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ÚVODNÍK
Prúty č. 39, klaseň/júl 2013
Práve ste začali čítať nové číslo 
e-časopisu Prúty. Toto leto je naozaj 
horúce, najmä v susednom Česku, 
kde neustávajú útoky cigánskych 
násilníkov. V Česku to vrie a nie je 
to z tepla. Ľudia už prestávajú mať 
trpezlivosť s tým, že sú okrádaní, 
bití, mrzačení, preto organizujú 
protesty proti cigánskej krimi-
nalite, ktoré polícia utápa v krvi 
demonštrantov. Nacionalisti sú 
v prvých líniách týchto protestov. 
Protestov sa zúčastnili i členovia 
Slovenskej pospolitosti a plánujeme 
bratom Čechom pomôcť i v nasledu-
júcich demonštráciách. 
O tom, prečo podporujeme 
demonštrácie a o tom, prečo sme 
radikálni sa dočítate v úvodom 
článku od Jakuba Škrabáka s náz-
vom „Prečo sme radikáli?“. Jakub 
škrabák v ňom rozoberie to, v akej 
situácii sa nachádzajú rôzne gener-

ácie Slovákov a to, prečo sa mládež 
radikalizuje. V pravidelnej rubrike 
s názvom Historický kalendár 
nám Simona Kocurková prezradí 
dôležité dátumy našej histórie v me-
siaci júl. Z dôvodu, že Prúty minulý 
mesiac nevyšli vám prinášame dvo-
jitú dávku spravodajstva v rubrike 
Pospolitý pohľad na svet za me-
siace máj a jún. Dúfame, že vám 
prinesieme množstvo zaujímavých 
informácií a udalosti z domova i zo 
sveta. Samozrejme nesmie chýbať 
ani pravidelná poézia. V tomto čísle 
vám prinášame hneď tri básne od 
talentovaných poetov. Nasleduje 
vyčerpávajúci rozhovor z Ju-
liuszom z AN Varšava, ktorý 
nám zodpovedá otázky, ktoré sa 
týkajú autonómneho nacionalizmu, 
poľského národoveckého hnutia, 
poľských emigrantov, či futbalových 
fanúšikov. Poľská národovecká 

scéna zaznamenala v posledných 
rokoch obrovský rozmach, preto 
si myslíme, že v rozhovore nájdete 
množstvo zaujímavých informácií. 
Slovenská pospolitosť v súčasnej 
dobe blízko spolupracuje z národov-
cami z Poľska, preto sme sa rozhodli 
predstaviť vám našich kamarátov, 
ktorí podporili aj Pochod za samo-
statné Slovensko 2013. Ako posled-
ný článok uverejňujeme esej s náz-
vom Slobodné myslenie, ktorá nám 
bola zaslaná na adresu redakcie. 
Veríme, že vám osvetlí mnoho z psy-
chiky človeka súčasného i minulého. 
Veríme, že toto číslo Prútov vás 
poteší rovnako, a dúfame, že i viac, 
ako tie predošlé. Tak vám teda 
želáme príjemné čítanie!

Redakcia
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PREČO SME RADIKÁLI?

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako dnešný moderný svet útočí na jednotlivca? Snáď najvi-
ac badateľné to je pri potomkoch moderny, teda na mladých ľuďoch dnešnej doby. Moderný svet 

doslova na mladých ľudí útočí, ničí alebo prekrucuje ich túžby, ničí rodinu, tradičné hodnoty, identitu 
a v konečnom dôsledku celé národy a človeka. Na rôzne skupiny spoločnosti moderný svet pôsobí inak. 
Na mladých ľudí pôsobí úplne inak ako na ľudí starších. V tomto článku sa budeme venovať najmä pôso-
beniu moderného sveta na mladých ľudí. 

Pre potreby tohto článku by som 
spoločnosť rozdelil na skupiny 

podľa  veku - mládež, stredná gen-
erácia, seniori. Deti v tomto článku 
vynecháme, nakoľko táto skupina 
ešte nie je spôsobilá konať sama za 
seba. Na každú z týchto skupín mod-
erný svet pôsobí inak, vzhľadom na 
to, že každá z týchto skupín má inú 
formu reakcie, inú mieru prispôso-
bivosti. Každá skupina aj inak zv-
láda odolávať nástrahám modernej 
spoločnosti.
Poďme si ale najprv definovať, čo 
to ten moderný svet je. Aby sme si 
to ale mohli definovať, musíme si 
definovať svet tradície. Svet tradície 
je metafyzický priestor, ktorý pop-
isuje pôvodný svet skutočných 
tradičných hodnôt na ktorom začali 
budovať svoje civilizácie naši pred-
kovia. Je to svet, v ktorom žili naši 
predkovia, no postupom času z neho 
začali odchádzať, až my, ich poto-
mkovia sme z neho už skoro úplne 
vonku. Čo sú to tie tradičné hod-
noty? Mnoho ľudí si myslí, že sú to 
zvyky a obyčaje jednotlivých náro-
dov, kultúra, či spôsob života. Mno-

ho ľudí si myslí, že tradičné hodnoty 
sú tie kresťanské. No tieto hodnoty 
tu boli dávno pred kresťanstvom, 
kresťanstvo ich iba zahrnulo do svo-
jho učenia. Tradičnými hodnotami 
sú pravda, česť, sebaobetovanie, 
láska, hrdinstvo, rodina  a tak 
ďalej. Moderný svet prezentuje 
pravý opak týchto hodnôt, moderný 
svet zavádza dnes deštrukciu, či 
prekrútenie týchto hodnôt. A práve 
deštrukcia týchto hodnôt zapríčiní 
i zničenie človeka, jeho prirodzenos-
ti a identity. 
Poďme sa teraz pozrieť, ako sa 
prispôsobuje modernému svetu 
najstaršia z vyššie spomínaných 
skupín, teda seniori. Skôr než 
začneme hodnotiť, musím podotknúť, 
že vývoj a nástup moderny na Slov-
ensku nastal v novembri 89, odvtedy 
sa moderný svet  začal blížiť obrovs-
kou rýchlosťou. Hlavným činiteľom 
jeho príchodu bol nástup kapital-
izmu, pretože kapitalizmus najviac 
urýchľuje deštrukciu tradičných 
hodnôt. Je jasné, že moderný 
svet zapríčiňuje negatívnu kvali-
tatívnu zmenu,  čo sa týka morálky, 

medziľudských vzťahov a pre drvivú 
väčšinu spoločnosti i materiálnu. 
Jednoducho povedané, bohatí bo-
hatnú, upevňujú si svoju pozíciu 
a chudobní stále chudobnejú. Sen-
iori odolávajú moderne najťažšie, 
pretože ich schopnosť prispôsobiť 
sa je najhoršia, pretože sa jedno-
ducho nestíhajú prispôsobiť. Je to 
zapríčinené najmä veľmi rýchlym 
technickým pokrokom, rozvojom 
komunikačných technológií, ktoré 
seniori nestíhajú vnímať. Dá sa 
povedať, že svoje ciele dosiahli ešte 
v starom svete. Majú zabezpečené 
bývanie, založené rodiny, sú na 
dôchodku, tak sa modernému svetu 
ani nemusia prispôsobiť, nie ešte sa 
mu postaviť. Už nemajú prečo. Vní-
majú zmenu k horšiemu, no už sa 
týmto zmenám nedokážu postaviť.
Stredná generácia rovnako pociťuje 
zmeny k horšiemu, no už menej 
výrazne ako generácia seniorov. 
Svoje materiálne statky získali ešte 
pred novembrom 89 a tak sa táto 
generácia menej stretáva s ekonom-
ickými problémami. Za čias, kedy 
stredná generácia hľadala zamest-
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nanie ešte nebola núdza o prácu 
a tak získali trvalé zamestnanie 
a z toho plynúce istoty. Problém 
s bývaním a so zakladaním rodiny 
táto generácia nemala. Ak sa máme 
na túto generáciu pozrieť z hľadiska 
prispôsobovania sa modernému 
svetu, je v tom lepšia, ako generá-
cia seniorov, no ešte stále to nie je 
dostatočné na to, aby sa modernému 
svetu postavila. Veľa zástupcov tejto 
generácie využilo ekonomické váku-
um a stali sa novodobou buržoáziou 
– zbohatlíkmi. Tejto generácii stačí 
na uchlácholenie ich nespokojnosti 
televízne vysielanie a pocit pohodlia. 
Dá sa povedať, že stredná generácia 
ľudí má zaistené dôstojné prežitie.
Poďme teraz k najohrozenejšej 
skupine – mládeži. Táto generá-
cia je v dnešnom modernom svete 
ohrozená najviac. Je ohrozená 
v súčasnosti, no najviac bude ohro-
zená v budúcnosti. Hrozí, že úplne 
stratí svoju národnú identitu, že 

prestanú existovať medziľudské 
vzťahy také, aké poznali predošlé 
generácie. Hrozí úplný zánik 
spolupatričnosti, ktorý otvára cestu 
bezbrehému egoizmu.    
Pozrime sa teraz ale na perspektívy, 
ktoré majú dnešní mladí ľudia. Život 
mladých ľudí je v obrovskej kríze. 
Mladí ľudia nemajú kde bývať, 
panuje obrovská nezamestnanosť. 
Po doštudovaní školy skoro nik 
nenájde uplatnenie v odbore, v kto-
rom vyštudoval. Drvivá väčšina 
mladých ľudí pracuje za smiešne pe-
niaze, ktoré ledva vystačia na život. 
Ak sa chce mládež osamostatniť 
a nájsť si bývanie, musí sa zadlžiť 
na celý život a zobrať si otrokár-
sky úver. Naša mladá generácia 
má jediné šťastie, že domy nám 
postavili predošlé generácie, my si 
ich totiž nemôžeme dovoliť. A tak 
problém s bývaním považujem za 
najväčší, od ktorého sa odvíjajú 
ďalšie problémy, ako napríklad 

zakladanie rodín. Ak ekonomické 
podmienky dovolia vzniku mladej 
rodiny, už jedno dieťa je obrovs-
kým luxusom v dnešných podmien-
kach. Mladé rodiny samozrejme 
nemajú kde bývať. Mnoho mladých 
ľudí vidí jediné východisko v práci 
v zahraničí a tak tisíce mladých ľudí 
odchádzajú do zahraničia za lepším 
životom, pretože v našej krajine 
nemajú budúcnosť. Mnoho mladých 
ľudí rezignuje, pretože nemá vidinu 
úspešnej budúcnosti a tak sa naplno 
oddá konzumu. Už nevytvára hodno-
ty, kultúru, venuje sa výhradne iba 
prežitiu v súčasných podmienkach. 
Sme mladá generácia, dovolím si 
tvrdiť, že stratená generácia, pretože 
nemáme dobré vyhliadky do budúc-
nosti. Nemáme prácu, nemáme kde 
bývať, nemôžeme si zakladať rodiny. 
Čuduje sa teraz niekto, že mládež sa 
čoraz viac radikalizuje?
Nemáme preto inú možnosť, než 
stať sa radikálmi, pretože moderný 
svet na nás radikálne útočí. My sa 
mu musíme postaviť, preto musíme 
byť viac radikálny ako on. Mládež 
v celej Európe sa búri, pretože  už 
nemôže zniesť to, že európskym 
národom vládne diktatúra, nemôže 
zniesť to, že sme boli okradnutí 
o našu budúcnosť, o našu slobodu. 
Kapitalizmus z nás spravil otrokov, 
ktorí majú v budúcnosti iba slúžiť 
finančným záujmom oligarchie. 
Stali sme sa iba ľudskými zdrojmi, 
číslami v ich štatistikách, už nie je 
dôležitý ľudský život, ale zisk. Preto 
musíme povstať a aj povstávame, 
pretože bojujeme o našu budúcnosť. 
Preto sme radikálni!

