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Aktuálna úloha Matice slovenskej

Širšou slovenskou verejnosťou už bohužiaľ za-
budnutý národovec, historik a vedecký pracov-
ník Matice slovenskej František Hrušovský ke-
dysi dávno možno najvýstižnejšie z okruhu svo-
jich súčasníkov charakterizoval našu najstaršiu 
národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň ako 
„palác vedy, slovenskej literatúry, slovenského 
umenia, prameň slovenskej národnej kultúry, 
ohnisko slovenského národného života a najmo-
hutnejší pomník, ktorý vybudovala slovenská vô-
ľa, smerujúca k plnému uplatneniu všetkých ná-
rodných a kultúrnych síl, (...) veľkolepý chrám 
vzdelanosti, kde národná kultúra slovenská bu-
de sa spájať s kultúrou svetovou, aby povzná-
šaním vzdelanosti vlastného národa prispieva-
la k mravnému i kultúrnemu povznášaniu ľud-
stva“... Aj keď boli jeho slová určené skôr rozví-
jajúcej sa národnej knižnici v Matici, takmer do 
posledného slova vystihol jasný ideál, ktorý ma-
tičiari, národní činovníci a vtedajšia verejnosť 
spájali s Maticou slovenskou.

František Hrušovský pred ôsmimi desaťro-
čiami, teda v čase, keď formuloval svoj pohľad 
na Maticu, musel sa logicky zamyslieť aj nad si-
tuáciou a problémami, s ktorými sa borili naši 
matiční zakladatelia v roku 1863. A to ešte ani 
netušil, aké problémy vyvstanú pred ním a jeho 
matičnými kolegami v najbližších desaťročiach.

Spätné pohľady na náš dejinný vývoj a osud 
národných osobností na stránkach najstaršie-
ho slovenského literárneho časopisu Slovenských  
pohľadov (na literatúru, umenie a vedu) sú vždy  
plné symboliky. My, členovia Matice slovenskej  
žijúci v druhom desaťročí 21. storočia a pôsobia-

Časopis založil roku 1846 Jozef Miloslav Hurban. 
Vydávanie bolo obnovené roku 1881.

Šéfredaktor: Bystrík Šikula

Zástupca šéfredaktora: 
Štefan Haviar (Martin)

Redaktorka: Ingrid Skalická

Sekretárka redakcie: Magda Kušnierová

Redakčná rada:
Július Balco, Mária Bátorová, Miroslav Bielik, 
Bohuš Bodacz, Boris Brendza, Etela Farkašová, 
Alexander Halvoník, Ľudovít Hološka, 
Anton Hrnko, Jaroslav Chovanec, Peter Jaroš, 
Jozef Mihalkovič, Štefan Moravčík, 
Dana Podracká, Marián Polonský, 
Jaroslav Rezník, Vincent Šabík, Marián Tkáč, 
Tomáš Winkler

Návrh obálky a grafická úprava: Ivan Bílý

SLOVENSKÉ POHĽADY® 
na literatúru, umenie a vedu. 
Vydávajú Matica slovenská (P. Mudroňa 1, 036 01 
Martin, IČO 00 179 027) a Neografia, a. s., Mar-
tin (ul. Sučianska 39A, 038 61 Martin-Priekopa, 
IČO 31 597 912) – december 2017
Vychádzajú s finančným príspevkom MK SR
Vychádzajú mesačne. 
Evid. číslo Ministerstva kultúry SR: EV 4013/10. 
Adresa redakcie: 812 51 Bratislava, 
Grösslingová 23, tel.: +421 2 38 12 80 01
Filiálna redakcia: 036 01 Martin, P. Mudroňa 1, 
tel.: +421 918 904 921
e-mail Bratislava: slovenskepohladyba@matica.sk
e-mail Martin: slovenskepohlady@matica.sk
http://www.pohlady.sk/
Administrácia (objednávky): Matica slovenská,
036 01 Martin, P. Mudroňa 1,
tel.: +421 43 381 28 40, 
e-mail: periodika@matica.sk
Objednávky na predplatné prijíma aj každá pošta 
a každý doručovateľ Slovenskej pošty. Objednáv-
ky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., 
Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 
P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava, 
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Predplatné do zahraničia:
Európa 40 € (vrátane poštovného),
Amerika, Austrália 74 $ (vrátane poštovného)
Tlač: Neografia, a. s., Martin
Neobjednané rukopisy nevraciame. Rukopisy do  
č. 1 zadané do tlače dňa 21. decembra 2017.
Stanovisko redakcie nemusí byť zhodné s názor-
mi autorov publikovaných príspevkov.

Časopis z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.



