, aby 

rozumel aj politike, aj právu, aj ekonomike, vede, zdravotníctvu, a spolieha sa 

viac na kolektív, na spoločné úvahy, rozmýšľanie, závery, ktoré z toho 

vyplývajú.  
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Nebola to ľahká doba pre žiadneho slušného človeka. Obludnosť rýchlo 

narastajúcej a vulgarizovanej moci vyvolala strach a obavy. Zastávať sa 

verejne prezidenta znamenalo prinajmenšom podozrenie, ak nie rovno trest. 

V predvečer ukončenia funkčného obdobia prezidenta stretol sa Michal Kováč 

so svojimi spolupracovníkmi v bratislavskej vinárni Veľkí františkáni. 

Pracovník kancelárie Ján Klepáč vystihol vo svojom záverečnom prípitku 

postavenie prezidenta a jeho spolupracovníkov, keď povedal: „Napoleon 

Bonaparte po víťaznej bitke pri Slavkove takto oslovil svojich 

spolubojovníkov: Vojaci, nech kdekoľvek v Európe poviete – bojoval som pri 

Slavkove, odpovedia vám: To musí byť statočný vojak. Vážení kolegovia, som 

presvedčený, že ak kdekoľvek v demokratickej Európe poviete – pracoval som 

v kancelárii prezidenta Michala Kováča, odpovedia vám to isté.  

 

*Prezident vo výslužbe* 

Ukázalo sa, že istá skupina občanov nevyvodila z Mečiarovej politiky 

nijaké závery a zostáva mu stále verná. Vyvodila závery voči prezidentovi, že 

sklamal a zradil Mečiara. Do dnešného dňa som úhlavným nepriateľom tejto 

skupiny, ktorá na mňa nezabúda ani pri takýchto príležitostiach ako boli 

zásielky s antraxom: aj ja som bol obdarovaný takou zásielkou... Predstavy 

vtedajších podpredsedov HZDS v rokoch 1992-94, že keď príde čas verejne 

odhaľovať Mečiara bude to jeho koniec, boli mylné. Voličov nepresvedčilo, že 

Mečiar klame, že vodu káže a víno pije. Nechcú poznať pravdu a stále ho 

zbožňujú a milujú. Je ich stále menej, ale dosť na to, aby sa udržal v politike 

ako predseda strany a poslanec.  

My, vtedajší podpredsedovia HZDS, sme roku 1992 pomohli Mečiarovi 

získať 38,5 % voličských hlasov. Cítil som povinnosť, že musíme povedať 

občanom pravdu, aký je Mečiar v skutočnosti. Ja som to považoval za morálnu 

povinnosť, lebo aj ja som to niesol ako ťarchu...  
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Mečiar neodišiel z politickej scény, ale jeho odhodlanie pomstiť sa mi ho 

nútilo stále viac odhaľovať svoje vnútro a svoju pravú tvár. Únosom môjho 

syna do Rakúska, marením vyšetrovania tohto únosu a napokon zastavením 

trestného stíhania ukázal, čoho všetkého je schopný.  

 

Michal Kováč, muž sebareflexie, si dlho kládol otázku, či v 

deväťdesiatom štvrtom roku pri hodnotení politickej situácie v republike a pri 

odhalení Mečiarových praktík konal správne. Dlho sa touto otázkou 

zapodieval a hľadal odpovede, hľadal chybu v sebe, kládol si otázky. Dnes je 

presvedčený, a s ním časť demokraticky zmýšľajúcej spoločnosti, že konal 

správne. Napriek lavíne zlovôle, bezprecedentným útokom, únosu syna... Meč 

vytasil Mečiar a Kováč sa bránil útokom zo všetkých strán. Dnes hovorí, že 

pozitívne dôsledky jeho kroku z roku 1994 sa ešte neprejavili – žeby Mečiar 

navždy odišiel z politickej scény, žeby Lexa a rôzni privatizéri boli 

spravodlivo súdení, to všetko sa oddialilo. Napriek tomu možno vyjadriť 

prognózu, že slovenská spoločnosť, znešvárená politickými machináciami, 

korupciou a kriminalitou, bude pod veľkým tlakom z krajín EÚ postupne 

tlačená do situácie, keď náprava aspoň najväčších káuz bude nevyhnutným 

krokom, smerom k vyspelým európskym krajinám.  

