KLENOT MATICE SLOVENSKEJ – MAREK HANUSKA
Vážený pán prvý podpredseda Matice slovenskej Hanuska,
so záujmom som si prečítal váš rozhovor uverejnený na webovej stránke
Matice slovenskej. Som členom Matice slovenskej od roku 1968 a priznám
sa, že akokoľvek si namáham svoju pamäť, nedokážem si spomenúť, že
by taký nedouk, ako ste vy, pracoval niekedy v Matici slovenskej. Človek
žasne, ako ste vy mohli vôbec zmaturovať. Vietnamci, žijúci na Slovensku,
lepšie ovládajú spisovnú slovenčinu ako prvý podpredseda MS! Pán
Hanuska, vy ste hanbou Matice slovenskej.
Zažil som v Matici všelijakých predsedov a správcov, vrátane Ďura Pašku,
ktorého teraz vynášate do nebies. Chcem vás ale upozorniť, aby ste to
s ním veľmi nepreháňali. Ďuro nebol odvolaný z funkcie správcu, že „bránil
slovenské záujmy“, ale preto, že sa zaplietol s vydatou ženou, ktorá
pracovala na jeho sekretariáte v Martine. Mal veľkú smolu, lebo tá jeho
frajerka bola manželkou pracovníka ÚV KSS, ktorý, keď ho pri nej
nachytal, tak ho tak zmlátil, že skončil v martinskej nemocnici. Celý Martin
žil touto aférou. A na toto doplatil náš Ďuro a nie na svoje „národovectvo“,
ako to nepravdivo tvrdíte. Vraj ste mu odhalili vo Zvolenskej Slatine aj
pamätnú

tabuľu.

komunizmu,

Možno

keďže

ho

zviedol

ešte

vyhlásite

manželku

aj

za

vysokého

bojovníka

proti

komunistického

funkcionára.
Vrátim sa však k vášmu rozhovoru. Hneď na začiatku sa musím priznať, že
nedokážem pochopiť zmysel vašich odpovedí. A to aj napriek tomu, že
som kedysi pôsobil aj ako učiteľ. Vy tiež vraj pôsobíte ako učiteľ, z čoho
ma chytá hrôza. Ako môže taký nedouk vzdelávať deti?
Nebudem rozoberať celý váš rozhovor. Na ukážku uvediem len jednu vašu
odpoveď. Dokáže niekto pochopiť jej zmysel?
Otázka: Nedávno odzneli otázky k opodstatnenosti Matice slovenskej. Ako ich vnímate?
Odpoveď M. Hanusku: Dokážem pochopiť, že sa nájdu aj takíto ľudia. Musíme však pripomenúť, že
obdobne by sme sa mohli pýtať na opodstatnenosť múzeí, keď si niekto nechce pripomínať niektoré
historické míľniky, či iné kultúrne inštitúcie, čo samozrejme zveličujem, resp. len obraciam ich slová na
iné organizácie.

V ďalšej odpovedi tvrdíte, že Matica slovenská vraj bojovala po roku 1990
za štátnu samostatnosť Slovenskej republiky, za čo jej vraj patrí vďaka.
V tom čase som bol nezamestnaný, takže som mal dosť času, aby som sa
angažoval v matičnom hnutí. Mal som blízko k ľuďom vo vedení Matice
slovenskej tak v Bratislave, ako aj v Martine. Musím vás sklamať, ale ani
predsedníctvo a ani výbor MS neprijali žiadne uznesenie alebo aspoň
vyhlásenie, v ktorom by otvorene a jednoznačne deklarovali, že Matica
slovenská je za štátnu samostatnosť Slovenskej republiky. Boli to len
jednotlivci
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slovenskej,
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samostatnosti a aj na tých sa najmä v Martine pozerali veľmi krivým
okom. Preto vás vyzývam, aby ste prestali klamať a podvádzať verejnosť.
To, čo tvrdíte, že vďaka Matici vznikla samostatná Slovenská republika, je
bohapustá účelová lož.
Tvrdíte, že Matica slovenská vraj podporuje slovakistický výskum, tak ako
jej to prikazuje zákon NR SR o Matici slovenskej. Pozrel som si na webovej
stránke výdavky MS za rok 2016: na výskumné granty prispela Matica
slovenská veľkou 0. Prečo tak primitívne klamete a zavádzate verejnosť?
Rád by som však vedel, na čo vlastne míňa Matica výdatné štátne dotácie.
Z verejne prístupných zdrojov som zistil, že 80 % financií zo štátneho
príspevku, určeného predovšetkým na ČINNOSŤ Matice slovenskej, sa
míňa len na PLATY funkcionárov a zamestnancov, ako aj na prevádzku. Na
platy v Matici si totiž nárokujú aj volení funkcionári (počnúc predsedom
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„profesionálni Slováci“, čo je úplne v rozpore s matičnou tradíciou. Tieto
funkcie boli vždy vykonávané bez nároku na plat. Bohužiaľ, zo súčasnej
Matice sa stala Matica – dojnica.
Podľa vás súčasná Matica je vraj klenotom slovenského národa. Prepáčte,
ale ak súčasná Matica je klenotom slovenského národa, tak vy osobne, ste
rovnakým „klenotom“ Matice slovenskej. Myslím si, že mnohí matičiari,
najmä na našom zanedbávanom juhu, budú so mnou súhlasiť.
Keďže v súčasnosti žijem na južnom Slovensku, považujem vaše tvrdenie,
že Matica slovenská sa podieľa na zvyšovaní národného povedomia
Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR, za veľmi nepodarený
pokus o vtip. Môžem zodpovedne prehlásiť, že južné Slovensko je mimo