Jakub Hromoslav Škrabák
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HISTORICKÝ KALENDÁR
Júl

2. júla 1940 zomrel Ladislav 
Nádaši-Jégé, popredný slovenský 
prozaik.  Bol aktívnym členom spolku 
Detvan, svoje diela zverejňoval na-
jprv v Národných novinách, či Slov-
enských pohľadoch.  Vo svojej tvorbe 
sa venoval hlavne románom, známy 
je jeho román Svätopluk. 
5. júla  1869 zomrel Štefan 
Moyzes, významná osobnosť 
slovenského, ale aj chorvátskeho 
národného hnutia, biskup a prvý 
predseda Matice slovenskej. Dbal 
hlavne na vzdelanie a preto inicio-
val zakladanie škôl. Postavil sa do 
čela národného pohybu a v roku 
1861 viedol slovenské vyslanectvo 
k cisárovi Františkovi Jozefovi 
I., ktoré predložilo Memorandum 
národa slovenského. Takisto veľmi 
aktívne propagoval cyrilo-metodskú 
tradíciu. 
5. júla 1840 zomrel Adam Cha-
lupka, kňaz, spisovateľ a otec Jána 
a Sama Chalupku. 
11. júla 1843 Štúr, Hurban a Hodža 
kodifikovali spisovnú slovenčinu 
v Hlbokom ako ďalší významný 
krok pre slovenský národ.
13. júla 1960 zomrel Jozef Cíger-
Hronský, známy spisovateľ a tak-
isto tajomník a neskôr správca Mat-
ice slovenskej.  Aktívne sa zapájal 
do tvorby kultúrnych hodnôt pre 
široký slovenský ľud a to hlavne 
zakladaním matičných časopisov 
a umelecky hodnotného čítania. 
Výrazne ovplyvnil edičnú činnosť 

na Slovensku, jeho prioritou bola 
hlavne literatúra pre deti a mládež. 
Chcel deti vychovať k láske k vlasti 
a slovenskej literatúre. 
15. júla 1871 zomrel Ján Cha-
lupka, predstaviteľ obrodeneckej 
literatúry. Venoval sa hlavne dráme, 
známa je jeho veselohra Kocúrkovo, 
ktorá dodnes ostáva v repertoári 
slovenských divadiel. Jeho diela 
sa vyznačujú satirickým pohľadom 
na slovenskú spoločnosť, hlavne na 
jeho národne ľahostajnú časť. Bol 
veľmi nadaným človekom, ktorý 
okrem iného ovládal aj 8 jazykov. 
16. júla 1901 sa narodil Karol 
Sidor, novinár a politik. Bol aktív-
nym členom Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany a v rokoch 1931-1938 
šéfredaktor denníka Slovák. Bol 
veliteľom Hlinkových gárd, pop-
redný ideológ slovenského nacional-
izmu a v období  11.-14. marca 1939 
predseda slovenskej autonómnej 
vlády. 
21. júla 1880 sa narodil Milan 
Rastislav Štefánik, astronóm, 
politik a generál. organizátor česko - 
slovenských légií v Srbsku, Rumun-
sku, Rusku a Taliansku. Štefánik 
bol veľkým bojovníkom za slov-
enskú samostatnosť, bojovníkom 
za slobodu proti boľševizmu. Bol 
zavraždený na príkaz Masaryka a 
Beneša. 
28. júla 1888 zomrel Ondrej 
Hodža, evanjelický kňaz, ak-
tívny národnokultúrny pracovník 

a brat národného buditeľa Micha-
la Miloslava Hodžu, takisto otec 
Jána Miloslava Hodžu a publi-
cistu Milana Hodžu. Pracoval ako 
zapisovateľ Ústavu reči a literatúry 
českoslovanskej v Bratislave, zapá-
jal sa do štúrovského hnutia, bol aj 
spoluzakladateľom spolku Tatrín. 
Zúčastnil sa aj slovenského povs-
tania v rokoch 1848-1849, za čo bol 
väznený. Stal sa signatárom Memo-
randa národa slovenského a v roku 
1863 spoluzakladateľom Matice 
slovenskej. Podporoval slovenské 
školy a obraňoval národné práva či 
už na cirkevnom, alebo kultúrnom 
poli. 
29. júla 1793 sa narodil Ján Kol-
lár, básnik, archeológ a ideológ 
všeslovanskej vzájomnosti. Svoje 
tvorivé schopnosti venoval hlavne 
národnému prebudeniu Slovákov. 
Presadzoval myšlienku zjednotenia 
slovanských národov. Zdôrazňoval 
potrebu spoznávania dejín i literatú-
ru ostatných slovanských národov. 
Prebúdzal v ľuďoch vlastenectvo, 
lásku k národu, ospevoval pozitívne 
ľudské vlastnosti. Vyslovil sa, že 
slobodný je len ten národ, ktorý 
neutláča iné národy. Výrazne ovply-
vnil štúrovcov, avšak v otázke spis-
ovného jazyka sa s nimi rozchádzal. 
Jeho najznámejšie dielo je Slávy 
dcéra, ktorú všetci iste poznáme. 

Simona Kocurková
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POSPOLITÝ POHĽAD NA SVET
Správy z domova i zo sveta - Máj - Jún 2013

Svetové udalosti - Máj

•Členovia nacionalistickej strany 
Zlatý úsvit ostro vystúpili proti bu-
dovaniu mešity v Aténach. Je pre 
nich neprijateľné, aby nelegálni 
prisťahovalci s podporou štátu ničili 
pôvodnú grécku kultúru a naopak 
presadzovali a rozširovali tú svoju, 
ktorá nemá s Gréckom, a koniec 
koncov ani s Európou, nič spoloč-
né. Zlatý úsvit je údajne pripravený 
v prípade budovania mešity zvolať 
do ulíc státisíce Grékov. Zlatý úsvit 
je známy svojím otvoreným odpo-
rom k imigrantom a pracuje ako 
v parlamente, tak i v uliciach na 
vyhnaní nelegálnych prisťahovalcov 
z krajiny a nastolení poriadku, za čo 
si získal obrovskú podporu radových 
občanov, nakoľko grécki pohlavári 
imigrantov naopak podporujú a pro-
ti každej akcii smerovanej výhradne 
Grékom zasahujú. Napríklad sa po-
kúšali členom Zlatého úsvitu zmariť 
hromadné darovanie krvi pre Gré-
kov, tak isto zabezpečili policajný 
zásah, keď členovia Zlatého úsvitu 
rozdávali Grékom potraviny. 

•Tohto mesačný vývoj vo vojnovom 
konflikte v Sýrii nám odhalil zaují-
mavé skutočnosti. Na jednej strane 
zmätkujúci západ, ktorému nevy-
chádzajú plány na prevzatie moci 
a na druhej strane sýrska vláda, 
ktorá čoraz účinnejšie postupuje 
v boji proti teroristom, ba dokonca 

sa hovorí o dramatickom obrate vo 
vojne a maximálne úspešnom ťažení 
vládnych vojsk. K vládnym vojskám 
by sa mal v krátkom čase pripojiť 
v boji proti teroristom i rusko-ukra-
jinský dobrovoľnícky oddiel, ktorý 
sa formuje z armádnych veteránov 
Sovietskeho zväzu. Do tohto oddielu 
sa už prihlásili tisíce dobrovoľníkov 
a ich počty stále rastú. Po leteckom 
útoku Izraela na územie Sýrie sa 
okamžite do konfliktu zapojilo i 
Rusko, ktoré nielenže ostro odsúdi-
lo túto agresiu zo strany Izraela, 
ale ako reakciu dodalo sýrskej vláde 
špičkové protilietadlové systémy 
S-300, čo veľmi účinne zmrazilo Iz-
raelu úsmev na tvári. Úsmev na 
tvári tiež zamrzol západným pod-
porovateľom teroristov, keď videli 
ako ich chránenci, rozsievajúci teror 
a smrť, strácajú jednu pozíciu za 
druhou a sýrska armáda postupne 
čistí Sýriu od týchto vrahov. Sa-
mozrejme západ promptne reagoval 
a i keď spočiatku akože nedodáva-
li zbrane teroristom do Sýrie, teraz 
už oficiálne vyjadril pozitívny postoj 
k dodávkam zbraní, ba dokonca sa 
chcú podieľať na výcviku teroristov. 
Avšak nie len USA, ale aj EÚ zru-
šila svoje zákazy na dodávky zbraní 
do Sýrie, čomu sa náramne potešili 
Francúzsko a Anglicko. Aspoň je jas-
né, kto z EÚ spoločne s USA sleduje 
v Sýrii svoje záujmy. Nám ostáva len 
dúfať, že naši pohlavári sa neroz-
hodnú teroristom do Sýrie dodávať 

zbrane, aby sme neboli spoluzodpo-
vední za tisíce mŕtvych Sýrčanov, 
tak ako sme vďaka našim pohlavá-
rom zodpovední za smrť tisícok Sr-
bov pri bombardovaní Juhoslávie. 

•Vo Francúzsku síce zákon o man-
želstvách úchylákov a adoptovaní 
detí pre týchto chorých ľudí 
schválili, no francúzska spoločnosť 
sa nevzdáva. Pri príležitosti Dňa 
matiek sa v parížskych uliciach 
zhromaždilo cez milión účastníkov 
na demonštrácii za tradičnú rodinu. 
Je to jasný odkaz vláde, ktorá tvrdo 
ignoruje vôľu ľudu a presadzuje si 
len svoj názor, že Francúzi sa nemie-
nia vzdať svojej tradičnej spoločnos-
ti a sú ochotní za ňu bojovať. Hnutie, 
ktoré vzniklo ako odpor voči tomuto 
chorému zákonu nabralo na takej 
sile, že sa začalo uberať i politickým 
smerom s hlavným cieľom zrušiť 
tento hlúpy zákon a následne tvr-
do postupovať pri ochrane tradičnej 
rodiny. Je predsa nemysliteľné, aby 
zdravá tradičná rodina, z ktorej sme 
všetci vzišli, rodina skladajúca sa 
z muža a ženy, bola donekonečna de-
honestovaná, zosmiešňovaná či inak 
utláčaná. Tradičná rodina je základ 
zdravej spoločnosti, Francúzi sú si 
toho vedomí a preto nevzdávajú svoj 
boj za jej budúcnosť. 

•Švédsko je ďalšou z radu krajín, 
ktorá ukázala neuveriteľné výhody 
multikultúrneho obohatenia. Po 
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tom, čo polícia zastrelila v Štokholme 
muža, ktorý na nich zaútočil nožom, 
sa rozpútali niekoľkodňové nepokoje 
imigrantov. Na štokholmskom pred-
mestí Husby je 80% prisťahovalcov 
a miera nezamestnanosti tu rastie 
do obrovských čísel. Samozrejme 
tak ako v minulosti v iných multi-
kultúrne obohatených štátoch Eu-
rópy, i tu sa odohral bežný scenár, 
vlastný týmto primitívnym živlom. 
Horiace autá, zničené a vyrabo-
vané obchody a polícia neschopná 
dostať situáciu pod kontrolu. Bude 
zaujímavé sledovať vývoj v multi-
kulti štátoch za niekoľko rokov, keď 
sa populácia prisťahovalcov mnoho-
násobne zvýši, hlavne keď už teraz 
sú poriadkové jednotky neschopné 
účinne zasahovať. Tak isto bude 
zaujímavé sledovať situáciu na Slo-
vensku, keďže rovnaký problém tu 
máme s cigánskou menšinou. 

•Anglickoako správnamultikulti 
krajina nemohlo zaostať za Švéd-
skom a jeho nepokojmi. Islamskí 
prisťahovalci v Londýne napadli 
vojaka, ktorého nožom a mäsiar-
skym sekáčom brutálne zavraždili. 
Dokonca mu odsekli hlavu a jeho 
telo vliekli po ulici, kde ho necha-
li uprostred cesty. Nepokúšali sa 
ani utiecť, ale naopak pózovali pri 
mŕtvom tele a vyzývali ľudí nech 
ich fotia a natáčajú. Pri takýchto 
prípadoch obhajcom prisťahovalec-
tva a multikultúry dochádza dych. 
Toto sú prípady, ktoré nezapadajú 
do ich úžasnej teoretickej šablóny 
a s rastúcim počtom imigrantov sa 
ich agresivita a odvaha stupňuje. 
Zaujímalo by ma, či v ideu multikul-
turalizmu jeho obhajcovia aj skutoč-
ne veria, alebo sú len veľmi dobre 
zaplatení, aby sa tak tvárili. 

•Strach EÚ z nacionalistov a rastie. 
Ako naberajú národne strany a hnu-
tia na sile, či už v parlamentoch jed-
notlivých krajín, medzi ľuďmi alebo 
v samotnom európskom parlamente, 
pristupuje EÚ k potláčaniu demo-
kracie a rozbieha projekt myšlienko-
vej polície. Každý člen európskeho 
parlamentu bude musieť takpovedi-
ac držať hubu a krok, inak mu bude 
udelená pokuta, strane odobraté 
financie, ktoré jej prináležia z funk-
cie alebo budú títo ľudia inak sank-
cionovaní. Čiže každý, kto si dovolí 
hájiť národné záujmy svojho štátu, 
ľudu, či kritizovať EÚ, bude prena-
sledovaný a EÚ sa ho bude snažiť 
eliminovať. Niet sa čomu čudovať,  
keď práve nacionalisti sú tou hyb-

nou silou, ktorá dvíha ľudí proti to-
muto žaláru národov a intenzívne 
pracujú na silnej Európe, avšak nie 
pod diktatúrou EÚ, ale na Európe 
silných a samostatných národných 
štátov. To, že EÚ čoraz viac potláča 
demokraciu je len znakom, že i sa-
motní predstavitelia EÚ vidia, že  
sa ľudia prebrali z poblúznenia EÚ 
a chcú naspäť svoje štáty. 

Slovenské udalosti - Máj

•V máji sme na Slovensku zažili 
u Slovákov každoročný nespúta-
ný nával národnej hrdosti. Vravím 
každoročný, pretože táto národná 
hrdosť ako rýchlo príde, tak rýchlo 
aj zmizne. Tento efekt u nás vyvo-
lávajú MS v ľadovom hokeji. Som 
zrejme jeden z mála, no vo mne MS 
vzbudzujú skôr nechuť či odpor ako 
akúsi pomyseľnú „národnú hrdosť“. 
Však prečo aj, keď nie je byť na čo 
hrdý. Skutočne sú Slováci hrdí len 
na to, že pár z nich dokáže hrať ho-
kej, futbal či iný šport? Skutočne je 
to dôvod na národnú hrdosť? Podľa 
mňa nie. Hrdí na seba môžu byť 
športovci, ktorí tento výkon podali, 
avšak na čo chce byť hrdá tá lenivá 
masa sediaca pred televízormi? Na 
množstvo vypitého piva či zjedených 
čipsov? Keby každý namiesto sledo-
vania MS radšej skutočne zobral do 
ruky hokejku a šiel si hokej zahrať, 
VTEDY by to malo význam. Kým sa 
toto nezmení, Slováci stále ostanú 
len lenivou masou, ktorá sa 2 týžd-
ne v roku na niečo hrá. Tiež by ma 
zaujímalo, koľko z týchto „hrdých“ 
Slovákov si všimlo úspechy našich 
mladých vedcov na svetových súťa-
žiach. Na týchto ľudí by sme mali 
byť skutočne hrdí, pretože ich práca 
reálne posúva Slovensko dopredu, 
sú skutočným prínosom pre štát i 
ľud namiesto toho, aby poskytovali 
len lacnú televíznu zábavu. Je ne-
horázne, že ľudia ktorí sa doslova 
hrajú, berú miliónové platy, no le-
kári, hasiči, či vedci sú bez peňazí, 
i keď reálne pracujú pre spoločnosť.

•Strana Smer nás tento mesiac 
„potešila“ hneď viacerými perlami. 
V prvom rade zahviezdil samozrej-
me sám najväčší Fico s vyhláse-
ním, že vymožiteľnosť práva je pre 
štát veľmi drahá a oni na to penia-
ze nemajú. Čím vlastne priznal, že 
zákony na Slovensku síce sú, avšak 
dožadovať sa ich dodržiavania je 
nereálne. Teda minimálne pokiaľ 
ide zákony v prospech občana, po-
kiaľ ide o tie v prospech štátu, tam 

sa vždy peniaze nájdu na extrémne 
tvrdú kontrolu a následné sankcio-
novanie tých, čo neposlúchajú. Sa-
mozrejme i jeho tvrdenia o tom, že 
peniaze nie sú, treba brať s rezer-
vou, nakoľko sme sa už viac krát 
presvedčili, že peniaze nie sú len na 
to, na čo ich dať nechce. To potvrdil 
i jeho súkmeňovec Kaliňák, ktorý 
akoby zázračne z tých peňazí, čo 
„nie sú“, rozdal len vo svojom rezor-
te odmeny vo výške 22 miliónov eur 
(!). Odmeny boli dokonca i napriek 
kríze vyššie, ako rok  predtým, tak 
zjavne kríza a uťahovanie opaskov 
sa týka len občanov, za to štát si 
môže dovoliť rozhadzovať. Taktiež 
sa Fico nevzdal komunistických 
praktík, a okrem diktovania toho, čo 
si má kto myslieť, chce ZNOVA sia-
hať aj na už tak dosť malý majetok 
bežných občanov. Z dielne Smeru 
už po druhý krát vychádza vyvlast-
ňovací zákon, ktorý po schválení 
umožní Ficovi vyvlastniť čokoľvek, 
kdekoľvek a komukoľvek a to len na 
základe toho, že sa vláda ROZHOD-
NE, že je to v štátnom záujme. Čiže 
to, že ste si vybrali krásne miesto na 
život, horko ťažko kúpili malý dom 
a prežívate z almužny v zahraničnej 
továrni neznamená, že vám ten dom 
Fico nezoberie. Stačí ak bude chcieť 
niekto z jeho príbuzných, priateľov 
či hocikto iný s úplatkom stavať 
tam, kde bývate a raz dva to bude 
v záujme štátu a vy budete musieť 
ustúpiť. Zaujímavé je, že s podob-
ným zlodejským zákonom prišiel už 
v roku 2007, ktorý však zrušil ústav-
ný súd. Ústavný súd sa však so svo-
jím rozhodnutím veľmi neponáhľal, 
ústretovo počkal až do roku 2011. 
Dovtedy stihli vyvlastniť tisíce ne-
hnuteľností, ktoré sa ich majiteľom 
nikdy nevrátia. Po tomto všetkom 
však Fico prišiel s novinkou, ktorú 
viac menej každý už dlhodobo očaká-
va. Vyšli najavo informácie,  že Fico 
chce kandidovať na prezidenta. Toto 
snáď každý rozumný človek očakáva 
od vtedy, čo sa pokúsil o zväčšenie 
právomocí prezidenta na Slovensku. 
Samozrejme spriaznená smerácka 
agentúra nelení s opakujúcimi sa 
prieskumami, kde Fico získava cez 
40% hlasov. Boh nás preto ochraňuj, 
ak skutočne tento totálny klamár 
a zlodej zasadne do prezidentské-
ho kresla, pretože s jednofarebnou 
vládou, ktorá si schváli čo len chce, 
môžeme Slovensko rovno premeno-
vať na Ficovsko. 

•Ulicami Bratislavy prešla skupin-
ka drogovo závislých ľudí, ktorí tým 
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chceli pripojiť Slovensko do skupi-
ny krajín, v ktorých sa uskutočnil 
tzv.Million marihuana march. Je 
to pochod za legalizáciu ďalšej dro-
gy s odôvodnením, že je neškodná. 
O škodlivosti marihuany sa rozpi-
sovať ani nejdem, pretože o tom sa 
už popísalo dosť, avšak mňa osobne 
zaráža, že mesto povolilo tento po-
chod a polícia pri ňom nezasiahla, 
nakoľko bola naplnená skutková 
podstata šírenia toxikománie. Na 
tento prístup sme si však zvykli, 
keďže dlhoročne sa predávajú rôzne 
predmety s vyobrazením marihua-
ny či portrétmi propagátorov tejto 
drogy a polícia to ignoruje. Tento 
rok majú však narkomani dôvod na 
svoj pokrivený úsmev. Bol schválený 
miernejší zákon pre narkomanov, 
ktorý im umožňuje neskončiť za ší-
renie a užívanie drog vo väzení, kam 
patria. Slovensko tak nasleduje 
príklad liberálnejších krajín a poľa-
vuje v boji proti drogám. Ďalší kli-
nec do rakvy slovenskej spoločnosti. 

Stačí sa pozrieť do Českej republiky, 
ktorá sa po zmiernení protidrogo-
vých zákonov vyšvihla na popredné 
miesta v konzumácii drog v Európe. 
Slovensko má najnižšiu potravi-
novú sebestačnosť z EÚ. I keď sme 
v niektorých komoditách dosahovali 
prekrásne čísla presahujúce 100% 
a úspešne sme ich vyvážali do 
zahraničia, dnes je realita iná 
a Slovensko nedokáže uživiť ani 
svojich vlastných obyvateľov. Pýtate 
sa prečo? Nie, nie je to tým, že by 
bolo Slovákov veľa, ani tým, že by 
sme mali málo úrodnej pôdy. Je to 
tým, že po vstupe Slovenska do EÚ 
nám EÚ doslova diktuje, čo môžeme 
produkovať a koľko toho môžeme 
produkovať. Preto je dnes bežné, 
že na obrovských lánoch úrodnej 
zeme si rastie repka olejná, ktorá 
síce krásne žlto kvitne, no úžitok 
z nej Slováci nemajú žiadny! Šika-
novanie zo strany EÚ je dokonca 
tak nehorázne, že keď  sa na Slo-
vensku vyprodukovalo nadmerné 

množstvo obilia, muselo putovať do 
pecí, pretože boli prekročené limity. 
Keď jedného pekného dňa EÚ pad-
ne, keď zrazu všetky členské štáty 
pôjdu sami za seba, ako skončíme 
my, poslušní nohsledi európskych 
diktátorov? Kto nám vtedy dá zo 
svojich potravinových zásob? Nikto, 
pretože každý bude živiť svojich ľudí 
a Slováci si budú môcť len s horkým 
úsmevom sadnúť do krásne rozkvit-
nutého repkového poľa a napchávať 
sa repkou určenou pre nemecký trh. 
Dnes Slovensko nie je krajinou, kto-
rá živí slovenský národ, dnes je Slo-
vensko len rozľahlým zahraničným 
poľom, ktoré namiesto pestovania 
potravín potrebných na obživu svo-
jich ľudí, pestuje priemyselné plodi-
ny pre zahraničný trh. Namiesto do-
pestovania vlastnej zdravej stravy 
dovážame odpad zo zahraničiai keď 
máme dostatok ľudí i zeme na to, 
aby sme sa uživili sami. 

