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Ad Výzva šéfredaktora Bystríka Šikulu 
ZACHRÁŇME SLOVENSKÉ POHĽADY

n

Výzvu šéfredaktora Slovenských pohľadov podporujem. Zároveň musím 
povedať, že som tento atak na Slovenské pohľady, predtým už na Literárny 
týždenník, očakávala, lebo to, čo sa tu aj cez všetky predchádzajúce vlády de-
je, je totálne celoplošné ničenie hodnôt, dosiahnutých vo vývine po roku 1989. 
V prospech ničotnosti, obrovského, už aj v iných krajinách rozšíreného ničom-
níctva. Mediálna prepojenosť sveta nielen informuje, ale umožňuje aj všetko 
ostatné. Je paradoxné, že napriek tomu sa práve táto vláda po prvý raz usiluje 
o právny postup proti korupcii. Lebo kódexy, ktoré život ochraňujú a skvalit-
ňujú, pretože zamedzujú páchanie zla, krivdy, ožobračovania atď., prestali pla-
tiť, tak ako historické dáta, zákony a hierarchie. Pranierovanie a zosmiešňova-
nie akejkoľvek snahy kvalitne a prínosne fungovať vytvorili nenápadne etický 
marazmus, v ktorom tu žijeme. Každý to cíti, ale bojí sa zdvihnúť hlas za se-
ba a za svoje deti, že takto žiť nechce... Len vďaka tejto vláde sa niečo pohlo, čo 
môže zabezpečiť znova životné istoty.

Spýtajme sa, ako sa také niečo mohlo vyvinúť v konečne vlastnej a dobre 
prosperujúcej krajine, ktorá dokázala, že vie žiť a spolužiť s ostatnými krajina-
mi? Dlhodobo sú to vlastní ľudia, naši ľudia, ktorí zrádzajú rodnú zem a vše-
obecné pravidlá korektného spolužitia a humanizmu! Kradnú (aj myšlienky!) 
a rozkrádajú, klamú do očí médiám, ktoré majú svojich bossov, ktorí majú 
médiá kúpené a pod palcom. Malá hŕstka ľudí (okrem politikov) strachom 
a výhodami ovláda tých najnemožnejších a tým tých najzávislejších a najo-
vládanejších. Niežeby táto krajina mala menej schopných ľudí, ale tých sa zá-
škodníci zbavujú tými najneuveriteľnejšími ohováraniami, aby mali pole ni-
čomnosti voľné! Kvalita ustúpila, a tak posmelení harcovníci prevzali z čias 
bývalého režimu všetky metódy ovládania, ako je ignorancia a zmiešanie hod-
nôt, výpady a zosmiešňovanie hodnôt v praxi, znemožňovanie ich nositeľov 
stupídnymi ohováraniami, tichom a ne-diskusiou o vážnych existenčných 
otázkach krajiny a kultúry, zmätkom a chaosom vyhlásenými za normali-
tu, sieťou pomocníkov-galejníkov, ktorým vzali invenčný a plnohodnotný ži-
vot, sieťou sluhov sediacich v komisiách, kde sa prizeráme, ako aj tri roky po 
sebe strhávajú pod zem a zamietnu odborné projekty, uznávané v zahrani-
čí, nekompetentní, a potom z toho čerpajú myšlienky pre svoje granty. A me-
chanizmus je nastavený tak, že sa proti týmto intelektuálnym krádežiam ani 
odvolať nedá...
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Ide o celú plejádu nekvality a korupcie! Keby sa do intelektuálnej oblasti po-
slali kukláči a NAKA, viedli by v putách tých, ktorí „zapríčinili tento úpadok“.

Matica slovenská dávno sklamáva, a tým úpadok napomáha. My máme stá-
le pred očami tých, ktorí v prvej fáze od založenia tejto dôležitej inštitúcie 
v kontinuite so slávnou, no nešťastnou generáciou štúrovcov obetovali svoje 
imanie, často súkromný život... Do zakladateľskej fázy spadá aj založenie Slo-
venských pohľadov – jedným človekom, z vlastného platu a dotovaných vlast-
nými širokospektrálnymi úvahami v kodifikovanom, ale neoficiálnom jazyku! 
Vieme si to vôbec predstaviť? A tu sa dnes duchovné a iné imanie stráca, krad-
ne, hajdáka, hrabe k sebe!

