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Úvodník 
 

Útoky proti Slovenskej pospolitosti naberajú na intenzite. Presviedča nás to 
o skutočnosti, �e snahy o jej úradné zakázanie sú politickou objednávkou zo známych 
filantropických ló�ových kruhov, ktoré potrebujú mať zo Slovákov (a nie len z nich) 
osprostenú masu � stádo, vhodne pripravené pravidelným vymývaním mozgov na najhrub�iu 
manipuláciu.  

Táto dolárová čeliadka nepotrebuje vo svojom pláne svojho svetového impéria 
inteligentného človeka, ktorý si kladie otázky a očakáva skutočné informácie, aby si na ne 
dokázal odpovedať. Na�i �filantropi, humanisti a demokrati� chcú vidieť namiesto tradičného 
národa čriedu primitívov a namiesto mláde�e � budúcnosti národa, večne sa �zabávajúcich� 
adolescentov bez presvedčenia a bez výchovy k zodpovednosti a pevným nemenným 
hodnotám, ktoré by im pomohli na ďal�ej �ivotnej ceste rozli�ovať medzi dobrom a zlom. 
Cieľom tohto procesu, ktorého sme svedkami, je likvidácia národov, ich �pecifík 
a charakteristík.  

Prvým prostriedkom je zruinovať strednú triedu jednotlivých národných 
spoločenstiev. Zruinovať a o�obráčiť inteligenciu, ktorá bola v�dy svedomím národa a donútiť 
ju k emigrácii alebo k pasívnemu trpnému mlčaniu. Paralela je tu viac ako zjavná. Slovenskú 
spoločnosť degradovať na úroveň obyvateľstva latinsko-amerických krajín, ktorá sa skladá 
z 90% primitívnych platiacich otrokov tancujúcich s holým zadkom v rytmoch �kvalitnej� 
plechovej a syntetickej �hudby�, čakajúc na odpadky z USA.  
  Súčasťou stratégie nadnárodných uzurpátorov svetovlády je pomocou farebných 
obrázkových časopisov (70% farebných starostlivo vybraných fotografií + 30% e�te 
starostlivej�ie upravenej propagandy) a �nepolitických� komerčných televízií otvorene 
vysmievať národné symboly a osobnosti, národnú hrdosť a národnú jednotu a nahovoriť 
Slovákom, �e je to anachronizmus � zastaralá a prekonaná vec, patriaca do múzea. Tak sa 
národná hrdosť touto propagandou scvrkne na pokrikovanie na hokejových a futbalových 
�tadiónoch.  

A ďalej bude ná� �tát ovládať tých 10% zbohatlíkov, ktorí znudení nevedia, ako by 
pote�ili svoje otupené prasačie zmysly. Vedia, �e ka�dý z �ľudu� je ochotný za pár mizerných 
�obráckych tisícoviek urobiť zo seba opicu a zapredať samého seba a svoje ja (ak e�te nejaké 
má). Len nikto z nich nesmie rozmý�ľať a uva�ovať! Nikto nesmie mať svoj vlastný kritický 
názor. A ak ho má, tak ho nemô�e prezentovať na verejnosti. Preto potrebujú zničiť Slovenskú 
pospolitosť. Na Slovensku toti� nechcú vidieť sebavedomých, hrdých a k tomu e�te aj 
organizovaných Slovákov, ktorí vedia kto a prečo ruinuje ich vlasť a kto o�obračuje národ. Na 
Slovensku mô�e byť pánom hocikto, len nie Slovák. Platí tu zásada (výhodná pre novodobých 
otrokárov európskych národov) � čím hor�ie, tým lep�ie. Čím chudobnej�ia väč�ina, tým 
ľah�ie sa ovláda.  

Ľah�ie je v hlučnej pseudohudbe a v najprimitívnej�ej zábave zabudnúť na skutočné 
problémy okolo nás a zabudnúť na svoj pôvod a zmysel svojej existencie. Práve s tým počítajú 
a vedia, �e hrdý človek a sebavedomý národovec (práve toto slovo na�i ló�oví bratia majú 
v najväč�ej �láske�) bude jasne rozli�ovať a pomenuje pôvodcu národného a �tátneho úpadku 
a dekadencie spoločnosti v ktorej �ije.  

Bratia! Neklesajte na duchu a nebuďte skleslí! Bez obetí niet víťazstva. Aj keď sa 
nám bude niekedy zdať, �e prevaha na�ich neprajníkov je mo�nou zárukou ich víťazstva, 
nazapredajte a nezraďte na�u vlajku a na�u pravdu! 

Vieme, �e zastra�ovanie represívnych zlo�iek tohto re�imu priná�a neznesiteľný 
psychický tlak a ohrozuje vás aj existenčne.  

Pamätajte! TENTO BOJ MÁ ZMYSEL! Diabol má svoju konkrétnu podobu. Zlo 
mô�e triumfovať, ale v�dy iba dočasne! Zakape samo na svoju podlosť a zvrátenosť!  

 
SLOVÁK OSTAŇ VERNÝ!!! VLASŤ ŤA POTREBUJE! DNES A TERAZ!!! 
 

Redakcia Hlasu národnej strá�e 
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17. november 2005 - Bratislava 

  
Dňa 17. novembra 2005 sa mala pred Prezidentským 

palácom konať akcia na�ich bratov z o. z. Slovenská 
pospolitosť. Z dôvodov zrejmých, sa na riadne nahlásenú akciu 
členovia o. z. SP nakoniec nedostavili. Tesne pred 13. hodinou 
sa na miesto úradom "zakázaného zhroma�denia" začali zbiehať 
indivídua blízke o. z. ĽPR a iných podobným pochybných 
zdru�ení. Tieto zamaskované zjavy vzbudzovali pozornosť u� 
len svojím úbohým oblečením a �írením strachu okoloidúcim 
občanom. Podľa médií sa pred Prezidentským palácom údajne 
nachádzalo aj mno�stvo policajtov, čo bohu�iaľ nie je pravda. 
Pri incidente, ktorý sa tam odohral, nebolo �iroko ďaleko ani 
jedného! Treba podotknúť, �e zhroma�denia sa zúčastnili aj 
dvaja redaktori Hlasu národnej strá�e, ktorí boli napadnutí, 
najprv len slovne. Neostalo v�ak iba pri tom. Zo skupinky 

zrejme sfetovaných, prípadne podgurá�ených tie�občanov SR, 
hlásiacich sa k "hnutiu Antifa", začal jedného z redaktorov 
Hlasu NS provokovať, zjavne podgurá�ený, po u�i 
zamaskovaný zdanlivý anarchista. Keď videl, �e s očnou 
provokáciou neuspeje, pokračoval v napádaní slovnom - začal 
sa vyhrá�ať. Očividnú ignoráciu zo strany člena NSS nevydr�ali 
jeho nervy a preto zaútočil aj fyzicky. Samozrejme k útoku sa 
pridali aj ďal�ie jemu podobné indivíduá, aby na to nebol sám. 
Táto úbohosť zo strany "Antifa" sa zaobi�la na�ťastie bez 
zranení. Následne boli členovia NSS donútení opustiť námestie 
z dôvodu obavy pred opakovanými útokmi značnej presily 
podgurá�ených indivíduí. 

(lb)

 
Zhroma�denie, ktoré polícii nevadilo 

 
17. novembra, v deň keď sa malo uskotočniť protestné 

zhroma�denie Slovenskej pospolitosti pred prezidentským 
palácom sa konalo na tom istom mieste zhroma�denie proti nej. 
Zi�lo sa tu okrem hŕstky iných vy�e 100 zamaskovaných 
indivíduí, ktoré si hovoria antifa�isti. Svojim zjavom v�ak skôr 
pripomínali banditov, ktorí sa maskujú, majúc strach z ruky 
zákona. Okrem nich sme tam mohli vidieť skupinky anarchistov 
a iných jedincov, ktorých by človek hľadal skôr v drogových 
pajzloch ako na námestí v centre mesta. 

Nechýbali tu tie� dvaja predstavitelia istej v 
�demokracii� rad�ej nemenovanej skupiny bývalý veľvyslanec 
SR v Amerike Martin Bútora a politológ, dostávajúci v médiách 
hojne priestoru Grigorij Mese�nikov, ako i predseda OKS Peter 
Tatár. Samozrejme okrem nich sa objavil aj známy zástanca 
�mäkkých� drog Laco Ďurkovič, ktorého si vybrali televízia 
JOJ ako redaktora a napokon i predseda Ľudí proti rasizmu 
Daniel Milo.  

Títo v�etci pri�li protestovať proti Slovenskej 
pospolitosti, ktorá sem napokon nepri�la, keď jej bolo zo strany 

vládnej moci a jej represívnych orgánov zakázané protivládne 
zhroma�denie usporiadať a keď zatvorili práve  v čas jeho 
konania jej čelného predstaviteľa. 

Ľudia, ktorí vraj bojujú proti násiliu pri�li protestovať 
proti podujatiu, ktoré malo práve násilie � policajné, ak sa mám 
vyjadriť presnej�ie odsúdiť. Jeden z �mierumilovných� 
antifa�istov svoju veľkú �toleranciu� a �odpor voči násiliu� 
prejavil tak, �e kopol prítomného sympatizanta SP. 

Polícii, ktorá nedovolila riadne ohlásené zhroma� denie 
Pospolitosti, zjavne nevadili takéto skupiny, ktorých cieľom 
nebolo nič iné ako naru�iť priebeh zhroma�denia SP a verejný 
poriadok. Áno, zopár zamaskovaných jedincov skontrolovala, 
ale drvivá väč�ina mohla beztrestne poru�ovať zákon, ktorý 
takéto maskovanie na verejných zhroma�deniach zakazuje. 

Podstatu týchto antifa�istov vystihol starý pán, ktorý 
im rovno povedal, �e sú niekym zmanipulovaní a �e zneu�ívajú 
vra�du Daniela Tupého, za čo sa stal terčom posme�kov týchto 
primitívov.  

Velislav Slovanský 

Tí, čo pri�li protestovať proti Slovenskej pospolitosti: 
 

   
 

Zľava: dievča, s anarchistickým �A�; traja maskovaní jedinci; �humanista� s lebkou; ďal�í �humanista� prezlečený za smrtku 
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Bojovníci proti...(?) 

 
Mesiac november bol v znamení bojovníkov proti 

extrémizmu, rasizmu, fa�izmu a bohvie proti čomu e�te. Veselé na 
tom v�etkom je, �e nahádzali do jedného vreca vlastenectvo, 
národné tradície a národnú hrdosť spolu s rasizmom a fa�izmom. 
Znovu to dokazuje, �e títo bojovníci sú pajácmi v rukách národne 
a etnicky vyhranených filantropov, ktorých starí otcovia e�te 
odriekali ��emá...�, no oni sú u� vraj dnes svetoobčanmi bez 
národnosti. Pajáci sú v�ak pajáci a sú agresívni ak majú silné 
(dolárové)pozadie a finančnú podporu. Nikto v�ak nespomenul za 
čo vlastne bojujú. Boj ktorý nemá cieľ, nemá ani zmysel. Ale oni 
cieľ majú. Nemô�u ho v�ak zverejniť. Zneu�ijú na to dokonca 
pochybné indivíduá z drogových brlohov. 

Najzaujímavej�ie je, �e 
v�etci mladí �bojovníci� sú na svojich 
akciách maskovaní. Boja sa snáď? 
Treba v tejto súvislosti pripomenúť, 
�e niektorí z nich sú na svojich 
zhroma�deniach pod vplyvom drog. 
Tieto kreatúry si osvojili právo 
obhajovať demokraciu, práve tú 
podľa svojich predstáv. Netaja sa 
v�ak tým, �e by im skôr vyhovovala 
anarchia, čo okázalo dávajú najavo 
ná�ivkami a inými �ozdobami� na 
svojich bundách a ďal�ích 
súčiastkach odevu.  

Do boja sa okrem 
anarchistov z organizácie Antifa 
pridali aj mimovládne organizácie 
a zo zahraničných dolárových 
me�cov �tedro sponzorované 
organizácie tzv. III. sektora. Aby 
dostali z dolárového vreca svetových 
�humanistov� musia sa preukázať 
občas nejakou aktivitou v podobe 
�burcovania� verejnosti proti 
niečomu a demagogického tárania do 
niektorej televízie, poprípade 
zorganizovania nejakého koncertíku, 
alebo protestného �mítingu� 
nafetovaných zakuklencov. INAK 
BY PENIAZE OD SVOJICH 
MECENÁ�OV NEDOSTALI !!! 

A posledný aktér, ktorému 
je niekedy naozaj skutočne trápne 
vykonávať perzekúciu na 
slovenských vlastencoch je 
POLÍCIA. Tú v�ak obvinili dolároví 
�humanisti� z pasivity. To nenechalo pasívnych policajných �éfov, 
ktorí stále viac buzerujú svojich podriadených radových 
pracovníkov, aby u� konečne proti niečomu zasiahli. Aj keď 
nemajú proti čomu, sú nútení terorizovať nevinných občanov, len 
za to, �e nosia na rovno�atách slovenský dvojkrí�. Musia v�ak nájsť 
za ka�dú cenu niečo...A keď u Slovenskej pospolitosti 
nenachádzajú nič protizákonné tak boj proti údajnému rasizmu 
doplnia na�e �objektívne a nezávislé� médiá nejakou správičkou 
o výčinoch adolescentných skínov, ktoré spoja záhadne ale veľmi 
obratne so Slovenskou pospolitosťou. Ich správy neobsahujú 
konkrétne spojitosti a ani konkrétne informácie. Proste v reportá�i 
stačí spomenúť nejakého zatknutého nacistu. A následne  ukázať 
fotografie alebo filmové zábery členov Slovenskej pospolitosti 
a výsledok u masy neinformovaných je dokonalý. Podvedome si 
väč�ina divákov spojí správu o nacistoch so Slovenskou 
pospolitosťou. Potom podobný �informačný� pa�kvil podsunú 

�apolitickým� mienkotvorným denníkom a časopisom a klamstvo 
je dokonané a úplné. K tomu pridajú ďal�í �objektívny� posudok 
�nestranného a nezávislého� historika (najlep�ie I. Kamenca), ktorý 
svätosväte tvrdí, �e uniformy SP sú uniformami Hlinkovej gardy. 
Neskôr sa tento výrok poopraví a hlása, �e uniformy SP sa 
podobajú na uniformy HG. Keď sa týmto takzvaným expertom ich 
cielené a zámerné klamstvá doká�u, tak znovu revidujú svoje 
pôvodné �odborné� výroky v tom zmysle, �e uniformy SP iba 
prebrali niektoré detaily gardistických rovno�iat (znova v�ak pre 
istotu neuvádzajú konkrétnosti).  

Väč�ina občanov si v�ak nev�íma podrobnosti a zapamätá 
si prvý výrok, ktorý bol síce rovnaké klamstvo ako nasledujúce 

dva, ale bol hrubozrnnej�í 
a jednoduch�í � lep�í na 
zapamätanie.  

Medzitým sa Fedor G. so 
svojimi anarchistami � bojovníkmi 
(odvodené od slova báť sa, nie od 
slova boj, keď�e sa boja ukázať 
svoje tváre) promenáduje po 
námestiach a stra�í Slovensko 
údajnou hrozbou ďal�ej totality. Ale 
ľudia vidia, �e totalita je u� tu. 
Totalita dolára.  

A ďalej ide v�etko podľa 
scenára svetoobčanov so 
svetovládnymi ambíciami. A ďalej 
Slováci spievajú odrhovačky a 
�hity� v angličtine, hoci po 
slovensky vedia súvisle pozliepať 3-
4 súvislé a zrozumiteľné vety.  

A ďalej obchody 
a predajne nesú anglické názvy, 
moderátori a redaktori prznia 
slovenčinu cudzími, väč�inou 
anglickými, slovami a slovnými 
spojeniami.  

To v�etko vyhovuje na�im 
bojovníkom proti extrémizmu 
a dolárovým svetoobčanom. Preto�e 
za chvíľu bude vyhlásené za 
�extrémizmus� priznanie sa k 
slovenskému pôvodu. Osprostené 
stádo ho obviní z nacionalizmu 
a extrémizmu. Slováci bojovali za 
posledných dvesto rokov svojej 
histórie proti maďarizácii, 
germanizácii a rusifikácii. Nikdy 

v�ak odnárodňovanie Slovákov nenabralo takú rafinovanú 
agresívnu intenzitu, ako v dne�nej dobe. Slováka (rovnako aj 
príslu�níkov iných národov) presviedča oficiálna propaganda, �e 
przniť svoju reč, kultúru, tradície, ktoré sú predstavované 
a pova�ované za niečo menejcenné. Cielená propaganda je aj 
v tomto smere silná zbraň. Natoľko silná zbraň, �e väč�ina nátlaku 
podľahne a povie svoje áno o�obračovaniu, okrádaniu vlasti 
a likvidácii svojho národa.  

To je tragédia judá�skeho gro�a. Aj Judá� zradil svojho 
učiteľa, ktorý ho viedol k Pravde a k rozpoznávaniu dobra a zla. 
Napriek tomu si Judá� zvolil zlo a zradu. Zaplatil za to stratou 
svojho ja a nakoniec i stratou svojho �ivota.  

Slovák! Nestaň sa Judá�om svojho národa! Nebuď 
jedným zo stáda! Nebuď slu�obníkom dolára! Nedaj sa zlákať na 
zradu za pár drobných! Ostaň na strá�i svojej vlasti a národa! 

R 

NEZÁVISLÝ  �BOJOVNÍK�  PROTI  
EXTRÉMIZMU 

1.)  a  2.)   znaky nezávislosti 
3.)  a  4.)   znaky mierumilovnosti a snahy o pokojný 
dialóg 
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Nesloboda a sloboda 
 

Dňa 17.novembra 2005 si členovia a sympatizanti 
Slovenskej pospolitosti - národnej strany chceli stretnutím na 
Hod�ovom námestí pripomenúť výročie začiatku pádu 
komunistického re�imu a zároveň upozorniť na politické a 
policajné násilie, ktorému sú v súčasnom systéme vystavení. 
Toto právo im v�ak �tátne orgány a orgány samosprávy hrubým 
a komunistov pripomínajúcim spôsobom upreli a pou�ili pritom 
metódy hodné boľ�evických e�tebákov. Aj keď konali 
evidentne v rozpore so zákonom, ani to ich nezastavilo. Najprv 
v predvečer zhroma�denia bolo u� vydané povolenie náhle 
zru�ené, navy�e v termíne, ktorý u� neumo�nil odvolanie, 
potom boli členovia SP-NS zatknutí a dr�aní vo väzbe po dobu, 
ktorá im znemo�nila účasť na zhroma�dení, ako aj právne kroky 
proti jednoznačne nezákonnému zru�eniu povolenia, na ktoré 
dal mimochodom návrh generálny prokurátor, teda človek, 
ktorý by mal bdieť nad striktným dodr�iavaním zákona. To 
v�ak nebolo v�etko. Aj keď SP-NS nakoniec zhroma�denie 
vzhľadom na vy��ie uvedené okolnosti odvolala, jej odporcovia 
sa Hod�ovom námestí stretli v hojnom počte. Zúčastnili sa teda 
na nepovolenej demon�trácii, ktorú navy�e hodlali ru�iť, čo je 
tie� v rozpore so zákonom. Niektorí z nich sa na to aj vopred 
pripravili, keď si zakryli tváre, čo tie� nie je na verejnom 
zhroma�dení povolené. Napriek tomu sa desiatky prizerajúcich 
sa policajtov zmohli len na legitimovanie týchto indivíduí, ktoré 
pod maskou boja proti fa�izmu napádajú ľudí s iným názorom. 
To sa nakoniec stalo aj teraz. Niekoľko sympatizantov SP-NS 
sa pre náhle zru�enie povolenia nedozvedelo, �e akcia sa 
nekoná a na Hod�ovo námestie pri�lo, čím prejavili nemalú 
dávku odvahy a občianskej statočnosti, za čo im patrí na�a úcta 
a obdiv. Boli v�ak na verejnom mieste a pred očami policajtov a 
médií napadnutí tzv. antifa�istami, na čo polícia v podstate tie� 
nezareagovala. Predstaviteľ týchto násilníkov Milo sa dokonca 
vyjadril, �e je rád, �e SP-NS sa podriadila nezákonnému 
zru�eniu vlastnej akcie a �e jej členovia a  sympatizanti pred 
prezidentský palác nepri�li, lebo v opačnom prípade by vraj 
do�lo k násilnostiam. Nu� niektorí z jeho bojovníkov s takouto 

mo�nosťou asi počítali (v�etko tomu nasvedčuje) a preto boli 
asi hrozne sklamaní. 
V�etky tieto okolnosti svedčia o to, �e:  niekto má právo ru�iť 
u� ohlásenú demon�tráciu, v krajnom prípade aj násilím mô�e 
sa zúčastniť na nepovolenej demon�trácii bez postihu zo strany 
polície mô�e na verejnosti chodiť so zahalenou tvárou, mô�e 
pred očami polície napádať a fyzicky ohrozovať ľudí s iným 
názorom a e�te sa pasovať, za bojovníka za slobodu a 
demokraciu. A nakoniec, �e médiá v�etky tieto okolnosti buď 
zamlčia alebo ospravedlnia 

A toto v�etko sa deje v krajine, kde sú iní ľudia za v 
súlade so zákonom prejavený názor, ktorý prejavili spôsobom 
vyhovujúcim zákonu bití, vyháňaní z námestí, trestne stíhaní, 
zatýkaní, kriminalizovaní v tlači. Preto�e za tie roky, čo sa 
zúčastňujem podujatí organizovaných Slovenskou 
pospolitosťou, nikto zo strany jej členov alebo prívr�encov 
nenapadol človeka, ktorý vyjadril opačný názor, nikto si 
nezakryl tvár a nikto sa nezúčastnil ničoho, čo by odporovalo 
zákonu. Je teda len na občanoch tohto �tátu, aby bez mediálnej 
masá�e mozgov posúdili, kto je tu páchateľ a kto obeť a polo�ili 
si otázku či je nebezpečnej�í disciplinovaný pochod alebo 
stretnutie, ktoré sa koná v súlade so zákonom alebo zraz 
nejakých typov, ktoré zákon poru�ujú a sú na to patrične hrdí, či 
polícia pou�íva rovnaký meter na ľudí, ktorí v súlade s platným 
právnym poriadkom verejne vyslovujú svoje názory a na ľudí, 
ktorí sa v�emo�ne sna�ia im to znemo�niť alebo médiá 
objektívne a pravdivo informujú o aktivitách obidvoch skupín. 

Otázok by sa na�lo určite omnoho viac, ale je to v 
podstate zbytočné. Z toho, čo u� bolo uvedené je jasné, �e v 
na�om �táte sa veselo uplatňuje dvojaký meter. Jedny 
my�lienky a idey sú v�emo�ne a dovolím si tvrdiť, �e 
nezákonne potláčané, zatiaľ čo iné sú podporované a 
prinajmen�om mlčky tolerované. Za jednými stojí len hlboké 
presvedčenie a zápal pre vec, za druhými rozsiahla sieť nadácií, 
tzv. mimovládnych organizácií, mediálneho vplyvu a 
politického a policajného krytia. 