Svetové udalosti - Jún

•Česko sa tento mesiac ponorilo 
do nepokojov. Do ulíc ľudí vyhnala 
dlhodobo neriešená cigánska 
otázka. Prvý z protestov sa odohral 
v Duchcově. Ľudia sa zmobilizova-
li po tom, ako skupina opitých 
cigáňov napadla a brutálne dobila 
manželský pár. Trpezlivosť ľudí 
pretiekla a demonštrácia prerást-
la v tvrdé pouličné strety s polí-
ciou. Druhý z protestov sa odohral 
v Českých Budějovicích, kde zas 
skupina cigáňov dobila tehotnú 
ženu a spôsobila jej ťažké zranenia. 
Polícia sa najskôr snažila prípad 
ututlať a bagatelizovať, avšak ľudia 
sa oklamať nenechali a keď sa cigáni 
ešte arogantne začali vyhrážať na-
padnutej i jej rodine, že ich pozabíja-
jú, mesto bolo v momente na nohách. 
2000 ľudí sa vybralo na cigánske 
sídlisko robiť s asociálmi poriadky, 
keď už to polícia nevie. Tu sa však 
zas ukázala polícia ako maximálne 
efektívna, čo im však rozhorčení 
obyvatelia oplatili tvrdým bojom. 
Médiá sa ukázali samozrejme vo 
svojom bežnom svetle, kde sa snažili 
vykresľovať, že odporní neonacisti 
útočia na bezbranných cigáňov, 
ktorí si na protidemonštrácii kreslili 
a tancovali. Akosi im však do ich 
vzorca nezapadlo video, kde 15 oz-
brojených cigáňov brutálne dobije 
mladého chlapca a polícia sa len 

spomalene k tomuto miestu presu-
nie. Je vidieť, že v Česku majú cigán-
skych parazitov po krk a aktívne sa 
proti nim začína obyvateľstvo búriť.

•Americkú vládu šokovalo odhale-
nie ich programu PRISM, ktorým 
FBI a NSA sledujú internetové ko-
munikácie kohokoľvek bez potreby 
akéhokoľvek povolenia či zákon-
ného schválenia. Tieto informácie 
médiám poskytol Edward Snowden, 
ktorý v minulosti pracoval ako  tech-
nický poradca pre CIA a neskôr 
NSA. Následne musel pred prena-
sledovaním americkou vládou utiecť 
do Hongkongu, odtiaľ sa presunul 
do Moskvy a mal pokračovať do 
Ekvádoru, ktorý mu pravdepo-
dobne poskytol azyl, avšak v USA 
mu zrušili pas, aby mu zabránili 
v ďalšom cestovaní. Pre mnohých 
sú tieto odhalenia možno šokom, pre 
mňa však ani najmenším prekvap-
ením. Žijeme v dobe, kde je pomaly 
každý elektrospotrebič pripojený 
na internet, ľudia dobrovoľne a bez 
rozmyslu o sebe zverejňujú haldy 
informácií na rôznych sociálnych 
sieťach či stránkach, no vždy si 
treba pomyslieť jedno, „veľký brat“ 
tam URČITE je a stále sa poz-
erá, stále študuje vaše súkromie 
a zhromažďuje o vás informácie, 
ktoré následne nebude váhať použiť, 
ak sa pre neho stanete skrz hocičo 
čo i len minimálne nepohodlný. Pre 

nich nie sme ľudia, pre nich sme 
len čísla spisov, ktoré sa dajú ľahko 
skartovať.

•Rusko tento mesiac definitívne 
povedalo stop propagácii úchyliek. 
Po tom, čo ruská Duma schválila 
zákon o zákaze propagácie úchyliek, 
ho prezident Putin podpísal 
a následne vstupuje do platnosti. Je 
to vzácny precedens vo svete, kde 
sa na nás z každej strany valí ho-
moúchylná propaganda a rôzne or-
ganizácie či dokonca štátne orgány 
tlačia na čoraz väčšie a väčšie práva 
pre týchto narušených ľudí. Rusko 
tiež zakázalo adopciu detí do kra-
jín, kde sú povolené „manželstvá“ 
týchto úchylných párov. Týmito 
krokmi sa Rusko dostalo na vrchol 
rebríčka v boji proti morálnemu 
úpadku dnešnej spoločnosti a pro-
ti úchylkám ako takým. Celkovo 
východné krajiny ako napríklad 
Rusko, Srbsko či Bielorusko sú 
voči tejto téme dosť ostro odmi-
etavé a pokusy o propagáciu či 
dokonca pochody úchylákov sú 
nemysliteľné, pretože ich poväčšine 
najskôr napadnú samotní okoloidúci 
obyvatelia a následne ich veľmi 
tvrdo spacifikuje polícia. V tomto 
by sme si mali z týchto krajín brať 
určite príklad.

•Tento mesiac neustávajú ani 
masové protivládne demonštrácie.  
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Egypťania sú opakovane v uliciach 
a žiadajú odstúpenie islamistického 
diktátora Mursího, ktorý namiesto 
toho, aby dával do poriadku krajinu 
a pomáhal ľudu, pracuje len na 
posilnení svojich právomocí a moci 
svojej strany. Medzi nové krajiny 
s masovými protivládnymi pro-
testmi sa pridala Brazília, kde do 
ulíc vyšli státisíce ľudí protestu-
júcich proti korupcii a neschopno-
sti vlády. Protestujúci ochromili do-
pravu v 11 veľkých mestách krajiny. 
Brazílčanov rozhnevalo i plytvanie 
štátnymi zdrojmi na zbytočnosti ako 
napríklad budovanie nového futba-
lového štadióna na pohár konfed-
erácií a naopak žiadali financie do 
školstva, zdravotníctva či na lepší 
život pre ich deti. Polícia sa pridala 
na stranu demonštrantov a odmi-
etla zasahovať.

•Nakoniec sa vrátime ešte do Čiech, 
kde sa tento mesiac odohral šokujúci 
prípad. Na úrade vlády, vo viacerých 
štátnych inštitúciách a lobistických 
centrálach prebehla rozsiahla poli-
cajná razia. Zhabané boli obrovské 
množstvá dokumentov, zatknutých 
bolo množstvo i vysoko postavených 
ľudí  a v rekordnom čase padli 
dokonca aj obvinenia. I keď sa tomu 
český premiér spočiatku zubami ne-
chtami bránil, nakoniec táto kauza 
vyústila do pádu vlády a podal de-
misiu. Je pre mňa šokom, že sa proti 
vláde postavili jej inak poslušní psi 
z radov polície a takto razantne 
dokázali zasiahnuť. Natíska sa síce 
otázka, či sa to nestalo na niečiu ob-
jednávku, avšak to ukáže len čas. 
Dnes môžeme skonštatovať, že je 
to určite zásah, ktorý momentálne 
vo svete nemá obdoby a PZ ČR za 
takýto postup patrí určite pochva-
la, že reálne bojuje proti korupcii. 
Ak by sme si to chceli porovnať so 
Slovenskom, máme tu obdobný prí-
pad, kauzu Gorila. Tu však máme 
diametrálne odlišný postup polície. 
V Česku na úrady nabehli kukláči 
a zhabali všetko čo sa dalo, naproti 
tomu u nás i keď polícia už dávno 
má spis Gorila a teda množstvo 
dôkazov či zámienok na zásah, ktoré 
sú v ňom obsiahnuté, stále sa len 
poslušne akože hrabe v papieroch, 
donekonečna niečo akože skúma 
či preveruje a potichúčky vyčkáva, 
kým táto kauza zapadne prachom 
a ľudia na ňu zabudnú, aby ju mohli 
policajti pekne potichu a poslušne 

zhrnúť zo stola a nechať skorumpov-
aných zapredaných antislovákov vo 
vláde naďalej rozkrádať a ničiť Slov-
ensko. Zásah v Česku nám ukázal, 
že ešte existujú policajti, pre ktorých 
je ctenie zákonov  viac ako úplatky 
či slepá poslušnosť nadriadených.

Slovenské udalosti - Jún

•To že je Fico klamár a zlodej už 
dávno vieme. Tentoraz znovu robí 
zo svojich výrokov len kopu fekálií. 
Určite máme všetci v živej pamäti, 
ako sa Fico vždy a všade vyhráža, 
že keď nebudeme voliť jeho, ostatní 
rozpredajú majetok štátu a jedine on 
je ten spasiteľ, ktorý to nechce robiť. 
Už sme sa však viac krát presvedčili, 
že i keď nie tak otvorene a okato 
ako niekdajšie vlády Dzuridu, i on 
rozpredáva i tie malé zvyšky ma-
jetku, čo ostali štátu. Tento mesiac 
prišla na rad štátna železničná pre-
pravná spoločnosť Cargo. Fico však 
šikovne nepredá priamo Cargo, ale 
plánuje vytvoriť dcérske spoločnosti, 
v ktorých nebude mať reálny vplyv, 
a ktoré prejdú do rúk súkromného 
sektora. Týmto spoločnostiam budú 
odpredané vozne, depá či preklád-
kové stanice a Cargu tak ostanú 
len rušne. Tento scenár je, ako vždy 
pri privatizácii, „ultravýhodný“ 
pre štát, keďže súkromné dcérske 
spoločnosti budú vykazovať zisk 
a štátu ostane zadĺžené Cargo tvo-
riace ďalšiu stratu. Vždy ma fasci-
novalo ako štátny podnik pred jeho 
predajom či rozkradnutím vykazuje 
obrovské straty a neschopnosť fun-
govania a následne po predaji do 
súkromných rúk tento podnik bez 
akejkoľvek prestavby či fyzickej 
zmeny začne tomuto „investoro-
vi“ (čítaj zlodejovi) vykazovať astro-
nomické zisky. Za prvé sa na tomto 
podpisuje fakt, že každá vláda si do 
vedenia štátnych podnikov dosádza 
po rodine svojich ľudí, hoc na túto 
prácu nemajú kvalifikáciu. Za druhé 
je tu účelové ruinovanie štátnych 
podnikov práve za účelom odpreda-
ja do súkromných rúk. Čím väčšia 
sekera, tým lacnejšie sa to predsa dá 
predať a tým plnší kufrík im potom 
prinesú na úrad. Štát a dedičstvo po 
našich predkoch nám mizne za pár 
šupov pred očami vďaka zradcom 
slovenského národa, ktorí by za ko-
runu predali vlastnú mať.

•Národný kontrolný úrad odhalil 

na našich ministerstvách nehorázne 
plytvania za minimálne 28 miliónov 
eur. Zbytočné predražené prieskumy, 
školenia, kancelárske potreby či 
rôzne nájmy sú samozrejmosťou. Pri 
týchto údajoch sa človeku natíska-
jú 2 otázky. Sú ľudia pracujúci na 
ministerstvách dementní, alebo sa 
tieto peniaze účelovo prelievajú zo 
štátneho rozpočtu do spriaznených 
firiem rodinných príslušníkov, 
kamarátov či ľudí, čo následne na 
ministerstvo donesú niekomu tučnú 
províziu? Myslím si, že odpoveď je 
každému viac než nad slnko jasná. 
Kde je však v týchto prípadoch polí-
cia? Očividné kradnutie a korup-
cia, rodinné či priateľské prepoje-
nia medzi majiteľom dodávateľskej 
firmy a úradníkmi, ktoré si dokáže 
za 10 minút na internete zistiť hoc 
i malé dieťa, no policajti ani kon-
trolné orgány zjavne nič nevidia. 
Niekedy mám skutočne pocit, že na 
Slovensku sú vo všetkých funkciách 
bezcharakterné zaplatené svine, 
pre ktoré je jediná životná hodnota 
suma na ich účte a žiaľbohu asi nie 
som ďaleko od pravdy.

