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Úvodník 
 

Okrem 37. výročia vstupu vojsk Var�avskej zmluvy na územie Československa 
si v mesiaci august  pripomíname aj ďal�iu udalosť, ktorá sa natrvalo vryla krvavými 
písmenami do pamäte slovenského národa . Ide o tzv. Slovenské národné povstanie 

Tzv. SNP vypuklo 29. augusta 1944 a prinieslo slovenskému národu nie 
oslobodenie s pod jarma, ako sa to veľmi často interpretuje, ale naopak dlhoročné 
uvrhnutie pod nadvládu boľ�evickej moci, ozajstný strach a utrpenie. 

Následky tzv. SNP sú citeľné prakticky a� do dne�ných dní...  
Prečo a� do dne�ných dní, keď sa to udialo pred viac ako 60 rokmi?  

Z tzv. SNP sa stal mýtus. Jeho pravá podstata sa na oficiálnej �tátnej úrovni úmyselne 
skresľuje a� zatajuje. Vrcholom je to, �e si tento boľ�evicko - čechoslovakistický puč 
vedený proti 1. slovenskému �tátu zradný parlament odhlasoval ako �tátny sviatok, ktorý 
by si mali Slováci ka�doročne pripomínať. Partizáni a im podobná zberba, miesto toho, 
aby boli braní na zodpovednosť, sú  na viacerých úrovniach �ivota zvýhodňovaní a 
ka�doročne ich oceňujú metálmi za svoju účasť v povstaní a svoj �kladný� postoj k 1. 
slovenskému �tátu.  
Stále a stále sa do ľudí formou zmanipulovaných dejepisných textov, letákov a predná�ok 
hustí, aké bolo tzv. SNP prospe�né pre Slovákov a Slovensko. Opak je v�ak pravdou. 

Čo Slovensku a Slovákom povstanie skutočne prinieslo? Smrť, hrôzu, utrpenie... 
Autori Tomá� Vete�ka a Ján Mikula vám prostredníctvom svojich textov odkryjú 

pravú a pravdivú tvár tzv. SNP. 
Redakcia Hlasu NS 
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SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ
 

Slovenská pospolitosť sa hlási k tisícročným slovanským a
slovenským tradíciám. Je prirodzeným spojením v�etkých Slovákov
mysliacich a konajúcich v náväznosti na prastaré slovanské a
slovenské kultúrne, historické a duchovné tradície. 

  
Slovenská pospolitosť je spoločenskou organizáciou, ktorá sa

zakladá na priateľskom princípe, kde sú si v�etci členovia rovní bez
ohľadu na vek, vzdelanie alebo  funkciu. Jej cieľom je budovať
slovenskú spoločnosť v duchu �túrovských tradícií. 

  
Slovenská pospolitosť je nositeľom ducha Ľudovíta �túra a

v�etkých velikánov slovenského národa. Hlavným cieľom Slovenskej
pospolitosti je rast fyzický a du�evný ka�dého jej člena, prehlbovanie
vedomostí o histórii, zvykoch a poslaní Slovákov a Slovanov. 

Aj ty sa pridaj na stranu pravdy ! 
Bráňme spoločne ná� národ ! 

Staň sa aj ty členom  

SLOVENSKEJ POSPOLITOSTI ! 
pospolitost@pospolitost.sk 

 

VERNÍ SEBE � SVORNE NAPRED! 
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�SNP� v pohľade zahraničných Slovákov 
 

Koncom augusta niekoľkí konjukturalisti, ich prisluhovači a za desaťročia ohlupovaná časť Slovákov si pripomenú 61. 
výročie ohavného podniku, známeho podľa čechoslováckej a boľ�evickej terminológie ako �slávne slovenské národné povstanie�, 
ktoré v skutočnosti nebolo slovenské, hoci na Slovensku vy�ľahlo, ani národné a najmenej slávne, lebo po pravde i�lo o boľ�evicko-
internacionálny-čechoslovácky puč, ktorý skončil nielen totálnym fiaskom, národnou pohromou, ale aj osobnou tragédiou jeho 
hlavných osnovateľov a vodcov. Bystrický proti SR vyvolaný puč bol po vojenskej stránke vedený sovietskymi partizánskymi 
veliteľmi vysadenými so svojimi odriadmi do slovenských hôr a ich hlavné veliteľstvo bolo v Kyjeve, pod ktoré podliehali tie� 
niekoľkí zradní dôstojníci slovenskej armády zapojení do rebélie, proti vlastnému �tátu, ktorému prisahali vernosť. Puču 
sa zúčastnilo popri viacerých slovenských armádnych, podvodom zavedených jednotkách, tie� niekoľko medzinárodných brigád 
sformovaných, podľa viacerých údajov, a� z 32 rôznych národností. Po politickej stránke vodcami puču boli čsl. komunisti 
dirigovaní Čechmi �vermom, Schidkem, Bacílkom a Slánskymi a bene�ovými atrapami na Slovensku na čele s velezradcom 
�robárom a Lettrichom. 

V povstaniach, rebéliach, revoltách a pučoch ide o násilné odstránenie oligarchií, krutých re�imov, zmenu protinárodných 
vlád, zvrhnutie cudzích okupácií alebo o likvidáciu �tátnych útvarov ujarmujúcich jedným panujúcim národom iný alebo iné národy 
s cieľom nastolenia ľudských práv a slobôd ujarmeným národom, čo je v súlade s medzinárodným právom revolúcie. 

V bystrickom puči v�ak ne�lo ani o jeden z horeuvedených postulátov a princípov slobody a práv, prípadne �tátnej 
neodvislosti, preto�e Slovenská republika nebola okupovaná, jej re�im bol humánny, jej vláda na podklade zákonov alebo vlastných 
dekrétov nepopravila ani jednu osobu. Sociálny a hospodársky �ivot národa v SR v porovnaní so susednými vo vojne zúčastnenými 
�tátmi bol priam mierový a okrem zásahov proti �idom, čo v�ak bolo � ako aj vo väč�ej časti Európy � vynútené nemeckými 
nacistami, a pár zásahov proti niekoľkým vlastizradcom, s ktorými sa v�ak zaobchádzalo miernej�ie ako v hociktorom 
demokratickom �táte sveta, neutrpel ujmu �iaden občan Slovenska. 

Impulz k puču vy�iel zo strany niekoľkým zradcov a karieristov stojacích v slu�bách Stalina a najväč�ieho nepriateľa 
slovenského národa Bene�a. Priamy povel k jeho �tartu zaznel po masakre nemeckej vojensko-diplomatickej misie, na čele 
s generálom Ottom, dôstojníkmi, ich man�elkami a deťmi. Nemecká misia bola zaskočená na martinskej �elezničnej stanici a na 
priamy rozkaz veliteľa sovietskych partizánov Veličku zákerne postrieľaná čatou slovenských vojakov pod velením nadpor. Kuchtu, 
na dvore martinských kasárni. 

Masaker bol spáchaný v tyle frontovej línie nemeckej armády, a preto priamy zásah proti pučistom zo strany Nemcov bol 
iba prirodzenou odozvou zrovna tak, ako 45 rokov neskôr, keď Američania zasiahli po prepadnutí americkej vojenskej hliadky 
v Paname, hoci v tomto prípade bol zabitý iba jeden americký vojak. Prezident Bush nariadil inváziu Panamy, počas ktorej padli 
stovky civilov a zbombardovaním obytných �tvrtí hlavného mesta boli spôsobené materiálne �kody dosahujúce stovky miliónov 
dolárov. Americká �protiteroristická� trestná akcia sa uskutočnila v čase mieru vo vzdialenosti 3 000 km od brehov Ameriky, ale 
martinský mord bol spáchaný počas vojny za frontovými  líniami �tátu, ktorý susedil so SR. Úmyslom tohto porovnania je nie 
obhajoba nemeckej trestnej výpravy proti pučistom ani nemeckého nacizmu a jeho vojnovej ma�inérie, iba kon�tatovanie 
skutočností, �e ka�dá mocnosť sveta, ak ide o jej záujmy, na ka�dú provokáciu odpovie silou i v čase mieru, tým viac počas vojny. 

Slovenským záujmom ku koncu vojny nemala byť provokácia Nemcov a ich pozvanie na sebalikvidáciu, ale úsilie, aby 
Slováci vy�li z vojny s čo najmen�ími stratami na �ivotoch a majetkoch, pričom najvy��ím národným záujmom malo byť zachovanie 
SR. To sa mohlo uskutočniť a dosiahnuť prostredníctvom plánu slovenskej generality, ktorej cieľom bolo otvorenie v príhodnom 
čase slovenských priesmykov postupujúcej Červenej armáde, následkom čoho by sa bol prehnal front cez Slovensko v niekoľkých 
dňoch, pri najmen�ích mo�ných �kodách a stratách a nie viazať pre cudzie záujmy nemecké branné sily v strede SR, dôsledkom 
čoho sa predĺ�ila vojna a utrpenie národa, ktorý prechádzal tŕňovou a krí�ovou cestou a to zo strany oboch proti sebe bojujúcich 
súperov. 

�iada sa čo len letmo poukázať na výsledky a dôsledky z tejto medzinárodnej akcie zradcov � pučistov: 35 000 zabitých. 
Okolo 30 000 zajatých. 69 000 deportovaných do sovietskych gulagov. Ďal�ích okolo 7 000 do Nemecka deportovaných �idov, 
ktorí, nebyť puču, boli by pre�ili v pokoji v SR koniec vojny. Desiatky masových hrobov, z ktorých väč�ia časť patrí na konto 
partizánov a masových vrahov NKVD. Desaťtisíce partizánmi a príslu�níkmi ČA znásilnených dievčín a �ien na čele s man�elkou 
luteránskeho biskupa Čobrdu. 118 miliárd vojnových �kôd utrpených na národnom a súkromnom majetku. Zničenie takmer mierovej 
slovenskej ekonomiky. Odovzdanie do Bene�ovho hrana vy�e osem ton zlata slovenského �tátneho pokladu. Vy�e miliardy 
v slovenských zlatom podlo�ených korunách rezerv SNB v cudzích valutách a sedem miliárd KS zahraničných pohľadávok SR. 
Devalvácia hodnotnej slovenskej koruny k hodnote inflačnej českej korune v pomere 1:1. Strata �tátnej samostatnosti. Vygumovanie 
mena Slovensko z máp sveta. Ulo�enie česko-boľ�evickeého jarma na �iju národa. 

Dôsledky puču v�ak pokračovali Ďalej a pre národ boli priam katastrofálne. Praha obmedzila slovenské národné práva, obe 
cirkvi � katolícka a luteránska � boli permanentne prenasledované � biskupi a kňazi �alárovaní a mnohí umučení na smrť. 
Prostredníctvom mnohých českých machinácií bolo okolo 700 000 Slovákov preradených do českých krajín a popri nich okolo 7 
tisíc utečencov Slovákov z Poľska a tisíce slovenských repatriantov z Maďarska a Rumunska s cieľom poče�tenia, ako to naplánoval 
Bene� vo svojom memorande o Slovensku. 

Neza�kodí prečítať si čo len skrátené vyhodnotenie čsl. puču z roku 1944 tajomníčkou Masarykovej fundácie v USA 
Barto�ovou, uverejnené v americkom denníku ako reakciu na obvinenie Čechov z príkladnej kolaborácie s Hitlerom a po vojne 
z vyvra�denia okolo �tvrťmilióna Nemcov a deportovania troch miliónov Sudeťákov, ktorých Česi orabovali o celý súkromný 
i národný majetok. Čiastočný preklad: 
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�My Česi sme malý národ a preto sme realisti. My sme neboli schopní vojensky poraziť Nemcov a preto sme s nimi 
kolaborovali ako teraz s Rusmi. My sme čakali na priaznivý okamih a príle�itosť a a� keď Rusi v máji 1945 odzbrojili Nemcov, sme 
povstali a likvidovali ich bez rizika vlastných strát. 

�My nie sme romantici ako Slováci, ktorí revoltovali na jeseň 1944 proti Hitlerovi. Výsledok 75 000 mŕtvych, vy�e 200 obcí 
vypálených SS-manmi + miliardy dolárov �kôd utrpených na slovenských majetkoch. Na�e straty v čase Hitlerovej okupácie boli dve 
dediny vypálené v r. 1942 a 12 ľudí zabitých počas Pra�ského povstania ( 7. a 8. mája 1945 ). My sme boli natoľko mazaní, �e na�u 
revolúciu namiesto nás bojovali Rusi, vedení generálom  
Vlasovom, ktorého protiboľ�evická ruská armáda v tom čase �tacionovala v Prahe. Nu�, povedzte, ktorí z nás boli múdri a ktorí 
sprostí? Slováci či Česi? Končene prostredníctvom povestných českých diplomatických manévrov u Stalina a Roosvelta, Slovensko 
sa stalo na�ou trvalou kolóniou. 

V roku 1968 Slováci sa usilovali prostredníctvom Dubčeka oddeliť ČSSR od socialistického bloku národov. Výsledok? 
Okupácia. 

V minulosti sme slú�ili Rakúsku, potom Nemecku a teraz Rusku. Uisťujem Vás, �e ak by dominovali v Európe Spojené �táty 
alebo Čína, my budeme verne slú�iť aj im. My sme prislabí na to, aby sme bojovali proti komunizmu. Amerika je veľká a silná, nech 
bojuje ona...� 

Jiřina Barto�ová 
The News World, 19.6.1982 

 
Teda ako zisťujeme, Česi, hoc boli Nemcami okupovaní, nepova�ovali za 

potrebné revoltovať proti Nemcom, ale s nimi kolaborovali viac ako hociktorý iný 
okupovaný národ. A zo Slovákov, ktorí bojovali za obnovenie ich miniimpéria sa 
verejne pred svetom rehlia. predstavujúci ich cudzine ako hlupákov. 

Puč v�ak neskončil iba s neslávnym fiaskom, národnou tragédiou, 
českým výsmechom, ale aj hrozným lósom tých, čo ho vyvolali a viedli. Onedlho 
po víťaznom februári spolusúdruh a jeden z hlavných zahraničných komandierov 
puču Klement Gottwald nariadil obesiť troch populárnych partizánov �ingora, 
Trojana a Slánskeho na čele s ich londýnskym fi�kálom Clementisom. Ďal�í 
pučisti ako Husák, Novomeský, Holdo�, Ra�la, Okáli, Falťan, Poničan, Szoltéz, 
Horváth, Vesel, Karva�, Ursíny, Bodický a stovky pučistov ni��ieho rangu boli 
odvelení na dlhoročný �alár a len � len�e neodvisli na �ibeniciach. Dvoch 
vojenských suplikantov sovietskeho hlavného veliteľa puču Chru�teva � Viesta 
a Goliana � ako neschopných podveliteľov na �iadosť Bene�a rozkázal popraviť 
Stalin. Ďal�í odriad pučistov: Miro Ličko, Mrázek, Vlčko, Kru�iak, Bellu�, 
Kvetko, Ferienčik, Lettrich, Zaťko, Fra�tacký a početná svorka im podobných 
hrdinov �povstania� si iba útekom do zahraničia zachránila slobodu a a�ivoty a tu 
vonku sa zoradila do radov Bene�ových bojovníkov za obnovu Masarykovej 
ČSSR. Neskôr, po obnovené ich zásluhou zlikvidovanej SR, presadili 
prostredníctvom svojich spolusúdruhov uzákoniť v NR SR tento najčiernej�í deň � 
29. august � ako �tátny sviatok SR.... 

Nakoniec sa nazdávam, �e nebude od veci oboznámiť čitateľov s časťou 
rozhovoru českého reportéra pra�ského rozhlasu s katolíckym farárom zo 
Sklenného, ktorý sa priam zázrakom zachránil z masového hrobu. Zvukový 
záznam pochádza z archívu Francúzskej tajnej slu�by; odpočúvacie oddelenie 
zahraničných rozhlasov datované 30. októbra 1944 v Banskej Bystrici: 

�Som mladý, 28-ročný kňaz z katolíckej farnosti v Sklennom. 
V posledných tý�dňoch som za�il stra�né chvíle. Pred troma rokmi som bol 
vysvätený za kňaza a potom vymenovaný za správcu fary a posledne za farára 
v Sklennom. Počiatkom septembra pri�li do obce partizáni. Dali sme im jesť 
a usilovali sme sa s nimi vychádzať v dobrom, len aby bol pokoj. 21. septembra vzali viacerých občanov vraj na roboty. Neskôr som 
sa musel prihlásiť aj ja, napriek namietaniu viacerých občanov i národného výboru, čo v�ak nepomohlo. Na druhý deň ráno nás 
viacerých nalo�ili na vlak, ktorý smeroval na Hornú �tubňu, kde vlak odstavili na slepú koľaj. Viacerí zo zaistencov sa po čase 
uspokojili vraviac, �e je dobé, keď majú medzi sebou kňaza, ktorý v najhor�om im udelí po�ehnanie. Čakali sme čo bude nasledovať 
� bombardovanie a či čo. 

