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Intelektuáli v slovenskej politike 
pred a po roku 19891

Intellectuals in Slovak politics before and after 1989: Without intelligentsia, particularly without 
intellectuals, there would be neither Communist ideology, nor Communist movement. However, Marxist 
intellectuals of the communist regimes had been denied the freedom of intellectual movement, of critical 
invention. As a result, intellectual personalities (actors, writers, social scientists and also teachers) gradu-
ally, more or less conspicuously, left the Communist ranks. Their active participation grew into anti-Com-
munist dissent. In Slovakia, this process was inconsistent and stopped somewhere halfway through as the-
re was no compact or powerful intellectual dissent such as Charta 77 or the Polish KOR. When speaking 
about the Czechoslovak dissent launched by Charta 77, concentrated in the Chartist movement, which 
during the „Velvet Revolution of 1989” transformed itself into the „Civic Forum” (Občanské fórum), we 
mostly speak about the Prague events. Unlike their Czech partners, the Slovak intellectuals, who stood 
at the roots of the opposition movement „The Public against Violence (Verejnosť proti násiliu)”, were 
mostly members of the Communist establishment. The transformation process of the Czech Civic Forum 
and the Slovak Public against Violence produced new winners of the parliamentary elections of 1992, who 
were clearly and unambiguously separate both from the Czech intellectual dissent and from the Slovak 
intellectual elite and who divided Czechoslovakia into two independent states: the Czech Republic and 
the Slovak Republic. The new situation in the post-Communist Slovak Republic very strongly suggested 
certain analogies with the intellectual attitude to politics during the Communist era. The then victorious 
Movement for Democratic Slovakia (Hnutie za demokratické Slovensko) came into power, supported by 
part of the Slovak intellectual representation in a similar manner as did the Communist Party following the 
events of 1948. However, intellectuals gradually thinned the ranks of the Movement for Democratic Slo-
vakia. As in the period when Communism went into decline in Czechoslovakia, so in this period, the only 
adherents who remained faithful to this „victorious movement” were party and state apparatchiks whose 
number, however, was not suffi cient for the effective control of its members and constituents. Vladimír 
Mečiar, President of the Movement for Democratic Slovakia, unwittingly managed to gather the Slovak 
intellectual elite under an umbrella of intellectual dissent. At that time, the main priority was getting rid 
of Mečiar and mečiarism, i.e., of his principle of one-leader management, which is inappropriate in the 
context of democracy and which is bred by pre-democratic and anti-democratic societies. The situation, 
by which the Slovak society became visible before the fall of mečiarism in 1997, could, from a certain 
perspective, be described as a crisis of political elite. This was a crisis of the Slovak political aggregate, 
which manifested itself in the behaviour of its actors. Yet, this crisis alone did not bring about the crisis of 
the whole Slovak society, nor was it a crisis of the whole cultural elite of the Slovak society. 

1 Príspevok vychádza z referátu Funkcia a zodpovednosť intelektuálov, ktorý som predniesol na medzinárodnej konferen-
cii Intellectuals in the Communist and Post-Communist Countries v Chapel Hill, NCU, April 16-18, 1998. Pokiaľ ide 
o nasledujúce obdobie (1998 – 2004), opiera sa o články, ktoré som v tomto období publikoval v dennej tlači.
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1. Význam intelektuálov pre komunizmus a postkomunizmus 

Komunisti vo svojej teórii prisúdili inteligencii a intelektuálom v dejinách zdanlivo veľmi 
okrajovú a dehonestujúcu úlohu: mali byť iba akousi služobnou spoločenskou medzivrstvou, 
ktorá sa živí tým, že v kapitalizme prisluhuje buržoázii a za socializmu robotníckej triede. V sku-
točnosti to však bola životne dôležitá, ničím nenahraditeľná „služba” komunistickému hnutiu, 
jeho teórii i praxi. Komunisti ju však navonok bagatelizovali, lebo hlásali, že sú hnutím, zrode-
ným a udržiavaným pri živote výlučne proletariátom, masami pracujúcich. 

Komunistickú ideológiu však vytvoril intelektuál Marx, on vybudoval základy celého ko-
munistického hnutia. Bol to intelektuál Lenin, ktorý začal túto ideológiu prakticky realizovať. 
Z hnutia vybudoval organizovaný „predvoj robotníckej triedy”, stranu boľševikov ako politickú 
silu, vládnucu železnou rukou na jednej šestine sveta. Prostredníctvom intelektuálov táto ideo-
lógia indoktrinovala obrovské masy, oni ju dostávali na námestia, do salónov i na univerzity. 
Intelektuáli ich hnutiu dodávali lesk, „záruku kvality”, široké sociálne skupiny inteligencie ho 
svojou každodennou prácou v jeho prospech udržiavali pri živote. 

Bez inteligencie vôbec, a intelektuálov osobitne by teda nebolo ani komunistickej ideológie, 
ani komunistického hnutia. Platí to pre celé jeho doterajšie dejiny. „Meno“ Komunistickej strane 
Francúzska v období jej rozkvetu po Druhej svetovej vojne robili takí jej intelektuálni predsta-
vitelia ako bol básnik Louis Aragon, ideológ Roger Garaudy, herec Jean Marais, ba dokonca aj 
s marxizmom a komunizmom koketujúci Jean Paul Sartre. Talianskym komunistom tvorili vtedy 
image takí svetoznámi marxistickí teoretici, ako bol Palmiro Togliati či Antonio Gramsci.

Aj v Československu mali komunisti v období svojho rozmachu svoju „hviezdnu reprezen-
táciu“: v Česku to boli, povedzme, uznávaní básnici ako S. K. Neuman či Vítězslav Nezval, 
spisovateľ Jan Drda, novinár Julius Fučík, literárny kritik Ladislav Štoll, historik a muzikológ 
Zdeněk Nejedlý a mnohí ďalší; na Slovensku napr. básnik Laco Novomeský, sociológ Andrej 
Siracký, spisovatelia Ladislav Mňačko, Vlado Mináč, ba svojho času i Dominik Tatarka (ktorý 
však už zomrel ako disident). 

Všetci títo a mnohí ďalší intelektuáli boli so svojimi primerane zvučnými menami garantmi 
komunistického hnutia v krajine, ich aktívna účasť na jeho propagácii a prezentácii akoby náro-
du hovorila: Keď takíto ľudia idú s nimi, keď sú ochotní za nich pozdvihnúť svoj hlas, znamená 
to, že musí ísť o spravodlivú vec.

Za týmito intelektuálnymi osobnosťami stálo širšie zázemie komunistickej inteligencie, kto-
rej úlohou bolo propagovať, šíriť, obhajovať komunistickú ideológiu. Bola to predovšetkým 
humanistická inteligencia učiteľov, vysokoškolských pedagógov a celej ich akademickej obce, 
novinárov a všetkých pracovníkov masových médií, umelcov, hercov – až po farárov, získaných 
pre podporu režimu v Pacem in terris.

Všimnime si jednoduchú a vysoko účinnú logiku tejto previazanosti. Tam, kde malo a pokiaľ 
malo komunistické hnutie svoju intelektuálsku reprezentáciu, tam, kde sa mohlo a pokiaľ sa 
mohlo opierať o svoje spomenuté inteligentské zázemie, tam a potiaľ malo toto hnutie aj svoj 
spoločenský kredit, svoju masovú podporu.

Komunistické strany Francúzska či Talianska sa stali bezvýznamnými politickými organizá-
ciami danej krajiny, keď neboli schopné nájsť si zodpovedajúce intelektuálske náhrady za Ga-
raudiho či Gramsciho. Keď intelektuáli ich úrovne už neboli ochotní sa za tieto strany angažovať 
a „robiť im meno”. Komunistická strana Československa končila s intelektuálnymi nulami na 
svojom konte: namiesto významných osobností ju reprezentovali ich karikatúry na spôsob Ja-
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kešovho „kôlu v plote“ (takto svoju osamotenosť symbolizoval jej posledný generálny tajomník 
pred Nežnou revolúciou). 

Inteligencia ju ako celok opustila, prestala ju podporovať: na členské masy jej zostal len 
platený aparát. A ten nebol už schopný nimi manipulovať, dodávať im ilúziu spolupatričnosti 
spoločenskej elity. Keď sa predstavitelia tejto elity „od komunistov“ vytratili, kto si dnes ešte 
spomenie na posledných vedúcich činiteľov komunistického hnutia na Slovensku pred prevra-
tom? Vážne, kto nám to tu vtedy vládol, pred kým sme sa to triasli? Naozaj tak rýchlo upadli do 
zabudnutia: veď je to len pár rokov!

Je to typický príklad opakovania sa histórie. Aj Hitler nastupoval so svojím hnutím k moci za 
podpory mnohých intelektuálnych kapacít, vrátane Martina Heideggera. Odchádzal z nej však 
všetkými nemeckými intelektuálmi opustený a opovrhovaný. 

Pravdaže, toto všetko svedčí nielen o charaktere toho či oného politického hnutia alebo reži-
mu, ale aj o spornom charaktere osobností, označovaných za intelektuálov. Francúzsky esejis-
ta Julien Benda v podobnom kontexte vyvolal svojho času vášnivú európsku diskusiu o zrade 
vzdelancov (Benda, 1927), český fi lozof Jan Patočka zaviedol na tento účel pojem duchovného 
človeka. „Rozlišoval medzi intelektuálom, ktorý je ochotný v mene idey, ktorú si vymyslí, obe-
tovať akékoľvek mravné princípy, a medzi duchovným človekom, ktorý tieto mravné princípy 
neopúšťa... Napríklad práve Gándhí bol týmto duchovným človekom a Lenin bol intelektuálom” 
.(Šimečka, 1992:43) 

Toto je však už iná, etická rovina problému vzťahu intelektuálov k politike vôbec a ku komu-
nistickej či postkomunistickej politike osobitne. 

Zdá sa byť dosť absurdné, že nová situácia v postkomunistickej Slovenskej republike veľmi 
dôrazne nabádala k istým analógiám s uvedeným stavom vecí za komunizmu. Aj vtedajšie ví-
ťazné Hnutie za demokratické Slovensko malo časťou slovenskej intelektuálnej reprezentácie 
podobne podporovaný raketový nástup k moci. S Mečiarom vtedy prišli aj isté zvučné mená slo-
venského politického neba, ako boli napr. pôvodní vodcovia občianskeho hnutia Verejnosť proti 
násiliu z obdobia počiatkov Nežnej revolúcie v novembri1989: populárny herec Milan Kňažko, 
či známy environmentalista Ján Budaj a ďalší. 

Pomáhali Mečiarovi založiť jeho nový politický subjekt , garantovali jeho pravosť a nepo-
škvrnenosť a tvorili jeho volebný image. Na svoje obrovské predvolebné billboardy si vtedy 
(parlamentné voľby 1992) z nich vybral oných povestných „sedem statočných“, ktorých úprim-
né tváre sa na nás usmievali popri každej slovenskej ceste. Spievali s ním volebné zvučky, pred-
vádzali sa nám v tričkách s nápismi „I like Mečiar“.