•Prednedávnom sa objavil návrh 
zrušiť financovanie politických 
strán zo štátneho rozpočtu. Ako sa 
dalo čakať, „sociálny“ Smer myslia-
ci len a len na ľudí, tento návrh 
bleskurýchle zmietol zo stola a jas-
né je aj prečo. Podľa najnovších 
informácií si Smer za minulý rok 
dohromady zo štátneho rozpočtu 
prilepšil o 11 miliónov eur (!). Áno, 
čítate správne, 11 miliónov odišlo 
zo štátnej pokladnice do rúk IBA 
Smeru. Pri týchto číslach je človeku 
okamžite jasné, prečo Smer, či 
celkovo politické strany, nechcú ani 
len počuť o rušení financovania zo 
štátneho rozpočtu. Je nepodstatné, 
že by sa týmto našli peniaze 
na školstvo, zdravotníctvo,  na 
dôstojnejšie dôchodky, či mnoho 
iného, hlavné predsa je, aby bola 
pekne plná stranícka pokladnica 
a štát si môže rok čo rok hospodáriť 
s väčším a väčším dlhom. Štátny 
dlh predsa zaplatia všetci občania 
a keď peniažky zo zákona strane 
z rozpočtu patria, nemusia ich 
riskantne kradnúť, i keď dlhodobo 
sa presviedčame, že i keď dostanú 
koľkokoľvek, stále im je málo 
a kradnúť i naďalej budú.

•Je fakt, že slovenské 
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poľnohospodárstvo bojuje s obrovs-
kými problémami. Zákazy a nor-
my EÚ, ktoré sú pre farmárov 
buď priamo likvidačné, alebo im 
zvýšia náklady na výrobu tak, 
že sa predajnou cenou nemôžu 
rovnať zahraničným dodávateľom. 
Ľahostajnosť vlády voči našich 
výrobcom potravín. Nezáujem ľudí 
o poľnohospodárstvo. Toto všetko 
sú problémy ničiace naše zdravé 
potraviny a tento mesiac sa ob-
javil ďalší prieskum, poukazujúci 
na čoraz väčšie problémy s presad-
zovaním sa slovenských výrobcov 
na trhu. V obchodoch je pre sloven-
ské potraviny čoraz menej miesta 
a čoraz väčší podiel v regáloch majú 
tie zahraničné. Spomedzi okolitých 
krajín sme na konci s podielom 
vlastných potravín v predajniach. 
I keď sa Slováci čoraz viac zaujímajú 
o slovenské potraviny a kupovať ich 
chcú, na pultoch obchodov sú naši 
výrobcovia systematicky vytláčaní 
a nahrádzaní zahraničným od-
padom, tým pádom i keď Slovák 

chce podporiť vlastného výrob-
cu, vo veľa prípadoch tak spraviť 
nemôže, pretože zahraničný reťazec 
mu nedá priestor. Tu by už dávno 
mala zasahovať vláda a patrične 
podporovať poľnohospodárov ako 
takých a zároveň tvrdo diktovať 
v obchodoch podporu slovenským 
potravinám, tvrdé kontroly na 
dovážaný tovar či systematické 
znevýhodňovanie dovážaného tova-
ru voči domácim produktom.

•Šok na Slovensku spôsobili tragické 
správy o smrti dvoch slovenských 
horolezcov, ktorých v tábore pod 
3. najvyššou horou sveta Nanga 
Parbat spolu so zvyškom expedície 
zavraždili islamistický teroristi. 
V nasledujúcich vyhláseniach skupi-
na útočníkov uviedla, že títo cudzin-
ci sú ich nepriatelia a preto sú hrdí 
na to že ich zabili. Taktiež upozorni-
li, že vo vraždení budú pokračovať, 
kým USA neprestanú útočiť bezpi-
lotnými lietadlami. Tým tieto obete 
môžeme zas a znova pripísať i na 

vrub politike USA, ktorá rozsieva 
smrť a teror po celom svete a tak 
sa títo teroristi pomstia na tých, 
na ktorých môžu, čiže na nevin-
ných turistoch. Z časti ich pohnútky 
chápem, pretože ak človeku bezpilot-
né lietadlo zabije rodinu, zmieta ním 
hnev a beznádej, avšak je podľa mňa 
maximálne zverstvo toto vraždenie 
oplácať na nevinných ľuďoch, ktorí  
s tým nemajú nič spoločné. Týmto 
sa dostávajú na tú istú odpornú 
úroveň vrahov, ktorí útočia z USA 
bezpilotnými lietadlami. V každom 
prípade by bolo na čase zastaviť toto 
nezmyselné vraždenie nevinných 
ľudí, len žiaľbohu veľmi pochybu-
jem, že sa k tomu jedna alebo druhá 
strana odhodlá. Jedných ženú zisky, 
druhých pomsta a ako vždy to 
odnášajú nevinné obete. Na koniec 
chcem vyjadriť úprimnú sústrasť 
pozostalým po Antonovi Dobešovi 
a Peterovi Šperkovi. Nech im je zem 
ľahká. 

Michal Víťazoslav Likavčan

Z TVORBY ČLENOV A SYMPATIZANTOV SP

Hľa, už letia spod Tatier modrí orli,
v srdci slovenskosť, priam ňou horí.
Na perí dvojkríž, to znamenie vlasti,
to sú hrdí vlastenci , žiadni fašisti!

Ktože to dáva cítenie Slovenskému rodu?
Orli sú dôkazom, že nie je koniec národu!
Rany bičom, ani žiadne muky ich neumlčia,
a na stranu zla? - Tak tí sa nikdy neotočia!!!

Ctí si svoju krásnu krajinu, viac než života svojho,
Za rodnú zem bojuje to vidieť z krídla zlomeného.
Lietať ich vidím, z ich očí neodbytná hrdosť žiari,
už ako Štúr, Štefánik, Hlinka, a iní veľkí národniari,
držia sa stáleho hesla: “Verní sebe, svorne napred!”
Ich cieľom je vypestovať zo Slovenska krásny kvet!

Sonet o pospolitosti
Keď sa pozriem navôkol, na ten šíri svet,
iná zem neláka ma, len moja milá svojeť!
Ale vidím ako sa môj ľud v strachu zmieta,
od hajzlov a špín si skákať po hlave nechá!

Slovač je nečinná, všetko im len toleruje,
spísal si ortieľ ten, čo o slobodu nebojuje.
No ja sa veru k takým ľuďom neradím →
moci sa nepodradím a v boji život položím!

Až pod vlajkou dvojkríža, zaznie povel “Vpred!”,
rinčanie zbraní a krviprelievanie je ich odpoveď.
Je darmo sklánať hlavu nad rozliatym mliekom,
chceme čo je naše, pohár trpezlivosti pretiekol!

Straty vo vlastných radoch však nik neprekúsi,
oplače to ten, čo Ti na slobodu siahnuť skúsi!
A tí, čo o slobodu nebojujú - tí jej nie sú hodní,
bračekovci moji povstaňme, už je tu čas pravý!

Sloboda?

Ľubomír Vladivoj Kučeriak

František Pospolitý
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Nitra, ty mesto starobylé, zároveň mladé, krásne, vznešené.
Kto sa raz zahľadí na teba, pobudne len chvíľu v tvojom lone,
Nikdy nezbaví sa lásky k tebe a príjemnej vône.
Cítiť z teba omamnú vôňu kvetov, čerstvo pečeného chleba, 
zoborského vína chuť, čo vo svete mu páru niet.

Mocný tvoj hrad do diaľky upiera svoj zrak, na zlatý koberec polí,
Na ktorých pracovitý slovenský národ z čiernej zeme poklady tvorí.
Krásne sady, bohaté vinohrady, čistú vodu z rieky Nitry pijú.
Si riekou života, čo suché brehy lúk a polí vlaží.
Nespočetné stáda dobytka, bielych husí a kačiek kŕdle na tvojich brehoch žijú, 
Bohatú poživeň z toho má tvoj národ slovenský .

Za slávnymi a mocným múrmi remeslá kvitli,
Ochranu našli domáci aj cudzí.
Na trhoviskách medovina tiekla,
Obchodovalo sa železom aj zlatom,
Kopy zbožia, ba aj jantáru tu bolo veľa,
Na každom trhu držala sa spravodlivá miera.
Spravodlivosť a právo v ríši chránila prísna ruka kráľa Svätopluka.
V šťastí tu žil ten ľud slovenský, keď mu meče, pluhy koval Corgoň, majster kováč hrdinský.
Mocný to bol muž keď vlastným telom chránil múry tvojej nedobytnej slávy. 

Zrada sa tu stala preveliká, na slovenský národ a teba Nitrička vznešená.
Pre synov tvojich nezhody, uvrhli ťa do tisícročnej poroby.
Napriek vojnám, bleskom, zlobe, trhajú ťa cudzie zbroje.
Kradnú, plienia, rabujú, slovenský ľud mordujú.
No , ty matka našich miest a dedín, trpezlivo nás učíš múdrosti.
Tak ako kráľ Svätopluk viedol slovenský národ k jednote a svornosti.
Ťažká doba nezlomí ťa, vzdelanie a viera posiluje národ tvoj k odvahe a vernosti.

Jedno šťastie veľké máš – pokladom sú tvoje deti.
Krásne a múdre ženy, sťa rozpŕavkové víly,
Svojim pôvabom každého muža omáma.
Čaro dýcha z ich nezlomného ducha.
Muži sťa z tatranskej žuly pevní sú,
V remeslách zdatní, v srdci odvážni a chrabrí.
Česť dvíha ich bojového ducha.
Je tu čas spojiť tri prúty kráľa Svätopluka.
Raz vráti sa ti sláva pôvodná! 
Nitra, ty si večná a nezdolná! 

Nitra

Jozef  Šimunek
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ROZHOVOR - AN VARŠAVA
O Poľsku, nacionalizme a futbalových fanúšikoch...

Dnešný rozhovor je jedným zo 
série rozhovorov, ktoré budeme 

uskutočňovať so zahraničnými or-

ganizáciami, s ktorými spolupracu-
jeme. Na otázky v tomto rozhovore 
nám bude odpovedať Juliusz z AN 

Varšava. Autonómni nacionalisti 
vo Varšave vznikli v roku 2009 pre 
potrebu zoskupenia nacionalistov 
z Varšavy a okolia, ktorí mali záujem 
pracovať na národoveckej scéne. Au-
tonómny nacionalizmus predstavuje 
národný boj s novými alternatívami 
a s novými myšlienkami. Autonómni 
nacionalisti sa združujú do voľných 
zoskupení bez vodcov, hierarchie, 
alebo bez bližšej politickej agendy. 
Tento rozhovor vám priblíži náro-
doveckú scénu v Poľsku, no nie je iba 
o nacionalizme, ale i o riešeniach, 
ktoré navrhujú autonómni nacion-
alisti, je aj o futbale a futbalových 
fanúšikoch, ale i o poľskom exode do 
zahraničia.

Opíš pár vetami vašu organ-
izáciu. O čo vám ide? K akej ide-
ológii sa hlásite?

Autonómni nacionalisti Varšava 
vznikli na konci roku 2009, aby 
spojili skupiny nacionalistov 
v našom meste, ktorí boli odhodlaní 
vykonávať nacionalistickú činnosť, 
ale v menej formálnej podobe – bez 
vodcov, bez hierarchie a bez politick-
ej agendy. Všetci sme nacionalisti, 
ale každý z nás má vlastnú definíciu 
nacionalizmu, s ktorou sa identifiku-
je – sú medzi nami národní radikáli, 
národní syndykalisti, či národní rev-
olucionári. Spájajú nás rôzne body, 
okolo ktorých sa sústreďuje naša 
činnosť – antikapitalizmus, antiim-
perializmus, opozícia voči konzu-
mu, propagácia športu a zdravého 
životného štýlu, či spoločná soli-
darita. Celú našu činnosť zameri-
avame hlavne na mládež a mládeži 
je smerovaná i naša propaganda 
– bojujeme za budúce generácie 
Poliakov, ukazujeme alternatívy 
k súčasnému zlému systému s náz-
vom demoliberalizmus. 