Po istom čase vybrali z vagóna asi 20 mu�ov a eskortovali ich do hory. Nazdávali sme sa, �e idú kopať zákopy, lebo sa blí�il 
front. Myslel som, �e po skončení robôt sa vrátime domov, keď�e sme neboli priveľmi vzdialení od Sklenného. Neskôr nás vybrali 
z vagóna asi 45 mu�ov a podobný počet tie� z druhého vagóna. V dvojstupe sme ma�írovali do hory. Prídeme tam, vidíme vykopanú 
jamu. Postavili nás na jej okraj. Okolo jamy boli umiestnené ľahké i ťa�ké guľomety, dookola partizáni s granátmi v rukách. Čo len 
teraz bude, u� sme stratení, blyslo mi hlavou. Vyskočme, osloboďme sa, bude s nami zle, ale boli sme ako zhypnotizovaní. Ani som 
nestačil domyslieť a u� začali do nás páliť. Keď som počul prvý výstrel hodil som sa na zem a razom som cítil ako na mňa padali 
ranení a mŕtvi � na hlavu, nohy. Zúfalé výkriky a nariekanie bolo počuť zo v�etkých strán vôkol mňa, ale streľba pokračovala ďalej. 
Mŕtvi padali a u� som len čakal kedy zasiahne smrť aj mňa. Teraz guľku dostanem, teraz ma trafia, teraz bude môj koniec, vŕtalo mi 
v hlave. Guľka ma zasiahla do ruky, ale e�te �ijem, cítim, bude zle, bude po mne. Ale �il som, hoci streľba do nás a vrhanie granátov 
neutíchali. Po streľbe partizáni začali skákať po nás a jeden druhému vraví: �Tu hľa, pozri, ten má pekný kabát.� Nu�, pri�iel ku 
mne... oraboval ma o peňa�enku a peniaze, ktoré neboli moje, ale farské. Potom som len čakal čo bude ďalej. Cítil som, �e niečím 
nás polievajú, nazdávajúc sa, �e benzínom, ale nič. Potom nás začali zahrabávať. Onedlho v�etko zatíchlo a cez malú skulinku som 

 
Oklamaní 

 
Pach l�í a mrazivé telá, 
spravodlivosť niekam odletela. 
Sme naozaj národ tak odsúdený, 
v�etok čas pre�ívať len v plameni? 
Tlejúce plamene síl inej moci, 
zaslepenou vernosťou �pinavej práci. 
A najhor�í teror je ten mediálny, 
nie ten, s ktorým si liečia svoje rany. 
A prezentujú sa vytrvalým bojom, 
sami sú teror, a my �ijeme v ňom. 
nasadli sme v�etci na opitú loď, 
svoj hnev si pekne kroť! 
Čo zmô�e�, Slovák, človiečik úbohý, 
malinká, zúfalá kvapka v �pinavom mori. 
A keď nasadnem do stroja času, 
pozrieť sa na budúcnosť na�u, 
pohľad trpký, pohľad smutný, 
čo sa stalo s mojimi hrdinskými ľuďmi? 
�iadna du�a, �iadna viera, ani odvaha 
e�te i národnosť, i tá je nebohá. 
Mŕtvo a ticho, zničené krásy i zvieratá, 
u� je neskoro skríknuť: príde odplata! 
 

Veronika
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videl ako jeden z partizánov sa prehŕňa vo vreckách zabitého môjho farníka. Rázom v�etko zatíchlo a povedal som si � teraz alebo 
nikdy. Vyskočil som a videl starca s prestrelenou hlavou, ďalej mladíka a dedka, z ktorého črevá len tak viseli. Krv v�ade vôkol, 
moja ko�eľa a nohavice samá krv a tak som sa prehrabal cez mŕtvoly a utekal dole horou do blízkeho potôčika, cez ktorý som 
brázdil asi kilometer, aby som nezanechal po sebe krvavé stopy. Konečne som postretol jednu �eničku, prosiac ju, aby upovedomila 
moju mamičku a sestru, ktoré neskôr pri�li za mnou. Následne sme sa skryli v lese a po čase narazili na hliadku slovenských 
vojakov, pomocou ktorých sme sa vrátili domov.� 

Výpoveď ďal�ieho svedka pučistických ukrutností: �6. septembra ma zaistili �andári. Odviezli ma do Banskej �tiavnice na 
súd. 8. septembra ma spoločne s jedenástimi ďal�ími zaistencami odovzdali partizánom. Tí nás áre�tovali v kasárňach. Na druhý 
deň ráno nás odviezli v�etkých po ceste vedúcej do Mičine, kde autobus zastal v poli. Potom nás priviedli na veľkú lúku. Rozkázali 
nám vyzuť si obuv a zvliecť �aty, a ostali sme iba v spodkoch. Museli sme si vykopať spoločný hrob. Vzápätí pri�iel k nám ruský 
partizán a e�te jeden, ktorému som bol mo�no sympatický, lebo sa začal so mnou zhovárať. Povedal som mu, �e som bol sokolom, čo 
si mô�e overiť, spolupracoval som s partizánmi. Mňa, ďakujem Pánu Bohu, nezastrelili ako v�etkých ostatných. Počas zatknutia mi 
vzali 24 tisíc korún, nedostal som späť z nich nič, ani len potvrdenku. Ďakujem v�ak Pánu Bohu, �e ma nechali �ivého...� 

 
Tomá� J. Vete�ka 

 

Partizán - len pozitívny hrdina? 
 

S povstaleckými udalosťami sú neodmysliteľne spätí partizáni. Komunistický re�im ich vyhlasoval za najdôle�itej�iu 
zlo�ku národnooslobodzovacieho boja. Do análov na�ich najnov�ích dejín sa v�ak zapísali skôr negatívne a ich bojové zásluhy sú 
vedľa armády len nepatrné. Z vojenskej stránky bola toti� hodnota partizánskych skupín zanedbateľná, frontovej armáde tvorili len 
akoby dekoráciu. 

Sovietski diverzanti. 
Partizáni zasiahli do odboja negatívne u� na úplnom začiatku - predčasným 

vyprovokovaním nemeckej okupácie. Historici odboja dodnes nevedia odpovedať na otázku, 
či táto diverzno-provokačná činnosť, najmä sovietskych partizánov, bola spontánna alebo sa 
diala na príkaz Moskvy. Nevysvetleným faktom ostáva, prečo sa takmer 80 percent 
partizánskych jednotiek v čase Povstania zdr�ovalo na oslobodenom území, a nie mimo 
neho, v tyle hitlerovských vojsk, kde mali plniť svoju úlohu diverziami, ničením �ivej sily či 
ru�ením dopravných spojení nepriateľa. 

Politický dosah. 
Naopak, oveľa dôle�itej�í bol politicko-propagačný dosah pôsobenia partizánov. 

Partizánske jednotky, presnej�ie ich velitelia �kolení v ZSSR, boli nositeľmi boľ�evických 
ideí, akýmisi tykadlami Stalinovho re�imu. Pre väč�inu obyvateľstva - nielen na Slovensku - 
sa partizáni stali nutnou príťa�ou. Najmä v podhorských obciach, kde sa dlhodobo zdr�ovali, 
ich prítomnosť ľudia niesli len veľmi ťa�ko. Chtiac-nechtiac museli partizánom poskytovať 
v�emo�né slu�by a materiálnu či finančnú podporu. Občania týchto obcí sa stávali doslova 
rukojemníkmi partizánov. Ocitali sa medzi dvoma mlynskými kameňmi - jedna aj druhá 
strana ich podozrievala zo sympatií k nepriateľovi so v�etkými dôsledkami. 

Postrach dedinčanov. 
Partizánov nemali príli� v láske ani samotní povstaleckí vojaci, ktorí ich pokladali 

za neregulárne politické vojsko riadené z Kyjeva. Partizáni zasa videli vo vojakoch málo 
revolučné, priam bur�oázne elementy. Veliteľ Paradesantnej brigády, ktorá pri�la na pomoc povstalcom zo ZSSR, plk. V. Přikryl, 
ktorého rozhodne nemo�no podozrievať zo sympatií k nacistom, sa o partizánoch e�te vo februári 1945 vyslovil: �Partizáni si 
počínali ihneď spočiatku svojej činnosti veľmi neopatrne a neprezieravo... Zaberali autá, obťa�ovali verejnosť, vymáhali od nej 
veľké sumy peňazí, násilím rekvirovali majetok a potraviny v obciach a mestách, kde vládli. Dedinčania sa ich báli, a preto volali o 
pomoc národné výbory a kde to bolo mo�né, aj nemecké vojsko, keď nič iné nepomáhalo.� Podobný názor na partizánov mal aj sám 
Golian, ako to vyplýva z viacerých jeho vyjadrení. 

Aj vra�dy a popravy. 
Najsmutnej�ou kapitolou partizánskeho pôsobenia sa stali popravy a vra�dy civilistov. Atmosféru v týchto mesiacoch dobre 

vystihol povstalecký prokurátor Ra�la, keď v spomienkach napísal: �V partizánskych jednotkách vládla taká psychóza, �e stačilo 
holé podozrenie voči niekomu, a u� sa s ním zaobchádzalo ako s nepriateľom.� 

Ľudí často likvidovali len na základe nepodlo�eného obvinenia zo spolupráce či sympatií k nacistom. Najznámej�í masaker 
sa stal v obci Sklené, kde partizáni sovietskeho komisára Slavkina v septembri 1944 postrieľali takmer dve stovky obyvateľov. 
Dôvod - i�lo o nemecké obyvateľstvo. Popravy men�ích rozmerov v�ak zaznamenávame aj na desiatkach iných miest s čisto 
slovenskými obyvateľmi. Celkový počet obetí partizánskych vrá�d dosahuje podľa najnov�ích výskumov pribli�ne 1 500 ľudí. 

Formát �peciál 34/2004 
 

 

 

Sovietsky partizánsky veliteľ 
P.A.Veličko 
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August 1968 
 

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli bez vypovedania vojny vojská piatich 
komunistických �tátov Var�avskej zmluvy (t.j. ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska 
a Bulharska, Rumunsko sa ako jediný �tát Var�avskej zmluvy invázie nezúčastnilo) do 
Československa, obsadili jeho územie a zmocnili sa kontroly �tátu. Na vojenskej akcii 
sa zúčastnilo 27 plne vyzbrojených divízií (asi pol milióna vojakov). Bolo nasadených 
800 lietadiel, vy�e 6300 tankov a asi 2000 kanónov. Nechýbali ani jednotky vybavené 
�peciálnymi raketami.  Predsedníctvo KSČ bezmocne protestovalo proti agresii 
a obyvateľstvo sa na mnohých miestach stavalo proti agresorom, ktorí neváhali 
strieľať do pokojných občanov a zavra�dili doposiaľ presne nezistený počet ľudí. 
Podľa bezprostredných správ sovietske vojská zavra�dili 4 chlapcov v Ko�iciach, 25-
ročného mu�a v Detve, 2 �tudentov v Bratislave (Legéň a Ko�anová), Jozefa Levu vo 
Zvolene. V nasledujúcich dňoch hlásili 6 zavra�dených  a 38 zranených v Ko�iciach 
a ďal�ieho zavra�deného �tudenta v Bratislave, troch zranených v �iari nad Hronom, 
18-ročného chlapca v Ilave a na Myjave sovietskeho občana, ktorý �iel vítať okupantov. Z Rimavskej Soboty hlásili 15 ranených, 
jeden z nich smrteľne. Celkový počet obetí tejto invázie nikdy nebol zverejnený. Rozličné pramene uvádzajú vy�e 30 mŕtvych.  

Pre Československo to znamenalo prijať podmienky Moskovského protokolu (t.j. cenzúru tlače, osobné zmeny vo vedení 
strany a �tátu, prítomnosť sovietskych �poradcov�, priame podriadenie Československej armády veleniu ozbrojených síl 
Var�avského paktu a iné). V�etkých pätnásť podmienok Moskovského protokolu podpísali L. Svoboda, A. Dubček, O. Černík, J. 
Smrkovský a J. �paček.   V praxi to znamenalo, �e dvadsať rokov vnútornej komunistickej okupácie ČSSR vystriedala okupácia 
boľ�evikov zahraničných a Československá socialistická republika sa stala okupovaným �tátom na ďal�ích dvadsať rokov. 

Príchod intervenčných vojsk Var�avskej zmluvy v auguste 1968 znamená násilné ukončenie obrodného procesu 
v spoločnosti. Nastúpila politika normalizácie, ktorej podstatou bola ústretovosť voči po�iadavkám ZSSR a odstránenie v�etkých  
demokratizačných pozostatkov jari 1968. Prenasledovanie aktivistov obrodného procesu bolo spojené s rozsiahlymi čistkami v KSČ 
a kádrovými opatreniami. Nasledovala masová emigrácia do západných krajín (od 21. augusta 1968 do októbra 1969 emigrovalo zo 
Slovenska 10607 ľudí). Emigrácia obyvateľov pokračovala a� do roku 1989. Vo funkciách sa upevnili ortodoxné komunistické sily, 
ktoré sa opierali o svojich patrónov v Moskve a mocensky zasahovali proti akémukoľvek náznaku nesúhlasu. Plod obrodného 
procesu � federatívne usporiadanie ČSSR -  sa paradoxne realizoval a� v čase normalizácie. Existujúci komunistický systém 
umocnený normalizačnou politikou prakticky znemo�nil, aby sa federácia prejavila. Preto česko-slovenský problém ostal otvorený 
a nedorie�ený a� do obnovy Slovenskej �tátnosti v roku 1993.  

August ako by bol spätý s aktivitami proti vlastnej suverenite, �tátnosti a slobode. V auguste 1968 sa zachovali na�i 
boľ�evici rovnako ako v auguste roku 1944. Aj vtedy sa na�i boľ�evickí spoluobčania rozhodli rozbiť na�u vlasť a vlo�iť ná� národ 
do područia komunistov... 

(SM)  
 

14. august 2005 - Ru�omberok  
Spomienka na Andreja Hlinku  

 
V nedeľu 14. augusta 2005 sa v malebnom liptovskom meste 

Ru�omberok konala spomienka na otca národa a jedného 
z najvýznamnej�ích predstaviteľov boja za práva Slovákov, zakladateľa 
a vodcu HSĽS (SĽS), Andreja Hlinku, konanú pri príle�itosti 67. 
výročia smrti tohto veľkého mu�a ná�ho národa.  Spomienkovú pietnu 
akciu zorganizovala Slovenská ľudová strana (SĽS) za podpory 
Slovenskej pospolitosti a  Slovenskej pospolitosti � národnej strany.  
Spomienkovej akcie sa zúčastnili aj členovia  o. z. Nové slobodné 
Slovensko, ako aj sympatizanti spomenutých občianskych zdru�ení 
a politických strán, a tie� aj hrdí nestranní národovci.   Spomienka 
začala o ôsmej hodine rannej svätou om�ou v kostole sv. Ondreja. Po 
om�i akcia pokračovala na Námestí Andreja Hlinku a  prítomní 
národovci  sa zhroma�dili pred sochou otca národa. Členovia SĽS a  
SP si uctili pamiatku Andreja Hlinku polo�ením kytíc a vencov  k jeho 
soche a následne poklonením sa jeho pamiatke. Nasledovali prejavy 
podpredsedu SĽS Ing. Jozefa Sásika a výborný prejav Vodcu SP Mgr. 
Mariana Kotlebu, ktorý prítomným pripomenul odkaz a dielo otca 

národa Andreja Hlinku. Prítomný národovci Vodcu odmenili búrlivým potleskom. Následne sa prítomní presunuli pred mauzóleum 
Andreja Hlinku situované pod ju�nou loďou kostola sv. Ondreja. V mauzóleu si v�etci prítomní zo SĽS, Vodca a členovia SP 
zaspievali obľúbenú pieseň Andreja Hlinku a spomienku ukončili zaspievaním hymnickej  piesne   �Hej, Slováci� � hymny 
Slovenského �tátu a zároveň aj hymny Slovenskej pospolitosti.  

