Polícia preveruje Maticu Slovenskú pre
kontroverzné video
Jozef Tiso na manifestácii v Skalitom
Zdroj: TASR
Video sa nepozdáva historikom, odsúdilo ho aj ministerstvo kultúry.
Matica Slovenská zverejnila začiatkom roka video, ktoré svojim podaním pripomína obhajobu
fašistického Slovenského štátu. Ide o špekulatívnu polemiku o tom, čo by sa stalo, keby sa
Slováci vzopreli nacistickému režimu Adolfa Hitlera a nevznikol by Slovenský štát.

Policajné preverenie v Matici
Včera boli kriminalisti Maticu Slovenskú preveriť práve ohľadom kontroverzného videa.
Dnes o tom informovala RTVS s tým, že trestné stíhanie nezačali, ale Maticu preverujú.
„Môžeme však potvrdiť, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného
zboru včera vykonávali úkony vo vzťahu k právnickej osobe,“ cituje verejnoprávny
telerozhlas policajného hovorcu Martina Wäldla.
Predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč sa s odôvodnením, že už má dovolenku, odmietol
pre RTVS vyjadriť.

Odboj bez Tisovho režimu by vraj nevznikol
Video podľa historikov paralelu medzi fašistickým Slovenským štátom a Slovenským
národným povstaním a navádza dojem, že by odboj bez Tisovho režimu nevznikol.
Obsahuje rečnícke otázky typu: „Ak by nebol Slovenský štát a osobne Tiso, Ďurčanský a
Čatloš húževnato nebránili aspoň akú-takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by
Slovenské národné povstanie? A čo by sa stalo so Slovenskom po vojne bez Slovenského
národného povstania?.
Autori v texte tvrdia, že Slovensko by z južnej strany zabralo Maďarsko, zo severnej Poľsko a
zo západu Česko.
Riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica Stanislav Mičev takéto tvrdenie pre Pravdu označil za
deformáciu výkladu dejín. Historik Dušan Kováč si myslí, že dokument je postavený na
špekuláciách a „v pozadí je, samozrejme, obrana Slovenského štátu“.

Matica slovenská: nie je to vedecké dielo
Matica slovenská argumentuje, že dielo nie je jej vedeckým výstupom. Video vzniklo v rámci
série populárno-vedeckých osvetových klipov. Podľa predsedu Matice slovenskej Mariána

Tkáča na ňom nepracoval nijaký historik, je spracované ako umelecké dielo a ako osvetová
vedecko-popularizačná práca.
Dokument odsudzuje aj ministerstvo kultúry. „Nevhodne relativizuje zodpovednosť
Slovenského štátu za osud slovenských Židov a rovnako nevhodne až absurdne navodzuje
dojem, že SNP by vlastne nebolo, ak by nevznikol Slovenský štát,“ zhodnotil hovorca rezortu
Jozef Bednár.
„Vidieť tam nejakú súvislú líniu medzi vznikom samostatného štátu a medzi Slovenským
národným povstaním je podľa mojej mienky a aj pre mnohých priamych účastníkov povstania
priam urážkou, pretože mnohí išli do povstania samozrejme s cieľom primárne bojovať proti
Nemcom, ale aj sekundárne s cieľom položiť Tisov ľudácky režim na lopatky,“ povedal
koncom februára pre RTVS historik z Univerzity Mateja Bela Anton Hruboň.

