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Motto:                                            
Ej, horí ohník, horí,                                       
my tu pri om, chorí.

ím chorí, omu na vine?
A vôkol vetria,
že im patríme?
Choré sú dejiny,
alebo my sme chorí,
ke  v nás tušia
jak dravce možnú koris ? 

              (Milan Rúfus: Tichý pla  srdca)
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PREHRABÁVANIE SA V CITOCH AJ V PAMÄTI 
(ALEBO SNAHA O ODHALENIE PRAVDY?)

Vyšli sme z kaviarne rozhorú ení ako po dvánás  ch kolách v rin-
gu. Nie, až tak ve mi nás tých pár pohárikov nevy erpalo. No 
ke  sa dvaja chlapi snažia dokáza  každý svoju pravdu, niekedy 

ich to vy erpá viac ako drevoruba a sekera.
„Pozri sa nad tú sochu Štefánika! Nie je to výsmech našej svojbyt-

nos  ? Ve  každý, kto o len trocha pri uchol k heraldike, vie, že ten 
eský lev vyjadruje nadradenos ! Chceš mi azda poveda , že by Ma a-

ri strpeli nad sochou Košúta i dokonca niektorého z Arpádovcov osi 
podobné? Hovoríme si, že sme kone ne uskuto nili svoje sny o ná-
rodnej svojbytnos   a suverenite. No sta í sa pozrie  na túto sochu a aj 
hlúpejšiemu, než sme my dvaja, musí by  jasné, aká je skuto nos ! 
Alebo chceš azda poveda , že by esi strpeli nad sochou Karola IV. 
hoci len Jura Jánošíka tancujúceho odzemok s valaškou nad hlavou?“ 
zasmial sa môj najlepší kamarát Ondrej. Namojdušu, takú vy erpáva-
júcu a pohotovú odpove  som od neho naozaj neo akával. 

‚Do erta, ako je možné, že mi doteraz nikdy taká múdra myšlienka 
nenapadla?‘ hneval som sa a moja pýcha ut žila riadny úder do nosa.

‚Azda som jediný v tomto národe, ktorého majú trápi   eto otáz-
ky?‘ zavr ím vo svojich nespokojných myšlienkach ako hladný pes, 
ke  mu niekto chce ukradnú  kos , ktorú práve obhrýza. Nepomohlo 
mi to.

„ o už narobíme, ke  aj náš sú asný pán prezident sa sklá a pred 
osobnos ami prvej SR, ich bezhrani nou udskos ou a demokra  z-
mom? Azda nevie, že  to ve kí duchovia boli z vä šej as   stvorení tak 
ako otec vlas  ? Niežeby som veril všetkému, o v Škaredej vojvodky-
ni napísal o Karolovi IV. Lion Feuchtwanger. Keby však niekto zakazo-
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val spisovate ovi popus   uzdu citom a fantázii, spáchal by smrte ný 
hriech. No nijaký dobrý spisovate  nemelie múku z vody a Feuchtwan-
ger ur ite bol ve mi dobrým spisovate om! 

Veru, poriadne náš sú asný pán prezident poop úval prvý novodo-
bý samostatný štát, jeho prezidenta a Slovákov. Bola to závis , že ani 
z aleka nemá jeho osobnostné rozmery? Alebo azda nevie, on ani 
jeho poradcovia, že Mons. ThDr. Jozef Tiso bol prezidentom v priebe-
hu 2. svetovej vojny, iže v ase, kedy aj najmocnejší vladári sveta stáli 
v haptáku pred Adolfom Hitlerom? Dobrý prezident sa však ani vtedy 
nemohol pozera  predovšetkým na to, o si kto o om myslí, dokon-
ca ani na to, i neodvisne na šibenici! Myslel najmä na národ, na ele 
ktorého stál. Na to, o bude v budúcnos   s týmto národom! o musí 
robi , aby ho bez ve kej ujmy previedol cez  e ažké asy. Ve  vtedy 
najmä od jeho rozhodnu   záviselo, i slovenský národ vôbec prežije! 

Ako môže vzdelaný lovek porovnáva  podmienky na vládnu  e po 
skon ení prvej svetovej vojny (celosvetová revolu ná nálada) a v prie-
behu druhej svetovej vojny? A keby just tá vojna aj nebola a v udskej 
histórii by dokonca exot menom Adolf Hitler i iní jedinci, pre ktorých 
bolo najdôležitejšie vlastné ego, neboli? 

