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ESI AKO ANGLICKÍ GENTLEMENI BOLI...

Boris Lazár, dnes už z rozkrájaného a vyhasnutého VPN,
koncom minulého roka v New York Times prirovnal Slovákov k
Texasanom a echov k anglickým gentlemenom. Išlo o rovnoprávnos
Slovákov, ku ktorej sa hlasno hlásili.
Lazár sa chcel tak predstavi hádam ako nonšalantný
internacionálny intelektuál.
Neskoršie som ítal v Literárnom týždenníku jeho úvahu
"O slovenskom nacionalizme, Európe a iných radostiach", o ktorej
sa tu medzi Slovákmi rozvila tuhá diskusia. Pri prvom ítaní
ítal som to nieko ko razy, lebo som tomu na prvý raz nemohol
uveri !), asi po piatom odstavci sa mi v mysli vybavila as
Hitlerovho Mein Kampf, v ktorej opisuje Viede za RakúskoUhorska. Hitler bol zhnusený Vied ou, píše rasisticky o "...
slovanskej, ma arskej a židovskej varge...", ktorá zne is uje
inak istú nemeckú Viede , všetci boli pre Hitlera sprostí. V
podobnom duchu vyznieva Lazarová úvaha.
utujem Lazára, že má problém priblíži sa k svojmu utlá anému
národu, že nie je schopný vidie svetlo v tme. Zrejme patrí k tým
vzdelancom, ktorí v slovenskej histórii nie sú nový zjav. Za
Ma arov slovenská š achta a mnohí vzdelanci neboli dos múdri aby
zostali s národom, prihlásili sa k "štátnemu národu"
ma aroslovenskému, Ma aróni. Dnes tiež niektorí karieristi
preferujú by národom štátnym " eskoslovenským", echoni. Chyba
im výchova v základných morálnych kategóriách. V školách
socialistického echoslovakizmu morálky nebolo. Pravda bola to,
o hlásala "strana". "Strane verte súdruhovia...". udia bez
vlastnej hlavy uverili.

Lazár obdivuje cudzie a z toho komplexu posudzuje náš
národ. Národ má ve a chýb, preto on bez chyby a hany sa nemôže
s národom stotožni . Jeho pobyt v cudzine mu nepomohol vyzrie
k tomu, aby bol schopný pochopi , že národ, aby sa mohol normálne
a sebavedome vyvíja , musí mat slobodu a samostatnos . Trápne u
neho tiež pôsobí jeho odvolávanie sa na Löbla. Bol som hádam prvý,
ktorý v Toronte 1970 navádzal Eugena Löbla, aby vzal funkciu v
SKS. Som zakladajúcim lenom SKS a S-AKS, odoberám (a ítam i
prispievam) takmer každý slovenský zahrani ný asopis, ale meno
Boris F. Lazár som nikdy ne ítal, nestretol a medzi Slovákmi
nevidel! Z akých anti-slovakistických škár títo udia zrazu
vyliezajú?

Ale naspä k jeho prirovnaniu: Slováci sú ako Texasania
a esi sú ako anglickí gentlemeni. Boris toto mienil ako zhadzovák
pre slovenský národ a vyzdvihnutie národa eského. Jeho
internacionalistický intelektualizmus mu tu ve mi neposlúžil. V
skuto nosti, bolo by dobre ak by mal pravdu doslovne.
Ak by Slováci boli ako Texasania, bojovali by zo zbra ou
v ruke za svoju politickú nezávislos (za svoju tisícpä storo nú
slovenskú vlas ). Roku 1836 stoosemdesiat Texasanov zahynulo
hrdinskou smr ou v bitke pevnos Alamo, kde bojovali proti
mnohotisícovej presile mexickej armády. Ich smr bola
inšpiráciou pre zorganizovanie sa Texasanov a s bojovým pokrikom
"Remember the Alamo", Texasania vyhnali Mexi anov a vyhlásili
nezávislú Texaskú republiku. Hej, hej ! Kto ma v sebe udskú
hrdos a dôstojnos za svoju slobodu bojova bude! Prial by som
si, aby Slováci ako Texasania boli!
A prial by som si aby esi ako anglickí gentlemeni boli!
Najmä ak uvážime, že anglickí gentlemeni už dávno nenosia
koloniálne prilby, a nemódni esi sa v nich denne samo úbo na
Hrad anoch vy ahujú. Bodaj by mal Lazár pravdu! Angli ania, i ako
kolonialisti, ponechali domorodcom aleko vä šiu samosprávu ako
esi. Ani meno kolónii netajili pred svetom ako to robia esi so
Slovenskom v tzv. eskoslovensku. V tom " eskoslovensku" Slováci
tak národne schudobneli, že im nezostalo ani na ve ké S.

