(Rozhovor s novým predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom)

„Čaká nás rok, ktorý
je v mnohom výzvou...“
Najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov – Matica slovenská – má nového predsedu. Vo svojej
doterajšej histórii najmladšieho, keď sa ním – na základe volieb valného zhromaždenie MS 10.
novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši – stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda Marián
Gešper. JUDr. Marián Gešper sa narodil v r. 1980 v Považskej Bystrici, od detstva však žije vo
Vranove nad Topľou, kde absolvoval gymnázium, v r. 1998 – 2003 študoval odbor právo na
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, v r. 2004 získal titul JUDr. za rigoróznu prácu Štát a právo
Veľkej Moravy. Pôsobil ako právnik a samostatný advokát. Aktívnym členom MS je od roku 2002.
V r. 2010 – 2016 bol predsedom záujmového odboru Mladá Matica; od r. 2010 je členom Výboru
a ďalších ústredných orgánov MS, v r. 2013 – 2017 podpredseda MS pre členskú základňu. Venuje
sa publicistike ako autor štúdií a článkov z odborov biografia, národné, kultúrne a cirkevné dejiny
a právo, ktoré uverejňuje v periodikách Slovenské národné noviny a Slovenské pohľady, ale aj
v magazíne Slovensko, Bulletine slovenskej advokácie, Evanjelickom posle spod Tatier... O svojom
pôsobení v Matici a predstavách, ako a kam viesť túto inštitúciu viac povedal v nasledujúcom
rozhovore.
Text: Maroš Smolec a Igor Válek | Foto: redakcia a archív

Nový predseda. Marián Gešper krátko po zvolení do funkcie

n Poďme trochu rekapitulačne aj
chronologicky. Matične ste vyrástli v Mladej Matici ako jej predseda. Na valnom zhromaždení sa viacero mladých matičiarov dostalo aj
do výboru MS. Je takáto generačná výmena pre Maticu potrebná a
v čom jej prospeje?
V Matici slovenskej som začal od
najnižších funkcií, čím som získal
určitú vývojovú výhodu s možnosťou pochopiť procesy, ktoré určujú
vnútorný matičný život. Účinkovanie v Mladej Matici (MM) hralo kľúčovú úlohu vo formovaní môjho národného presvedčenia, ale aj v praktickom pohľade na škálu vnútorných a vonkajších problémov, s ktorými sa Matica slovenská borila. A
predovšetkým v pochopení ich príčin. V rokoch 2002 – 2010 som pôsobil ako radový člen výboru odboru
MM vo Vranove nad Topľou, neskôr
ako predseda MO MS a až o pár
rokov ako člen krajskej rady. Tesne pred mojím zvolením za predsedu Mladej Matice som pôsobil aj
ako jej podpredseda a tieto funkcie som vykonával ako dobrovoľník.
Môj osud sa teda spojil s Maticou už
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v roku 2002, keď som vstúpil do jej
radov počas štúdia na právnickej fakulte v Košiciach, teda v období, keď
sa to národné medzi študentmi rozhodne nenosilo. Mladá Matica má
svoj jasný mládežnícky program
a ideu, ktorý aj postupne realizovala
a bol potvrdený 3. decembra 2016
na jej valnom zhromaždení v Prešove, kde bolo až sto mladých delegátov a hostí. Ostatné valné zhromaždenie Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši 10. až 11. novembra
tohto roku od základu zmenilo zloženie 38-členného výboru MS, takže je vidieť, že delegáti si priali zmenu aj v tomto dôležitom orgáne, a to
aj generačnú. Prospeje nám aj to,
že noví výborníci poznajú fungovanie matičnej organizácie a prevláda
stredná a mladá generácia s pragmatickejším pohľadom na vec. Veľmi ma teší, že medzi členmi výboru
sú aj aktivisti z Mladej Matice, teda
kolegovia z mladomatičného obdobia môjho snaženia, ktorí už preukázali svojou prácou, že vedia pracovať a nadchnúť sa pre národnú
ideu. Väčšina členov výboru je z radov dobrovoľníkov a to je taktiež pozitívum.
n Ste historicky najmladší predseda ustanovizne. Vnímate tento fakt
ako výhodu a či ako nevýhodu?
Je to často kladená a oprávnená
otázka. Byť predsedom našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne je veľká zodpovednosť bez
ohľadu na to, aký vek mal daný predseda vo chvíli voľby. Z pragmatickejšieho pohľadu je skôr významnejšie,
do akej miery predseda a ďalší členovia vedenia poznajú matičný život na ústredí a na úrovni miestnych
odborov. Ďalej koľko rokov pôsobia ako členovia Matice slovenskej,
koľko rokov sú aktívni v matičnom,
resp. národnom hnutí. Skúsenosti
z matičnej činnosti a organizovania
napr. jej podujatí sú výhodou pre
akéhokoľvek funkcionára MS, vek je
skôr druhoradý.
n Donedávna ste sa z pozície podpredsedu MS starali hlavne o členskú základňu MS. Aká je teda v súčasnosti táto základňa a tiež aktivita matičiarov?
Z členskej základne matičných
odborov som vyšiel a dlhé obdobie
pred tým, než som v roku 2011 začal