Skúsme sa pozrie  z h adiska všeobecných faktov na Slovensko 
a Slovákov v dobe, ke  bol prezidentom „an  demokrat a fašista“ Jo-
zef Tiso a vychýrení demokra   T. G. Masaryk, Eduard Beneš a aj alší! 
V dobe, ke  stál na ele Slovenskej republiky Jozef Tiso, žandári ani raz 
nestrie ali do chudoby, ktorá sa búrila, lebo nemala o do úst! Mno-
hí naši rodáci, ktorí v ase nezamestnanos   na Slovensku po vzniku 
prvej SR museli pred hladom uteka  do sveta, sa na Slovensko vra-
cali. Nemožno zabudnú , že prvá SR trvala iba šes  rokov, a to v ase 
vojny! Áno, vznikla aj z milos   i  špekulácií Adolfa Hitlera! Samozrej-
me, že musela za to pla  ! Ale ktorý štát v jeho dosahu nemusel a ne-
pla  l? Ve  Nemecko si privlastnilo všetko bohatstvo prvej SR vytvo-
rené aj rukami, umom Slovákov a z prírodných bohats  ev Slovenska. 
No nik z hrdinov ani nemukol. Okrem toho zástupcovia eskosloven-
skej republiky na Viedenskej arbitráži 2. 11. 1938 súhlasili s odstúpe-
ním najúrodnejších as   južného a východného Slovenska Ma arsku, 
hoci s tým zástupca autonómnej vlády SR nesúhlasil. Dnes sú už vše-
obecne známe rokovania Hitlera s Horthym o tom, že mu dá Sloven-
sko, ak sa mu podarí rozbi  SR. Bolo to v ase, ke  Slováci bojovali 
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o autonómiu. No ke  bola vyhlásená mobilizácia, nik zo slovenských 
predstavite ov, až na nedôležité výnimky, neagitoval pro   obrane 
hraníc SR a, pod a mojich vedomos  , percentuálna ú as  Slovákov 
v zbrani bola pri mobilizácii vyššia ako echov (neschopnos  nastúpi  
pre rôzne prí iny). 

Ako to, že pán prezident Ing. Andrej Kiska nevie o masakre robot-
níkov žandármi 25. mája 1931 v Košútoch a zatknu   poslanca Štefana 
Majora, hoci tomu imunita vyplývala z ústavy? Aj to bola demokracia? 
A keby just! Košúty sú od Popradu aleko a pán prezident sa môže vy-
hovára  aj na to. No o krompašskej vzbure z februára 1921, pri kto-
rej boli údajne zastrelení iba štyria robotníci a len nie o vyše dvad-
sa  ich bolo ažko zranených, pán prezident vedie  musí, aj ke  vtedy 
ešte nebol na svete! Ve  Krompachy sa najmä touto vzburou dostali 
do histórie Slovenska. No Krompašania by sa boli ve mi radi uskrom-
nili, keby boli o len tušili, že o rok i dva bude ich vzbura zámienkou 
na zlikvidovanie tejto huty, vtedy jednej z ve mi moderných v rám-
ci Európy, ktorá mala surovinovú základ u priamo pod nosom (napr. 
Slovinky, Rud any, Nižná Slaná a i.). Na Spiši bola téma krompašskej 
vzbury a s ou súvisiacimi „hladovými dolinami“ ve mi bo avá. 

Hladové doliny sú v slovenskej histórii jedným z najvýre nejších sve-
dec  ev o práci vlády pražských demokratov. Veru, šta  s  ky o likvidácii 
domáceho aj ostatného priemyslu na Slovensku po vzniku SR niko-
ho nenechajú na pochybách. V Uhorsku aj v aka domácemu priemys-
lu nebolo Slovensko najzaostalejšie a ani najchudobnejšie. Pravdou 
je, že vláda SR nahrádzala zaostalý priemysel modernejším, ktorého 
budovanie štát ve mi podporoval. No skoro výhradne iba v eských 
krajinách. Tento fakt nám potvrdia aj šta  s  ky vys ahovalectva. Pod-
a približných údajov sa v rokoch l920  1934 vys ahovalo zo Sloven-

ska za prácou vyše pol milióna udí. Aj to sú pod a niektorých ve mi 
skromné údaje. Kedy už kone ne historici, ktorí sa zaoberajúci eko-
nomikou, a ekonómovia fušujúci do histórie napíšu pravdu? Ve  na 
klamstvách nemožno stava  ni  pevného, tobôž štát! 