Roman RS 
 

Včera a dnes 
 

�Je niečo zhnité v �táte dánskom�. Tento klasický citát 
z Hamleta sa zvykne pou�ívať v prípade, ak v nejakom �táte nie 
je niečo v poriadku, ak niečo nejde podľa v�eobecne platných a 
uznávaných pravidiel. Dnes sa takýmto �dánskym �tátom� stala 
Slovenská republika. Pýtate sa prečo? Na túto otázku si ľahko 
odpovie ka�dý, kto pozerá na súčasné dianie s kritickým okom, 
a nie je e�te celkom ohlúpnutý s kvantom l�í a demagógie, ktoré 
sa na nás valia z médií. Preto�e sa na jednej strane hovorí o 
slobode, o výdobytkoch demokracie a o tom ako sa tu v�etci 
ú�asne máme a na strane druhej sa zni�uje �ivotná úroveň, 
potláčajú sa základné ľudské a občianske práva, kriminalizujú 
sa ľudia a organizácie. A to v�etko sa deje za potlesku a 
radostného skandovania tzv. demokratov, ktorí sa síce pasujú za 
bojovníkov za práva občanov, slobodu a demokraciu, ale na 
druhej strane sa správajú rovnako ako komunisti počas svojej 
�tyridsaťročnej vlády, na ktorú si mnohí e�te spomíname. 
Preto�e zakazovať, kriminalizovať ľudí za vyslovené názory, 
zatýkaním im brániť vo výkone ich občianskych práv, to bola 

prax komunistických papalá�ov. Tí v�ak aspoň dodr�iavali 
zákony, ktoré sami určili. Na�a teraj�ia verchu�ka v�ak vlastné 
zákony poru�uje ako sa jej práve hodí, aj keď si je toho dobre 
vedomá. Na mieste je teda otázka, zmenilo sa vlastne niečo 
oproti tzv. totalite? Udalosti posledných mesiacov svedčia o 
tom, �e ani veľmi nie. Preto�e aj dne�ná vládna garnitúra a 
vôbec politická a spoločenská elita nie je ochotná a schopná 
prijať a akceptovať názor, ktorý nie je v súlade s nastúpeným 
trendom globalizačnej a liberálnej spoločnosti. Ale o tom práve 
demokracia je. O hľadaní ciest a o akceptovaní iného, aj keď nie 
práve módneho návrhu. Takýto postoj v�ak súčasnú politickú a 
spoločenskú �pičku posúva na úroveň boľ�evickej kliky, ktorá v 
podstate tie� rečnila o demokracii a bola ochotná akceptovať 
názory , ak pravda ne�lo o názory protisocialistické a 
protisovietske. Tak�e medzi včeraj�ími komunistami a 
dne�nými demokratmi nie je a� taký veľký rozdiel, ak si navy�e 
uvedomíme, �e často ide o jedny a tie isté osoby. 

Roman RS
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�tátna moc po�liapala ústavu, 
zákony i ľudské práva - 

demokracia je mŕtva 
 

Domové prehliadky u disidentov re�imu, brutálne rozohnané 
zhroma�denie mladých ľudí, zakazovanie politických skupín a ich zhroma�dení, 
preto�e vyjadrujú nesúhlas s prehnitým re�imom a vládou, fyzický útok na 
čelného predstaviteľa politickej opozície, prenasledovanie ľudí pre ich 
zmý�ľanie a názor. Mediálna manipulácia, bezprávie a potláčanie základných 
ľudských práv na slobodu prejavu a zhroma�ďovania. To nie je hlboká 
komunistická totalita spred roku 1989 v Československu, to je kapitalistická 
totalita zvaná �demokracia�  16 rokov po  tzv. ne�nej revolúcii na Slovensku!!! 

29. októbra riadne zaregistrované občianske zdru�enia Slovenská 
pospolitosť, Nové slobodné Slovensko a Jednota slovenskej mláde�e, 
usporiadali na 190. výročie narodenia Ľudovíta �túra vopred nahlásené pokojné 
zhroma�denie kultúrno-spoločenského charakteru. Ich zástupcovia chceli 
pripomenúť národu, �e odkaz Ľudovíta �túra je stále �ivý a i v dne�nej dobe 
mimoriadne aktuálny. Odpoveďou na to bolo nezákonné rozpustenie a následné 
brutálne rozohnanie slovenských národovcov a vlastencov, po ktorom zostalo 
niekoľko zranených. Polícia kopala aj do tých, ktorí u� le�ali na zemi a nemohli 
sa vôbec brániť.  

Zámienkou mal byť Ľudový program SP-NS, vychádzajúci zo stanov, 
ktoré bez problémov ministerstvo vnútra zaregistrovalo, za ktorý nebol nikto 
odsúdený a ktorý nebol nikdy súdom, ktorý má jediný právo o tom rozhodnúť, 
zakázaný. Hoci ani raz nikto z kompetentných, ani z médií neuviedol citáciu 
konkrétnej state, ktorá by mala byť v rozpore so zákonom, neustále sa 
predháňajú v l�ivých vyhláseniach o údajnom rasistickom, xenofóbnom a 
dokonca fa�istickom obsahu. 

Krátko po tom nasledovala �iadosť generálneho prokurátora Trnku na 
Najvy��í súd na zakázanie SP-NS. Je to prvý raz od existencie Slovenskej 
republiky, ale aj od pádu komunizmu, čo má byť zakázaná politická strana!!! A 
to si pritom pokojne sedia v parlamente exponenti bývalého re�imu, dokonca aj 
komunistická strana, ktorá sa u� podľa svojho názvu hlási ku komunizmu, ktorý 
mal na svedomí �ivoty miliónov ľudí na celom svete, a počtom obetí prevý�i i 
toľko omieľaný nacizmus. Tak isto �tátnej moci nepreká�a strana, ktorá sa 
evidentne sna�í o naru�enie územnej celistvosti Slovenska � iredentistická 
SMK. Za to jej v�ak vadia tí, čo sa neusilujú o nič iné ako to, aby bolo 
Slovensko skutočne slovenské a kresťanské. 

Toto prenasledovanie začalo l�ami zo strany médií, ktoré nevedia 
rozoznať ani len farbu uniforiem SP, pokračovalo dosiaľ nevy�etreným 
fyzickým útokom na vodcu SP-NS a jeho matku za bieleho dňa a domovými 
prehliadkami u jej predstaviteľov a vyvrcholilo absolútne protiprávnym 
zakázaním zhroma�denia, ktoré sa malo uskutočniť práve 17. novembra pred 
prezidentským palácom v Bratislave. Deň predtým bol zadr�aný jej čelný 
predstaviteľ pobočník Ján Kopúnek s cieľom celkom jasným � aby nemohol na 
zhroma�dení náhodou vystúpiť. Práve v deň boja za slobodu a demokraciu 
chcela Pospolitosť demon�trovať za dodr�iavanie základných práv a proti 
poru�ovaniu ústavy a zákonov, ktoré sú naviac zneu�ívané proti skutočnej 
národnej opozícii. A práve v tento deň jej to bolo zabránené. 

Týmto bol celkom jednoznačne poru�ený zákon o zhroma�ďovacom 
práve hneď v niekoľkých bodoch. Len pre podozrenie, �e by mohlo na tomto 
zhroma�dení dôjsť k poru�eniu zákona, bola preventívne zakázaná riadne 
ohlásená demon�trácia po zákonom stanovenej 3-dňovej lehote, čo je v 
demokratickom a právnom �táte absolútne neprípustné. Veď takto by mohlo byť 
zakázané zhroma�denie kedykoľvek si to vládna moc zmyslí, stačí vyhlásiť, �e 
je podozrenie z páchania trestnej činnosti. Je to to isté, ako keby vám zakázali 
dopredu prístup do obchodu, preto�e sa domnievajú, �e by ste tam mohli 
kradnúť, alebo keby vás dopredu zatkli lebo si myslia, �e v budúcnosti spáchate 
trestný čin. 

 
 

 

Cesta za bránou svetla 
 

U� pomaly spím a zimu u� ani nevnímam, 
no zopár mojich pocitov na papier vylievam. 
Tá ťa�oba je sťa smrť blí�neho neúnosná 
a stále dúfam, �e niekto ma zobudí zo sna. 
 
Oči u� len klipkajú a hľadia zo tmy �iaľu, 
čo za oknom si čupí a pozerá sa sem dnu. 
Tú�ba zrazu víťazí a niečo ma von ťahá, 
v diaľke vidieť �iara. Skúsim nájsť cestu k nej sama.
 
Tak so strachom otváram dvere a nič nevidím. 
Len tmu, v ktorej sa mihajú tiene nočných vidín. 
Tie lákajú na stranu zla e�te dobrých ľudí. 
Samotná zúfalosť v�ade naokolo smrdí. 
 
Ale niet inej cesty, len cesta ľudskej skazy... 
Mňa uchváca zlý pocit, �e tento svet ma skazí, 
no naďalej sa predieram neistotou sama 
v tej chladnej noci bosá a úplne bezbranná. 
 
Na �pinavej zemi či v blate �krípu kúsky skla, 
cesta k �iarivej pravde bolí a slepí ma hmla 
temná, ktorú na krídlach priniesli čierni supi, 
čo čakajú na môj pád k tej vytú�enej smrti. 
 
Ona ťahá za mnou ruku spoza suchých stromov, 
vysala im v�etok �ivot z tých pevných koreňov, 
ktoré teraz čerpávajú smrť z uhnitej pôdy 
a listy dávno opadané zrejú do zloby... 
 
Srdce sa mi zovrelo a ťa�í ma krv v �ilách, 
utekám lesom prehnitým sťa bábka nesmelá 
a tlkot môjho srdca znie v dutinách tých stromov, 
čo nechápu, �e utekám do pekla chladnou tmou. 
 
Zrazu �iadne stromy, lístie a či sklo, len sucho 
a popraskaná zem, ktorú �típol mráz tuho 
a na konci pú�te zlovestnej nevery-brána. 
Biela brána, ktorá snáď otvorí nové rána. 
 
Krvavé nebo v�ak zabili oblaky čierne, 
ktoré �mýkajú na tú pú�ť kvapôčky smrteľné 
i kde kvapka dopadne, vzbĺkne oheň ne�ťastný, 
�e nemá čo ničiť a nepočuje krik slastný. 
 
Padla tá kvapka na moju ruku, sťa by vzbĺkla 
a veľmi páli. Chce, aby nádej vo mne zmĺkla, 
tak vpila sa mi do krvi a putuje k srdcu. 
Myslí si, �e srdce ranené je srdce zradcu. 
 
Ja zradca nie som a plazím sa v tom bôli k bráne, 
u� nič ma nezastaví, veď aj tak u� som na dne. 
Bránu u� mám na dosah, stačí sa len postaviť. 
Chytiť kľučku do dlane, smelo bránu otvoriť. 
 
Otázka je ľahká: Vládzu unavené nohy? 
Bolo na niečo dobré pú�ťať sa do tej snahy? 
Predtým pomodlím sa k Bohu i keď naň neverím. 
Verím v lep�iu budúcnosť, ktorú mo�no začnem �iť.
 
Zrazu podo mnou sa ozval praskot to nepekný. 
Horúčava veľká, diabolský zvuk či pekelný 
podvedome ma prinútil bez zmyslov vyskočiť, 
vzápätí potiahnuť kľučku, cieľ hľadaný zočiť. 
 
Z únavy či dojatia padla som na kolená,  
v�imli si ma ľudia! Pomocná ruka úprimná 
s láskou nielen v jeho očiach, mi bola podaná 
človekom, čo tu �ije vlastne �ivot anjela. 
 

Anna Slezáková



Realita je taká, �e kým �tudentom, ktorých policajti 
zbili v r. 1989 bolo aspoň dovolené následne proti tomu 
protestovať a vyjadriť svoj názor na postup represívnych 
zlo�iek, Slovenskej pospolitosti bolo znemo�nené sa čo i len 
ozvať proti tomuto bezpráviu, poru�ovaniu základných práv a 
ústavy. Zdá sa, �e �tátna moc mô�e nepohodlných Slovákov biť, 
zatvárať ich a inak im znepríjemňovať �ivot, ale oni u� nemô�u 
ani protestovať proti tomuto postupu na verejnom zhroma�dení. 
Čo príde po tom Slováci? Budú nás zabíjať a beztrestne 
prenasledovať?  A ak sa budeme chcieť ozvať a vyjadriť svoj 
názor, budú nám zakazovať na�e verejné zhroma�denia? Áno, 
ak sa nepostavíme jednoznačne na odpor tejto �tátnej represii, 
zalepia nám celkom ústa a umlčia nás ako jahňatá, ktoré vedú 
na jatky!  

Najnov�ie vy�la televízia Markíza s iniciatívou, aby 
bola zru�ená aj internetová stránka Pospolitosti. Ako senzáciu 
vytiahli staré nálepky zosmie�ňujúce premiéra Dzurindu a 
poukazujúce na skutočné pozadie európskej integrácie. Za 
vyjadrenie svojho názoru chcú umlčať aj jeden z posledných 
zdrojov pravdivých informácií o SP.  

Situácia je taká, �e väč�ina ľudí chce skutočnú zmenu 
pomerov na Slovensku. Na to je v�ak potrebné zmeniť nielen 
detaily, tak ako to bolo pri v�etkých ponovembrových vládach, 
ale systém, ktorý u nás vládne. Systém, v ktorom je v�etko 
naopak, kriminálnici a pochybné �ivly behajú po slobode a 
nikto si ich nev�íma, zatiaľ čo slu�ní ľudia, ktorí si chcú len 
uplatniť svoje práva, ktoré sú formálne garantované ústavou a 
zákonmi sú obmedzovaní a ich práva sú im celkom upierané. 
Tento podlý re�im dovoľuje beztrestne vra�diť nenarodené deti, 
toleruje úchylky ako je homosexualita, o�obračuje celý národ a 

zbavuje ho hodnôt budovaných celými generáciami predkov. 
Zaťahuje nás do spolku vrahov z NATO, ktorí sa ne�títia 
bombardovať pre svoje mocenské ciele suverénnu krajinu a 
zabiť pritom tisícky civilistov. Zaťahuje nás do EÚ, v ktorej 
strácame svoju samostatnosť. Napokon, veď ako inak sa dá 
nazvať �národná sloboda�, v ktorej nám úradníci z Bruselu 
prikazujú i také detaily ako je zakrivenie uhoriek, či veľkosť 
ma�talí? 

A kto na toto v�etko pouká�e, ten kto celkom otvorene 
pomenuje veci tak ako sa skutočne majú, označí �zlodejov a 
�kodcov� a sna�í sa o skutočnú nápravu pomerov na Slovensku, 
dostane prinajmen�om nálepku extrémistu a celkom be�ne i 
fa�istu...   

Skutočný dôvod prečo takto polícia a iné �tátne orgány 
konajú je jediný. Obávajú sa, �e názory a program, ktorý 
Pospolitosť �íri, nie je len extrémistickým názorom, ktorý patrí 
na okraj spoločnosti (ako s radosťou hovoria), ale má čoraz 
väč�í ohlas medzi ľuďmi, nespokojnými s touto vládou i 
re�imom. Vedia, �e ak by sa Pospolitosť dostala k moci, 
skončilo by sa ich okrádanie slovenského národa, z ktorého �ijú 
a dostali by natrvalo celkom oprávnené označenie zradcov 
národa.  

Nezostáva nám u� kon�tatovať nič iné ako to, �e 
demokracia je mŕtva. Vládne nám teror... 

Slováci, bratia! V�etci, čo máte aspoň kúsok národnej 
cti a zmyslu pre spravodlivosť, v�etci čo chcete naozajstnú 
slobodu, nie pre páchanie zla, ale budovanie dobra, vy v�etci 
musíte urobiť v�etko, čo je vo va�ich silách, aby sme u� 
konečne skoncovali s touto skrytou, ale o to zhubnej�ou 
totalitou.

 
Nenechajme si vymyť mozgy propagandou zo zahraničia vlastnených médií. Uva�ujme sami, �írme tieto informácie 

tým, ktorí o nich e�te nevedia, buďme jednotní a nepoddajní v�ade kde je to potrebné � na zhroma�deniach, v práci, v �kole i 
vo voľbách! Dr�me sa osvedčeného výroku otca národa Andreja Hlinku: ��ivot je boj a my tento boj hrdinsky prevádzať 
musíme, boj proti krivde, boj proti liberálnym bandám, boj a� do krvi a úmoru�!!! 

Velislav Slovanský 
 

Za slobodu prejavu, za Slovenskú pospolitosť 
Praha, 10. december 2005  

 
V sobotu, 10. decembra, na deň boja za slobodu 

prejavu sa v Prahe konali dve protestné podujatia. Obe 
organizovala česká nacionalistická organizácia � Vlastenecká 
fronta. 

Prvé zhroma�denie za účasti niekoľko desiatok ľudí 
bolo pred rakúskym veľvyslanectvom. Účastníci tu chceli 
protestovať proti uväzneniu známeho britského vojnového 
historika Davida Irvinga, len za to, �e vraj spochybňoval 
holokaust. V skutočnosti sa svojim nezávislým vedeckým 
výskumom sna�il nájsť pravdu o tejto kapitole svetových dejín. 
�Demokratické� Rakúsko, tak ako mnohé iné krajiny, v�ak 
pokladá holokaust za nevyvrátiteľný a nespochybniteľný fakt. 
Je to jediným prípadom na svete, keď je popieranie, či len 
spochybňovanie historickej udalosti trestným činom. Sloboda 
bádania, prejavu a názoru sa tak zjavne nevzťahuje na tie 
historické udalosti, ktorých preskúmanie by mohlo skupine 
�nedotknuteľných� u�kodiť. Prečo nemo�no spochybniť práve 
túto genocídu, zatiaľ čo v�etko ostatné áno, je celkom jasné - 
ale v �demokratickej spoločnosti� sa o tom musí mlčať... 

Z predstaviteľov Vlasteneckej fronty tu mal prejav jej 
predseda David Macháček a okrem neho vystúpil aj predstaviteľ 
skupiny Národní korporativismus Jiří Petřivalský. 

Na oboch podujatiach boli prítomní aj členovia SP. U� 
ich príchod na miesto akcie vzbudil veľkú pozornosť českých 
médií. Nikto z účastníkov sa nevyhol kontrole dokladov, 

 
 

Členovia SP pred slovenským veľvyslanectvom 
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a českého policajta v civile zaujímali dokonca aj také veci, ako 
dlho sa u nich členovia SP zdr�ia, kde sú ubytovaní a pod... 
(podobnosť s praktikami �TB nie je náhodná...). 

Objavilo sa aj zopár odporcov tohto protestu, 
pochopiteľne z radov �idovskej nábo�enskej obce. Tí sa sna�ili 
ru�iť pokojný priebeh zhroma�denia spievaním vianočných 
kresťanských kolied (?!), čo vyznelo z ich úst ako pokrytectvo 
najhrub�ieho zrna, naviac hrubo urá�ajúce kresťanských 
veriacich. 

Druhé podujatie sa konalo pred slovenským 
veľvyslanectvom, kde pri�li českí nacionalisti vyjadriť podporu 
úsiliu a boju Slovenskej pospolitosti a predov�etkým odsúdiť 
prenasledovanie slovenských národovcov z SP. 

Prítomní, dokonca aj z radov policajtov pozorne 
počúvali prejav člena hlavného vedenia SP Ivana Sýkoru. Ten 
zhrnul, v�etky kroky �tátnych orgánov za posledné mesiace, 
robené len s jedným cieľom - čo najrýchlej�ie zničiť Slovenskú 
pospolitosť. Bez okolkov popísal policajnú brutalitu počas 
zásahu v Modre, kde do viacerých účastníkov polícia kopala, 
i napriek tomu, �e u� le�ali na zemi a nemohli sa brániť. 

Na záver nasledovalo priateľské posedenie národovcov 
z dvoch bratských slovanských národov, debaty o mo�nej 
spolupráci v budúcnosti, i vyjadrenie vďaky, �e v na�om boji za 
práva slovenského národa i Európu zalo�enú na národných 
a kresťanských �tátoch nie sme sami. 

Velislav Slovanský
 

Rozhovor so zástupcom PROPu 
 
Čo je prop? 

Prop je nezávislý internetový spravodaj. Je to 
zoskupenie ľudí z rôznych krajín sveta (USA, Kanada, EÚ) 
redaktorov i profesionálnych novinárov vo výslu�be, ktorí 
svojou činnosťou chcú vyvá�iť spravodajstvo hlavného prúdu 
a ktorí do propu prispievajú alebo autorsky alebo prekladmi. 
 
Prečo názov prop? 

Nu�, pravdu povediac, pôvodný názov domény mal 
byť Proti prúdu.sk, ten v�ak v čase vzniku patril vládou 
sponzorovanej organizácii slovenských bezdomovcov. Tak 
vznikol nápad prop ako skratka tohto názvu. Nápad sa ukázal 
byť dobrým, dokonca lep�ím ako pôvodný, v čom nás utvrdili 
i americkí tvorcovia revolúcií ☺. 
 
Priblí�te nám ciele stránky? 

Myslím, �e v�etko podstatné je napísané v Editoriáli č. 
1 na stránke. Chceme prispievať k porozumeniu, tolerancii 
a poukazovať na nielen totalitno-informačnú bariéru súčasnej 
spoločnosti, ale zároveň skladať mozaiku a zisťovať príčiny 
tohto stavu. Občanom sú servírované jediné mo�né pravdy, 
ktoré sú naviac pový�ené do polohy faktov. O týchto �faktoch� 
sa v kontrolovaných médiách vyjadruje úzka skupinka 
politológov a ekonómov, ktorá názorovo reprezentuje často 
menej ako 0.5% obyvateľstva. Tento stav je o to hor�í, �e 
súčasná vláda sa hlási k demokracii, pluralite a medzinárodným 
dohovorom a zmluvám. 
 
Aké my�lienky podporuje prop? 

Prop podporuje predov�etkým zdravý rozum, preto�e 
mám pocit �e to je presne to, čo tu dnes absentuje. Denne sme 
svedkami mediálnych argumentačných cvičení, pomocou 
ktorých je mo�né zdanlivo racionálne obhájiť vcelku  čokoľvek. 
Je potrebné, aby sa ľudia vrátili k svojim koreňom, podstate 
a zdravým in�tinktom, ktoré im v konečnom dôsledku v�dy 
poradia a uká�u správnu cestu. Zdravý in�tinkt ako konečný 

morálny imperatív pomáha Slovákom  u� celé storočia a dnes je 
dôle�ité viac ako kedykoľvek predtým opäť sa k nemu navrátiť. 
Tým skôr, �e Slováci a Slovania tieto  in�tinkty stále majú. 
 
Odkiaľ čerpá redakcia propu námety, informácie? 

Sna�íme sa reagovať na aktuálne dianie vo svete. 
Z médií hlavného prúdu ale i veľkých internetových serverov 
prekladáme články a spravodajstvo, ku ktorým by sa priemerný 
Slovák neovládajúci cudzie jazyky inak nemal ako dostať. 
 
