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Bol som na besede Jozefa Banáša v Sabinove. Konečne som sa stretol so spisovateľom,
ktorého čítajú ľudia, pretože píše dobre. Patrím práve k tejto vetve ľudí, ktorí uvažujú a majú
mozog na rozmýšľanie a nie len na počúvanie príkazov. Ťažká pozícia takýchto ľudí, ak sú
označovaní za rusofilov, konšpirátorov či iných torov, ak náhodou nekráčajú s hlavným
prúdom.
Máme tu novú diktatúru vládnucej kliky. Teraz nevravím len o koalícii, ale aj o opozícii,
ktorá sa radí ku „zlatému“ štandardu. Navonok a pred kamerami, ako najzúrivejší nepriatelia, v
skutočnosti mnohokrát spolumajitelia firiem či iných lukratívnych kšeftov.
Bol som prekvapený z obstojnej účasti. Banáš bol prirodzený a otvorený, čo sa v súčasnosti
veľmi cení. Predstavil prierez svojou tvorbou a bravúrne charakterizoval súčasnú politiku médií.
Iný titul ako konšpirátor si jednoducho nezaslúži. Teraz však k tomu titulu, ktorý som už dostal
aj ja. V súčasnosti je to už vyznamenanie, ak vás označia za konšpirátora. Znamená to, že sa
radíte k rozmýšľajúcim ľuďom v spoločnosti. Dnešná politická klika by za konšpirátorov v
pohode označila Ježiša, Budhu, Nostradama, Edisona, Einsteina, Fromma, Verneho … a
tisíce ďalších vizionárov, filozofov či vedcov. Toto je holá pravda. Pravda je nedefinovateľná
forma aktuálnej skutočnosti, ktorú možno zhodnotiť až v budúcnosti. Pravdu si nemôže nikto
patentovať, ani ju absolútne mať.
Jedno je však pravda, ak by nebolo vizionárov či dokonca konšpirátorov by nebola v súčasnej
dobe žiadna demokracia, ale skôr totalita. Už v súčasnosti prebieha väčšia kontrola občanov,
ako to bolo za socializmu. Už vám nemusia kontrolovať byt s odpočúvacími zariadeniami, stačí
ak používate mobil, platobné karty, sociálne siete či iné digitálne vymoženosti.
Dával som si otázku, ak je Banáš taký konšpirátor ako ho niektoré médiá označujú či rusofil,
prečo ho toľko ľudí číta a hlavne prečo sa tak dobre číta? Má skúsenosti a vie ich podať
verejnosti zrozumiteľnou formou. Škoda, že takýto ľudia už nechcú vstúpiť do politiky, práve
konšpirátori by mali rozčeriť pokojnú politickú hru opozície a koalície. Kto vie čo by sa stalo na
Slovensku ak by niečo podobné vzniklo? Majú silu rétorov a názor. Dá sa s nimi komunikovať a
polemizovať a nedajbože by náhodou začali ľuďom slúžiť a nie im vládnuť. To by som si vedel
predstaviť.
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