Nežije už ve a udí, ktorí si ešte pamätajú vznik prvej SR. Mne v spo-
mienkach stále vystupuje opustená píla v Mlyne v mojej rodnej obci 
a drevené chalupy okolo nej. Chodili sme sa ta hráva , aby sme sa mali 
oho bá . Dom mojich starých rodi ov, tých od mamy, bol od Mlyna 

asi dvesto metrov. Ke  umrel mamkin otec, my malí vnuci a vnu ky 
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sme sa pochytali za ruky, tancovali a spievali pesni ku: „Umrlý, umr-
lý, koše a   smrdí, stávaj hore!“ Neviem, pre o sa mi tá pesni ka pá-
ila, ale pamätám si, že ke  som nemal s kým, spieval a tancoval som 

si ju sám, hoci aj na ceste. Mamke to žalovali, a tak mi zakázala cho-
di  k starej mame. Na jese  sa stal zo m a ve ký prvák. Pani u ite -
ka mi dala na staros  spolužiaka, ktorému u enie ve mi nešlo, a tak 
som sa do Mlyna dostal, až ke  ma moji rodi ia vzali k starej mamke, 
aby som sa pochválil s koncoro ným vysved ením. Považoval som to 
za súhlas na návštevu strašidelného Mlyna. No namiesto píly, ktorá 
nám poskytovala to ko napä  a, tam stála píla nová. Strašidlá nahra-
dil pracovný ruch. Škrípanie píly pri rezaní klátov na dosky i hrano-
ly nám bránilo v rozhovore. Nepá ilo sa mi to. Nová píla nedokázala 
tú starú v mojich spomienkach nahradi . o ma v tej novej ohromi-
lo, bola elektrina. Fakt, že sta ilo stla i  gombík a píla za ala pracova . 
Bolo to také o arujúce, že sa mi podarilo nahovori   bratanca a ešte 
jedného kamaráta a v noci sme uviedli pílu do chodu. Samozrejme, že 
sme vzali nohy na plecia a prášili domov vystrašení tým, o sme uro-
bili. Neskoršie sme sa tým pýšili a nako ko nám kamará   neverili, po-
kúsili sme sa o to znova. Gombi ka nás však neposlúchala a domov 
sme šli sklamaní.

Spomínam si aj na prvé stretnu  e s gardami. Zdá sa mi, že som vte-
dy ešte do školy nechodil. Hrali sme sa pod cie ou, ke  nás vyrušilo 
nejaké vyrevovanie. Neodolali sme. Na druhej strane dolinky, v kto-
rej sa rozkladala vä šina našej dediny, krá ali v trojstupe chlapi v ier-
nych uniformách, bri eskách a vyleštených ižmách s tvrdými sára-
mi, ktorí vykrikovali: „Teraz máme Sidora, uší každá potvora!“ Prišlo 
mi to na um pri ítaní základných znakov fašizmu, lebo jeho údajný 
nástup sa na Slovensku spája s menom Jozefa Tisa. No aj pod a môj-
ho skoro o sedem rokov staršieho brata vtedy už bol Mons. ThDr. Jo-
zef Tiso znova bánovským dekanom, lebo prezident SR Emil Hácha 
ho pozbavil funkcie predsedu vlády autonómnej Slovenskej republiky 
a miesto neho menoval Karola Sidora. 

H adal som prvky fašizmu v zákonných aktoch, aj vo výkonej moci 
obdobia, ke  na ele štátu stál Mons. ThDr. Jozef Tiso a ešte tu, po po-
rážke SNP, nevládla nemecká branná moc. Nechcem a ani si netrúfam 
porovnáva  podmienky upla ovania moci v prvej SR a v SR po Mní-
chove. o však viem, je fakt, že aj po Mníchove vláda prvej SR dis-
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ponovala prostriedkami na odpor neporovnate ne vä šími, ako mala 
prvá SR aj v ase svojej najvä šej sily. Vojenskú silu prvej SR najlepšie 
vys  huje v  p, ktorý Slovenskom letel, ke  Nemecko prepadlo ZSSR: 
Minister zahrani ných vecí Nemecka von Ribbentrop sa obrá  l na 
ministra obrany Slovenského štátu Alexandra Macha: „Pán minister, 
mohli by ste nám pomôc  na Východe svojím letectvom?“ Alexander 
Mach mu odpovedal: „Ale, samozrejme, pán minister! A ko ko lieta-
diel vám máme posla ? Jedno? Dve? Alebo všetky tri?“ 

O živote v prvej SR sa najviac dozvieme z knihy Financoval som 
SNP od guvernéra národnej banky prvej SR, JUDr. Imricha Karvaša. No 
z h adiska faktogra� ckého odporú am záujemcom aj knižo ku Mgr. Ro-
mana Michelka: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. Nebolo by 
na škodu ani niektorým kandidátom na ve ký doktorát vied, keby si ju 
pre ítali pred vystúpením v televízii, aby sa za nich kolegovia a známi 
nemuseli hanbi .

