Vážený pán predseda Matice slovenskej Gešper,
keď čítam tie vaše intelektuálne výplody je mi na zaplakanie. Členom
Matice slovenskej som od roku 1968, ale takého nedouka, ako ste vy,
som v Matici ešte nestretol. S takým niečím nikto z matičiarov
nepočítal, že by sa vedenia Matice mohli zmocniť nevzdelaní ľudia.
Nikomu totiž ani nenapadlo, že v Matici slovenskej sa môže vytvoriť
aj taký volebný systém, ktorý umožní, aby sa predsedom, alebo
členom výboru MS, mohli stať aj nedoukovia a vyslovení analfabeti.
Maticu slovenskú vždy reprezentovali uznávané osobnosti
slovenského kultúrneho i verejného života, ale ešte nikdy ju neviedli
a nereprezentovali ľudia, ktorí by v predchádzajúcom období nemohli
vykonávať ani len funkciu vrátnikov v Matici slovenskej.
Pán Gešper, to je skutočne až taká neprekonateľná prekážka, aby
ste sa doučili to, čo ste zmeškali na základnej a strednej škole? To je
skutočne až také nemožné osvojiť si pravidlá slovenského pravopisu,
však páni Hanuska a Komora? Alebo len chcete z viacerých zdrojov
finančne profitovať z Matice slovenskej a o nič iné vám nejde?
Ovládať dejiny vlastného národa, ako aj spisovný jazyk slovom
a písmom, to bola doposiaľ nielen nepísaná podmienka, ale aj
elementárna povinnosť každého matičiara. Bohužiaľ, za vašej neblahej
éry, pán Gešper, prestalo toto pravidlo platiť. Vy si neviete ani len
predstaviť, ako sa musí za vás, ako aj za Hanusku a Komoru, hanbiť
každý matičiar!
Vážený pán Gešper,
kedysi som pôsobil ako učiteľ. Dovolím si vás upozorniť na vaše
plytké a medzerovité vedomosti, nehodné predsedu Matice slovenskej.
U mňa by ste so svojimi vedomosťami určite nezmaturovali. Hovoriť
o Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848-1849 môže len skutočný nedouk.
Do akej osobitnej školy ste to chodili a ako je vôbec možné, že ste
zmaturovali? Študentov som kedysi učil a myslím si, že sa na tom
doposiaľ nič nezmenilo, o troch fázach národného obrodenia, ktoré sú
vymedzené rokmi: 1780-1820, 1820-1835 a 1835-1848. (Niekedy sa
ešte rozdeľuje tretia fáza na dve časti.) Prosím vás, kde ste vzali ten

nezmysel a slovenské národné obrodenie ste ohraničili rokmi 18481849? Naviac ešte tvrdíte, že toto vami vymyslené „slovenské národné
obrodenie“, ako aj všeslovanská idea, boj proti nemeckému nacizmu
a pangermanizmu z rokov 1944-1945 tvoria vraj základný ideový
odkaz vzniku samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky
v roku 1993.
Pán Gešper, to snáď nemyslíte vážne? Zobuďte sa! Skončite
s tou svojou militantnou rétorikou, ktorou sa usilujete prekryť svoje
plytké vedomosti a prestaňte kompromitovať a škodiť Matici
slovenskej. Myslíte si snáď, že keď prejdete od jedného extrému
k druhému extrému, že slovenská verejnosť vás bude akceptovať?
Hlboko sa mýlite a všetkým ste len na smiech! A s vami, bohužiaľ, je
na smiech aj Matica slovenská.
Slovenská republika nevznikla preto, aby proti niekomu
permanentne bojovala a ani ideovo nestojí na militantnom základe,
aký verejnosti podsúvate. Ideový a duchovný odkaz modernej
slovenskej štátnosti korení v Žiadostiach slovenského národa
a v Memorande slovenského národa, ktoré okrem slovenských
politických a štátoprávnych požiadaviek zdôrazňujú aj ideu bratského
spolunažívania národov – „sloboda, rovnosť a braterstvo národov“.
To, čo vy nám prezentujete ako ideový základ slovenskej štátnosti, je
len zastieranie ideológie triedneho boja, ktorú ste si nahradili bojovým
nacionalizmom.
Všimol som si, že sa veľmi rád prezentujete ako fanatický
prívrženec tzv. všeslovanskej idey, ktorá tvorila a tvorí základ ruského
imperializmu. Tvrdíte, že vraj tzv. všeslovanská myšlienka tvorí
ideový pilier súčasnej slovenskej štátnosti. Ako ste len prišli na takúto
hlúposť? Keď tí, vami vysnívaní a zbožňovaní „Slovania“, sú
skutočne od prírody také nezištné, dobroprajné a bohumilé duše, tak
prečo sa opakovane rozpadlo „slovanské“ Česko-Slovensko, alebo
„slovanská“ Juhoslávia? Prečo sa tie mierumilovné a humánne
založené „široké slovanské duše“ nemilosrdne kynožia na východnej
Ukrajine? Prečo Poliak nevie prísť na meno Ukrajincovi a Ukrajinec
Poliakovi?