Čo si prop sľubuje od toho, �e bude čítaný? 

Predov�etkým musím zdôrazniť, �e prop je projekt 
tvorený vo voľnom čase, je 100% neziskový  a nezávislý. Je to 
 finančne a najmä časovo náročný projekt, čo je zároveň jeho 
Achilovou pätou. Dovoľte mi príklad: z 30-tich prečítaných 
článkov v pôvodnom jazyku sa urobí u��í výber, do ktorého sa 
dostane 5 a� 8, ktoré sú opätovne posúdené a z tých je vybraný 
jeden alebo dva, ktoré idú do prekladu. Proces kým sa článok 
objaví na stránke je preto časovo veľmi náročný. Pravidlom 
propu je kontrola zdrojov, preto v�dy, pokiaľ samozrejme nejde 
o autorský článok alebo správu, uvádzame odkaz na zdroj, 
ktorý, rovnako ako i správy prekladáme bez vlastných 
komentárov. 

Späť k jadru otázky: Sľubujeme si od toho roz�írenie 
informačného obzoru a vedomia ľudí, ktorí prop čítajú, spájanie 
spomínanej mozaiky, príčinných súvislostí a javov, ktoré k nim 
vedú. V budúcnosti prop čaká alebo zánik alebo jeho 
kvalitatívna zmena na profesionálny internetový denník. 
 
Je redakcia propu spokojná so sledovanosťou stránky? Aké sú 
jej méty? 

Sledovanosť sa pravidelne kontroluje a vyhodnocuje. 
Na jej základe sa mení grafická a obsahová stránka propu. 
Musím povedať, �e náv�tevnosť prekonala v�etky na�e 
očakávania a prop sa stal prvým a jediným internetovým 
spravodajom svojho druhu na slovenskom internete a vieme, �e 
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napríklad  správa Kto za koho kope II. obletela doslova celý 
svet. 
 
Prezraďte niečo o redaktoroch propu? 

K tejto otázke som sa u� vyjadril v úvode. Redakciu 
(pod pojmom redakcia nemám na mysli tradičnú kanceláriu, ale 
tím ľudí, ktorí do propu pravidelne prispievajú)  tvoria ľudia 
rôznych vekových kategórií a tie� my�lienkových prúdov, ktoré 
sa sna�íme na prope zharmonizovať. Stalo sa, �e nás občas 
obviňujú z toho, �e sme proti-kresťanský, pro-moslimský, proti-
�idovský atď. Prop v�ak napriek tomu má jasnú a vyhranenú 
orientáciu, ktorá je pronárodná a kresťanská. Serióznosť 
zabezpečuje star�ia generácia a istú nevyhnutnú bulvárnosť, 
zase generácia mlad�ia. Táto �rozmanitosť� spôsobuje, �e na 
prop sa dostanú aj veci, s ktorými ostatní autori nesúhlasia. 
 
Aký predpokladá redakcia propu vývoj do budúcnosti na 
Slovensku, v Európe, vo svete? 

Napriek tomu, �e súčasný vývoj veľa optimizmu 
nesľubuje, som v tomto smere optimistický. Podľa zaujímavej 
teórie Dr. Pále�a pojednávajúcej o synchronicite a rytmoch v 
dejinách ľudstva a v evolúcii prírody, stojíme dnes na prahu 
kvalitatívne novej epochy, v ktorej budú práve Slovania 
zohávať veľkú úlohu. Či u� tomu veríte alebo nie, myslím, �e 
súčasná situácia je neudr�ateľná z viacerých dôvodov, ktorých 
rozpisovanie by bolo na dlh�iu debatu. 
 
Ktoré sú podľa vás hlavné príčiny stavu v ktorom sa nachádza 
Slovensko, Európa svet? 

Otázka je �iroko koncipovaná. Veľmi zjednodu�ene 
povedané: Rusko prehralo studenú vojnu a odstúpilo svoje zóny 
vplyvu so v�etkým čo k tomu patrí � kultúra, jazyk, médiá, 
literatúra, predov�etkým v�ak politika, zákonotvorba a PR 
vzťahy. Do�lo tým k negácii rovnováhy bipolárneho sveta. 
Obrovskú výhodu majú tí, ktorí mô�u komparatívne porovnať 
situáciu z pred prevratu a po prevrate r. 1989. Situácia na 
Slovensku, v ktorom sa často bohu�iaľ ne�ťastným spôsobom 
prelínajú záujmy USA a Európskej únie kopíruje situáciu vo 
svete, hoci v mnohom na�a vláda robí nadprácu. Médiá stavili 
na konzum a burcovanie najni��ích ľudských pudov 
a vlastností, na chlieb a hry, z ktorých ľudu sa zatiaľ dostali len 
tie hry. Konečná vina padá v�ak na vládu a jej konkrétnych 
predstaviteľov. Domnievam sa, �e celý balík pokusov (t.j. 
reforiem) bol starostlivo vybraný práve pre Slovensko na 
základe vypočítateľných a ľahko predpokladateľných reakcií 

národa v minulosti v konkrétnych porovnateľných situáciách. 
Dostali sme ho naordinovaný a predpísaný, rovnako ako 
privatizáciu alebo súčasných politických vodcov, ktorí sú 
mimochodom najhor�ími v dlhých dejinách Slovákov a ktorí 
programovo pracujú proti záujmom slovenského národa. 
 
Aký máte názor na národné hnutie na Slovensku? 

Toto hnutie je roz�tiepené a chýba mu spájací tmel-
osobnosť, ktorá by dielčím stranám a prúdom zadefinovala 
základné smerovanie a vytýčila ciele. V národnom �ivote sa 
nachádza mno�stvo intelektuálov a vynikajúcich osobností, 
ktorým chýba priebojnosť a sila veci meniť. Ďalej tu je 
mno�stvo men�ích strán a spolkov, ktoré sa nedoká�u povzniesť 
nad minulé alebo súčasné averzie a vytvoriť jednotnú plaformu. 
Súčasná SNS túto �ancu premárnila. Na zmenu situácie je 
nevyhnutná reálna politická moc. Situáciu mô�u do určitej 
miery korigovať budúce voľby, napriek tomu v parlamente dnes 
neexistuje strana, ktorá by mohla získať sympatie národne 
orientovaných voličov. 

Je dôle�ité aby  mladí na Slovensku bojovali proti 
rasizmu a netolerancii, aby bojovali proti fa�izujúcim snahám 
a názorom. 

Mnohí pri týchto slovách dvíhate zrejme obočie. 
Slováci sú v�ak ten najtolerantnej�í národ na Zemi a tento národ 
začal niekto učiť tolerancii �írením nenávisti, jedny z najväč�ích 
rasistov na svete ho začali učiť bojovať proti rasizmu, 
demokrati, ktorí flagrantne negujú je samotnú podstatu ho učia 
demokracii. Je dôle�ité na tieto javy poukazovať a pou�ívať  
rovnaké zbrane. Tolerancia je fenomén univerzálny a napriek 
tomu, �e pri tej slovenskej mávam alergické reakcie � je 
potrebné poukázať, kto sú ľudia, ktorí túto údajnú toleranciu 
�íria. Ná� odkaz nim by v�ak mal znieť aj tak, ako to povedal 
Ľudovít �túr: �Nemýľte si na�u trpezlivosť so zbabelosťou.� 
 
Plány do budúcnosti propu? 

Prop buď zanikne alebo sa zmení na profesionálny 
internetový denník. Zále�í to od mno�stva vecí, ale 
predov�etkým prostriedkov... 
 
Čo by ste odkázali čitateľom propu? 

Predov�etkým im ďakujem za priazeň. Ná� odkaz  
propákom znie: viac zdravého rozumu a menej �izmov�. 
 

Na otázky odpovedal Roman 

 
Z blata do kalu�e 

 
Či�e z jednej totality do druhej! 

Tohtoročný 17. november bol výdatne ospevovaný vo v�etkých 
slovenských (?) televíziách obrazom i slovom. Nad�ený dav 
�trngal kľúčmi, ako�e odzváňal totalite a skandovaním hesiel  
o spravodlivosti  a slobode velebil nesmrteľných tribúnov, 
najmä herca Kňa�ka � dnes milionára, ktorý blábolil o skvelej 
budúcnosti, o splnení snov slovenského národa, o slobode 
slova, o otvorení hraníc do celého sveta, o nevídaných 
vymo�enostiach novej éry � no a predov�etkým o vymanení sa 
spod moskovskej diktatúry. 

Súbe�ne prebiehajúca anketa medzi mladými ľuďmi 
dopadla trápne. Na otázku, aký deň je 17. november, koktali 
čosi o nejakej �tudentskej udalosti a mnohí krčili iba plecami. 
Diváci sa pozastavovali nad nevedomosťou mladých 
o najnov�ích dejinách Slovákov, o neznalosti dejín star�ích 

a najstar�ích u� ani nehovoriac. E�te pred desaťročím bolo vo 
svete známe, �e slovenský maturant sa vo vedomostiach 
vyrovnal často aj  absolventovi vysokej �koly na Západe. Aj 
toto patrí k smutným zmenám, ktoré nám priniesol tento re�im, 
tento policajný �tát � Slovenská republika. 

Na rozdiel od minulosti, dnes sme rukojemníkmi 
Európskeho parlamentu a predov�etkým USA, odkiaľ �pán 
sveta� �eleznou rukou zasahuje do riadenia cudzích �tátov, 
�ob�ťastňuje� ich svojimi vojskami a ničivou silou svojich 
zbraní v nich nastoluje demokraciu. V minulosti bola na�a vláda 
v hlbokom predklone pred Moskvou a priam na kolenách pred 
Prahou. Dnes je v prehlbokom predklone pred Západom a v tej 
najponi�ujúcej�ej polohe pred Budape�ťou. Vtedy boli v�etky 
médiá v slu�bách vlády a Východu, dnes sú otrokmi vlády 
a Západu. Zrodili sa investigatívni novinári, ktorí ako jurské 
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prí�ery po�ierajú svoje obete, len aby sa zavďačili svojim 
chlebodarcom z mimovládnych organizácií a rozličných 
čudných skupín. 

V Ústave SR � Čl. 26/1 sa pí�e: �Sloboda prejavu 
a právo na informácie sú zaručené.� Z médií sa v�ak dozvedáme 
o tom, ako sa poslanci vysmievajú opozícii, ako má premiér 
plné ústa o neustále sa zvy�ujúcej �ivotnej úrovni obyvateľstva, 
a pritom �obrák a bezdomovec bol v predo�lej totalite pojem 
neznámy. Čo v�etko vládna �tvorylka rozpredáva a aké 
nevýhodné zmluvy uzatvára sa dozvieme aj to riadne skreslené 
a�, keď je ruka v rukáve. �Ka�dý má právo vyjadriť svoje 
názory slovom, písmom, tlačou...� (Ústava SR � Čl.26/2) Áno, 
v súčasnosti má ka�dý právo vyjadriť svoj názor, av�ak riskuje 
rany pelendrekom, ústa mu zatvoria ťa�koodenci, ktorí ho 
okam�ite obstúpia a policajti na koňoch ho za�enú aj tam, kde 
nikdy nebol. Tak�e, aký rozdiel je medzi 
zásahom polície 17. novembra 1989 
a zásahmi na pokojné, disciplinované, 
úradmi povolené zhroma�denia Slovenskej 
pospolitosti? Veď hovorili iba o tom, o čom 
sa občania rozprávajú vo svojich 
domovoch, na ulici, na chodbách úradov, 
v čakárniach u lekára...Zhovárajú sa aj 
o Cigánoch � Rómoch a sú rozhorčení nad 
ich správaním, napriek tomu, �e sa �tát 
o nich stará. Dôchodcov sa nikto nespytuje 
ako vy�ijú z dôchodku, rovnajúcemu sa 
skôr almu�ne z milosrdenstva ako príjmu za 
celo�ivotnú poctivú prácu. Cigánom sa 
stavajú domy bez toho, aby sa sami o ne 
pričinili, ktoré potom úplne zdemolujú. 
Vyrubujú lesy a nik ich za to nepostihuje. 
Deti neposielajú do �koly a incest je u nich 
takmer be�ným javom. Na�inec by bol za 
takéto priestupky potrestaný � a poriadne. 
Nezamestnaní Cigáni si chodia pre podporu 
na po�tu v mercedesoch a občania sa čudujú 
nad tým, preto�e oni, hoci zamestnaní, si 
také vozidlo nemô�u dovoliť. Bývalý 
minister Kaník, ktorý prostredníctvom p. 
Radičovej naďalej riadi svoj rezort sa 
pochválil, ako zní�il nezamestnanosť tým, 
�e odobral podporu ľuďom, ktorých 
prichytili pri vykonávaní čiernej práce. 
Cigánov sa mu v�ak nepodarilo prichytiť pri 
tom, ako obchodujú s rôznym tovarom, ako 
ponúkajú drahé predmety za smie�ne nízku 
cenu. Nikto sa ich ani nespytuje, kde to 
vzali. Dane z príjmu neplatia � na�inec 
musí! Polícia o nich prejaví záujem a� 
potom, keď niekoho zabijú. O na�inca sa 
v�ak �postarajú� aj vtedy, keď o tomto 
rozpráva na verejnom mieste. V mnohých 
mestách sú cigáni postrachom ulíc, čoho 
dôkazom je aj skutočnosť , �e učitelia musia 
odprevádzať cigánske deti domov do osady. 
Okrem toho prostredníctvom maloletých 
predávajú drogy, za čo ich �nemo�no 
postihnúť�. Podľa Ústavy SR � Čl.12/1: 
�Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti  
i v právach.� Prečo, teda, nie je medzi 
Cigánom a �gád�om� rovnaký meter? Keď 
sa Slovenská pospolitosť rozhodla o tomto 
v�etkom hovoriť, �Ľudia proti rasizmu� ju 
ostro odsúdili, a nielen oni, veď mali za 

chrbtom v�etky médiá. Čo je to aký �tát, keď ľudí vyhlasujú za 
rasistov len preto, �e hovoria v�eobecne známu pravdu? 

Občania sa rozprávajú aj o �idoch, ako majú v rukách 
nesmierne bohatstvá, prostredníctvom ktorých vládnu nad 
rozhodnutiami nejedného �tátnika. O tom, ako stoja na 
najvýznamnej�ích politických miestach sveta, a to a� tak 
vysoko, �e Izrael si mô�e robiť čo chce. Juhoslávia napr. nie! � 
tá bola zbombardovaná, zvrhnutá na kolená. Televízie sú plné 
relácií a filmov o utrpení a prenasledovaní �idov. Aby nedo�lo 
k nedorozumeniu je potrebné dôrazne pripomenúť, �e ka�dý 
čestný a statočný človek, občan ktoréhokoľvek �tátu, čo 
najostrej�ie odsudzuje neľudskosť spáchanú na �idoch 
v minulom storočí. Nie je ťa�ké precítiť a pochopiť, �e dnes 
e�te po toľkých rokoch, to pociťujú ako ťa�kú traumu. Pre 
Slovákov je v�ak veľmi bolestivé počúvať ich tvrdenia o tom, 

�e Prvá Slovenská republika bola jediným 
�tátom, ktorého vlastná vláda posielala 
�idov na smrť. Slováci sú vykresľovaní ako 
tvrdí antisemiti. Pritom Maďarsko, odkiaľ 
zahynulo 600 tisíc �idov, vôbec 
nespomínajú. Ako sa tak rýchlo vyrovnali 
s postojom horthyovskej vlády? V podobnej 
súvislosti nespomínajú ani ostatné �táty. 
�idia sa v minulosti na Slovensku zachovali 
ako ú�erníci v dedinských krčmách, keď 
vyu�ívali slabosť jednoduchých ľudí, 
ktorým, keď nemohli splatiť svoje dlhy, 
zhabali chalupu i kravičku. Napriek tomu, 
mnohí Slováci s nasadením �ivota im 
poskytli úkryt, aby ich zachránili pred 
deportáciou, ale o tom sa v spomínaných 
reláciách nehovorí. Ktorý prezident ktorého 
�tátu zachránil z ich radov toľko osôb ako to 
urobil prvý prezident Dr. Jozef Tiso? Preto 
túto skutočnosť obchádzajú? Kto a prečo 
dal odstrániť ďakovnú tabuľu v Izraeli, na 
ktorej bol tento fakt zaznamenaný? 
V druhej svetovej vojne pri�lo o �ivot 50 
miliónov ľudí. Kto z nich �iadal a dostal 
finančné od�kodnenie? Okrem �idov aj iní 
pri�li o svoje majetky a nedostali ich späť. 
Na�inec by nedokázal za svojho 
zavra�deného príbuzného pýtať peniaze � je 
to proste jeho názor. Aj o tomto sa ľudia 
rozprávajú, a preto sú antisemiti ako sa 
udáva aj o Slovenskej pospolitosti ? 

Keď sa v prvom kole volieb 
poslancov a predsedov do Vy��ích 
územných celkov spojilo viac strán proti 
maďarskej presile v Nitrianskom kraji 
podpredseda slovenského parlamentu pán 
Bugár  sa veľmi rozhnevaný vyjadril, �e � 
slovenskí nacionalisti sa spojili proti 
Maďarom�. E�te prizvukoval, �e na 
etnickom princípe sú schopní bojovať len 
Slováci, ale Maďari nikdy nie! Ozaj nie? 
Prečo potom poslanci SMK tvoria dru�inu 
utvorenú z pôvodných troch maďarských 
strán? Proti komu a na akom princípe sa 
spojili? Svojho času sa spomenutý pán 
opová�il povedať, �e slovenským 
prezidentom sa nemô�e stať občan 
slovenskej republiky maďarskej národnosti 
� lebo Slováci e�te nie sú na to zrelí! To 
chcú maďarizáciu na juhu Slovenska tak 

 

Ľudia proti rasizmu?
 
�ľahá tu bič 
nástroj sŕdc spitých zlobou: 
Pra�ivé ix 
tne s čiernym ypsilonom 
 
Spi spupné nič 
ak nepení� jak oni 
ak tú�i� �iť 
na rodičovskej roli... 
 
Ak tú�i� rásť 
si sprostý �ovinista 
ak ľúbi� vlasť si fa�istická krysa 
 
Nechce� sa vzdať? 
Dejiny bránil si si? 
Zhanobia ťa 
A vraj antirasisti! 
 
Len oni sú 
vo v�etkom v�ade v práve 
a pritom smú 
ničiť čo je nám drahé 
 
Rúbu a tnú 
dieťatko mučia v putách 
pre svoju hru 
div mu krk nevykrútia 
 
Čím sami sú 
to iným pripisujú 
Ak pokoj chcú 
tak prečo provokujú? 
 
Kto platí tú 
zvrátenú propagandu? 
Bráňme sa zlu 
veď si z nás robia srandu! 
 
Kto platí tú 
zvrátenú propagandu? 
Bráňme sa zlu 
veď si z nás robia srandu! 
 

Joana
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pritvrdiť, aby sme boli �zrelí�?  
�Nech je prekliaty ten kúsok zeme, na ktorom sa 

narodil čo len jeden Slovák� � ak sa tieto slová pí�u v knihe, 
ktorá vy�la s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, to 
e�te nesvedčí o tom, ako pevne sú na�i vládcovia zviazaní 
maďarskou �núrou? Tak�e, e�te nie sú dosť zrelí? Ak sa o tomto 
občania rozprávajú a hovorí o tom i Slovenská pospolitosť, 
v�etci sú �íriteľmi národnostnej nezná�anlivosti? Ak prídu do 
Komárna neofa�isti z Budape�ti  s maďarskými zástavami 
a s maďarskou �tátnou hymnou a �iadajú revíziu �tátnych 
hraníc, médiá o tom mlčia. Ale ak sa v slovenských mestách 
objavia ľudia so slovenskými zástavami, (konečne!) a so 
slovenskou �tátnou hymnou � sú označení a prenasledovaní ako 
neonacisti, fa�isti, �ovinisti! 

Vraj sa cenzúra zakazuje ( Ústava SR � Čl. 26/3) Ak je 
tomu tak, prečo sa opozičnej tlači stavajú do cesty a� také 
preká�ky, �e musel zaniknúť jediný opozičný denník? Prečo 
Slovenskej pospolitosti zhabali  jej tlačoviny ak cenzúra 
nejestvuje? Samozrejme, �e toto je iba zlomok  príkladov na 
túto skutočnosť. 

Predseda policajných odborov je sankcionovaný, 
preto�e policajti si dovolili demon�trovať proti vláde, ktorá im 
upiera primeraný plat. Minister vnútra opitý mocou  sa správa 
ako nejaký komunistický diktátor. Hoci Ústava SR � Čl. 28/1  
uvádza: �Právo pokojne sa zhroma�ďovať sa zaručuje.� Je 
jasné, �e akákoľvek názorová opozícia je tvrdo potlačovaná. 

Novembroví tribúni nám sľubovali otvorené hranice, 
a teda mo�nosť vycestovať do akejkoľvek krajiny. Je to v�ak 
ako s tým smädným pútnikom na pú�ti � má právo napiť sa, ale 

vody nikde! Ka�dý cestovať do cudziny nemô�e 
z jednoduchého dôvodu � nemá na to. A aký je obraz svetlej 
budúcnosti pre mladých? Po promócii mô�u ísť slobodne do 
zahraničia umývať riad, opatrovať �tvornohých miláčikov  
tamoj�ím boháčom, alebo byť �operkou�, či�e slú�kou. To je 
znak, �e sme sa zo socializmu prehupli rovno do tvrdého 
kapitalizmu � z jednej totality do druhej! 

Ústavu SR z 1. septembra si na�a súčasná �tvorylka 
prerobila len - tak, aby bola a nikto proti nej tak nehre�í ako 
práve jej tvorcovia. Toľko ospevovaná sloboda má tieto znaky: 

Ak miluje� svoju vlasť, si na ňu hrdý aj na slovenský 
národ a bráni� sa proti prekrucovaniu slovenských dejín � si 
nacionalista, nie vlastenec. Vlastenec je len občan Slovenskej 
republiky maďarskej národnosti. Ak čo len vysloví� slovo �id 
a opová�i� sa niečo v súvislosti s ním vysvetľovať � si 
antisemita. (Dokonca pani Klímová tvrdila, �e antisemitizmus 
majú Slováci vrodený a pán Havel s ňou súhlasil.) Ak vysloví� 
aj tú najmen�iu námietku proti maďarskej iredente a proti 
násilnej maďarizácii Slovákov na ju�nom Slovensku � si 
�ovinista. Ak bude�  oprávnene kritizovať správanie Cigánov � 
si rasista. Ak podľa vzoru policajtov �iada� vládu o zlep�enie 
svojich �ivotných podmienok � mô�e� prísť o miesto. Ak 
o tomto v�etkom bude� verejne rozprávať, dostane� 
pelendrekom a kopancami ťa zrazia k zemi. Ak sa odvá�i� 
prejaviť iný názor o Prvej Slovenskej republike ako má pán 
PhDr.Ivan Kamenec, CSc z Historického ústavu SAV - si 
neonacista a fa�ista! TAK�E?? 