Aké organizácie ešte v Poľsku 
fungujú a s ktorými spolupracu-
jete? Aký je vzťah poľskej náro-
doveckej scény k autonómnemu 
nacionalizmu?

Najsilnejšie národné organizáciu 
v Poľsku sú Młodzież Wszechpolska 
(MW) a Obóz Narodowo-Radykalny 

(ONR), z ktorých iniciatívy vzniklo 
združenie „Marsz Niepodległości“ 
(Pochod nezávislosti), ktorý sa or-
ganizuje každoročne 11. novembra 
vo forme veľkého pouličného spri-
evodu ulicami Varšavy – v roku 
2012 sa tohto podujatia zúčastnilo 
60 000 ľudí! Tieto dve organizácie 
nedávno založili organizáciu s náz-
vom Ruch Narodowy (RN – Národné 
hnutie), ktorá bola založená ako 
konfederácia národoveckých organ-
izácií s národným a identitárnym 
charakterom. Uvidíme v najbližšej 
dobe, čo vzíde z tejto spolupráce. 
Najdlhšie pôsobiaca organizácia na 
poľskej národoveckej scéne je Naro-
dowe Odrodzenie Polski (NOP), 
ktoré naďalej ostáva aktívnym zos-
kupením s výrazným politickým 
programom. NOP ako prvá náro-
dovecká organizácia začala vo svo-
jich publikáciách propagovať ideoló-
giu tretej pozície a to považujeme za 
veľmi dôležité, nakoľko je potrebné 
hľadať alternatívy ku kapitalizmu 
aj k socializmu. Medzi aktívne or-
ganizácie pôsobiace na súčasnej 
národoveckej scéne treba zaradiť aj 
Niezależne Stronnictwo Akademick-
ie (NSA), ktoré združuje študentov 
s konzervatívnymi a nacionali-
stickými názormi (medzi nimi sú 
i aktivisti AN Varšava). Ďalej je tu 
zoskupenie Niklot, ktoré združuje 
nacionalistov – rodnovercov, alebo 
tento rok založená organizácia Ko-
biety dla Narodu (KDN), v ktorom 
sa združujú ženy s vlasteneckými a 

nacionalistickými názormi.
Vo Varšave podporujeme lokálne 
aktivity. Od roku 2011 organizu-
jeme spolu s iniciatívou „Poliaci za 
srbské Kosovo“ pochod solidarity 
pod heslom „Kosovo je srbské!“ – 
v tomto roku sa pochodu zúčastnilo 
okolo 1300 ľudí a bola to najväčšia 
demonštrácia na podporu srb-
ského ľudu v Európe. Každý rok, 
dňa 1. marca organizujeme spolu 
s fanúšikmi Légie Varšava spomien-
kový pochod na „Prekliatych vo-
jakov“, ktorý pripomína hrdinov 
protikomunistického podzemného 
odboja, pre ktorých koniec 2. 
svetovej vojny znamenal opäť boj za 
slobodu našej krajiny. Podporujeme 
takisto aj varšavské hip-hopové 
zoskupenie Zjednoczony Ursynów 
a spolupracujeme so združením 
rovnakého názvu. Nemáme bližšiu 
spoluprácu s vyššie menovanými 
národoveckými organizáciami, ale 
sme v kontakte, vzájomne podporu-
jeme iniciatívy – na demonštráciách 
vo Varšave stojíme všetci nacional-
isti spolu (AN, MW, ONR, NOP,...).
Pohľad národoveckých organ-
izácií na autonómny nacionaliz-
mus je rôzny. Časť oceňuje našu 
prácu a našu existenciu, časť nás 
považuje za „konkurenciu“. Niek-
torí nás obviňujú zo „socializmu“ 
a „anarchizmu“, ale ich tvrdenia 
nemajú reálne základy, s obvine-
niami sa stretávame väčšinou na 
internete. Všetci ľudia, ktorí sa 
angažujú na národnej scéne – a je 
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jedno, či nás označujú za niečo zlé, 
či dobré – všetci zhodne potvrd-
zujú, že autonómni nacionalisti 
sú na národnej scéne doma a jedni 
z najaktívnejších. 

O poľskej národnej scéne je 
známe, že sa do jej činnosti 
výrazne zapájajú aj futbaloví 
fanúšikovia. Mohol by si nám 
o tom napísať niečo viac? Je to 
iba fenoménom dneška, alebo 
tomu tak bolo aj v minulosti? 

To je pravda, futbaloví fanúšikovia 
sa vo veľkom zapájajú do vlas-
teneckých a národoveckých ak-
tivít. Štadióny v Poľsku boli vždy 
miestom slobodného vyjadrovania 
svojich názorov – v predchádzajú-
com režime sa na štadiónoch vytvor-
ili radikálne skupiny, ktoré potom 
v uliciach bojovali proti komu-
nizmu. Najčastejšími návštevníkmi 
poľských tribún sú mladí ľudia 
sklamaní zo situácie v našej krajine 
s nedostatkom perspektív na slušný 
život, ktorí vďaka fandeniu môžu 
zabudnúť na každodenné problémy. 
Fanúšikovia sú už mnoho rokov do-
bre organizovaní, solidárni k sebe 
navzájom a vyznávajúci tvrdé 
zásady – na tribúnach nemajú mies-
to zástancovia „tolerancie“ a iných 
symbolov „nového vyspelého sveta“. 
Veľa fanúšikov je nacionalistami 
a neskrývajú svoje názory – aktiv-
isti AN Varšava sú aktívni aj na 
fanúšikovskej scéne.
Medzníkom poľskej fanúšikovskej 
scény v protivládnych a vlasteneck-
ých aktivitách bol rok 2011. Bol to 
presne rok pred majstrovstvami 
EURO 2012 a už bolo jasné, že 
poľská vláda nesplnila svoje sľuby 

– vybudovanie moderných ciest, 
veľkých parkovísk, či renovácia 
železničných staníc, či letísk. Médiá 
slúžiace poľskej vláde chceli odvrátiť 
pozornosť od nesplnených sľubov 
a zlej situácie a tak si museli nájsť 
inú tému, čiže poľských fanúšikov. 
Všetky noviny a média písali aj 
o tých najdrobnejších incidentoch. 
Táto situácia nezostala bez odpovedi 
fanúšikov. Na štadiónoch po celom 
Poľsku sa začali objavovať protiv-
ládne heslá a fanúšikovia začali 
robiť aj organizované protesty proti 
vláde Donalda Tuska. Bol novem-
ber a blížil sa Sviatok nezávislosti... 
Mainstreamové média spolu s mar-
ginálnym hnutím „Antifa“ vyzvali na 
blokovanie národného Pochodu za 
nezávislosť (Marsz Niepodległości). 
Na národovec kej scéne sa rozšírila 
potvrdená informácia, že do 
Varšavy majú prísť skupiny ne-
meckých „antifašistov“. To rozzúrilo 
všetkých, najmä poľských fanúšikov 
a tak 11. novembra vytvorili 
spoločný front . Tesne po začiatku 
pochodu polícia zhromaždenie na-
padla a fanúšikovia stáli v predných 
líniách pri obrane proti policajným 
útokom. 

S akými najväčšími problémami 
sa stretávate?

Najväčšími problémami sú repre-
sie, ale na druhej strane nás moti-
vujú pokračovať v práci a ukazujú, 
že naša činnosť je veľmi nepríjemná 
dnešnému systému. Sila naše ná-
zory nezmení. 

Aký zaujímate postoj voči 
šovinizmu?

Sme proti šovinizmu, pretože 
šovinizmus nemá nič spoločné 
s nacionalizmom. V súčasnej dobe 
sa európske národy stretávajú 
s rovnakými problémami a preto by 
historické konflikty mali ísť bokom. 
Historický revizionizmus, túžba po 
získaní starých štátnych hraníc – to 
všetko nie je dôležité v porovnaní 
s pomalým vymieraním našich náro-
dov , prirodzený prírastok sa znižuje, 
v niektorých krajinách bol zazname-
naný úbytok. Dnešný nacionalizmus 
by nemal hlásať iba lásku k svojmu 
ľudu, ale aj rešpektovanie ostatných 
národov – bez etnopluralizmu nikdy 
nebudeme schopní vybudovať Eu-
rópu slobodných národov. 

Keď sme organizovali Pochod 
za samostatné Slovensko 2013, 
tak viaceré poľské národovecké 
servery uverejnili pozvánku na 
toto podujatie. Našlo sa veľa ľudí 
z Poľska, ktorí účasť Poliakov 
odsudzovali. Prečo tomu tak je?

Pre veľkú časť Poliakov je Jozef 
Tiso kontroverznou osobnosťou. 
Nie každý chápe situáciu, ktorá 
panovala na Slovensku v roku 1939 
a emócie môžu opomenúť hodnoty, 
ktoré tento rok so sebou niesol „Po-
chod za samostatné Slovensko“. Je 
však dôležité poznamenať, že kri-
tika z poľských radov na pochod sa 
objavovala iba na internete – takže 
sa nad tým netreba pozastavovať. 
Myslím, že budúci rok pôjde ešte 
viac poľských nacionalistov do 
Bratislavy, aby spoločne s brat-
mi Slovákmi manifestovali  proti 
ničeniu národov Európskou úniou, 
ktorá zabíja suverénnosť našich 
národov. 

Máte kontakty aj v zahraničí? Ak 
áno, aké?

AN Varšava udržiava dobré vzťahy 
s nacionalistami z Českej repub-
liky (AN), Srbska (Srbská akcia), 
Bieloruska (AN, Pravy Aljans) 
a Maďarska. Máme kontakty aj na 
nacionalistov z Ukrajiny a Litvy, 
s ktorými, dúfame, budeme bojovať 
proti šovinizmu, ktorý všeobecne 
panuje medzi našimi národmi. 
Niektorí z nás majú kontakty aj na 
nacionalistov z Francúzska alebo 
Talianska, ale kvôli veľkej vzdiale-
nosti ťažko hovoriť o spolupráci. 
Máme však záujem aj o spoluprácu 
so slovenskými nacionalistami, čo 
sa aj udialo, niekoľko našich aktiv-
istov z našej skupiny sa zúčastnilo 
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„Pochodu za samostatné Slovensko“. 

Aké sú hlavné piliere vašej 
činnosti?

Náš aktivizmus sa zameri-
ava predovšetkým na sociálne 
a solidárne akcie. Naši aktivisti 
pracujú ako dobrovoľníci v centrách 
pre tzv. „problémovú mládež“, pod-
porujeme detské domovy a slobodné 
matky, pomáhame rodinám v núdzi, 
či ľuďom väzneným za ich politické 
aktivity. Nacionalizmus, to je podľa 
nás sociálna solidarita, ktorú ukazu-
jeme svojimi činmi. Časť aktivistov 
z AN Varšava sa angažuje aj v eko-
logických projektoch, ktoré zahrňujú 
podporu útulkov pre zvieratá, výsad-
bu stromov, alebo čistenie lesov. Vo 
Varšave pravidelne organizujeme 
tri manifestácie: už spomínaný po-
chod solidarity „Kosovo je srbské!“ 
vo februári, pamiatkový pochod 
„Prekliati vojaci“ v marci, taktiež 
i antikapitalistickú demonštráciu 
pri príležitosti 1. mája. Navyše sa 
venujeme „každodennému aktiv-
izmu“, teda pouličná propagácia 
a streetart. 

Aký postoj zaujímate voči kapi-
talizmu?