 

 

Sprievod členov Slovenskej pospolitosti. 
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Po ukončení spomienkovej akcie sa členovia SP vydali do mesta a s veľkým záujmom 

okoloidúcich rozdali najnov�ie číslo Hlasu národnej strá�e a iné propagačné materiály, ako letáky, 
nálepky a samozrejme aj Ľudový program Slovenskej pospolitosti � národnej strany. Medzitým 
prebiehalo rokovanie medzi predstaviteľmi SĽS a SP-NS. Za SĽS sa ho zúčastnil podpredseda SĽS 
Ing. Jozef Sásik, tajomník SĽS Ing. Viliam Zopp a Ing. Víťazoslav Móric. Za SP-NS Vodca Mgr. 
Marian Kotleba, Pobočník Vodcu Ján Kopúnek, člen Hlavného vedenia SP Ivan Sýkora a Star�ina 
MO SP Bratislava Michal La��ák.  Na Stretnutí sa rozoberali aktuálne problémy spoločnosti 
a oboznámením sa s náhľadmi na rie�enia týchto problémov.  Nedeľná spomienka bola dôstojná 
úcta pamiatky na otca národa Andreja Hlinku.  

 
Členovia SP z Bratislavy a Trnavy sa na ceste domov zastavili na hrade Strečno a v Bytči 

pred rodným domom ná�ho prvého prezidenta a Vodcu národa  Dr. Jozefa Tisu.  
(SM) 

 
 
 

30. júl 2005 - Stropkov 
Turistický pochod �ibeň hura - Horbky 

 
Dňa 30. júla 2005 o 18. hodine sa uskutočnila akcia, ktorú zorganizovali chlapci zo Stropkovskej strá�e pod názvom 

Turistický pochod �ibeň hura - Horbky. Niekoľko minút po 18-tej hodine sa Stropkovská strá�, členovia o.z. NSS a ich sympatizanti 
zoradili na Námestí SNP, aby svojím pochodom prejavili svoj vzťah k vlasti. Po dorazení k Cyrilometodskému dvojkrí�u si prítomní 
vypočuli najprv hymnu SR a následne prejav člena Stropkovskej strá�e. Potom zúčastnení boli pútavou formou oboznámení s 
históriou Stropkova a okolia pánom Cichým z Matice slovenskej. Samozrejme nesmela chýbať ani hymnická pieseň "Hej Slováci!" 
Na záver prebehli rozhovory medzi prítomnými a tie� aj fotografovanie pod dvojkrí�om. Opäť po zoradení sa v�etci presunuli 
naspäť na Námestie SNP, kde sa v pokojnom duchu rozi�li. Takto sa skončil 1. ročník Turistického pochodu.  

(ľb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieme odkiaľ vietor fúka... 
 

Predseda SMK Béla Bugár a jeho strana dáva dlhodobo najavo svoj nepriateľský postoj ku 
Slovenskému �tátu a preto nieje �iadnym prekvapením, �e spomínaný predseda rečnil v �ahách ma oslavách 
maďarského sviatku, dňa svätého �tefana, ktoré spoluorganizovala maďarská organzácia 64 �úp, ktorá je 
známa svojimi po�iadavkami revízie Trianonskej dohody a vytvorenia veľkého Maďarska najmä na úkor 
Slovenska, Rumunska a Srbska. Pán Bugár tvrdí, �e i�iel na oslavy, preto�e je to podľa neho časť spoločnej 
histórie Slovákov i Maďarov. Argument ako vy�itý - zavádzajúci, nevystihujúci pravú podstatu, svojím 
charakterom príznačný pre predsedu SMK.  

My v�ak vieme svoje, vieme odkiaľ vietor fúka...  
Za v�etko vraví jeho vyjadrenie sa na adresu spoluorganizátora � hnutia 64�úp - organizácia nieje 

preňho problém!  
To je alfa omega celej problematiky. Bugár sa od 64 �úp nedi�tancuje, nevadí mu jeho �ovinistický, antislovenský, 

proveľkomaďarský charakter, naopak, aktívne sa zúčastní a vystúpi na podujatí, ktoré je spoluorganizováné týmto protislovenským 
zdru�ením ktoré vystupuje pod vlajkami s bieločervenými, tzv. arpádovskými pruhmi.  

Otázka znie: prečo aj nie? Odpoveď: veď je pri svojich...            (rn) 

 

Kamaráti zo Stropkovskej strá�e na čele sprievodu.  

Spoločná fotografia pod cyrilometodským dvojkrí�om. 

 

Vodca Mgr. Marian Kotleba 
pri prejave pred sochou otca 

národa Andreja Hlinku. 
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Maďarské (seba)klamy 

 
�tvrtý maďarský (seba)klam - Uhorsko je dielom Maďarov, oni ho vytvorili a boli v ňom vedúcou silou. 
Bol to maďarský �tát: Uhorsko = Maďarsko. Maďari boli rytiermi východu, bránili európsku 
civilizáciu, okrem  iného zachránili Európu pred Turkami.  
 

�Kedysi som to nazval tragédiou maďarského ľudu, �e vlasť, ktorú na�iel pred tisíc rokmi na území 
starej Panónie, bola pre jeho malý počet du�í priveľká.� 

E. Neugebauer, nemecký vedec 
 

�Nadvláda ná�ho národa by bola na�im najväč�ím ne�ťastím.� 
barón Józef Eötvös (1813- 1871), maďarský politik a spisovateľ,  

spolutvorca Deákovej politiky vedúcej k dualizmu, 
 od roku 1866 predseda Maďarskej akadémie vied 

 
Faetonovo sprisahanie 

 
Podľa gréckej báje bol Faeton syn boha slnka Helia, 

ktorý zatú�il previezť sa na otcovom slnečnom zlatom voze. 
Mladý Faeton v�ak nebol schopný udr�ať záprah okrídlených 
koní, a tak sa z nebeskej klenby aj s vozom zrútil a biedne 
zahynul. 

Pri na�ej téme bola slnečným vozom �tisícročná� rí�a 
zvaná Uhorsko a tragickú úlohu Faetona zohral maďarský 
�panský národ�. Kto vysoko lieta, nízko padá. Ten pád bol taký 
tvrdý, �e sa z neho dodnes nespamätala a nepoučila značná časť 
maďarskej inteligencie, ktorá nedoká�e triezvo posúdiť 
a odsúdiť iluzórnu faetonovčinu predkov a príčiny pádu 
z historického výslnia zásadne hľadá mimo seba. Faeton si bol 
jednoznačne sám na vine, a práve tak je na vine aj maďarská 
oligarchia so svojou politikou ako hlavnou príčinou rozpadu 
Uhorska.  

Dejiny Uhorska mo�no z toho pohľadu rozdeliť na dve 
základné obdobia � epochu uhorského Uhorska a epochu 
maďarizovaného či (zmaď)arizovaného Uhorska. Uhorské 
Uhorsko pritom trvalo najmenej osem storočí (od roku 1000 asi 
do začiatku 19. storočia) a maďarizovať sa v miernej�ej forme 
začalo síce u� od konca 18. storočia, ale v pravom zmysle slova 
a �tvrdo� a� po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867, čo 
prakticky predstavuje iba pol storočia. 

Maďarstvo nebolo rozhodujúcim faktorom ani pri 
vzniku Uhorska, a nebolo rozhodujúcim faktorom ani počas 
jeho trvania � bolo rozhodujúcim faktorom iba jeho neslávneho 
faetonovského zániku. 

Rozhodujúcim momentom, bodom zlomu, po ktorom 
sa u� začali črtať veľmi konkrétne obrysy nového uhorského 
�tátneho útvaru, bola porá�ka odbojnej staromaďarskej 
pohanskej �ľachty, vedenej �omoďským �upanom Koppányom 
(997). Počas Koppányovho povstania sa asi sedemnásťročný 
Vajk (neskor�í �tefan I.) ocitol v situácii, keď sa musel pred 
vzbúrencami zachraňovať útekom z Ostrihomu cez Dunaj na 
územie dne�ného Slovenska. Tu sa ho ujali veľmo�i Hunt 
a Poznan a predkovia Mi�kovcov a Bogatradvanovcov. S ich 
pomocou a za prispenia franských (nemeckých) obrnencov 
vedených rytierom Vendelínom Koppánya porazil. A ďal�í 
dôkaz nad dôkazy � dobové zobrazenie �tefana I. vo 
Viedenskej obrázkovej kronike. Údajne �maďarský� kráľ 
a zakladateľ �maďarského� �tátu má na svojej zástave i na 
svojom �títe ten istý znak � byzantský dvojkrí�, dokonca aj 

s trojvr�ím. Uhorsko sa teda zakladalo v bojoch, pri ktorých nad 
vojskami zakladateľov viali znaky Horného Uhorska, teda 
Slovenska (Nitrianska)! Zároveň ide o ďal�í rukolapný 
argument proti tzv. podmaniteľskej teórii � víťazní 
podmanitelia by sotva bojovali a zakladali �tát pod výsostným 
znakom podmanených. Na strane odporcov uhorskej integrácie 
a kresťanstva, naopak, preva�ovali � staromaďarské turuly 
s konskými chvostmi... 

Vznik Uhorska bol ďal�ím civilizačným posunom, 
ktorý musela Európa väč�ine staromaďarského etnika vnútiť 
násilím (násilím boli usadení, násilím pokresťančení, násilím im 
bol vnútený vznik Uhorska... � rovnako ako im v roku 1920 
Trianonskou zmluvou Európa vnútila vznik maďarského 
národného �tátu a ako im bolo vnútené aj ďal�ie dobrodenie � 
vodné dielo Gabčíkovo). 

�Je nesporné, �e a� v druhej polovici 10. a na počiatku 
11. storočia sa definitívne vyformovalo stredoveké maďarské 
etnikum, ktoré spolu v tomto období taktie� u� so Slovákmi 
(Slovenmi) tvorilo najvýznamnej�ie a rozhodujúce etniká 
v procese kon�tituovania Uhorského �tátu� (D. Čaplovič). 

Hlavnú územnú základňu Vajka-�tefana I. tvorila 
najmä západná časť územia dne�ného Slovenska, či�e 
Nitriansko, a severná časť Zadunajska. �V �táte, v ktorom 
tvorili početnú väč�inu a duchovne boli vysoko, stali sa Slováci 
kostrou, podľa ktorej sa utvárali spoločensko-�tátne pomery.� 

Vzletne povedané, srdce Uhorska začalo biť na 
Slovensku a bolo ním nielen počas tureckej moci, keď bolo 
Uhorsko priamo toto�né so Slovenskom a uhorských kráľov 
korunovali v Bratislave-Pre�porku. Územie Slovenska bolo po 
väč�inu uhorských dejín hlavnou politickou, hospodárskou 
a mocenskou základňou �tátu. Práve vďaka Slovensku bolo 
Uhorsko Klondikom stredovekej Európy. Tu bolo najviac baní, 
remeselnej výroby i naj�iv�í vzdelanecký a kultúrny �ivot.  

Základom bohatstva Uhorska a pevnosti jeho meny 
bolo hornouhorské (slovenské) zlato a striebro.� Na Slovensku 
sa v 15. storočí vydolovalo ročne 1000 a� 1500 kilogramov 
zlata, čo bolo a� 40 percent svetovej produkcie, a desaťtisíc 
kilogramov striebra, čo bolo 30 percent svetovej ťa�by (...) 
Slovensko bolo na prelome 15. � 16. storočia najväč�ím 
producentom medi v Európe,� pripomína M. Tkáč a dodáva, �e 
roku 1762 vznikla v Banskej �tiavnici prvá banská a lesnícka 
akadémia na svete a roku 1786 v Sklených Tepliciach prvá 
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medzinárodná učená spoločnosť pre rozvoj baníctva. Uvádza, 
�e �celých �esť storočí sa uhorské �tátne hospodárenie opieralo 
o nerastné bohatstvo z hlbín Slovenska�. Ďalej M. Tkáč 
kon�tatuje: �Podľa výsledkov sčítania ľudu v rokoch 1715 � 
1720 �ila na Slovensku, na 1/5 uhorského územia, viac ako 
polovica uhorskej �ľachty.� 

Staromaďarské etnikum ovládalo Alföld, uhorskú 
ní�inu, ktorá bola síce hospodársky najzaostalej�ou časťou 
neskor�ieho veľkého Uhorska (v dôsledku staromaďarského 
vpádu i v dôsledku toho, �e ju obývalo staromaďarské etnikum, 
hospodársky i kultúrne najzaostalej�ie), ale zároveň so svojimi 
nomádskymi obyvateľmi z priestorového hľadiska bola v centre 
diania, ovládajúc hlavnú obchodnú a komunikačnú tepnu celej 
kotliny � veľrieku Dunaj. 

Skutočnosť, �e sa 
tmelom veľkého �tátu (po 
osem storočí územným 
a v závere i politickým) 
stalo v�eobecne 
najzaostalej�ie a z hľadiska 
jazyka i mentality 
najodli�nej�ie 
a najproblémovej�ie 
etnikum, malo pre osudy 
Uhorska a jeho národov 
fatálne dôsledky. Ak je 
tmelom systému jeden 
z jeho najslab�ích článkov, 
spôsobuje to zákonite jeho 
vnútornú slabosť � čo bol 
nesporne jeden z faktorov, 
�e v osudových momentoch 
dejín, pri tatárskom v 13. 
a tureckom vpáde v 16. 
storočí, sa Uhorsko hoci 
i�lo o územne a počtom 
obyvateľstva 
i hospodárskym 
potenciálom mohutný 
kolos, prejavilo ako obor na 
hlinených nohách 
a nedokázalo sa účinne brániť. Po väč�inu predhabsburského 
obdobia, či�e plnú polovicu uhorských dejín, bolo Uhorsko  
�rozbitým �tátom feudálov� (F. Ďurčanský). Enkláva 
nepokojného a dezintegračného aziatizmu pôsobila ako trvalá 
brzda hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Panská 
spupnosť zdedená po kočovníckych predkoch mala aj svoj 
sociálny rozmer. �Roku 1496 pí�e istý biskup, �e �ľachta 
zaobchádza s poddanými hor�ie ako s dobytkom� (E. Denis). 

Maďarčina e�te ani v roku 1790 nebola vhodná ako 
úradná reč, čo si uvedomovali aj významní maďarskí publicisti, 
medzi ktorými sa dokonca �íril strach zo zániku maďarčiny 
a maďarského národa. V tom čase začínajú nepočetní maďarskí 
vzdelanci v oblasti pravopisu a tvorby nových slov skoro od 
začiatku. Aký to obrovský rozdiel oproti slovenčine, ktorej 
predchodkyňa � staroslovenčina � bola u� za pápe�a Hadriána 
II. Roku 868 pový�ená na bohoslu�obný  jazyk západného 
kultúrneho kresťanského sveta. Takmer tisícročný civilizačný 
náskok! 

Uhorským �pecifikom bolo, �e prítomnosť cudzincov 
na najvy��ích �tátnych a cirkevných postoch mala prakticky 
trvalý charakter. Medzi uhorskými kráľmi mo�no nájsť 
Slovanmi čoraz viac ��mrncnutých� Turkov(Arpádovci), 
poľských Jagelovcov, Talianov (Karol Róbert), Rumunov 
(Matej Korvín), Slovana Jána Zápoľského a Nemcov (�igmund, 

Habsburgovci), ale etnických Uhrov-Maďarov medzi nimi treba 
hľadať lupou. 

V Budape�ti pri usilovnom natieraní celých uhorských 
dejín maďarskou trikolórou s obľubou �ermujú aj s údajnými 
�zásluhami maďarstva� pri obrane Európy proti atakom 
z východu. Pozrime sa teda bli��ie na tie údajné úspechy. Pri 
tatárskom vpáde bolo uhorské vojsko pod vedením Bela IV. 
Roku 1241 v bitke na rieke Slaná rozdrvené a takmer celá 
krajina spusto�ená. 

Ďal�ia finta maďarskej historickej sofistiky sa týka 
tureckého vpádu. Keď�e postup Turkov pri invázii do Európy 
sa podarilo zastaviť na území Uhorska a v závere víťaznou 
bitkou pri Viedni (1683), Maďari si aj túto zásluhou pohotovo 

(zmaď)arizovali tvrdením, 
�e práve oni sú vraj 
�rytiermi východu�, ktorí 
ubránili Európu pred 
Turkami. Podiel 
maďarského obyvateľstva 
na protitureckých bojoch 
nemo�no poprieť, ale je to 
čudný úspech obrany 
a čudné �víťazstvo�, keď 
�porazený� nepriateľ 
obsadí a nepretr�ite 150 
rokov okupuje prakticky 
celé územie obývané 
údajnými víťazmi. 
Nehovoriac o tom, �e 
prelomové víťazstvo pri 
Viedni dosiahli Rakú�ania 
s rozhodujúcou pomocou 
oddielov poľského kráľa 
Jána III. Sobieskeho, 
v ktorých bojovali Poliaci, 
Nemci, Rakú�ania a iste aj 
Slováci. 