Raz možno vznikne aj zbierka čudesných súdnych rozhodnutí 

slovenských súdov. Ešte aj štrnásť rokov po prevrate je súdnictvo vnímané 

ako prislabý článok dôležitého piliera štátu. Súdy pracujú so zákonom a ten 

vzniká z potreby ducha. Zákon chce popísať ideálny stav, vytýčiť hranice 

noriem, aby sa spoločnosť neprepadla do chaosu. Je teda stvorený z potreby 

ducha a je písaný literou. Preto nad každou literou zákona bdie jeho pôvodný 

duch. Na Slovensku sa však duch zákona veľmi často nerešpektuje. O to 

väčšmi sa mnohí sudcovia otrocky sústreďujú len a len na literu. A to do takej 

miery, že niekedy priam komicky znásilnia ducha zákona otrockým 

vykladaním jeho litery. Samozrejme, že to vedie k hrubému pošliapavaniu 

spravodlivosti. Ešte roky po novembri 1989 je časť sudcovského stavu na 

Slovensku ponorená do pavučín záujmových vzťahov. Zákony len navonok 
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ilustrujú sudcovskú činnosť, no v skutočnosti slúžia záujmom oných skupín. 

Všetky anonymné prieskumy dlhodobo hovoria o korupcii – aj v súdnictve – 

aká nemá páru.  

 

Dodnes je v správach Európskej komisie, kde sa pozitívne hodnotí všetko, 

čo sa na Slovensku urobilo pre vstup do EÚ, a vždy sa pripomína nevyriešená 

kauza únosu. Na také veci nezabúdajú a pripomínajú ich. Taký je ich štýl 

práce, pretože vlády týchto krajín sledujú, ako sa dodržiavajú ľudské práva, 

ako sa riešia podozrenia zo spáchania trestných činov zo strany štátnych 

orgánov. Ani tejto garnitúre sa veci nepodarilo dotiahnuť do konca a nevrhá 

to dobré svetlo na náš právny poriadok. Problém je v tom, že sudcovia 

odmietajú prijať od prokurátora obžalobu s odvolaním sa na to, že platí 

Mečiarova amnestia. My sme sa nevedeli vysporiadať s tým, ako možno 

akceptovať amnestiu človeka, ktorý sám nesie zodpovednosť za únos, a teda 

amnestoval sám seba. Puntičkársky postoj, že nesmieme porušiť ústavu, keď 

niekto ju predtým zneužil, je smiešny. Amnestie síce Mikuláš Dzurinda zrušil, 

ale niektorí sudcovia to neuznávajú. V tomto smere máme veľké medzery – 

vari sa možno len tak prehrešiť proti ľudským právam zneužívajúc právomoci 

verejného činiteľa? Veľký omyl a hrubá chyba, ktorú môže napraviť ústavná 

väčšina parlamentu.  

 

Mečiar o amnestovaní samého seba a najmä Ivana Lexu povedal:  

– ...to nebolo preto, že by som nechcel, aby sa trestný čin vyšetril, ale 

preto, že Michal Kováč v úlohe prezidenta svojmu synovi a niektorým jeho 

spolupáchateľom amnestiou umožnil zastavenie trestného stíhania pre podvod 

voči Technopolu a pre niektoré ďalšie podvody. Zohľadnil som, že 

vyšetrovanie, ktoré sa vykonávalo okolo podozrenia zo zavlečenia Michala 

Kováča do cudziny, bolo mimoriadne spolitizované a neboli záruky na ďalšie 

pokračovanie vyšetrovania kauzy, ... nebránil som seba, ale úrad, ktorý som 

zastával, vážnosť a česť tohto úradu, a bránil som poriadok tohto štátu.  
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Podľa tohto tvrdenia Mečiar neveril štátnemu orgánu, že je schopný 

vysporiadať sa s kriminálnym činom, preto trestný čin zabetónoval na večné 

časy amnestiou. Vskutku pozoruhodný argument. Prečo s rovnakou 

vehemenciou nebránil aj česť úradu prezidenta, prečo nebránil práva 

zavlečeného občana Kováča minimálne tak, že by vláda požiadala o jeho 

vydanie, to sa už do Mečiarových memoárov, ani do jeho pracovnej náplne 

nedostalo. A čo sa týka jeho predstáv o poriadku v štáte, možno si s uľahčením 

vydýchnuť, že sa neuskutočnili, našťastie pre občanov Slovenska sa rozplynuli 

ako dym. Michal Kováč dnes uvažuje takto:  

 

Isto príde ten očakávaný stav, keď Mečiar prestane mať silu ako politik a 

bude spravodlivejšie ohodnotený ako človek, ktorý pre dobro tejto krajiny 

neurobil nič.  