Veru, za iatok mojej povinnej školskej dochádzky bol za iatkom 
nášho samostatného štátu. A de  môjho narodenia je zhodný s d om 
prija  a prvej ústavy prvej SR. Môj ocko mi vtedy povedal: „Teraz mô-
žeme a musíme ukáza , oho sme schopní! Preto sa musíme o naj-
lepšie a o najviac u i !“ Bez mu enia priznávam, že som na otcove 
múdre slová neraz pozabudol.

Ke  sa trocha preh ame v problema  ke vys ahovalectva, zis  me, 
že kroky našich rodákov za chlebom smerovali najmä do USA, Kana-
dy, Francúzska, Nemecka a Belgicka. Nástupom Hitlera a jeho prak  k, 
kto mohol, z Nemecka ušiel. Kanada a USA boli mimo dosahu Hitlera, 
a preto aj mimo možnos   návratu vys ahovalcov. No vznikom samo-
statnej Slovenskej republiky sa napriek vojne pomaly strácali hladové 
doliny a vracali sa aj vys ahovalci z Nemecka, Belgicka a Francúzska. 
Zlepšovala sa nielen sociálna stránka národa, ale aj školstvo, kultú-
ra a umenie. Pracovalo sa aj na zabezpe ení  technického  vzdelania 
vybudovaním Slovenskej vysokej školy technickej v Košiciach. V aka 
„súhlasu“ vlády SR s odstúpením južnej as   Slovenska Ma arsku 
pri Viedenskej arbitráži, druhá vysoká škola technického smeru v Ko-
šiciach nevznikla (prvá vysoká škola technického smeru na Slovensku 

 banícka fakulta v Banskej Š  avnici  bola po vzniku SR pres ahova-
ná do P íbrami) a vybudova  takúto vysokú školu v Mar  ne sa aj pre 
vojnu nes  hlo. 
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Pri príležitos   osláv 100. výro ia založenia Univerzity J. A. Komen-
ského  v Bra  slave by nebolo zaškodilo, keby si ich organizátori pre í-
tali aspo  state boja o vznik tejto Univerzity z knihy ThDr. Ferdiša Ju-
rigu Kriesenie slovenského národa a slovenskej krajiny, aby nám  eto 
oslavy nepripadali ako dar z neba.      

Je už na ase prizna , že vznik samostatnej Slovenskej republiky ve -
mi priaznivo a výrazne ovplyvnil všetky oblas   života udí na Sloven-
sku. Nie o z psychiky tej doby som pocí  l v roku 1989 a zhruba po as  
nieko kých nasledujúcich rokov po vzniku druhej SR. Žia , potom zno-
va nastupuje prevaha egoizmu nad uš ach  los ou. Od viacerých vzde-
lancov, ktorí už boli dospelí pri vzniku prvej SR, som po ul vyznanie:  
„Nikdy by som nebol uveril, že je možné úrove  nášho národa po kaž-
dej stránke tak povznies .“ Samozrejme, toto bolo pravdou len dovte-
dy, kým Slovenskú republiku neobsadili vojská hitlerovského Nemec-
ka. Nemálo si z tohto obdobia ve mi dobre pamätám aj sám. No bol 
som ešte die a a pripúš am, že môj poh ad má aj svoje chyby. Preto by 
som privítal, keby sa už kone ne naši historici pozreli na vec z h adis-
ka faktov a nie toho, o si niekto praje. Azda je to taký ve ký problém? 