Po neskor�om 
zatlačení dobyvateľov 
hlb�ie na Balkán sa 
budape�tianska tlač nijako 

netajila nad�ením z tureckých víťazstiev nad Srbmi, Chorvátmi 
či Bulharmi. �Kým v�etky prejavy sympatie so Srbskom 
Maďari kruto potláčali, Turkov horlivo podporovali� (Scotus 
Viator). Budape�tianska vysoko�kolská mláde� sa po tureckom 
víťazstve nad Srbmi pri Aleksinci dokonca zozbierala na 
�čestný meč�, ktorý jej delegácia osobne odovzdala 
poprednému tureckému hrdlorezovi generálovi Abdulovi 
Kerimovi.  

Keď bol môj brat na sklonku socializmu ako člen 
spisovateľskej delegácie v Budape�ti, pri slávnostnej večeri 
predniesol prípitok, v ktorom spomenul aj maďarské kontakty 
s Turkami. Jeden z členov slovenskej delegácie, známy 
maďarský spisovateľ, sa s bratom takmer pobil � vraj Maďari 
s Turkami nemali nič spoločné. Veď predsa pred nimi bránili 
a ubránili Európu... 

Kuriozitou je, �e �maďarskí autori sami sú nútení 
doznať, �e (privilegovaná trieda turecká) v mnohom ohľade 
pripravila poddanému ľudu lep�í osud ako domáca �ľachta� (F. 
Ďurčanský, 1943). Za e�te väč�iu kuriozitu mo�no pova�ovať , 
čo o období tureckej moci priznáva aj maďarský historik F. 
Salamon: �Radostné je, �e národ maďarský v tom čase 
zaznamenal veľký duchovný pokrok (...) nad východnou časťou 
na�ej vlasti nezachodilo slnko vzdelania a pokojného rastu. 
Sedmohradsko (v tom čase vazalské knie�atstvo Turkov � pozn. 

 

Historické Maďarsko a trianonské hranice.  
Mapka z publikácie Mátyása Helmécsyho z roku 2001.
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aut.) vy�e 40 rokov pre�ívalo rozkvet a maďarskej národnej 
kultúre preukázalo nezabudnuteľnú slu�bu.� V Sedmohradsku 
vtedy vznikli mnohé klasické diela maďarskej literatúry, 
rozvíjala sa maďarčina, kým v Hornom Uhorsku naďalej 
v úradnom styku dominovala latinčina. Maďarské národné 
uvedomenie tak vlastne vďaka Turkom začalo získavať náskok.  

Koniec 18. storočia bol súmrakom éry uhorského 
Uhorska a začalo sa schyľovať k ére maďarského Uhorska. 
Predohrou bol nevydarený pokus Jozefa II. (vládol v rokoch 
1780 � 1790) o reformy. Chcel mnohonásobnú rí�u viac 
centralizovať, zreformovať daňový systém, obmedziť práva 
�ľachty a namiesto latinčiny zaviesť ako oficiálny úradný jazyk 
nemčinu. Uhorská �ľachta a �upy sa tradične postavili na odpor, 
nechceli sa vzdať svojich výsad. Vtedy si uhorsko-maďarská 
elita po prvý raz uvedomila, �e jazyk mô�e byť i politickým 
nástrojom. Boli to stavovské a politické ohľady, ktoré ju 
stmelili pod zástavu maďarčiny.  

Quido Matejko 
(spolu s inými) kon�tatuje, 
�e nikde nezohrala latinčina 
takú významnú úlohu 
a nikde v Európe sa 
neudr�ala ako úradný jazyk 
tak dlho ako práve 
v Uhorsku. Kým etnicky 
pomohol Maďarom 
v dejinách pre�iť najmä 
prílev ázijských Kumánov 
v 13. storočí, druhou 
veľkou �ťastnou náhodou 
pre maďarský národ bolo  
dlhé zotrvanie latinčiny 
v pozícii úradného jazyka. 
Pomohlo pre�itiu 
maďarčiny. Ak by sa 
dominancia latinčiny 
skončila skôr, málo 
vyvinutá maďarčina, tento 
jazyk �dávno ranený 
mŕtvicou�, by v súperení 
s vtedy oveľa vyspelej�ími 
jazykmi okolitých národov 
mal mizivé �ance. 

Nadobudnutiu 
výsadného postavenia 
pomohla aj početná 
prevaha maďarského �ivlu 
v privilegovaných triedach. 

U� začiatkom 19. 
storočia nastupuje etapa 
maďarského, presnej�ie � 
zmaďarizovaného Uhorska. 
Spoločenská strnulosť 
rakúskej monarchie 
neschopnej reforiem a na 
druhej strane rastúce 
emancipačné snahy 
národov �ijúcich 
v Uhorsku, to v�etko 
smerovalo k spoločenskému výbuchu rokov 1848 � 1849. Rok 
1848 priniesol prudkú radikalizáciu a revolučný výbuch. Bol to 
tie� definitívny zlom maďarskej politiky, ktorá sa u� netajila 
snahou premeniť uhorský �tát na maďarský  - čím definitívne 
pochovala odkaz svätého �tefana. Kým na maďarskej strane aj 
v revolúcii mala prím aristokratickosť, na strane slovenskej to 

bola ľudovosť. Ako uvádza D. Rapant, maďarský liberalizmus 
toho obdobia mal veľmi úzke limity práve preto, �e sa ho 
chopili privilegované vrstvy, silne orientované na �tátoprávny a 
nacionálny radikalizmus. 

Rapant nabúral mýtus o slobodomyseľnosti maďarskej 
revolúcie a o reakčnosti Slovanov v rokoch 1848 � 1849.  

Osvietený maďarský duch gróf István Széchenyi, 
neskor�í zakladateľ Maďarskej akadémie vied, nenadarmo 
nazval L. Kossutha, ktorý  odvrhoval nemaďarské národy 
vrátane národa, z ktorého sám pochádzal, zlým duchom 
Maďarov, ktorý apeluje na srdce a obchádza rozum... �... 
roznecoval vá�nivými prejavmi i bezuzdnosťou svojich 
po�iadaviek celý maďarský národ a� k �ialenosti� (J. Macůrek, 
1934). 

Nemaďarské (aj nenemecké) národy monarchie boli 
týmito postojmi zahnané na druhú stranu revolučnej barikády � 
na stranu reakčnej Viedne. O tom, kto v skutočnosti �kočíroval� 

revolúciu, svedčí fakt, �e 
�gróf Lajos Batthyány 
poskytol...  
100 000 zlatých, aby zaistil 
zvolenie L. Kossutha 
v pe�ťskej stolici�. 

Slovenský národ 
neexistuje ani vo sne, � 
vyhlásil Slovák Ľudovít 
Ko�út, v tom čase 
novopečený Maďar, a vo 
svojom �zlatom� období 
naliehavo vyzýval: 
�Ponáhľajme sa, 
ponáhľajme sa 
a pomaďarčujme (...) inak 
zahynieme!� Bez nasávania 
zdrojov z okolia hrozila 
Maďarom národná smrť. Aj 
preto v okolitých národoch 
nevideli partnerov, ale skôr 
biologický materiál 
pou�iteľný na ich 
maďarizačné ciele. 
Namiesto spojencov v nich 
videli súperov v boji 
o pre�itie. Podľa seba 
súdim teba. 

Maďarská 
revolúcia začala v polovici 
roka 1849 zákonite 
prehrávať na v�etkých 
frontoch. �V poslednej 
chvíli, keď sa u� blí�ila 
hodina ich pádu, spomenuli 
si na uhorské nemaďarské 
národnosti a v júli 1849 
odhlasovali na sneme dosť 
liberálny, M. Szemerem 
vypracovaný zákon, ktorým 
chceli získať pre svoju vec 
domácich súperov. 

Slávnostne im priznávali práva, ktoré im skôr zo zásady 
odmietali... Ale zmierlivý duch sa prebudil medzi Maďarmi 
príli� neskoro, a� pod tlakom zvrchovaného nebezpečia, a pádu 
maďarskej revolúcie tým nezabránili� (J. Macůrek, 1934). 

Spupnosť a obmedzenosť elity, tzv. panského národa, 
priviedla maďarskú revolúciu ku krachu. Ruský cár Mikulá� I. 

 
 

Maďari dlhodobo okrádali Slovensko o kultúrne pamiatky.
Obidve mierové zmluvy prikazovali Maďarsku v�etky nezákonne
prisvojené diela vrátiť, čo sa nestalo. Jeden zo stoviek dôkazov �
publikácia MAĎARSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA - STARÁ ZBIERKA (v
nemčine) o prvej obrazárni v Maďarsku na obálke s oltárnymi krídlami zo
slovenskej obce Bzenov pri Pre�ove.
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(��andár Európy�) poslal cisárskej Viedni na pomoc pluky 
donských kozákov, ktoré maďarských revolucionárov doslova 
prevalcovali. Pri rumunskej obci Siria (známej�ej pod 
maďarským názvom Világo�) 13. augusta 1849 pred ruským 
generálom Paskevičom kapitulovali u� len zvy�ky maďarskej 
revolučnej armády vedenej A. Görgeyom. Dva dni predtým 
zlo�il L. Kossuth úrad správcu krajiny a u�iel do zahraničia. 

Nasledovala krutá odveta. Väznice boli preplnené a 6. 
októbra v Arade popravili trinásť maďarských generálov, ktorí 
tak vo�li do dejín ako aradskí mučeníci. Ich pamiatka je 
nesporne hodná úcty, ale ak ich M. Duray v �miléniovej� ankete 
označí za najväč�ie osobnosti ľudských dejín, mo�no sa nad 
takýmto prejavom vypätého etnocentrizmu iba trpko pousmiať. 
Ak hľadáme stopy �maďarského� Uhorska, hodno spomenúť, 
�e najvýznamnej�ími vojvodcami, ktorí sa svojimi nespornými 
kvalitami najviac zaslú�ili o čiastkové úspechy Maďarov na 
bojovom poli, boli generáli Dembiňski 
a Bem (pôvodom Poliaci), Damjanich 
(pôvodom Srb), Klapka (po otcovi Moravan) 
a hlavným vojvodcom bol generál A.Görgey, 
pôvodom Nemec. Významnú zlo�ku 
maďarskej revolučnej armády tvorili � poľskí 
legionári. Hlavnými ideovými vodcami 
revolúcie boli pôvodom Slováci Ľudovít 
Ko�út-Kossuth a Alexander Petrovič-Petőfi... 
Galéria �čistého� maďarstva by mohla 
pokračovať podobne pestrou �etnickou 
lustráciou� pôvodu predstaviteľov maďarskej 
�ľachty. Akosi pramálo etnických Maďarov 
na čele svätých zápasov. 

V revolúcii preliata maďarská 
i nemaďarská krv v�ak predsa len prispela 
k dozretiu �tátoprávneho problému a otvorila 
cestu k dualizmu. Vývoj urýchlila drvivá 
porá�ka Rakúska vo vojne s Pruskom pri 
Hradci Králové (1866). Nakoniec sa elity 
dvoch neslovanských národov � Rakú�anov 
a Maďarov � ako-tak dohodli, v duchu 
známej vety rakúskeho ministerského 
predsedu knie�aťa Friedricha Ferdinanda Beusta: �Vy si budete 
strá�iť svoje hordy a my svoje.� Roku 1867 sa aj z tejto 
filozofie zrodilo rakúsko-maďarské vyrovnanie, dodnes často 
nesprávne nazývané rakúsko-uhorským vyrovnaním. 
Rok 1867 sa stal čiernym dátumom nemaďarských národov 
Uhorska a naopak, začiatkom zlatej éry maďarského panského 
národa, začiatkom jeho polstoročného historického zenitu. 
Maďarská elita sa dočkala vytú�eného cieľa � získala do svojej 
moci obrovskú a bohatú krajinu s miliónmi nemaďarských du�í. 
Nezrelý Faeton sa zmocnil oprát zlatého slnečného voza 
a pokúsil sa vzlietnuť s ním do vý�av. Maďarizácia Uhorska 
mohla nabrať nebývalé obrátky. 

V maďarskej elite sa upevnilo povedomie nadradenej 
kasty (maďarská panujúca rasa � magyar uralkodó faj), 
predurčenej a povolanej �civilizovať� okolité �kultúrne 
menejcenné� a �zaostalé� národy.  V krajnej tvŕdzi objavený 
záblesk zdravého rozumu z roku 1849 (rovnosť s Maďarmi pred 
zákonom, právo pou�ívať v �kolách, v cirkvi a na úradoch 
materinský jazyk) ostal zabudnutý. Tak ako na úsvite uhorských 
dejín aj teraz sa Maďarmi ovládané územie zmenilo na �alár 
národov.  

Jednoduchí Maďari, najmä chudobní roľníci, nemali 
z historického zenitu maďarstva nič, iba európsky nadpriemernú 
biedu. V aprílovom čísle v Prahe vydávaného �mesačníka na 
obranu Uhorských Slovákov� časopisu Na�e Slovensko L. 
Czávolsky pí�e o pomeroch po vyrovnaní � Uhorsko má 36 

miliónov jutár úrodnej pôdy, či�e mohlo by tu bývať 60 
miliónov ľudí. V skutočnosti tu v�ak nemô�e vy�iť ani 20 
miliónov. �Nikde na svete nie sú také zúfalé pomery ako 
v Uhorsku.� 

Na úradoch, obsadených zväč�a nekvalifikovanými 
a nevzdelanými prote�antmi, vládol ozajstný neporiadok � 
prekvitalo pätolizačstvo, korupcia a intrigy. Scotus Viator 
v tejto súvislosti pou�il Sennyeyov a Politov ��tipľavý výrok� 
�Nous sommes en pleine Asie� (Naozaj �ijeme v Ázii). 
Slovenskí vzdelanci označovali maďarskú �ľachtu a úradníctvo 
podobne �tipľavo, výrazom �na�e mongolstvo�. Aziatske 
pomery, ktoré sem kedysi priniesli staromaďarské kmene, sa po 
opätovnom posadení Maďarov �na koňa� po roku 1867 dočkali 
svojej veľkej historickej reprízy. Kým voľakedy Maďari 
�zachránili� Európu pred Turkami tým, �e ich nechali obsadiť 
celé svoje etnické územie, teraz boli podobným �obranným 

valom� pred Európou a jej civilizáciou tým, 
�e zavádzali v Uhorsku aziatske, drsné 
a vonkoncom necivilizované a neeurópske 
pomery. Pričom �katolícka cirkev a �idia sú 
dnes dve hlavné opory maďarského 
�ovinizmu� (S. Viator). 

Výsmechom európskej civilizácie 
boli aj uhorské voľby. Volebné právo malo 
iba 6 percent obyvateľstva ovládaného 
najbohat�ími, hlavne veľkostatkárskymi 
rodinami. Volebné zákony v Uhorsku 
znamenali kolosálny podraz aj voči 
maďarskému obyvateľstvu � napríklad �tyri 
desaťročia vládla Liberálna strana 
�tvrdohlavého a rafinovaného kalvína� (S. 
Viator) Kálmána Tiszu proti vôli väč�iny 
Maďarov verných my�lienkam L. Kossutha. 
Liberáli (prirodzene, boli nimi len podľa 
názvu) vládli na základe opakovane 
falo�ných volebných výsledkov 
z okrajových, nemaďarských oblastí 
Uhorska. 

Ka�dé voľby v Uhorsku mali 
charakter občianskej vojny, masovo sa pri nich nasadzovalo 
četníctvo a armáda, ani jedny voľby sa nezaobi�li bez bitiek, 
násilností, ranených a mŕtvych. �Na�e mongolstvo� sa činilo. 
Premiér Dezsö Bánffy v rozhovore o národnostiach 
a maďarskom charaktere �tátu vyhlásil: �Bez �ovinizmu nič 
nedosiahneme.� Vyslovil tak opäť tradičný maďarský recept na 
úspech � násilie a intolerancia k nemaďarom. 

Po masakri v Černovej sa budape�tiansky re�im 
napriek lavíne protestov vrátane zahraničia ne�títil odsúdiť 40 
nevinných na 37 rokov väzenia a 131 rokov straty občianskych 
práv. �Morálna hodnota Maďarov v Európe sa dnes rovná 
nule,� napísal po tragédii v Černovej časopis Na�e Slovensko. 

Aziatska prefíkanosť a krajná �ovinistická brutalita boli 
hlavnými princípmi politiky �tátneho terorizmu, ktorú 
maďarská spoločnosť dodnes nevie civilizovane stráviť 
a prehodnotiť. 