Pre silné, sebavedomé vodcovské osobnosti je príznačné, že sa snažia pritiahnuť k spolupráci 
intelektuálnu elitu, že sa neboja jej inteligenčného kvocientu, jej prípadnej konkurencie. Naopak, 
zakomplexovaní vodcovia sa vždy usilujú potlačiť osobitosť každej inej osobnosti vedľa seba, 
zahnať ju do služobného postavenia, v ktorom stráca svoju vlastnú tvár a napokon aj odohnať ju 
od seba, keď sa začína cítiť jej autoritou u más ohrozená.

Dokážeme ešte aj teraz vypočítať oných „sedem statočných“, držiacich vtedy Mečiarovi chr-
bát. Lenže kde sú dnes, kto z nich ešte pri ňom zostal? Nikto! Kto ich nahradil, kto dnes tvorí 
intelektuálnu elitu tohto doteraz víťazného hnutia? Intelektuálne osobnosti sa postupne aj z neho 
nápadne i nenápadne povytrácali, až tam napokon zostal iba onen povestný jakešovský „kôl 
v plote“. Nenájdeme tam ešte dnes už nikoho, kto by ako tak dosahoval či dokonca prevyšoval 
jeho úroveň. Nápadne to pripomína ono známe jakešovské rozlúčkové parte komunistov.

Na počiatku svojej vzostupnej dráhy malo aj toto „víťazné hnutie“ svoje silné zázemie v hu-
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manistickej inteligencii, ktorá ho propagovala a šírila jeho ideológiu, ktorá ho obhajovala a ar-
gumentovala v jeho prospech v širokej voličskej základni. Potom sa od neho odklonili učite-
lia, vysokoškolskú akademickú obec zahnalo do intelektuálnej opozície, lekári a zdravotnícky 
personál sa dostali až pred vyhlásenie občianskej neposlušnosti, slobodné médiá boli označené 
za nositeľov antimečiarizmu, celá slovenská herecká obec štrajkovala proti mocenskej svojvôli 
predstaviteľov víťazného hnutia. Intelektuáli bojovali za záchranu kultúry pred nimi a založili na 
tento účel osobitné občianske hnutie.

Napokon už nebolo sociálne vyprofi lovanej časti inteligencie (okrem zaviazanej a závislej 
úradníckej vrstvy), ktorá by ich bola ešte vôbec podporovala. Tak ako z obdobia konca komuniz-
mu u nás, aj tomuto „víťaznému hnutiu“ (pokiaľ ešte bolo pri moci) zostali iba stranícki a štátni 
aparátnici, ktorí nemohli nijako stačiť na účinnú starostlivosť o jeho členskú a volebnú základňu. 
Bez profi lujúcich intelektuálnych osobností, bez opatrovateľskej starostlivosti priaznivo naklo-
nenej inteligencie bola táto základňa postupne stále hlbšie dezorientovaná.

Áno, tento typ víťazného hnutia stojí a padá s výraznou osobnosťou svojho vodcu. Musí to 
byť vodca milovaný, ospevovaný, prijímaný svojimi straníckymi a voličskými masami bez aké-
hokoľvek náznaku pochybností, chránený nimi pred akýmkoľvek ohrozením zvonku i zvnútra. 
Tak ako ním bol u komunistov Stalin, Mao-ce Tung, Kim Ir-sen či Gottwald. Lenže na vytvo-
renie tohto image samotná osobnosť vodcu, akokoľvek silná a výrazná, nestačí: na to sú práve 
intelektuáli, aby tento image tvorili v ideológii, v kultúre, v umení, v médiách, na to je radová 
inteligencia, aby takto vytvorený image šírila, propagovala, upevňovala v masách, aby povzbu-
dzovala ich nadšenie pre vodcu, ich vieru v neho.

Keď niet zanietených intelektuálov, keď sa od veci odtiahne inteligencia ochotná slúžiť do 
roztrhania tela, z veľkých vodcov sa napokon stanú zneuznaní a opustení „rytieri smutnej po-
stavy“ a` la Husák, posledný prezident socialistického Československa, alebo trápne a smiešne 
fi gúrky a` la Jakeš, posledný generálny tajomník v ňom vládnucej Komunistickej strany.
Ťažko si dnes vôbec na Slovensku predstaviť, ktorých „sedem statočných“ by sa mohlo obja-

viť na billboardoch tohto kedysi víťazného hnutia pred budúcimi voľbami. Čo by to boli za in-
telektuálne osobnosti, známe obyvateľom tejto krajiny, aká by mohla byť asi miera ich rešpektu 
a úcty k nim? Podľa týchto tvárí a podľa tejto miery budeme môcť už vopred odhadovať aj jeho 
volebné šance. 

2. Premena komunistických intelektuálov

Popredný britský znalec českých a slovenských pomerov, Timothy Garton Ash v roku 1998 
v exkluzívnom rozhovore pre Domino-fórum sucho konštatoval, že dôvodom vtedajších sloven-
ských pomerov bolo zlyhanie elít. A na otázku, či má na mysli elity zo sedemdesiatych a osem-
desiatych rokov, alebo tie súčasné, odpovedal: „Oboje. Z dôvodu ich zlyhania máte na Slovensku 
kontraelity.” (Ash, 1998) Reč bola o intelektuálnych elitách. Ich vtedajšie zlyhanie malo teda 
svoju predohru v role, ktorú u nás hrali za komunizmu.

Napriek tomu, že marxizmus inteligenciu ako sociálnu skupinu degradoval vo svojej teórii 
spoločnosti na služobnú sociálnu vrstvu, komunisti sovietskeho bloku vo svojej praktickej po-
litike inteligencii a osobitne jej elite, intelektuálom, prisudzovali významnú spoločenskú úlohu. 
Komunisti totiž dobre vedeli, že „zbraňou inteligencie je reč. Kto vie hovoriť, ovláda spoloč-
nosť. Nestačí však mať monopol na médiá, treba nimi povedať niečo súvislé a rozumné. Inteli-
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gencia víťazí: namiesto predchádzajúcich intelektuálov budú hovoriť iní, alebo tí istí, len inak”. 
(Konrád, 1995:102)

Spomedzi umelcov osobitný rešpekt u nich vzbudzovali „majstri slova”, t.j. všetci tí, ktorí 
vládli hovoreným a písaným slovom, herci a spisovatelia. Predovšetkým pre nich zaviedli a im 
každoročne s veľkou verejnou pompou udeľovali štátne vyznamenania v podobe „zaslúžilých” 
a „národných umelcov”. Spisovateľov (vrátane básnikov, dramatikov, scenáristov) vyhlasovali 
za „svedomie národa” či „inžinierov ľudských duší”. Zriaďovali pre nich reprezentačné „Domy 
spisovateľov”, ich zjazdy sa okázalo a najmä starostlivo organizovali priamo z ÚV komunistickej 
strany, za účasti najvyššej straníckej a štátnej reprezentácie. Nečudo, Václav Havel vtedy napí-
sal: „Žijem v krajine, kde sú zjazdy spisovateľov, či prejavy na nich prednesené, schopné otriasť 
systémom. Viete si čosi také predstaviť v Nemeckej spolkovej republike?” (Havel 1991:379)

Druhou takou kategóriou boli spoločenskí vedci – fi lozofi , historici, sociológovia a pod. Spo-
ločenské vedy mali formovať novú „nadstavbu” socialistickej spoločnosti, mali dominovať pri 
tvorbe „spoločenského vedomia” nového socialistického človeka. Význam, ktorý komunistická 
moc prikladala spoločenským vedcom, bol zvýraznený tým, že ich väčšinou zaraďovala do ro-
viny tzv. „nomenklatúrnych kádrov”. To znamenalo, že o ich prijímaní, povyšovaní, prípadne 
prepúšťaní sa rozhodovalo na vyšších straníckych orgánoch až po ÚV. V niektorých prípadoch 
(napr. u fi lozofov) bolo členstvo v komunistickej strane priamo podmienkou možnosti pôsobenia 
v danej oblasti spoločenských vied. 

To všetko platilo rovnako aj pre kategóriu učiteľov – s najprísnejšími kritériami pre univer-
zity (najmä ich spoločenskovedné fakulty), potom odstupňovane pre ostatné vysoké školy (až 
po techniky) a napokon aj pre stredné školy, najmä gymnáziá. Učitelia mali zohrať rozhodujúcu 
úlohu pri marxistickej indoktrinácii mladých, nastupujúcich generácií. Prijímanie nových uči-
teľov, ich platové postupy, menovanie docentov a profesorov, ako aj všetkých akademických 
funkcionárov, ba dokonca aj samotná možnosť podania návrhu na takéto menovanie – to všetko 
bolo v rukách príslušných vyšších (teda mimoškolských) straníckych orgánov.

Zhruba z týchto troch skupín inteligencie vyrastala intelektuálna elita komunistických reži-
mov krajín sovietskeho bloku. Iné tradičné skupiny inteligencie, ktoré zvyknú tvoriť podhubie 
pre rast intelektuálnych elít, tieto komunistické režimy buď úplne zdecimovali (napr. tzv. slobod-
né povolania), alebo degradovali ich spoločenské postavenie a previedli ich do roviny pôsobenia, 
ktorá rast intelektuálnych elít prakticky znemožňovala (napr. právnici, lekári alebo žurnalisti). 

Totalitné komunistické režimy však zo spoločenského významu, ktorý prisúdili týmto trom 
skupinám inteligencie, vyvodzovali aj osobitné závery, pokiaľ šlo o nevyhnutnosť ich sústre-
denej kontroly. A to nielen cestou uvedenej kádrovej politiky, ale aj cestou sústavnej kontro-
ly a „usmerňovania” ich myslenia a ich intelektuálnej produkcie. Ak má slovo taký obrovský 
význam pri formovaní spoločenského vedomia, treba ho starostlivo strážiť a usmerňovať jeho 
používanie.

Zostavovanie dramaturgického a inscenačného plánu každého divadla pre každú divadelnú 
sezónu a potom aj scénickej realizácie každého predstavenia sa robilo pod prísnym dohľadom 
príslušných straníckych orgánov. Z každej odchýlky, z každého lapsusu či „politicky nespráv-
nej” reakcie publika sa vyvodzovali ďalekosiahle politické a kádrové závery. Preferovala sa 
triedne a stranícky angažovaná poézia a próza; spisovateľom a básnikom sa v stalinskom období 
určovali, neskôr aspoň „odporúčali” vhodné námety na literárne spracovanie.

V oblasti vedeckého bádania vôbec, a mimoriadne prísne v oblasti spoločenských vied, sa 
zhora určovali priority výskumu a predpisovali tematické okruhy, na základe ktorých sa pravi-
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delne spracovávali plány vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Spoločenskovedná vydava-
teľská produkcia a publicistika fungovala pod dohľadom osobitnej straníckej cenzúry. 