S mladými matičiarmi. Po vydarenom podujatí v Košiciach pred Hurbanom

pôsobiť na ústredí, som pôsobil práve v MO MS a MM. Činnosť matičných odborov je v súčasnosti výkladnou skriňou našej práce, dovolím si
povedať, že práve vďaka práci matičných odborov v súčinnosti s profesionálnymi domami a oblastnými
pracoviskami pomyselne žije Matica
slovenská aj v dnešnej dobe a s ňou i
národná idea v každom kúte Slovenskej republiky. V súčasnosti máme
celkovo viac ako 28 tisíc členov. Každoročne si však na základe pokynov
Členského ústredia v Martine matičné odbory aktualizujú svoje matričné knihy a členstvo sa podľa týchto
aktualizácií pohybuje medzi 28- až
29 tisíc. Matičné hnutie realizuje za
rok množstvo originálnych národných podujatí o významných osobnostiach a udalostiach, ďalej rôznorodé kultúrne, umelecké, folklórne podujatia, konferencie, semináre
a v neposlednom rade mládežnícke
akcie. Bohužiaľ, verejnosť o nich vie
iba málo. Profesionalizácia reportáží a internetovej prezentácie s napojením na SNN je nevyhnutná. Členská základňa je húževnatá vo svojej činnosti a nateraz stabilizovaná,
no potrebujeme ju reálnymi krokmi podpory krok po kroku zvyšovať. To si vyžaduje spoločné nasadenie všetkých – od ústredia až po regióny. Doba a vonkajšie tlaky nám
veľmi neprajú, predsa len nemáme
také podmienky na prácu ako za pô-

