NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI
V roku 2014

V roku 2015

Poznámka: Ilustrácie sú prevzaté z oficiálnej webovej stránky Matice slovenskej

Deň založenia Matice slovenskej si slovenská verejnosť pripomínala od konca 19. storočia
tradičnými augustovými slávnosťami, ktoré boli nezabudnuteľnými kultúrno‐spoločenskými
udalosťami, kedy mesto Martin sa stávalo skutočným a nie papierovým centrom slovenskej
kultúry a slovenského národného života. Do Martina prichádzali tisíce návštevníkov z celého
Slovenska, ako i zo zahraničia, aby vzdali hold Matici slovenskej a jej nezištnej práci na
„národa roli dedičnej“. Matica slovenská bola hlavným organizátorom tohto celonárodného
podujatia, na ktorom zároveň prezentovala aj výsledky svojej práce.
Po nástupe nového vedenia Matice slovenskej, na čele s predsedom Mariánom
Tkáčom, došlo k úplnému úpadku matičného života a to nielen v rámci Slovenska, ale, žiaľ, aj
v samotnom meste Martin. Dôsledkom tohto úpadku sa stali aj takzvané Národné matičné
slávnosti, ktoré v súčasnosti NIE SÚ ANI NÁRODNÉ A ANI MATIČNÉ.
V roku 2014 boli tzv. Národné matičné slávnosti zorganizované cca pre desiatich
návštevníkoch (pozri fotografiu č. 5 a č. 6). Takto totiž vyzerá v plnej nahote arogancia moci
v Matici slovenskej. Hŕstka matičných papalášov si za peniaze Matice slovenskej
zorganizovala sama pre seba „národné slávnosti“! Na oboch fotografiách vidno po stranách
zopár účinkujúcich a najmä zvedavcov, ktorí s údivom sa pozerajú na toto tragikomické,
absurdné a smutné divadlo.

V roku 2015 sa situácia navlas zopakovala. Matica slovenská, na čele s kontroverzným
Tkáčom a jeho kumpánmi ovládajúcimi predsedníctvo MS, nebola totiž ani teraz schopná
osloviť nielen slovenskú verejnosť, matičiarov, ale ani samotných zamestnancov Matice
slovenskej. Rozdiel medzi národnými slávnosťami v roku 2014 a v roku 2015 je v tom, že
pokiaľ v roku 2014 počet účinkujúcich prevyšoval počet návštevníkov, v roku 2015 sa tieto
počty viac – menej vyrovnali. Spoločné na oboch ročníkoch bolo to, že ich otváral ten istý
pán v montérkach, len si medzitým stihol vymeniť košeľu.
Keďže vedenie MS nie je schopné samo zorganizovať augustové slávnosti v Martine
s tradičným programom, na ktoré by prišlo viac ako 50 návštevníkov, rozhodlo sa parazitovať
na práci iných. Keďže, v podstate nulová účasť na slávnostiach v Martine neumožňuje
predsedovi Tkáčovi, aby sa mohol na verejnosti osobne predvádzať, rozhodol sa preniesť
matičné augustové slávnosti z Martina do Hrušova. Zdá sa, že toto je hlavný dôvod, prečo MS
prvýkrát vo svojej histórii neorganizuje augustové slávnosti v Martine. Totiž, nie v Martine,
ako by to verejnosť oprávnene očakávala, ale v Hrušove, na Hontianskej paráde, chce
predseda MS 21. 8. 2015 udeľovať ocenenia „matičným osobnostiam“ pri príležitosti Roka
Ľudovíta Štúra a zároveň vyslať do sveta akési „matičné pozdravy“. Početní návštevníci
Hontianskej parády, ktorí nemajú nič spoločné s Maticou, majú Tkáčovi a spol. vytvoriť
povestné krovie a navonok budiť dojem, že tkáčovská Matica oslovuje „masy národa“, ktoré
ju otvorene podporujú. Presne tak, ako to robili komunisti za minulého režimu pri
organizovaní manifestácií mieru, ktoré rovnako zneužili na vyslanie rôznych „posolstiev“.
Matica slovenská si nezaslúži a je pod jej úroveň, aby putovala po rôznych parádach,
jarmokoch, dožinkách a to len preto, aby si verejnosť všimla, že vôbec ešte existuje. Tým, že
tkáčovci úplne stratili podporu slovenskej verejnosti, urobili z Matice slovenskej duchovného
bezdomovca, ponevierajúceho sa po Slovensku na rôznych púťach. Paralyzovaním činnosti
Matice slovenskej stratilo mesto Martin postavenie centra slovenskej kultúry a národného
života. Matica slovenská sa zmenila na bezvýznamný spolok, ktorý, ako sa zdá, rieši v prvom
rade nezamestnanosť, predovšetkým nezamestnanosť členov tzv. Mladej Matice. Kdeže sú
tie časy, keď činnosť Matice slovenskej bola postavená na dobrovoľnosti a nezištnosti, keď
všetkých jej členov a zamestnancov spájal duch matičnej spolupatričnosti a solidarity!
Nemohúcne vedenie MS nie je schopné ani za päť rokov vytýčiť pre túto našu celonárodnú
ustanovizeň moderný program. Presnejšie povedané, doposiaľ nebolo schopné pripraviť
žiaden program. Utápa sa v nekonečných finančných kauzách a najmä v zápase mimoriadne
ambicióznych jednotlivcov o mocenské pozície vo vedení Matice slovenskej. Peniaze, peníze,
peňeži – toto je zašpinený obraz dnešnej „Matice“.
Ako obyvateľovi Martina a členovi Matice slovenskej mi je do plaču, keď idem okolo
matičnej budovy. Každý poctivý matičiar sa musí dištancovať od tohto nehodného vedenia
Matice slovenskej a v prvom rade sa musí pričiniť o to, aby sa už nikdy nezopakovala táto
katastrofálna situácia.
Martinčan