No vrá me sa k tej demokracii vládnucich. Základným zákonom 
každého demokra  ckého štátu je ústava. Vari pán prezident Kiska, i 
páni, ktorí mu radili, nevedia, že za as  ostravsko-karvinskej uho nej 
panvy zapla  la vláda prvej SR Po sku zna nou as ou Spiša a Oravy? 
Z osobných stretnu   pri návšteve týchto as   Po ska viem, že ich oby-
vatelia, vrátane potomkov, sa ešte aj v roku 1960 považovali za Slová-
kov. i sa k nim hlásia aj dnes, nemôžem tvrdi , lebo od spomínaného 
roku som sa do týchto as   Po ska nedostal. eská republika však má 
z tohto obchodu dodnes nemalý prospech a my za kvalitné uhlie pla-
 me ažké peniaze. Aj to je demokracia, pán prezident? 

Prvá Ústava SR poznala iba národ eskoslovenský, iže eský, 
a, samozrejme, aj jazyk iba eskoslovenský, iže eš  nu. De iure boli 
Slováci uznaní za samostatný národ a tým aj sloven ina za samostat-
ný jazyk až v Ústave SR niekedy po roku 1949.  V SR mali vä šie prá-
va menšiny než Slováci, spolutvorcovia SR. No Pi  sburská aj Cleve-
landská dohoda hovoria o úplnej autonómii Slovákov v štáte, ktorý 
vznikal aj v aka Slovákom a echom žijúcim v USA. Americkí esi do-
konca protestovali pro   neprávam, ktoré sa v SR na Slovákoch pá-
chali. Nejeden Slovák, o. i. Andrej Hlinka, si za požiadavku naplnenia 
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týchto dohôd posedel v Mírove. No my, pamätníci tejto demokracie, 
vieme, že ešte v roku 1953 sme zhruba do apríla na gymnáziu v Lip-
tovskom Mikuláši nemali istotu, i budú povolené maturitné otázky 
so Štefánikom a štúrovcami. Andreja Hlinku, Mar  na Rázusa a a šie 
osobnos   slovenskej histórie si mnohí z  nás v tej dobe neodvážili pus-
  ani do myšlienok. Vládna mašinéria vytvorila silnú echoslovakis-
 ckú kolóniu z mnohých mocibažných Slovákov, ktorá aj dnes pracuje 

na tom, aby sa Slovák nemohol cí   vo vlastnom štáte doma. Akoko -
vek okatú pravdu o tomto vyhlasujú agilní poskokovia neofašizmu. Je 
toto normálne a morálne? Zvolili sme si prezidenta, ktorý bez akejko -
vek objek  vnos   neprotestuje, ke  Slovákov kde-kto vyhlasuje za fa-
šistov, ba skôr, zdá sa, iniciuje takéto tendencie? Ale kto sa opováži 
vyhlási  za fašistov nemecký národ, Talianov, Ma arov i Španielov? 
Hoci niektorí ich významní predstavitelia boli iniciátormi fašizmu ako 
formy štátnej moci. Samozrejme, že je to tak  správne! Lebo fašis  c-
kého národa na svete niet, okrem nás, Slovákov. A ako hovorí Milan 
Rúfus vo svojej básni Tichý pla  srdca: „Ej, horí ohník, horí, my tu pri 

om chorí. ím chorí, omu na vine? A vôkol vetria, že im patríme! 
Choré sú dejiny alebo my sme chorí, ke  v nás cí  a jak dravci možnú 
koris ? V nás nikdy ví azov pri živo íšnom spore. Siroty nemej mate-
re h adajúce ju hore. S hlavami veky v blankyte, dve ažké ruky pribi-
té na kríži zemi sporej.“ 

Veru tak! Nik neh adá pravdu, ale sklá a sa pred mocnejšími. A ne-
treba ju h ada  dlho. Naozaj si sta í pre íta  Ústavný zákon zo d a 
21. júla 1939 o Ústave Slovenskej republiky a spomienky Imricha Kar-
vaša, guvernéra Slovenskej národnej banky, na Slovenskú republiku 
v rokoch 1939 až do jej okupácie vojskami hitlerovského Nemecka 
a porovna  s pomermi v ostatnej Európe! A Imricha Karvaša nik ne-
môže obvi ova , že nebol za spolo ný štát s echmi. Jeho manželka 
bola eška. Do rozpadu SR a vyhlásenia Protektorátu echy a Mora-
va bol ministrom vlády SR. Navyše vraj bol slobodomurár. Ale kto už 
môže bráni  tento národ, ke  to neurobí jeho vlastný prezident, pri-
om od neho nežiada, aby riskoval svoj život, ako to robil Jozef Tiso 

pri priamom stretnu   s Adolfom Hitlerom alebo ke  odobril vstup ne-
meckých vojsk po porážke Povstania? Možno by bolo niekomu vyho-
vovalo, keby sem boli Nemci prišli ako okupan  ? 