Bla�ena Krivo�íková 

 
Zneu�itá vra�da 

 
V poslednom čase sa na Slovensku akoby roztrhlo 

vrece s útokmi neonacistov a skínov. Aspoň tak sa nám to 
sna�ia podať médiá. Ale aj nestranný človek musí uznať, �e 
tu niečo nie je v poriadku... 

V�etko sa to začalo vra�dou �ilinského �tudenta 
Daniela Tupého, ktorého dobodali neznámi útočníci 4. 
novembra na Tyr�ovom nábre�í v Bratislave. Táto tragická 
udalosť s mnohými otáznikmi okam�ite spustila vlnu 
nenávisti a odporu ku v�etkým skupinám, ktoré sa zvyknú 
označovať za pravicovo extrémistické.  

Hoci polícia doteraz neoznačila vinníkov, preto�e 
v�etko je v �tádiu vy�etrovania, organizácie typu Ľudia proti 
rasizmu a �nestranné� médiá okam�ite vyhlásili, �e ide o 
neonacistov, ktorí Daniela dobodali len preto, �e mal dlhé 
vlasy, bol v čiernom a mal gitaru. Keď sa zamyslíme nad 
týmto tvrdením, zistíme, �e je absurdné. Je známe, �e skíni 
útočia na cigánov či pankáčov, ale aby zaútočili a navy�e 
takto brutálne na niekoho len pre vy��ie spomenuté veci, na 
človeka, ktorý podľa v�etkého nemal nič spoločné ani s 
ľavicovým extrémizmom je hlúposť. Napokon v čiernom 
chodí aj mnoho z nich, na gitaru hrá kde-kto a dlhé vlasy 
majú občas aj prívr�enci pravicových hnutí. 

Vra�du len pre dlhé vlasy (práve takáto verzia sa 
stala najpopulárnej�ou) spochybňuje aj skutočnosť, �e 
hlavnou vy�etrovacou verziou polície je tá, �e i�lo o pomstu 
za to, �e pred niekoľkými dňami ľavicoví extrémisti zbili asi 
dvoch alebo troch skínov.  

Z tohto v�etkého vyplýva len to, �e útočníci buďto 
museli byť blázni, ktorí so �iadnou ideológiou, či u� 
rasistickou, nacistickou alebo akoukoľvek inou nemajú nič 

spoločné a preto ich netreba spájať s neonacistami, či skínmi 
alebo vra�dili z celkom iného dôvodu a pre niečo úplne iné. 

Netrúfam si jednoznačne povedať,čo bolo v pozadí 
celej tejto udalosti i kto sú skutoční vinníci, ale jedno je isté - 
niečo také sa veľmi dobre hodilo v�etkým tým, čo potrebujú 
zničiť nie len vy��ie menované skupiny, ale v�etkých, 
ktorých v minulosti a aj teraz nazývajú pravicovými 
extrémistami. Táto nálepka sa u�la aj členom Slovenskej 
pospolitosti, legálnej organizácii slovenských nacionalistov, 
usilujúcej sa o zmenu pomerov na Slovensku. Nie v�ak 
pouličným bojom či násilím, ale predov�etkým politickou 
činnosťou, osvetou a inými prostriedkami. 

Napriek tomu, �e si ju nikto nedovolí priamo spájať 
s vra�dou Daniela Tupého a polícia takúto verziu celkom 
odmieta, je to práve ona, na ktorú sa vzniesla v�etká �pina 
súvisiaca s týmto činom. A práve to vyvoláva otázniky či 
niekto komu SP a jej činnosť veľmi preká�a, nemal 
evidentný záujem na spáchaní tejto vra�dy. Ak chceme toti� 
zistiť skutočné pozadie čohokoľvek, mali by sme si polo�iť 
najskôr latinskú otázku: Qui prodest?, t.j. komu to oso�í?  

Na prvý pohľad to vyznie absurdne, len�e ak 
uvá�ime, �e sa to v�etko stalo práve tý�deň po udalostiach v 
Modre, ktoré boli jedným z vrcholov cielenej snahy o 
likvidáciu tejto národnej sily, v�etko to vyznie trochu ináč. 
Pospolitosť, ktorá ka�dým mesiacom, od akcie k akcii, 
naberá na sile, toti� u� dlh�ie preká�a �tátnej moci a rôznym 
pseudohumanistickým organizáciám, usilujúcich sa o jej 
likvidáciu, o čom svedčí napr. útok na vodcu mgr. Mariana 
Kotlebu, udalosti v Modre, snaha o zákaz SP-NS na 
Najvy��om súde či zákaz zhroma�denia v Bratislave. Po 
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nezákonnom a brutálnom rozohnaní zhroma�denia v Modre 
hrozilo, �e odpor verejnosti voči počínaniu policajných 
orgánov prerastie do búrky nevôle, a tá by mohla priniesť 
nárast preferencií SP-NS. 17. novembra sa práve v hlavnom 
meste chystala veľká demon�trácia proti vládnej moci a jej 
nezákonným postupom, na ktorej by si veľa ľudí vypočulo 
tvrdú pravdu o tom, čo sa u nás deje. Pospolitosť bola 
obeťou, s ktorou prirodzene sympatizovalo čoraz viac ľudí. 
Toto v�etko sa v�ak zmenilo, akoby mávnutím čarovného 
prútika vra�dou Daniela Tupého a ďal�ími útokmi 
�pravicových extrémistov�, čo nasledovali. Vytvorila sa 
atmosféra, v ktorej nerobilo prokuratúre a poslu�nému 
starostovi problém celkom v rozpore so zákonom (čo vidí aj 
úplný laik, čo si ho aspoň raz prečítal) zakázať dopredu 
protestné zhroma�denie SP. Ľudia sú dnes takí rozhorčení, 
�e polícia by snáď mohla členov SP aj pove�ať a nikto by 
proti tomu neprotestoval. 

Tieto antinárodné skupiny vymysleli jednoduchú 
kon�trukciu, ktorú uplatnili na pochode s názvom �zastavme 
neonacistov� hneď nasledujúci tý�deň. Za vinníkov bez 
pochýb označili neonacistov a 
následne pred stovkami ľudí označili 
aj predstaviteľov Pospolitosti 
rovnako a vyzvali ľudí, aby sa 
postavili proti ich verejnému 
vystúpeniu 17. novembra v 
Bratislave, čo zmanipulovaný dav 
ocenil potleskom. Samozrejme 
celkom zamlčali, �e má ísť o protest 
proti poru�ovaniu ústavy a 
policajnému násiliu, ktoré bolo v 
Modre. Za zakázanie Pospolitosti a 
na odpor voči nej vyzývali aj na 
iných podobných zhroma�deniach. 
Vyu�ívali ka�dú príle�itosť, ktorú im 
dali médiá, aby do správ o týchto 
udalostiach zakomponovali aj SP.  

E�te niekoľko dní pred 
akciou Pospolitosti v Bratislave sa 
takto vyjadroval predstaviteľ OKS 
Peter Tatár: 

�Sme proti násiliu a násilníkom. Sme proti 
rastúcemu násiliu na uliciach, aj proti nehoráznym verejným 
manifestáciám násilníckych spolkov�.  

Tieto a podobné reči vedú ľudí k tomu, aby 
pova�ovali SP za organizáciu násilníkov a teda tých istých 
ľudí, ktorí sú vraj zodpovední za tento čin.  

Prejdime v�ak k okolnostiam za akých sa to v�etko 
stalo. Snáď jediným dôkazom, �e to boli skíni majú byť 
vyholené hlavy útočníkov a ich údajné vykrikovanie: �my 
sme skinheadi�. Len�e nikoho akosi nenapadlo, �e vyholené 
hlavy majú častokrát aj policajti, mafiáni a dokonca aj skíni, 
čo sami seba označujú za nerasistických a ktorí sú v spojení 
s ľavicovými extrémistami z Antify. Okrem toho iba hlupák 
by pri útoku vykrikoval niečo také. 

Pochybnosť o páchateľovi vyjadril dokonca aj jeden 
punker z Propelera, ktorý má skúsenosti so skutočnými 
útokmi skínov. Pre denník 24 hodín povedal: �Minimálne 
dva roky sa tu nič podobné nestalo, náckovia k nám síce 
chodia, ale tí na�i určite nezabíjali.� 

Zaujímavé bolo aj vyjadrenie bratislavského �upana 
Ľuba Romana. Ten na inkriminovanom mieste vlastní 
re�tauráciu. Povedal, �e: �Problémy na tomto nábre�í trvajú 
�tyri roky. Predávajú sa tu drogy a v�etci o tom vieme. 
Problém vznikol práve v bufete, kde sa predávajú� a ďalej 
�aj tá druhá skupina má niečo za sebou�. Hoci povedal len 
svoj názor a to, �e to �vidí tro�ku inak�, aj doňho sa ihneď 
pustili a u�li sa mu dokonca aj slová, �e je fa�ista. Zdá sa, �e 
mať iný názor ako ten mediálny je u nás neprípustné... 

Podozrenie vzbudzujú aj chaotické správy v prvých 
dňoch po útoku. Médiá sa rôznili v počte ťa�ko zranených a 
e�te tri dni po tom informovali, �e zomrel 19-ročný �tudent, i 
keď  v skutočnosti mal 21. 

Najcharakteristickej�ia sa v�ak stala ohromná 
medializácia celej veci i napriek tomu, �e ne�lo o prvý útok 

údajných vinníkov. Celá vec za�la 
a� tak ďaleko, �e bola vypísaná 
odmena za dolapenie páchateľov a 
dokonca sa plánuje postaviť 
pomník obetiam antisemitizmu, 
xenofóbie a rasizmu � napriek 
tomu, �e Daniel nebol ani inej rasy, 
ani cudzinec a ani �id.  

To v�ak nebolo v�etko. Po 
tomto útoku nasledoval celý rad 
ďal�ích, pri ktorých boli páchatelia 
rovnako označovaní za neonacistov 
a za motív len púha nenávisť k 
ľuďom, čo vyzerajú odli�ne. Nikdy 
pred tým skutoční neonacisti 
neútočili len tak a teraz zrazu bijú 
nevinných starých ľudí v bare v 
Pie�ťanoch, ohrozujú tam banky 
(podľa informácií TA3 dostali 
banky avízo, �e do Pie�ťan sa 
chystajú skíni, aby sa pripravili), či 

bijú bezdôvodne ľudí na ulici. Ľudia sú schopní po 
vytrvalom masírovaní mozgov uveriť tomu, �e skíni u� nie 
sú len rasisti útočiaci na cigánov, punkerov a im podobných, 
ale u� aj lupiči, výtr�níci a násilníci, ktorí zbijú prvého čo im 
príde do rany a dokonca ohrozujú aj banky (!), ako obyčajná 
mafia. 

Skutočných pacháteľov a ich motív zatiaľ nikto s 
istotou nepozná. Ale bez ohľadu na to či to malo súvis s 
drogami, policajnou represiou v Modre, či niečim celkom 
iným, faktom zostáva, �e tzv. antifa�isti a im podobní a 
vôbec v�etci nepriatelia Pospolitosti túto vra�du nechutne 
zneu�ili proti nej a vo svoj prospech. 

Ak teda nabudúce budete počuť o vyčíňaní skínov či 
neonacistov spomeňte si dobre na tieto slová. 

Roman RS 
 

 

Bolesť 
 
Na cintorín kladiem smútok v�etkých svetov, 
na pomník národa ho dávam v podobe kvetov,
 
a padla mi slza na ten kameň studený, 
je mŕtvy, nie len ranený. 
  
Doľahli ku mne jeho ozveny: 
kde je tá láska, čo ma v �ivot premení? 
 
Keď v bolesti veľkej ako oceán, 
nik nepočul ako umieram. 
 
Ďakujem ti, ľud môj milovaný, 
�e hodil si ma do tej čiernej jamy. 
 

Veronika
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Tak u� sa nám zasa zvolili! 
 

Voľby do VÚC na Slovensku boli zasa historické! Tak 
ako predtým, k urnám sa dostavili u� len verní, �tudenti, ktorí tomu 
veľmi nerozumia a sú plní odhodlania niečo zmeniť, rovnako ako 
na�i star�í spoluobčania, ktorí nechcú sedieť doma a chcú sa tak 
ako za komunizmu spolupodieľať na riadení tohoto u� celkom 
demokratického �tátu. Nu� nádej zomiera posledná, ako sa vraví 
a vládou odriekané porakadlo, �e kto nepríde voliť, podporuje tých, 
ktorí to s týmto �tátom myslia veľmi zle, má e�te veľa prívr�encov, 
ktorí čítajú americké komixy o mimozem�ťanoch. A podľa mňa to 
je tých 18-20% voličov, ktorí budú neustále chodiť do volebných 
siení, sna�iť sa zo v�etkých síl o zmenu. 

Nu� prečo nie? Len nás 80% to u� jednoducho nebaví! 
A tu sa naskytá otázka, pre koho vlastne sú tieto voľby?! Pre 
vládnucu koalíciu a jej 20% prívr�encov, alebo pre nás ostatných, 
ktorí v nemom ú�ase pozorujeme ako títo istí poslanci a ministri 
preskakujú zo strany do strany, alebo si vytvárajú ďal�ie strany, 
akoby sto strán na Slovensku nebolo aj dosť! 

Ja a istotne mne podobní nemajú �edý zákal, alebo beľmo 
na očiach. My u� dávno vieme, �e pre nás tieto �abomy�ie hry sú 
jednoducho nechutné. A to, �e sa nám vláda priamo smeje do tváre 
je len preto, lebo na Slovensku je e�te veľa naivných ľudí, ktorí 
pozerajúc sa na americké filmy začínajúce záberom v�dy na 
najvy��ie mrakodrapy, toho ktorého mesta sú ohúrené dojmami. 
My u� nie. My vieme, �e podľa týchto mrakodrapov sú drevené 
domčeky be�ných Američanov, ktoré nie sú ničím zaujímavé a �e 
be�ný Američan �ijúci v týchto drevených na oko veľmi 
pohľadných domčekov, by pri pohľade na na�e domy na Slovensku 
povedal, tak ako môj strýko z Ameriky! Dočerta, vy máte 
murované domy? ...tak potom ste bohatí! Na to som nezabudol! 
A tak pri odchode z ná�ho chudobného Slovenska sme mu pribalili 
Karlovarský porcelán a historické príbory, aby na nás nezabudol. 

Nezabudol, napísal nám, �e výlet na Slovensko mu 
zaplatili na�e dary, ktoré predal. Tak veľmi si ich cenil. Nu� čo, iný 
kraj, iný mrav. Ale vráťme sa k na�ej téme: voľby do VÚC. Istý 
čas som podnikal a tak ako väč�ina z vás viem, �e nejakých 18% 
hlasov je neprijateľných na to, aby niekto niekoho prehlasoval. 
Áno! Je to neprijateľné, aby niekto bol zvolený 51% z 18%. 
Uvádzam to názorne. Ka�dý priemerne uva�ujúci občan  tohto 
�tátu si to predsa musí spočítať sám! Ak pri týchto voľbách sa 
dostali na kandidátku vopred stranou určení poslanci, tak 
akékoľvek mno�stvo hlasov im dnes stačí na to, aby boli zvolení! 
Nikto dodnes neurčil, koľko percent minimálne potrebuje dotyčný 
na to, aby bol zvolený. A myslím si, �e ani v iných západných 
krajinách to nie je inak. Veď od nich táto demokracia pri�la, či nie? 
A tak sa dostávame k číslam, ktoré si musíme uvedomiť. 

Na Slovensku je dnes asi 4,2 mil. voličov. Z nich pri�lo 
k voľbám asi 770 000, čo je tých 18%. Niektorí členovia 
samospráv dostali nejakých 5% hlasov z 18%, čo je z celkového 
počtu voličov asi 38 500 hlasov. Áno, člen zastupiteľstva VÚC 
toho ktorého kraja sa dostal na mestské zastupiteľstvo doslovne 
smie�nym výkonom. A čo prednostovia VÚC? Ak budú musieť 
v druhom kole bojovať s konkurentom, musia dostať minimálne 
51% hlasov. Tu u� to nebude vyzerať tak úboho ako v prvom kole. 
A ktohovie či nie? Ak zasa príde nejakých 15% voličov ako 
v niektorom okrese, tak dostane znova doslova smie�ne hlasy, ktoré 
mu budú znova stačiť na zvolenie. Ako som povedal, nie je určená 
spodná hranica, tak čo! 

Znova upozorňujem na čísla! Priemerný počet percent 
hlasov toho ktorého kandidáta na prvom mieste po prvom kole je 
od 30% do zhruba 40%, ale z 18% celkovo hlasujúcich. Takto toto 
číslo nevyzerá nejak zle, ale len naoko. Ide toti� o očný klam. 

Správne, tak ako pri právnicky podnikajúcich osobách a firmách, 
na to, aby hlasovanie malo právnu oporu, je potrebné dosiahnúť 
aspoň nadpolovičnú účasť v�etkých zúčastnených. A to sa 
v posledných desiatich rokoch nestalo, a pri tomto spôsobe 
vládnutia ani nestane. Občan u� nemá �edý zákal, ako som u� 
uviedol. Tu sa toti� dá zvoliť kandidát na �tátnej úrovni hlasovacím 
výkonom nejakých 9% z celkového počtu voličov, čo je doslovný 
výsmech akejkoľvek demokracii.  Takýmto nejakým výkonom sa 
dostali �táby bývalého bloku do EÚ. Za výdatnej pomoci na�ich 
takzvaných politikov. A to bez rozdielu na národniarstvo, 
kresťanstvo, demokraciu. Tak�e toto sa nedá nazvať nijak inak ako 
podvod, zavádzanie, zahmlievanie alebo ako chcete. Tak�e 
občania! ...lidé bděte!... , ako to u� niekto povedal. Stále je potreba 
kontroly. Trebárs aj sebakontroly. Na�a vláda sa u� naučila vládnuť 
podľa západnej, vyspelej demokracie. Veď nedávne uctivé 
objímanie sa ná�ho premiéra s predsedami EÚ bolo doslovne 
dojímavé. Ako sa naraz spriatelili... Veď Slovensko si u� kúpili, 
rozdelili podľa svojich predstáv. O chvíľku u� budeme dová�ať 
drahú el. energiu zo západu, rovnako ako plyn a iné suroviny. Keď 
zbúrame atómové elektrárne, mo�no príde na rad aj Gabčíkovo. 
Veď Maďari u� vysvetlia túto neekologickú stavbu ako pre�itok 
komunizmu a gigantizmu. A Slovensko sa stane ozajstným 
�vajčiarskom v pravom slova zmysle. Budú tu u� len zjazdovky, 
ubytovne, skanzeny. Celá kopa Vietnamcov, Rómov, Arabov 
a iných men�ín. A to, čo sa nepodarilo Turkom za 250 rokov 
predtým, sa stane mo�no rýchlo teraz...a bez odporu. Vízia veľkej 
EÚ bude týmto naplnená. 

Tak�e na�i verní občania a voliči. Skúste rozmý�ľať 
hlavou a nie peňa�enkou, ako na�i vládnuci poslanci a ministri. 
Dnes sa te�ia z kosti, ktorú im podhodili. Táto kosť nemsí byť 
nav�dy. Mo�no o pár rokov im aj tú zoberú. Ale my nezabúdajme, 
�e v�etko čo teraz urobíme je predov�etkým pre na�e deti. Aby sme 
im nemuseli rozprávať rozprávky o Batmanovi, ale o Jankovi 
hra�kovi, aby sa volali tak ako na�i predkovia, lebo to, čo teraz 
pí�em sa deje na úrovni Nemcov, Francúzov a im podobným, ktorí 
si svoju identitu strá�ia ako oko v hlave. Strá�me si ju aj my, keď si 
ju nevá�ia na�i politici. A to sa týka aj týchto podvodov volebných, 
lebo tam je začiatok ka�dej takejto, doslovne teraz legálnej činnosti 
politikov, ktorí sú skoro v�etci skorumpovaní, lebo bez toho by ich 
ani nevzali medzi seba. Dávajme si pozor na politikov, ktorých 
strany doslovne dosadzujú a predvádzajú nám ich ako nových 
a vysoko perspektívnych pre na�u činnosť. Títo politici po tom, čo 
sa im nesplnia ich predsavzatia, preskakujú do iných strán alebo 
sami zakladajú ďal�ie a úplne zbytočné strany, ktoré výslovne 
oslabujú slovenskú politickú scénu. Z toho potom profitujú strany 
men�ín a to je nedôstojné a doslova varujúce. 

Ak odo mňa čakáte návod na správne voľby, nepomô�em 
vám. V tomto �tádiu sme u� členmi spoločného európskeho 
veľko�tátu, z ktorého prakticky niet úniku. Niekto predomnou u� 
povedal, �e sme krajina malá a ako taká musíme sa dostať pod 
dá�dnik niekoho väč�ieho. Ale aj v tomto prípade je nutné pozerať 
na to, či tento dá�dnik nie je na na�ej strane deravý! Takýto 
dá�dnik by pre nás nebol prínosom. Stáli by sme síce pri silnom 
partnerovi, ale ten by bol úplne suchý a spokojne by sa na nás 
mohol usmievať a hladiť nás po pleci tak, ako ná�ho premiéra 
prednedávnom. 

Tak�e, nemusíte ma vôbec brať vá�ne, ale jeden 
z Murphyho zákonov vraví: ak zasadá vláda, občan je vo vá�nom 
ohrození! Verte mi, tento pán to mal veľmi dobre preverené a to 
ne�lo o Slovensko, ale o najdemokratickej�iu krajinu na svete! 

Valdo 
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Maďarské (seba)klamy 
 
(Seba)klam siedmy:Maďari si v dejinách vytrpeli viac ako iné národy, preto majú nárok na nad�tandardné práva a ochranu, 
potrebujú osobitný prístup. Krivdám a ohrozovaniu Maďarov stále nie je koniec, najmä zo strany susedov, preto Maďari 
oprávnene potrebujú trvalú a rozsiahlu pomoc (úvery, privilégiá...) a stále obnovované záruky � de facto záruky ich zachovania 
a budúcnosti. Tejto pomoci, nadpráv a záruk niekdy nie je dosť, čo je objektívnym dôvodom na trvalý maďarský pocit ohrozenia 
a chronickú nespokojnosť. 

Privilegované obete 
Osobitnú zmienku si hneď teraz zaslú�i slovo objektíny, 

ktoré maďarská propaganda rada a často pou�íva i zneu�íva. 
Menovite na označenie rýdzej subjektivity. 

Máloktorý národ sveta má také protirečivé 
sebahodnotenie ako Maďari. Kým vo vyjadreniach politikov 
a ideológov zjavne preva�uje sebapreceňovanie (národ so skvelými 
tradíciami a veľkým historickým poslaním, garant mieru a stability, 
ambícia hrať úlohu regionálnej veľmoci a viesť iných), mno�stvo 
výpovedí iného, menej oficiálneho druhu má presne opačný 
charakter. Zaznieva z nich pocit ohrozenia a krivdy, obmeny 
známej Petőfiho tézy o �úbohom národe�. Väč�ina aj súčasných 
maďarských spisovateľov tlmočí hlbinný pocit maďarskej du�e, �e 
v dejinách  ťahala skôr  za krat�í koniec.  