Na školách sa učilo podľa zhora predpísaných osnov, ktorých dodržiavanie sa prísne kontro-
lovalo. 

Týkalo sa to nielen základných a stredných škôl, ale aj univerzít, najmä ich spoločenskoved-
ných fakúlt. Učitelia boli pravidelne začleňovaní do osobitného systému ideologickej indoktriná-
cie (Rok straníckeho školenia, Večerná univerzita marxizmu-leninizmu). Študenti všetkých dru-
hov vysokoškolského štúdia mali povinný tzv. spoločný základ každého štúdia, kde boli školení 
v tzv. základoch marxizmu-leninizmu (skladajúcich sa z dejín robotníckeho hnutia, vedeckého 
komunizmu, dialektického a historického materializmu). Bez absolvovania a úspešného zloženia 
skúšok z týchto predmetov nemohli pokračovať ani vo svojom odbornom štúdiu a dokončiť ho.

Znamená to, že pre tieto vybrané skupiny inteligencie totalitný komunistický režim síce vy-
tváral určité existenčné podmienky (aj keď tu jestvovali skupiny omnoho privilegovanejšie, ako 
napr. hospodársky manažment podnikov, alebo a predovšetkým, štátna a stranícka hierarchia), 
ale držal ich zároveň aj pod osobitnou sústavnou kontrolou a ukladal im celý súbor zvláštnych 
ideologických povinností voči režimu. Umelci a učitelia ho museli oslavovať, vychovávať 
„socialistického človeka,” vštepovať mu lásku k socialistickej vlasti, ku komunistickej strane, 
nenávisť k ich domácim nepriateľom a zahraničným imperialistom. Spoločenskí vedci museli 
sofi stikovane zdôvodňovať prednosti socializmu a slabiny kapitalizmu, nevyhnutnosť historic-
kého vývoja ku komunizmu. Filozofi  mali dokazovať, že marxizmus je veda vied a marxistická 
fi lozofi a je jedinou vedeckou fi lozofi ou.

Kľúčový význam pri plnení týchto úloh mala mať práve intelektuálna elita týchto troch skupín 
inteligencie. Od komunistických intelektuálov stranícka a vládna hierarchia očakávala, že budú 
predstavovať spiritus agens celého tohto procesu, zároveň im však znemožňovala, aby mohli 
fungovať ako ozajstní intelektuáli, t.j. aby boli vo svojom myslení nezávislí, aby mohli vychá-
dzať z vlastnej invencie, aby mohli stavať na kritickom prístupe ku skutočnosti, ktorý predstavu-
je základnú črtu v defi nícii intelektuála. 

Marxistickí intelektuáli totalitných komunistických režimov takto postupne boli stále viac 
obmedzovaní v tej voľnosti intelektuálneho pohybu, v tej kritickej invencii, ktorá im bola – pa-
radoxne – dávaná za vzor u prototypov marxistických intelektuálov vôbec, u Marxa a Lenina. 
Komunisti im zakázali „kritický rozum, hlavný nástroj intelektuála” (Konrád, 1995: 204). Ako 
sa totalitné črty týchto režimov upevňovali, tým viac sa tieto režimy postupne zbavovali nepoho-
dlných a novej situácii neprispôsobivých individualistických a rebelujúcich intelektuálov. 

V dôsledku toho „praví” intelektuáli aj sami od komunistického establišmentu postupne stále 
viac odpadávali. Ak mali tieto režimy vo svojich začiatkoch ich plejády (v Sovietskom zväze, 
v Československu, na Kube a i.), konce týchto režimov boli predznamenávané ich totálnou ab-
senciou na strane komunistickej moci. Zanikajúci Sovietsky zväz už nemal nikoho formátu Ilju 
Erenburga či Šolochova, za komunistické Československo už nebol ochotný hovoriť nijaký bás-
nik formátu S. K .Neumana, spisovateľ Hečkovho formátu, či vedec kalibru akademika Heyrov-
ského, nositeľa Nobelovej ceny. Fidél Castro zostal na Kube trčať intelektuálmi opustený ako kôl 
v plote. Nezávislí intelektuáli boli tu všade postupne nahradzovaní poslušnými režimistickými 
prisluhovačmi, komunistickými agitátormi a propagandistami. Podľa Gy. Konráda „skutočných 
umelcov zakázali, ale pseudointeligentov vyzdvihli na vysoké posty”. (Konrád 1995: 212)

Intelektuáli sa však z týchto krajín nevytratili, iba boli umlčaní, sami sa postupne stiahli, 
odmlčali a tá aktívna časť z nich sa preskupila do protirežimistického disentu, sústredeného po 
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zlomovom európskom roku 1968 napr. v poľskom KORe, či v československej Charte ´77. Ako-
náhle zaznel a postupne mohutnel hlas ich odporu cestou samizdatu či vysielania zahraničného 
rozhlasu, začali ich komunistickí predstavitelia považovať za hlavnú hrozbu svojho totalitného 
režimu a vytiahli proti nim do boja ako proti svojmu najväčšiemu, úhlavnému nepriateľovi. 
Symbolizovali ich také mená ako Solženicyn a Sacharov v Sovietskom zväze, Adam Michnik 
a Jacek Kuroń v Poľsku, či Jan Patočka a Václav Havel vo vtedajšom Československu.

Podľa André Glucksmana (v interpretácii Václava Havla) sa snažili ich umlčať, lebo sa bez-
hranične báli nielen moci ich slova, ale aj intelektuálskej schopnosti plniť úlohu Cassandry: 
„načúvať pozorne slovám mocných, byť voči nim ostražití, varovať pred ich nebezpečím a zve-
rejňovať ich hrozné dôsledky či zlo, ktoré môžu vyvolať”. (Havel 1991: 387) Touto cestou sa 
nová demokratická elita vydeľovala z tej starej komunistickej a proti nej. Žiaľ, na Slovensku 
práve tento konfrontačný proces prebiehal veľmi nedôsledne, polovičato. Nevznikol tu kom-
paktný a mocný intelektuálny disent na spôsob Charty ´77 či poľského KOR-u, nevyhranili sa 
tábory odporu a podpory komunistického režimu. Stará intelektuálna elita poľahky prekĺzla do 
tej novej.

T. G. Ash o tom hovoril: „Neochota vyrovnať sa s minulosťou je podľa mňa jednou z najdô-
ležitejších príčin, prečo je dnes na Slovensku demokracia v kríze, prečo sú skorumpovaní ľudia 
a bývalí kolaboranti stále pri moci.” „V tejto súvislosti by sa na Slovensku muselo udiať čosi...
dramatické... Čosi podobné revolúcii.” (Ash, 1998)

Podľa neho to znamenalo, že by sa tu musel objaviť slovenský Havel či slovenský variant ma-
sového protestu srbských študentov voči Miloševičovi. Teda radikálna zmena obrazu Slovenska, 
jeho dominantných elít. Skeptická otázka vtedy znela: „Máme vôbec na to?”

3. Dilema zodpovednosti intelektuálov

Ako situačný paradox sa prejavila skutočnosť, že československý intelektuálny disent bol po 
Nežnej revolúcii 1989 prinútený prevziať na svoje bedrá práve to poslanie, ktorému sa vehe-
mentne bránil v rámci svojej existencie za komunistického režimu. Až teraz – v dobe prelomu 
a tesne po nej – sa stal skutočným „svedomím národa”, čo bolo poslanie, ktoré mu západní 
intelektuáli úprimne závideli. Až teraz naozaj preberal na seba zodpovednosť za ďalší osud čes-
koslovenskej spoločnosti, hoci podozrenia komunistov z ašpirácie na takúto politickú rolu až 
doteraz rázne odmietal. Až teraz sa totiž stal aj jediným reálnym kandidátom na prevzatie moci 
z rúk vládnucich komunistov.

Pre intelektuálny disent komunistického Československa však bolo práve príznačné, že od 
svojich začiatkov až do konca jednoznačne zotrvával vo svojej čisto intelektuálnej polohe. Nestal 
sa politickou opozíciou, ktorá prioritne usiluje o prevzatie moci, neprekročil rovinu kritického 
diškurzu, oného „dialógu s mocou”, výzvou ku ktorému sa proklamovala Charta ´77 vo svojom 
úvodnom vyhlásení. Aj keď komunistická moc vo vtedajšom Československu túto výzvu nikdy 
neprijala a snažila sa sama Chartu zatlačiť do role ilegálnej (pretože pre totalitný režim ústavne 
neprípustnej) politickej opozície, chartisti sa svojej intelektuálskej roviny kritického diškurzu, 
intelektuálneho dialógu s mocou po celý čas tvrdošijne pridŕžali.

Tým viac boli potom zaskočení aj oni sami, keď ich okolnosti proti ich vôli postavili do úlohy 
protagonistu konečného konfl iktu s komunistickou mocou v Nežnej revolúcii z novembra 1989, 
ba napokon aj do úlohy tých, ktorí túto moc museli do svojich rúk priamo prevziať. 
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Nikdy, po celé svoje disidentské obdobie, sa na túto úlohu – aspoň pokiaľ ide o českosloven-
ských chartistov – nepripravovali. Naopak, vo svojich vyhláseniach sa jej vopred demonštratívne 
zriekali, odmietali „obvinenie”, že chcú zvrhnúť „moc robotníckej triedy”, aby sa jej mohli ujať 
sami. Na tieto vyhlásenia sa vlastne odvolávali, keď už v mene víťazov Nežnej revolúcie 1989 
(Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu), zostavujúc novú vládu, rekonštruujúc parlament 
a inscenujúc v ňom voľby nového prezidenta (ktorým sa koncom roku 1989 stal Václav Havel), 
rozpačito domácej i zahraničnej verejnosti vysvetľovali, že toto všetko sú iba dočasné, takpove-
diac „núdzové” opatrenia, stabilizačné provizórium na zabezpečenie prvých slobodných volieb 
v Československu v lete 1990. Po nich sú rozhodnutí vo všetkých uvedených rovinách od moci 
opäť „odísť” a zveriť ju do rúk novým demokratickým politickým profesionálom.

Keď sa tu hovorí o československom intelektuálnom disente, ktorý naštartovala Charta ´77, 
ktoré sa koncentrovalo v chartistickom hnutí a transformovalo sa v Nežnej revolúcii 1989 do 
Občianskeho fóra, hovoríme v skutočnosti prevažne o pražských záležitostiach. Bol to vtedy 
vlastne pražský intelektuálny disent, ktorý na začiatku tohto procesu vytvoril samotnú Chartu 
´77 a na jeho konci sa stal garantom premeny komunistického totalitného Československa na 
modernú pluralitnú demokraciu.

