Matica slovenská už vie čo majú robiť iní, ale ani po desiatich rokoch
ešte stále nevie, čo má robiť ona
Po takmer 10-ročnej práci na programe Matice slovenskej konečne vyprodukovali anonymní
autori elaborát Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej, pozostávajúci z13 otázok na ktoré
neboli schopní dať žiadnu odpoveď. A tento paškvil (o rozsahu jednej strany!) predložili
verejnosti ako výsledok svojej takmer desaťročnej práce, za ktorú v Matici poberali plat.
Nejestvuje snáď lepší dôkaz o bezbrehom plytvaní finančnými prostriedkami daňových
poplatníkov než je zverejnený 13-bodový elaborát. Dúfam, že si tento slaboduchý výplod
všimne aj akademická a univerzitná obec a ujasní si, ako vyzerá súčasná matičná veda.
Aktuálna situácia v Matici slovenskej je totiž taká, že o vede a jej smerovaní rozhoduje
absolútne nekompetentný výbor Matice slovenskej, ktorý vo svojej drvivej väčšine tvoria
vyslovení analfabeti a nedoukovia. Podľa názoru týchto diletantov vedu v Matici slovenskej
vraj robia „všetci“: od Vydavateľstva Matice slovenskej, vedeckých ústavov až po Mladú
Maticu, sekretariáty, vrátane Informačného ústredia. Členovia Mladej Matice „robia vedu“
takým spôsobom, že sa oblečú do dobových uniforiem a hrajú sa na partizánov, gardistov,
vojakov, kurucov. A, samozrejme, dajú si za to výdatne zaplatiť, ako „renomovaní vedeckí
pracovníci.“ Platený predseda Dozorného výboru MS dostáva pravidelne svoj plat, je
spokojný a tvári sa, že je všetko v úplnom poriadku. Zdá sa, že ani Ministerstvo kultúry SR
nezaujíma, ako sa v Matici nakladá s peniazmi daňových poplatníkov, určenými na vedeckú
činnosť, ktoré sa strácajú v bezodnej matičnej diere. Snáď pani ministerku kultúry zobudí
z hlbokého spánku publikovaný paškvil Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej...
http://matica.sk/sucasne-ideove-poslanie/
http://matica.sk/sucasne-ideove-poslanie-matice-slovenskej-vo-vztahu-k-slovenskemunarodu-slovenskej-republike-a-spolocnosti/
Autori paškvilu sa tvária, akoby Matica ani nepôsobila na Slovensku, ale na akejsi vzdialenej
galaxii, z ktorej bohorovne zvestuje slovenskému národu, čo všetko má robiť, aby si uchoval
a ďalej rozvíjal svoju kultúru a identitu. Najzaujímavejšie na celom pamflete je, že v sa v ňom
neuvádza, čo konkrétne Matica slovenská, žijúca z peňazí daňových poplatníkov, urobí pre
slovenský národ, slovenskú štátnosť, kultúru, národnú identitu a kedy už konečne si začne
plniť úlohy vyplývajúce jej zo zákona NR SR o Matici slovenskej. Táto otázka je pre matičné
vedenie tabu.
Nedoukovia a diletanti z Matice slovenskej, napriek tomu, že avizujú odpovede na nimi
položené otázky, neodpovedali ani na jednu z nich. V snahe pomôcť im, pokúsime sa formou
stručného komentára rozlúštiť záhadu trinástich „matičných výkrikov do tmy.“
(vd)

Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej vo vzťahu k slovenskému
národu, Slovenskej republike a spoločnosti
Načo je nám dnes Matica slovenská? Aký zmysel má v 21. storočí? Aj takéto otázky sa
objavujú vo verejnom priestore a my na ne odpovedáme. Prečítajte si súčasné ideové poslanie
Matice slovenskej vo vzťahu k slovenskému národu, Slovenskej republike a spoločnosti.
1. Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne.
Poznamenávame: Tento poznatok je po desiatich rokoch práce na programe Matice
slovenskej skutočne objavom storočia! Matičiarov a slovenskú verejnosť však
v prvom rade zaujíma: Ako sa Matica slovenská chce, materiálne a duchovne, starať
o slovenský štát?
2. Popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových
a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky.
Poznamenávame: V prvom rade nás však zaujíma, ako chce Matica slovenská
uchovávať a rozvíjať kultúrne, ideové a historické tradície Slovenskej republiky?
3. Národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja Matica
slovenská.
Poznamenávame: Je to nabubrená lož. Matica slovenská už dávno nie je „masovou
organizáciou“ a jej reálny vplyv na kultúrno-spoločenské dianie je z celoslovenského
hľadiska nulový. Pri živote udržiavajú matičnú myšlienku v regiónoch len miestne
odbory MS na čele s dobrovoľnými funkcionármi a aktivistami, ale nie platení
„profesionálni Slováci“ vo vedení Matice slovenskej. Na južnom Slovensku vôbec
necítime, že by Matica existovala. Skôr naopak. Matičiari sa prvýkrát vo svojej histórii
museli spojiť s maďarskými starostami na južnom Slovensku, aby zabránili
Gešperovmu vedeniu MS zlikvidovať Dom Matice slovenskej vo Fiľakove.
4. Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo
vlastnom štáte. K týmto garanciám patrí aj zákonom ručená existencia verejnoprávnej,
národnej ustanovizne Matice slovenskej.
Poznamenávame: A kto to právo na „garanciu“ upiera Slovákom vo vlastnom štáte?
Štylizácia uvedenej vety vypovedá všeličo o jej autorovi. S tým „ručením“ existencie
„verejnoprávnej, národnej ustanovizne Matice slovenskej“ je už zložitejšie. Nikto iný,
než „profesionálni Slováci“ vo vedení Matice slovenskej, nie je najväčším
nebezpečenstvom pre Maticu slovenskú: finančne vysávajú nielen Maticu slovenskú,
ale aj Neografiu v Martine; zdecimovali a umŕtvili členskú základňu MS najmä na
južnom a západnom Slovensku; starostlivosť o zahraničných Slovákov zredukovali na
zahraničné výlety vedenia Matice slovenskej; znefunkčnili a umŕtvili odborné
a vedecké pracoviská a to až v takej miere, že Matica slovenská prestala plniť funkciu
vyplývajúcu jej zo zákona NR SR o Matici slovenskej. Toto neurobili Matici jej
„nepriatelia“, ale bývalý predseda MS Marián Tkáč a súčasný predseda MS Marián
Gešper.

5. Matica slovenská je nadstranícka a nadkonfesionálna ustanovizeň pre všetkých
Slovákov a Slovenky, ktorí cez vlasteneckú optiku vidia demokratické Slovensko a
slobodný slovenský národ ako pevné, nezávislé a sebavedomé súčasti modernej
Európy a sveta.
Poznamenávame: Vedenie Matice slovenskej sa cez „vlasteneckú optiku“ pozerá
predovšetkým na svoje osobné finančné príjmy z Matice a z Neografie, ako aj na svoje
neustále sa zvyšujúce nároky na finančné odmeny. Ako si predstavuje Gešperov klan
„profesionálnych Slovákov“ nadstraníckosť Matice slovenskej svedčia ich konkrétne
činy a nie prázdne reči na zavádzanie verejnosti. Najprv „profesionálni Slováci“
spájali Maticu slovenskú s Ficom. Keď im to s Ficom a so Smerom nevychádzalo, tak
ako si to predstavovali, začali spájať Maticu so Slovenskou národnou stranou. Matica,
v rozpore so zákonom NR SR o Matici slovenskej, sa priamo zúčastňovala na
predvolebných zhromaždeniach SNS v roku 2012. Známe sa stalo najmä vystúpenie
Tkáča v Revúcej, kde za prítomnosti predsedu SNS A. Danka vyhlásil, že Matica
v parlamentných voľbách podporuje SNS. Keď to Tkáčovi a Gešperovi nevyšlo ani so
SNS začali koketovať s Mariánom Kotlebom. Nakoniec, „nadstraníckej“ Matici
zostali už len Slovenskí branci. „Profesionálni Slováci“ v Matici slovenskej
skompromitovali Maticu slovenskú a matičné hnutie.
Počas prezidentskej kampane v roku 2014, do ktorej sa v rozpore so zákonom NR SR
o Matici slovenskej a v rozpore s deklarovanou nadstraníckosťou aktívne zapojilo aj
vedenie Matice slovenskej, bolo Tkáčom a Gešperom vytýčené ústredné mobilizačné
volebné heslo:
MATICA ZA FICA!