Treba si uvedomiť, že sa nachádzame v čase, keď namiesto národného sa 
propaguje a vnucuje tzv. postnárodné. To, čo pri založení EÚ malo ostať ako 
individuálne a pestovať sa v jednotlivých krajinách, je práve kultúra, aby sa za-
chovala identita a „farebnosť“ Európy. Čo sa s týmto prísľubom stalo? Nazdá-
vam sa, že jediná záchrana pred rôznymi inváziami je naozaj Európska únia, 
no v mene čoho a v mene koho teraz naše vlastné štátne orgány, ako je MK, idú 
proti vlastnej kultúre, a tým aj proti EÚ? Veď „gleichšaltovanie“ kultúr by bol 
začiatok jej zániku. Prečo sa likvidujú Slovenské pohľady, niečo unikátne, čo 
v súčasnosti nie je relikviou, ale čo naplno žije? Jedno z najslobodnejších, naj-
korektnejších, najinvenčnejších periodík, aké tu máme! Dostávame sa hádam 
do fázy, keď sa na vlastnú kultúru budú robiť zbierky, kým projekty jej naruši-
teľov sa mocensky dotujú z našich daní?

Mária Bátorová

n

S veľkým údivom a roztrpčením som prijal správu, že pani ministerka kul-
túry krátením rozpočtu Matice slovenskej o jednu tretinu ohrozila vydávanie 
a riadny chod literárneho mesačníka Slovenské pohľady. Pani ministerka Mi-
lanová viackrát deklarovala, že chce podporovať zachovanie nášho kultúrne-
ho dedičstva a záchranu historických pamiatok. Nemožno pochybovať o tom, 
že Slovenské pohľady sú druhým najstarším literárnym časopisom v Európe, 
najstarším časopisom na Slovensku, a sú teda nepochybne súčasťou nášho ná-
rodného kultúrneho dedičstva. Akékoľvek sú zámery slovenskej vlády vo vzťa-
hu k Matici slovenskej, úpravy rozpočtu MS nemôžu a nesmú ohroziť časopis 
Slovenské pohľady ako jeden z pilierov našej národnej pamäti.

Mám 88 rokov. Patrím medzi nestorov slovenskej literatúry. Dlhé roky som 
pracoval v rôznych spisovateľských organizáciách. Bol som svedkom mnohých 



9S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

udalostí v moderných dejinách Slovenska. Hoci v rozdielnych podmienkach 
a režimoch, Slovenské pohľady vychádzali a existovali. Sú symbolom pretr-
vania nášho národa. Aj počas ťažkých rokov totalitného režimu Slovenské po-
hľady neprestali byť mesačníkom, a teda kronikárom zložitých pomerov v slo-
venskej literatúre. Akékoľvek opatrenia, ktoré by znížili rozsah, periodicitu 
a redakčnú úroveň tohto časopisu, siahajú na jeden z pilierov našej národnej 
kultúry. Bolo by hanbou pre samostatnú Slovenskú republiku, keby hociktorá 
z jej vlád siahla na tento jedinečný literárny časopis.

Dúfam, že pani ministerka kultúry uváži svoje opatrenia a že sa nájdu spô-
soby, ako riešiť úsporné opatrenia tak, aby nenarušili fungovanie časopisu Slo-
venské pohľady. Dnes sa veľa hovorí o záchrane ohrozenej klímy pre planétu 
Zem. Nedopustime, aby došlo k ohrozeniu duchovnej klímy Slovenska poško-
dením mesačníka Slovenské pohľady.

Anton Hykisch

n

Dejiny Slovenských pohľadov sú nekončiacim sa príbehom obmedzení a ná-
silia tej či onej moci. V šesťdesiatych rokoch bolo hlavnou pákou prideľovanie 
papiera. Dnes, keď je papiera dosť, priškrcujú sa zasa finančné zdroje najmen-
šej literárnej redakcii. S vaničkou sa vylieva aj dieťa. Ministerke bez dlhej pa-
mäti aj zle, ba hlúpo radia. Veď keby neohrozili Pohľady, mohli by sa s faloš-
ným úsmevom na tvári oháňať týmto figovým listom, hľa, veď sme pomohli 
najstaršiemu literárnemu mesačníku v strednej Európe. Tak to totiž šikovne 
robili viacerí ministri „liberálnych vlád“ po roku 1989, lebo vedeli, že v deji-
nách netreba zanechať krvavú stopu. Mali dostatok nielen fištróna, politickej 
podšitosti, ale najmä dnes zrejme chýbajúcej literárnej vzdelanosti, rešpektu 
pred slovenským životom literárnym, s ktorým sú Pohľady spojené pupočnou 
šnúrou moderného slovenského zrodu.

Tá politická nešikovnosť a príslovečná administratívna tuposť, s ktorou sa 
s vaničkou vylieva aj dieťa, mi prekáža najväčšmi preto, lebo priamo svedčí 
o ideologickej posadnutosti.