Kováč a Mečiar, dvaja politici z jedného hnutia. Bývalí členovia tej istej 

komunistickej strany. Mečiar, dlho presvedčený, že on je ten, kto zachráni, 

spasí Slovensko. Sám, za predpokladu, že sa mu do toho nik nebude pliesť. 

Michal Kováč dal svoje schopnosti do služieb všetkým, čo to so svojou 

krajinou mysleli úprimne. Veril svojim spolupracovníkom a dôveroval, 

niekedy možno až príliš.  

 

Nikdy som nepripúšťal, že by on bol schopný zneužiť svoju funkciu na 

obohatenie, a to v mojich očiach ospravedlňovalo iné hriechy. To považujem 

za svoju hrubú chybu, prameniacu z prílišnej dôverčivosti. Nehorázne sa 

obohatil a umožnil rozkrádanie, aby sa aj prostredníctvom tých, ktorým to 

umožnil, zaistil. Teraz mu ide o to udržať sa, aby neprišlo trestné stíhanie, aby 

neprišli súdy, aby sa nedostal do väzenia. A je to katastrofa, keď sa mu to 

podarí.  

Mečiar zo spasiteľských vízií vycúval už dávnejšie. Podobne ako 

dlhoročný šéf národniarov Ján Slota, ktorý v časoch svojej najväčšej slávy 

vyhlasoval, že Slováci sú najstarší a najinteligentnejší národ v strednej Európe. 

Keď sa však jeho strana, nehľadiac na záujmy „najstaršieho 
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a najinteligentnejšieho“ národa, rozdelila krátko pred voľbami a tie celkom 

zákonite roku 2002 prehrala, vyjavil sklamanie celkom opačnými slovami. 

Vtedy sa zlostne vyjadril „o hlúpom slovenskom národe“. Nuž, u tohto typu 

politika si človek nikdy nie je načistom.  

Aj Vladimír Mečiar je od čias zlomu, teda od únosu Michala Kováča 

mladšieho, v postupnej defenzíve a jeho priestor sa neustále zmenšuje. 

Postupne stráca sympatizantov spomedzi voličov i vo vlastnej strane. Čas, 

kedy ho odvrhnú jeho najbližší, je blízko, a nemusia to potvrdzovať 

jasnovidci. Autoritárski vládcovia žijú a pracujú podľa presného, 

nezameniteľného algoritmu a akokoľvek sa mu budú brániť, výsledok sa 

dostaví s matematickou presnosťou.  

Ctihodní kapitáni socialistického priemyslu nikdy nepriľnuli k ideológii 

vlády robotníckej triedy a rovnosti všetkých občanov. Boli to, naopak, 

pragmatici, vezúci sa na nedotknuteľnosti ľavicovej totalitnej politiky. Práve z 

týchto kruhov plynula značná pomoc pre Mečiara, ktorý mal zabezpečiť ich 

plynulý prechod z rozsypaného politického systému do novovznikajúceho, 

podľa možnosti s pôvodným personálnym obsadením. Samozrejme, za účasti 

prerozdeľovania značného majetku v prospech transformovaných kapitánov, 

teraz už vari aj generálov, aj vládnucej oligarchie. Mečiarove úmysly a snaha 

zabezpečiť tento mohutný prechod bývalých aparátčikov do nových 

podmienok znamenali, že môžu prejsť len za cenu porušovania zákonov a 

ústavy. Prezident Kováč sa stal hrádzou bezohľadným ekonomickým aj 

politickým ambíciám. Ekonomická transformácia bývalých komunistov a 

radikálov v snahe bez zábran kráčať za svojim cieľom priviedli krajinu na pár 

rokov naspäť, na okraj totalitnej spoločnosti.  

Prezident sa stal ostrovom odporu a bariérou, aby sa Slovenská republika 

krátko po svojom vzniku nerozpadla v dôsledku neschopnosti uplatňovať a 

rešpektovať základné piliere demokratickej spoločnosti. Michal Kováč hovorí, 

že verí ľuďom, a že nie je to jeho zásluha, považuje to za súčasť svojej 

povahy.  
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– Nech radšej padne problém na moje plecia, než by som mal niekomu 

ublížiť. Vždy si kladiem otázku, či som konal správne, prečo ma niekto vidí v 

čiernom svetle... 