Úporná snaha Maďarov zaujať oveľa väčsí priestor 
(populáciou, vojensky, hospodársky i kultúrne), ne� na aký im 
stačia sily, kráča s nimi v dejinách ako ich verný tieň. Snaha 
expandovať má byť rie�ením chronického maďarského pocitu 
bezperspektívnosti. S tým úzko súvisí aj pocit dejinnej osamelosti 
(Ázijci medzi Európanmi, Ugrofíni medzi Slovanmi) v etnicky 
a jazykovo odli�nom  prostredí, strata etnickej a kultúrnej 
autochtónnosti a celkový strach z vyspelej�ích a vitálnej�ích 
susedov, umocňovaný podozrievaním ich z expanzívnych úmyslov. 
Jeden z renegátov si v budape�tianskej tlači e�te za čias Uhorska 
sám odpovedal na otázku, čo je príčinou expanzivity maďarstva: 
�Hľadá garancie svojej vlastnej budúcnosti!� 

Toto úporné hľadanie a vymáhanie garancií na maďarskú 
budúcnosť má tie najrozmanitej�ie podoby. Po novembri 1989 
maďarskí politici pôsobiaci na Slovensku rozvinuli veľký zápas za 
najrozličnej�ie a viacnásobné fixované právne záruky men�inových 
práv. ��ivotne dôle�itými� boli pre nich nové a nové garanice aj na 
práva, ktoré u� v praxi dávno reálne fungovali. A keď sa tak stalo, 
bolo treba �poistiť�v�etko i medzinárodné. Do tohto prúdu 
pseudoargumentácie spadá celý rad aktivít a dobových tancov 
okolo Rámcového dohovoru, zákona o pou�ívaní jazyka 
národnostých men�ín, charty men�inových jazykov a naostatok � 
no nie s najmen�ou prioritou � v európskom práve bezprecedentný 
zákon o zahraničných Maďaroch, ktorý v duchu na Slovensku 

odskú�anej akcie Alapcél (Základný cieľ) bude zabezpečovať 
oficiálne podplácanie rodín za hranicami Maďarska, aby dávali deti 
predov�etkým do maďarských �kôl. S tým súvisí aj evidentný 
program ustavičného unavovania verejnej mienky doma 
i v zahraničí � znovu a znovu a u� dlhé roky sa medializujú ďal�ie 
a ďal�ie po�iadavky. 

Keby sme v�ak vo svetle historických faktov mali nájsť 
skutočnú krivdu, nájdeme ju celkom na úsvite písaných dejín, keď 
lúpe�iví Maďari boli proti svojej vôli nútení usadiť sa, prijať 
namiesto kočovného poľnohospodársky spôsob �ivota, či�e 
vyspelej�iu technológiu spolu s jej staroslovenskou odbornou 
terminológiou, museli sa teda mnoho učiť � namiesto lúpenia 
pracovať a komunikovať o nových problémoch. Museli takisto 
proti svojej vôli meniť nábo�enstvo. Proti tomuto vlastnému 
civilizačnému pokroku sa vzbúrili a povstali, čím zaznamenali 
v Karpatskej kotline zrejme prvú �občiansku� vojnu. Dnes svoje 
oneskorené pokresťančenie v rámci bezbrehej propagandistickej l�i 
samozrejme vydávajú za ú�asnú prednosť. 

Pri tomto násilnom scivilizúvaní museli naozaj trpieť. 
Len�e  tým sa preukázateľné maďarské utrpenie viac-menej končí. 
Mdarská du�a, ktorá nenachádzala k sebe kľúč, po stáročia 
zavaľovala svojimi problémami a komplexmi mierumilovných 
susedov. A pokiaľ sa to reprezentantom tzv. maďarstva darilo, za 
maďarské ciele prelievali krv iní, v maďarských očiach menejcenní 
nemaďari. Keď sa pri maďarskou du�ou vyvolaných 
krviprelievaniach stala ujma Maďarom, vnímali sa ako 
superprivelegované obete, čo by sa dalo ozrejmiť na 
sociálnopsychologickej analýze príbehu maďarského fa�izmu, 
ktorý sa dnes úspe�ne pretransformoval do toho, čo súčasný 
maďarský politológ Gábor Tamás nazýva postfa�izmom � 
Orbánova vláda viac či menej podporovala Haidera a Berlusconiho, 
preveľmi jej vyhovovalo znovuo�ívanie fa�izmu v jeho kolískach 
(G.Tamás: Berlusconi, Haider a postfa�izmus, SME, 22. mája 
2001). Najlep�ie v�ak prelievanie cudzej krvi a utrpenie iných, 
neľudí-nememberov, preukazuje genéza internacionálnej pomoci 
v strednej Európe.

Internacionálna pomoc � zdroj ne�tastí 
Roku 1547 vyvrcholil v Karpatskej kotline dovtedy 

nepoznaný proces. Na rie�enie vnútropolitického sporu 
s habsburskou Viedňou si maďarská �ľachta prizvala cudziu 
veľmoc, svojich etnicky príbuzných Turkov, Osmanskú rí�u. Tieto 
fakty si mo�no poľahky overiť v Encyklopédii Slovenska 
(Bratislava, Veda 1982, VI. Diel T-�, s.507 � 508). 

Roku 1505 tzv. národná strana stavov vyhlásila za 
kandidáta na uhorský trón Jána Zápoľského. Inými slovami, 
maďarská du�a chcela, ako v�dy, viac moci a za ka�dú cenu, 
takmer či doslova za cenu samovra�dy či vlastizrady vlastného 
�tátu. Roku 1527 teda prepukla pusto�ivá občianska vojna  a o 20 
rokov neskôr Turci, pozvaní Izabelou a jej prívr�encami v boji 
proti zákonnému kráľovi Habsburgovi Ferdinadovi I., donútili 
viedenský dvor k poni�ujúcemu prímeriu a rozdeleniu Uhorska na 
tri časti, z ktorých Sedmohradsko so Zátisím pripadlo Izabelinmu 
synovi Jánovi �igmundovi ako vojvodstvo vazalsky závislé od 
Osmanskej rí�e. 

Za internacionálnu pomoc sa v�dy ťa�ko platí, najmä 
vlastnou suverenitou. Turci nezostali a nezastali v Transylvánii, ale 
postúpili a� pod Viedeň, sám Budín sa stal sídlom osmanskej 
provincie a ťa�isko maďarskej kultúry sa nútene presťahovalo na 

sedmohradský knie�ací dvor. Utrpenie mnohých etník sa 
opakovalo aj pri ďal�ích svetových kataklizmách, ktoré aktívne 
spoluiniciovala aj spoluvyvolávala chorobná, a� choromyseľná 
maďarská politika � pri prvej a druhej svetovej vojne. 

Mechanizmus internacionálnej pomoci sa stal be�ným 
in�trumentom maďarskej politiky. V tomto zmysle jej poslú�il aj 
Adolf Hitler, aj Leonid Bre�nev, ktorého práve János Kádár 
presvedčil, aby v roku 1968 �internacionálne pomohol� 
nenávidenému Československu. Model postupu sa opakuje: 
Izabelini emisári na�li cestičky k sultánovi a pozvali ho do 
Transylvánie. Miklós Horthy a jeho blízki spolupracovníci (M. 
Kozma, Gy. Gömbös, I. Héjjas a iní) cestičku k Hitlreovi hľadať 
nemuseli, veď bol v istom zmysle ich �iakom, k moci sa dostal a� 
�trnásť rokov po ustanovení prvého fa�istického re�imu na svete 
a v rokoch 1919 � 1920 v Maďarsku. Nasledovala Viedenská 
artbitrá�, súčasť Mníchovského diktátu, a vojenský vpád na 
východné Slovensko v marci 1939. Husársky kúsok sa podaril 
Kádárovi, ktorý pou�il vlastne ideológiu proletárskeho 
internacionalizmu na dosiahnutie tradičného fa�istického, 
nacionalistického a �ovinistického cieľa. V súčasnosti Budape�ť 
pracuje na tom istom modeli � tentoraz jej tú istú Hitlerovu hranicu 
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z konca 30. rokov pomáha obnovovať Washington a Brusel, 
samozrejme, so súčasnou rétorikou ľudských práv. Ide v poradí 
o minimálne �tvrtú internacionálnu pomoc. Zaka�dým sa mení iba 

rétorika, cieľ uspokojiť neuspokojiteľnú maďarskú du�u ostáva po 
stáročia ten istý. Kľúč k sebe samej jej chýba, preto siaha čoraz 
návykovej�ie po droge moci. 

Zločiny proti ľudskosti a nemaďarom 
Nástrojom nových a nových ne�ťastí v strednej Európe 

a otrokom chorobných ambícií s �ideálmi� prinajmen�om z 19. 
storočia sa nie celkom vlastnou vinou stal maďarský národ. Jeho 
politickí vodcovia boli takmer bez výnimky zvodcami, patrili do 
tzv. panského národa, ktorému sa v�ak pomocou prefíkanej 
�ovinistickej propagandy zaka�dým podarilo sfanatizovať masy. 

Na tieto pogromy krvavo doplácali Nemaďari, viac-menej 
dodnes označovaní oficiálne za nememberov, neľudí. Dokazuje to 
okrem iného ignorovaný zákon o zastúpení Nemaďarov 
v parlamente. Z toho hľadiska vládne súčasná moc dlhodobo a bez 
zaváhania protiústavne, ale �ovinistická a� rasistická jednota 
prevládajúcich politických síl je skalopevná. 

Zločiny maďarskej �tátnej moci proti Nemaďarom v 19. 
storočí rekapitulujú na tisícoch strán vo viacerých knihách Scotus 
Viator a Daniel Rapant a v mnohých článkoch s medzinárodným 
ohlasom Björnsterne Björnson. Medzi najdrastickej�ie patrí 
policajné mučenie rumunských roľníkov a deportácie slovenských 
detí na pomaďarčenie. Bohato je zdokumentovaný masaker 
v Černovej začiatkom 20. storočia. 

Za prvej i druhej svetovej vojny maďarskí velitelia 
vedome vyvra�ďovali nemaďarské vojenské a pracovné oddiely. 
O vyvra�ďovaní �idov touto metódou za Horthyho existuje kniha 
Od Dunaja po Don od I. Kossu. Prvý proti�idovský zákon 
v strednej Európe bol prijatý v Budape�ti roku 1920. P. Jonson 
v Dejinách �idovského národa uvádza, �e v Maďarsku zavra�dili 
21 747 �idov a 596 260 ich deportovali. Celkove za Horthyho 
zahynulo okolo 40 tisíc �idov. Obraz Horthyho ako ochrancu 
�idov nemá preto opodstatnenie. Obete dvoch pokusov o ozbrojenú 
okupáciu Slovenska sumarizuje kniha Karola Medveckého 
Slovenský prevrat (1930) a zborník dokumentov Krvácajúca 
hranica (2. vydanie 1994) 

Okrem týchto rafinovanej�ích metód etnického čistenia 
maďarského územia medzinárodné opovrhnutie vyvolali dve 
ohavné udalosti. Masová poprava v Kragujevci roku1918 (spoločné 
dielo rakúskej a maďarskej vrchnosti) a masové vra�denie 
v Novom Sade roku 1941 na priamy písomný rozkaz vojnového 
zločinca M. Horthyho. Stovky plávajúcich nemaďarských mŕtvol 
v Dunaji nemajú pravdepodobne obdoby. Inak povedané, v strednej 
Európe trpeli preva�ne Nemaďari a ich mučiteľmi a vrahmi boli 
predov�etkým sfanatizovaní maďarskí �andári a velitelia. 

V 20. storočí bolo Slovensko prepadnuté minimálne 
sedemkrát. V rokoch 1918, 1919,1938, 1939, 1944, 1945 a 1968. 
Agresormi boli predov�etkým Maďari. Obeťami koloniálnej 
ideológie Budape�ti Slováci, �idia, Rómovia, Rumuni, Nemci 
a men�ie etniká. Z útlaku sa emigrovalo, útlaku sa prispôsobovalo, 
aj bezpodmienečnou asimiláciou detí v �najväč�om maďarskom 
priemysle� � vo výrobe asimilantov v �kolách. Etnické a jazykové 
čistenie maďarského územia trvá a víťazí. 
Samozrejme, za chorobnú politiku platili utrpením aj Maďari. Tieto 
obete sú v�ak neporovnateľné s doteraz uvedeným letmým 
pohľadom. Siedmy (seba)klam je spomedzi v�etkých mo�no 
najdôle�itej�í, lebo ním vrcholia historické a sociálnopsychologické 
aspekty predchadzajúcich �iestich l�í. Siedmy (seba)klam 

predstiera morálku, no v súčasnosti je perverziou morálky. 
Presviedča agresora, �e je obeťou. Týmto vrcholí orwellovská prax 
maďarskej propagandy. Zámena dravca za korisť, dobra za zlo, 
negovanie prazákladnej hodnotovej orientácie... 

Maďarskí �andári, nyila�i szabadčapato�i, teroristi, 
vrahovia a otrokári, oficiálne trénovaní sadisti a fa�isti... tí v�etci 
majú byť symbolicky rehabilitovaní, ako zločinec János Esterházy. 
Kde sa len vlas skrivil na hlave Maďarovi, tam má trpieť celý svet. 
A kde maďarská ruka masovo vra�dila, tam sa vlastne nič nestalo. 

Ani táto amorálna forma propagandy, resp. 
kontrapropagandy doteraz nebola adekvátne pomenovaná. Tak�e 
treba humanisticky nekompromisne povedať, �e � ide o typ 
fa�istickej kontrapropagandy. Aj v tomto vrchole amorálnosti 
mo�no zva�ovať, či je objavom fa�istov nemeckých, alebo 
maďarských. Veď po masakri v Černovej i�li do väzenia obete, nie 
páchatelia!!! Nie vrahovia, ale ich obete. 

Aký je praktický zmysel tejto amorálnosti? Zopakujme si 
siedmy (seba)klam e�te raz: Maďari si v dejinách vytrpeli viac ako 
iné národy, preto majú nárok na nad�tandardné práva a ochranu, 
potrebujú osobitný prístup. Krivdám a ohrozovaniu Maďarov stále 
nie je koniec, najmä zo strany susedov, preto Maďari oprávnene 
potrebujú trvalú a rozsiahlu pomoc (úvery, privilégiá...) a stále 
obnovované záruky � de facto záruky ich zachovania a budúcnosti. 
Tejto pomoci, nadpráv a záruk nikdy nie je dosť, čo je objektívnym 
dôvodom na trvalý maďarský pocit ohrozenia a chronickú 
nespokojnosť. 

Áno, aj v tejto amorálnosti ide zase len o peniaze a o moc. 
Rasisticky sa reflektujúci �panský národ� sa so svojou 
sebaoklamanou du�ou presne tak, ako to uvádza I. Bibó vo svojom 
apelatívnom texte, ktorý napísal počas udalostí roku 1956, má stať 
bezmála ústredným problémom socialistického tábora, 
kapitalistického sveta Západu i tzv. tretieho sveta a celého sveta 
vôbec. Dobre�e nie celého vesmíru. Z choroby maďarskej du�e sa 
exhibicionisticky robí celosvetová zále�itosť. 

Agresívnej propagande na základe amorálneho siedmeho 
(seba)klamu sa v najnov�ej súčasnosti pozoruhodne darilo 
a Budape�ť s bezosty�ne natrčenou dlaňou predbehla v�etky 
transformujúce sa krajiny v objeme získaných základných investícií 
i zahraničného dlhu. Nie je zrejme náhoda, �e bývalá veľmoc 
Turecko dnes spolu s Maďarskom patria k najzadl�enej�ím 
krajinám Európy. Je v tom skrytý ďal�í zábavný rozpor � chcú sa 
hrať na regionálnu veľmoc. Ani pri vyu�ívaní poskytnutej pomoci 
sa nesprávajú korektne. Časť pô�ičiek pou�ívajú na nacionalistické 
ciele � pomníky, oslavy propagandu... Tým koleso zadĺ�enosti viac 
a viac roztáča. Túto techniku, zdá sa, prevzali od istých �idovských 
kruhov. Ale aj za know-how sa odvďačujú po svojom. Historik G. 
Jeszenszky sa na jednej z takýchto osláv s arogantnou 
bezočivosťou a �ovinistickou bezcitnosťou opová�il pou�iť 
nerovné a neopodstatnené porovnanie s holokaustom, čo vyvolalo 
prudký odpor nielen u �idov. 

Dlhy, finančné i morálne, majú istú vlastnosť, ktorá z nich 
robí aj výchovný prostriedok. Platia sa z nich úroky a časom sa 
musia tou či onou formou splatiť. 

Du�a bez kľúča? 
Na záver analýzy (seba)klamov sa vráťme 

k metaforickému obrazu maďarskej du�e, ktorá nevie nájsť k sebe 
kľúč, preto�e ho ukryla prinajmen�om za sedem hlavných 
(seba)klamov. Tu ju zase raz čaká skutočné utrpenie � nápoj 
pravdy bude maďarskú du�u bolieť. Niet v�ak inej cesty. Do 
budúcnosti, do spoločnej budúcnosti v strednej Európe sa nedá 
kráčať s ilúziami, ktoré odporujú faktom, pravde, morálke 
a proklamovanému humanizmu ako základnej európskej hodnote, 
ktorú práve vyčíňanie maďarskej nespratnej politiky toľko ráz 

v mene bludnej nacionalistickej ideológie po�liapavalo 
a po�liapalo. 

Maďarský národ si zaslú�i lep�iu budúcnosť ako byť 
nástrojom nových ne�ťastí v strednej Európe a otrokom 
chorobných ambícií politikov s �ideálmi� prinajmen�om 19. 
storočia. Zru�enie samoväzby maďarskej du�e a morálne 
vyrovnanie so susedmi-obeťami mo�no odkladať � ale nie odlo�iť. 
Kľúčom je pravda. 

spracované podľa knihy 
Jergu�a Ferka � Maďarské (seba)klamy 
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Symbolika dvojkrí�a I. 
 

Pôvod dvojkrí�a má svoj základ v symbolike jednoduchého krí�a, ktorý sa pou�íval ako znamenie e�te v predkresťanských 
kultúrach. Krí� vyjadroval svojimi rozbiehavými ramenami priestor a �tyri základné prírodné �ivly (zem, oheň, voda, vzduch). Zároveň krí� 
označoval slnko a spojenie jeho lúčov so zemou. Pre kresťanov sa stal krí� symbolom utrpenia Je�i�a Krista ako zavŕ�enia Bo�ieho plánu 
spásy ľudstva.  

Výkladov zmyslu symboliky dvojkrí�a je niekoľko a jeho korene siahajú do ranostredovekej 
Byzancie 9. storočia (obr.1). Podľa jednej z najpravdepodobnej�ích verzií výkladu symboliky dvojkrí�a 
je, �e jedno priečne rameno dvojkrí�a symbolizuje svetské a druhé cirkevnú moc, koncentrované od 6. 
storočia v v osobách byzantských cisárov (vertikálne rameno dvojkrí�a), ktorí boli zároveň 
predstaviteľmi cirkvi i �tátu. Toto spojenie svetskej a cirkevnej moci označujeme pojmom 
cézaropapizmus. Dvojkrí� mal zároveň viditeľnou jednoduchou formou zvýrazniť vládu Byzancie na 
dvoch kontinentoch. aj samotné hlavné mesto Byzancie - Carihrad (Kon�tantínopol) sa le�al v Európe 
i Ázii. 
       Ďal�ia z teórií hovorí, �e dvojkrí� vznikol ako výsledok zdvojovania symbolov, ktoré bolo 
charakteristické pre Byzanciu a Kon�tantínopol, ako prirodzený protipól Ríma. Rovnako ako rímsky 
orol získal v Byzancii podobu dvojhlavého orla a tak vznikol aj dvojkrí�.  

Do príchodu Kon�tantína a Metoda na Veľkú Moravu �írili od 7. storočia kresťanstvo medzi 
tunaj�ím obyvateľstvom misionári z Aquileje, Pasova a Salzburgu. Títo misionári v�ak pou�ívali 
predov�etkým jednoduchý krí� (tzv. latinský). Príchodom Kon�tantína a Metoda sa dovtedy pou�ívaná 
kresťanská symbolika na na�om území obohatila o dvojkrí�. Napriek tomu, �e nie sú zachované �iadne 
vyobrazenia z tých čias, mô�eme predpokladať, �e dvojkrí� sa začal pou�ívať a roz�íril sa na na�om území práve v súvislosti s  činnosťou 
Kon�tantína a Metoda. Ich misia toti� nebola iba nábo�enskou, ale aj politickou. Nemo�no v�ak priamo tvrdiť, �e dvojkrí� bol politickým 
symbolom Veľkej Moravy, preto�e v danom období nepou�ívala �iadna z európskych veľmocí osobitný �tátny znak. �tátne znaky sa 
vyvinuli z erbov, ktoré sa objavujú v Európe a� o viac ako tri storočia neskôr. V 9. storočí sa pou�ívali iba symboly vyjadrujúce panovnícku 
moc. V západnej Európe to bol orol a v byzantskom kultúrno � civilizačnom okruhu dvojhlavý orol 
a dvojkrí�.  

