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Do Slovenských národných novín napísala ich čitateľka prosbu, či by sa nemohli zaoberať aj
osobou Tibora Eliota Rostasa, ktorý je podľa jej slov človekom, ktorý obhajuje Ľudovíta
Štúra, je za to perzekvovaný štátnou mocou a noviny, ktoré založil Ľ. Štúr, sú k tomuto
prípadu mlčiace. Položila otázku, či necítia potrebu venovať sa jeho osobe?
Zo SNN jej prišla zamietavá odpoveď od zástupcu šéfredaktora Emila Semanca o tom, že
„napriek tomu, že v podstate sympatizujeme s postojmi pána Rostasa, periodikum Zem a
vek je do istej miery konkurenčné a málokedy sa stáva, že v takejto konštelácii a aktívne
pôsobiacemu publicistovi robíme až takýto PR. Netvrdíme, že pri vhodnej príležitosti nedáme
T. E. Rostasovi priestor aj v SNN, ale v čase, keď má na to dosť priestoru vo vlastnom
časopise, sa nám nezdá takáto ústretovosť aktuálna.“
Tento typ reakcie iba potvrdzuje tristnú realitu o skutočnom záujme „spájania pronárodných
síl“ a tiež fakt, že „úspech sa v našich končinách neodpúšťa“.
Svätopluk presne vedel, o čom hovorí, nesúdržnosť a ochota spojiť sa je nám po celé
generácia vlastná.
Na adresu Slovenských Národných Novín je nutné poznamenať známu skutočnosť, že v rámci
štátnej príspevkovej organizácie Matice slovenskej, ktorá robí všetko preto, aby bola v súlade
so svojim chlebodarcom, SNN nechcú a nemôžu zastávať názory a postoj reálnych odporcov
režimu, ktorý ich platí. Toto nie sú štúrovské časy, kedy mala Matica význam a naozaj
obhajovala slovenský ľud a jeho intelektuálov, toto sú časy, kedy Matica na čele s Mariánom
Gešperom obhajuje častokrát protislovenské záujmy jej štátnych donorov. Ak by bola Matica
slovenská tak, ako Zem&Vek, podporovaná výhradne od svojich členov a pronárodne
cítiacich ľudí, potom by si nikdy nedovolia vystupovať s takouto aroganciou.
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