Výzva predstaviteľov, osobností a členov Matice slovenskej
Opäť nám raz ide takmer o všetko: o charakter nášho štátu, dokonca o jeho existenciu. Pre
našu vlasť, naše Slovensko, bude na prospech jeho občanov, ak bude na čele štátu stáť známy
politik, preverený v životných skúškach. Zakladajúci člen Matice slovenskej – ROBERT
FICO – sa osobnou účasťou a podporou matičných aktivít na počesť osobností a udalostí
slovenských dejín vyprofiloval ako vlastenec a ochranca našej štátnosti.
Matica slovenská už 150 rokov stráži slovenské tradície, život a národ slovenský, podporuje
národné a sociálne práva Sloveniek a Slovákov a bráni národno-štátne záujmy. Vyzývame
všetkých svojich členov, sympatizantov, osobnosti a vlastencov, ktorým v hrudi bije
slovenské srdce, aby v sobotu 29. marca 2014 prišli k volebným urnám a volili Róberta Fica.
Ako občania máme plné právo voliť a zvoliť si vlasteneckého prezidenta!
25. marca 2014.
Podpísaní:
Marián Tkáč, predseda MS; Imrich Kružliak, politik a spisovateľ; Tibor Mikuš, predseda
TTSK a člen výboru MS; Jaroslav Rezník st., spisovateľ; Jozef Šimonovič, 1. podpredseda
MS; Marián Gešper, 2. podpredseda MS; Drahoslav Machala, reportér a spisovateľ; Viliam
Oberhauser, člen predsedníctva MS; Libuša Klučková, členka výboru MS; Maroš Smolec,
člen výboru MS; Štefan Martinkovič, predseda DV MS; Jaroslav Chovanec, podpredseda DV

MS; Jozef Kollár, člen prezídia MS; Miroslav Holečko, člen prezídia MS; Eva Kristínová,
herečka a čestná predsedníčka MO MS; Miroslav Bielik, predseda SSS; Daniela Suchá,
riaditeľka DMS; Peter Mulík, tajomník MS; Pavol Parenička, tajomník MS; Marek Hanuska,
tajomník MS; Michal Válent, univ. profesor; Ivan Janičina, vlastenec; Marián Polonský,
výtvarník; Miroslav Pius, historik a básnik; Kamil Haťapka, exposlanec NRSR a vlastenec,
Ever Puček, výtvarník, Ondrej Zimka, výtvarník; Ondrej IV. Zimka, sochár; Jozef Darmo, VŠ
pedagóg.
(Poznámka: zvýraznení signatári tvoria v súčasnosti vedenie MS)

