Vlasť máme tak milovať, aby sme sa nebáli
ani straty dobrého mena, ani smrti,
keby to bolo potrebné na jej záchranu.
(Livius)
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PA M Ä TA J M E
V dejinách
Slovákov je veľa pamätných
rokov, dní i mimoriadnych
udalostí a osobností. Aj preto
na
začiatku
každého mesiaca v úvodných
slovách nášho matičného mesačníka pripomíname v súvislosti s naším súčasným bytím tie najdôležitejšie. O tých dvoch najvýznamnejších augustových historických medzníkoch našej histórie by sme mali
všetci vedieť a preto z nich chcem pripomenúť to najpodstatnejšie.
„Vzkriesená vítam vzkriesený národ.“ Tieto slová boli napísané
pred 100 rokmi 5. augusta 1919 na priečelí I. budovy Matice slovenskej vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine pri konaní prvého
valného zhromaždenia našej národnej ustanovizne v prvom roku jej
oživotvorenia, ktorého sa vtedy zúčastnilo vyše 6000 členov a pozvaných hostí. Valné zhromaždenie Matice slovenskej zvolilo predsedov,
správcov, tajomníka, pokladníka a výborníkov. Títo postupne začali
tvoriť Národný program a naplno organizovať verejné i vnútorné pôsobenie Matice slovenskej, ktoré vtedy spolu s ústredím napