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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Divadlo
parlamentu!
Po tej verejnej schôdzi Národnej rady o budúcnosti
novostavby Slovenského národného divadla, pri ktorej
bola, ako je známe, rokovacia sála do posledného miesta
natrieskaná (nezostali voľné ani miesta na státie), sa
konala ešte jedna – neverejná.

.d

ala by sa nazvať rozšíreným a zároveň výberovým (neskorý
zber) poslaneckým grémiom. Boli tam všetci zo zoznamu
Who is who na Slovensku, ba i zo zoznamu Who was who, tiež na Slovensku. Vyberaná spoločnosť. „Zaspievajme si hymnu,“ navrhol jeden z iniciátorov schôdze na začiatku, a hneď aj začal. Grémium
sa váhavo pridalo. Druhá sloha (To Slovénskó naše dosiaľ tuho spálo...) zobudila takmer všetkých a diskusia sa rozprúdila ako už dávno
nie.
„Politika nepatrí na námestia,“ začal poslanec Dušan J. „Pozrite sa
na antických Grékov,“ vyzval Dušan J. kolegov. „Tí robili politiku na
námestí, ktoré volali agora, a ako skončili – dostali agorafóbiu!“ Tá
nebola, podľa Dušana J., strachom nedemokratických Grékov z demokracie, ale úzkosťou a pocitom viny z toho, že robia na agore čosi
neprimerané – tárajú. „Áno,“ poznamenala (ako obvykle celkom od
veci) stranícka kolegyňa Dušana J. Irena B., „a Česi majú Klausa a te-
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raz majú klaustrofóbiu.“ Dušan J. to radšej nechal tak a dodal, že politika je v skutočnosti divadlom, veľkým divadlom života, a tak ako
nepatrí na námestia, tak patrí do divadla. A ak je politika veľkým ba
najväčším divadlom, potrebuje jednoducho to najväčšie divadlo (teda jeho budovu). „No, a ktoré divadlo je väčšie ako to rozostavané Slovenské národné?“ položil si Dušan J. rečnícku otázku a hneď si aj odpovedal: „Žiadne.“ Všetci si ho vypočuli s rešpektom, lebo vedeli, že
vie, o čom hovorí. Jeho návrh hlasovať hneď o uznesení, ktorým parlament zaviaže vládu, aby previedla rozostavanú budovu Slovenského národného divadla na Národnú radu, dostal širokú podporu. Stalo
sa.
„Teším sa na javiskovú techniku,“ zdôveril sa potom kolegom Dušan J. „Prídem napríklad v tme, nikto ma nevidí a zrazu na mňa bodový reflektor, zjavím sa z tmy a prehovorím. Úžasné, vravím si. A tá
akustika! Pokojne mi môže Hrušák vypnúť mikrofón. A ozaj, prečo by
mal mať parlament mikrofóny? Neboli by, vzhľadom na jeho význam a veľkosť, primeranejšie makrofóny?“ „Mne sa páči tá javisková točňa,“ pridal sa k jeho snívaniu poslanec Ivan Š. (zo zoznamu
Who was who). „Stojíš, a pritom odchádzaš,“ zasníval si Ivan Š. „Keď
budeme rokovať o sociálnych otázkach, navrhujem červené osvetlenie, a keď o otázkach životného prostredia, tak zelené,“ vstúpila do
debaty poslankyňa Eva Č. povestná svojím sociálnym cítením. „Poďme hneď na poslanecký prieskum a obzrime si to naše budúce divadlo, je také krásne,“ nevydržal to už Dušan Č. Obliekli si teda kabáty
a išli.
Čo ešte všetko dohodli, nevedno, celé výjazdové zasadanie na verejnom mieste bolo prísne neverejné. Istý je veľký nápis na priečelí
„Národ sebe“, i keď sa ešte nedohodlo, kde má tá vec priečelie. A busty vo foyeri – busty celého grémia, ale predovšetkým Dušana J.
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