Angli ania boli schopní pou
sa z chýb minulosti a dnes
ich bývalé kolónie a domínia sú rovnoprávne, slobodné štáty
združené v Britskom Commonwealte národov.
Šestnás z nich uznáva britského monarcha ako hlavu ich
štátu. Napr. Kanada, Antigua a Barbuda, Jamaika a iné. Tridsa dva
lenov sú úplne slobodné štáty. SÚ lenmi Commonwealthu iba pre
vzájomne výhody ekonomické a obranné. Napr. Brunei (30%
analfabetov), Dominica, Ghana, Cyprus, India (54%
analfabetov), Namíbia (95% analfabetov), Trinidad a Tobago,
Nigéria, Zambia(20% analfabetov), Vanuatu a alšie.
Anglickí gentlemeni majú dnes vysokú politickú kultúru
(hoci nie sú anjeli!) a vä šinou boli schopní rokovaním uzna
nezávislos svojich bývalých kolónii a zostali s nimi
v priate stve. Sú schopní rešpektova národnú identitu a
nezávislú štátnos bez histérie.
Bodaj by esi ako anglickí gentlemeni boli! Ak by Lazár mal
pravdu, dnes by Slovenská, slobodná, demokratická republika už
dávno fungovala vo svete a ekonomicky úzko by spolupracovala s
Moravou a Sliezskom a eskom, k š astiu svojmu a celej Európy.
Pretože však eská politická kultúra je na ve mi nízkej,
takmer feudálnej úrovni, echov chytá histéria, ak slovenský
národ prejavuje svoju vô u už po piaty raz od roku 1848 riadi
si svoj osud sám.
Ma ari nazývali Slovákov "separatisti od roku 1848 do 1918
a esi nepou ení históriou a po mnohonásobných podvodoch na
slovenskom národe, nazývajú Slovákov tak isto. Je pravda, že tak
ako Ameri ania vo Vyhlásení nezávislosti separovali sa od
koloniálnej Anglie, a odvtedy stovka alších národov získala
nezávislos , tak i Slováci sa chcú separova od zla a koloniálneho
panstva.
Kto by mohol ešte dôverova
echom, ke i zákony, ktoré si sami
odhlasujú vo „federálnom“ zhromaždení, používajú ako chcú!
a, názov SFR pre nich nie je esko a Slovensko, ale typicky
eskokolonialistický používajú názov zatajujúci existenciu
slovenského národa. H a, politická kultúra echov!
Dokazujú opä a opä ich ubermensch pomer k Slovákom.
To isté ako som zažíval napr. v tábore pre ute encov v Taliansku
roku 1965. Jeden ech nadával svojim de om do Slovákov ak nie o

hlúpeho urobili a jeden k mi hadov z pražskej zoologickej
záhrady vyhlásil, že on je superiórny nad ktorýmko vek slovenským
vzdelancom z jedného dôvodu: "Protože jsem ech!".
Je známa vec, že Beneš spotreboval milióny na podplácanie
zahrani ných novinárov, encyklopedistov atp. aby o Slovákoch
vôbec nepísali a ak už musia, tak len ako o

och "s malou

hlavou", menšina zaostalá, ktorí nevedia napo íta

do desa .

