39_46_KRITICKA.qxp

23.9.2005

22:41

StrÆnka 10

.ilustrácia Ladislav Csurma

.kritická príloha

FRANTIŠEK ŠEBEJ

Sila Čumilov
Geopolitický stred Bratislavy, roh Panskej ulice a Rybárskej brány, má svojho
stáleho pozorovateľa. Volá sa Čumil a všetci Bratislavčania si myslia, že tam na
korze iba čumí. Koniec koncov sa dobromyseľne usmieva. Všetci ho podceňujú.
Čumil je však významná osoba, verejný činiteľ a málokto vie, že aj ústavný.

.ú

smev Leonardovej Mony Lisy považujeme za záhadný. V prípade atraktívnej ženy ide s najväčšou pravdepodobnosťou o záhadnosť erotickú. Príznačné pre
našu dobu je, že Čumilov úsmev nepovažuje
za záhadný nik. Keby tak vedeli... Čumilov
úsmev však upokojuje. Pochopiteľne. Pozerá sa na nás zospodu, zo submisívnej polohy
kdesi pri našich nohách, bradu má ležérne položenú na preložených rukách. Nehrozí, nebudí podozrenie, že pozoruje z poverenia
orgánov činných v trestnom konaní. Vlastne
čumí bez toho, aby bol skutočne zvedavý.
Ale majte sa na pozore, lebo existuje aj iný Čumil, ten skutočný – vlk v rúchu baránka, vnímavý ostrovid, ktorý si rezervuje úsmev iba
pre nadriadených. Tento skutočný Čumil sa
pozerá na nás zvrchu a nie z úrovne chodníka, jastrí spod zamračeného obočia a neusmieva sa. Bradu si neopiera o preložené ruky, lebo v nich drží zápisník a všetko si pozna-
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menáva. To je tá prehliadaná záhada skrytá za
úsmevom korzového Čumila – v každom Čumilovi sa skrýva ten iný, autentický a hrozivý Čumil. Naschvál – keď pôjdete okolo rohu Panskej ulice, čupnite si a pozrite mu do
očí. Ručím vám, že vás zamrazí. Ale toto všetko bol iba úvod do problematiky.
Už sme si naznačili, že Čumil je verejný
činiteľ. Jeho fyzický príspevok do verejného
diania spočíva v jeho existencii. Jednoducho
si sedí tam, kde má (v kanáli), a nechá okoloidúcich, aby sa o neho zaujímali, turistom
dovolí fotografovanie a znalcom umenia povýšené poznámky. Verejní činitelia sa však nikdy nevyskytujú v jedinom exemplári (s výnimkou kráľov a pápežov). Ani tento tu nie
je jediný, je iba jediný odhalený. Tí zvyšní si
vybrali lepšie miestečko. Prizrite sa do slovenských parlamentných lavíc a pravda o Čumiloch vás zasiahne ako zatúlaná facka – je
ich celý zástup, tam sedia, vykúkajú zo svoj-

ho kanála, benígne sa usmievajú a čumia.
Na svoj rodný kanál, z ktorého vykúkajú
a z ktorého čerpajú ideologický fundament,
zvyknú byť hrdí, hoci sa niekedy od neho
dištancujú. To vtedy, keď chcú predstierať, že
čumia vo verejnom záujme. Niektorí pozorovatelia si však myslia (patrím k nim i ja),
že všetci parlamentní Čumilovia vykúkajú z jediného kanála, len každý zo svojho individuálneho poklopu. Čumia a nerobia inak
nič, vôbec nič, dokonca sa ani neprezentujú.
Načo by sa prezentovali? Jednoducho sú.
V tom spočíva ich verejný prínos. Parlamentný Čumil, ktorý je ústavným činiteľom, nemusí nič, a predsa sa okolo neho hrčia novinári,
cvakajú fotoaparáty a analytici analyzujú jeho cenu.
Bratstvo Čumilov je mocné bratstvo. Dokáže držať v hrsti vládne koalície i bojovné
opozície. Pozná svoju cenu a nemusí vôbec
licitovať. Stačí sedieť, dobromyseľne sa
usmievať, hlavu si podopierať, nijako inak
(ani hlasovacími tlačidlami) sa neprezentovať a čumieť. Veď tí, ktorí čosi chcú, prídu.
Je v tom vlastne skrytý krutý paradox. Čumilovia sa dostávajú na kandidátky politických
strán húfne, lebo lídri strán ich milujú. Presne to potrebujú – takých, ktorí iba čumia
a benígne sa usmievajú. To, že ich nachádzajú po pazuchy v kanáloch, neprekáža – veď
každý sme odniekiaľ, no nie? No a potom
majú zrazu Čumilovia prevahu. To čumíte
z
lídri, však?