Na rozdiel od neho slovenské revolučné občianske hnutie Verejnosť proti násiliu , ktoré vznik-
lo tiež v Nežnej revolúcii 1989 ako pendant k českému Občianskemu fóru,, nemalo za sebou 
disidentskú tradíciu z obdobia komunistickej totality. Formovali ho slovenskí intelektuáli, ktorí 
sa prakticky dali dohromady až v samotnom priebehu Nežnej revolúcie. Prevažná väčšina z nich 
patrila až do jej vypuknutia k príslušníkom komunistického establišmentu, aj keď väčšinou nie 
k jeho prominentom. Boli to napr. divadelní herci (medzi nimi aj nositelia prestížnych vyzna-
menaní „národný umelec” či „zaslúžilý umelec”), spisovatelia, spoločenskí vedci a univerzitní 
učitelia z akademických pracovísk. Na rozdiel od svojich českých partnerov teda väčšinou ne-
patrili k odstaveným intelektuálom, zahnaných režimom do podradných zamestnaní na spôsob 
„umývačov okien”. Nemali teda za sebou katarziu ghetoizovaných outsiderov režimu, páriov 
komunistickej spoločnosti. Nemali za sebou katarziu intelektuálneho disentu, ktorý sa zoceľoval 
v otvorenej (aj keď iba ideologickej) konfrontácii s komunistickým režimom. 

Týmto svojím pôvodom sa nimi formované slovenské revolučné občianske hnutie Verejnosť 
proti násiliu od samotných svojich počiatkov výrazne odlišovalo od svojho českého partnera, 
Občianskeho fóra. Boli to teda dve rôzne občianske hnutia, založené na dvoch rozdielnych vý-
chodiskách a tradíciách, vedené dvoma rozlične sformovanými intelektuálnymi elitami. Obe tie-
to občianske hnutia však stáli pred rovnakými revolučnými úlohami, vyplývajúcimi z prevzatia 
moci v oboch častiach štátu. 

Pravdaže, noví demokratickí politickí profesionáli sa mohli v krajine zrodiť iba z týchto revo-
lučných občianskych hnutí samotných, lebo dovtedy tu jestvovali len starí komunistickí politickí 
profesionáli z predchádzajúceho obdobia totalitného režimu. Moc teda nebolo komu odovzdať: 
po prvých slobodných parlamentných voľbách 1990 zostala prakticky naďalej v rukách predsta-
viteľov pôvodných intelektuálnych elít oboch revolučných občianskych hnutí. 

Iba tieto hnutia samotné sa teda mohli a napokon aj museli urýchlene transformovať do podo-
by nových či inovovaných politických strán a hnutí, ktoré obsadili politickú scénu pred voľbami 
1992 a zviedli potom už regulárny, demokratickými pravidlami rámcovaný zápas o politickú 
moc. Až tu sa potom začala výraznejšie prejavovať aj heterogénnosť pôvodu československej 
intelektuálnej elity, skladajúcej sa z antikomunistov i exkomunistov, veriacich i ateistov, konzer-
vatívcov i liberálov. Táto diferenciácia prebehla rovnako na českej, ako aj na slovenskej strane.
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Výsledkom tohto transformačného procesu boli napokon aj noví, od českého intelektuálneho 
disentu i od slovenskej intelektuálnej elity výrazne a jednoznačne oddelení víťazi parlamentných 
volieb 1992. Symbolicky ich reprezentovali postavy, ktoré ani s intelektuálstvom, ani s disentom 
nemali už vôbec nič spoločné: na českej strane akademický ekonóm Václav Klaus, na slovenskej 
podnikový právnik Vladimír Mečiar. Títo pragmatickí „noví demokratickí politickí profesionáli” 
po svojom volebnom víťazstve rýchlo autokraticky dohodli a hneď aj spečatili rozpad Českoslo-
venska na dva samostatné štáty: na Českú republiku a na Slovenskú republiku.

Po rozpade spoločného štátu začal razantný nástup tohto víťaza parlamentných volieb na Slo-
vensku v r.1992, vodcu Hnutia za demokratické Slovensko a opätovne nominovaného premiéra 
teraz už samostatného štátu, Vladimíra Mečiara, do boja za autokratické ovládanie celej krajiny 
podľa princípu: „Víťaz berie všetko”. Dôsledky sústavného a úporného posilňovania jeho osob-
nej moci, dôsledky zmrazenia transformačného procesu k demokracii a právnemu štátu sú zná-
me: Slovenská republika klesla z postavenia vo vedúcej skupine kandidátov na členstvo v NATO 
a v Európskej únii na koniec zoznamu, z kategórie „slobodných krajín” do kategórie krajín 
„čiastočne slobodných” (klasifi kácia Freedom House, 1997).

Zároveň s tým sa však odohral pozoruhodný proces dozrievania slovenskej intelektuálnej 
elity. Rozklad komunizmu na Slovensku v jeho koncovej fáze ju ešte nedokázal vyburcovať 
z letargie. Sformovala sa, pridala sa a postavila sa na čelo slovenskej revolúcie až pod tlakom 
„pražských udalostí” zo 17. novembra 1989. Neprešla teda antikomunistickým disentom. Takto 
sa vlastne po prvýkrát až Mečiarovi podarilo zjednotiť túto slovenskú intelektuálnu elitu do inte-
lektuálneho disentu voči jeho politickej osobnosti so stále silnejúcimi diktátorskými črtami, voči 
jeho autokratickej, antidemokratickej politike budovania nového štátu.

Hovorím o intelektuálnom disente, pretože tu mám na mysli tú časť slovenskej intelektuálnej 
elity, ktorá nebola aktívnou súčasťou slovenskej politickej opozície v rámci jednotlivých politic-
kých strán a ich koalícií a teda neparticipovala na ich boji o politickú moc. Jej politicky angažo-
vaná časť oslovila aj tento nový intelektuálny disent krajiny a snažila sa ho priamo vtiahnuť do 
vtedajšieho politického diania.

V rámci tohto nového politického procesu na Slovensku, v ktorom šlo o osud slovenskej 
demokracie, konštitucionalizmu a právneho štátu sa teda opäť riešila klasická dilema intelektu-
álov: nechať sa vtiahnuť do aktívnej politiky a opustiť tak pozíciu intelektuála, ktorý sa na tieto 
záležitosti pozerá z nestranného kritického nadhľadu, alebo zostať v intelektuálnej pozícii a po-
nechať politikom (amatérskym, korupčným, partajníckym) voľný ring pri deštrukcii jestvujúcich 
základov demokracie a právneho štátu v krajine. 

Nežná revolúcia nemilosrdne odhalila slabiny intelektuálov, presadených bez prípravy do role 
politikov. Máloktorí v nej obstáli, nezrodil sa v nej nový hybridný typ intelektuálneho politika, 
ako mnohí očakávali. Nanajvýš sa intelektuál prerodil na profesionálneho politika, ako o tom 
svedčí príklad Václava Havla (aj to s transformáciou, ktorej jeho kritici dlho vyčítali nedokon-
čenosť, nedôslednosť).

Dobovo aktuálna otázka slovenských intelektuálov (a ako sa zdá aj ich mnohých, rovnako 
znepokojených kolegov z iných postkomunistických krajín) teda znela: možno tento pokus 
z Nežnej revolúcie zopakovať v nejakej úspešnejšej verzii, na základe poučenia a vyvodenia 
záverov z nedávnej minulosti?
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4. Slovenskí intelektuáli a vodcovský princíp

V mediálnej a medializovanej diskusii okolo vedenia a reprezentácie slovenskej demokra-
tickej opozície voči vláde Vladimíra Mečiara pred r. 1998 sa riešila zle položená otázka: „Kto 
má byť jej vodcom? Kto má byť personalizovaným predstaviteľom Slovenskej demokratickej 
koalície, združujúcej gros opozičných politických strán v krajine”?

Hľadanie najvyššieho vodcu v danom kontexte totiž znamenalo hľadanie personalizovaného 
protivníka pre Vladimíra Mečiara, človeka, ktorého by bolo možné proti nemu postaviť do po-
litického ringu: boxera rovnakej váhovej kategórie. Pravidlá pre zápas v tomto politickom ringu 
si stanovil Vladimír Mečiar; šlo vraj teda iba o to, nájsť takého Antimečiara, ktorý podľa týchto 
pravidiel porazí Mečiara jeho vlastnými zbraňami. 

Zbrane sú to známe: je to nechutná demagógia chvastavého vystatovania sa na spôsob voľa-
kedajšieho kráľa ringu, Muhammada Aliho: Ja som ten najlepší! Je to spasiteľský syndróm na 
spôsob voľakedajšieho majstra československej normalizácie, Gustáva Husáka: Ja tento národ 
zachránim, aj keby mi mal každý napľuvať do očí! Je to populizmus veľkohubých nesplnených 
sľubov na spôsob voľakedajšieho mystifi kátora, Nikitu Chruščova: Ja vás zavediem do raja!

Lenže pozor! Muhammad Ali nebol porazený väčším demagógom, ktorý vedel hlasnejšie 
kričať a mocnejšie sa biť do pŕs: porazil ho lepší boxer. Husáka nezložil nejaký lepší „náro-
dospasiteľ”: on padol spolu aj so svojím spasiteľským syndrómom. Chruščovove mystifi kácie 
o komunistickom raji na dosah ruky neboli pretromfnuté väčšími mystifi káciami, ale zapadli 
prachom na smetisku dejín.

Ináč povedané, vtedy nešlo o to, nájsť väčšieho, lepšieho, charizmatickejšieho vodcu ako je 
Vladimír Mečiar, ale o to, zbaviť sa Mečiara aj s mečiarizmom, t.j. aj s jeho vodcovským princí-
pom. Je to totiž princíp, ktorý v demokratickom kontexte nemá čo hľadať, ktorého živnou pôdou 
sú preddemokratické alebo antidemokratické spoločenstvá. 

Prvými sú, napríklad, primitívne spoločenstvá stádového alebo kmeňového typu. Vodcom stá-
da je najväčší, najsilnejší či najobratnejší samec, ktorý sa na svoj post dostáva cestou prirodze-
ného výberu. Vodcom kmeňového spoločenstva sa obvykle stáva niektorý z jeho členov podľa 
istých zvykových výberových pravidiel, ktoré ho zároveň vybavujú aj vysokým stupňom priro-
dzenej autority v danom spoločenstve. Posledných predstaviteľov takýchto kmeňových vodcov 
sme u nás mohli ešte donedávna zažiť v podobe rómskych „vajdov” – predtým, než sa tieto 
rómske kmeňové spoločenstvá defi nitívne rozložili. U nás si takto Mečiara verejne heroizoval 
dobový viacgeneračný spevácky idol, Jozef Ráž, keď ho obdivne označil za „supersamca.” 