Zápas o Slovenské pohľady je dlhý, a všetci vieme prečo. Už na prahu ro-
ku 1960, keď Slovensko bolo na dne svojich možností a pražský centralizmus 
na vrchole, vážne sa rokovalo o návrhu Pohľady zrušiť. Pri hlasovaní v spiso-
vateľskom vedení len tri hlasy časopis zachránili, a tým aj jeho tradíciu. Zá-
chrancom sa stal nový šéfredaktor Milan Ferko. Prečo to pripomínať? Lebo 
sa ukázalo, čo znamená pre literatúru zachovanie čo ako malého priestoru. 
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Ferko pritiahol v tých časoch tvrdých kádrovačiek do redakcie manžela dcé-
ry Rudolfa Dilonga, vtedy exulanta pre moc neprijateľného, z dejín literatúry 
vyčiarknutého. Pritiahol tým do redakcie dnes už roky špičkového preklada-
teľa z angličtiny, alebo dnes pýchu slovenskej literatúry Pavla Vilikovského, 
tri roky pred tým, ako roku 1963 vyšla jeho prvotina Citová výchova v marci.

Pripomíname to preto, lebo to ukazuje, aké dôležité je zachovať čo ako ma-
lý slobodný priestor slobodných možností.

V dlhých dejinách Slovenských pohľadov najnovšie zohráva dlhoročne naj-
prv vedno so Štefanom Moravčíkom, potom samostatne úlohu udržiavania 
pluralitného priestoru Bystrík Šikula. Je to aj vďaka pochopeniu a podpore Ma-
tice, a tak sa zásah proti Matici stal aj zásahom proti Pohľadom. Keď sa pozrie-
me na to, koľko mladých mien je na ich stránkach, je jasné, že najstarší literár-
ny mesačník v Európe nezostarol. Ak sa pozrieme na úvodníky, texty, ktorými 
sa pravidelne začína číslo SP, napríklad filozofky, spisovateľky Etely Farkašo-
vej, vidíme nielen literárnu, ale aj naliehavú spoločenskú nevyhnutnosť po-
menovať súčasnosť. Pri mene profesorky Farkašovej, trvalo prítomnom v SP, 
je pozoruhodné, ako nezastupiteľne sa práve v Pohľadoch venuje krajanskej 
literatúre, krajanským literárnym časopisom. Výnimočné sú, okrem poézie, 
v dnešnom literárnom pohybe neprekonateľné eseje Jána Švantnera.

Možno dnes pospomínať plejádu mien, možno pripomenúť ojedinelý 
priestor venovaný výročiam Vincenta Šikulu či Petra Jaroša. Medzi nekaždo-
denné a v slovenskom prostredí vzácne sú už roky texty týkajúce sa zahranič-
ných súvislostí slovenskej literatúry, medzi nimi s veľkým predstihom pred 
všetkými napr. pozornosť venovaná Bielorusku, jeho jazyku a literatúre. Ne-
málo práve zahraničných presahov slovenskej literatúry vydalo nedávno na 
osobitnú knihu v matičnej Knižnici Slovenských pohľadov.

Netreba sa pýtať, komu sa obmedzuje priestor, keď sa má odseknúť polovi-
ca vydaní Pohľadov, o polovicu skrátiť priestor. Je to zmenšenie priestoru pre 
známych autorov, ale aj pre talenty, ktoré ešte len budú známe, priestoru pre 
slobodnú tvorbu. A umlčovanie v mnohom pauperizovanej, ekonomicky čoraz 
väčšmi postihnutej, ochudobňovanej veľkej časti tvorivej inteligencie.

Dušan Kerný
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So Slovenskými pohľadmi za šéfredaktorovania Bystríka Šikulu mám len 
tie najlepšie skúsenosti. Hoci nie som členom Spolku slovenských spisovate-
ľov a môj postoj k Matici slovenskej (pod vedením posledných 3-4 predsedov) 
bol a je dosť skeptický (nechcem napísať: negatívny, lebo to slovo má dnes iné 
konotácie), v poslednom cca desaťročí som si vždy veľmi rád prečítal umelec-
ké texty aj recenzie publikované v Slovenských pohľadoch. Pán Bystrík Šikula 
a jeho redakčný tím boli vždy ku mne ústretoví a rád som v Pohľadoch publi-
koval svoje básne, najmä tie, čo sa neskôr ocitli v zbierke Storočie, kruté sto- 
očie (Ikar 2019).

Likvidovať umelecké časopisy – či už priamo, alebo znížením dotácie ich 
vydavateľom – je barbarský čin. Dopúšťali sa ho uhorskí mocipáni, fašisti, ko-
munisti, ba aj novodobí mocipáni (J. Čarnogurský – spomínate si na Kultúr-
ny život?). Je to barbarstvo. O to väčšie, že MK SR i naďalej toleruje, že Literár-
ne informačné centrum toto barbarstvo a likvidačné počínanie ešte prehlbuje 
svojím ústretovým prístupom k druho- a treťotriednym autorom a ignorova-
ním literárnych tvorcov, ktorí čosi už pre slovenskú literatúru urobili.