Samozrejme, že tých neprávos  , ktoré vládnuce kruhy spolo né-
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ho štátu ( SR, SSR) na Slovákoch spáchali, je ove a viac. Nehovorím 
o echoch ako o národe.  Je však ve mi ve a toho, o by bolo potrebné 
poveda  si otvorene, pravdivo a bez výhovoriek.  Ako dobrý brat bra-
tovi. To takzvané bratstvo mladšieho a staršieho brata nemalo s tými-
to pojmami ve a spolo ného. Žiadalo by sa a bolo by už kone ne na-
ase, aby historici oddelili naše dejiny od ve kých demokratov, ale aj 

od fašistov tých, ktorí nimi neboli, a napísali historickú pravdu. Lebo 
amatér môže argumentova  len tým, o bije do o í. A do prázdnej 
bránky sa góly ahko dávajú.

No je vôbec v silách jedinca napísa  pravdu? Imrichovi Karvašovi 
sa podarilo o to z nej ukáza  iba preto, lebo to uverejnil v ase pro-
cesu socializmu s udskou tvárou, kedy to pasovalo do kariet mno-
hým z  mocných. No stále sú to iba spomienky, hoci dobre informova-
ného a seriózneho loveka, iže je to jeho osobná pravda so snahou 
o jej objek  vizovanie. Ale je to aj historicky objek  vna pravda? Ve  
ože vie akoko vek informovaný oby ajný lovek o ve kej poli  ke? Kto 

môže s úplnou istotou poveda , pre o „ta  ek“ a neskoršie „prezi-
dent oslobodite “ (ktorý sa ukryl pod dáždnik, ešte skôr ako za alo 
prša ) robili ako robili? Vo akedy dávno som v knihách po otcovi na-
šiel nie o, o napísal Tomáš G. Masaryk. Vtedy sa mi mnohé autorove 
myšlienky ve mi pá ili. No pá ili by sa mi aj dnes?

Samozrejme, vyššie uvedené nemá by  tvrdením, že Slovensko 
a Slováci vytvorením spolo ného štátu s echmi ni  nezískali. Omyl! 
Tento štát bol výbornou myšlienkou a keby v mnohom pri jej uskuto -

ovaní nevyhrávala sebeckos  a snaha po nadradenos   nad všeobec-
nou potrebou oboch národov, možno by sme sa boli vyhli nielen obi-
dvom -izmom, ale aj táraninám o doplácaní i iným hlúpos  am, lebo 
iba hlupák môže pri spoluži   tvrdi , že na toho druhého dopláca. Dnes 
by si  , ktorým ide iba o vlastný prospech a  eto národy sú im ukrad-
nuté, nemuseli vymýš a  také nezmysly, že slovenský národ pla e za 
spolo ným štátom, lebo by to bola pravda! Žia , aj tento štát netvori-
li iba nesebeckí a sebakri  ckí udia. No bude udstvo ži  tak dlho, aby 
porazilo tých sebeckých? Alebo vyhrajú na celej iare?

Nie, v úvode som vonkoncom nechcel písa  o SR, jej charaktere 
i vz ahu a postoji  jej predstavite ov k Slovensku a Slovákom. To ne-

chávam na tých, ktorí sú za to z pe azí týchto národov platení. No 
bol som k tomu donútený dvoma u mi: úlohou jedného je tento ná-
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rod bráni , nie špini ! Preto sa ho pýtam: Ko ko ove a silnejších štá-
tov urobilo v boji pro   fašizmu aspo  polovicu toho, o my Slováci? 
No najmä si treba položi  a zárove  seriózne zodpoveda  otázky: Bolo 
by možné, a nielen na Slovensku, zorganizova  pro  fašis  cký odboj 
takého rozsahu, akým bolo Slovenské národné povstanie, bez exis-
tencie štátu, ktorý mal ur itú suverenitu, vlastnú armádu, ale aj po-
chopenie na organizovanie takéhoto odboja zo strany predstavite ov 
tohto štátu? Hitlerovskí mocipáni akali iba na to pozvanie, no nie po 
porážke Povstania, ale ešte pred jeho vypuknu  m! Ak niekto tvrdí, 
že áno, tak sa pýtam: Pre o nevzniklo nie o také napríklad v Ma ar-
sku? Ve  tam bola ove a vä šia nielen vojenská sila,  ekonomika, ale aj 
asi trojnásobný po et obyvate stva? To pla   minimálne desa násobne 
o Po sku. A vzh adom na množstvo a kvalitu zbrojoviek aj o Protekto-
ráte echy a Morava! Vieme, že v Protektoráte bol ve ký útlak, ale aj 
množstvo zbraní, ktoré sa dali ukradnú  a použi  v odboji. A to neho-
vorím o Francúzsku a rade a ších ove a mocnejších štátov než bola 
prvá SR pod kuratelou Hitlera. 