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019
Podľa dobre informovaného zdroja z Martina „profesionálni Slováci“ v Matici slovenskej
nechcú v tohtoročných prezidentských voľbách ponechať nič náhode. Údajne majú v hre až
dvoch kandidátov. Prvým kandidátom Gešpera a spol. sa má údajne stať Štefan Harabin,
ktorého doposiaľ pozývali takmer na každé celomatičné podujatie, aby sa s ním matičiari
oboznámili. Sprevádzal ho pritom bývalý predseda MS Marián Tkáč, ktorý tvrdo loboval
v Harabinov prospech.
Ak by Harabin neprešiel do druhého kola majú vraj v zálohe svojho bieleho koňa Bélu
Bugára, ktorému už bývalý predseda MS Marián Tkáč verejne ponúkal členstvo v Matici
slovenskej a jeho neskoršieho spolustraníka z Mostu-Híd, Andreja Hrnčiara, pretláčal na post
1. podpredsedu MS. Nakoniec, v rozpore so Stanovami MS, sa kontroverzný martinský
podnikateľ, Hrnčiar, stal „čestným podpredsedom Matice slovenskej“. Tkáč a Gešper, zradili
Slovákov na južnom Slovensku. Tkáč v roku 2012 navštívil splnomocnenca vlády SR pre
národnosti Lászlóa Nagya. Stretnutie Tkáča s Nagyom bolo medializované ako prelomové
stretnutie: „našli veľmi rýchlo spoločnú reč.“ Tkáč sa na stretnutí vyjadril, že by privítal, keby
členmi miestnych odborov boli na južnom Slovensku aj občania maďarskej národnosti.
Tkáčovi totiž nestačilo, že Maďari na južnom Slovensku úplne ovládli obecné a mestské
zastupiteľstvá (štátnu a verejnú správu) a „demokraticky diktujú“ svoju nacionalistickú vôľu
Slovákom. Krikľavým príkladom je najmä slovenské školstvo na južnom Slovensku. Tkáč
chcel, aby podobným spôsobom ovládli Maďari aj miestne odbory MS. Po stretnutí s Nagyom
vyhlásil Tkáč v žilinskej televízii Patriot, že je potrebné novelizovať ústavný zákon o štátnom
jazyku v tom zmysle, aby zakotvil aj jazykové práva národnostných menšín. Ako v tejto
súvislosti vyzdvihol, nie je vraj na tom nič zlého, keby občania maďarskej národnosti mohli
komunikovať vo svojom materinskom jazyku hoci aj v Žiline.
Strategické spojenectvo s Bugárom je hlavným dôvodom, prečo maďaróni Tkáč a Gešper,
umŕtvovali a umŕtvujú matičné hnutie a matičné pracoviská na južnom Slovensku (Fiľakovo,
Šurany). Tak ako Tkáč, ani Gešper nemá záujem, aby fungovalo matičné Stredisko
národnostných vzťahov s dvoma(!) pracovníkmi. Gešper znefunkčnil toto pracovisko, ktoré
nám bolo kedysi veľmi nápomocné: riaditeľka sídli v Štúrove a druhý pracovník, absolvent
teológie(!), sedí v Martine. Na južnom Slovensku o ňom nikto nič nevie. Ale zato vie úžasne
perliť o svetobornej historickej misii Slovákov a o Slovensku ako „jadre a srdci slovanskej
kresťanskej civilizácie“. Z umŕtveného Strediska národnostných vzťahov sa stala typická
trafika pre členov Mladej Matice, rovnako, ako je to aj v prípade iných odborných pracovísk.
Podľa dobre informovaného zdroja z Martina Gešper a spol. majú vraj už pripravené aj
volebné heslá pre tohtoročnú prezidentskú kampaň. Podobne, ako to bolo v roku 2014, keď
podporovali Róberta Fica pod heslom: Matica za Fica.

Na podporu prezidentského kandidáta Štefana Harabina majú údajne pripravené dve heslá:
a/ Matica k nebesiam ruky spína – voľte matičného brata Harabina!
b/ Matica Slovač zvoláva – voľte Harabina Štefana!
Ak by top kandidát Matice slovenskej, Štefan Harabin, neprešiel a do druhého kola
prezidentských volieb by sa dostal Béla Bugár, v takom prípade Gešper a spol. údajne
podporia jeho kandidatúru na prezidenta SR. Ústredným volebným sloganom na Bugárovu
podporu vraj bude:
Matica náruč otvára – voľte Bélu Bugára!
Pod tou otvorenou náručou Matice Gešper a spol. pravdepodobne myslia, že na južnom
Slovensku začnú organizovať maďarské miestne odbory MS a budú sa usilovať o novelizáciu
ústavného zákona NR SR o štátnom jazyku, tak, ako to už avizoval bývalý predseda Tkáč.
Povráva sa, že hlavnou podmienkou Matice slovenskej pri jej podpore prezidentských
kandidátov je základný princíp, ktorý uplatňovali už pri podpore prezidentského kandidáta
Fica: Matica slovenská podporí ktoréhokoľvek kandidáta a to bez politického rozdielu, bez
rozdielu národnosti, vierovyznania, svetonázoru, ktorý sa zaviaže, že po svojom zvolení
zabezpečí vedeniu Matice slovenskej taký prísun financií zo štátneho rozpočtu, aby malo
dostatok finančných prostriedkov na platy a na zvyšovanie odmien pre „profesionálnych
Slovákov“.