Mal som v máji či júni hodinové stretnutie s ministerkou kultúry Milano-
vou. Upozornil som ju na počínanie LIC, na ničenie literárnych hodnôt a na 
pokusy MK SR zlikvidovať umelecké fondy, konkrétne Literárny fond, kde 
mám tú česť byť predsedom výboru Sekcie pre umelecký preklad. NIČ som 
nedocielil. Milanová je rovnako slepá a ignorantská ako väčšina ministrov tej-
to novej vlády.

Preto navrhujem, aby ste sa obrátili na Národnú radu, na príslušný výbor, 
a žiadali o prijatie. Rovnako pokladám za dôležité, aby o tomto likvidačnom 
počine bola informovaná pani prezidentka. Neviem, či si bude chcieť vypočuť 
predstaviteľov Matice slovenskej, ale Bystríka Šikulu (a prípadne s ním aj Má-
riu Bátorovú či Etelu Farkašovú) by určite rada prijala.

Želám vám, aby ste dosiahli aspoň čiastočné víťazstvo – v tejto vojne s tu-
posťou, priemernosťou, neznalosťou, vôbec vo vojne s idiotmi a blbcami sa vy-
hráva veľmi ťažko...

Milan Richter

n

Výzvu šéfredaktora Slovenských pohľadov Bystríka Šikulu podporujem. 
Nerobím to z osobných dôvodov v snahe udržať si jeho priazeň. Neklopem mu 
totiž často na dvere a oficiálne nie som ani členom Matice slovenskej. Bez jej 
existencie i existencie Pohľadov si však neviem pluralitnú slovenskú kultúru 
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predstaviť. A to ani v časoch, keď sa opäť raz stala piatym kolesom na voze 
mocných. Vieme však, vie to aj moja bývalá poslucháčka, výborná študentka 
slovenského jazyka a histórie, čo sa s Veľkou Moravou stalo, keď si jej vládca 
podpílil pod sebou konár vlastnej kultúry. Takže nie, týmto smerom nie! To 
radšej osvojiť si názor Miroslava Válka, tiežministra kultúry, že na „kultúru sa 
platí, aby sa nemuselo doplácať“!

Ondrej Sliacky

n

Aj ja vyjadrujem súhlas s vyjadrením slovenskej kultúrnej obce k redukcii 
a degradácii postavenia časopisu Slovenské pohľady, ktoré hodlá urobiť minis-
terstvo kultúry krátením rozpočtu pre Maticu slovenskú v Martine.

Zodpovední pracovníci ministerstva kultúry si asi v návale práce neuve-
domujú, akú funkciu plní tento mesačník nielen na Slovensku, ale aj v Česku, 
ako tento časopis v širokom meradle záberu poskytuje obsiahle informácie pre 
svojich čitateľov z oblasti literatúry, biografistiky, historiografie, vzdelávania, 
vedy, techniky atď., a to nielen u dospelých, ale aj v prostredí študujúcej mlá-
deže. Poddimenzovaný náklad časopisu je výsledkom neuváženého šetrenia 
na propagáciu časopisu. Ak je slovenská kultúra už na tom tak strašne biedne, 
navrhujem, aby ministerstvo v rozpočte viazalo poskytovanú dotáciu v pevnej 
sume na vydávanie Slovenských pohľadov. Dozaista aj autori príspevkov budú 
súhlasiť s krátením aj tak hlboko podpriemerných honorárov vtedy, ak si ve-
dúci pracovníci MS skrátia svoje platy adekvátnym spôsobom, a nielen sym-
bolicky.

Mali by sme sa všetci usilovať o rozvoj kultúry, ktorá navyše v období pan-
démie chradne nebývalým tempom. S úctou

Miroslav Tuma
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Výzvu ZACHRÁŇME SLOVENSKÉ POHĽADY podporili zatiaľ títo ďal-
ší autori:

Jana Borguľová
Jozef Čertík
Etela Farkašová
Andrej Ferko
Miloš Ferko
Dalimír Hajko
Alexander Halvoník
Marta Hlušíková
Peter Holka
Margita Ivaničková
Ľuboš Jurík
Ján Kačala
Martin Kellenberger
Hana Košková
Július Lomenčík
Roman Michelko
Martin Prebudila
Gabriela Rothmayerová
Spolok slovenských spisovateľov
Marián Tkáč
Peter Tollarovič
Andrijan Turan
Ladislav Volko

Aktuálny zoznam nájdete na https://matica.sk/slovenske-pohlady-a-spiso-
vatelia-kritizuju-ministerstvo-kultury-pre-financnu-degradaciu-casopisu/.