sobenia Štefana Krčméryho a J. C.
Hronského, no som presvedčený, že
sa nám podarí počet členov Matice
slovenskej posunúť dopredu.
n Ako vnímate Maticu a politiku?
V minulosti sa totiž viackrát zdalo,
že sa niektoré politické strany snažia na ňu vplývať. Je Matica politicky nezávislá?
Nezávislosť, nadrezortnosť a zjednocujúci charakter v zásade vymedzuje Matici úplne iné pole pôsobnosti, ako je to v klasickej politickej strane. Už pri vzniku dostala od
svojich národných zakladateľov pomyselný genetický kód nezávislosti, nadstraníckosti a nadkonfesijnosti. Matica je celonárodná inštitúcia
a nemôže patriť iba jednému politickému prúdu, strane a či hnutiu.
Zjednocovať v mene národnej idey
bez ohľadu na politické alebo iné
presvedčenie je naším imanentným
poslaním. Ak by sme s týmto princípom robili veľké kompromisy, isto
by sa nám to v budúcnosti vypomstilo. Symbolicky tu Matica slovenská
bola skôr, než vznikli prvé slovenské politické strany. Nezávislosť našej národnej a kultúrnej ustanovizne
musíme mať na zreteli pri všetkých
našich budúcich krokoch, plánovaných víziách a konceptoch práce.
n V jednom z prvých verejných vystúpení ste spomenuli, že Matica
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sa musí viac starať o podporu svojej kultúrnej činnosti – hoci napríklad folklórnym zoskupeniam...
Máte na takúto podporu vytvorený
systém a plán?
Podpora členskej základne združenej v miestnych odboroch a odboroch Mladej Matice, zvlášť v matičných folklórnych, divadelných
a iných umeleckých telesách sa musí
nevyhnutne zintenzívniť. Je to požiadavka, ktorá rezonuje v matičnom
hnutí dlhšie obdobie. Mnohé sme
už začali v posledných rokoch a už
pred voľbami sme urobili prvé kroky. Ťažko sa nám to však v členskom
pilieri presadzovalo, keďže Členské
ústredie MS nemalo finančné a hospodárske právomoci. Aj o základné veci sme museli pomyselne zápasiť, keďže mnohí nechápali požiadavky členskej základne. Z vlastnej iniciatívy Členské ústredie MS
v Martine napríklad vykonalo v rokoch 2016 a 2017 podrobnú analýzu folklórnych a umeleckých telies.
Máme teda predstavu o ich činnosti,
zastrešení v našich matičných štruktúrach, počte, akciách, ako aj folklórnom zameraní, teda či sú spevácke, tanečné, resp. spevácko-tanečné
a pod. Samotný mechanizmus by mal
ideálne smerovať k vytvoreniu osobitného fondu na podporu matičných folklórnych skupín a umeleckých kolektívov, to všetko však ešte
len musíme vyriešiť v najbližšom období. Budeme pokračovať už v začatom a to ešte intenzívnejšie zapájať naše umelecké kolektívy do hlavných aktivít MS. Netreba zabudnúť
aj na podporu prostredníctvom navýšenia dotácií z fondu pre matičné odbory, známeho ako „regionálna kultúra“. Aj tu sme presadili, aby
o ich rozdeľovaní rozhodovali jednotlivé krajské komisie, teda nie
jedna centrálna.
n Poďme v naznačenom ďalej – čo
veda v inštitúcii, ktorá stála pri zrode jej moderných podôb, spomeňme aspoň Národnú knižnicu, Akadémiu vied..., čo ďalej v 21. storočí?
Matičná veda zostáva dôležitou
časťou nášho snaženia a nemožno ju
v žiadnom prípade oddeliť od Matice. Práve osobitný, menej kabinetný
pohľad na vedu je potrebné uplatniť
v MS. Matičná veda musí byť bližšie
k členskej základni, jej výstupy musí