Dvojkrí� prevzal panovník �tefan, prvý uhorský kráľ. 
Vidieť to na jeho minciach z prelomu 10. a 11. storočia. Niektorí 
historici sa v�ak tento symbol neodva�ujú e�te nazývať 
dvojkrí�om. Uhorský kráľ �tefan si vzal za man�elku Gizelu, 
sestru bavorského vojvodu. V Bavorsku videl vzor pre svoje 
kráľovstvo. Bavorské mince sa stali vzorom pre mince jeho 
�tátneho útvaru. Rovnako ako bavorské mince aj platidlá 
v Uhorsku mali stred vyplnený kruhom, ktorý bol rozdelený na 
�tyri časti. Kruhopis na minci začínal malým krí�ikom nad 
vertikálnym brvnom krí�a v kruhu. Mince kráľa �tefana I. Mince 
kráľa �tefana I: napodobňujú i kruhopis na bavorských minciach. 
Namiesto nápisu REGINA CIVITAS (Regensburg mesto) na 
bavorských platidlách je na uhorských minciach vyrazený text 
REGIA CIVITAS (kráľovské mesto). Na uhorských minciach je 
v�ak spojené vertikálne brvno krí�a s krí�ikom v kruhopise 
a vytvára symbol, ktorý veľmi pripomína dvojkrí�, ak nie je 
priamo dvojkrí�om (obr. 2) 

Slovensko prvej polovici 11. storočia patrilo k územiu, 
ktoré v rámci Uhorska tvorilo pohraničný údel a po roku 1048 
ako súčasť tretiny kráľovstva ( tertia pars regni) malo �tatút 
vojvodstva. Na jeho čele stál vojvoda (DUX), ktorý sídlil v Nitre. 
Prvým vojvodom bol Belo, ktorý vládol v rokoch 1048 - 1060 
(neskor�í uhorský kráľ Belo I. v rokoch 1061 � 1063). Práve 
v Nitre sa v polovici 11. storočia razili mince s dvojkrí�om. 
V tom čase sa obnovili diplomatické kontakty medzi Nitrou 
a Kon�tantínopolom. Byzantský cisár sa dostal do sporu 
s uhorským kráľom Ondrejom I. a sna�il sa získať za spojenca 
vojvodu Bela, ktorému poslal do Nitry knie�aciu korunu. Na tejto 

korune sú zobrazené postavy dr�iace mandľov ceremoniálne �títy s dvojkrí�mi (obr.3). Aj na minciach, 
ktoré dal raziť Belo v Nitre, u� vidieť jasne symbol dvojkrí�a (obr. 4). Prvý uhorský kráľovský erb vznikol v roku 1189, za vlády kráľa 
Bela III. (1172 � 1196). S cieľom vytvoriť si vlastné rozpoznávacie znamenie ako účastník tretej krí�ovej výpravy, vedenej nemeckým 
cisárom Fridrichom II. Barbarossom, na červený �tít pribil strieborný dvojkrí�. Rozhodnutie Bela III. pri výbere dvojkrí�a bolo vhodnou 
voľbou . Vo svojej podstate bol dvojkrí� symbolom kresťanstva, ako aj kri�iakov a zároveň mal tento symbol v jeho kráľovstve dávnej�iu 
tradíciu. Táto voľba má v�ak i ďal�iu  mo�nú podstatnú príčinu. Belo III. vyrastal v Byzancii, kde cisári e�te stále pou�ívali ako symbol 
panovníckej moci dvojkrí�. Dvojkrí� pou�íval aj cisár Manuel I., na ktorého panovníckom dvore �il mladý Belo jedenásť rokov. Práve 
zásluhou Manuela I. sa Belo dostal na uhorský kráľovský trón a preto zostal prirodzeným spojencom Byzancie aj počas svojho panovania, 
aj keď sa postupne usiloval vymaniť spod byzantského vplyvu.  

R 
 

 

Obr. 4 - Minca vojvodu Bela 
(1048 � 1060) 

 
 

Obr. 3 - Detail z vojvodskej
koruny z Nitry, ktorá vznikla
v �tyridsiatych rokoch 11.
storočia. Postava dr�í mandľový
�tít s dvojkrí�om. 

Obr. 2 - Minca �tefana I., na
ktorej spojením stredného
krí�a s krí�ikom v kruhopise
vznikol dvojkrí�, alebo
symbol veľmi podobný
dvojkrí�u. 

Obr. 1 - Dvojkrí� sa po prvý
raz objavil na zlatej minci
byzantského cisára Theofila
(vládol v rokoch 829-842) 
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Pravicový pochod 
4. novembra 2005 Moskva, Rusko 

 
V piatok 4. novembra 2005 sa v centre Moskvy konala veľká 

udalosť. O 11:00 sa začal �Pravicový pochod� za účasti prinajmenej 5000 
preva�ne mladých ruských nacionalistov, ktorý sa rozhodli ukázať svoju silu, 
ukázať �e nie sú spokojný s politikou oficiálnej ruskej moci, najmä 
s prisťahovaleckou politikou. Pochodovali sme centrom mesta a skandovali 
sme hesla: �Nech �ije Rusko!�, �Stop imigrácii�!, �Stop okupácii na�ej 
krajiny!� atď. Pochod sa skončil stretnutím na Slovanskom námestí. 

Táto akcia bola zorganizovaná  so zreteľom na oficiálny sviatok 
�národného zjednotenia v�etkých ľudí v ruskej federácii� nasledujúcimi 
politickými občianskymi organizáciami: Hnutím proti ilegálnej imigrácii, 
Euroázijskou mláde�níckou jednotou, Národnou stranou Ruska, Ruskou 
národnou jednotou. 

Napriek napätej atmosfére sprevádzajúcej túto akciu a niekoľkým 
provokáciám od �demokratických� a �antifa�istických� aktivistov, v�etko 

prebehlo pokojne, organizovane a slu�ne. Moc sa ukázala v sile ruského národného hnutia, v stovkách mladých organizovaných 
ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia kvôli svojmu presvedčeniu a svedomiu a nie kvôli peniazom. ZOG neočakávala takú veľkú 
aktivitu a preto boli v�etky informácie o pochode v hlavných televíznych a rádiových staniciach zadr�ané. 

�Pravicový pochod� ukázal, �e Rusi nie sú politicky mŕtvi a �e hneď na prvú výzvu zareagujú a budú bojovať za svoje 
práva! Dúfame, �e toto bol iba začiatok! 

Redakcia 

Pamätný pochod Corneliu Codreanu 
26. novembra Bukure�ť, Rumunsko 

 
26. novembra rumunské neo-legionárske hnutie Noua Dreapta 

organizovala v poradí siedmi tradičný pamätný pochod Corneliu Codreanu. 
Vy�e 100 členov ND spolu s veľkou delegáciou francúzskych nacionalistov a 
reprezentantov z Nordiska Forbundet zo �védska., pochodovalo 
z rumunského hlavného mesta Bukure�t k miestu, kde bol Corneliu Zelea 
Codreanu, zakladateľ legionárskeho hnutia a martýr rumuského ľudu, 
rituálne popravený. 

Pred pamätníkom bola vykonaná bohoslu�ba a nasledovali krátke 
prejavy od zahraničných hostí a od predstaviteľov ND, ktorý spomínali na 
tých, ktorých pred 67 rokmi zavra�dili a zlo�ili slávnostný prísľub, �e nikdy 
nevzdajú boj, ktorý začali a nikdy sa nevzdajú ideálov, za ktoré sa oni 
obetovali. 

Pozdravy poslalo veľa európskych strán o organizácií: Mouvement 
nation (Belgicko), Renouveau Francais (Francúzsko), Nationale alliantie (Holandsko), Partido nacional renovador (Portugalsko), 
Obraz (Srbsko), Slovenská pospolitosť (Slovensko), Vlastenecká fronta (Česká republika), England first (Anglicko), Russkij obraz, 
Pamjať, RNE a Movement against illegal immigration (Rusko). 

Redakcia 

Kto je tu zradca? 
 

Po sérii akcií a následných nezákonných a svojvoľných 
zásahoch polície a iných �tátnych orgánov proti politickej strane 
Slovenská pospolitosť � národná strana, jej členom a 
sympatizantom sa začal proces, ktorý sa obvykle zvykne 
označovať ako hon na čarodejnice. �tátne orgány a orgány 
samosprávy neváhajú poru�ovať zákon a médiá robia Slovenskú 
pospolitosť zodpovednou pomaly aj za stroskotanie Titanicu. 
Mo�no si poviete, �e to nie je nič nové, veď útoky sprevádzajú 
Slovenskú pospolitosť od jej vzniku. To je síce pravda, ale teraz 
sa k útokom pridala aj strana, ktorá má vo svojom názve slovo 
národná. Áno, ide o Slovenskú národnú stranu, aj keď si toto 
pomenovanie vôbec nezaslú�i, preto�e ide len o spolok 
karieristov a politických intrigánov pri�ivujúcich sa na národnej 
my�lienke. Niekomu sa tieto slová mô�u zdať príli� tvrdé, ale 
ak sa lep�ie pozrieme na činnosť tejto strany od vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky, zistíme, �e sú plne 

oprávnené. Boli to toti� jej členovia, ktorí sa u� od začiatku 
chovali schizofrenicky. Na jednej strane stále hovorili a hovoria 
o neutralite Slovenska, ale na strane druhej boli súčasťou vlády, 
ktorá má vstup do NATO vo svojom programe. Ovládali 
ministerstvo �kolstva a na Slovensku sa veselo rozdávali 
dvojjazyčné vysvedčenia. Ani ich ďal�ia činnosť nie je v súlade 
s ich vyhláseniami. Na jednej strane hovorili a hovoria o 
potrebe spájania sa národných síl a na druhej strane boli to 
práve oni, kto svojou sebeckou politikou zapríčinil rozpad 
strany pred parlamentnými voľbami, čo malo za následok, �e sa 
do parlamentu nedostali. Mô�eme sa len dohadovať, kto z toho 
ťa�il a koľko za tento úplne nelogický a nezmyselný ťah dostali 
predstavitelia tejto pseudonárodnej strany. To, �e i�lo o 
politický obchod plne dokazuje fakt, �e po voľbách sa obidve 
frakcie, ktoré si dovtedy nevedeli prísť na meno opäť spojili a 
predvádzali komédiu o porozumení a jednote. Nejako sa im to 
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v�ak vymklo z rúk a tak dnes existujú namiesto jednej národnej 
strany tri. To, �e v tom majú zmätok ako voliči, tak aj členská 
základňa netreba snáď zdôrazňovať. 

V poriadku nie je ani sociálny program týchto 
politických dobrodruhov. Národná strana by predov�etkým 
mala obhajovať záujmy domácich podnikateľov a ľudí 
v�eobecne. Namiesto toho sa vrcholný predstaviteľ tejto 
�národnej strany� pchá do zadku zahraničným investorom, v 
čom sa spájal s liberálnym ministrom hospodárstva � teda so 
svojim ideovým nepriateľom. Ako vidno, týmto národniarom je 
ideou zisk. Navy�e ani vystupovanie predsedu tejto strany nie je 
v poriadku. V�etci slovenskí národovci, ku ktorým sa SNS hrdo 
hlási predsa hlásali miernosť v po�ívaní alkoholických nápojov, 
v ktorých videli zdroj biedy slovenského človeka. Čo by asi tak 

povedali, keby videli predsedu národnej strany, ktorý ma na 
stretnutí s voličmi ťa�kosti s artikuláciou a z huby vypú�ťa 
nezmysly o tankoch a útoku na Budape�ť? Asi by si odpľuli a 
milého pána predsedu hnali kade ľah�ie, hlavne keby vedeli, �e 
pán predseda nadáva Slovákom, ktorí sa nechcú vzdať svojej 
pôdy za smie�nu cenu, aby na nej budovali zahraniční investori. 
Nu� pekná národná strana, pekní obhajcovia slovenského 
človeka. A takýto človek sa odva�uje kritizovať novú mladú 
silu, ktorej členovia na verejnosti ani raz nevystupovali pod 
vplyvom alkoholu, sú slu�ní, neurá�ajú a nezosmie�ňujú svojich 
rodákov. Asi mu preká�a, �e sa objavilo niečo nové, niečo, čo 
mô�e ohroziť jeho postavenie jediného zástancu Slovákov. 
Lebo tým on u� dávno nie je a pochybujem, �e to niekedy 
vôbec myslel úprimne. 

Roman RS 

Prisťahovalci a Európa 
 

Prvé roky 21.storočia sa niesli a nesú v znamení 
narastajúcej vlny islamského terorizmu a napätia medzi 
etnickými a kultúrnymi skupinami. Táto vlna, ktorá začína mať 
znaky zrá�ky kultúr sa nevyhla ani Európe. Dodnes máme v 
čerstvej pamäti výbuchy v Madride, Londýne a najnov�iu vlnu 
vandalizmu a výtr�níctva v Parí�i a iných francúzskych 
mestách. O tom, čo je vlastne príčinou takéhoto javu sa 
povravelo veľa slov a na rôzne analýzy tohto problému sa 
minulo veľa papiera. Málokto v�ak vystihol, alebo sa aspoň 
priblí�il k pravde. Toti� táto vlna nepokojov je len výsledkom 
absolútne chybnej politiky európskych vlád, ktoré podľahli 
zdaniu, �e svoje problémy s nedostatkom pracovných síl po 
druhej svetovej vojne si vyrie�ia tak, �e otvorí svoje hranice 
prisťahovalcom. Domnievali sa, �e prisťahovalci príjmu 
hodnoty európskej civilizácie a postupne sa asimilujú. Namiesto 
toho v�ak do�lo k vytvoreniu čisto prisťahovaleckých oblastí, 
kde sa rýchlo ujali vlády gangy mladistvých a zaviedli za 
zará�ajúceho nezáujmu polície systém, ktorý sa vymykal 
európskym zvyklostiam. Navy�e počet prisťahovalcov rástol aj 
potom, čo sa problém nedostatku pracovných síl podarilo vďaka 
automatizácii vyrie�iť. V getách sa tým pádom začali hromadiť 
nezamestnaní prisťahovalci, ktorí si navy�e vytvárali �tát v 
�táte. Nielen�e neprijali európske hodnoty, ale presadzovali tie 
svoje, ktoré si priniesli z krajín, z ktorých pri�li. Tu sa stala 
ďal�ia chyba. Namiesto toho, aby vlády prinútili prisťahovalcov 
prispôsobiť sa a zastavili ich prílev, naleteli na podvod 
multikultúrnej spoločnosti a umo�nili im, aby si vo vnútri 
európskych miest vytvorili africké alebo islamské oblasti so 
v�etkým čo k tomu patrí. Nemo�no sa teda čudovať vytvoreniu 
určitého napätia v spoločnosti, ktorá sa skladala z dvoch alebo 
viacerých úplne odli�ných prvkov. K tomu sa pridal aj sociálny 
aspekt, preto�e väč�ina prisťahovalcov odmietala prijať nielen 
európske hodnoty, ale aj európsky systém zalo�ený na vzdelaní 
a práci. V dôsledku toho rástol v getách počet nezamestnaných, 

zvy�oval sa vplyv gangov mladistvých, �írili sa drogy. Navy�e 
sa getá uzavierali do seba a na v�etky podnety z vonkaj�ieho 
sveta reagovali odmietavo a s podozrením. Jediné, čo boli ich 
obyvatelia ochotní akceptovať boli vyplácané sociálne podpory. 
Inak sa na celý �tátny systém dívali s nedôverou. Situácia sa 
tým stávala výbu�nou a obyvatelia giet sa stali precitlivelými na 
akúkoľvek snahu polície a �tátnych orgánov rie�iť situáciu a 
zasahovať do �ivota v getách v zmysle platných právnych 
predpisov. Situácia bola teda podobná ako v USA, kde 
černo�skí obyvatelia giet reagujú na údajné neprávosti zo strany 
polície či iných �tátnych orgánov pouličnými nepokojmi 
spojenými s rabovaním. Situácia, ktorá nastala vo Francúzsku 
nie je teda novým problémom, ale len dôsledkom toho, �e 
predchádzajúce vlády neboli schopné uspokojivo vyrie�iť 
problémy okolo nebezpečne vysokého počtu prisťahovalcov a 
ich neochoty prijať európske normy správania. Táto situácia 
pripomína sopku pred výbuchom a hrozí novým vypuknutím 
nepokojov, pokiaľ sa nájde hocijaká zámienka. Preto�e v tomto 
prípade nejde o rie�enie nespravodlivosti. V súčasnej Európe 
predsa existujú in�titúcie, na ktorých sa mo�no dovolať 
spravodlivosti aj bez pouličných nepokojov, ničenia áut a 
budov. V tom problém nie je. Problém je v tom, �e pocit 
ukrivdenosti prisťahovalcov je neoprávnený. Pri�li predsa do 
krajiny, ktorá ich prijala a namiesto toho, aby boli vďační za 
azyl a neraz a� príli� �tedré sociálne dávky, sa odmenili 
nepriateľským postojom voči v�etkému čo ich obklopuje. 
Rie�enie tohto problému teda nie je v ďal�ích �tedrých 
sociálnych programoch, ktoré v konečnom dôsledku naučia ľudí 
len spoliehať sa na �tát ako na �tedrého darcu.  Rie�ením je 
prísna kontrola počtu prisťahovalcov, nekompromisné 
vyhosťovanie páchateľov akýchkoľvek trestných činov z ich 
radov. Jedine tak sa podarí zachrániť teraj�iu tvár Európy, jej 
hodnoty a kultúru. 

Roman RS

 
O chlebe a pekárovi 

 
Kam chodieva pekár kupovať chlieb? No predsa k 

samému sebe. No pred tým ne� odíde musí svoju pekáreň 
zavrieť. Kto by sa o ňu postaral. A keď príde pred svoje pekáreň 
je zatvorené. Nehoráznosť. Inde nepôjde. Nebude predsa 
podporovať konkurenciu. A tak čaká. Nakoniec si ju sám otvorí 
.Av�ak chlieb u� nie je. V�etok predal. No takto nič nezarobí. 
Preto vymiesi cesto, nechá ho vykysnúť a potom u� pečie 

voňavé bochníky. Ľudia sa poberajú rýchlo ho kúpiť kým je 
e�te teplý. Keď skončí aj sebe kúpi. No znova bolo zatvorené. A 
keď si otvoril, znova bolo vypredané. Rozhodol sa preto, �e 
upečie iba jeden jediný bochník chleba, ktorý si potom kúpi. 
Dnes v�ak nič nezarobil. Cena je drah�ia ako náklady. U� 
nechce byť pekárom. Rozplakal sa. 

Jozef Borovský
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Neprestávam sa čudovať 
Kultúra  č. 19 /16. november 2005 

 
Kto číta moje stĺpčeky vie, �e sa v ka�dom 

neprestávam čudovať. Nebude to inak ani dnes. Veď na 
počudovanie sa toho udeje ka�dodenne neúrekom. Sústredím sa 
v�ak iba na jeden podivný jav v �táte, ktorý nesie hrdý názov 
Slovenská republika. Keď si prezerám knihy na poličkách vo 
svojej kni�nici, dozvedám sa, �e existuje �umenie na 
Slovensku�,  �architektúra na Slovensku�,  �veda a technika na 
Slovensku�, atď. Veľmi málo titulov, ak vôbec nejaký nesie 
názov �slovenské umenie... architektúra... veda a technika... 
slovenské hrady a zámky... slovenská fotografia... A tak mi 
napadá, prečo aj ná� �tát nepremenovať podľa tohto klúča: 
Republika na Slovensku! Veď u� máme Národnú radu SR, hoci 
jej historický názov je Slovenská národná rada. Aj Slovenské 
národné divadlo by mohlo niesť hrdý názov Národné divadlo na 
Slovensku... Podobne by mohli za�iť premenu aj iné názvy, 
ktoré sa začínajú tým �nepekným� slovíčkom slovenský.  

Komu tak veľmi preká�a, �e sa voľačo  na Slovensku 
volá slovenským? Tým, ktorí poukazujú na multietnicitu 
Slovenska? Ale veď �slovenským� sa nevyjadruje iba národná 
príslu�nosť, ale aj geografická určenosť! Nepoznám národ, 
ktorý by sa takto nechal vytláčať z vlastného teritória � zatiaľ 
iba v názvosloví, ale postupne u� aj vo vlastníckych právach na 
krajinu. Alebo sa tak deje so v�etkými národmi globalizovaného 
sveta? Vari sa naozaj národy stávajú bezdomovcami vo 
vlastných �tátoch? Nemô�eme sa čudovať za iných, a tak sa 
čudujem iba za nás. A čudujem sa čoraz viac, lebo kým na�i 
slovenskí Maďari odhaľujú takmer ka�dý tý�deň pamätnú 

tabuľu či pomník svojim cteným rodákom, hoci mnohí z nich 
neprejavili priveľkú etnickú zná�anlivosť voči Slovákom, 
redaktori slovenských (?!) elektronických médií spochybňujú 
napr. odhalenie sochy S. Vajanského a to pomerne priehľadným 
spôsobom, keď urobia anketu medzi polovzdelanými ľuďmi, 
ktorým je v duchu moderného nihlizmu bli��ia kanalizácia ako 
vlastná hrdosť.  

Akoby to nebolo dosť, médiá sa usilujú fa�izovať 
akúkoľvek skupinu ľudí, ktorí na tieto nebezpečné javy 
poukazujú. Naposledy terčom útokov sa stalo občianske 
zdru�enie Slovenská pospolitosť. Namiesto toho, aby ich ktosi 
pochválil, �e sa netúlajú po uliciach, nepichajú si do �íl drogy, 
nefajčia marihuanu, neohlupujú si mozgy na technopárty, ale 
kladú si otázky o v�etkom, čo ich obklopuje, o dejinách svojho 
národa, o jeho postavení v súčasnosti, �nú vulgarizovanie svojej 
činnosti, údery po hlave, ba dokonca návrhy na zru�enie ich 
organizácie. Nie je dôvod na počudovanie? Ba viac, nie je 
dôvod na pohor�enie? Veď sa tak deje v čase, keď v parlamente 
a vláde, ale aj v iných orgánoch a organizáciách určuje chod 
�tátu desaťpercentná men�ina, ktorej predstavitelia si beztrestne 
vysvetľujú dejiny z extrémisticky  nacionalistických pozícií. Ba 
v čase, keď sa denne predstavuje ako najdemokratickej�ia 
a najkon�truktívnej�ia tá komunistická strana Slovenska, ktorá 
sa podstatnou mierou okrem mnohého iného zlého podpísala na 
chabom, teda takmer nijakom národnom povedomí občanov 
Slovenska. 

Teodor Kri�ka
 

 

Upracte si pred vlastným prahom 
 

V poslednom čase sa akoby vrece roztrhlo s 
dopravnými nehodami, ktoré zapríčinili osobnosti slovenského 
kultúrneho a spoločenského �ivota. V tejto súvislosti bolo 
občanom Slovenskej republiky znovu pripomenuté, �e v na�om 
�táte platí dvojaký meter a to známe latinské: čo je dovolené 
bohovi, nie je povolené volovi. Preto�e azda nikde na svete nie 
je mo�né, aby sa osobnosti politického a spoločenského �ivota 
tak nehanebne kryli za svoju veľkoryso poňatú imunitu alebo 
popularitu. Pritom si tieto nehody neraz vy�iadali aj ľudské 
obete a ich vinníkmi boli ľudia, ktorí majú toľko drzosti, �e 
verejne hanobia ľudí, ktorým nesiahajú ani po členky. Takým je 
aj herec Marián Labuda, ktorý tak �skvele� stvárnil prvého 
slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Tento tzv. umelec mal 
plné ústa, toho aký je to pre neho nesmierny pocit 
zadosťučinenia, �e on, vyhlásený čechoslovakista stvárňuje 
postavu človeka, ktorého si v�etci slovenskí vlastenci nesmierne 
vá�ia a ctia si jeho odkaz. Samozrejme, v�etci veľmi dobre 
vieme, akým spôsobom bol Jozef Tiso v podaní Mariána 
Labudu vykreslený. A teraz sa ten, čo si dovolil hanobiť jeho 
pamiatku, kvôli deportáciám �idov zo Slovenska, pričom je nad 
slnko jasnej�ie, �e Tiso pre nich v danej situácii urobil, čo sa 
urobiť dalo, sa sám stal vrahom dvoch �ien. Tie museli zomrieť, 
preto�e pán herec nezvládol svoje motorové vozidlo. Namiesto 

toho, aby sa zo svojho činu kajal, bol schopný postaviť sa večer 
po tejto tragédii pred divákov, ako by sa nič nestalo. Nijaká 
ľútosť, �iadne výčitky svedomia. A takýto človek má tú drzosť 
kydať na človeka, ktorý v ťa�kých časoch zachránil slovenský 
národ, aj keď za cenu ústupkov. Som zvedavý, ako by konal on 
v jeho situácii, preto�e takých, čo súdia je veľa, hlavne, keď je 
u� po v�etkom. O to menej je v�ak tých, ktorí sa v kritickej 
chvíli postavia za svoj národ bez ohľadu na svoju bezpečnosť a 
presne taký bol Dr. Jozef Tiso. 