Michal Kováč je po skončení svojho obdobia vo funkcii prezidenta 

človekom poučeným mnohými kritickými a krízovými situáciami. 

Pozoruhodné je, že z každej krízy vyšiel zorientovaný pozitívnym smerom. 

Každé príkorie, vrátane únosu syna, ho upevňovali vo viere v dobro a nevzdal 

sa jej ani v najťažších chvíľach, keď sa navonok zdalo, že vo svojom zápase s 

mečiarizmom je celkom sám. Sila jeho viery v dobro je obdivuhodná. 

Neprestal sa učiť a nechal sa poučiť, a práve táto vlastnosť mu dáva zvláštny 

nádych mladíckosti ducha.  

Tvrdí, že byť pri moci znamená byť služobníkom občana. Na druhej 

strane, ľud má odovzdať len toľko moci, aby spoločnosť fungovala 

harmonicky a spravodlivo. Michal Kováč, ekonóm, bankár, politik, sa v 

zrýchlenom osobnom i spoločenskom vývoji stal presvedčeným demokratom, 

napriek pravidelným „odhaleniam jeho komunistickej minulosti“. Jeho 

demokratické presvedčenie nie je akademické či politicko-špekulatívne. Je to 

presvedčenie, ktoré ho priviedlo po skúsenostiach s mnohými režimami až do 

zvláštnej izolácie vo vlastnej krajine; je to presvedčenie, ktoré vyžadovalo 

nemalú politickú, rodinnú i osobnú obetu.  
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Epilóg 

 

V slovenskej pospolitosti a niekedy aj medzi slovenskými intelektuálmi 

panuje zvláštny spôsob vnímania spravodlivosti. Niekedy akoby spravodlivosť 

nevládala vystúpať na vyššie poschodie a pozrieť sa na súvislosti z nadhľadu. 

Michal Kováč, tichý chlapec z východoslovenskej dediny, ktorého životným 

snom bolo vyštudovať, naplnil svoj sen vďaka zápasu s ťažkými pomermi, v 

akých prišiel na svet.  

Neskôr sa, trocha paradoxne, aj vďaka povojnovým politickým zlomom 

a svojej bezúhonnej minulosti nezaťaženej politikou, dostal pomerne rýchlo 

medzi špičkových odborníkov. V nastúpenom režime sa k odbornosti musela 

pridať aj lojálnosť, prinajmenšom lojálnosť mlčiaceho, pasívneho člena 

komunistickej strany. Michal Kováč splnil aj túto podmienku. Do 

komunistickej strany vstúpil, lebo hľadal pravdu a sociálnu spravodlivosť. 

Neskôr, keď ho strana, ako desaťtisíce iných, spútala profesijne, ekonomicky a 

existenčne, už mal strach opustiť jej rady. Obľúbená výčitka mečiarovcov, že 

po vylúčení zo strany sa komunistom prosil o znovuprijatie, nie je určujúca vo 

veciach, ktoré sa mu snažili nahovoriť jeho kritici. Jeho pôsobenie na najnižšej 

priečke v hierarchii komunistickej strany nijako nevypovedá o jeho 

domnelých pokleskoch, ktoré však nik presne neidentifikoval ani 

nepomenoval.  

Mnoho povolaných dodnes tvrdí, že v komunistickej strane boli len 

preto, aby svojou čistou povahou a čistými úmyslami riedili jej totalitný 

charakter. Keby to naozaj bolo tak, tak by diktátorský režim padol 

v Československu ešte pred rokom 1989 a my by sme netrpeli na nekonečnú 

postkomunistickú traumu. 

Kováč sa po pamätnom novembri 1989 a po roztržke vo VPN nepridal k 

revolučným idealistom, ktorí napriek čistému svedomiu a dobrým úmyslom 

nedokázali rozkrútiť koleso zotrvačného myslenia občanov Slovenska 
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moderným demokratickým smerom. Ostal v skupine pri populárnom 

a populistickom Mečiarovi. Toto býva jednou z vážnych výčitiek voči osobe 

Michala Kováča zasa z druhej strany. On sám rýchlo poznal, že despotova 

cesta vedie veľkou okľukou naspäť k diktátorskému režimu. Vzdor, ktorý 

prejavil voči neustále silnejúcemu mužovi s despotickými sklonmi, naplno 

legitimizoval Kováčovo niekdajšie „riedenie komunistickej diktatúry“. V 

otvorenej vojne s predsedom vlády Mečiarom, parlamentnou väčšinou, 

nezanedbateľnou časťou štátnej správy, inštitúcií, mnohých spolkov a 

občianskych združení si okrem urážok, zosmiešňovania, osočovania privodil 

aj zásah do rodiny v podobe únosu syna. Slovenská nátura so svojím osobitým 

pohľadom na spravodlivosť reagovala zvláštne: „Asi to s tým jeho synom 

nebude celkom v poriadku, keď mu až takto ublížili.“ Naša slovenská nátura je 

niekedy čudne náchylná hľadať vinu nie u zločinca, ale u jeho obete.  