Druhými sú totalitne spoločnosti, ktoré sa usilujú redukovať občanov na bezduché nástroje 
vykonávania vôle mocenskej reprezentácie. Aby to dosiahli, stávajú sa diktatúrami a na ich čele 
sa skôr či neskôr objavujú „veľkí” vodcovia, diktátori: zlovestné postavy démonických bytostí 
typu Hitlera či Stalina, pôvodne charizmatickí miláčikovia ľudu typu Fidéla Castra či Alexandra 
Dubčeka, alebo napokon tragikomické fi gúrky typu Muammara Kaddáfi ho či posledného česko-
slovenského generálneho tajomníka vtedy ešte vládnucej komunistickej strany, Miloša Jakeša.

Vladimír Mečiar bol zo všetkého trochu: bol aj „veľkým samcom” na čele stáda – ako sa v ňom 
vidí spomenutý Ráž; bol aj „vajdom” preddemokratického kmeňového spoločenstva Slovákov, 
či ich indiánskym náčelníkom a uvedomelí príslušníci kmeňa mu preukazovali príslušné prejavy 
povinnej úcty; bol aj démonickým diktátorom, aj miláčikom davov, aj Jakešovým pohrobkom. 
Dokázal rozohrávať všetky typy vodcovských spôsobilostí, ale zároveň aj elementárnych paródií 
na vodcov, ktorí sa na svoj post dostali nedopatrením: vodcov chvastavých, uvravených, škan-
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dalóznych, nediplomaticky sa preriekávajúcich, zakrývajúcich svoj komplex menejcennosti zle 
zahranými prejavmi sebaistoty a sebavedomia.
Čo z tohto „vodcovského” arzenálu mohla Slovenská demokratická koalícia vôbec prevziať, 

zdokonaliť a uplatniť proti samotnému Mečiarovi? Toto všetko boli zbrane pre ňu principiálne 
nepoužiteľné, ba priam zakázané, pokiaľ mala vo svojom názve oprávnene nosiť adjektívum 
demokratická.

Ide však o voliča, hovoria pragmatickí analytici. Ak sa to voličovi páči, ak je ochotný na to 
skočiť a nič iného lepšie nezaberá, treba všetky podobné morality odhodiť nabok a vychádzať 
z chladného kalkulu, zdôvodňujú.

To je však chybná a zavádzajúca úvaha. Nejde o akéhokoľvek voliča, ale o voliča demokra-
tického, o plnohodnotného voliaceho občana. S voličským analfabetom, ani s voličskou spodi-
nou nemožno budovať demokratickú spoločnosť. Predvolebná kampaň je napokon tou najlepšou 
(pretože poslednou) príležitosťou na alfabetizáciu voliča, teda na rýchlokurz občianskej uvedo-
melosti a voličskej zodpovednosti za budúce osudy tejto krajiny. 

Pravda, voličskej spodiny sa to netýka, tá svoje hlasy predá za misu šošovice. SDK však takú-
to misu demagogickej a populistickej šošovice nemohla ponúkať, a to tak z principiálnych, ako 
aj z pragmatických dôvodov. Teda preto, lebo je to nemravné a odporovalo to jej zásadám, ako 
aj preto, že by to znižovalo jej kredit u tej jej kultúrnej a civilizovanej voličskej základni, o ktorú 
by jej predovšetkým malo ísť. 

Dobre, o takéhoto vodcu, o vodcu Mečiarovho formátu vo svojej predvolebnej kampani (1998) 
a povolebnej vláde SDK nemohla usilovať; predsa však sú aj slušní charizmatickí vodcovia: či 
by sa nám práve taký dnes nezišiel? Áno, jestvujú slušní silní samci, vajdovia či náčelníci, my 
však nebudujeme stádové či kmeňové spoločenstvo. Každý diktátor nemusí mať priamo krvavé 
ruky, my však nebudujeme diktatúru.

O tom je reč, pre to je vodcovský princíp v demokratickej spoločnosti zásadne neprijateľný. 
Nejde o výber medzi dobrým či zlým vodcom, ale o to, že demokracia nemôže spočívať na vláde 
vodcu, hoci by bol sebalepší. Protirečí to jej defi nícii ako vlády ľudu.

Na túto tému sa už dávno výstižne vyjadril Karl Popper vo svojej klasickej učebnici demokra-
cie Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia: „Je zrejmé, že keď sa raz položí otázka „Kto by mal 
vládnuť?”, ťažko sa vyvarovať odpovedi ako „tí najlepší”, „tí najmúdrejší”, „rodený vladár”... 
Avšak taká odpoveď, akokoľvek znie presvedčivo – lebo kto by presadzoval „vládu najhorších”, 
„najväčšieho hlupáka” alebo „rodeného otroka”? – je úplne nepoužiteľná. Vôbec nie je snadné 
mať vládu, na ktorej dobrotu a múdrosť je možné sa bezvýhradne spoľahnúť. Ak toto pripustíme, 
potom sa musíme spýtať, či by politické myslenie nemalo brať od počiatku v úvahu možnosť 
špatnej vlády, či by sme sa nemali pripraviť na najhorších vodcov a dúfať v tých najlepších. To 
však vedie k novému prístupu k problému politiky, lebo nás to núti nahradiť otázku: Kto by mal 
vládnuť? otázkou Ako môžeme usporiadať politické inštitúcie, aby špatní či neschopní vladári 
nemohli spôsobiť príliš mnoho škôd?” Popper,1973:120-121)

Otázku politických vodcov neslobodno zamieňať s otázkou politických osobností, vrátane 
intelektuálov v politike. Sú to protichodné, navzájom sa vylučujúce kategórie. Tam, kde kvitne 
kult silného vodcu, vzniká nepriaznivá pôda pre výrazné politické osobnosti. Tie predstavujú 
prirodzenú hrozbu vodcovho výlučného postavenia. Z Mečiarovho okolia sa preto postupne vy-
tratili, či boli odstránené všetky politické osobnosti, lebo vodca musí všetkých o niekoľko hláv 
prevyšovať. Nestrpí a nemôže mať seberovných partnerov, lebo potom by už nebol vodcom: 
pripúšťajú sa iba jeho okiadzači. 
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Naopak, čím viac priestoru sa poskytuje politickým osobnostiam, ich nezávislým individua-
lizovaným postojom a prejavom, tým nepriaznivejšia pôda sa vytvára pre vznik a rast nejakého 
silného jediného vodcu: demokratické konkurenčné prostredie možnosti jeho vzniku nepretržite 
limituje, kontroluje a uzemňuje. Je dobre, ak je predseda demokraticky fungujúcej strany alebo 
vlády silnou politickou osobnosťou, ale je ešte lepšie, ak mu iné silné politické osobnosti v danej 
strane či mimo nej, ak mu aj politicky mysliaci intelektuáli, kontrolujúci život na politickej scéne 
krajiny, trvalo zabraňujú stať sa v tom či onom zoskupení jediným autoritatívnym vodcom.

Totalitarizmus zo svojej podstaty vytvára priaznivé podmienky pre výskyt samovládnych 
vodcov, demokracia pre čo najširší a najpestrejší súbor politických osobností, vrátane politic-
ky angažovaných intelektuálov. Slovenská demokratická koalícia z roku 1998 takéto osobnosti 
mala a vôbec nebolo znakom jej slabosti, ak žiaden z nich nemal šancu stať sa v nej náčelníkom 
všetkých náčelníkov, jej jediným veľkým vodcom. Naopak, bol to znak toho, že demokratické 
súťaživé prostredie komplexu partnerských osobností v nej spočiatku pretrvávalo. 

K totalitarizmu inklinujúcu koalíciu spája autoritatívna postava jediného vodcu, demokratic-
kú koalíciu spoločné princípy konštitucionalizmu a právneho štátu. Vodcovský princíp tam nemá 
čo hľadať.

5. Slovenskí demokrati

Demokratická strana bola posledným politickým subjektom, ktorý sa na slovenskej politickej 
scéne proklamatívne hlásil k odkazu Nežnej revolúcie 1989. Osobne ho reprezentovala skupina 
intelektuálov z pôvodnej VPN-ky (Zajac, Šebej, Tatár, Langoš, I. Mikloš). DS sa v r. 2001ocitla 
v hlbokej existenčnej kríze, stála pred otázkou byť či nebyť.

Popravde však treba povedať, že uvedená skupina nikdy nebola a ani teraz nie je jediným no-
siteľom odkazu Nežnej revolúcie na Slovensku. Ešte stále tu zostáva celý rad rovnako význam-
ných osobností, ktorí sa k tomuto odkazu hlásia, nie sú však členmi DS. Niektorí preto, lebo sa 
odmietli akokoľvek stranícky angažovať, iní preto, lebo sa nestotožnili s tým programom a s tou 
praktickou politikou DS, ktorú táto skupina reprezentovala. Čím chcem zdôrazniť, že existenčná 
kríza DS vôbec a uvedenej skupiny osobitne neznamená ani zďaleka koniec možností realizácie 
odkazu Nežnej revolúcie a pôvodnej VPN-ky na slovenskej politickej scéne.

V politike sa občas stáva, že vedúca skupina istého politického subjektu zle vyhodnotí si-
tuáciu, precení svoje možnosti a sily, zvolí chybnú, t.j. neúspešnú stratégiu a stroskotá. Môže 
sa pokúsiť o nejaké záchranné akcie. Ak nevyjdú, nezostane jej nič iné než vyvodiť z debaklu 
patričné dôsledky. 
Čosi podobné sa stalo aj spomenutej vedúcej skupine DS. Napodobňujúc vzor KDH, rozhodla 

sa odísť z poslaneckého klubu vládnej Slovenskej demokratickej koalície. Na rozdiel od KDH 
to však viedlo k rozkladu tejto skupiny. Podpredseda vlády Ivan Mikloš, ktorým sa DS najviac 
hrdila ako nosným stĺpom ekonomickej reformy, tento krok ostatných členov skupiny odsúdil 
a vystúpil z DS. Spolu s ním aj druhý tromf DS, nosný stĺp územno-správnej reformy, Viktor 
Nižňanský.

Hoci DS bola stále pod prahom zvoliteľnosti do parlamentu, dostala sa cez SDK do vládnej 
koalície. Zaujala silnú pozíciu vo vláde prostredníctvom oboch svojich nosných stĺpov, ktorými 
sa v očiach verejnosti prezentovala ako motor reformnej politiky vlády. Tento obraz DS uvede-
ným krokom a jeho logickými dôsledkami stratila. 
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KDH zostatku vedúcej skupiny DS nepodalo očakávanú pomocnú ruku. Napriek tomu opäť 
napodobňuje vzor KDH a vo voľbách nového predsedníctva strany sa snažila nahradiť verejnú 
i stranícku obľubu strácajúceho Jána Langoša jeho alter egom, Františkom Šebejom. Tak, ako sa 
v KDH podarilo nahradiť Čarnogurského Hrušovským. Ani to však v DS nevyšlo a za nového 
predsedu bol napokon naprosto demokraticky zvolený Ľudovít Kaník, predstaviteľ vnútrostra-
níckej opozície v rámci DS.