Tento článok sa týkal predov�etkým Mariána Labudu, 
ale pokojne by sa mohol týkať poslanca Jána Cupera, ktorý 
naliaty ako delo spôsobil dopravnú nehodu, pričom len 
zázrakom nikto nezahynul a nebol zranený. Stalo sa to v Modre, 
kde polícia brutálnym spôsobom preru�ila pokojne 
zhroma�denie nespokojných občanov. Mohol by sa týkať aj 
ďal�ích politikov alebo iných celebrít, ktoré na rozdiel od nás 
be�ných občanov mô�u krytí za svoju imunitu či popularitu 
beztrestne poru�ovať predpisy, za ktoré sa be�ne udeľujú 
desaťtisícové pokuty a zabavujú sa vodičské preukazy. Nu� na 
rovnosť máme asi naozaj len právo a na skutočnosti existujú 
dve skupiny ľudí � tí rovní a tí e�te rovnej�í. 

Roman RS 

 

 
 

 

HLAS NÁRODNEJ STRÁ�E � kopírujte, po�ičiavajte, roz�irujte.
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Neexistencia 
 
Aspoň si sa sna�il? �Áno.� 
Určite? �Určite.� 
Ale asi nie dosť? �Robil som, čo som mohol. Viac sa u� nedalo.� 
Netáraj. Mo�nosti a schopnosti sú neobmedzené. 
Ale vlastne má� pravdu. Je to zbytočné. Aj tá snaha. Ak ťa u� raz 
niekto predbehne, tak nedovolí, aby si ho dobehol. Pou�ije na to 
v�etky svoje prostriedky. Čas na zmenu neexistuje. Bol zamietnutý. 
Nemá� najmen�iu �ancu. Tok udalostí tečie mimo teba. Nemô�e� 
ho zmeniť. Ostáva sa len prispôsobiť. Sklopiť zrak k zemi a kráčať 
po vopred vy�ľapanej ceste. Len skús z nej zísť a si stratený. 
Horská slu�ba ťa u� nenájde. Len skús vybudovať svoj raj. U� je 
vopred zničený. Ak nesúhlasí�, odstránia ťa. Ka�dý je 

nahraditeľný. Nikto ti nepomô�e. Nikto s tebou nevykročí z radu. 
Strach z trestu je silnej�í. Ka�dá sloboda má hranice. Niektorá 
väč�ie, niektorá men�ie. Čo z toho či sú väč�ie alebo men�ie, keď 
oplotili prehnitú zem. �íri sa z nej smrad a choroby Ostáva ti teda 
zvyknúť si na ten odporný zápach a podľahnúť chorobe ako ostatní. 
Ale veď to nie je a� také zlé. Chorobný stav spôsobuje halucinácie 
a potom sa zdá v�etko kraj�ie. Nakoniec bude� spokojný. Tvoje 
úspechy sú smie�ne. Nikoho nezaujímajú. Pridaj sa a kráčaj v 
bludnom kruhu. Nádej predsa nikdy nestratí�. Akoby si aj mohol? 
Veď si ju ani nikdy nena�iel. 

Jozef Borovský

 
SNS s jej súčasným vedením na strane  

nepriateľov slovenského národa! 
 

Zrada strieda zradu. To by si mohol pomyslieť skutočný 
národovec pri pohľade na to, čo sa deje na súčasnej politickej scéne 
i v spoločnosti ohľadom Slovenskej pospolitosti � národnej strany. 
Keď u� v júni dalo o.z. Ľudia proti rasizmu podnet na zru�enie SP-
NS nebolo na tom nič zvlá�tneho, teda ak neberieme do úvahy, �e 
ide o prvú slovenskú stranu, ktorá má byť po r. 1989 zakázaná. Tak 
isto stoto�nenie sa s týmto podnetom zo strany generálnej 
prokuratúry bolo pochopiteľné, ak uvá�ime, �e jej vedenie je 
dosadzované vládnou mocou, ktorá sa v�dy usilovala zničiť 
národné sily i pohyb Slovákov. 

Najnov�ie v�ak �iada rozpustenie SP-NS aj Slovenská 
národná strana (SNS)! Strana, ktorá má slovo �národná� vo svojom 
názve a ktorá vraj nadväzuje na SNS z rokov minulých. Takto sa 
svojim postojom k SP-NS zaradila k takým nepriateľom 
slovenského národa ako sú �ovinisti z SMK, �demokrati� z vládnej 
koalície či iní odrodilci a zapredanci.  

Namiesto toho, aby jednoznačne odsúdila nezákonné 
rozpustenie a následné brutálne rozohnanie pokojného kultúrno-
spoločenského zhroma�denia Pospolitosti v Modre (mimochodom 
stalo sa to hádam po prvý raz od tzv. ne�nej revolúcie) sa ústami jej 
predsedu � Slotu vyjadrila nasledovne, citujem: �Mali ich tam 
pochytať, riadne ich vypráskať, vyzliecť ich z tých uniforiem a 
poslať niekde k lopate, aby tro�ka zmúdreli�. Takto sa vyjadril 
človek, ktorý sa označuje za národniara na adresu ľudí, ktorí si 
chceli dôstojným spôsobom pripomenúť 190. výročie narodenia 
najväč�ieho Slováka Ľudovíta �túra. 

Zatiaľ čo SP-NS len právom kritizovala Slotu za jeho 
politiku ohľadom Kia, i ďal�iu činnosť a nikdy by neza�la k tomu, 
aby pre zlé vedenie �iadala zakázať SNS, Slota a jeho klika sa k 
Pospolitosti zachovali ako k najväč�iemu nepriateľovi a najhor�ej 
strane na Slovensku. Zdá sa, �e Slotovi preká�a Pospolitosť viac 
ako komunistická KSS, či vládne politické strany! Teraz ukázalo 
vedenie SNS, ako to skutočne s národom myslí a ako �dokonale� 
sa vyzná v národnej politike, keď �tve proti SP-NS rovnako a v 
mnohom i viac ako vlastizradcovská a národnolikvidačná 
�slovenská� vláda! 

Kto v�ak aspoň trochu pozná súvislosti týkajúce sa tejto 
zále�itosti veľmi dobre vie, o čo v skutočnosti SNS ide. Slota si 
veľmi dobre uvedomuje, �e SP-NS rastú preferencie (nemýľte si to 
s preferenciami zmanipulovaných prieskumov verejnej mienky), �e 
na rozdiel od jeho strany nezostáva pri vyhláseniach, ale ide k 
činom, organizuje mno�stvo podujatí, na ktoré sa oni sami 
nezmô�u a celkovo je omnoho aktívnej�ia, rozhodnej�ia a 
odvá�nej�ia ako ktokoľvek iný. Aj svojim programom sa na rozdiel 
od SNS otvorene nebojí hlásiť k Slovenskému �tátu a jeho prvému 

prezidentovi Dr. Tisovi, nebojí sa postaviť proti EÚ, ktorá zabíja 
na�u suverenitu a samostatnosť, alebo proti iným národu �kodlivým 
veciam či skupinám. 

Podľa Slotu Pospolitosť dehonestuje národnú my�lienku a 
jej členovia sú psychicky naru�ení. Toto si dovolí tvrdiť človek 
známy svojimi primitívnymi, úbohými rečami, ktoré sa hodia 
akurát tak do zapadnutej krčmy. Naposledy sa �vyznamenal� 
výrokom proti tým, čo nesúhlasia s megalomanskou stavbou sochy 
J.M. Hurbana (ktorá zaváňa samoľúbosťou) za 28 mil. Sk, keď 
vyhlásil, citujem: �ja si myslím, �e tí, čo to spochybňujú nech si 
ľahnú do tej kanalizácie a nech sú spláchnutí do toho najhlb�ieho 
hovna, s prepáčením�. A takto sa vyjadruje niekto, kto sa chce 
pasovať do úlohy vodcu národných síl. 

Boli to Slota a Malíková, ktorí svojimi malichernými 
hádkami a bojom o moc v strane spôsobili vyradenie SNS z 
parlamentu a z ktorých sa a� po zistení, �e takáto politika nikam 
nevedie stali veľkí priatelia, i keď pred voľbami si nevedeli prísť 
na meno.  

Malíková sa zasa vyjadrila, �e SP przní slovenský 
dvojkrí� a pamätníky blízke Slovákom. Čím, to u� nepovedala... 
Ak sú v�ak slávnostné uniformy, národné básne a disciplinované 
sprievody prznením, ako sa dá nazvať nečinnosť SNS či hlúpe 
táranie jej predsedu? 

Dokonca si dovolia tvrdiť, �e za Pospolitosťou stojí 
bohatý tretí sektor. Keby to tak naozaj bolo milí �národniari�, 
prečo je SP-NS stranou, ktorú chcú ako prvú po r. 1989 na 
Najvy��om súde zakázať, prečo sú zo strany �tátnej moci 
nezákonne rozpú�ťané jej verejné zhroma�denia a prečo na ňu 
útočí polícia? Prečo v�etky tie domové prehliadky, l�i v médiách či 
útok na jej Vodcu? Vari to bol Slota či Malíková zo SNS, ktorí boli 
počas svojej politickej kariéry vystavení takýmto perzekúciám a 
prenasledovaniu? Bolo čo i len raz brutálne rozohnané ich 
zhroma�denie a hrozil im niekedy zákaz? Nie, preto�e SNS 
nepredstavovala aj vo svojich najlep�ích rokoch skutočnú národnú 
silu, usilujúcu sa o naozajstnú zmenu na Slovensku, tak ako to je 
dnes SP-NS. Existencia SP-NS jednoznačne nie je v záujme 
vládnucich kruhov u nás, za to SNS im u� prakticky vôbec nevadí. 
Kto koho teda financuje? 

�iaľ, neostáva nám kon�tatovať nič iné, ako to, �e na 
Slovensku zostáva u� len jediná naozaj činná národná strana a ňou 
je Slovenská pospolitosť, nech je označovaná za akokoľvek 
extrémistickú a radikálnu, ona jediná ide nekompromisne za svojim 
cieľom, ona jediná bojuje za ná� národ � a po Modre mô�me 
pokojne povedať - i za cenu vlastnej krvi! 

Velislav Slovanský
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Techo � vra�ebné svinstvo 
 

Lepidlá a riedidlá sú drogou, ktorá má v dne�nej dobe čoraz viac u�ívateľov a čo je 
nebezpečné � sú to najmä deti a mláde�. Po rozhovore s jedným človekom, ktorý bol závislý na 
tejto droge, som sa dozvedela i to, čo sa v knihách a rôznych článkoch nedozvieme. 

Mladí ľudia sa nudia. Či u� je to z dôvodu nezamestnanosti alebo deti nemajú dostatok 
rodičovskej opatery, často krát to vedie k 
vyskú�aniu niečoho zakázaného, nepoznaného. 
Veď zakázané ovocie chutí predsa najlep�ie. Mal 
len 13 rokov. Býval na dedine a ako iné deti aj 
jeho ťahalo niečo nové. Sused fetoval. Videl ho, 
chcel to skúsiť, tak sa jedného dňa vybral do 
obchodu a sám od seba si kúpil riedidlo, ktoré 

fetoval rok a pol. Potom vyskú�al lepidlo, acetón a� mu zachutil toluén tzv. techo. Niektorých 
to doká�e odradiť u� pri prvom raze: stŕpne im jazyk, je im zle od zápachu, no on mal dobrý 
pocit. Bol proste uvoľnený, nezaujímal ho svet naokolo, v�etko mu bolo ukradnuté. Na druhý 
deň mal okno. 

Následkom vdychovania toxických látok sú halucinácie. Pre niekoho mo�no 
príjemné, pre niekoho mo�no a� desivé. Nevnímate čas, zmení sa vám zvuk, počujete 
ozveny. Raz fetoval v opustenom dome s kamarátom. Zrazu dostal halucináciu, �e ten druhý 
je niekto úplne iný. Mal vzhľad malého chlapca a odniekiaľ vyťahoval darčeky, hovoriac 
pritom ktorý je pre ktorého člena rodiny. V�ijúc sa do svoje predstavy od strachu vyskočil z 
budovy, pričom skoz z veľkej vý�ky nemusel dopadnúť najlep�ie. 

Pri fetovaní sú časté prejavy agresivity. Po po�ití malého mno�stva alkoholu v partii 
vznikali ka�dý deň bezdôvodné bitky. Vyschnutá, popraskaná poko�ka na rukách, bolesť v 
pľúcach, neustále smrkanie, tvorba nadmerného mno�stva slín � to je negatívna stránka tohto 
svinstva. Stratil chuť do jedla a neustále chudol, preto�e u� pri obede myslel na techo. Keď sa 
ráno zobudil mal pocit, �e má totálne prázdnu lebku, bolo mu zle, triasli sa mu ruky. Niekedy 
si povedal, �e chce prestať a mával mesačné prestávky. Doma sa kvôli tomu nehádal s 
rodičmi, čo nechápem. Ako mô�e byť niekto spokojný, keď vie, �e jeho dieťa si pribíja klince 
do truhly? Peniaze dostal z domu, veď tých pár desiatok korún nie je veľa a keď nebolo, 
jednoducho zobral matke z peňa�enky. Jeden feťák si raz chcel zapáliť cigaretu, ale obliata 
ruka sa mu zapálila a obhorela. Ďal�í sa dostal do ústavu. Tí, čo fetovali, boli v partii 
ignorovaní, vyvolávali len konflikty a aj keď sa sna�ili im pomôcť, bolo im to jedno. Mali 
svoju handričku... Tento človek ale prestal. Kamaráti odi�li a uvedomil si, �e je to hlúposť. 
Má teraz lep�í pocit, myslí, �e ďal�ia ponuka ho nezláka, no nie je si 100% istý. Po pol roku 
pribral 10 kíl a nie je mu do smiechu, keď si spomenie ako ho raz nafetovaný kamarát chcel 
sotiť z obrovskej vý�ky, pričom bol úplne mimo. 

Prikláňam sa k jeho názoru, �e lep�ie je to nikdy a ani nevyskú�ať. Rozbíja to toti� 
rodinné vzťahy ale aj priateľstvo ako aj vás samých. Priateľka sa s ním niekoľkokrát rozi�la, 
v�etci sa mu sna�ili pomôcť, no musel na to prísť sám... 

Mňa osobne zará�a to, �e v obchode Farby-laky, alebo v iných, vedeli načo to 
kupujú, a napriek tomu im to predali, u� ich toti�to poznali. Predavačka sa zaka�dým len 
opýtala: Koľko? Ako je mo�né, �e spoločnosť sa od tohto problému odvracia, akceptuje ho a 
nijak ho nerie�i?! Ako je mo�né, �e �ena, ktorá má doma také isté deti, iným deťom predá s 
čistým svedomím �ivotunebezpečnú látku?! Sna�me sa podať týmto ľuďom pomocnú ruku. 
Nesmie nám to byť ukradnuté, preto�e raz mo�no aj na�e deti skočia do blata... 

(aw) 
 

Príbehy (nielen) z východu I. 
 

Cigáni � a hlavne ich kultivovaní reprezentanti � veľmi radi 
označujú v�etkých, ktorým sa nepáči prí�ivnícky spôsob �ivota časti 
ich súkmeňovcov, za rasistov. Objasnime si bli��ie toto obvinenie. 
Myslím si, �e ka�dý bude súhlasiť s týmto mojím pozitívnym 
vymedzením: rasistom je ka�dý, kto upiera komukoľvek občianske 
práva len preto , �e je príslu�níkom nejakej rasy. Dôle�itý je v tomto 
vymedzení ten zdôraznený zvrat "len preto". Ak americký súd odsúdi 
vraha, ktorý je súčasne černochom, neodsúdil ho preto , �e je 
černochom. Odsúdil ho len preto , lebo niekoho zavra�dil. Ne�lo teda o 
rasizmus, ale o naplnenie zákona, platného pre ka�dého obyvateľa 
krajiny. Ak sa niekto správa asociálne, má sa jeho správanie tým 
druhým páčiť, nikto sa proti nemu nesmie ohradiť? Nie, asociálne 
správanie sa väč�ine slu�ných ľudí nepáči, a nepáčia sa im ani tí, ktorí 
sa takto správajú. Nezdá sa mi, �e by na tom malo byť čosi 
nepochopiteľné. Chce hádam niekto tvrdiť, �e keby Cigáni 

predstavovali najkultúrnej�iu vrstvu tejto spoločnosti, kritizoval by ich 
niekto, preká�ali by niekomu, �títil by sa ich niekto? A pýtam sa ďalej: 
aké�e to práva upiera necigánska populácia Cigánom, čím ich 
obmedzuje, ako ich znevýhodňuje? Ak pristihnem zlodeja pri kráde�i, 
som na vine ja, keď ho označím za zlodeja, alebo je na vine on, lebo 
kradol? To, �e sa mi jeho správanie nepáči, znamená azda, �e ho 
oberám o nejaká právo? O aké? O právo kradnúť?  

Dôle�ité je tie� to, �e rasizmus je neprijateľná ideológia, 
ktorej východiskom je nepravdivá predstava, �e medzi anatomickými 
vlastnosťami ľudí a ich du�evnými schopnosťami jestvuje korelácia. 
Musím zdôrazniť, �e toto východisko rasizmu je vycucané z prsta a �e 
rasizmus treba s plnou rozhodnosťou odsúdiť. Ale mne je nakoniec 
celkom jedno, či Cigánov robia Cigánmi ich gény (čomu neverím), 
alebo �ivot v cigánskych getách (čo pova�ujem za veľmi 

 

 

O �ťastí 
 
Ak si dnes ráno vstal z postele 
skôr zdravý ako chorý, 
si �ťastnej�í ako 1 milión ľudí, 
ktorí sa nedo�ijú budúceho tý�dňa. 
 
Ak si nikdy neza�il boj vo vojne, 
nepocítil osamelosť vo väzení, 
agóniu týraných alebo hlad, 
potom si �ťastnej�í 
ako 500 miliónov ľudí ná�ho sveta. 
 
Ak mô�e� vyznávať nábo�enstvo 
bez strachu a hrozby, 
�e bude� uväznený alebo zabitý, 
potom si �ťastnej�í 
ako 3 miliardy ľudí na Zemi 
 
Ak má� jedlo v chladničke, 
si oblečený, 
má� strechu nad hlavou  
a svoju posteľ, 
si bohat�í 
ako 75 % obyvateľov tohto sveta. 
 
Ak má� účet v banke, 
nejaké peniaze v peňa�enke  
a kôpku drobných v �katuľke, 
patrí� medzi 8 % blahobytných ľudí 
na svete. 
 
Ak číta� tieto riadky, 
si po�ehnaný dvojnásobne: 
veď nepatrí� k 2 miliardám ľudí, 
ktorí nevedia čítať... 
 

(Neznámy autor)



Hlas národnej strá�e č. 18  december 2005 

www.nss.sk   www.nss.sk 22

pravdepodobné). Podstatné je to, �e sa správajú spôsobom, ktorý 
nemô�e súčasná civilizovaná spoločnosť akceptovať.  

Na jeseň roku 2000 začali Cigáni hromadne kradnúť zemiaky 
z polí, aby ich potom pod cenu predávali na trhu a tak získali e�te viac 
peňazí na alkohol a cigarety. Vtedy som videl v televíznych novinách 
jednu rozvá�nenú Cigánku, ktorá sa vyhrá�ala, �e "my tote bandurky aj 
tak furt kradnuc budzeme!" a po krátkej dobe (8. 8. 2000) jeden 
rómsky politik v televíznych novinách hromadné kráde�e komentoval 
tým, �e "je lep�ie keď Cigáni kradnú, ako keby vra�dili !" Ako toho 
človeka mohla táto my�lienka vôbec napadnúť, ako ju mohol pred 
televíznou kamerou beztrestne vypustiť z úst a čo tým vôbec chcel 
povedať? �e my, necigáni, máme byť radi, �e nás Cigáni e�te 
nevra�dia? Pova�oval vra�denie "bielych" za celkom prípustné? Bol to 
Cigán značne inteligentnej�í ne� je väč�ina Cigánov, a toto bol 
schopný povedať celkom bez hanby a verejne? Kto tu predvádza 
rasovú nenávisť? Cigán, ktorý pova�uje za celkom normálne, �e Cigáni 
budú raz vra�diť "bielych" bez akéhokoľvek dôvodu, len preto, �e sú 
bieli (a �e Cigánom pestujú zemiaky), nie je rasista? Ani Cigánka, 
ktorá planie svätou nenávisťou voči bielym, len preto, �e sa ohradzujú 
pred kráde�ou zemiakov, ktoré si sami vypestovali? Jediným rasistom 
by bol zrejme "biely", ktorý by pozdvihol ruku proti zlodejom 
zemiakov! Tak si to predstavujú Cigáni a ich politickí reprezentanti?  

Tento príklad zreteľne demon�truje negatívne vymedzenie 
rasizmu: rasizmom nie je oprávnená obrana pred tým, kto poru�uje 
zákon a verejný poriadok a kto je náhodou príslu�níkom inej rasy. 
Rasistom nie je ten, kto sa �títi �piny a smradu. Rasistom nie je ten, 
koho nete�í predstava, �e sa prí�ivníci z jeho peňazí mno�ia. 
Neobviňujte z rasizmu tých, ktorí nechcú nič iné, len byť obklopení 
slu�nými ľuďmi a nebáť sa premno�enia prí�ivníkov .  

Cigáni privandrovali do Európy asi pred tisíc rokmi z 
indického Pand�ábu. Niektorí sa do Európy dostali cez Turecko 
(odkiaľ vstúpili do Grécka), iní cez severnú Afriku (tí vstúpili na 
európsku pôdu v �panielsku). Hovoria indoeurópskym jazykom, ktorý 
patrí do skupiny tzv. novoindických jazykov, kam patria aj také jazyky 
ako bengálčina, hind�tina, či nepálčina. Medzi indoeurópske patria aj 
takmer v�etky európske jazyky. Nepatrí v�ak medzi ne maďarčina, ani 
baskičtina. Jazykovo sme teda Maďarom a Baskom vzdialenej�í ne� 
Cigánom!  

Moderná antropológia pova�uje pojem ľudskej rasy za 
značne nejasný, a� pochybný a vyhýba sa jeho pou�ívaniu. S istými 
výhradami sa ako o odli�ných rasách hovorí len o rasách lí�iacich sa 
naozaj nápadne � pripú�ťa sa, �e by mohli jestvovať tri rasy: 
europoidná, mongoloidná a negroidná. Nepochybne v�ak patríme spolu 
s Indmi a Cigánmi, �idmi a Arabmi, do europoidnej rasy. Ja mám 
naozaj problém anatomicky odlí�iť Cigána od Maďara, Taliana, či 
počerného Slováka. Veda nepozná rasové rozdiely medzi Slovákmi a 
Cigánmi a o toto sa aj opiera apriórne vedecké odmietanie rasizmu: 
tam, kde niet odli�ných rás, tam nie sú mo�né ani rasové rozdiely, a 
teda ani rozpory.  