akéhokoľvek záujmu súčasného vedenia Matice. Matica slovenská sa úplne
vytratila zo slovenského juhu a presunula sa na východné Slovensko, kde
si vedenie

buduje početné matičné domy a oblastné pracoviská. O tom,

ako sa do funkcií riaditeľov týchto domov dosadzujú tí „správni ľudia“,
vrátane príbuzných, nie je potrebné bližšie hovoriť. V Matici o tom kolujú
už celé legendy.
Jediné, čo v súčasnosti dokážete robiť na slovenskom juhu, to je
zastrašovanie matičiarov, ktorí kritizujú nezdravé pomery v Matici, no a
povestné personálne čistky. Počúvam, že za televíznu reláciu Reportéri
v Matici slovenskej chcete vraj odstrániť riaditeľa domu MS v Komárne. Že
vám nie je hanba, pán Hanuska!
Pokiaľ za Tkáča sa Matica ponevierala po rôznych jarmokoch, dožinkách,
fašiangoch, tak za vášho pôsobenia sa začína ponevierať po slatinských
lazoch. Aj vďaka vašej zadubenosti, pán Hanuska, sa Matica slovenská
úplne vytratila zo slovenského povedomia a verejnosť ju vníma už len ako
historický relikt. Niežeby si nevedela nájsť zmysluplné miesto v slovenskej
spoločnosti, ale pri diletantskom vedení nie je toho ani schopná. Zmenili
ste ju na spievajúcu a tancujúcu púťovú atrapu, ktorá len bohapusto míňa
peniaze daňových poplatníkov na vysoké platy svojich funkcionárov.
Dr. J. Polakovič

3 otázky pre: Mareka Hanusku, prvého podpredsedu
Matice slovenskej
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Matica slovenská je klenot Slovákov
- Nedávno odzneli otázky k opodstatnenosti Matice slovenskej. Ako ich vnímate?
Dokážem pochopiť, že sa nájdu aj takíto ľudia. Musíme však pripomenúť, že obdobne by sme sa
mohli pýtať na opodstatnenosť múzeí, keď si niekto nechce pripomínať niektoré historické míľniky, či
iné kultúrne inštitúcie, čo samozrejme zveličujem, resp. len obraciam ich slová na iné organizácie. V
kultúrnom štáte je potrebné podporiť aj divadlá, aj múzeá, ako i knižnice, galérie, aj iné kultúrne,
spoločenské a ďalšie ustanovizne. Taktiež aj klenot ako je Matica slovenská, ktorú sme mali už vtedy,
keď bola slovenská štátnosť pokladaná za utópiu.
- Slovenská štátnosť je to najdôležitejšie čo MS vykonala pre súčasnú slovenskú spoločnosť?
Je to jeden z jej výnimočných úspechov, ktoré sme ako národ, spoločenstvo a krajina dosiahli aj
vďaka MS. K jej financovaniu musím doplniť, že je potrebné, pravdaže, hľadať aj istú nezávislosť od
štátu, ale i vedieť vhodne gazdovať, a to na prospech členského hnutia, vedy, kultúry a ďalších
oblastí, ktoré musí vykonávať. Pravdaže so zámerom zmysluplnej činnosti, zaujať ľudí, Slovákov, ale i
ďalších občanov.
- Áno, zaujať, ale ktoré matičné úlohy či podujatia by mali byť hlavné?
Jasne to stanovuje zákon o MS, spomeniem len upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie
vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, vykonávať základný slovakistický výskum, podieľať sa na
rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobenie na mládež v duchu národných, mravných a
demokratických hodnôt, zvyšovanie národného povedomia Slovákov na jazykovo zmiešaných
územiach štátu, či posilňovanie vzťahu kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a
etnickým skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou a to si MS svedomite plní. Všetko
toto musíme robiť formami blízkymi pre súčasníkov. Možno sa budeme musieť poučiť aj od tých, ktorí
majú práve opačné zámery a dokážu sa predať a zviditeľniť.
Zhováral sa Viliam Komora
Foto: Ivan Paška
článok neprešiel jazykovou úpravou – KEDY SA UŽ V MATICI SLOVENSKEJ NAUČIA POUŽÍVAŤ
SPISOVNÝ JAZYK, ABY NEMUSELI UVÁDZAŤ TENTO ZAHANBUJÚCI DODATOK!?
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