Kapitalizmus je antiľudský 
a antinárodný systém, proti 
ktorému treba stáť v tvrdej opozícii. 
Tento systém nepovažuje pracu-
júcich za ľudí, ale iba ako ľudské 
zdroje, je zodpovedný za využívanie 
a dovoz lacnej pracovnej sily z iných 
krajín a vždy bude stáť v rozpore so 
záujmami národov. Zaviazali sme sa 
k hľadaniu Tretej cesty, ktorá bude 
schopná dať Poliakom reálnu alter-
natívu v ekonomickej oblasti – bez 
vykorisťovania, bez nekalej súťaže, 
bez likvidačných daní pri zakladaní 
malých podnikov (od ktorých sú 
oslobodené veľké zahraničné kon-
cerny!), ale na základoch rovnosti 
šancí a vzájomnej kooperácie. 

Ako by ste zhodnotili ekonom-
ickú situáciu v Poľsku? Vieme, 
že mnoho Poliakov cestuje za 
prácou do zahraničia, najmä 
do Veľkej Británie, či Írska. Je 
to dôsledok zlej ekonomickej 
situácie?

Hromadný exodus Poliakov do 
Veľkej Británie vzniká najmä pre 
politiku súčasnej poľskej vlády. Vlá-
da namiesto vytvárania pracovných 
miest míňa peniaze na služobné au-

tomobily pre úradníkov a politikov, 
alebo posielajú poľské vojská na 
zahraničné misie obhajovať záujmy 
USA, či Izraela – tento rok na vysla-
nie našich vojakov do afrického Mali 
je pripravený rozpočet uvoľniť 6 
miliónov zlotých, pozastavujeme sa 
nad tým, či by sa za tieto peniaze ne-
mohli vytvoriť projekty na zvýšenie 
zamestnanosti. Naši politici však 
majú iné priority – im sa žije v našej 
krajine dobre. 
Situácia na trhu práce v Poľsku 
je tragická. Mladí ľudia, ktorí 
vyštudovali si môžu nájsť jed-
inú prácu – prácu pokladníka 
v zahraničnom supermarkete, ale-
bo u McDonalds za žalostnú mzdu. 
Ďalším problémom vo všetkých 
oblastiach zamestnania je nedosta-
tok práce na zmluvu (trvalý pra-
covný pomer) – ľudia sú nútení 
pracovať na tzv. zmluvu o práci (na 
Slovensku práca na dohodu – pozn. 
redakcie), ktorá im ale neposkytuje 
žiadnu ochranu a tak môžu prísť 
o prácu kedykoľvek a zamestnávateľ 
ostane nepotrestaný. Na pracov-
nom trhu je normou šikanovanie 
a vykorisťovanie pracujúcich. A ako 
vyzerá situácia v poľskom prie-
mysle? Už neexistuje poľský prie-
mysel! Vláda sprivatizovala v up-
lynulých rokoch všetky lodenice, 
bane, oceliarne a všetok priemysel – 
priemysel, ktorý v minulosti svedčil 
o rozvoji našej krajiny, je všeobecne 
v rukách zahraničného kapitá-
lu. Vo všetkých sprivatizovaných 
továrňach je samozrejmosťou ma-
sívne prepúšťanie, znižovanie pla-
tov, alebo likvidácia rôznych odvetví. 

Najväčšie percento ľudí, ktorí 
odchádzajú za prácou do zahraničia, 

sú práve poľskí odborníci. Exodus 
tak oslabuje napríklad zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa momen-
tálne nachádza v žalostnom stave. 
Navyše, podľa posledných štatistík , 
drvivá väčšina Poliakov, ktorí pracu-
jú v zahraničí sa už nechcú vrátiť 
späť do krajiny – nemajú sa prečo 
vracať a analytici predpokladajú, 
že sa k nim pridajú aj ich rodiny, 
ktoré ostali v Poľsku. Vďaka exodu 
Poľsko prichádza o generácie svo-
jich občanov a tak môžeme sledovať, 
ako u nás vyzerá „rodinná politika“ 
– pôrodnosť v Poľsku je už dlhé 
roky bez zmien, zatiaľ čo v Anglicku 
Poľky zaujali druhé miesto v počte 
narodených detí. 

Aké kroky podniká vláda proti 
národovcom? Existuje u vás ne-
jaký ekvivalent „protiextrémi-
stických“ zákonov? 

Služba, ktoré už mnoho rokov trápi 
poľských národovcovje AgencjaBe
zpieczeństwaWewnętrznego (ABW 
– národná bezpečnostná agentúra). 
Je priamym pokračovateľom 
bezpečnostnej agentúry pred-
chádzajúceho komunistického 
režimu. V uplynulých rokoch sa 
na boji s nacionalistami podieľa aj 
CentralneBiuroŚledcze (CBŚ – ús-
tredný úrad pre vyšetrovanie), ktorý 
sa doteraz zaoberal bojom proti ter-
orizmu  a boju proti zločineckým 
skupinám (obchodovanie s ľuďmi, 
drogy a podobne). Nacionalisti 
v celom Poľsku boli uväznení za 
neškodné aktivity, ako napríklad 
lepenie samolepiek s údajnou „ra-
sistickou“ tematikou, za organ-
izovanie koncertov, či za účasť na 
demonštráciách. Väčšinu akcií 
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ABW/CBŚ proti nacionalistom-
sprevádzali prehnané a neprimer-
ané opatrenia ako vyrážanie dverí, 
hádzanie zvukových granátov do ich 
domovov, alebo mierenie zbraňami 
na hlavy členov rodín zatýkanej 
osoby... Avšak ako som spomenul už 
v predchádzajúcej odpovedi, repre-
sie neodradzujú nacionalistov od ich 
činnosti.

Podporujete ideu panslavizmu?

Časť našich aktivistov sa stotožňuje 
s myšlienkou panslavizmu, ale táto 
myšlienka nie je veľmi populárna. 
Avšak všetci cítime solidaritu so 
slovanskými národmi, v ktorých 
spočíva budúcnosť Európy a sme 
hrdí na naše slovanské tradície 
a kultúru. 

Ako je najlepšie podľa vás bojovať 
proti Európskej únii?

Bežnýobčan nemá veľa vedomo-
stí o politických otázkach. Je však 
potrebné hlasno hovoriť o potrebe 
vystúpenia z EÚ, dokonca o obno-
vení colníc na hraniciach. V našom 
prípade sa treba sústrediť na 
kampaň proti nahradeniu našej 
meny eurom. Aj keď sa môže zdať, 
že naše snahy sú odsúdené na 
neúspech, pri pohľade na umelo vyt-
vorenú krízu v Grécku, Portugalsku 
a Španielsku môžeme predpokladať, 
že v najbližších rokoch EÚ rýchlo 
zanikne. 

Aké osobnosti z poľskej histórie 
vás najviac inšpirovali a prečo?

To je skôr otázka pre každého 
z našich aktivistov. Pre mnohých 

z nás je to Marian Reutt, národovec, 
aktivista RNR „Falanga“ v medzivo-
jnovom období. Reutt skutočne dbal 
na rozvíjanie úrovne duchovnej, in-
telektuálnej i športovej. Bol autorom 
veľkého množstva ideologických 
textov a publikácií, ale i výborným 
boxerom s početnými úspechmi. Vo 
svojich publikáciách hlásal potrebu 
boja rovnako s komunizmom, ako 
i s kapitalizmom, vo veľkej miere 
bol práve Marian Reutt zodpovedný 
za ideologický profil poľských náro-
dovcov. Každý rok si 9. marca na 
jeho narodeniny pripomíname vo 
Varšave jeho prínos a jeho pamiat-
ku.

Aká je podľa vás vláda v Poľsku? 
Existuje nejaká alternatíva pre 
národovcov vo forme politickej 
strany, ktorá by bojovala za prá-
va Poliakov? 

Nestotožňujeme sa so žiadnou 
súčasnou politickou stranou. Všetky 
politické strany sú iba rôznymi hla-
vami toho istého tela, je jedno, či 
sa definujú ako ľavicové, liberálne, 
či pravicové, všetky sú nepriateľmi 
záujmov národa. Nemáme politickú 
stranu s poľským/národoveckým 
profilom, ale dúfame, že v budúcnos-
ti sa MW a ONR – RN pretransfor-
muje na politickú stranu, ale dnes je 
ešte priskoro o tom hovoriť. 

Čo považujete za najväčšie 
nebezpečenstvo pre slovanské 
národy? 
Straší nás vidina zo Západu, pretože 
presadzovanie konzumu a kozmo-
politizmu je považované za prejav 
„pokroku“ a „modernosti“. Hrozí 
nám úpadok našich hodnôt, v našich 

krajinách je „normálne“, že devianti 
organizujú pochody a domáhajú 
sa legalizácie homosexuálnych 
„manželstiev“ a v budúcnosti budú 
chcieť oveľa horšie veci. V slovan-
ských národoch môžeme pozorovať 
silný zmysel pre morálku v opozícii 
proti mnohým príznakom západ-
ného životného štýlu, v najbližšej 
budúcnosti sa musíme prichystať na 
nekompromisný odpor voči všetkým 
prejavom dekadencie, bezduchej 
spotreby, krízu hodnôt, úpadku vi-
ery, ktorá je základom našej tradície 
a kultúry. 

Aký spoločensko - ekonom-
ický systém považujete za 
najsprávnejší? Aká forma vlády 
je pre vás ideálna?

Už samotná definícia AN ukazuje, že 
naši aktivisti majú rôzne pohľady, 
ktoré sa týkajú organizácie štátu, 
hospodárstva, sociálnej štruktúry 
atď. Sú medzi nami zástancovia 
diktátorského modelu, ale i zástan-
covia priamej demokracie a veľa in-
ých. To, čo nás spája je hlavne snaha 
dosiahnuť aspoň základný model 
a tým modelom je, aby štát bol ria-
dený zástupcom, či zástupcami ľudí, 
ktorí budú pracovať v prospech ľudu 
a nie pre prospech niekoho zvonku 
(USA, NATO, EÚ). V súčasnosti 
nemá vysoká funkcia politika vplyv 
na zmeny v prospech obyčajného Po-
liaka. Politické bábky sa všeobecne 
snažia udržiavať dobré vzťahy – 
rovnako ako politické, tak i finančné 
– rovnako ako dobrú povesť medzi 
ohlúpnutými voličmi, aby mohli byť 
opäť zvolení v budúcich voľbách do 
svojich funkcií. S definíciou „zástup-
ca ľudu“ v tomto prípade nemôžem 
súhlasiť.

Čo by ste chceli odkázať našim 
čitateľom a členom Slovenskej 
pospolitosti? 

Želám vám vytrvalosť a dôslednosť 
na ceste k vytúženému cieľu. 
Dúfam, že sa budeme častejšie 
stretávať na demonštráciách na 
Slovensku i v Poľsku. Ďakujem 
za možnosť vyjadriť svoje názo-
ry na stránkach vášho časopisu 
a pozdravujem všetkých ak-
tívnych slovenských nacionalis-
tov. Verní sebe, svorne napred! 
 