Len�e ten istý argument mo�no pou�iť aj proti obvineniu z 
rasizmu: tam kde niet rás, nemo�no nikoho obviňovať z rasovej 
nenávisti voči inej rase. Ako ma mô�e niekto obviňovať z rasového 
antisemitizmu, keď ja �ida neodlí�im od ne�ida, ako ma niekto mô�e 
obviňovať z rasizmu voči Cigánom, keď ja nahého a umytého Cigána 
nedoká�em odlí�iť od nahého a umytého Slováka? Ak naozaj 
nejestvuje �iadna cigánska rasa, nejestvuje ani proticigánsky rasizmus. 
Obviňovať necigánov z rasizmu voči Cigánom je iracionálne, keď�e 
nemo�no jednoznačne definovať rasové rozdiely. Ak sa v na�ich 
končinách vyskytuje nevra�ivosť a averzia medzi skupinami 
obyvateľov, je to averzia národnostná, etnická, sociálna, či kultúrna � 
nikdy v�ak nie rasová. Obviňovanie Slovákov z rasovej nezná�anlivosti 
(či a� nenávisti!) voči Cigánom, predstavuje preto surovú a 
bezohľadnú demagógiu.  

Dejiny dokumentovanej rasovej nezná�anlivosti, ale aj boja 
proti nej, začali v USA. Tam �ili nápadne tmaví černo�skí otroci medzi 
nápadne bielymi otrokármi (kenského černocha z kmeňa Masajov si 
nikto nepomýli s plavovlasým �védom) a nenávisť otrokov voči 
otrokárom sa za stáročia pretavila na rasovú nenávisť men�iny voči 
väč�ine, ktorá sa veľmi skoro stala vzájomnou. V kontexte USA má 
preto rasová nezná�anlivosť svoju vysvetliteľnú históriu a mo�no o nej 
ako o rasovej hovoriť oprávnene. Len�e nemo�no mechanicky 
prená�ať to, čo sa dá vysvetliť v podmienkach jednej krajiny, do 

krajiny inej. Ale práve toto sa u nás deje: v dôsledku amerikanizácie 
na�ej kultúry, slepého a nekritického preberania "amerických hodnôt", 
si u nás ľudia zvykajú pou�ívať americký pojem rasizmu aj v Európe, 
kde nemá �iadne opodstatnenie.  

Viem, �e by ste ma obvinili zo zľahčovania rasizmu, ak by 
som tu nespomenul rasizmus nacistický. Áno, v predvojnovej Európe 
bol antisemitizmus medzi be�ným ľudom celkom �ivý. Ale uvedomte 
si, �e sa neopieral o rasové znaky �idov, ale takmer výlučne o ich 
znaky kultúrne (kam patrilo aj ich �pecifické odievanie a hlavne 
rigídne dodr�iavanie nábo�enských predpisov). Norimberské "rasové" 
zákony, podľa ktorých museli Nemci dokazovať svoj árijský pôvod 
výpismi z matrík , sú jasným dôkazom toho, �e príslu�nosť k "árijskej" 
ani �idovskej "rase" neboli schopní tvorcovia "národného socializmu" 
jednoznačne definovať, �e s anatomickou definíciou "rasy" si ani oni 
nevedeli rady � lebo takej definície v tomto prípade jednoducho niet! 
Nacistom neboli �idia nakoniec odporní svojou rasou, ale kultúrou � a 
majetkom. Ale to, čo Nemci so �idmi v koncentračných táboroch 
robili, nebol u� púhy rasizmus, to bolo vyvra�ďovanie ! Averzia voči 
"rase" bola iba predstieranou zámienkou na ospravedlnenie iného 
cieľa. Obrazne povedané, nie je dôle�ité čím to začalo, dôle�ité je, čím 
to končilo.  

Zostaňme pri nacizme e�te chvíľu. V koncentračných 
táboroch sa nelikvidovali iba �idia. Likvidovali sa i Cigáni a iné 
etnické skupiny. Ale likvidovali sa aj komunisti, farári a mnohí rasovo 
nedefinovaní ľudia � len kvôli odli�ným názorom. Hitler chcel v ďal�ej 
etape likvidovať v plyne aj Slovanov. Chce niekto tvrdiť, �e Slovania a 
Germáni patria k odli�ným rasám? Vy neviete, �e �kandinávski 
Vikingovia pred stáročiami obsadili Povol�ie a �e Kyjevskú Rus 
vytvorili ich potomkovia? (Plavovlasé Rusky so �irokými lícnymi 
kosťami nesú znaky tohoto pôvodu e�te dnes.) Neviete, �e knie�a Igor 
Rurik (877-945), spolutvorca Kyjevskej Rusi, bol plnokrvný �véd a 
teda árijec, nech u� to slovo znamená čokoľvek? Hitlerova averzia voči 
Slovanom teda ani len nemohla byť rasová.  

Ale nezabudnime ani na báťu�ku Stalina. Koho ten likvidoval 
v svojich gulagoch? Iba �idov? Nie � v�etkých nepriateľov 
komunizmu. Nazvete jeho averziu k triednym nepriateľom politickým 
rasizmom? To, čo robil Stalin bolo azda lep�ie, ne� to čo páchal Hitler 
len preto, �e Stalinovi e�te menej zále�alo na farbe poko�ky? A čo obe 
svetové vojny, tie boli u� úplne v poriadku? Veď sa v nich do jatiek 
hnali ľudia bez ohľadu na rasu, národnosť i presvedčenie! Prečo 
povy�ujete na najdôle�itej�ie kritérium zla motívy, nie skutky?  

Dovolím si zov�eobecniť: nie je dôle�itý názov, ale konanie. 
Ak sa moja "nenávisť" voči komukoľvek odreaguje tým, �e si doma 
ponadávam, bude to svojou podstatou niečo úplne iné, ne� keby som sa 
odreagoval tým, �e by som vyhodil do vzduchu plnú detskú 
nemocnicu, alebo lietadlo. Toto treba zreteľne rozli�ovať a nerobiť 
paralelu medzi "rasizmom", prejavujúcim sa odmietnutím podať ruku 
cigánskej novinárke (čo by som ja síce neurobil, ale neprijať podanú 
ruku nepova�ujem ani za zločin) a rasizmom vedúcim k holokaustu (čo 
ma e�te dnes napĺňa hrôzou). To, �e dva javy mo�no nazvať rovnakým 
slovom e�te neznamená, �e sú to javy toto�né. A práve k zveličovaniu 
"rasizmu" necigánov a k bagatelizácii "rasizmu" Cigánov be�ne 
dochádza: ak necigán zabije Cigána, hneď vzniká podozrenie, či to 
nebola "rasovo motivovaná" vra�da, keď v�ak Cigán zabije necigána, 
nikoho prípadný "rasový motív" ani len nenapadne. Prečo? Cigáni 
nemô�u byť u� z definície rasistami?  

Drobná ilustrácia z novembra 2003:  
"Uplynulý �tvrtok pred polnocou �la domov 22 ročná �ena v 
Michalovciach (po�iadala médiá o utajenie svojho mena). Asi 300 
metrov od bytovky sa na ňu vrhla dvojica Rómov. Inokedy "politicky 
nekorektné" zdôrazňovanie ich etnického pôvodu, má tentoraz vá�ny 
dôvod. Neostalo toti� len pri be�nej lúpe�i, teda strhnutiu kabelky, 
vyzlečení ko�enej bundy a ďal�om fyzickom násilí. Akciu mu�i 
obohatili o rad vyhrá�ok, ktoré sú v policajnej zápisnici zachytené ako 
"Preč s bielymi, čierni budú vládnuť!", alebo "V�etci bieli pôjdu do p... 
!" Obeti sa podarilo lupičom vytrhnúť a utekala ku bloku, kde u� 
útočníci jej prenasledovanie vzdali.  

Udalosť upútala pozornosť hlavných elektronických médií, 
ktoré priniesli spravodajské materiály. Novinárov zaujal najmä 
zará�ajúci fakt, �e polícia odmieta kvalifikovať tento čin ako rasovo 
motivovaný útok , hoci aj laikovi je z dostupných faktov jasné, �e 
dôvodov na to existuje viac ako dosť. Policajný hovorca na priamu 
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otázku, čo by sa muselo stať, aby vec na rasový útok prekvalifikovali, 
odpovedal s neveľmi inteligentným úsmevom iba toľko: "To vám 
neviem povedať". Ak nevie nadporučík, rozhodne by mal vedieť 
generál, teda minister vnútra Vladimír Palko. Tento mu�, sna�iaci sa 
budovať si image tvrdého a rozhodného zástancu zákonnosti ale � 
mlčí. Pozíciu mŕtveho chrobáka zaujalo aj hnutie Ľudia proti rasizmu . 
Najmä táto skupina, zdru�ená okolo bývalého ochrancu práv zvierat 
Ladislava Ďurkoviča, sa inokedy okam�ite vrhá do mediálneho boja."  

Nechcem tým tvrdiť, �e vzájomné ubli�ovanie ľudí nemá 
v�etky mo�né dôvody. Ale práve preto treba tieto dôvody v�dy 
dôkladne vy�etriť a nepodsúvať �iadnemu konaniu a priori "rasové" 
motívy. Vra�da je surový zločin bez ohľadu na motív. Treba 
odsudzovať vra�du, nie motívy! Celý �ivot som nenávidel komunistov, 
ale ani jediného som nezabil. Rovnako by som mohol celé roky bez 
výsledku tú�iť po ktorejkoľvek príťa�livej herečke. Emócie, �elania, 
motívy samé osebe nie sú trestné, lebo nepredstavujú skutky!  

Prehnané označovanie ka�dej oprávnenej kritiky asociálov za 
prejav rasizmu, rasovej nenávisti, intolerancie, je v�ak nebezpečná 
cesta k tomu, aby sme podporili nezná�anlivosť voči komukoľvek, kto 
sa nepáči hocakej skupine obyvateľov. Je to cesta k podnecovaniu 
nenávisti men�iny voči väč�ine, akú dobre z histórie poznáme: ka�dá 
diktatúra je diktatúrou men�iny nad väč�inou. Chcete príklady? Po 
desaťročia komunistická men�ina tyranizovala a v gulagoch aj 
vyvra�ďovala nekomunistickú väč�inu. U� ste zabudli na vedúcu úlohu 
komunistickej strany, u� sa nepamätáte na prenasledovanie 
nekomunistov ani nie 10-percentnou komunistickou men�inou? 
Dúfam, �e tento jeden príklad stačí.  

Ak sa kvôli mo�nosti obvinenia z rasizmu ľudia začnú báť 
otvorene hovoriť o reálne jestvujúcich problémoch, začína cenzúra a 
obmedzovanie inej slobody � slobody prejavu. Áno, men�iny majú 
právo na ochranu pred obmedzovaním svojich práv, ale rovnaké právo 
majú aj väč�iny. Holý fakt, �e skupina obyvateľov je v men�ine e�te 
neznamená, �e je v práve! Belosi boli v Ju�nej Afrike stále v men�ine a 
ich rasistické správanie dostalo v jazyku afrikaans názov apartheid . 
Neza�kodí tie� pripomenúť, �e pomer väč�ina/men�ina nie je daný raz 
nav�dy, mô�e sa � ako som ukázal � celkom ľahko obrátiť.  

Obviňovanie "bielych" rovno z rasizmu má pre Cigánov 
jeden nezanedbateľný pôvab: je to obvinenie oveľa vá�nej�ie, ne� len 
púhe obvinenie z etnickej, či kultúrnej averzie. Veď keď niektorí 
Slováci nemajú radi Maďarov a naopak, nepova�uje to nikto za nič 
senzačné, je to asi tak na úrovni nevôle obyvateľov vy�ného konca 
voči tým z ni�ného, ale rasová nenávisť, to u� je "niečo", to znie 
seriózne a mohutne! Nedajte sa preto pomýliť �elaniami niektorých 
Cigánov! Oni by si veľmi �elali, aby tých, ktorí sa o nich nestarajú a� 
tak starostlivo, ako by si oni priali, mohli obviniť z tej najväč�ej 
predstaviteľnej nenávisti. Veď azyl v zahraničí sa ťa�ko zdôvodňuje 
tým, �e doma nemajú prácu kvôli nekvalifikovanosti a kvôli tomu, �e k 
nej majú odpor, ale "rasovej nezná�anlivosti" rozumie naozaj celá 
Európa, odchovaná americkým vzorom demokracie, vzorom krajiny, 
ktorá patrila medzi posledné na svete, ktoré zru�ili otroctvo, krajiny 
ktorá a� v roku 1964 zru�ila zákonom podporovanú rasovú segregáciu 
...  

Domnievam sa, �e som dostatočne jasne vysvetlil, �e rečičky 
o rasovej nenávisti v strede Európy nie sú ničím podlo�ené. Neverte 
politikom, nie sú o nič vzdelanej�í ako priemerní obyvatelia, sú iba 
lep�ie platení. Oni sa v�ak, �iaľ, necítia byť platení za slu�bu ľudu, za 
premý�ľanie. Naletia v�etkému, čo prichádza zo Západu � najmä tí z 
nich, ktorí boli komunistami, ktorí e�te nedávno o Západe vedeli len to, 
�e tam �ijú vojnoví �tváči a nepriatelia pracujúceho ľudu. Neverte 
politikom, keď vám hovoria o rasizme. Oni väč�inou nevedia o čom 
hovoria. Sú "za" v�etko, o čom si myslia, �e im prinesie osobný 
prospech, čo im pomô�e ponoriť svoje vzácne zadky e�te hlb�ie do 
mäkkého a teplého. Ich na�e problémy s Cigánmi trápia najmenej, ich 
sa toti� vôbec netýkajú ...  

Ak má teda pracovitý a vzdelaný občan nechuť komunikovať 
s negramotnými, páchnucimi a �pinavými spoluobčanmi, ide o averziu 
celkom pochopiteľnú, ale je to len averzia kultúrna, sociálna a 
hygienická. Nemô�e tu byť ani reči o rasizme. V tejto súvislosti je 
zvlá�ť pozoruhodný ambivalentný postoj samotných Cigánov k ich 
"rase", národnosti, jazyku, či kultúre. Keď sa do�adujú azylu v 
zahraničí, veľmi intenzívne zdôrazňujú svoju "rasovú" odli�nosť od 
väč�inovej populácie tejto krajiny. Pri sčítaní obyvateľstva v�ak na 

príslu�nosť k svojmu hrdému národu a� trestuhodne zabúdajú. 
Vysvetlenie je ka�dému jasné: ich primárnym záujmom je hmotný 
zisk. Ak sa mo�no k nemu prepracovať apelom na rasu, apelujú na 
rasu. Keď v�ak zisk plynie z príslu�nosti k majoritnej národnosti, hlásia 
sa k nej. Toto správanie je celkom pochopiteľné, iba�e netreba z takých 
ľudí robiť martýrov.  

A e�te jednu vec si treba dobre ujasniť. Ľudia majú 
prirodzenú tendenciu hovoriť o správaní väč�iny ako o správaní 
typickom a nezdôrazňujú, �e hovoria o väč�ine. Ak 99% tigrov loví v 
prirodzenom prostredí antilopy a len jedno percento sa v zoologických 
záhradách �iví bravčovým, či hovädzím mäsom, upraveným ľuďmi, 
budete ka�dého, kto povie, �e tigre zabíjajú antilopy, obviňovať, �e 
klame? Áno, jestvuje pár tigrov, ktoré nelovia antilopy. Ale to 
neznamená, �e nesmiem povedať vetu "Tigre sa �ivia lovom antilôp". 
Rovnako nie v�etci Cigáni sú rovnakí, sú medzi nimi mnohí, ktorí 
prevy�ujú v mnohých ohľadoch necigánov. Ale prečo by som túto 
skutočnosť mal neustále zdôrazňovať, prečo by sa ka�dé moje 
prehlásenie o Cigánoch malo začínať kajúcnym ospravedlňovaním, �e 
nehovorím o v�etkých? Prečo ma ktosi núti, aby som vo v�etkých 
vetách o Cigánoch pou�íval prebytok slov "nie v�etci", "nie ka�dý", 
"väč�ina", atď. Keď väč�ina Cigánov �ije v �pine, kradne, je 
nevzdelaná, nepracuje, o�atenie si hľadá v kontajneroch, má viac detí 
ne� doká�e vychovať, prečo sa o tom nesmie hovoriť celkom 
prirodzene ako o ich typických vlastnostiach? A prečo sú také tvrdenia 
vraj vyvolané rasovou nenávisťou? Prečo obviňujete z ohovárania 
tých, ktorí hovoria o Cigánoch pravdu, ale neobviňujete Cigánov z 
toho, čo naozaj vo väč�ine robia?  

V tomto postoji ma podporujú aj sami Cigáni, ich 
intelektuálni reprezentanti, či obhajcovia. Nikto z nich nezdôrazňuje, 
�e iba časť Cigánov je diskriminovaná, �e nie v�etci Cigáni �ijú v 
biede, �e nie ka�dý Cigán hladuje, �e nie ka�dý je predmetom rasovo 
motivovaných útokov. Ka�dému je jasné, �e vysoko�kolsky vzdelaní 
Cigáni ne�ijú v biede, �e nie sú odkázaní na detské prídavky a sociálne 
dávky. Ale keď obhajcovia Cigánov hovoria o pomeroch tejto 
men�iny, nikdy tento fakt nezdôrazňujú. V�dy hovoria v�eobecne, �e 
"Rómovia na Slovensku sú diskriminovaní", �e "Rómovia sú obeťami 
rasových predsudkov." Prečo oni mô�u o Cigánoch hovoriť vo 
v�eobecnosti ako o v�etkých, ale ja u� nie?  

Veľmi sa mi v tejto súvislosti zapáčila glosa Jozefa Kána, 
zverejnená v SME dňa 31. 12. 2003. Vyberám z nej krátke úryvky:  

"Predsedovia rómskych organizácií patria k ľuďom s vy��ím 
vzdelaním i so slu�ným ekonomickým zázemím. Dosiahli to aj bez 
osobitnej �tátnej podpory. Mohli by na svojom príklade ukázať a 
vysvetliť svojim chudobným rodákom, ako sa dá odísť zo smetiska a 
integrovať sa do spoločnosti ...  

Miesto toho sa zviditeľňujú protestnými rezolúciami ... Z 
celkovo nízkej �ivotnej úrovene Rómov obviňujú �tát . Dokazujú to 
hlavne zlou situáciou v rómskych osadách a mestských rómskych 
getách, ako keby na Slovensku ani iných Rómov nebolo.  

Práve rómski lídri ... by na vlastnom príklade mohli ľuďom z 
osád ukázať, �e sa tu dá �iť aj lep�ie, ak sa o to sami pričinia. Ale oni 
vedia, �e toto ľudia z osád počuť nechcú. Lep�ie sa im počúvajú reči o 
rasovej diskriminácii , lebo presúvajú zodpovednosť za ich biedu na 
plecia �tátu. Svojimi rečami o rasizme rómski lídri sami podnecujú 
rasovú nezná�anlivosť , v�tepujú svojim rodákom falo�ný pocit 
ublí�enosti a krivdy a zbavujú ich tak pocitu vlastnej zodpovednosti za 
zlú �ivotnú situáciu ...  

Pre svojich ľudí urobia rómski lídri lep�ie, ak európskym 
komisárom uká�u svoje vlastné byty, svoje vlastné rodiny a svoju 
vlastnú �ivotnú úroveň. Komisári rýchlo pochopia, �e čo v dne�nej 
situácii dokázali jedni, to mô�u zrejme dokázať aj druhí."  

V ďal�om budem teda hovoriť o Cigánoch, a myslieť tým 
preva�nú väč�inu , nie v�etkých. Ak sa to niekomu nepáči, nech 
zariadi, aby sa preva�ná väč�ina Cigánov správala slu�ne, aby sa 
nevyhýbala práci, �kolskej dochádzke a gramotnosti, aby sa vyučila 
aspoň nejakému remeslu, aby nekradla, aby nebola zav�ivavená, aby sa 
umývala, udr�iavala aspoň okolo seba poriadok, aby z nových bytov, 
do ktorých sa nasťahuje, neurobila za pol roka spú�ť! Potom budem s 
radosťou hovoriť o Cigánoch ako o príkladných občanoch a nebudem 
zdôrazňovať, �e hovorím o preva�nej väč�ine. Myslím si, �e je 
jednoduch�ie prevychovať Cigánov ne� tigre. 

Prevzaté z www.prop.sk 
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Na Orave dobre 
 
1. [:Na Orave dobre, na Orave zdravo,:] 
 [:ale na Orave, ale na Orave, 
 hej, �várnych chlapcov málo.:] 
 
2.  [:�várnych chlapcov málo a ľúbiť sa brania:] 
 [:a ja naučená a ja naučená, 
 hej, do samého rána.:] 
 
3.  [:Do samého rána pod okienkom stávať,:] 
 [:na pravé poludnie, na pravé poludnie, 
 hej, s chlapcom sa bozkávať.:] 
 

4.  [:V hornom konci bývam, v dolnom frajera mám,:] 
 [:do prostred dediny, do prostred dediny, 
 hej, po vodu chodievam.:] 
 
5.  [:Nechodím pre vodu, aby som ju pila,:] 
 [:ale pre milého, ale pre milého, 
 hej, abych ho videla.:] 
 
6.  [:V hornom konci svietia v dolnom za�ínajú,:] 
 [:uprostred dediny, uprostred dediny, hej, 
 dievča namlúvajú.:] 
 

7.  [:Nenamlúvajte ma, ja si to neprosím,:] 
 [:ja takých frajerov, ja takých frajerov, 
 hej, v podkolienkach nosím.:] 

 
Zábava 

 
- Prečo majú včely kráľovnú? 
- Lebo keby mali Dzurindu, mali by 
hovno a nie med!  

 
Abstinent je človek s pevnou vôľou, 
alebo so slabým finančným zázemím. 

 
Du�evne chorý človek stavia vzdu�né 
zámky, blázon v nich �ije a psychiater si 
za ne účtuje nájomné.  

 
Očný lekár predpísal Arani okuliare a 
vraví jej:  

- No a teraz u� budete môcť čítať aj 
písať! 
- To som rada, pan kochtor. Ja som bola 
doteraz analfabetka. 

 
De�ko, čím by si chcel byť a� vyrastie�? 
- Ta hracím automatom, prosím pekne. 
Nič nerobí, len berie peniaze. 

 
Občianka z Komárna pí�e: 
- Milý redakció, chcem napísať ako 
hnevám, keď tomu môjmu ráno nechce 
vstať...  

... Podľa najnov�ích prieskumov verejnej 
mienky na Slovensku u� nemáme iba 
druhotriedny tovar, ale aj druhotriednych 
občanov � Slovákov.  

 
Vá�ne chorá svokra Sára hovorí 
Kabe�ovi: 
- Myslím �e u� zajtra zomriem.  
- Mama, čo mô�ete urobiť dnes, 
neodkladajte na zajtra! 

 
Je príjemnej�ie byť mladý v socializme, 
ako byť starý v kapitalizme. 
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