Ambasádor Juraj Nvota 


Juraj, dovoľ, aby som Ti srdečne zablahoželal.
Tí, čo Tvoj tvorivý vývoj sledujú, už dávno nepochybujú o tom, že to dotiahneš ďaleko. Začalo to celkom nenápadne, nevinným divadlom. Potom prišli Kruté radosti, Muzika, Konfident (či presnejšie Eštebák), potom Rukojemník, no a teraz – Ambasádor!

Aby nedošlo k omylu: toto nie je tlačová konferencia o novom filme. 
Pre Eštebáka i Rukojemníka si bol režisérskym okom; dohliadal si na to, aby sa na filmový pás čo najvernejšie zachytili podlosti i desivé samozrejmosti temnej doby, ktorá, verme, je raz a navždy za nami.

Ambasádora si nerežíroval, ambasádorom si sa stal. Nie ako herec vo filmovom príbehu, ale ako človek na svojom mieste, sám za seba v príbehu vlastného života.

Nuž, budeš si musieť prevziať ocenenie. 
Slovenský ochranársky snem a následne naša porota sa tak rozhodli – a Tebe neostáva iné, ako podvoliť sa rozhodnutiu, lebo taká je pravda. Ambasádor, ktorého sošku práve prevezmeš, Ťa totiž neustanovuje do úradu, v ktorom by si nebol. Potvrdzuje Ťa v úrade, ktorý dlhé roky zastávaš – i keď, ako Ťa poznám, nikdy by si nesúhlasil s tým, aby niekto Tvoj spontánny životný postoj nazval úradom. 

Nemusíš sa ničoho obávať, netreba sa baliť, nikam nemusíš cestovať. Nečaká Ťa
diplomatický post, služobná limuzína, ani veľvyslanecká vila v niektorej zo spriatelených krajín. Iste si sa dovtípil, že nepreberáš post ambasádora Slovenska. Na taký sa čaká v inom rade. 

Dostalo sa Ti tej cti byť Ambasádorom životného prostredia, a to Ti, ako iste chápeš, neprinesie žiadnu trafiku, iba ak, tak nové ťahanice a opletačky s tými, ktorí sú svätosväte presvedčení, že príroda žiadny post ambasádora nemá a ani nemá mať.

Áno, sme si vedomí, že česť, ktorú Ti týmto preukazujeme, je trochu problematická. Veď akú už len môže mať česť Ambasádor životného prostredia v krajine, ktorej politici i obchodníci síce vedia šikovne prepočítať cenu prírodných zdrojov, no nevedia nič o prírodnom prostredí, ktoré by bolo treba chrániť. 


Slovenský ochranársky snem Ťa do pozície Ambasádora životného prostredia nominuje v hodnovernom presvedčení, že tým, kým si bol, i naďalej budeš.

Už vidím Tvoje námietky: „Nebláznite, to bude nejaký omyl, som divadelný režisér, nie profesionálny ochranár.“ Nie, nepomýlili sme sa. Cenu Ambasádora neudeľujeme profesionálnym environmentalistom.

Udeľujeme ju neprofesionálom. Osobnostiam, ktoré váhou svojej verejnej závažnosti stoja na strane prírody. Svoje ústa dávajú k dispozícii nemej zemi, lesom, vodám, vzduchu, aby sa mohli brániť násilníkom.

Bol si i zostaneš na strane prírody. To nepoprieš. Je vari petícia, výzva či ochranárska iniciatíva, ku ktorej by si nepripojil svoj hlas či podpis? Ak by si tvrdil opak, celý internet svedčí proti Tebe. 

Neprajníci iste namietnu: „Aký Ambasádor? Veď Nvota, ten si nevie zachovať diplomatický odstup, v tejto veci nikdy nebol nestranný.“ Ako by aj mohol. On sám je predsa prírodný úkaz: hoci od detstva žije v meste, pod civilizovaným zovňajškom sa skrýva lesný muž. Videli ste už niekedy, ako sa Nvota hrá so psom? Aj ten najkrotkejší psík sa pri tom bezuzdnom vyčíňaní zmení na šelmu. A keby ste počuli, ako pri tom Nvota vrčí? 

„Aký už len Ambasádor? Nikdy nebol nestranný, od mladosti sa pohyboval medzi dreveničiarmi, bránil pokroku, spiatočnícky lipol na dávno prekonaných zrubových stavbách a nerentabilnému lesu vždy nekriticky dával prednosť pred biomasou. Nedávno sa po Svite prevážal na bicykli! Majiteľov firemných automobilov poučoval, že najrýchlejšia, najzdravšia a najzábavnejšia cesta do práce je cesta na tomto bezmotorovom vehikli. Naozaj zábavné!“

Juraj, prepáč, ale my neprijmeme Tvoje námietky a neprijmeme ani námietky Tvojich neprajníkov. Prečo? Nuž, jedny i druhé svedčia jednoznačne v Tvoj prospech. 

A pre toto všetko Ti dekrét Ambasádora životného prostredia právom patrí.


Daniel Pastirčák, predseda ambasádorskej poroty, na letný slnovrat 2017