Už spomínaný guvernér Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš 
vo svojich pamä  ach hovorí i o tom, ako fašis  cká slovenská vláda � -
nancovala tú Benešovu exilovú v Londýne. Chce azda niekto tvrdi , 
že prezident Slovenskej republiky o tom nevedel? Ak nevedel, tak bol 
hlupák a mal by  súdený za hlúpos . Veru, Benešova skupina v Londý-
ne si žila dobre aj v aka existencii prvej SR. Exilový prezident sa legál-
nemu prezidentovi prvej SR za to odv a il tak, že skoro jediný trval na 
jeho bezpodmiene nej poprave. Aj to bol prejav udskos   a demokra-
cie? Nie je iróniou, že sme zvolili za štvrtého prezidenta druhej SR 
loveka, ktorý vedel dobre máva  miliónmi, no pre vznik tohto štátu 

neurobil zhola ni ? A chválospevy o prezidentoch Masarykovi a Be-
nešovi sved ia iba o tom, že bu  nevie, o om hovorí, alebo vie ve mi 
dobre, pre o tak hovorí. 

Pozrime sa aj na a šieho prezidenta, teraz už SFR, ktorý sa štyli-
zoval do pozície ve kého demokrata a humanistu! Stal sa ním po páde 
totalitného režimu a vlády KS . Jeho povinnos ou bolo robi  všetko 
preto, aby udskos  prevládla nad ne udskos ou a sebeckos ou. A o 
robil z h adiska udskos  ? Možno si myslel,  že tú pýchu „blbý Slovák“ 
nedokáže rozlúš  , nech je obalená v  akomko vek obale. Bol iniciá-
torom zlikvidovania zbrojárskeho priemyslu, ktorý bol skoro výhrad-
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ne na Slovensku, v dobe, ke  sa všade po  chu zbrojárska výroba roz-
širovala. A skoro úplným rozbi  m obchodných a iných hospodárskych 
vz ahov s krajinami bývalej RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej po-
moci, pozn. red.) a východného bloku vôbec sa mu podarilo zabezpe-
i  Slovákom aj vyše 30% nezamestnanos . Aká je situácia dnes, vie 

každý z nás, ak to vedie  chce. Žia , ešte stále je medzi nami Slovák-
mi ve a takých, ktorí v intenciách týchto ve kých „demokratov“ pracu-
jú. Jedni za judášsky groš, iní sa cí  a ako ve kí mudrci. o sú naozaj? 
Škoda o tom hovori . U nás na Liptove sa zvykne poveda : Nestojí 
mi ani za re ! 

Medzinárodná poli  ka a tobôž ekonomika má dnes už to ko zádr-
he ov, že vysvetli  ich jednou i dvoma vetami je nemožné aj pre naj-
lepšieho politológa kríženého s vynikajúcim ekonómom, a do tejto 
kategórie ja ur ite nepatrím. 

Mojím hlavným cie om však bolo a je napísa  pravdu o u och, ktorí 
bojovali a mnohí aj zahynuli v boji pro   fašizmu na rôznych frontoch, 
a dodnes sa im nedostalo v aky ani uznania. Niektorých, aj z tých, o 
bojovali pro   fašizmu ešte pred vypuknu  m 2. svetovej vojny v Špa-
nielsku a neskôr zahynuli v SNP, som poznal osobne. Iných som spo-
znal po as SNP a v priebehu svojho tuláckeho života po miestach 
bojov SNP. Rozprávali mi ich matky, otcovia, de  , vnuci, priatelia aj 
známi. Mnohí padli, zahynuli v koncentra ných táboroch alebo boli 
dokali ení nielen v boji pro   fašizmu, ale aj preto, lebo namiesto po-
klonkovania niesli hrdo svoju hlavu aj na popravisko. A dnes sú ne-
raz špinení tými, o bojovali v pivniciach a ujali sa moci, ke  prestalo 
prša . Žia , neraz potomkovia, ktorí o veci nevedia ni , p ujú na tých, 
o neprežili. 