Maďarský recept bezohľadného nasávania zdrojov zo 
svojho okolia, zalo�ený na intolerancii a násilí, nemohol 
fungovať večne, a tak sa aj nad druhým maďarským pokusom 
o dobytie Karpatskej kotliny začali sťahovať mračná. 
Uvedomovali si to aj mnohé maďarské osvietené osobnosti. 
�Môj národ zahynie od pýchy,� predpovedal u� roku 1842 na 
zasadnutí Maďarskej akadémie vied akademik gróf István 
Széchenyi (1791 � 1860), ktorého maďarskí historici označili za 
�najväč�ieho Maďara�. 

 

Hrdosť 
Slovensko, ná� rodný kraj, 
len sa dobre rozpamätaj, 
ako sa ti na ňom �ije 
a to nech sa v pamäť vryje, 
�e tvoje srdce iba preňho bije. 
 
Na�e pamiatky a tradície, 
nech ka�dému z nás sú milé. 
A aby sme v�dy hrdo stáli, 
keď do u�í sa slová 
na�ej hymny vliali. 
 
Slovensko je národ svorný, 
keď si Slovák, buť mu verný, 
na�a hrdosť nech nevyhynie, 
veď v Slovensku je kus histórie.

Zuzana
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Ázijské pomery Uhorska a tvrdosť, s akou maďarská 
�tátna moc postupovala proti umierneným a vynúteným krokom 
sebaobrany nemaďarských národov, opäť pripomínajú, �e 
maďarskú politickú filozofiu v značnej, mo�no i rozhodujúcej 
miere spoluvytvárala duchovná elita ďal�ieho neeurópskeho 
národa � �idia. Nebude to teda celkom nemiestna súvislosť, ak 
si pripomenieme, �e práve v �idovskom Talmude (obsahujúcom 
aj mno�stvo ďal�ích prvkov xenofóbie a intolerancie) sa �tým 
druhým� vyslovene odopiera právo na sebaobranu � gójovia na 
ňu podľa Talmudu jednoducho nemajú právo... 

Právo päste, ktorým chcela budape�tianska maďarsko-
�idovská elita z pozícií politického rasizmu vládnuť miliónom 
Nemaďarov v Uhorsku, sa dostalo najmä počas prvej svetovej 
vojny do dejinného stretu s civilizačným prúdom demokracie 
a jedným z jej základných práv � právom národov na 
sebaurčenie. Násilie tento stret s demokraciou zákonite 
prehralo, čo dodnes väč�ina maďarských intelektuálov 
a politikov prinajmen�om v hĺbke svojej du�e ľutuje a nevie sa 
s tým vyrovnať. Zdochýnajúca kobyla si opäť okolo seba 
poriadne zakopala a rozlúčka Slovenska rokov 1918 � 1919 
s Uhorskom bola značne krvavá. Najprv vyčíňali najmä 
maďarsko-�idovské gardy, ktoré umučili a zavra�dili stovky 
ľudí. 

Roku 1919 nastalo podobne brutálne �afárenie 
Kunovej Červenej armády na ju�nom a východnom Slovensku 
� pričom je opäť pozoruhodné jednak to, �e aj po radikálnej 
zmene re�imu z krajne pravicového na krajne ľavicový 
smerovali maďarské bodáky neomylne na sever, a jednak to, �e 
väč�inu Kunovho boľ�evického vedenia tvorili � �idia. Koleso 

dejín v�ak panhungarizmus zastaviť nedokázal. Maďari boli 
posledným porazeným, s ktorým víťazné mocnosti uzavreli vo 
francúzskom Trianone mierovú zmluvu (jún 1920). U� Világo� 
roku 1849 bol pre Maďarov malým Trianonom a Trianon roku 
1920 bol pre nich veľkým Világo�om. 

Inými slovami, za svoju najväč�iu tragédiu pova�ujú, 
�e u� nemô�u vládnuť iným, utláčať ich, pretvárať ich násilne 
na Maďarov a pri�ivovať sa nielen na ich biologickej vitalite, 
ale aj na výsledkoch ich práce. Trianon, ktorý im vystavil veľmi 
poučný účet historickej pravdy, si prerobili na výhovorku pred 
dejinami za svoju slabosť a neúspe�nosť, ktorá sa naplno 
prejavila práve po roku 1920, keď zbavení �nekultúrnych� a 
�zaostalej�ích� národov musel �najvyspelej�í� a 
�najkultúrnej�í� národ so vzne�eným historickým poslaním� 
začať hospodáriť sám. S naozaj �alostnými výsledkami � v�dy 
o jeden re�im pozadu za susedmi, na popredných priečkach 
tabuliek chudoby a zadl�enosti v rámci celej Európy. 

Takto vyzerala �maďarskosť� Uhorska a �civilizačný 
obranný val Európy�, v skutočnosti enkláva zaostalosti 
a násilenstva pod ferulou �ná�ho mongolstva�, ktorého 
pohrobkovia dodnes tak radi rozdávajú lekcie o demokracii, 
etike a európanstve. 

Maďarský Faeton chcel lietať vy��ie, ne� na čo mu 
stačili sily. O to hlb�ie spadol z vý�in uhorskej veľkosti. Hnáty 
si síce dolámal, ale jeho hlava funguje ďalej a pod zástavou 
demokracie a ľudských práv naďalej spriada z dejinného 
záhrobia nereálne, pomýlené a faetonovsky infantilné plány. 

spracované podľa knihy 
Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy 

 

 
Matica slovenská a jej súčasné postavenie 

očami Mgr. Ru�eny Dorčákovej,  
riaditeľky DMS v Spi�skej Novej Vsi 

 
4.augusta sme si pripomenuli u� 142. výročie od 

prvého otvorenia Matice slovenskej v Turčianskom Svätom 
Martine. Uplynulo v�ak aj 15 rokov od významných iniciatív, 
ktoré ju e�te významnej�ie zapísali do novodobých slovenských 
dejín. Vo vyhlásení Výboru MS z januára 1990 sa hovorí, �e 
Matica slovenská pokladá za svoju historickú povinnosť �práve 
teraz (1990) vystúpiť zo zálohy, do ktorej bola vtlačená.� Ale 
e�te ďal�ie �jubileum� nemo�no opomenúť: v tomto roku sme si 
pripomenuli aj 130. výročie prvého násilného zatvorenia Matice 
slovenskej. 

A ako je to dnes? Matica slovenská �ije, aj keď sa to 
nezdá, ale �ije. Nepočuť o nás, lebo nemáme sa kde 
prezentovať: verejno-právne médiá nestoja o na�e informácie a 
ani o na�e názory. Ale obetaví ľudia pracujú, robia mravenčiu 
prácu, z ktorej rastú veľké diela, a to v�etko bez nároku na 
odmenu, alebo za "almu�nu". Problémy, ktoré nás su�ujú? 
Hlavne, ako v�ade na Slovensku, finančné problémy. Nie sme 
ocenení ani tak, aby sme mohli plniť v�etky úlohy, ktoré nám 
ukladá Zákon o Matici slovenskej. Nemáme ani morálnu 
podporu. Je veľmi málo ľudí na Slovensku, ktorí nám prajú a 
�elajú, ale je veľa takých, ktorých doslova ,,strasie�, keď počujú 
o Matici slovenskej! Bolí to veľmi, preto�e uznávať históriu 
�turulov� a odsúdiť na zánik krásu ukrytú v slovenskom 
dedičstve otcov, to je naozaj bolestné spoznanie. Veľakrát sa 

ľudia pýtajú, či Matica slovenská je v dne�nej dobe e�te 
potrebná. Myslím si, �e e�te viac ako doposiaľ. Ako národná 
kultúrna a vedecká ustanovizeň, ktorá má národne a vlastenecky 
pôsobiť na území Slovenskej republiky, ale aj mimo jej územia 
má svoje nezastupiteľné miesto vo výchove k mravnosti a vo 
zdvihnutiu kultúrnej úrovne národa. E�te pred na�ím vstupom 
do EÚ som sa pre jeden regionálny denník vyjadrila, �e 
globalizácia neznamená víťazstvo a to správne zjednotenie. Či 
my sme doposiaľ nepatrili do Európy? Či na�a slovenská 
kultúra neobohacovala európske kultúry? A ďalej, ka�dý národ 
v Európe si vá�i svoju vlastnú kultúru, udr�uje a upevňuje si 
svoju identitu, ctí si príslu�nosť k svojmu národu! A my? Zrazu 
sme veľkí "svetáci": ovládame cudzie jazyky (aj to je potrebné, 
aj to je súčasťou moderného človeka), ale "ohŕňame nosom" 
nad slovenskou ľudovou rozprávkou, slovenskou piesňou, či 
ľudovým umením. Chodíme po svete, ale krásnu históriu "za 
humnami" nepoznáme. Veľmi ma mrzí, �e hodnotné kultúrne 
podujatia, ktoré pripraví Matica slovenská (a väč�inou 
zadarmo!) zívajú prázdnymi stoličkami; ale "trháky" bez 
úrovne, my�lienkovo prázdne - tam určite aj drahú vstupenku 
budete hľadať dlho. 

Buďme hrdí na svoj pôvod, zachovajme si svoju tvár, 
aj keď sme svetoví (alebo len chceme byt'?!). 
Na upresnenie by som sa rada podelila s vami s týmto zá�itkom: 
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Pred niekoľkými dňami som bola pozvaná na Medzinárodný 
festival slovenského folklóru s názvom Jáno�íkov dukát, ktorý 
sa konal v prekrásnom prostredí Vala�ska, v Ro�nove pod 
Radho�tem. Okrem hostí a divákov sa tohto festivalu zúčastnilo 
700 účinkujúcich (dospelých a detí), ktorí 
prezentovali krásu slovenského folklóru . 
To by nebolo a� také najzaujímavej�ie. 
Čo ma najviac zaujalo bol fakt, �e tam 
boli súbory z Belgicka, Anglicka, Srbska, 
Čiech a Moravy i z Maďarska. V�etci, 
okrem Maďarov (!) , priniesli na festival 
krásne slovenské piesne, tance, zvyky. A 
nie v�etci boli slovenského pôvodu! 
Najkraj�ím zá�itkom pre mňa bola 
chvíľa, keď pri prechádzke skanzenom 
som zbadala členov súboru z Londýna, 
oblečených v typických �kótskych 
odevoch a v�etci rozprávali ľubozvučnou 
slovenčinou - tak aj spievali na javisku. 
Nakoniec som "odhalila" tajomstvo: 
väč�ina z nich boli Slováci, ktorí �tudujú 
alebo pracujú v Anglicku. Nie je to 
krásne, �e nezabudli a nezabúdajú na svoj 
pôvod, na svoju slovenskú kultúru ? 
A existuje e�te národné povedomie 
Slovákov? Je, aj nie je. Je ho málo, radi si 
berieme cudzie vzory za svoje ("Neuzeraj sa v cudzom zrkadle" 
- A. Sládkovič), ale za vlastné sa hanbíme: Prečo nám nie je 
vzorom �tátna vlajka pred domom, ruka na srdci pri spievaní 
slovenskej hymny (a propos: ovládame v�etci slová na�ej 
hymny, poznáme jej históriu ?), hrdosť na to v�etko, čo nám 
na�i dedovia a otcovia zanechali? 

S tým v�etkým súvisí aj môj názor na kultúru a 
umenie, ktoré nám servírujú na�e médiá, vraj slovenské, a e�te k 
tomu aj verejno-právne. Viete, rad�ej sledujem zahraničné 
stanice: star�ie filmy, cestopisné programy, národné programy... 

Predtým, ako som nastúpila do súčasného 
zamestnania, odpracovala som takmer 30 
rokov medzi mladými ľuďmi ako 
stredo�kolská učiteľka. S mláde�ou som sa 
teda denne stretávala. Keď�e som učila 
"západný" cudzí jazyk, ale popritom aj 
slovenský jazyk , mala som dostatok 
priestoru na pôsobenie na mladých ľudí aj z 
hľadiska vecí národných . Myslím si, �e 
som aj �vtedy� zachovala svoju pravú tvár a 
te�í ma, keď e�te aj dnes mi poniektorí �iaci 
pri stretnutí poďakujú za to, �e o slovenskej 
literatúre vedeli v�etko, �e poznali aj to, čo 
tvorilo biele miesta. A či dne�ná mláde� má 
záujem o veci národné? Nie, preto�e ich 
nemá kto k tomu viesť -  ani doma: rodičia 
majú poväč�ine existenčné problémy, ani v 
�kole: lebo to osnovy nepredpisujú (a 
učiteľov ani počas �túdia na to 
"nepripravovali"). 

Na záver vám ľuďom z NSS a SP 
chcem povedať, �e obdivujem mnohé va�e 

aktivity a tie� zdravé snahy ustrá�iť v�etko to, čo je slovenské. 
Pokračujte v trende uchovania v�etkého slovenského, bojujte 
naďalej proti tým, ktorí zabúdajú, alebo chcú v�etko vymazať z 
histórie ná�ho malebného Slovenska. Ale to musia chcieť 
v�etci, nie len zopár nad�encov..... ! 

Spracovala redakcia 

 
�Paneurópske hodnoty� v praxi 

 
 

V mnohých slovenských rodinách bola kniha v�dy 
vzácnym darčekom, neobi�li sa bez nej ani jedny Vianoce 
a patrila ku blaho�elaniu pri v�etkých narodeninách. 
V posledných rokoch v�ak, paradoxne so v�eobecným úpadkom 
kultúry, knihy neúnosne zdra�eli a stali sa takmer nedostupným 
tovarom pre  občanov s príjmom, ktorý sotva stačí na pre�itie. 

Dlho som si odkladala korunky, lebo u� dávno som 
tú�ila po peknej slovenskej knihe o slovenských dejinách od 
slovenského autora. Mala som záujem o tieto knihy: 
L. Zrubec: �Kragujevská vzbura� 
M.Ďurica: ��Stopäťdesiat rokov v �ivote národa� � vyd. LÚČ 
J.Steinhubel: �Nitrianske knie�actvo� � vyd. VEDA 
a Litecký- �véda: �Labyrint/Hlavou o múr�- Vyd. ELENPRINT 

Nav�tívila som Kníhkupectvo LIBRO v Seredi na ulici 
D.�túra, v ktorom som v minulosti dlhé roky nakupovala knihy 
pre mláde� i pre dospelých. Nákup kníh v tejto predajni bol pre 
mňa v�dy pote�ením, jej predo�lá majiteľka p. Hanáková bola 
veľmi ústretová, a ak som jej povedala, �e to má byť darček, 
v�dy mi knihu zabalila do ozdobného papiera. Tento raz som 
v�ak tam mala nepríjemný zá�itok: 
Akonáhle padlo meno �Ďurica� � odpovedali mi: 
�Ďurica?, To je Matica � nemáme�. 

Povedala som, �e ju vydalo vyd. LÚČ a pýtala som si 
ďal�í titul. E�te dvakrát padlo �nemáme�. Jedine na �Nitrianske 
knie�actvo� odpovedali kladne (590.- Sk). Moja neopatrná 
poznámka �dobre ste zamerikanizovaní, keď nemáte knihy od 

slovenských autorov� � ich zrejme pobúrila, lebo mi 
podrá�dene odpovedali, �e �oni majú len to, čo ľudia pýtajú�. 

Ja na to: �Veď i ja pýtam.� A oni: �Áno, ale my 
nemô�eme nikomu vnucovať názor�. (??) Stihla som im e�te 
povedať, �e �do kníhkupectiev a do kni�níc nepatrí nijaký 
názor�. Veď ka�dý si kúpi, alebo po�ičia to, o čo má záujem. 
Jedinú knihu, �Nitrianske knie�actvo�, ktorú mi ponúkli, som si 
v tom sklamaní nekúpila � zrejme ju mali len preto, �e bola taká 
drahá. 