Až potiaľto by to bol banálny, tuctový príbeh z dejín mnohých politických strán. Bývalej 
vedúcej skupine nezostávalo nič iné, než sa zmieriť s novým vedením a rešpektovať ho, alebo 
nezmieriť sa a odísť. Bývalí išli zatiaľ treťou cestou: nezmieriť sa a bojkotovať nové vedenie, 
čo najviac ho dehonestovať a poohovárať, maximálne mu skomplikovať vstup na slovenskú 
politickú scénu.

Peter Zajac prvý nevydržal s nervami a zložil poslanecký mandát. Podľa seba preto, že sa mu 
nepodarilo zrealizovať svoje predstavy zmien. „Keď som zistil, že som s tým neuspel, priznal 
som si to a odchádzam.” (Zajac: 2001) 

Bolo by to konzekventné a ušľachtilé, znelo by to aj vierohodne, keby za sebou nezavieral 
dvere s veľkým treskom, keby zo svojho odchodu neurobil spoločenský škandál a keby za svoj 
neúspech nepoobviňoval kde koho, a to čo najškandalóznejšie. 

Toto vnútrostranícke očierňovanie bývalých priateľov nie je v kontexte našej témy zaujíma-
vé. Hlavnými vinníkmi neúspechu bývalých vôbec a Zajacovho osobitne, majú byť slovenskí 
intelektuáli. Pokazili vraj, čo sa len dalo. Odvážili sa mať svoje vlastné názory a postoje. Naprí-
klad „časť slovenských intelektuálov podľahla abstraktnej predstave, že je lepšie, keď je menej 
politických strán. Mali príliš malú citlivosť na to, že žijeme v pluralitnom systéme a v dobe, 
v ktorej je dôležité zachovať rôznosť.” (Zajac, 2001)) Aká trúfalosť intelektuálov ignorovať 
jedine správny názor! A navyše, neplnili svoju rolu, ktorú im predpísal Zajac. „Základnou rolou 
intelektuála je rola kritická.” (Zajac, 2001) Lenže oni ju vraj neplnili. A Zajac ich molestuje: 
„Boli sme na rozdiel od takto uvažujúcich intelektuálov priamo v politike… Lenže boli sme 
v paradoxnej situácii – museli sme súčasne suplovať kritickú rolu práve týchto intelektuálov, 
pretože mlčali.” (Zajac, 2001)

Je to veľmi nepriaznivý, negatívny obraz intelektuála v slovenskej politike. Na jednej strane 
sa javí ako zadubenec, nechápajúci čo je v slovenskej politike dôležité. Na druhej strane sa javí 
ako lenivec a oportunista, neochotný plniť si svoju úlohu v spoločnosti.

Skúsme si vymedziť, o kom to vlastne hovoríme. Intelektuál v politike je vlastne amatér. Je to 
človek, ktorý má svoje intelektuálne povolanie a pritom hovorí do politiky. Napríklad spisova-
teľ, literárny vedec, ale aj biológ, fyzik, lekár či ekológ. Majú na to právo. Nie sú profesionálmi 
v politike, ale vnášajú do nej svoj intelektuálny potenciál, svoju schopnosť kritického myslenia, 
ktorú si prinášajú z vlastného odboru, svoje odborné a životné skúsenosti, ktoré dokážu aj po-
liticky zhodnotiť. Pokiaľ zostávajú v rovine politického diškurzu, sú schopní prekvapiť svojím 
uhlom pohľadu, svojimi postrehmi a nápadmi, esejami. Napríklad, taký Gyorgy Konrád, literát.

Pokiaľ prejdú do praktickej politiky, majú možnosť sa profesionalizovať. Potom prestávajú 
byť prioritne dramatikmi a stávajú sa prioritne profesionálnymi politikmi. To je Havlov prípad. 
Alebo zostávajú intelektuálmi – amatérmi v politike. Vstupujú do nej ako literárni vedci, zostá-
vajú v nej ako literárni vedci, vracajú sa z nej späť k literárnej vede. To nie je nič dehonestujúce. 
Prevzali poslanecký mandát bez toho, aby sa vzdali svojej profesie. Poctivo si plnili tento man-
dát popri svojej profesii. Vypršal im, alebo ho vrátili, aby sa naďalej mohli vo svojej profesii 
plne realizovať.
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Okrem intelektuálov – amatérov v politike však v nej jestvujú aj profesionáli. Jednak tí, čo sa 
profesionálne venujú praktickej politike, čo sa na túto oblasť spoločenského diania pripravujú 
ako na svoje celoživotné povolanie, čo sa na to špecializujú a pracujú na sebe, aby v praktickej 
politike čo najlepšie obstáli. Nie je to pre nich hobby, ale celoživotný, či aspoň dlhodobý zmysel 
života. Potom sú to tí, pre ktorých je praktická politika predmetom ich teoretického skúmania, 
rozborov, úvah či konkrétne cielených analýz. Aj to sú profesionáli v politike, politika je náplňou 
ich povolania i zamestnania. Sú to teda profesionáli z oblasti politológie, histórie, sociológie 
a psychológie politiky, politickej geografi e, práva a iných príbuzných oblastí.

Keď si teda Zajac za exemplárny prípad intelektuálov v politike vybral Kusého a Soňu Szo-
molányi, došlo k hlbokému nedorozumeniu. Nejdem hovoriť o sebe, moju profesionálnu kvalifi -
káciu nech posúdia iní. Ale univerzitná profesorka Soňa Szomolányi, Ph.D., nie je predsa nijaká 
amatérska intelektuálka. Je to profesionálka v politike, plne kvalifi kovaná, doma i za hranicami 
uznávaná politologička. Ak teda Zajac hovorí o tomto type „intelektuálov v politike,” má na 
mysli predovšetkým profesionálnych politológov.

Potom celá jeho lamentácia o zlyhaní intelektuálov vlastne vyplýva z jeho svojrázneho poňa-
tia vzťahu medzi politológiou a praktickou politikou. Obviňuje: „Ja som bol v politike aj preto, 
aby som v nej vytváral žičlivé prostredie práve pre Mira Kusého, Soňu Szomolányi a ďalších. 
Je pre mňa šokujúce, prečo oni svoje vlastné prostredie nepodporili.” (Zajac, 2001) Asi preto, 
že to, čo za žičlivé prostredie považuje predstaviteľ jednej z politických strán, nie je dostatočne 
žičlivým prostredím aj pre nezávislých politológov.

Už úplne scestná je táto Zajacova úvaha. „Ja som zodpovednosť ísť do politiky zobral na 
seba aj za nich. Ale očakával som, že oni zase ponesú zodpovednosť intelektuálov. Akú? Byt 
kritický a nebyť ideológom.” (Zajac, 2001) Zajac predsa šiel do DS a cez ňu aj do parlamentu 
iba sám za seba, prípadne aj za svojich voličov. Od nás si na to mandát nepýtal. Keby sme mali 
prevziať zodpovednosť za tento jeho krok, stali by sme sa Zajacovými prisluhovačmi a prestali 
by sme byť nezávislými politológmi. Prestali by sme byť kritickí a stali by sme sa Zajacovými 
ideológmi.

Našu služobnú úlohu si Zajac predstavoval takto: „Od začiatku sme museli poukazovať na 
umelosť SDK ako strany a aj na nedodržanie dohôd. To som predsa nemal robiť ja. To mali ro-
biť práve intelektuáli so svojím kritickým potenciálom. Namiesto toho som sa s nimi dostával 
do konfl iktov. Poviem len jeden príklad – Miroslav Kusý, ktorý je dôsledný zástanca menšín, 
sa v oblasti politických strán menších strán nezastal, naopak, obhajoval mechanicky väčšinový 
princíp.” (Zajac, 2001) Zajac iste nemal na mysli všetky menšinové strany, vrátane extrémistic-
kých. Zajac iste mal na mysli hlavne DS. Mal na to svojich ľudí, hovorcu, mohol na to využiť 
svojich priaznivcov, fan-klub, mohol si na to najať public relation. Prečo a na základe čoho by to 
preňho mal robiť nejaký nezávislý politológ?

V Zajacových očiach sme zlyhali, lebo sme preňho neplnili služobnú úlohu. „Poviem otvore-
ne, že vidím veľký posun v myslení Mira Kusého alebo Sone Szomolányi od roku 1990 podnes. 
Vtedy hovorili o politike ako o službe verejnosti, dnes hovoria o politike ako o veci... mocen-
ských záujmov.” (Zajac, 2001) Politika je oboje, hovoriť preto o posune v myslení je nezmysel. 
Ten posun nastal niekde inde. Nezávislý intelektuál Zajac sa premenil na straníckeho predstavi-
teľa, zatiaľ čo my sme naďalej zostávali nezávislými politológmi.

Pravda, Zajac našu nezávislosť spochybňuje z druhej strany. Ak nie sú politológovia ochotní 
slúžiť jemu, znamená to, že slúžia niekomu inému. Napríklad ako poradca premiéra. Ale v ta-
kom prípade už uňho platí, že „možno byť poradcom alebo nezávislým intelektuálom. Nemožno 
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byť zároveň poradcom aj nezávislým intelektuálom.” (Zajac, 2001) Mohlo by to platiť v prípade 
intelektuálov – amatérov. Ale v prípade profesionálnych politológov je zrejmé, že ich cena zá-
visí od ich nezávislosti. Intelektuál, ktorý svojmu straníckeho šéfovi či premiérovi iba balí jeho 
myšlienky do ideologickej vaty a takto ich prezentuje verejnosti, má hodnotu obyčajného sluhu. 
Profesionálny politológ, ktorý predkladá svoj nezávislý posudok, má pre múdreho straníckeho 
šéfa či premiéra neporovnateľne vyššiu cenu: núti ho premýšľať o alternatívach. Sprostému radiť 
nemá význam, preňho alternatívy nejestvujú. 

Zajac osobne znáša „dosť ťažko”, že „po prehre s Mečiarom prišla vaša prehra s Dzurindom 
a s Kaníkom.” (Zajac, 2001) Konečný výsledok série týchto prehier je istou stratou aj pre Slo-
vensko, citeľnou stratou pre DS a katastrofi ckou stratou pre celú Zajacovu skupinu. Slovenskí 
demokrati však s touto skupinou nezanikli, slovenská demokracia neprestala jestvovať. Dokonca 
ani samotná Demokratická strana tým nestratila šancu na úspešné prežitie.

Zajac a jeho bývalí však ešte môžu poriadne zamútiť vodu. Bolo by od nich veľmi ušľach-
tilé, keby dokázali mužne prijať svoju porážku a neobviňovali z nej všetkých ostatných okrem 
seba. Bolo by od nich veľmi štátnické, keby sa dokázali odpútať od pocitu svojej ukrivdenosti 
a zvážili, čo je pre ďalší rozvoj demokracie na Slovensku prvoradé. A napokon, bolo by od nich 
nanajvýš prezieravé, keby prestali kydať na svoju rodnú Demokratickú stranu a neohrozovali ju 
existenčne svojím: Po nás potopa!