6. V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá
západnej Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý
pre každú krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o
sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.
Poznamenávame: To je síce pekné, že Matica chce vzdorovať medzinárodnému
terorizmu a riešiť sociálnu nerovnosť vo svetovom meradle a to podporou „povedomia
o Slovensku.“ Najprv by však mali vysvetliť čo to je „povedomie o Slovensku“?
7. Emancipácia Slovákov sa neskončila vznikom samostatnej Slovenskej republiky.
Každý deň sa usilujeme získať si rešpektované miesto medzi národmi sveta.
Budúcnosť Slovenska závisí od snahy každého jednotlivca.
Poznamenávame: Na čo všetko neprišli matiční diletanti! Nás však predovšetkým
zaujíma, čo chce konkrétne chce Matica slovenská urobiť pre slovenský národ, aby
bol rešpektovaným národom v medzinárodnom spoločenstve? A o tom mlčia!
8. Lepšie a sebavedomejšie Slovensko v európskom, slovanskom a svetovom
spoločenstve nedosiahneme bez duchovne sebavedomého slovenského národa. Matica
slovenská každodennou činnosťou podporuje hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoju
slovenskosť a krajinu.
Poznamenávame: Opakujeme, chýba nám to podstatné: Ako Matica slovenská
konkrétne podporuje hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoju kultúru a krajinu?
Zvyšovaním platov a odmien pre „profesionálnych Slovákov“ a vysávaním finančných
prostriedkov z Neografie to určite nedosiahne.

9. Dejiny slovenského národa sú plné vzdelaných, pracovitých a odvážnych osobností,
ktoré sú pre súčasné generácie obrovským zdrojom inšpirácie pre ich vlastný
osobnostný a profesionálny rozvoj.
Poznamenávame: Múdre slová. Potom však nechápeme, prečo výbor Matice
slovenskej opustila všetka inteligencia? Prečo Tkáč s Gešperom úplne zdecimovali
a znefunkčnili vedecké a odborné pracoviská Matice slovenskej: Krajanské múzeum
(1 pracovník), Slovenský literárny ústav (1 pracovník), Stredisko národnostných
vzťahov (2 pracovníci), Slovenský historický ústav (2 pracovníci), Vydavateľstvo
Matice slovenskej (4 pracovníci)?
10. Slovenská ľudová kultúra a umenie podľa predstaviteľov romantizmu zosobňujú dušu
slovenského národa. Matica slovenská sa stará o túto dušu, aby ju mohla aj naďalej
odovzdávať nastupujúcim generáciám.
Poznamenávame: Myslíme si, že na južnom Slovensku by sme nemohli nič vytknúť
„profesionálnym Slovákom“ vo vedení Matice, keby sa v prvom rade postarali o „dušu
Matice slovenskej“ aspoň tak, ako sa starajú o svoje vlastné viaczdrojové finančné
príjmy z Matice a Neografie.
11. Ak sa má svet pozerať na Slovensko a jeho štátotvorný národ s rešpektom, najprv sa
tak musia Slováci pozerať jeden na druhého.
Poznamenávame: Nebolo by poctivejšie najprv si pozametať pred vlastným prahom?
Také nevraživé osobné vzťahy, aké panujú v Gešperovej Matici, ešte nikdy v dejinách
Matice slovenskej neboli.
12. Matica slovenská chráni, zveľaďuje a šíri slovenskú civilizáciu. Slovenská civilizácia
je civilizáciou dobra, civilizáciou ľudskosti, ktorá rešpektuje a ctí stvoriteľa i
dôstojnosť každej ľudskej a živej bytosti. Slovenská civilizácia je zároveň jadrom,
centrom a srdcom slovanskej kresťanskej civilizácie.
Poznamenávame: Toto je tkáčovsko-gešperovská diagnóza. Nechávame to na
zhodnotenie psychiatra, nechceme mu fušovať do remesla. („Slovenská civilizácia je
jadrom, centrom a srdcom slovanskej kresťanskej civilizácie“.)
13. Matica slovenská má poslanie obrodiť slovenskú – slovanskú kresťanskú civilizáciu.
Svoje civilizačné poslanie naplní tak, že sa stane platformou, koordinátorom
a prirodzenou autoritou pre všetkých slovenských ľudí, ktorí milujú svoj národ i svoju
vlasť a aktívne pre ne pracujú na rôznych poliach pôsobnosti, či už individuálne alebo
združení v občianskych združeniach.
Poznamenávame: Myslíme si, že autori by si mali najprv prečítať zákon NR SR
o Matici slovenskej a oboznámiť sa s poslaním Matice, ktoré si Matica neplní. Potom
by snáď prestali blúzniť o historickom poslaní Matice obrodiť „slovensko-slovanskú
kresťanskú civilizáciu“. Žijú vôbec títo pomätenci v reálnom svete? V prvom rade sa
Matica slovenská musí zbaviť týchto diletantov, šarlatánov, nedoukov a až potom
bude možná skutočná obroda Matice slovenskej, ako aj samotnej matičnej idey.