Z náv�tevy tohto kníhkupectva som mala veľmi zlý 
pocit. K tomu mi e�te pri�la na um nedávna príhoda z Mestskej 
kni�nice v Seredi, keď jej pani riaditeľka odmietla  objednávku 
knihy od nebohého Jergu�a Ferku: �Maďarské sebaklamy� 
a svoje rozhodnutie zdôvodnila: �Kni�nica je apolitická 
organizácia a mojím cieľom je vybudovať fond vysokej 
kultúrnej a umeleckej hodnoty. Autori, ktorí sa uchyľujú k �týlu 
nezlučiteľnému s paneurópskymi hodnotami a prejavujúci 
intoleranciu voči určitým skupinám obyvateľstva, nebudú mať 
v na�ej kni�nici miesto.� Keď sa čitatelia ohradili, �e kni�ka u� 
mala tretie vydanie, teda je úspe�ne predávaná � dostali 
odpoveď: �A e�te poznámka na okraj :  predávanosť knihy nie 
je jediným meradlom hodnoty literárneho diela. Keby som si 
osvojila optiku ná�ho čitateľa, najkvalitnej�ími periodikami by 
boli bulvárne časopisy a najkvalitnej�ou knihou Mein Kampf.� 

Nu�, čo k tomu dodať. Azda je vhodné pripomenúť, �e 
paneurópizmus je politické hnutie usilujúce sa o vytvorenie 
spojených �tátov európskych. Ako je potom mo�né, �e kniha 
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o dejinách Slovákov, v ktorej jej autor Jergu� Ferko dokazuje 
dlhoročné úsilie Maďarov  dejiny prekrucovať len na slávu 
veľkého Maďarska a na poni�ovanie a zatracovanie 
slovenského národa � je taká neprijateľná a čo má spoločné 
�s nezlučiteľnosťou s paneurópskymi hodnotami?� A o akom 
názore to bola reč v spomínanom kníhkupectve?  Prečo sa na 
mňa dívali ako na nejakého opovrhnutia hodného vyvŕheľa 
spoločnosti len preto, �e som si pýtala knihy od slovenských 
autorov? Či som tým vyjadrila, �e neuznávam cudzích autorov?  
A prečo pri slove �Matica� bolo cítiť toľko nesúhlasu a nevôle? 
To na�e médiá majú a� taký úspech, �e v�etko slovenské je 
zavrhované ako menejcenné? Prečo sa americká zástava trepoce  
v ka�dom americkom filme, aj v tom bez najmen�ej umeleckej 
hodnoty, plnom násilia a krviprelievania � a teda denne ju 
vidíme na obrazovke niekoľkokrát? � a slovenská nezaveje ani 

pri zakončení vysielania STV? Prečo sa na�i �tátnici necítili 
urazení, keď im americký prezident podal ruku v rukavičke?: 

Matej Hrebenda urobil veľký kus záslu�nej práce, 
roz�iroval medzi slovenským národom slovenské slovo. Mnohé 
� aj tie najchudobnej�ie slovenské rodiny  vlastnili jeho 
zásluhou slovenský kalendár, bibliu, ver�e Sama Chalúpku, 
Janka kráľa či Slávy dcéru. Predajne Mateja Hrebendu boli 
v súčasnej totalitnej demokracii zru�ené!! Komu a prečo 
preká�al predaj slovenskej knihy za men�í prístupnej�í peniaz? 
Prečo mô�u byť Američania, Francúzi, Maďari, Taliani...takí 
hrdí na svoju vlasť? Zrejme preto, �e je to prirodzené právo pre 
v�etkých obyvateľov planéty Zem? Prečo my máme byť iba 
Európania, keď sme od roku 620 � od Samovej rí�e � 1385 
rokov - slovenský národ? 

 
�Nikomu nemo�no upierať právo, aby sa cítil láskou zviazaným s národom , nikoho nemo�no oslobodiť ani od povinnosti, 

aby túto lásku preukazoval aj činom.�  
(Andrej Brázda Jankovský)  

 
Bla�ena Krivo�íková 

 
Anarchia v praxi� 

 
Pokojnú atmosféru tohoročnej uhorkovej sezóny 

naru�il u na�ich západných susedov zásah polície proti 
účastníkom nelegálneho stretnutia priaznivcov tzv. tanečnej 
hudby. Polícia vraj zasiahla neprimerane, keď preru�ila akciu, o 
ktorej ka�dý vie, �e prebieha bez povolenia príslu�ných úradov 
a je semeniskom predaja drog. Zásah odsúdilo mnoho českých 
politikov a samozrejme účastníkov akcie a ich prívr�encov, 
ktorí dokonca zorganizovali demon�trácie, ktoré sú vraj 
najväč�ie od roku 1989. Nu� proti gustu �iaden di�putát, no 
predsa len sa mi zdá, �e tieto prirovnania a vyhlásenia sú 
minimálne pritiahnuté za vlasy. Veď predsa tá akcia bola 
nelegálna, jej organizátori si teda nesplnili povinnosti, ktoré im 
ukladá zákon. Navy�e účastníci tejto akcie, ktorá sa 
mimochodom konala ka�dý rok, neuposlúchli výzvy polície a 
následne na policajtov zaútočili. Komentáre v novinách a iných 
mediálnych prostriedkoch sa týmto aspektom problému obratne 
vyhli a obhajovali účastníkov tým, �e si chceli len zatancovať a 
zabaviť sa. Podľa nich teda nemô�u byť porovnávaní 
s militantnými demon�trantmi či neonacistami. Nu� aj tak sa dá. 
Ak si teda niekto zmyslí zasiahnuť proti ľuďom, ktorí poru�ujú 
zákon, musí brať ohľad na ich politickú príslu�nosť a názory. 
To mi z komentárov na�ich médií jednoznačne vyplynulo. 
Navy�e sa mi nezdá, �e by účastníci takýchto pochybných 

stretnutí len tancovali. Ka�dý predsa vie, �e na podobných 
akciách anarchistického typu sa drogy predávajú na kilá. Máme 
sa na to len tak pozerať, aby sme náhodou neporu�ili nejaké 
ľudské právo odpadu, ktorý si pojem právny �tát pletie s ich 
vysnívanou anarchiou? 

Roman RS

 
 

Slovenské rasové zákony 
 

Vládna koalícia (za pomoci opozície) pripravila unikát: 
nové rasové zákony. Nový antidiskriminačný zákon (fakt, �e 
pripú�ťa pozitívnu diskrimináciu) je obdobou rasových 
zákonov. Podstata týchto zákonov spočíva vo fakte, �e ak občan 
�tátu prinále�í k určitej rasovej alebo etnickej skupine (Cigán), 
má voči ostatným občanom výhody, ktoré pochádzajú výlučne 
z faktu jeho prinále�ania do tejto skupiny. Presne o tom je tzv. 
pozitívna diskriminácia, ktorá je podľa vyjadrení ústavných 
činiteľov v súlade s ústavou. Dovoľte mi citovať z ústavy: 12/1-
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné 
práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné 

a nezru�itelné. 12/2-Základné práva a slobody sa zaručujú na 
území Slovenskej Republiky v�etkým bez ohľadu na pohlavie, 
rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a nábo�enstvo, politické, či iné 
zmý�ľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslu�nosť 
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 
postavenie. Nikoho nemo�no z týchto dôvodov po�kodzovať, 
zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Realita je nám v�etkým 
známa a vieme, �e nielen na danom zákone, ale aj na mno�stve 
iných úľav, uprednostnení a výhod sa podieľajú takmer v�etky 
ministerstvá - ministerstvo �kolstva, práce a sociálnych vecí, 
financií.. atď. Bolo by len veľmi ťa�ké vypočítať v�etky výhody 
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a úľavy, ktoré sa na�im cigánskym spoluobčanom dostali. �Ako 
sa o ne museli zaslú�iť?� Nijako! Stačí len, �e majú správnu 
farbu ko�e-�iadne vynalo�ené úsilie nie je nevyhnutné. Strana 
SMK, mimovládne organizácie a tzv. antirasisti pokrikujú, �e 
týmto zákonom chcú len �vyrovnať� postavenie Cigánov voči 
majorite. To, �e pritom �liapu po právach tejto majority je 
sekundárne a nikoho z nich to, zdá sa, nezaujíma. Predpovede 
o budúcnosti, na ktoré sme  upozorňovali u� dávno sa dnes 
stávajú slovenskou realitou. Narodili sme sa na Slovensku, 
av�ak rozprávame nesprávnym jazykom - slovenčinou a máme 

nesprávnu farbu pleti - bielu. Platíme dane, čím ďalej vy��ie 
účty za vodu, elektrinu, teplo a mno�stvo iných vecí, staráme sa 
o svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí, robíme nadčasy, 
aby sme u�ivili rodinu a zaistili jej aspoň základný �ivotný 
�tandard, takmer sa nestretávame s priateľmi, lebo na to 
nemáme čas a �na�a� vláda schváli zákon, na základe ktorého je 
90% Slovákov znevýhodňovaných na rasovom a etnickom 
základe a zvýhodnená je tá skupina, ktorá v�etky spoločenské 
princípy a �tandardy ignoruje.  

(MP)
 

 

Prečo? 
 

Prečo je dnes svet taký, aký je? Prečo dopustíme 
zločiny, ktoré sa páchajú na na�om národe? Prečo je v na�ich 
du�iach čoraz menej miesta pre rodolásku, lásku k vlasti? Azda 
sme vymenili krásu slovanskej du�e za hmotársku skazu? Tieto 
otázky si polo�í ka�dý rodoľub, keď vidí, ako sa mení dne�ná 
spoločnosť. Spoločnosť, ktorá sa obrátila chrbtom k odkazu 
predkov, ktorí odovzdali túto zem do na�ich rúk. Na�i dávni 
predkovia chránili túto zem pred nájazdmi avarských, 
tureckých, mongolských a hunskych hôrd. A my si teraz 
nevá�ime ich obete a úsilie? �túrovci boli prenasledovaní, 
preto�e nám chceli zaistiť slobodu. A my teraz tú slobodu 
odmietame? Otec národa Andrej Hlinka bol roky väznený, ná� 
jediný pán prezident Jozef Tiso zomrel na �ibenici pre lep�iu 
budúcnosť slovenského národa. A my e�te dopustíme, aby 
�pinili pamiatku na�ich veľkých vlastencov? Po ka�dom 
takomto čine sa z nás vytráca ten �ivotodarný slovanský duch. 

Ka�dým momentom slabne pre neochotu a ľahostajnosť ľudí. 
Prečo tomu tak je? Na�e du�e napadol zhubný vírus. Tento vírus 
má mnoho podôb. Raz sa nazýva kapitalizmus, inokedy 
komunizmus, liberalizmus a sionizmus. Oblasť nakazená týmto 
vírusom je aj u nás v Európe, volá sa EÚ. Dá sa zabrániť 
epidémii tejto choroby? Rozhodne áno!!! Tým, �e v nás bude 
rásť pocit hrdosti na svoj národ, tým sa stanú na�e du�e odolné 
proti skaze, ktorá nás ničí. Veď predsa my, Slovania máme byť 
naozaj na čo hrdí. Stáročia sme bránili hranice Európy pred 
nepriateľmi európskej civilizácie. Tak ju bráňme aj teraz, 
v rozhodujúcej chvíli! Tým �e nás bude čoraz viac, bude vírus 
čoraz slab�í a� nakoniec zanikne. Tým, �e sa postavíme úpadku 
a prestaneme byť ľahostajní a nečinní. Toto je cesta, ktorou 
treba ísť. Tak prečo po nej nejdeme? PREČO?! 

Hromoslav

 
Máme právo sa vzdať a byť otrokmi? 

 
Sterilná národná hrdosť vládnej koalície je u� 

odpudzujúca. Jej tvrdo�ijná ľahostajnosť voči v�etkým �tátnym 
sviatkom je prejavom hrubej neúcty k �tátu, v ktorom vládne 
iba vďaka tomu, �e vznikol! 

Keby e�te jestvovalo �zlaté Československo� ako si 
na�e veličenstvá so slzami v očiach vzdychajú, boli by dnes 
radovými občanmi a nie členmi vlády, či poslancami. Brodili by 
sa �ivotom ako malí úradníčkovia, podnikoví funkcionárikovia, 
či majstri v továrenských dielňach a pod. Rozhodne by 
neoplývali bohatstvom, akým sa honosia v súčasnosti. 
Ignorovať �tátne sviatky SR - 1. január, 5. júl, 17. júl, l. 
september a pamätné dni - a potom 4. júla úctivo poskakovať 
pred budovou amerického veľvyslanectva doká�u len tí, čo za 
v�imné zlo�ia poklonu hocikomu. Títo ľudia, ktorí Slovenskej 
republike nevedia prísť na meno, posluhovali pánom v Prahe 
a Moskve, teraz vo Washingtone, Bruseli i Budape�ti � v�etko 
jedno komu, preto�e nemajú v srdci zakotvený základný princíp 
mravnosti: milovať a byť hrdý na svoju vlasť, na svoj rodný 
jazyk a národ, z ktorého pochádzajú. Správanie vládnych 
činiteľov je hanebné! A to e�te nespomínam vydrancovanie 
Slovenska, ktorému sa nejeden venuje u� druhé volebné 
obdobie za obrovský osobný finančný zisk. Rýchlo a iste sa 
vraciame do čias Rakúsko-Uhorska! V�etko slovenské je 
vystavené posmechu, vzdelanie Slovákov sa potláča, slovenská 
kultúra zanedbáva. Uprednostňujú sa cudzie jazyky � najmä 
anglický a predov�etkým maďarský, zatvárajú sa slovenské 
�koly, múzeá, chátrajú slovenské kni�nice, rozsypávajú sa 
slovenské historické pamiatky, mnohé unikátne skvosty 
architektúry, ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia ako 

kedysi drotári. Vy�e 400 tisíc Slovákov v Maďarsku sa stalo 
obeťou krutej asimilácie. Kým v maďarskom parlamente nemá 
Slovák ako poslanec �ancu, v NR SR sú Maďari nielen 
poslancami, ale členmi vlády � ministrami, �tátnymi 
tajomníkmi a v ich rukách je aj miesto podpredsedu parlamentu. 
Napriek tejto skutočnosti, ktorá nemá vo svete obdobu, sa 
novopečená poslankyňa Európskeho parlamentu Edita 
Bauerová tam u� stihla posťa�ovať, �e na Slovensku sa 
nedodr�ujú práva men�ín a �iadala, aby poslanci maďarskej 
národnosti rokovali v Slovenskom parlamente v maďarčine. 
Podpredseda NR SR Béla Bugár je nespokojný, �e slovenský 
veľvyslanec v Maďarsku e�te neovláda maďarský jazyk, ale 
nepreká�a mu, �e maďarský veľvyslanec na Slovensku 
neovláda Slovenčinu. Návrat do čias Rakúsko-Uhorska 
podčiarkujú aj maďarské sochy, súso�ia a pamätné tabule, ktoré 
rastú na slovenskom území ako huby po da�di, bez ohľadu na 
to, �e sa nimi vzdáva hold prenasledovateľom Slovákov, kým 
akékoľvek pripomenutie slovenských dejín vhodným 
pomníkom sa musia Slováci nekonečne doprosovať, väč�inou 
bezvýsledne, lebo slovenská vláda ich aktivitu nepodporuje. 
Celá protislovenská ofenzíva je oproti minulosti omnoho 
dokonalej�ia, a teda aj jej dopad je čoraz hrozivej�í. Poprední 
verejní činitelia úspe�ne vydávajú knihy, ktorých hlavnou 
témou je prekračovanie slovenských dejín, dokonca i udalosti 
z posledných rokov sa v nich prefarbujú a ich pravý zmysel sa 
vymýva z pamätí občanov. Najnebezpečnej�ie v týchto 
hanopisoch je to, �e maďarský národ je v nich predstavovaný 
ako nadradený, od ktorého sa majú Slováci učiť a ktorému majú 
byť vďační za svoju existenciu. Elektronické médiá - aj STV! - 
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v spolupráci s printovými médiami v tomto duchu vyvíjajú 
trvalé úsilie formou rozličných protinárodných relácií, formou 
verejných besied, kam zásadne pozývajú osoby podobného 
zmý�ľania. Pozývané osoby rozčleňujú spoločnosť na 
primitívov, to sú tí, čo majú iný názor a na �slu�ných ľudí� � 
ELITU, to sú tí, čo s nimi súhlasia. S verejnou mienkou sa u� 
dávno surovo manipuluje. Vládna koalícia odstraňuje z médií 
ka�dý opozičný názor. Dôkazom je zru�enie vysielania 
nitrianskeho rádia Hviezda FM 
a 23.júla 2004 vy�lo posledné číslo 
opozičného denníka Nový deň, ako 
výsmech Ústavy SR, čl. 26/1 = 
Sloboda prejavu a právo na 
informácie sú zaručené a čl. 26/3 = 
Cenzúra sa zakazuje. Tak�e Heil, 
demokracia! Celoplo�ne je v�etko 
slovenské vystavené posmechu 
a vlastenectvo je nahradené slovom 
�ovinizmus. Nárok na vlastenectvo, 
na národné sebavedomie sa 
v konečnom dôsledku na Slovensku 
priznáva len občanom maďarskej 
národnosti. Irónii a výsmechu sa 
nevyhla ani Slovenská �tátna 
hymna, čo sa nestalo v �iadnom 
inom európskom �táte! Tragédiou 
Slovenského �tátu je účasť 
vládnych činiteľov 
v protislovenskom ťa�ení, a to vo 
v�etkých sférach materiálnych 
i duchovných. Stupňujúce sa 
drancovanie obyvateľstva vyústilo 
do samovra�ednej ľahostajnosti 
k verejnému dianiu. Systém �ivota 
�z ruky do úst� trvá u� dlho a ubíja 

v�etky nádeje v lep�iu budúcnosť. Na�e panstvo v�etko 
ospravedlňuje vstupom SR do EÚ a opité svojim víťazstvom si 
nechce priznať, �e vsotilo republiku z jedného chomúta do 
druhého. Pod  �ochranou� európskeho dá�dnika sme pri�li 
o �tátne bohatstvo, o národnú slobodu a dostali sme diktát, čo 
nesmieme a čo musíme. Vieme, čo dala Európa svetu a vieme, 
�e odjak�iva sme v nej. Vieme, �e dala svetu kresťanstvo, 
civilizáciu, ale priniesla aj ideológiu a dve svetové vojny. Ale 

prečo máme byť jej otrokmi? Na 
záver sa natíska otázka: máme 
právo rezignovať? Veď �ijeme, 
počnúc Samovou rí�ou, a� 
doposiaľ v 1384. roku svojho 
jestvovania. Slovenský národ 
pre�il v�etok útlak, ka�dú porobu, 
v�etky vojny a v�etky �izmy, čo 
sa nad ním prevalili. A ako 
zázrakom si zachoval svoju reč 
a má o tom rukolapné dôkazy od 
Proglasu a� po súčasnosť. Máme 
právo poddať sa v�etkým 
skupinám zradcov a podvodníkov, 
čo vládnu nad nami a nezále�í im 
na Slovenskej republike, súc 
sluhami cudzích pánov za 
judá�sky me�ec peňazí.  Kto 
z nich je men�í, bezvýznamnej�í, 
úbohej�í? My, alebo oni?  
POZDVIHNIME SRDCIA! 
A pamätajme na slová ná�ho 
potupne popraveného prezidenta: 
�Kto chce ubiť národ, musí mu 
najprv rozbiť �tát, keď mu rozbije 
�tát s národom si ľahko poradí!� 