verejnosť cítiť. V minulosti matičná
veda formovala nielen matičnú ideu,
ale aj národnú ideológiu ako takú.
Matičná veda mala zároveň v spoločnosti nespochybniteľnú autoritu,
a to bez kontroverzností. Som presvedčený, že zlaté obdobie matičnej
vedy bolo za Jána Bodeneka, Alexandra Hirnera, Františka Hrušovského, Júliusa Barča-Ivana a mnohých ďalších matičných vedcov tridsiatych až štyridsiatych rokov 20.
storočia. K týmto koreňom sa veda
a zvlášť profesionálne vedecké pracoviská musia vrátiť. Odrhnutie Slovenskej národnej knižnice od Matice slovenskej matičnej vede zásadne ublížilo. Doba sa však posunula a
v nových zmenených podmienkach
je nutnosťou, aby sa výsledky matičnej vedy a jej pracovísk oveľa viac
priblížili k  členskej základni. V súčasnosti je skôr cítiť jej kabinetné
ponímanie. V rámci prvých krokov
chcem presadiť, aby sa zástupcovia
vedeckých pracovísk zúčastňovali na
dôležitých zasadnutiach krajských
a okresných rád MS, aby sme takto
spojili sily. Zaostávame aj v propagácii matičnej vedy, čo je však samostatnou témou. Valné zhromaždenie
o. i. schválilo napr. nevyhnutnosť vydania komplexnej publikácie, ktorá
by zmapovala životy a dielo predsedov MS. Takáto publikácia má poslúžiť každému ako inšpiratívny príklad a poučenie pre súčasný národný život a to sa dá len v spolupráci s vedeckými útvarmi. Nemôžeme
plytvať energiou a časom na kontroverzie – a to ani vo vede. Dnes celý
rad národných postáv a dejinných
prelomov pomaly upadá do zabudnutia. Ich prinavrátenie do národného vedomia, zvlášť do kolektívnej
historickej pamäti Slovákov, je naliehavé. Veď vedomosti mládeže o národných osobnostiach sú katastrofálne. Š. Moyses, K. Kuzmány, J. M.
Hurban, Š. M. Daxner, A. Dobriansky, A. Radlinský, M. Dula, J. Janoška, J. Vanovič, Š. Krčméry, J. C.
Hronský, F. R. Osvald, A. Hlinka,
M. Rázus, J. Jesenský, ale aj dobrovoľníci 1848/49, slovenskí legionári
v česko-slovenskom odboji 1914 až
1920, mladí hrdinovia Malej vojny...
Čo vie verejnosť o tých, ktorí zasvätili život národu?
n Tak historickým, aktuálnym, ale
určite aj budúcim „segmentom“

záujmu a práce Matice sú krajania
v zahraničí. Môžu očakávať zvýšenú aktivitu MS smerom k sebe? Čo
slovanská otázka v Matici slovenskej, ktorá taktiež nepriamo súvisí
so slovenským zahraničím?
Rozvíjať kontakty so zahraničnými slovenskými združeniami, sústrediť sa v zahraničí na fungujúce centrá národného života, organizovanie
národných a kultúrnych podujatí pre
Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane distribúcie národnej tlače a publikácií, to by mali byť priority smerom k slovenskému zahraničiu. No
treba si uvedomiť, že nemáme také
kapacity, aké majú slovenské štátne orgány. Spolupráca Matice slovenskej so Slovenskou republikou je
v tejto oblasti preto životne nevyhnutná. Ďalšou úlohou Matice slovenskej, vyplývajúcej od jej založenia, je rozvíjanie spolupráce s ostatnými slovanskými národmi. Predovšetkým prostredníctvom renomovaných slovanských kultúrnych a vedeckých organizácií. Nesmieme zabudnúť na naše kultúrno-historické
korene a naďalej pracovať na utužení spolupráce s bratskými maticami
slovanských národov. Veď národnú,
kresťanskú, demokratickú a slovanskú ideu nemožno od Matice slovenskej odpojiť.
n Na horizonte už rozvoniavajú najkrajšie sviatky a hneď za nimi sa črtá
rok, na ktorého konci sa bude guľatiť osmička. Čo praje predseda najstaršej kultúrnej inštitúcie Slovákov našincom dneška pod stromček
a čo do celého roku 2018?
Rok 2018 je výzvou nielen v oblasti očakávaných zmien v Matici
slovenskej, ale aj v súvislosti s plánovanými podujatiami, ktoré sa
viažu k míľnikom nášho národného vývoja – a to prelomových rokov 1848, 1918, 1938 a 1968, pričom pri všetkých stála Matica slovenská, resp. jej zakladatelia či neskorší činovníci. Je to príležitosť aj
ukázať verejnosti vplyv národnej
a matičnej idey na našu slovenskú
súčasnosť v samostatnej Slovenskej
republike. V rámci blížiacich sa vianočných sviatkoch a do nového roka
prajem všetkým Slovákom bez rozdielu veľa pevného zdravia, šťastia,
vnútornej spokojnosti a hlavne vytrvalosti ísť pevne za svojimi snami. n
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