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 Ján Kulík 

 

Quo Vadis Mundus, či kam sa poberáš svete? 
 

V časoch „chladnej vojny“ ten život bol pokojnejší a pre väčšinu ľudí aj bohatší. 

Spolarizované strany sa báli jedna druhej a podľa možností, každá sa usilovala ten 

štandard žitia radových občanov aj trochu zvýšiť. Nikto nehovorí, že to bol raj na zemi, 

ale nejako to fungovalo. Na nešťastie, prišiel ekonóm Milton Friedmann a jeho teória 

„pažravosti“ (dostal aj Nobelovu cenu) a ešte väčšie nešťastie bolo, že aj Spojené štáty 

mali R. Regana, Briti M. Thacherovú a Vatikán J. Pavla II.  Zamiešali sa do života nás 

smrteľníkov a „kontrarevolúcie“ sa len tak množili. Zbraň sa posielala do všetkých kútov 

sveta. Financovali sa neporiadky. Hlavne v tých častiach, kde žili moslimovia.  

  

Vznikali aj „revolúcie“, ako napr. „zamatová“ (ČSSR), „jogurtová“ (Srbsko), ale 

„muselo“ sa intervenovať aj v Afganistane, Iraku... čo zase prináša akože „arabskú jar“... 

a biznis svetového terorizmu prekvitá. Nikde nie je pokoj. Všade to už vrie. Nedajbože, 

aby nám znovu prišli roky „veľkých“ revolúcií. Takých, čo otrasú základy svetového 

poriadku. 

 Pozrime sa. Mudžahídi si myslia, že porazili svetovú veľmoc, bývalý Sovietsky 

zväz a dostali rožky. Do celého sveta vysielajú bojovníkov pre islam. Áno, mali ich aj 

v Bosne, aj na Kosove, najnovšie aj v krajinách sev. Afriky, blízkeho východu, na 

strednom východe... no a „piata kolóna“ preniká aj do Európy. Kým Čína, rodiaca sa 

veľmoc, do sveta exportuje výrobky, zatiaľ islam exportuje ľudí. Už ich je všade, ako 

„riedkeho“. Hlavne vo vyvinutejších krajinách, lenže s týmto prenikaním, vyvolávajú aj 

reakciu. Zatiaľ sú to hlavne „skinhedi“, neonacisti, lenže... no lenže sa to ľahko môže 

otočiť a bude chlpčenia. Keby len to. Bývalá „stredná trieda“ je čoraz menšia a posun je 

len v jednom smere. Na a pod hranicu chudoby. Aj tu to začína vrieť. Ešte 

neorganizovane. Chýba nejaká nová ideológia. Toto, čo teraz je, vidia, že nie je dobré, ale 
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nikto nesiaha ani po marxizme a niečo tretie, zatiaľ nie je. Jedno je však isté. Súčasný, 

akože liberálny kapitalizmus nás vracia do 18. - 19. storočia.  

 Skorej, v zašlých rokoch ekonómovia nám hovorili, že na krku máme jemnejšiu 

depresiu, úpravu trhu, ba vymysleli aj oxymoron negatívny vzrast. Dnes už čoraz 

častejšie počujeme, že máme naozaj hospodársku krízu.  

 Ak si toto všetko vymiešame, ako úpadok štandardu, nezamestnanosť, finančnú 

a aj hospodársku krízu, kleptokraciu, vládu oligarchie, drancovanie občanov, vykrádanie 

štátnych majetkov... a prisolíme to islamskou príchuťou, máme poriadnu kašu. 

 Pred pár dňami, konkrétnejšie 4.10.2012 veľkosrbský portál www.vesti-

online.com  priniesol článok pod názvom „Balkan pripada islamu, moramo ga 

osloboditi!“ Prečítajte si to. Nie, nejedná sa o žiadnej kačici, výmysle, ale ozajstnej 

správe, ktorú preniesli aj rumunské médiá, zmienil sa o tom aj rumunský minister 

zahraničia, Titus Korlacean, ako aj bulharské noviny „24 časa“. 

 O čo tu ide? Tak radikálny islamský líder Omar Bekri, ktorý až 20 rokov žil 

v Británii, ale ho odtiaľ vyhostili, takže teraz sa uchýlil v Libanone a je členom Al Kaidy 

vyhlásil, že je možnosť začať s teroristickými útokmi v krajinách Balkánu, lebo celý 

Balkán je vlastne územím islamu, ba nie len Balkán, ale aj Španielsko... všetky územia 

Európy, ktoré svojho času zaujal islam. 

 

 

 
 

 O týchto ambíciách radikálnych islamistov Európa dobre vie. Veď už dávno 

infiltrovali všetky ich organizácie, takže aj slovenský spisovateľ Koloman Kocúr práve 

v týchto dňoch vydal knihu „Sracia zbraň“. Môžete si ju zahnať na Slovensku.  

 

 Píše sa rok 2031. Európska únia zanikla. Grécko, Balkán, južné Maďarsko, 

Taliansko, Španielsko, Portugalsko a južné Francúzsko obsadili krvilační 

http://www.vesti-online.com/
http://www.vesti-online.com/
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mahmúdmuslimovia. Zvyšok Európy vytvoril Európsku konfederáciu, ktorú tvorí deväť 

unitárnych štátov. Jedným z nich je aj Československomaďarsko. Práve tam sa v stredu 

11.9.2031, v deň tridsiateho výročia útoku na newyorské dvojičky, odohráva temná, dych 

berúca sci-fi groteska Kolomana Kocúra. Pozor – len pre silné nervy a žalúdky! Pre 

mládež do 18 rokov nevhodné.  

  

 Takto túto knihu reklamuje Artforum.  

 

 

 
 

 Čo sem pridať?  Aj Vojvodina bude oblasťou islamu. Ak ju budú chcieť, lebo 

takto zruinovanú krajinu asi nebudú chcieť ani islamisti. 

 So Srbmi to bude trochu ťažšie. Po celom Balkáne ich mulovia budú naháňať, 

obrezávať a nútiť do mešít (džámií), aby si jeden druhému voňali zadky.  

 Mali by pochopiť, že veľké Srbsko je len ich nereálnou ilúziou. Na nejakú veľkú 

ríšu potrebný je aj veľký národ a zatiaľ je Srbov pomerne málo. Podľa ich tvrdenia, že 

v Panónsku žijú už vyše 8 tisíc rokov, že Vojvodina je ich kolískou... nemôže byť 
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pravdou. Veď v takom prípade by ich tu malo byť aspoň toľko, ako Číňanov a nie ich je 

ani toľko, ako Talianov, Nemcov, Poliakov...ba ani toľko, ako Čechov. 

 

 Uvidíme, ako dopadne ten novosadský protestný pochod Stop fašizmu. A čas 

ukáže, či sú tie islamské, alebo aj srbské ambície reálne. 

 Zostáva nám len dúfať, že vo svete prevláda rozum a nie zbraň.   

  