(MP)
 

 
Rodina v súčasnosti 

 
�Rodina nie je na to, aby rozvinula pred časom rozum svojho dieťaťa, to ponechá na �kolu, ale nemô�e nedbať vychovávať 

v dieťati citový �ivot. Táto výchova citová, aby dieťa vedelo byť ne�né, horieť láskou, aby vedelo obetovať, byť verné, to musí dať 
dieťaťu rodina. Ako sa dieťa v rodine vychová, tak pôjde svetom. Nikto viac nenapraví, čo sa v rodine pokazilo.�  

Jozef Tiso 
                     

V poslednej dobe veľa premý�ľam nad tým, čo formuje 
ľudskú myseľ. Pri�iel som na to, �e to je rodina ako základná 
bunka spoločnosti. Nenadarmo sa hovorí, �e rodina je základ 
�tátu. Musíme si priznať, �e rodinný �ivot Slovákov je 
v dne�nej dobe v rozklade. Pri súčasnom politickom 
a ekonomickom stave je rodič postavený do úlohy �tvaného 
zvieraťa, ktoré nemá čas na nič, iba na zarábanie peňazí. Keď sa 
vráti s práce domov, tak sa nevládze venovať svojim deťom. Ich 
ratolesti potom trávia čas pri TV, alebo sa jednoducho nudia. 
Takéto deti potom vychovávajú programy plné násilia, drog, 
pornografie. Dne�né televízne stanice učia deti iba hmotárstvu 
a internacionalizmu. Takéto rodinné pomery nútia ľudí, aby sa 
stali individualistami a to je pre rodinu úplný koniec. Dne�ná 
vláda núti pracovať oboch rodičov. Núti matku drieť na úkor 
výchovy svojich detí. Veď čo nahradí pravú materinskú lásku ? 
Azda TV ? Musím jednoznačne povedať, �e nie ! Materskú 

lásku nenahradí nič na svete, preto�e to je najsilnej�í cit na 
svete. �ena by mala byť strá�kyňou �ivota a nie stroj zarábajúci 
peniaze. Mu� by mal byť ochrancom a �iviteľom rodiny, mal by 
urobiť v�etko, aby naplnil potreby svojich blízkych. Ak sa 
nezačnú vytvárať pravé slovenské rodiny, tak sa v na�ej 
spoločnosti nezmení nič. Akosi sme stratili ten slovanský cit pre 
rodinu. U� Ľudovít �túr sa vo svojom diele Slovanstvo a svet 
budúcnosti vyjadril o slovanských rodinách takto:  �Nikde inde 
nemá slovo �rodina� taký vrúcny význam ako u Slovanov, 
nikde inde sa na nej nepodieľajú jej členovia tak �ivo ako 
u nich. Nijaký iný národ neslávi rodinné sviatky s toľkou 
srdečnosťou, poéziou, nádherou ako Slovania.�  

Stratili sme u� tento cit ? Vari sme prestali byť 
Slovákmi, Slovanmi ? Na to si musí odpovedať ka�dý sám. 

Hromoslav

 
 

 
Neuhnúť od dverí 

Reči �elezných mu�ov zhrdzaveli záhadnou hrdzou,
mramorová �krupina a vo vnútri čierna hlbina, 
cítiť ako bije tá posledná hodina. 
Ako keď mi budú zvoniť do hrobu 
a takto ma tam len vlastní dovedú. 
 
Gavalierska čapica, elita, 
na vládny stolec zasadla temnota. 
Tú �lč zo zlatého taniera im lízať, 
Ameriku ctiť a vzývať. 
Ten kroj slovenský si vyzliekol 
za �perky zlaté, pôdu si zariekol. 
Osemdesiaty deviaty rok,  
�e vraj ku slobode krok? 
A ľud slepo: veriť, dúfať, 
nevládze u� mocných pokú�ať. 
 
Hladíme pravde priamo na pery, 
stačí len neuhnúť od dverí. 

Veronika
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Nech �ije demokracia 

 
Pred mesiacom prebehla médiami správa o podaní návrhu na zákaz SP � NS za jednotlivé body jej programu, ktoré sú vraj 

v rozpore s demokraciou a priamo vyzývajú k zavedeniu nedemokratického systému vlády. Nu� aj tak sa tá ich ospevovaná 
demokracia prejavuje v praxi. Potieraním ka�dého názoru, ktorý nie je v súlade s ich agendou. Tak to nakoniec bolo v�dy, ka�dý kto 
presadzoval zmenu politického myslenia a zriadenia bol prenasledovaný, väznený, upaľovaný, zakazovaný� Zdá sa, �e ani na�a 
vraj demokratická spoločnosť nie je výnimkou. Tá tzv. demokracia je len o tom, aby si ľudia masírovaní mediálnymi mágmi raz za 
�tyri roky vybrali toho, kto ich povedie. No to, ktorým smerom sa budú uberať, to si u� vybrať nemô�u. A ak sa niekto odvá�i 
navrhnúť, aby sa na�a krajina vybrala iným smerom ne� sa uberá dnes je rovnako ako v minulosti označený za ne�iadúceho 
bosoráka a na jeho hlavu sa zosypú kliatby novodobých inkvizítorov a strá�cov jedinej správnej cesty. A argument, �e v programe 
politickej strany nemô�u byť protidemokratické princípy? To by sme sa najprv museli usilovať o zákaz KSS, ktorá sa otvorene hlási 
ku komunistickej totalite, ktorú má časť ná�ho obyvateľstva v pomerne čerstvej pamäti. A navy�e mi príslu�ná polemika o tom, �e 
politická strana  nemô�e mať vo svojom programe nič, čo odporuje demokratickému zriadeniu a kritizuje ho, pripomína 
prednovembrové časy. Aj vtedy sme mohli vysloviť svoje názory, ak pravda�e ne�lo o protisocialistické a protisovietské názory. Zdá 
sa, �e dne�ná vládna garnitúra dávala na politických �koleniach skutočne dobrý pozor a mnoho sa toho na ňu nalepilo. 

Roman RS 
 

Nemáme právo mlčať! 
 
 

„PROPAGANDA = komunikácia politických a iných názorov vyjadrujúcich skupinové záujmy, ktorá vychádza 
z ideologických centier medzi radových občanov (masy), daktorých alebo v�etkých jej sociálnych skupín. PROPAGÁCIA = 
roz�irovanie ideí, smerov, ideológie.� 
 

PROPAGAČNÁ RELÁCIA �POD LAMPOU� � 
STV2 � júl 2005 � sa začala, zrejme preto, aby bolo ka�dému 
jasné, čo je v na�om zbedačenom �táte najdôle�itej�ie, ponosou 
M. Duraya, ktorý na otázku propagandistu Hríba, ako sa 
Maďari cítia na Slovensku, odpovedal, �e on sa cíti veru zle, 
lebo sa stále vyvolávajú protimaďarské nálady a vyťahuje sa 
maďarská karta. Vzhľadom na dátum vysielania sa divák 
právom domnieval, �e �verejná beseda� bude venovaná 
�tátnemu sviatku svätých vierozvestcov � patrónov Európy. Ale 
kde�e! To by sa predsa musel spomenúť incident v Komárne 
z 5. júla 2005, ktorého autormi boli asi 40 občania MR 
z Budape�ti, Gyóru, Dunaujvárosu a iných maďarských miest. 
Zneu�ili cyrilometodský sviatok a Deň Slovákov celého sveta, 
hajlovali pred Domom MS a pod sochou M. R. �tefánika 
a roztrúsili po okolí vence, ktoré im tam na znak úcty polo�ili 
Slováci i členovia Slovenskej pospolitosti. Nafúkaný iredentista 
Duray si ani náhodou nedal otázku, ako sa cítia Slováci na 
Slovensku, keď neonacistická banda si príde z cudzieho �tátu na 
na�e územie vybavovať svoju Trianonskú �krivdu�, či 
vyhlasovať juhoslovenské mestá za svoje �prastaré maďarské 
lokality�. 

Okrem toho dotyčný pán pova�uje národnosť za veľmi 
intímnu tému a výraz �men�ina� ho výsostne urá�a. Slovo 
men�ina zásadne chápe iba v aritmetickom zmysle slova. Hoci 
slovo men�ina je men�ia časť celku, je �z dosahu jeho chápania 
a chápania v�etkých občanov maďarskej národnosti�. Neprijíma 
ani skutočnosť, �e Maďari (aj s mnohými Cigánmi) predstavujú 
u nás 10% a ostatných obyvateľov je 90%. 

Prítomný besedujúci novinár Attila Lovász veľmi 
zaujato vysvetľoval, �e Maďari sa na Slovensku preto cítia zle, 
lebo sú men�inoví a teda �je veľmi tragické socializovať sa ako 
men�ina�. U� z týchto postojov je jasné, �e Maďari v�eobecne 
sú zaťa�ení nebezpečným pocitom nadradenosti nad ostatnými 
národmi, čo sme u� v Európe mali a spôsobilo to stra�nú 
tragédiu. Nestačí pripomenúť, �e Slováci �ijúci v Maďarsku sú 
u� takmer neviditeľní, veď ich zostalo zo �tyroch stotisíc sotva 

10 � 12 tisíc. Okrem starých ľudí u� nevedia po slovensky 
a v�etko, čo v MR existuje ako �slovenské� je iba ako 
SKANZEN pre náv�tevy cudzincov. 

Maďarská republika, toti�, mô�e vystrájať koľko sa jej 
páči, tam nechodia upozornenia o poru�ovaní ľudských práv, to 
len Slovensko je u� roky pod európskym drobnohľadom! 
Slovenských Maďarov nezaujíma, �e slovenská men�ina v ich 
materskej krajine nemá zastúpenie v maďarskom parlamente, 
a �e napr. minister slovenskej národnosti je tam nielen 
neznámy, ale aj neprijateľný pojem! Systematická asimilácia 
v�etkých národnostných men�ín v �demokratickom� Maďarsku 
� nedostatok �kôl v ich jazyku, nemo�nosť zapojiť sa do �ivota 
bez stopercentnej znalosti �tátneho jazyka, a pod. � bola 
zámerom v�etkých maďarských vlád � a úspe�ne ju zavŕ�ili � 
bez pov�imnutia RE i EÚ!! 

Na besede bola prítomná i herečka Sidi Tobiá�ová, 
ktorú slovo �men�ina urá�a, cíti sa dobre len na �itnom ostrove, 
a keď ho musí opustiť, je veľmi smutná�. To znamená, �e inde 
na Slovensku sa tie� zle cíti? Prečo sa teda obetovala a pri�la si 
sadnúť pod lampou? Vraj skoncovala so v�etkými novinami, 
ktoré uvádzali jej meno s príponou � ová. Keď sú na�i Maďari 
takí hákliví, prečo si nikdy nepolo�ili otázku, ako sa cítia 
Slováci �ijúci v spoločnom �táte so stále nespokojnou 
men�inou, keď predstavitelia SMK spolupracujú s vládou 
cudzieho �tátu bez toho, aby o tom upovedomili na�u vládu 
a na�e ministerstvá a juhoslovenské mestá sú pre nich � staré 
maďarské mestá� v ktorých má MS svoje domy. (Bugár). 

V na�ej staroslávnej Nitre, v slovenskom Betleheme 
pod Zoborom je mestské zastupiteľstvo s maďarskou prevahou, 
hoci v meste �ije 70% Slovákov! Primátor mesta, pán Belica, 
nevyu�il svoju prítomnosť na verejnej besede a nepovedal 
pravdu, okolkoval, mudroval a len jemne spomenul, �e Slováci 
majú tam ťa�kosti  pri uplatnení sa v zamestnaní a e�te aj toto 
nesmelé tvrdenie obhajoval tým, �e veď je to celoslovenská 
zále�itosť súvisiaca s nezamestnanosťou. 
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Historik Du�an Kováč a bývalý veľvyslanec v MR 
�tefan Marku� svorne tvrdili, �e sme stále �náchylní myslieť iba 
v kategórii nacionalizmu, máme v sebe ideál národného 
�tátu�(A čo �jednotný maďarský národ� v Ústave MR?) Vraj 
�nechceme byť Európania, nacionalizmus musí zmiznúť�- len 
nepovedali ktorý � a paradoxne pritvrdili, �e �typickou 
vlastnosťou Maďarov je silné národné povedomie�. Tak prečo 
ho my Slováci nesmieme mať? Nám u� nie je dovolené milovať 
svoju vlasť a byť hrdí na svoj národ? U Maďarov je to prednosť 
a u Slovákov zaostalý nacionalizmus? Slovenským Maďarom 
preká�a znenie Preambuly Ústavy SR a nielen preká�a, ale 
usilujú aj o vygumovanie slov �My národ slovenský� a nahradiť 
ich slovami �My občania SR�. Prečo farár na bohoslu�be 
v maďarskom jazyku na slovenskom území povedal v jednej 
jedinej kázni �tyridsaťkrát �my Maďari!�. prečo nie �my 
občania?� Veď Boh stvoril človeka, nie občana! 

Vraj v ka�dom VÚC vládne tá strana, ktorá má najviac 
hlasov, �prečo nám to v Nitre vadí, preto�e sú to Maďari?�- 
presne tak, pán Attila Lovász!- vadí nám, �e sa tu Maďari 
nevmestia do ko�e, �e v Nových zámkoch, v Leviciach ( to len 
napríklad!) majú v mestských zastupiteľstvách prevahu � teda 
panuje tu maďarský diktát. V�etci účinkujúci svorne vyhlásili, 
�e utváranie slovenských predvolebných koalícii �proti 
Maďarom� NIE JE normálne! A vznik SMK z troch 
maďarských strán normálne je? 

Maďari si ťa�kajú, �e sme nevďační, veď bez SMK by 
nebola mohla vzniknúť v roku 1998, ani roku 2002 vláda SR. 
Oni � Maďari sa nám postarali o to, �e vôbec máme vládu! 
Akoby to bolo normálne, �e zástupcovia 10%nej men�iny 
zaberajú 50% v�etkých významných postov vo v�etkých 
rezortoch SR. 