Pán Gešper, prestaňte už tárať a šíriť v Matici slovenskej bludy
o takzvanej všeslovanskej myšlienke a radšej si doplňte elementárne
vedomosti zo slovenskej literatúry a slovenských dejín. Uvedomte si
konečne, že na čele Matice slovenskej ešte nikdy nestál nedouk
a hochštapler – kam vietor, tam plášť. Majte úctu aspoň k svojim
predchodcom, ktorý zasadli na Moysesov stolec. To, čo vy
reprezentujete nemá nič spoločné s Maticou slovenskou.
Dr. J. Polakovič
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Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár včera podpísali v Bratislave
Memorandum o spolupráci. Obe strany sa tým spoločne prihlásili k národnohistorickému odkazu Slovenského národného obrodenia z rokov 1848-49,
všeslovanskej idey a odboja proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu z
rokov 1944-45.
„Memorandum o spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
je naším spoločným odkazom verejnosti, že Slovenské národné obrodenie,
všeslovanská idea aj odboj proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu patria k
základným ideovým pilierom vzniku samostatnej a demokratickej Slovenskej
republiky v roku 1993,“ povedal po podpise memoranda šéf Matice Marián
Gešper. V meruôsmych rokoch vrcholil otvorený zápas o uznanie slovenského
národa v Rakúsko-Uhorsku, pokračoval v roku 1863 pod vedením Matice

slovenskej, a napokon slovenskí legionári tvorili prvý náš zahraničný odboj
počas prvej svetovej vojny.
Slovenský
zväz
protifašistických
bojovníkov
má
korene
v
národnooslobodzovacom boji proti fašizmu a nacizmu, ktorý je trvalou súčasťou
výchovy a vzdelávania. „Toto memorandum sme podpísali práve preto, aby sme
v určitých veciach smerovali rovnako s cieľom vplývať na verejnosť, ale aby sme
aj spolupracovali s ďalšími našimi partnermi, ako je Združenie miest a obcí
Slovenska, ministerstvo kultúry či ministerstvo obrany. Verím v úspech tohto
memoranda a o rok budeme môcť povedať, čo sa nám spoločne podarilo a čo
môžeme vylepšiť,“ vyjadril sa predseda protifašistického zväzu Pavol Sečkár.
Zväz i Matica sa zhodli na tom, že majú spoločné ciele v hlbokom historickom
poznaní i súčasnom pôsobení na národno-vlastenecké konanie.
Matičiari a protifašisti budú spolupracovať pri pietnych spomienkach na
historické udalosti a významné osobnosti, pôsobení na výchovu a vzdelávanie
mladej generácie, organizovaní odborných seminárov, konferencií, výstav a vo
vlastných médiách budú vzájomne informovať o svojich aktivitách.
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