6. Slovenská politická elita v kríze

Súhlasím s Petrom Weissom, že stav, ktorým sa slovenská spoločnosť v roku 1997, pred pá-
dom mečiarizmu zviditeľňovala, bolo možno z istého zorného uhla charakterizovať ako „krízu 
politickej elity“. (Weiss, 1997:20 – 22) Podľa neho „Slovensko v jeho integračných ambíciách 
znevýhodňuje nelichotivý, priam krízový stav jeho politickej elity“. Nielen kríza mocenskej 
elity, ale všetkej politickej elity, teda vládnucej i opozičnej. Ináč povedané, bola to kríza celku 
slovenskej politiky, ktorá sa prejavila v správaní sa jej aktérov. 

Mocenská elita bola v stave rozkladu, v stave, keď nevedela ako ďalej, a preto sa stále viac 
uchyľovala k silovým riešeniam ako prejavom svojej neschopnosti vládnuť. Elita opozičných 
politických skupín a zoskupení bola vo svojej rozparcelovanej podobe zatiaľ politicky bezmoc-
ná. Ako celok sa nachádzala v stave zrodu, v stave hľadania svojej blokovej identity. Až keď ju 
nájde, stane sa relevantne akcieschopnou. Rozsah a miera jej blokovej identity bude predpokla-
dom dosahu a hĺbky jej politickej akcieschopnosti.

Na druhej strane, kríza politickej elity neznamenala ešte sama osebe aj krízu celej sloven-
skej spoločnosti. Jej politická scéna si žije svojím vlastným „búrlivým“ životom, ktorý síce 
nepríjemne ovplyvňuje ostatné zložky života spoločnosti, ale nenahrádza ich. Medzi politickým 
a ostatným životom slovenskej spoločnosti sa rozširovala stále väčšia priepasť. Našťastie, ľudia 
nežijú politikou natoľko, ako si to myslia (a ako by to chceli mať) politici. Búrlivý politický život 
vnímajú občania ako divadlo, ktoré sa odohráva kdesi inde a k nim sa dostáva iba prostredníc-
tvom televíznej obrazovky a iných médií. Akoby sa ich to ani netýkalo. Tento odstup im dokonca 
zatieňovala a znevažovala aj skutočnosť, že táto politická kríza Slovensku – a v konečnom dô-
sledku teda aj ich vlastným záujmom – citeľne škodí.

Kríza politickej elity nebola napokon ani krízou celku kultúrnej elity slovenskej spoločnosti. 
Veď jestvujúca mocenská elita netvorila dokonca ani jeho súčasť. Ak Weiss tvrdil, že „v tejto 
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krajine by sa termín elita s adjektívom politická mal používať radšej v úvodzovkách“ (Weiss, 
1997), mal zrejme na mysli skôr mocenskú elitu: tá, žiaľ, vtedy naozaj nepatrila k našej kultúrnej 
elite. Svedčí o tom aj samotným Weissom uvádzaný príklad oplzlosti ústavných činiteľov, ich 
obhrublosti a nemorálnosti. To už však neplatí pre ostatnú slovenskú politickú, a tobôž už nie 
kultúrnu elitu. Isté existenčné problémy jej spôsobovala iba vtedajšia mocenská elita; politická 
kríza jej síce citeľne znepríjemňovala život, nebola však jej vlastnou existenciálnou krízou.

V čom však s Petrom Weissom nemôžem vôbec súhlasiť, je jeho interpretácia pôvodu a for-
movania tejto našej novej politickej elity pred novembrom a po Novembri 1989. Priznáva, že 
„na rozdiel od Poľska a Maďarska, kde sa bývalé štátostrany začali vnútorne reformovať a me-
niť ešte keď boli pri moci..., v Československu museli vládnucu gerontokraciu, ktorá nechcela 
prijať ani perestrojku, dostať od moci až námestia plné nespokojných ľudí.“(Weiss, 1997) Áno, 
na rozdiel od Poľska a Maďarska československá štátostrana nemala reformné krídlo, lebo ho 
kompletne exkomunikovala v rozsiahlych straníckych čistkách po roku 1968. Z toho vyplýva, že 
v KSČ a KSS – a osobitne v jej nomenklatúre – zostali po týchto čistkách iba antireformisti, kto-
rých záštitou až do konca roku 1989 bola normalizácia, priamy opak akejkoľvek perestrojky.

Ako však potom môže Peter Weiss zároveň tvrdiť, že „tento režim najviac rozhlodali stred-
né články bývalej nomenklatúry“? (Weiss, 1997) Nepochybne, spomenutá gerontokracia túto 
nomenklatúru znehybňovala generačne a jej zotrvávanie pri moci bolo predmetom nespokoj-
nosti mladších nomenklatúrnych generácií, ktorých vzostup po mocenskom rebríčku bol takto 
zabrzdený. Z generačného boja českých a slovenských stredných článkov nomenklatúry o ich 
„nevyužité možnosti“ však vôbec nevyplýva, že im šlo o nejaké demokratické reformy systému. 
Ako výrazne antireformnej nomenklatúre im šlo iba o prevzatie jestvujúcej komunistickej moci 
do svojich rúk. Jej reprezentácia z rodiacej sa SDĽ ešte v počiatkoch Nežnej revolúcie 1989 ur-
putne bojovala za zachovanie komunistickej moci, nastavovala za ňu hruď v prvých televíznych 
besedách s VPN.

Na rozdiel od nás, štátostrany Poľska a Maďarska podľa Weissa svoju „moc odovzdali pri 
okrúhlych stoloch a v demokratických voľbách, čím sa zachovala určitá nevyhnutná miera per-
sonálnej kontinuity.“ (Weiss, 1997) Tú moc však odovzdali domácej protikomunistickej opo-
zícii, občianskemu disentu, ktorý napr. v Poľsku reprezentovali Solidarita a KOR. Personálna 
kontinuita komunistickej moci sa tam teda čiastočne zachovala nanajvýš tak do prvých volieb. 

V tomto sme sa od Poliakov a Maďarov nijako podstatne nelíšili. Na českej politickej scéne 
preberá rovnakým spôsobom moc občiansky disent, reprezentovaný predovšetkým Chartou ´77. 
Sú v nej antikomunisti, nekomunisti a exkomunisti, nie však „stredné články nomenklatúry“. Na 
Slovensku síce tento typ disentu ako sociálny fenomén nejestvoval, boli tu však ostrovy pozi-
tívnej deviácie, o ktorých ešte v roku 1989 písali u nás Soňa Szomolányi, Vlado Krivý a Martin 
Bútora. Tie sa takisto tvorili v antikomunistickom, nekomunistickom a exkomunistickom slo-
venskom prostredí, nemali teda nič spoločné s vtedajšou nomenklatúrou, vznikali jednoznačne 
mimo nej. 

Slovenská komunistická nomenklatúra (iná než komunistická tu nejestvovala) vrátane svo-
jich stredných článkov bola teda spoľahlivou oporou jestvujúceho komunistického režimu na 
Slovensku a medzi ňou a disentom bola priepasť „triedneho boja“. V istých intelektuálskych 
základných organizáciách komunistickej strany, napr. v umeleckých kruhoch, na vysokých ško-
lách, v Slovenskej akadémii vied, v médiách sa koncom normalizačného obdobia začali spora-
dicky vyskytovať spomenuté „ostrovy pozitívnej deviácie“, rozhodne však nie vo vedeniach ich 
inštitúcií, teda v zodpovedajúcich „stredných článkoch komunistickej nomenklatúry“.
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Peter Weiss sa odvoláva na známu skutočnosť, že „revolúcie a prevraty vynesú do politiky 
nielen nové pozoruhodné osobnosti, ale aj veľa dobrodruhov a hochštaplerov všetkého druhu“. 
(Weiss, 1997) Zaiste, československá Nežná revolúcia 89 nebola v tomto ohľade nijakou výnim-
kou. Patria sem aj bežní, tuctoví kariéristi, ktorí sa pri každej zmene starého režimu snažia medzi 
prvými prispôsobiť podmienkam režimu nového. Z toho, ako aj z výrazného víťazstva Občian-
skeho fóra a VPN vo voľbách 1990 však Peter Weiss neoprávnene vyvodzuje záver, že tieto 
voľby „otvorili nečakane veľký politický priestor ... ľuďom doslova a do písmena náhodným, 
ktorých do politiky vyniesla revolučná vlna. A tak tón v Občianskom fóre napokon neudávali 
členovia Charty ´77 a muži Pražskej jari, ale ľudia..., ktorí si cez politiku prišli presadiť celkom 
konkrétny osobný záujem“. (Weiss, 1997)

Takáto interpretácia robí z Občianskeho fóra a VPN organizácie, ovládané hochštaplermi a z 
československej Nežnej revolúcie primárne akciu zlatokopov a dobrodruhov. V tom sa Peter 
Weiss vzácne zhoduje s takým Slobodníkom či pani Boldišovou, ktorí na VPN nenašli suchej 
nitky a v r. 1997 sa hrdo hlásili k tomu, že od počiatku bojovali za jej likvidáciu.

Vydávať náhodné excesy za pravidlo a hlavný tón však znamená nevidieť, že od Novembra 
1989 do prvých slobodných volieb sa tu položili základy demokratickej premeny našej spoloč-
nosti, ktoré po víťazných voľbách 1990 boli legislatívne zakotvené a mocensky zabezpečené.

V Československu vôbec a na Slovensku osobitne nebol možný poľský a maďarský spôsob 
uvoľnenia priestoru pre reformné krídlo komunistickej strany, lebo u nás jednoducho nejestvo-
valo. Z neho v týchto krajinách vznikli Weissom spomínané „silné transformované politické 
strany so sociálnodemokratickou orientáciou“. (Weiss, 1997) Na Slovensku však nekomunistic-
ká sociálna demokracia bola slabá a sociálnodemokratická orientácia SDĽ sa rodila len veľmi 
ťažko a zdĺhavo. Preto tu ľavica nezaujala to miesto ako v Poľsku a Maďarsku, nevyhrala a tak 
skoro ani voľby nevyhrá.2 

To však vôbec neznamená, že „politika konsenzu... bola odmietnutá pred voľbami roku 1990 
i po nich“, ako tvrdí Peter Weiss. (Weiss, 1997) Mala iba iných politických partnerov ako v Poľ-
sku či Maďarsku. Dominovala v revolúcii 1989, ktorá bola práve pre ňu označená v Českoslo-
vensku ako „nežná“ či „zamatová“. Na Slovensku dokonca výrazne „nežnejšia“ ako v Čechách: 
pozri napr. lustračný zákon. Aj po víťazných voľbách 1990 až do prehratých volieb 1992 tu 
vládla konsenzuálna demokracia. Až po osamostatnení Slovenska nastáva koniec konsensu. 