Nikdy nenapísali, že Slovensko, tradi ne, bolo najvyspelejšou,
najpriemyslovejšou as ou Uhorska. Dnešní Hrad anskí rytieri idú
v stopách Beneša.
esi a nimi vydržiavaní

echoni nie sú schopní otvori

si

ani hlavu dobe novej, dobe oslobodzovania sa národov, ale ani o i,
aby sa presved ili, že doba diskriminácie a kolonializmu je
nezadržate ne na odchode. Medzi echmi všetkých politických
odtie ov úplne dominujúminiimperialistické tendencie
ve ko echistov.
Na žia všetkým civilizovaným
om, nenájde sa medzi nimi
žiadna decentná politická skupina, ktorá by bola schopná pochopi
dobu a bojova za slobodu a nezávislos Slovenska. Tak ako bojujú
za nezávislos Litvy. Toto je alší príklad eského grandiózneho
pokrytectva! Pre echov, anti-slovakizmus je celý kozmos ich
politiky. Slovenským echo om toto vôbec nevadí, lebo nadobudli
už „ eskú morálku". V ich prípade Beneš mal pravdu: Slováka môžeš
kúpi za fajku dohánu. Slovensko je predaná nevesta.
Afrika je dekolonializovaná, je na

ase dekolonializova

Európu! udstvo prechádza do novej doby. Onedlho bude všade na
nasej planéte vládnu sloboda a udská dôstojnos .
Je tu nová paradigma udstva: Sloboda, udská dôstojnos
a z toho vyplývajúca rovnoprávnos pre každého loveka, pre každý
národ; pre ve ký, malý i stredný; pre biely, ierny, žltý i
ervený; pre ženy, deti, starých i mentálne zaostalých; dokonca
pravá i pre zvieratá. Hej, i pre národ slovenský!
lovek sa musí pýta znova a znova: Sú dnešní vedúci echov
tak duchovne zaostalí, že nie sú schopní túto novú paradigmu
udstva vidie , po
a pochopi ? Ve je už hmatate ná rukou!
Nenájde sa naozaj nikto ve ký v eskom národe, kto by našiel
odvahu mu poveda : Pre Boha spravodlivého, presta me klama a

presta me klama sami seba! Hádam len nezahynuli všetci ich
spravodliví na Bielej hore?!
Naozaj sa nenájde medzi nimi nikto odvážny? Žiadny
osvietený politik? Žiadny protestant? Žiadny katolík? Žiadny
biskup? Žiadny kardinál? Žiadne eské die a, ktoré by eskej
politike vykríklo, že je nahá?
Ak by

esi ako Angli ania boli, už dávno by objavili, že

prúd ducha histórie nemožno zvráti . Národy budú slobodné! Aj
Slovensko bude slobodné!
Pre o teda zotrváva

v lži benešovizmu? Jeden historik

povedal pred nedávnom: Zaoberám sa eskou politikou od roku 1945.
Musím poveda , že

eská politika je lož, lož a sebaklam. Vedie

ich národ do morálnej priepasti.
Ktoko vek sa zadíva do histórie
západných hraniciach

eska, zistí, že na

esi priate ov nemajú. A na severe? A na

juhu? Ani tie teutónske mená na Hrad anoch nikomu nepomôžu, ak
sa

esi neoslobodia od ich sebaklamu, od ich ideológie

kolonialistického

echoslovakizmu a nezmenia ich rasisticky

pomer k Slovákom.
Ak radikálne neopravia kurz ich dnešnej politiky, Slováci
pôjdu svojou nezávislou cestou. A nakoniec ich môžu opusti i
Moravania...
A kam budú uteka
Biela hora?
Ak by
histórie !

ak na nich nebodaj príde(v obmene) druha

esi ako anglickí gentlemeni boli, pou ili by sa z

