
Marián Leško: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 1Marián Leško: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 1Marián Leško: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 1

Marián Leško

Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej
rozhovory s Tomášom Gálisom

Vydavateľstvo Premedia, 2017
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Niekedy je spomalená či žiadna reakcia slovenskej verejnosti to najlepšie, čo pre seba mohla slovenská ve-
rejnosť urobiť. Pretože keby v januári, februári 1993 ľudia vyštartovali do bánk, lebo premiér povedal, že už
nemáme finančné rezervy, neviem, koľko rokov by trvalo, kým by sme sa z toho vylízali.
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To, že sa federácia rozdelila bez toho, že by padla jedna facka na sále, bola veľká vec. To treba oceniť. Otázka
však znie, ako by to vyzeralo, keby to robil ktokoľvek iný? Veď medzi Čechmi a Slovákmi neboli nijaké
animozity.
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(…) Demokracia nemôže fungovať, ak ľudia nemajú základný odhad, kto sa na funkciu hodí, kto nie a kto
je na nej absolútne nepatričný.
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Zákony by mali byť také, aby sa dali dodržiavať. Na mnohých zákonoch prijímaných z „ušľachtilých“
dôvodov mi prekáža, že sú neaplikovateľné, nerealizovateľné, nevynútiteľné. (…) Zákon, ktorý sa nedá
dodržiavať a ktorého dodržiavanie sa nedá vynútiť, by mal byť zrušený.
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(…) Všeobecný názor [je], že všetci tam hore sú rovnakí, že všetci robia to isté a de facto medzi nimi nie je
rozdiel. V takejto situácii je občanom naozaj zložité hovoriť, aby medzi politikmi rozlišovali, aby počúvali,
čo hovoria, aby sledovali, ako sa správajú, aký majú program.
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Keď samasovo rozšíri presvedčenie, že nemá zmysel medzi politikmi rozlišovať, vedie to k tomu, že každý,
kto je nový, je v očiach mnohých automaticky lepší ako všetci tí, ktorí tam boli doteraz.

• 158

(…) [V Nemecku] sa vlády zostavujú dlho. Najskôr sa hovorí o programe, potom o konkrétnych postupoch
a napokon o tom, akí ľudia by sa v nej mali objaviť. Na Slovensku sa postupuje ako vmenej rozvinutých kra-
jinách, teda tak, že sa strany najskôr dohodnú, že vytvoria vládu, porozdeľujú si funkcie a potom prepuknú
hádky, čo vlastne vláda spraví.
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Keď ste v opozícii, tak ste pri všetkej úcte dobre platený komentátor toho, čo robí niekto iný. Ako politický
komentátor môžem povedať, že komentovanie toho, čo robí niekto iný, nie je také zložité a komplikované
ako reálna prax, kde treba vec analyzovať rýchlo, správne a tak, aby to malo hlavu a pätu.
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Predstava, že v deviatom storočí na našom území existoval národ a štát starých Slovákov, je ahistorická
ilúzia. Dobre sa to počúva ľuďom, ktorí sú na tomentálne nastavení, ale človek, ktorý nečerpá hrdosť a lásku
k vlasti z báchoriek o tom, že sme tu pred tisícročím mali veľký štát, to nekúpi. 
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Tomáš Janovic

• Niektorí kradnú popritom, že niečo urobili, a niektorí kradnú popritom, že kradnú.
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(…) V politike sú nebezpečné dva typy ľudí. Prvý typ neverí absolútne ničomu a berie politiku tak, že je
správne robiť to, čo mu prinesie výhody. Takíto ľudia vedia, odkiaľ fúka vietor, a tomu sa prispôsobia,
využijú každú príležitosť a nemajú s tým žiadny problém, pretože sú to ľudia bez názoru, čo idú vyslovene
za profitom. (…) A druhý nebezpečný typ má svoje fixné myšlienky a nech realita akokoľvek ukazuje, že
by mali zmeniť, pretvoriť svoj názor či nejakým spôsobom ustúpiť, oni sa stále držia svojej idey.
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Ľudia nie sú anjeli a každý, kto sa dostane k možnosti niečo ovplyvňovať, môže konať aj vo svoj prospech.
Tomu sa nedá zabrániť. Ale jedna vec je, či to ten človek robí na vlastnú päsť, na vlastnú zodpovednosť, alebo
sa vytvoria štruktúry, ktoré sa podobajú na štruktúry organizovaného zločinu, a prevádzkujú ho ľudia, ktorí
majú štátne funkcie.
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(…) Tu sa veci nedejú zo správnych dôvodov, ale tu sa veci dejú, pretože sú výsledkom skrumáže ne-
jakých okolností. Takže každý, kto sa pokúša odhadnúť vývoj na základe niečoho, čo bymalo byť podstatné,
sa kruto mýli, pretože nič podstatné tu nefunguje, tu fungujú situačné skrumáže.
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Ak po dvadsiatich piatich rokoch samostatného, podľa ústavy demokratického a právneho štátu máme
takých politikov, akých máme, tak nemôžeme o sebe tvrdiť, že sme ako spoločnosť v poriadku a bez viny.
Politici, na ktorých toľko nadávame, sú totiž len naším vlastným zrkadlom.Ak je pre toľkých ľudí na Sloven-
sku brutálny, nenávistný vzťah k cudzincomprirodzený a normálny, tak simusíme položiť otázku, či cirkvi,
školy, kultúrne ustanovizne,médiá robia to, čo robiťmajú, dobre a pôsobivo. V každom štáte sa nájdu ľudia,
ktorým sú vlastné rasové, menšinové a iné predsudky, ale ak je ich toľko ako u nás, tak sa nedá povedať, že
zlyhávajú iba politici.
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