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• 26

(…) Toto je kľúčová ponovembrová otázka: Je dôležitejšie zachovať si tvár, byť rovný, alemožno neúspešný,
alebo byť úspešný, dokonca urobiť dobré reformy, ale za cenu, že sa prispôsobíš krivým pomerom, ktoré sa
aj vďaka tebe nadlho zakorenia vo fungovaní celej krajiny?

• 29

Ajmedzi novinármi je veľa takých, ktorí súkromne hovoria veľmi zaujímavé veci, ale nepíšu o nich. Nemajú
ten reflex, že počkať, prečo to len tak hovorím, je predsa moja povinnosť napísať to. Napíšu radšej nejaký
neutrálny komentárik alebo správu, ale o výbušnej veci, o ktorej ti oduševnene porozprávajú, nenapíšu.
V tomto som iný. Keď sa niečo také dozviem, cítim potrebu zverejniť to, mám pocit, že ľudia to musia
vedieť rovnako ako ja.

• 35

Ľudia si často myslia, že kebymali peniaze, všetko dokážu. Ale tak to nie je. Keď je dobrý nápad, peniaze sa
nájdu. Peniaze sú iba podporné veci. Keď máš zaujímavý nápad, nájdeš aj ľudí, ktorí ti naň prispejú, alebo
dokonca chcú byť jeho súčasťou. Toto som si opakovane vyskúšal.

• 44

Viacerí mi hovoria, že som dieťa šťasteny, lebo sa často ocitnem v blízkosti ľudí, ktorí ma významne posunú
alebo sa zvláštnym spôsobom vyskytnú v mojom okruhu a potom spolu niečo urobíme. Neviem, či to je
šťastena, ale naozaj mávam pocit, že toto by som nevymyslel. Bežne nenaďabíš na Hoffmana, nevymyslíš
Lampu, Tigrid sa ti nestane partnerom pri písaní, nezaložíš časopis. Keby som to chcel, bolo by to umelé.
U mňa to nikdy nebolo tak, že som si sadol a začal som vymýšľať. Tie situácie a ľudia prichádzajú akoby
sami.

• 45

Tu je naozaj výnimočné písať obyčajné pravdy. Všimnúť si, že Dzurinda používaMečiarovemetódy, nebolo
nič ťažké. Na to nebolo treba ani intuíciu, ani tvorivosť, nič. Bolo to úplne prvoplánové. A týmto sa tu
vyčnieva? Vyčnievať máš vtedy, keď podáš nejaký nadľudský výkon. Vtedy je aj dôvod na hrdosť. Keď
Einstein sformuloval niečo, čo dovtedy nikto nesformuloval, úplne prekvapujúco, to je tvorivosť. Ale keby
iba trval na tom, že jedna a jedna sú dve, hoci ostatní by hovorili, že to tak nie je, to nie je vyčnievanie. To
by bola správa o tých druhých, nie o Einsteinovi.

• 46

(…) Asi je fakt omamné mať moc. Za tie roky vidím, koľkých politikov to skazilo. Moc im zjavne dáva pocit
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nejakej hodnoty, ktorú inak necítia. Bez nej sú nikto – doma, v susedstve, v manželstve. Ale keď sú pri moci,
tak sú zrazu páni. Zrejme pre túto ilúziu sa potom držia pri moci zubami-nechtami, hoci aj podvodmi.

• 53

Pevne verím, že pravda existuje a je poznateľná, ale podľa mňa nemá tento svet totalitnú povahu v tom
zmysle, že všetko je jasné, jednoznačné, a teda všetci si môžu a majú myslieť to isté. Ani dvaja pápeži si
nemyslia to isté. Mnohé závisí od individuálnej povahy, od vzdelania, od rodiny, od všelijakých daností.
To ale neznamená, že jeden je horší a ten druhý lepší, že ty máš vždy pravdu a on sa pravidelne mýli. Svet
je farebný, v mnohom tajomný, a preto aj ľudský pohľad na svet je farebný a v mnohom neurčitý. Je preto
zámer, že aj .týždeň je v tomto zmysle farebný. Vedieme polemiky aj na našom webe, aj v tlačenom vydaní,
aj medzi redaktormi.

• 53

Mne sa páči taký svet, kde majú ľudia rôzne názory a spája ich len niečo absolútne elementárne.

• 59

Historicky, v školách, ale aj všelijakým iným spôsobom nám tu bol vnútený pohľad, že existuje môj pra-
covný život, môj súkromný život, a niektorí majú ešte aj náboženstvo. Ako keby to bola jedna z častí života.
Mne sa ale zdá, že toto je jedno z najväčších nedorozumení moderného sveta a tiež poníženie viery na záuj-
movú činnosť. Kresťanstvo nie je premňa časť života, ale celá jeho realita. Keďmámbyť konzistentný, potom
aj keď robím .týždeň či Lampu, musí byť táto realita integrálnou súčasťoumojej práce. Ale tu sme zvyknutí,
že napríklad v časopise je sekcia „náboženstvo“ alebo nejaká „vieroučná“ sekcia. To je podľa mňa vykas-
trovanie reality namdlé náboženstvo.Mne sa vôbec zdá, že kresťanské časopisymajú častomylný smer a zlý
koncept. Lebo čo je to náboženský časopis? To pritakáva pohľadu, že náboženstvo je len časť života. Preto
máš náboženský časopis, ale aj spoločenský časopis, vedecký časopis a noviny pre rybárov. A si kompletný.
Lenže v skutočnosti si rozobratý na súčiastky.