http://matica.sk/sucasne-ideove-poslanie/

http://matica.sk/sucasne-ideove-poslanie-matice-slovenskej-vo-vztahu-k-slovenskemunarodu-slovenskej-republike-a-spolocnosti/

Vedenie MS sa usiluje ukryť pred verejnosťou paškvil, ktorý neznámi „matiční vedci“
vyprodukovali po desiatich rokoch intenzívnej práce na novom smerovaní a ideovom poslaní
Matice slovenskej. V súčasnosti je tento paškvil dostupný už na zmenenej e-mailovej adrese:
http://matica.sk/sucasne-ideove-poslanie/
Z dôvodu, že by vedenie MS chcelo odstrániť tento nepodarok a v tichosti ho zamiesť pod
koberec (nebolo by to prvýkrát), rozhodli sme sa ho uverejniť v jeho pôvodnej podobe.

Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej
•

Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne.

•

Popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových a
historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky.

•

Národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja Matica
slovenská.

•

Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo vlastnom
štáte. K týmto garanciám patrí aj zákonom ručená existencia verejnoprávnej, národnej
ustanovizne Matice slovenskej.

•

Matica slovenská je nestranícka a nekonfesionálna ustanovizeň pre všetkých Slovákov a
Slovenky, ktorí cez vlasteneckú optiku vidia demokratické Slovensko a slobodný slovenský
národ ako pevné, nezávislé a sebavedomé súčasti modernej Európy a sveta.

•

V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej
Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý pre každú
krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a
suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.

•

Každý deň sa usilujeme získať si rešpektované miesto medzi národmi sveta. Budúcnosť
Slovenska závisí od snahy každého jednotlivca.

•

Lepšie a sebavedomejšie Slovensko v európskom, slovanskom a svetovom spoločenstve
nedosiahneme bez duchovne sebavedomého slovenského národa. Matica slovenská
každodennou činnosťou podporuje hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoju slovenskosť a
krajinu.

•

Dejiny slovenského národa sú plné vzdelaných, pracovitých a odvážnych osobností, ktoré
sú pre súčasné generácie obrovským zdrojom inšpirácie pre ich vlastný osobnostný a
profesionálny rozvoj.

•

Slovenská ľudová kultúra a umenie podľa predstaviteľov romantizmu zosobňujú dušu
slovenského národa. Matica slovenská sa stará o túto dušu, aby ju mohla aj naďalej
odovzdávať nastupujúcim generáciám.

•

Ak sa má svet pozerať na Slovensko a jeho štátotvorný národ s rešpektom, najprv sa tak
musia Slováci pozerať jeden na druhého.