1  /  2 0 1 82

ci v demokratickej Slovenskej republike, si už môžeme dovoliť syntetizujúci 
náhľad na prežité slovenské dejiny minimálne od polovice 19. storočia až po 
začiatok nášho 21. storočia. Môžeme sa poučiť z konania našich predchodcov, 
ktorí na rozdiel od nás mohli iba nakuknúť cez pomyselné dvere k modernej 
dobe, dnes označovanej ako „globalizovanej“.

Myslím, že mnohí sa zhodnú v tom, že odhliadnuc od súčasných problémov 
slovenskej spoločnosti historickým výsledkom viac ako stopäťdesiatročného 
snaženia a boja slovenských národovcov – medzi ktorými bolo mnoho členov 
Matice – je vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Na začiatku matičnej cesty 
stálo zopár statočných národovcov, ktorých neprajníci často posmešne ozna-
čovali za rojkov. Zakladatelia Matice však na memorandovom zhromaždení 
roku 1861 a pri pamätnom valnom zhromaždení roku 1863 začali úspešný pro-
jekt Matice slovenskej, ktorého význam ďaleko presiahol svoju éru a v dlhodo-
bom horizonte ovplyvnil aj naše životy. Je paradoxné, že aj napriek zrealizova-
niu sna zakladateľov Matice o samostatnom štátnom živote šíria sa práve dnes 
počas existencie Slovenskej republiky útoky na Maticu. Zároveň paralelne do-
chádza k nestabilite štátnej moci, slovenskej kultúry, školstva, k zatláčaniu ná-
rodného povedomia i k deformovaniu slovenskej histórie.

Musíme si uvedomiť, že vznikom Slovenskej republiky sa zápas o našu svoj-
bytnosť neskončil. Práve naopak. Dejiny a vývoj v západnej a východnej Eu-
rópe nám zase ukázali, že ľudský tvor sa za celé stáročia veľmi nezmenil. Jadro 
historických úloh, ktoré dostala Matica slovenská do vienka od svojich zakla-
dateľov v roku 1861 a od svojich obnovovateľov (nielen tých z roku 1919 po pr-
vej svetovej vojne, ale aj tých zo šesťdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia), sa tým aj zachovalo bez ohľadu na to, ako variabilne sa menia vývojo-
vé pohľady na dejiny, režimy, hospodárske systémy a ideológie, ktoré určovali 
a určujú tempo európskych a svetových dejín.

Strategická úloha Matice slovenskej – zachovanie a rozvoj slovenského ná-
roda prostredníctvom udržania kolektívneho národného vedomia a predo-
všetkým kolektívnej historickej pamäti – je aktuálnejšia než kedykoľvek pred-
tým. Veď národ bez historickej pamäti a svojbytnej národnej kultúry i vedy 
je odsúdený na postupný zánik. Strategické poslanie Matice slovenskej, ktoré 
preverila naša história, je teda stále aktuálne! Je ním aj výchova a príprava ná-
rodne uvedomelej generácie, ktorá bude pôsobiť v celom spektre slovenského 
kultúrneho, vedeckého, spoločenského a politického života. Pre širokú sloven-
skú verejnosť je nevyhnutné osvetľovanie obchádzaných národných osobností 
a udalostí, nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako trvalá inšpi-
rácia a ponaučenie pre ďalšie generácie Slovákov. Neúnavné prenášanie národ-
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ného odkazu do budúcnosti. Vytvorenie platformy pre národovecké osobnos-
ti, ktoré tak ako v minulosti prevedú počtom malý slovenský národ cez nástra-
hy európskych dejinných križovatiek, čo sa podarilo našim predchodcom mi-
nimálne za posledné tri storočia. Aby sme to dokázali, musíme použiť metódy 
zodpovedajúce moderným progresívnym časom.

V ponímaní konca roka 2017 sa v matičnom živote vo všetkých pádoch sklo-
ňovala najdôležitejšia udalosť nielen tohto roku, ale posledných štyroch rokov 
– valné zhromaždenie Matice slovenskej v dňoch 10. až 11. novembra 2017 
v Liptovskom Mikuláši. Každé matičné valné zhromaždenie je dôležitým míľ-
nikom. Delegáti valného zhromaždenia (zástupcovia miestnych odborov, zá-
ujmových a vedeckých odborov, vedeckých ústavov a ďalších profesionálnych 
útvarov, oblastných stredísk) jednoznačne ukázali, že si želajú nástup strednej 
a mladej generácie v živote a činnosti Matice slovenskej.

