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A potom že fízli nemajú fantáziu  

 

Dnes píše Martin Porubjak  

 

Vrámci medzinárodného festivalu Divadelná Nitra – o ktorom SME pravidelne informovalo – 

pripravilo šesť európskych divadelných súborov inscenácie na tému Paralelné životy: o praktikách 

komunistickej štátnej bezpečnosti. Aby jej činnosť divákom festivalu priblížili, rozmnožili v Nitre 

„Slovníček pojmov Štátnej bezpečnosti operujúcej v rokoch 1948 - 1989 na území Československa“.  

 Tu sú niektoré z tých kurióznych pojmov:  

 Akcia KLIN – Cieľom projektu ŠtB bolo rozdrobiť opozíciu do skupiniek, ktoré sa budú vyčerpávať 

vzájomnými spormi; zdiskreditovať významných predstaviteľov opozície pred domácou i zahraničnou 

verejnosťou.  

 ANALÝZA - Tajná nezákonná prehliadka priestorov (bytu, pracoviska a pod.) s cieľom získania 

kompromitujúcich materiálov alebo fotokópií dôležitých dokumentov, ktoré mali byť použité proti 

osobe v záujme ŠtB.  

 ASANÁCIA – Pod psychickým a fyzickýmterorom donucovanie „nepriateľov režimu“ k vysťahovaniu 

do zahraničia, odňatie štátneho občianstva a zhabanie majetku.  

 BÝVALÍ ĽUDIA – Veľmi „úprimný“ termín, ktorý jasne predpovedá budúcnosť ľudí nepohodlných pre 

režim.  

 DÔVERNÝSTYK – Podotýkam, že nešlo o styk pohlavný, ale v terminológii ŠtB o označenie zvláštnej 

kategórie tajného spolupracovníka ŠtB v zahraničí.  

 DUBLÉR – V nijakom prípade nešlo o herca, ktorý dabuje zahraničné filmy, ale o „dvojitého agenta“.  

KONŠPIRAČNÝ BYT – Čosi ako v súčasnosti istý byt na Vazovovej ulici v Bratislave.  

 IDEOVÝ SPOLUPRACOVNÍK – Nešlo o pedagóga marxizmu-leninizmu, ale o bývalých 

spolupracovníkov rozviedky ŠtB, ktorí pracovali oficiálne v zahraničí.  

 LAMPA– Termín na použitie chemickej nástrahy proti osobe v záujme ŠtB.  

(Nepliesť si s televíznou talkshow Štefana Hríba!)  

 NÁKUP– Nešlo o nakupovanie v samoobsluhe, ale o previerku korešpondencie osoby, o ktorú mala 

ŠtB záujem.  

 NEZISTENÝ STYK – Termín znamenal, že osobu, ktorá sa kontaktovala so sledovanou osobou, sa 

nepodarilo identifikovať (nepliesť si so stykom pohlavným!).  

 SIONISTI – Pozoruhodný „krycí termín“ označujúci pravicových oportunistov – komunistov 

vylúčených po roku 1968 z KSČ a iných...) A potom že fízli nemajú fantáziu. 