Pani Tobiá�ová by si �elala, aby medzi Slovákmi 
a Maďarmi bolo �viacej úcty�. Koľko úcty chcú e�te od národa, 
ktorému jednostaj hudú pesničku o autonómii a pritom sa mu 
posmievajú, �e si robí z autonómii stra�iaka, lebo nevie, �e je to 
�len� samospráva! Mô�e byť reč o úcte ak na Slovensku ako 
huby po da�di vyrastajú maďarské pomníky, akýsi vtáci turuly 
� symboly pôvodu Maďarov, a to na oslavu �zaujatia� vlasti! 
Vedia Maďari, čo znamená výraz �zaujatie�? Nemajú na mysli 
podmanenie cudzieho územia, či�e okupáciu? Akú úctu si 
zasluhuje národ, ktorý je taký  �sebavedomý, �e si myslí, �e nad 
neho v Európe niet�? (Marku�) 

Ako a prečo si máme Maďarov uctiť, keď Slovenskú 
republiku nazývajú �Felvidék�? Darmo Duray vysvetľuje, �e 
v Maďarsku felvidék nie je Slovensko. Prečo potom 
predstavitelia SMK sa na náv�teve Maďarska podpisovali ako 
zástupcovia Felvidéka? (Bugár, Csáky...) To si my Slováci 
nezaslú�ime, aby podpredseda slovenskej vlády a podpredseda 
slovenského parlamentu, ako i ministri a �tátni tajomníci 
maďarskej národnosti správne pomenovali ná� �tát? Akú úctu 
e�te majú Slováci vzdávať Maďarom, ktorí sú neskonale 
traumatizovaní Trianonom, stále sa do�adujú akejsi 
spravodlivosti, hoci Maďarsko bolo po vojne porazeným 

�tátom, bojujúcim po boku Hitlera na čele s fa�istom Horthym, 
ktorého si slávnostne pochovali a ná� Prvý slovenský prezident 
bol potupne popravený?! Akú úctu a lásku majú Slováci 
pociťovať k men�ine, čo má univerzitu vo svojom jazyku, ako 
�iadna iná men�ina v Európe, a predsa nemá toľko slu�nosti, 
aby prestala konečne na pôde bruselského parlamentu kydať na 
�tát, ktorý im dal viac ako dáva vlastnému �tátotvornému 
národu? Mimochodom, Maďarov aj slovné spojenie 
��tátotvorný národ� urá�a! � oni vôbec sú veľmi urá�liví 
a nevedia, �e Maďari sú �tátotvorným národom v Maďarskej 
republike, kde je slovenská národnostná men�ina ničím? Máme 
byť úctiví, ak sa po Slovensku roz�irujú mapy veľkého 
Maďarska, ktoré sú súčasťou učebníc v maďarských �kolách, 
ale i v �kolách na Slovensku s vyučovacím jazykom 
maďarským? Aká má byť e�te na�a úcta, keď �Maďarsko 
�okovalo svojím antisemitizmom � to sa Maďarom nevyčíta, ale 
Slováci by si to nesmeli dovoliť�? (Marku�). Máme si uctiť 
zlodeja slovenských historických pamiatok a zlodeja, čo si 
prisvojoval Slovákov a premenoval ich na Maďarov, ako boli 
napr. Petofi alebo Liszt? Bývalá poslankyňa slovenského 
v súčasnosti európskeho parlamentu pani Bauerová 
vyzdvihovala �demokratické� cítenie Maďarov skutočnosťou, 
�e Maďarom sa mô�e stať ka�dý svojou voľbou, kým Slováci 
musia dokázať svoj slovenský pôvod. Nu�, urobiť 
z negatívneho niečo pozitívne hodné obdivu � doká�e len 
Maďar! 

Je mo�ne, �e čitateľ získava dojem, �e tieto riadky, 
ktoré sa mô�u nazvať článkom len s určitou benevolenciou, sú 
plné neusporiadaných my�lienok, plné nezodpovedaných otázok 
� áno aj pocitu krivdy, ale aj VZDORU! Preto�e na Slovensku 
celkom otvorene preberá moc jedna rozpínavá národnostná 
men�ina a o jej jedinej pravde sa pravidelne predná�a 
v slovenskej verejnoprávnej televízii, vydávajú sa knihy a učí sa 
v �kolách. Vysokí �tátni úradníci sa zúčastňujú na slávnostnom 
odhalení mohutnej sochy krvilačného Attilu, a to na 
slovenskom území, na moravskom Velehrade sa zúčastnil na 
oslavách vierozvestcov sám prezident ČR Klaus, len na�i 
slovenskí panovníci sa tvária, akoby svätci Cyril a Metod pre 
Slovensko nič neznamenali. 

S obavami uva�ujem o tom, �e my starí sa čoskoro 
pominieme, a preto nemáme právo mlčať, lebo súčasní mladí 
ľudia, ktorí nepre�ili to, čo sme my pre�ili, nie sú odolní voči 
médiám, voči ich výchove k jednotnému mysleniu. Výchova ku 
kozmopolitizmu, zvelebovanie globalizácie, a pod., modeluje 
človeka � Európana, ktorý patrí v�ade, no, nepatrí nikam, ktorý 
je v�ade doma, no, nie je doma nikde, ktorý v�etko mô�e, no, 
nesmie nič, kto je v�etkým, no, nie je ničím � je len hračkou 
v rukách tzv. tretieho sektora, ktorého v�etka činnosť je 
zameraná proti v�etkému, čo nie je svetoobčianske a na 
presadzovanie globalizácie a liberalizácie v�etkého, čo je e�te 
slovenské. 

Bla�ena Krivo�íková 

  
 

Príbeh z okupovanej Palestíny 
 

Druhý deň sme boli pozvaní na obed k jednému ná�mu 
bratrancovi �ihadovi Ha� Mohamadovi. �ihad je obchodník 
s dreveným nábytkom a býva na samom vrchole kopca 
neďaleko domu mojej sestry. Býva na �tvrtom poschodí a nie je 
tam výťah. Tak sme museli s matkou výjsť hore pe�i, čo nám 
chvíľu trvalo. Matka bola unavená a stále hovorila, �e mala 
rad�ej ostať doma. Konečne sme do bytu do�li, a keď nám 

bratranec otvoril dvere, vítala nás veľká fotka malého 
päťročného chlapca, ktorá visela na stene. Chlapec na fotke sa 
smial a mal okolo krku omotanú palestínsku �atku. Matka sa 
pred fotkou zastavila a začala čítať nejaké ver�e z Koránu. 
Nechápal som, čo sa deje a spýtal som sa ná�ho hostiteľa, kto je 
to na tej fotke a čo sa mu stalo. Pozval ma dovnútra a keď sme 
sa posadili, odpovedal: �To je ná� syn Dia.� Keď videl, �e 
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nechápem, pokračoval: �Zavra�dili ho izraelskí vojaci, ale teraz 
o tom nebudeme hovoriť, vysvetlím ti to v�etko a� po obede.� 
Re�pektoval som jeho prianie a ostal som ticho. Ale behom 
obeda som sa nemohol ubrániť, aby som sa na tú fotku 
nepozeral a nepýtal sa sám seba, ako je mo�né, �e na svete 
existuje niekto, kto je schopný zavra�diť také nevinné dieťa. 

Keď sme po obede popíjali arabskú kávu, otočil som sa 
k �ihadovi a opýtal som sa: �Preboha, bratranec, u� mi konečne 
povedz, ako sa to stalo?� 

�ihad si povzdychol a povedal: �Koncom roku 1988 
Izraelci pustili mojho brata z väzenia. Keď bol u nás doma, 
usporiadali sme na jeho počesť malú oslavu. Pozvali sme rodinu 
a kamrátov na obed. Po obede sme v�etci vy�li vonku, aby sme 
sa rozlúčili s hosťami. E�te nejakú dobu sme postávali vonku a 
len tak sme debatovali, pričom som 
dr�al syna Dia v náručí. Asi sto 
metrov od nás stál izraelský tank a 
vojaci nás pozorovali. Brat sa ku 
mne naraz otočil a povedal: �Pozri 
sa, tie svine na nás mieria!� V tom 
okamihu okamihu ho jeden kamarát 
chytil za rameno a povedal: �Prosím, 
ka�li na nich.� Spomínam si, �e brat 
dr�al v rukách patričky. (Patričky sú 
korálky, ktoré nosia kňazi 
v kostoloch. Muslimovia ich tie� 
pou�ívajú pri modlení a dnes sa 
nosia ako ozdoba v rôznych farbách.) 
Ako sa prudko otočil, spadli mu 

z ruky na zem a on sa po nich zohol. Zároveň zradná strela, 
ktorá smerovala na mojho brata, zasiahla mojho syna Dia, 
preletela skrz neho a prevŕtala mi rameno.� Bratranec sa na 
chvýľku zarazil, nadýchol sa a pokračoval. �Nikdy v �ivote na 
to nezabudnem. Na rukách som mal synove črevá a čerstvé, e�te 
nestrávené jedlo z jeho brucha.� 

Jeho �ena začala plakať a nariekať a bratranec �ihad 
plakal s ňou. Po nich moja matka a sestra. Cítil som sa trápne a 
zlostne. Stále som si potichu opakoval: Bo�e na nebi, ako to 
v�etko mo�e� dovoliť? 

Po ceste domov nikto v aute nepovedal ani jedno 
slovo. Keď sme boli doma, mamka sa na mňa otočila a povedal: 
��ihadovi sa nedávno narodil dal�í chlapec a dali mu meno 
zavra�deného brata Dia. Chceli tým povedať, �e keď zavra�díte 

jedného, príde po ňom iný.� Ja 
som na to povedal: �V�ak Dia 
znamená v arab�tine svetlo, a 
svetlo nikdy nedoká�u zhasnúť. 
Zhasnú jednu sviečku, my 
zapálime druhú.� 
 

Dr. Nidal SALEH 
Z novej autorovej knihy: 

SVĚDECTVÍ O MORÁLNÍM 
ÚPADKU. 

(Knihu vydá vydavateľstvo 
EKO-Konsult-Bratislava)

  

Tie�intelektuál 21. storočia 
 
- Je to obyčajne mlad�í človek z väč�ieho mesta, s vy��ím 
vzdelaním a nadpriemerným príjmom.  
- Je nadmieru sebavedomý, netolerantný, vedomý si svojej 
dôle�itosti a v dôsledku toho má problém samostatne 
rozmý�ľať.  
- Pozná Viedeň, Parí�, ly�iarske strediská v Rakúsku a plá�e v 
Egypte, ale nevie kde je Vlkolínec.  
- S obľubou pou�íva anglické slová aj keď nechápe celkom ich 
význam a przní angličtinu aj slovenčinu.  
- Pojmy rodina, národ, rasa sú mu cudzie.  
- Pozná nákupné centrá a hypermarkety v celom okolí, ale do 
miestnej kni�nice e�te nezablúdil.  
- Má dostatok formálneho vzdelania a diplomov, ale chýba mu 
vzdelanosť.  
- V rozhovoroch opakovane prejavuje istotu a sebavedomie 
nedouka.  
- Číta, pozerá a počúva len to, čo je v súlade s jeho 
svetonázorom, podvedome sa bráni prijímať iné názory aby mu 
to nenaru�ilo jeho vratké presvedčenie.  
- Nepýta sa, nemá otázky, nehľadá odpovede, nemá 
pochybnosti, v�etko mu je jasné.  
- Na v�etko má hotovú odpoveď, ale nie z vlastnej hlavy, ale to 
čo mu vsugerovali médiá. Ale to nevie.  
- Stále má obavu, �e bude v spoločnosti rovnako vymytých 
mozgov nemoderný, �e nebude in. 
- Miluje filozofiu ja chcem, tu a teraz.  
- Je spokojný so svetom tak ako je a nechce ho zmeniť k 
lep�iemu. Nechápe svojich rovesníkov, ktorí idú do ulíc a chcú 
niečo zmeniť.  
- Verí informáciám, ktoré pre neho vyberú médiá a je du�evne 
lenivý hľadať si informácie sám.  

- Strávi viac času pozeraním televízie ako čítaním kníh.  
- Má sklon pova�ovať svojich názorových oponentov za 
osobných nepriateľov, pozerá nepriateľsky na ka�dého u koho 
cíti, �e by mu mohol naru�iť jeho názorovú rovnováhu.  
- Ak v televízii alebo v jeho novinách odsúdia nejakú knihu 
neuteká si ju kúpiť.  
- Pozná americké filmové trháky, ale Bojnický oltár mu nič 
nehovorí.  
- Myslí si, �e vie �iť a kto nezdieľa rovnaké názory, �iť nevie. 
Pojem viem �iť stoto�ňuje s vecami, ktoré sa dajú kúpiť.  
- Je obeťou mediálnej manipulácie prostredníctvom 
nepretr�itého toku jednostranne na neho cielených informácií. 
Neuvedomuje si to v�ak.  
- Je profesionál, �pecialista, ale nie vzdelanec, nemá dostatočný 
rozhľad a z toho dôvodu ľah�ie akceptuje hotové názory, ktoré 
mu médiá predkladajú.  
- Bojí sa byť konzervatívny.  
- Podlieha davovej psychóze a nemá dosť síl, aby sa zo zovretia 
médií sám vymanil.  
- On aj ľudia z jeho okolia majú strach byť odli�ní, 
nekonformní, nestádovití.  
- Číta SME, Domino Fórum, počúva rádio Twist, informácie 
hľadá na TA 3 a zábavu na Markíze.  
 
- Väč�inou je to mu�, u �ien sú tieto tendencie k mediálnemu 
zhlúpnutiu podstatne slab�ie.  
-  Neuvedomuje si, �e má vymytý mozog, vôbec si to 
nepripú�ťa a urazí sa ak mu to niekto povie.  
- Keď dočíta a� sem, tak je podrá�dený a myslí si, �e jeho sa to 
nemô�e týkať, on mozog vymytý nemá! 

 

 
 

Izraelskí vojaci- ka�dodenná súčasť palestínskych ulíc.
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Zábava 
 
Kto na Slovensku zvyčajne neplatí dane? 
- Ten, kto naozaj má financie na ne! 

 
Mikimu zvoní mobil: 
- �éfe! Ak dáte dopredu, čo ste sľúbili, 
zahlasujem. 
- Naozaj? A kto volá? 

 
Aký je rozdiel medzi socializmom 
a kapitalizmom? 
- Za socializmu si komunistov kritizovať 
nesmel, v kapitalizme kritizovať vládu 
mô�e�, ale nič ti to nepomô�e. 

 
Včera sme Dzurindovi s úctou VYKALI, 
dnes sa Miki na ná� zvysoka VYKALÍ. 

 
Za socializmu sme mali hovno. Teraz ho 
máme aj s DPH. 

 
Pí�e rómske dievčatko do poradne:  
- Mám 11 rokov a som e�te panna. 
Myslíte, �e môj otec je homosexuál? 

 
Pýta sa otec syna: 
- Počul som, �e chodí� s Aranou. 
- Prečo sa pýta�? Má� snáď niečo proti 
tomu? � zlostí sa De�ko. 

- Ale vôbec nie, - vraví otec, - keď som 
ja bol v tvojom veku, tie� som s ňou 
chodil. 

 
Úvaha slovenského cigána: 
- Či som Cigán a či Róm, moja �ena furt 
je v tom! 

 
Príde Cigán k lekárovi a sťa�uje sa, � ho 
bolí brucho. Doktor ho prehliada a pýta 
sa: 
- Tu vás bolí? A tu? A pili ste ten 
denaturák z toho vagóna na stanici? 
- Áno, pán doktor, pol litra, ale 
nepomohlo mi to, akurát sa mi zdá, �e sa 
u� začína stmievať.  

 
Aj učitelia si u�ijú svoje. Mladá pani 
učiteľka mi rozprávala o tom, ako 
skú�ala deti. Aby je povedali príklad na 
potravinový reťazec. Vyvolala aj 
De�inka, ten vstal, po�kriabal sa na 
kučeravej hlave a zahlásil: 
- Potravinársky reťazec je: my� � mačka 
� pes � a ja! 

 
Jeden chlap hovorí druhému po okupácii 
1968.  

-ČSSR je najneutrálnej�ia krajina na 
svete! 
-Prečo? 
- Nemie�a sa ani dokonca do svojich 
vlastných zále�itostí. 

 
Abrahám a Chaim sa stretnú po dlhom 
čase.  
- Chaim! � kričí Abrahám. �Ako sa má�? 
Čo tvoja rodina, deti? Pamätám sa, �e si 
mal troch synov. Museli u� vyrásť! 
- Ano, hovorí Chaim. � Pravda�e, sú u� 
dospelí. Jeden z nich �ije v Moskve 
a buduje komunizmus. Druhý �ije vo 
Var�ave a buduje komunizmus. Tretí �ije 
v Izraeli. 
- Aj on buduje komunizmus? � pýta sa 
Abrahám. 
Čo si sa zbláznil, v svojej rodnej krajine, 
aby budoval komunizmus?! 

Cigán Gejza príde na úrad a pýta sa: 
- Koľko musím mať detí, aby som dostal 
prídavky vo vý�ke 20 tisíc korún? 
- No asi tak 14. 
- Joj, tak to sa musím dvoch zbaviť. 
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Najúspe�nej�í politický spravodaj v SR (podľa www.naj.sk) Články, analýzy, preklady agentúrnych správ... 
 

Proti    Prúdu 
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