Vo svojom románe Dlhé prázdniny pre itate ov od desa  do sto ro-
kov opisujem de , v ktorom odišla do Slovenského národného povsta-
nia pod vedením môjho otca vä šina chlapov z mojej rodnej obce: 

Skon ili sa roboty na horských lúkach a za ala sa žatva. My pas  eri 
dobytka sme sa pres ahovali z hôr na lúky popod kraje. V ten de  sme 
pásli na Roha kách a cí  li sme sa nádherne. De  bol ako vystrihnutý 
z arokrásnej knihy rozprávok. Preto sme aj k sebe mali bližšie. Prichá-
dzal as obeda. Napasený statok ležal kde-kade pomedzi krovie. Na-
kládli sme ohník a za ali opeka  slaninku alebo len krajec chleba pod 

Miluj blizneho.indd   18 8/16/2019   7:20:57 AM



19

bryndzu. Pod a toho, o komu mamka alebo gazdiná, u ktorej slúžil, 
zabalila do torby.  Vtom sa z dia ky za alo približova  hu anie. Podo-
balo sa hrmeniu hromu ohlasujúceho ve kú búrku. No inokedy s ras-
tom sily pribúdali na oblohe ažké tmavosivé až iernosivé mraky. Te-
raz nebolo na oblohe ani mrá ika. Slnie ko sa na nás pozeralo s takým 
pokojom, akoby nám chcelo poveda : „Nebojte sa, ni  sa nedeje!“ 
Na chví ku nám to pomohlo, ale ten hukot bol stále silnejší a hroznej-
ší. Prežili sme v horách nejednu búrku, no ani jedna nám nenahnala 
to ko strachu. Ba neraz nám náladu ešte zlepšila. Toto hrmenie sa na 
hrom podobalo iba zvukom. Po chvíli sme pocí  li chvenie a postupne 
sa nám zdalo, že sa trasie nielen celá zem, ale aj nebo. Preto sme sa 
za ali trias  aj my. No navzájom sme sa k tomu nepriznali.

„Chlapi, po me do štálu, lebo príde búrka!“ povedal Slávo, ktorý 
bol od najstaršieho z nás o štyri a od najmladšieho o osem rokov star-
ší. Bol nielen najvyšší a naj ažší, ale taký mocný, že by nás bol možno 
schopný odnies  všetkých v jednej ruke.

„Ak príde búrka, my pôjdeme do štálu a ty budeš stráži  statok!“ za-
hriakol ho Flóro, ktorý mal už  dvanás  rokov a bol z nás malých naj-
starší. Nebol najvyšší ani najsilnejší, no nepochyboval, že je najmúd-
rejší. Ke  sa to  ž rozchýrilo, že v hore sú par  záni, ktorých si vä šina 
stotožnila s Jánošíkovou družinou, všetci starší paholkovia u  ekli 
k nim. „Ale máš š as  e. Na oblohe niet ani mrá ika,“ doložil Flóro so 
sebavedomým úsmevom.

Neklamal. Obloha bola stále nebovobelasá, bez jediného kazu, ako-
by ju ráno vyumývali aj vyu  erali. Slnie ko sa usmievalo ako š astné 
malé die atko. Iba akási nevidite ná archa nás tla ila do zeme a ubí-
jala. Nevedeli sme, kde za ína, odkia  prichádza, ani kde kon í. Strach, 
ktorý sa nás za al zmoc ova , rástol spolu s hukotom. Slzy sme mali 
na  krají ku. Nikomu nebolo do re i. Nik sa nechcel pozrie  na toho 
druhého, aby mu ten strach v o iach nezbadal. Z hukotu, ktorý sa už 
rovnal burácaniu hromu, aké sme doteraz nepo uli, sa z ni oho ni  vy-
norilo lietadlo, potom druhé... desiate... sté...

„To sú amerikánske!“ múdril sa Flóro.
„Nevieš mi poveda , pre o by americké lietadlá leteli na Rusko?“ 

opýtal som sa ho škriepne. Škriepka mi doteraz vždy pro   strachu po-
mohla. Dúfal som, že sa tak stane aj teraz. Mýlil som sa. Po et lietadiel 
na oblohe neustále rástol. Políhali sme si na zem hore pupkom a po í-
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