Ani potom však nie proti ľuďom s komunistickou minulosťou, ale proti predstaviteľom sa-
motnej „Nežnej revolúcie“. Takže komunisti si tu naozaj nemajú na čo sťažovať.

7. Slovenskí mienkotvorcovia

Verejne známe a v spoločnosti dôveru požívajúce osobnosti majú veľký vplyv na tvorbu ve-
rejnej mienky, hovoríme o nich ako o mienkotvorných osobnostiach. Aj preto sa ich médiá zvyk-
nú pýtať na ich názor na aktuálne a pálčivé otázky, vzrušujúce verejnosť. Ich odpoveď buď dáva 
verejnej mienke satisfakciu („Vidíte, aj taký významný človek si myslí to isté čo my!”), alebo ju 
nabáda k zmene („Ak si to myslí taký významný človek, musí na tom niečo byť!”) 

2  Napísané pred voľbami 2006.
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Populárny slovenský spoločenský týždenník Plus 7 dní robí podobné prieskumy v každom 
svojom čísle. Svojho času (Plus 7 dní, 2001:15) sa spýtal ôsmych slovenských mienkotvorcov: 
„Myslíte si, že Rómovia sú u nás diskriminovaní a majú menšie práva než ostatní občania?” 

Výber osobností naozaj reprezentatívny, otázka korektná a nanajvýš aktuálna. Odpovede šo-
kujúce. Ani jedno jednoznačné Áno, pripúšťajúce diskrimináciu Rómov. Dve vyhýbavé odpove-
de: od Zuzky Mistríkovej, známej študentskej líderky v novembri 1989, vtedy prezidentky Rady 
pre reklamu, a od Milana Lasicu, ktorého netreba predstavovať. „Zložitá otázka”, odpovedal. 
A po nich šesťkrát jednoznačné Nie. 

Slavomír Kňazovický, slovenský reprezentant v kanoistike, holé Nie bez ďalšieho komentá-
ra; humorista Oliver Andrássy arogantné Nie s komentárom: „Ale pesničky majú pekné”; Ľubo 
Roman, herec a riaditeľ divadla rozhodné Nie, lebo – podľa neho – „niektorí naši občania by si 
zaslúžili také práva, aké majú u nás Rómovia”; Ľubica Rybárska, operná speváčka, naivné Nie, 
vidiace príčiny v tom, že „mnohí z nich sa sami odsúvajú pre svoju nevychovanosť a vypočíta-
vosť atď…. na úplný okraj spoločnosti. Hlavne svojím nezáujmom o vzdelanie…”; Milan Izák, 
známy očný chirurg, ironické Nie, lebo vraj „Niektoré práva málo využívajú, hlavne právo na 
prácu; a napokon náš slávny fotograf, Karol Kállay, skôr také láskavé Nie, ktoré hneď aj zaho-
vára svojím „Ale myslím si, že by sme sa k nim mali začať inak správať…”

Typická slovenská vzorka toho prvého typu mienkotvorcov, t.j. takých, ktorých názory ula-
hodia každému slovenskému protirómskemu skrytému či otvorenému rasistovi. Slovenské so-
ciologické prieskumy totiž hovoria, že až 85 percent Slovákov je presvedčených, že Rómovia 
u nás nie sú diskriminovaní. Šokujúca je pre mňa iba skutočnosť, že uvedená vzorka našich 
mienkotvorných osobností patrí do týchto 85 percent a nie do zvyšných 15. Skutočnosť, že 
túto svoju mienku vyslovili tesne pred začatím celosvetovej konferencie OSN proti rasizmu, 
ktorá o. i. reagovala na skutočnosť, že „Rómovia sú najdiskriminovanejšou národnosťou v Eu-
rópe.” Že ju vyslovili krátko potom, čo bol u nás beštiálne ubitý na smrť Róm Karol Sendrej. 
Potom, čo bol bohato medializovaný rožňavský škandál s letákom Posledné varovanie, adre-
sovaným „Cigánom, Židom, Vietnamcom, Albáncom a ostatnému odpadu.” Leták im hrozí: 
„Práce na vašom vyhladení pokračujú a vy máte poslednú šancu živí opustiť našu krajinu… 
Pece budú spaľovať vaše mŕtve telá, v potokoch bude tiecť krv vašich detí a naša krásna vlasť 
bude opäť čistá.” 

Nie sú to plané hrozby. Že ich treba brať vážne, o tom svedčia stovky verejne známych prípa-
dov diskriminácie Rómov u nás. Naši mienkotvorci si však nespomenuli na žiaden z nich. Asi sa 
im vybavilo iba kradnutie zemiakov a zneužívanie práva azylu.

Áno, je to typická vzorka bežnej slovenskej verejnej mienky o Rómoch na Slovensku. Pokiaľ 
bude naša verejná mienka živená a podnecovaná len z tejto strany, potiaľ Rómovia na Slovensku 
nemajú šancu prežiť. Pokiaľ sa na našej spoločenskej scéne nezačnú viditeľnejšie presadzovať 
populárne osobnosti s odvahou pomenovať diskrimináciu Rómov, verejne ju odhaľovať a posta-
viť sa proti nej, potiaľ bude mať latentný i otvorený slovenský rasizmus naďalej zelenú.

8. Intelektuáli a politika

Podľa českého mysliteľa Bedřicha Lőwensteina sa lekár, ekonóm, či technik stávajú intelektu-
álmi vtedy, keď prekračujú hranice svojho fachmanstva kladúc si civilizačné, morálne a politic-
ké otázky. A fi lozof, ktorý má k intelektuálovi najbližšie, do tejto roviny nedospeje, keď zostáva 
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len odborníkom na aristotelovské kategórie či na vplyv Schellinga na romantikov. (Lőwenstein 
1997:16) 

 Tieto premeny však môžu pokračovať aj ďalej. Keď si intelektuál sadne za volant auta, stáva 
sa vodičom. V kontexte tejto svojej role prestáva byť intelektuálom, lebo ak ju chce splniť úspeš-
ne, musí sa do vodiča prevteliť a riadiť sa pravidlami cestnej premávky. A tie sú iné ako pravidlá 
nezávislého intelektuálneho rozvažovania a spochybňovania ustálených právd. To isté platí, ak 
sa dá na politickú dráhu. Intelektuál sa v tejto role stáva politikom a v nej má šancu na úspech 
iba vtedy, ak sa začne riadiť „pravidlami premávky” na politickej scéne.

Intelektuál sa však môže zaoberať politikou aj bez toho, aby sa sám stal politikom. Politika 
je vtedy len predmetom jeho refl exie. Kladie si otázky jej zmyslu, ktoré presahujú akceptované 
poriadky a hodnoty a „stojí tak v tradícii prorockého súdu nad týmto svetom, v neposlednom 
rade nad politickou mocou.” (Lőwenstein 1997:16) 

A práve tu je často kameň úrazu. Naši politici od intelektuálov chcú, aby súdili politiku ich 
oponentov a zdôvodňovali či ospravedlňovali tú jedine správnu politiku, ktorú presadzujú oni. 
Vždy sa nájde časť intelektuálov, ktorá tomuto tlaku podľahne a plní úlohu straníckych ideoló-
gov. Ich „vzájomnými denunciáciami tak vzniká akýsi paradoxný antiintelektualizmus intelek-
tuálov, ktorý síce v prvom rade smeruje proti myšlienkovému konkurentovi, ale aj proti sebe 
samému.” (Lőwenstein, 1997:15)

Lenže žiadna politika nepresadzuje pravdy, ale záujmy a každá iné. Možno ich navzájom po-
rovnávať, priraďovať k rôznym skupinám a trendom. Možno ich hodnotiť na škále demokracie 
a ľudských práv. Možno odhaľovať ich zištné pozadia. Podľa Foucaulta však úlohou intelektu-
ála, ktorý sa nespreneveril svojmu poslaniu, „nie je hovoriť iným, čo majú robiť. Akým právom 
by to robil? Spomeňte si len na všetky proroctvá, sľuby, príkazy a programy, ktoré intelektuáli 
v priebehu posledných dvoch storočí vyjadrili a ktorých výsledky teraz vidieť. Práca intelektuála 
nespočíva vo formovaní politickej vôle iných; spočíva v tom, že na základe analýz uskutočne-
ných vo svojich vlastných oblastiach opätovne skúma evidencie a postuláty, otriasa navyknutý-
mi spôsobmi konania a myslenia, rozptyľuje veci prijímané ako dôverne známe, prehodnocuje 
pravidlá a inštitúcie a na základe tejto opätovnej problematizácie (kde uplatňuje svoje špecifi c-
ké remeslo intelektuála)sa zapája do utvárania politickej vôle (kde má svoju úlohu občana).”        
(Foucault, 2000:117)

Tento spôsob plnenia autentického poslania intelektuálov na politickej scéne sa u nás zatiaľ 
príliš neujal, lebo sme si navykli na tie služby, ktoré od nich vyžadoval totalitný režim. Lőwen-
stein trpko konštatuje, že komunizmus v Československu nepadol pod náporom „narastajúce-
ho sebavedomia intelektuálnych melancholikov”, lebo tí sa väčšinou neodvážili tomuto režimu 
vzdorovať a po celé desaťročia sa ani „v najmenšom nestarali o malé disidentské krúžky”. Až 
keď sa ľudia začali prebúdzať zo svojho „autototalitného” marazmu, zo svojej stádovej pasivity, 
začali im narýchlo dodávať „heslá, možnosti identifi kácie, predovšetkým však alibi.” (Lőwen-
stein, 1997:27) A tým, pravdaže, alibi aj pre seba. V disente za týchto profesionálnych intelektu-
álov suplovali na robotníkov a umývačov okien degradovaní ich bývalí kolegovia. A tak netvorili 
jedno kritické množstvo, ktoré by pohlo našimi dejinami. 

Nie sme v tom sami. Švédsky spisovateľ Myrdal svojho času povedal, že „ak vypukne tretia 
svetová vojna, treba ju pripísať intelektuálom ako dodávateľom falošného dobrého svedomia pre 
všetkých.” (podľa: Foucoult 2000:175) Je to však iba zvaľovanie viny na vopred vyhliadnutú 
obeť. Ale u nás sa práve táto dodávateľská služba od intelektuálov ešte stále žiada. „My vám 
dáme zadanie a vy ho plňte.” A ak sa intelektuálom do toho nechce, začnú im nadávať. 
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Preto aj na naše súčasné pomery je ako ušitá trefná a – pravdaže – ironicky mienená Foucaul-
tova poznámka, že „intelektuál je ten, čo je vinný. Vinný tak trochu za všetko: za to že hovorí, že 
mlčí, že nič nerobí, že sa do všetkého mieša.” (Foucoult, 2000: 9)
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