Jeho vzdor proti rodiacej sa diktatúre nás ako krajinu uprostred Európy 

legitimizoval ako nádej. Spolu s prívržencami princípov demokracie doma 

i v zahraničí bdel nad všetkým pozitívnym, k čomu sme sa prihlásili v 

novembrových nociach roku 1989, a mnohí celkom úprimne a nebojácne aj 

dávno predtým.  

Napriek tomu, Michal Kováč si svoj kalich ponižovania musel vypiť do 

dna, tak ako to predvídal. Jeho neľahké postavenie a zároveň nesmierne 

dôležitú úlohu v novovzniknutom štáte postrehlo akosi málo slovenských 

občanov, neveľa slovenských publicistov, neveľa intelektuálov. Dnes, s 

odstupom času, však možno pokojne vysloviť myšlienku, že Michal Kováč vo 

funkcii prezidenta Slovenskej republiky naplnil pre Slovensko a Slovákov 

havlovský rozmer morálky a stal sa významným symbolom nezlomnosti zásad 

a princípov. Jeho omyly, medzi ktoré možno zaradiť členstvo v komunistickej 

strane a odchod z VPN, sú len nepodstatnými epizódami na ceste v zápase o 

demokraciu a pri postupnom pretváraní slovenského politického myslenia na 

myslenie moderné, európske.  

Ak sme právom hrdí na reformného komunistu a ľavičiara Slováka 

Alexandra Dubčeka, Čechov Jozefa Smrkovského, Františka Kriegla, na ich 
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úlohu roku 1968, v čase pokusov demokratizovať a humanizovať 

komunistickú diktatúru, potom je treba pozastaviť sa prinajmenej s rovnakou 

vážnosťou aj pri Michalovi Kováčovi. V časoch pokusov prispôsobiť 

demokratické pravidlá osobným ambíciám novodobej politickej oligarchie sa 

Michal Kováč stal skutočným uholným kameňom, na ktorom sa s politickým 

treskom aj spoločenským huriavkom začali trieštiť postkomunistické a 

novototalitné praktiky bývalých komunistov a rôznych dobrodruhov.  

Jeho miesto po odchode do výslužby nie je spoločensky ani politicky 

docenené. Príval ďalších a ďalších škandálov, káuz, defraudácií, prešľapov sa 

po roku 1998 síce zmenšil, ale v nových problémoch spoločnosti zanikol aj 

záujem politikov a publicistov o osobu prvého demokraticky zvoleného 

prezidenta Slovákov Michala Kováča.  

Dnes si prezident vo výslužbe Michal Kováč kladie otázku, ako by sa 

vyvíjala situácia, keby Mečiar v zápase s ním nebol donútený ukázať sa 

v plnej nahote. Keby nedošlo k únosu syna. A keby sa neodohralo všetko to, k 

čomu sa mečiarovci uchýlili v noci z 3. na 4. novembra 1994. „Proces 

odhaľovania Mečiara je zdĺhavý,“ hovorí Michal Kováč, „ale oveľa 

nebezpečnejšie pre našu krajinu by bolo, keby bol ostal zamaskovaný.“  

Sily ťaživej negatívnej energie sa pokúšali cez národnú myšlienku vnútiť 

občanom Slovenska pocit potreby vodcu a vyvolali bezprecedentnú nenávisť. 

Moderný národ však vodcov nepotrebuje, pokojne si vystačí s politickými 

reprezentantmi. A ak národnou potrebou nás, Slovákov, bolo zviditeľnenie 

Slovenska, možno dnes poznamenať, podobne ako kedykoľvek predtým, že 

ani v minulosti, ani dnes, a ani v budúcej spoločnosti ostatných európskych 

národov nám nič nebráni byť svetoví, alebo aspoň pozitívne známi v priestore, 

kde žijeme. Nebráni nám v tom nič okrem zábran, ktoré sú v nás.  

 

        Máj 2003 
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