Činnosť odborov v súčasnosti patrí medzi výkladné skrine Matice, aj vďaka 
ich práci a snaženiu oblastných stredísk Matica slovenská žije aj dnes a s ňou  
i národná idea v každom kúte Slovenskej republiky. Členské hnutie je húževna-
té vo svojej činnosti a nateraz stabilizované, no potrebuje krok po kroku zvy-
šovať reálnu podporu. Odstránenie posledných byrokratických prekážok na je-
ho podporu je nevyhnutné. Časy nám veľmi nežičia, predsa len, nemáme ta-
ké podmienky na prácu ako za Štefana Krčméryho a Jozefa Cígera Hronského. 
Práve vo vzťahu k matičnému hnutiu sa musíme vrátiť k Matici „krčméryov-
ského typu“, teda zastrešiť umelecké, folklórne, divadelné a iné telesá, čím mô-
žeme strategicky a širšie pôsobiť na spoločnosť.

Jedným dychom je nutné povedať, že matičná veda naďalej zostáva dôleži-
tou a v určitých ohľadoch rozhodujúcou časťou nášho úsilia a nemožno ju v ni-
jakom prípade oddeliť od Matice slovenskej. Popri svojej vedeckovýskumnej 
a prezentačnej činnosti musí byť však väčšmi popularizačná. Práve osobitný, 
menej kabinetný pohľad na vedu treba v Matici slovenskej uplatniť, čo je požia-
davka vyplývajúca zo zložitosti doby. Matičná veda musí byť bližšie k členskej 
základni a jej výstupy musí verejnosť cítiť. Aj valné zhromaždenie to zdôrazni-
lo, keď v jednom z uznesení schválilo nevyhnutnosť vydania komplexnej pub-
likácie, ktorá by zmapovala životy a dielo historických predsedov Matice slo-
venskej, a to nie je možné bez súčinnosti vedeckých pracovísk. V nadväznosti 
na spomínané strategické a nadčasové úlohy Matice slovenskej aj taká publiká-
cia má poslúžiť ako inšpiratívny príklad a poučenie pre súčasný národný život.

Musíme nastoliť nový kurz riadenia a venovať sily historicky prevereným 
národným udalostiam a osobnostiam, ktoré zjednocujú Slovákov. Súčasne mu-
sí Matica prestavať svoju propagačnú a informačnú sféru, čo však súvisí s von-
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kajšou sférou. Ak zmodernizujeme prístup prezentácie a propagácie, aj verej-
nosť a neutrálnejšie zamerané médiá nás budú vnímať inak. Potrebujeme uve-
rejňovať profesionálne spracované reportáže s novým prístupom práce in-
formačných pracovísk Matice slovenskej. V súčinnosti s matičnou vedou sa 
musíme vrátiť aj k ročenkám a odborným publikáciám, ktoré mapujú a analy-
zujú uplynulé roky matičnej práce z celého spektra nášho pôsobenia.

V neposlednom rade patria do pomyselnej špičky našej práce Slovenské po-
hľady, ktoré sú naďalej určitým vzorom profesionálneho, intelektuálneho a dô-
sledného ponímania nášho matičného snaženia.

Utuženie spolupráce s cirkvami, národne i slovansky orientovanými spo-
ločenskými organizáciami a združeniami – keďže to národné, kresťanské, de-
mokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.

Naším cieľom je celková stabilizácia, navodenie pokojného ovzdušia, čo dá 
šancu odborom, vedeckým a ďalším profesionálnym pracoviskám sústrediť sa 
predovšetkým na pronárodnú činnosť. Matica slovenská musí presvedčiť svo-
jich kritikov a spoločnosť prácou. Menej deklaratórne, viac konkrétnymi krok-
mi. Nie megalomanskými projektmi, ale aktivitami a činnosťou, čo krok po 
kroku obnoví historickú pamäť národa a vyformuje novú národoveckú gene-
ráciu, ktorá ponesie národnú štafetu i do budúcnosti.

Aj v tomto prípade možno odcitovať dávny výrok Františka Hrušovského 
a jeho pohľad na Maticu a slovenský národ: „Základný rozdiel medzi národ-
nou porobou a slobodným národným životom nie je v tom, že porobený národ 
má menej práv ako národ slobodný. Rozdiel je predovšetkým v tom, že takýto 
národ nemá možnosť rozhodovať o svojom osude, nenesie ťarchu zodpovednos-
ti za svoju budúcnosť, kým slobodný a samostatný národ je v plnej miere zod-
povedný za vývin svojho osudu i osudu budúcich svojich generácií, a preto zmy-
sel vlastenectva vidíme nie v zdôrazňovaní svojich práv a výhod, ale v chápaní 
a plnení svojich povinností.“

Autor je novozvoleným predsedom Matice slovenskej