• 60

Existuje odpor voči článkom [v .týždni], ktoré sa niektorým čitateľom zdajú príliš náboženské, iným sa zas
viaceré články zdajú príliš liberálne a bezbožné. Práve toto napätie sa mi páči. Svet jednoty a súhlasu mi bol
vždy podozrivý.

• 62

Keby som bol neveriaci, asi by som často hovoril našim kresťanom: Čo si to dovoľujete, vnucovať mi niečo
kresťanské zákonom? Tak málo veríte svojmu Bohu?

• 64

Vec, ktorá je krásna, je spravidla skrytá.

• 65

Nie je nič dôležitejšie ako spravodlivosť pre jednotlivca. Celé HDP je menej dôležité ako jeden človek.
Vtedajšia vláda, ale aj mnohé iné vlády a politici vnímajú svet inak, zvrchu. Pre nich je dôležité, kam bude
smerovať krajina alebo aký obraz budemať Slovenskopo tomto či inom incidente, či popularita vlády klesne,
alebo stúpne. To všetko je dôležitejšie než jedno dievča. A naozaj, nie je to dôležitejšie? Veď v krajine je veľa
takých dievčat, a keď sa tej krajine bude dariť, tak aj týmmnohýmdievčatám sa bude dariť. Ale toto je práve
ten diabolský trik, že kvôli celku nie je dôležité vidieť jedného človeka. Dobre, keď nám zavadzajú kulaci,
treba ich zlikvidovať, lebo veď ďalším x miliónom ľudí to pomôže. Tento trik nakoniec končí pri gulagoch
a holokauste. Toto je rozdiel medzi vtedajšou vládou, jej postojom ku kauze Malinová a naším postojom.
Naša vláda sa dopustila strašnej krivdy voči jednému dievčaťu, a hoci mnohí naši čitatelia opakovane hovo-
rili, aby sme už o tom nepísali, mýlia sa, ak si myslia, že sme o tejto krivde písali priveľa. Lebo v skutočnosti
to nebol a nie je zápas o Hedvigu, ale o každého z nich.

• 66

Všelijakí moderátori chcú byť úspešní, skúšajú formáty a štúdiá a pozadia a spôsob kladenia otázok. Podľa
mňa je ale celé tajomstvo úspešnej diskusie v tom, že ľuďom, ktorí sedia vedľa teba, dáš váhu a naozaj
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počúvaš, čo hovoria. To je celé umenie. Nie je umenie dávať dobré otázky. Dobré otázky si pripravíš. Umenie
je počúvať, čo ľudia hovoria. A keď ich počúvaš, vznikne zázračná vec, že si to uvedomia. Tu ma niekto
naozaj počúva! Nedáva mi vopred pripravené otázky, ale také, ktoré vyplývajú z mojej reči. A to je vlastne
celé tajomstvo Lampy – snažím sa ľudí počúvať a oni na to reagujú.

• 76

Paradoxom Lampy je, že hoci sa vysiela naživo a zo štúdia, mnohí hostia mi po skončení relácie hovoria, že
počas diskusie úplne zabudli, že ich berú kamery. Vtedy je dobrá diskusia.

• 79

Mohlo by sa zdať, že to by bola dobrá diskusia, keď sa na konci problém aspoň náznakovo vyrieši, lenže
deväťdesiatdeväť percent debát sa takto nekončí. Na začiatku býva nejaký problém a na konci je ten istý.
Len sme si povedali, čo si o ňom myslíme.

• 80

(…) Diskusia, v ktorej musia byť zastúpené všetky póly bez ohľadu na to, či majú čo povedať, je vopred
zabitá.

• 81

Mnohí, ktorí nás kritizujú, by chceli niečo také robiť sami a neznesú, keď to robí niekto iný, a ešte to má aj
úspech. To je klasický slovenský vzorec správania. Keď je tu niečo úspešné, tak sa to u nás nepodporuje, ale
ničí. To tu máme stáročia. Veľká časť kritiky je teda poháňaná obyčajnou závisťou.

• 86

Lampu aj .týždeň robím preto, lebo ma zaujíma svet. Nie aby niečo vychádzalo, bolo na obrazovke alebo
aby som mal zamestnanie.

• 120

(…) Existuje opodstatnená a veľmi silná lojalita k cirkvi. A teraz nemyslímkarikatúru cirkvi ako skostnatenej
mocenskej štruktúry, ku ktorej musíš byť lojálny, lebo inak pôjdeš do pekla. Myslím tým lojalitu ľudí, ktorí
majú cirkev ako svoju životnú kotvu a lásku. Až takto by som to povedal. A to je veľmi krásna lojalita.

Ale je tu aj lojalita k pravde. Nestojí v zásade proti tej prvej, no občas môže a niekedy aj musí.

• 175

Toto je zrejme naša najsilnejšia tradícia. Nevážili sme si a kamsi do Boce sme odkopli Jána Lajčiaka, nevážili
sme si a odkopli sme Kolomana Sokola, nevážime si Petra Šťastného, nevážili sme si Jukla s Krčmérym,
Tóna Srholca, napokon sme odkopli aj Bezáka. Paradox je v tom, že keď ich odkopeme, plačeme, aké je tu
prázdno.
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