Gešperov náhubkový zákon
Ešte sa nestalo v dejinách Matice slovenskej, aby jej predseda, alebo ktorýkoľvek iný matičný
funkcionár, zneužíval a prekračoval svoje kompetencie tak, ako to v súčasnosti robí predseda
MS Gešper. Nielenže otvorene ignoruje právnu subjektivitu matičných ústavov a odborných
pracovísk a svojvoľne zasahuje do ich činnosti, ale ignoruje právnu subjektivitu aj vedeckých
odborov MS. Gešper hrubým spôsobom porušuje zákon NR SR o Matici slovenskej, ako aj
Stanovy Matice slovenskej, a to všetko za tichého mlčania (podpory?) predsedu Dozorného
výboru MS Martinkoviča. Totiž, Gešper a nie výbor vedeckého odboru rozhoduje o tom čo
môže a čo nemôže robiť vedecký odbor. Najnovšie sa tak stalo v prípade uverejnenia
vyhlásenia Historického odboru MS, týkajúceho sa premenovania časti Vajanského nábrežia
na námestie T. G. Masaryka v Bratislave. Gešper, nad rámec svojich kompetencií, svojvoľne
zakázal, aby Historický odbor MS publikoval k premenovaniu svoje stanovisko. Nechcel, aby
vyhlásenie bolo spájané s Maticou slovenskou. Je evidentné, že sa obával, aby najbližšia
vláda neskrátila Matici finančné dotácie a nezostalo by mu na mzdy. A práve výdatné
finančné príjmy z Matice a z Neografie a.s. v Martine je to hlavné, čo ho, spolu so svojimi
kumpánmi z Mladej Matice, drží v Matici slovenskej. Ako ukazuje aj prípad zákazu
publikovania vyhlásenia Historického odboru MS, gešperovcom z Mladej Matice o nič iné
nejde, len a len o peniaze. Nikto z Ministerstva kultúry SR a ani z príslušného gesčného
výboru NR SR nekontroluje tieto pijavice, či si Matica vôbec plní úlohy vyplývajúce jej zo
zákona NR SR o Matici slovenskej. Tak, ako sa plytvá z peniazmi daňových poplatníkov
v Matici slovenskej, neplytvá sa v žiadnej príspevkovej organizácii napojenej na štátny
rozpočet.
Vážení matičiari a matičiarky,
potrebujeme takúto Maticu slovenskú, ktorá nie je schopná a ani ochotná zastať sa
elementárnych záujmov slovenského národa a jej hlavnou úlohou je len uspokojovať rastúce
finančné nároky volených(!) funkcionárov Matice slovenskej?
(vd)

Ctení všetci, isto viete, že dnes o 13.00 má byť premenovaná časť dunajského nábrežia v
Bratislave z Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka.
Táto protislovenská a protikresťanská akcia mesta resp. jeho slniečkárskych mestských politikov
je zauchom do tváre slovenského národa i jeho štátu, pľuvancom do tváre historickej pravdy a v
konečnom dôsledku dielom síl, ktorých cieľom je vzbura proti Bohu a prirodzenému právu. Včera
sme preto skoncipovali vyhlásenie Slovenskej verejnosti, pod ktoré sa podpísala skupina
slovenských historikov, aj keď ich inštitúcia nezaštítila. Vyhlásenie ešte večer odišlo viacerým
médiám, ale neviem, či ho niektoré uverejní. Text si Vám dovoľujem poslať na vedomie.
S pozdravom
Emília Hrabovec

Slovenskej verejnosti
Dňa 13. júna 2019 má byť časť bratislavského dunajského nábrežia, ktoré nesie meno po veľkej
osobnosti slovenských dejín – Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, premenované na Námestie T.
G. Masaryka. Túto skutočnosť vnímame ako verejné zaucho slovenskému národu i Slovenskej
republike.
Tomáš Garrigue Masaryk nikdy neuznal existenciu svojbytného slovenského národa, ale vnímal
Slovákov iba ako vetvu jednotného „československého” národa.
Masaryk nedodržal Pittsburskú dohodu z 30. mája 1918, ktorá zaručovala Slovákom v budúcom
česko-slovenskom š táte autonómne postavenie a ktorú Masaryk dvakrát podpísal, po druhýkrát
v novembri 1918 už ako zvolený prezident republiky. V roku 1929 ju dokonca vyhlásil za falzum.
Za Masarykovho prezidentovania, s jeho plným vedomím a podporou bol nastolený tvrdý
centralizmus, zavládla cenzúra, slovenskí autonomisti boli prenasledovaní a väznení. On sám
všetkými spôsobmi podporoval snahy o národné splynutie Slovákov a Čechov, či skôr o
asimiláciu slovenského národa do českého. Finančne podporil kontroverzné Pravidlá
slovenského pravopisu z roku 1931, ktoré programovo počešťovali slovenský jazyk, značné
finančné čiastky venoval aj na podporu iniciatív rozkladajúcich autonomistické hnutie.
Z prostriedkov Kancelárie prezidenta republiky vynakladal Masaryk veľké finančné čiastky na
podporu zahraničnej propagandy a vedeckých diel v zahraničí, ktoré popierali existenciu
slovenského národa a hanobili slovenské národné snaženia a ich reprezentantov.
Masaryk bol otvoreným odporcom Katolíckej cirkvi i tradičného konzervatívneho slovenského
evanjelictva, na slovenských školách a vo verejnom priestore podporoval duchovné a kultúrne
prúdenia a počiny, ktoré boli v otvorenom rozpore so slovenskými národnými a náboženskými
tradíciami, nevyhovel ani opakovane predostretej žiadosti slovenských biskupov o obnovenie
katolíckych gymnázií na Slovensku. Mal tiež vážnu spoluzodpovednosť za opakované krízy vo
vzájomných vzťahoch so Svätou stolicou.
Napriek opakovaným žiadostiam Štefánikovej rodiny Masaryk nikdy nedal riadne vyšetriť tragickú
smrť M. R. Štefánika v roku 1919.
Svetozár Hurban Vajanský bol ostrým kritikom politiky Tomáša G. Masaryka a jeho
protislovenskej ideológie čechoslovakizmu. Dokonca napísal satirický román Kotlín, v ktorej
pranieroval práve Masaryka, hlavnú postavu románu.
Skutočnosť, že práve časť Vajanského nábrežia má byť premenovaná po Masarykovi, preto
vnímame aj ako prejav neúcty voči tejto mimoriadnej osobnosti slovenského národa.
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