Vážený pán Havran,

ďakujeme vám za vaše návrhy a postrehy. Nemali sme problém uverejniť váš článok na našej webovej
stránke Obrodená Matica, a to aj napriek tomu, že nie so všetkými vašimi názormi súhlasíme. Silne
pochybujeme, že by váš článok uverejnili na stránkach Slovenských národných novín. A práve cenzúra
v Matici slovenskej bola tým hlavným dôvodom, prečo sme boli nútení založiť webovú stránku Obrodená
Matica, aby aj náš hlas zaznel v Matici slovenskej a nielen ten dominujúci oficiálny a oslavný .
Pravdepodobne nepoznáte situáciu, aká je v súčasnej Matici slovenskej. V matičných časopisoch a na
matičnej webovej stránke už sedem rokov panuje silná cenzúra, podobná tej z čias normalizácie. To je aj
hlavný dôvod prečo v Matici nebola a ani nebude žiadna zmysluplná diskusia týkajúca sa či už aktuálnych
otázok matičného života, alebo smerovania Matice slovenskej. Autori článkov na našej webovej stránke
sa nepodieľali a ani sa nepodieľajú na rozbíjaní Matice, ako nám to podsúvate, ale si len uplatňujú
Ústavou SR, ako aj Stanovami MS garantované právo na vlastný názor, keďže súčasné vedenie Matice im
upiera možnosť prezentovať svoje názory v matičných médiách. Skúste si odpovedať na otázku, prečo na
stránkach SNN, alebo na matičnom webe nie sú uverejňované kritické názory na dianie v MS, prečo
neprebieha žiadna diskusia? Odpoveď je jednoduchá – matičná tlač je znormalizovaná! A určite nám dáte
za pravdu, že je toho dosť, o čom sa dá písať a čo sa dá kritizovať.
Súčasné vedenie Matice slovenskej tak skompromitovalo vo verejnosti Maticu, že sa z nej stala
spoločensky neakceptovateľná ustanovizeň, aby sme parafrázovali slová ministra kultúry Maďariča. Toto
nie je ojedinelý názor, ale, žiaľ, všeobecne prevládajúci. V dôsledku celkového úpadku matičného života
vyhnalo súčasné vedenie Maticu z jej historického centra, z Martina, povestného augustovými národnými
púťami. A v súčasnosti, aby zabezpečilo účasť na „svojich“ podujatiach, je Matica nútená putovať po
rôznych jarmokoch. Rozjarených jarmočníkov potom vedenie Matice prezentuje ako „účastníkov na
bohato navštívených matičných podujatiach“. Najbližšie takéto podujatie sa má konať na septembrovom
trnavskom jarmoku. Toto sú dôvody, prečo vznikla webová stránka Obrodená Matica. Ak by Matica
slovenská bola demokratickou inštitúciou a plnila si svoje celospoločenské poslanie, tak by webová
stránka Obrodená Matica vôbec nebola potrebná...
Domnievame sa, že váš návrh na založenie nového celoslovenského odboru MS má byť akousi náhradou
za neschopný výbor Matice slovenskej. Z veľkej časti ho už 7 rokov tvoria zamestnanci MS a sú väčšinou
nekvalifikovaní. Tragédiou je, že nemajú ani len tušenie, čo je to Matica slovenská. Veľká časť členov
výboru po celé funkčné obdobie nepredložila žiaden návrh a niektorí neprehovorili ani len jedno – jediné
slovo.
Pán Havran,
načo máme vymýšľať „mozgové trusty“, keď túto úlohu, vyplývajúcu zo Stanov MS, má plniť výbor MS,
najvyšší matičný orgán medzi valnými zhromaždeniami? Ten „mozgový trust“, to by bol model ako za
komunizmu v 50. rokoch, keď nevzdelaní a neschopní riaditelia s červenou knižkou nevyhnutne
potrebovali, ak chceli viesť podnik, vzdelaných ľudí aj so zlým triednym pôvodom, ktorí v podstate za nich

ten podnik viedli. A sme pri koreni veci. Nevoľme do výboru nevzdelaných a nekompetentných ľudí.
Ľudí, ktorí sa chcú na Matici finančne priživovať. Iným spôsobom sa Matici slovenskej nedá pomôcť. Voliť
svojich zástupcov do výboru Matice slovenskej na blížiacom sa valnom zhromaždení je treba veľmi
rozvážne. Väčšinu výboru MS nemôžu tvoriť zamestnanci, ako sa to zaviedlo za Tkáča. Je to v príkrom
rozpore s matičnou tradíciou. Zamestnanci Matice slovenskej odsúhlasia svojim „chlebodarcom“ všetko,
a to aj bez diskusie, len aby neprišli o svoje zamestnanie, tak, ako sa to za posledných sedem rokov stalo
pravidlom.
Na novembrovom valnom zhromaždení Matice slovenskej vám želáme premyslený výber kandidátov,
ktorí nesklamali, ktorých dobre poznáte a majú vašu dôveru, ktorí sa nepodieľali na potláčaní demokracie
v Matici slovenskej a predovšetkým finančne z nej nekoristili...
editori