 
 

Za redakciu sa pýtal 
Jakub Hromoslav Škrabák
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SLOBODNÉ MYSLENIE

Po stáročia, ľudstvo vo svojej pod-
state bojuje s démonmi, pred ktorý-
mi hľadajúc ochranu a istotu preži-
tia sa pospolitý ľud najčastejšie 
odovzdával do rúk mocipánom onej 
doby. Na stolec moci zložili im právo 
nad životom a mysľou. Strach z ne-
známeho sa stal tieňom v mysli pod-
daných, ktorému sa nevyhnúť pôso-
bilo pohoršujúco-kacírsky. Často sa 
v histórii stretávame s tým, že ľudia, 
ktorí sa snažili nájsť si vlastnú cestu 
alebo žiť mimo hlavného prúdu boli 
braní ako niečo odlišné, niečo, čo 
pôsobilo vyzývavo, ba priam tajupl-
ne. Ľudia si hneď začali podobne in-
divíduá  asociovať do rôznych podôb 
a pripisovať im rôzne vlastnosti, 
ktoré si inak nevedeli vysvetliť. 
Prejavovalo sa to zvýšenou poverči-
vosťou, ktorá často vrcholila až pa-
nickým strachom, ktorý šírila cirkev. 
V tej dobe najvyšší stupeň osvety 
znamenala svätá stolica, ktorej úpl-
ne vyhovovalo, keď ľud si tradoval 
svojich démonov a pastor ich upev-
ňoval v ich existenciu. Ako dnes 
malé dieťa presviedčame o existen-
cii strašidiel a najrôznejších tvorov, 
ktorí majú napomôcť ich poslušnos-
ti, tak isto vtedy bez žiadnej mož-
nosti overenia myseľ bola poručená 
bohu skrz ruky božích sluhov, ktorí 
s nimi narábali ako so svo-
jím majetkom. Často krát sa za-
mýšľam, ako bola možná taká davo-
vá psychóza a taká ľahká 
manipulácia ľudí, ktorí nenávisť 

svojskosti a jedinečnosti si zobrali 
za svoje vlastné myšlienky a pocity 
a v mene „božej spravodlivosti“ zni-
čili každý pokus myslieť voľne - slo-
bodne. Cirkev ako monopol na 
myšlienky určovala právo rozvíjať 
sa a napredovať. Pluralita názorov 
neobstála a podľa mňa v tej dobe zo 
strachu ľudia radšej všetkému uve-
rili. Dalo by sa to chápať ako jediná 
všeobecná pravda, ktorá mala uplat-
nenie a pochopenie u vrchnosti, ale 
i medzi obyčajným ľudom. Ale tak 
isto sa dal žiť dôstojný život plný 
„vzdelania“... aká to prelínavosť 
s nedávnou minulosťou a myslím že 
aj s prítomnosťou... V stredovekej 
Európe ale poznanie a veda boli 
striktne okresané len na úzky prúd 
možností. Trvalo pár stáročí kým 
sme si osvojili poznatky, ktoré v an-
tickom svete boli už dávno známe. 
Aj dnes už známy a uznávaný helio-
centrizmus sa musel prebojovať 
k svojmu uznaniu, počkať si na svoj 
čas. Pohyb Zeme sa zdal protizmy-
selný a protirečiaci vtedajšej Aristo-
telovskej fyzike geocentrizmu. Až v 
16. storočí Mikuláš Koperník nano-
vo vypracoval heliocentrickú sústa-
vu sveta. Podľa Kopernika: centrom 
celého sveta je nehybné Slnko, okolo 
Slnka obiehajú po kruhových drá-
hach a rovnomerným pohybom Mer-
kúr, Venuša, Zem,  Mars, Jupiter a 
Saturn... svet uzaviera nehybná sfé-
ra stálic. Heliocentrizmus ako uče-
nie protirečiace Biblii bolo dlhú 

dobu cirkvami prenasledované. Po-
pierali ho a neuznávali pápeži, Mar-
tin Luther aj Ján Kalvín. Koperní-
kova kniha De revolutionibus 
orbium coelestium bola 5. marca 
1616 daná na index zakázaných 
kníh, Galileo bol za heliocentrizmus 
odsúdený na domáce väzenie a Gior-
dano Bruno bol zaň upálený. Mnohí 
ďalší učenci sa potom báli otvorene 
k heliocentrizmu prihlásiť. Avšak 
čas prinášal nové smery ,ktoré otvá-
rali oči a prinášali svetlo do skoro 
všetkých sfér života. Podľa mňa 
technický pokrok ,by bol skôr možný 
nebyť „monopolu na myslenie“. Ne-
verím, a veriť nikdy nebudem ,že 
ľudstvo muselo prejsť takou dlhou 
cestou poznania ,než sa dostalo na 
vrchol bádania..až voľnejšie názory 
a viacej slobody v diskusiách a bá-
daní, keď cirkev stratila moc nad 
manipulovaním a umelým zadržia-
vaním informácií ,otvorilo brány 
technickej a myšlienkovej revolúcii 
v Európe a vo svete. Avšak strata jej 
suverenity a vzhliadanie ľudí k no-
vým racionálnym záverom nezna-
menalo výhru ducha, myšlienky...
Ľudia si čoskoro našli nové okovy 
myšlienok...Jednou z nich sa v polo-
vici 19. Storočia stala Marxova idea 
,resp. ideológia beztriednej spoloč-
nosti ,kde proletariát prejde k re-
volúcii a nahradí vládnucu moc. Ne-
ustály boj s buržoáziou ako Marx 
nazýval vedúcu triedu v kapitalis-
tickej spoločnosti , viedol ľudí opäť 
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len k „jednej pravde“ naproti kapita-
lizmu kde bola (mala byť ,keď pozo-
rujeme súčasný vývoj) sloboda slova 
a myslenia zaručená. No ako však 
pozeráme na históriu , marxizmus 
priniesol len bezcharakterný mate-
rializmus ,čo sa stalo neskôr staveb-
nou pôdou pre komunizmus ktorý tu 
vyčíňal dosť dlho na to ,aby sme ho 
dôverne poznali. Popri nacizme ,kto-
rý z dôvodov že sa tejto téme venuje 
viac ako veľa odborníkov, a polemi-
ka ohľadom historických udalostí je 
kontroverzná nebudem obšírnejšie 
rozoberať. Vo svojom rozpätí pôsobe-
nia ,spôsobil ako politický režim 
najväčší nátlak na prerod myšlienok 
ľudí a smerovanie ich myšlienko-
vých pochodov , čo viedlo často od 
perzekúcii až k eliminácii „nespráv-
nych myšlienok“ .  Jeho pôsobenie 
však skončilo skôr , než by sa stihol 
podobný vládnuci systém implanto-
vať  do zvyšku Európy....na rozdiel 
od marxizmu-leninizmu ktorý ako 
súper nacizmu sa dostal do finále 
s kapitalizmom- odvekým nepria-
teľom triedneho boja. Viac než kruté 
obdobie nastáva a dovolím si tvrdiť , 
že z časti ešte pretrváva, pre svet 
s uchmatnutím práva na rozhodnu-
tie polke starého kontinentu. Sme-
rujem tým hlavne ku sľubovanej 
slobode a „tolerantnosti“ komunis-
tických lídrov..v tomto období nastá-
va najväčší zvrat a volanie po 
slobode resp. práve na vlastný 
pohľad .Heslá plné mieru a budova-
teľské prejavy „súdruhovosti“ boli 
tou pravou hnacou silou mašinérie 
kde národ odovzdával svoju vôľu 
moci pánom ,tento raz „červenej 
inkvizície.“ Aj táto doba mala svo-
jich démonov ,ktorí mali konkrétne 
mená. Často označovaný ako 
buržoázny nacionalisti ,kontralero-
volucionári a hlavne triedny 
nepriatelia plnili stránky novín 
,súdnych sieň a pracovných táborov..
cesta späť často bola len snom. 
Obraz ako z Orwelovho diela 1984 

prevzal na seba podobu východný 
blok. Ako sme si mohli všimnúť , 
každá doba má svojich démonov. Je-
diný účelom však je donútiť mysle 
ľudí byť lojálny vládnucej vrstve 
a umelo v nich vyvolávať ideály 
a hlavne strach. Spomínaná doba 
postavila hodnotový rebríček na 
nové základy. Hľadanie odchýlok  
národným športom pod záštitou 
štátnej bezpečnosti. No len tu sa na-
skytá otázka, koho bezpečnosti..A 
opäť tu nastáva paralela 
s predošlými obdobiami. Ľudia žijú-
ci v strachu. Predhadzovanie „tých 
zlých.“A právo na vzdelanie len pre 
vyvolených idúcich s dobou v koľa-
jách mašinérie. Avšak každá nová 
doba  a každá nová vládnuca elita si 
vylepšuje svoje prostriedky pre 
vlastné potreby . Chlieb a hry dosta-
li obyvatelia Ríma ako rozptýlenie 
a nehľadenie na skutočnosti ,ľudia 
v bloku východnom svoje elity a hr-
dinov  v televíziách a rozhlasoch 
ospevovaných ako ikony verejného 
života. Často „Súdruh pracovník“ 
v továrni v družstve na stavbe 
,vykonajúci svoju prácu nad normu 
bol prototyp ako hrdina- budovateľ 
symbol budovania novej vlasti. 
Výrobným prostriedkom pre 
budovanie- ale budovania nového 
názoru  a mentality národov. Lenže 
bič nad hlavami nemôže navždy 
plieskať ,a čím boli ľudia viac tlače-
ní do kúta právd a slobody ich odpor 
a vzbúrenie bolo logickou evolúciou 
ich myslenia. Pražská jar , buráca-
nie a skandovanie študentov ulica-
mi Bratislavy .Tam kde nie je inej 
rady musí zakročiť sila a násilie. 
Vpád-Invázia vojsk Varšavskej 
zmluvy do Česko-Slovenska, komu-
nistickou stranou označovaný za 
vstup spojeneckých vojsk, známy aj 
ako operácia Dunaj vstúpili 21. au-
gusta 1968 obsadili väčšinu strate-
gických miest po celej krajine. Mé-
diá , ako rozhlas či televízia sa 
snažila informovať  občanov o danej 

skutočnosti .Časy normalizácie pri-
niesli ešte aktívnejšie „športy na 
slobodu“ ..Avšak predsa,o pár de-
saťročí ľudia opäť začali volať po slo-
bode mocnejšie a hlasitejšie ako ke-
dykoľvek predtým…a dočkali sa jej..
skutočne ? S pádom režimu nastal 
nový režim- finančného otroctva . 
Médiá  ako najväčšia zbraň súčast-
nosti chŕli  diktovanú pravdu do vrt-
kých strán sveta. Konzum ako nové 
náboženstvo ma jedinú hodnotu..
naozaj je kapitalizmus takou slobo-
dou? Média ako zastrašujúco-vý-
chovný prostriedok  poskytujú tú 
jedinú predpísanú pravdu. Politický 
väzni sú aj v dnešnej dobe ..Podľa 
mňa sa treba zamyslieť , či ľudstvo 
zažilo a resp. už žilo v režime slobo-
dy ,kde iný názor sa netrestá ale 
cení..Typickým príkladom ,ktorým 
sa súčastná doba vyznačuje , je uda-
losť ktorá sa stala  nie tak 
dávno..v živote bez hrozby tyrana(ale 
to samozrejme záleží od uhla pohľa-
du)Z vyšších cieľov mocipánov sa 
behom správ z nevinného štátu stal 
štát plný terorizmu a genocídy.  
Z nariadených titulkov odzneli slova 
,ktoré reagujú tak isto ako pavlov 
reflex na psa. Ľudom sú v kladané 
podvedomé „aktivačné kódy.“ Aby 
som objasnil tento pojem , musím 
použit príklad  Srbska ,ktoré bolo 
vystavene masívnímu bombardova-
niu vojenskými solami „NATO“ …
stovky mrtvých a tisícky ranených  
pod záštitou „Humanitárneho bom-
bardovania.“ Ľudia to prijali ako 
fakt a ani sa vôbec  nepozastavili 
nad  preniknutím do situácie .. To 
médá naservírovali , to konzumenti 
zjedli.Týchto príkladov je na nespo-
čítanie..Irak,Lýbija,Sýria..Ľudia 
oblbnutí médiami plnia prostredníc-
tvom novodobých prikázaní očaká-
vania elity. Žial ani súčasná doba 
neovplýva jednoznačným prejavom  
, bez nutnosti mienkotvorenia iných 
záujmov…

Ľubomír Molnár




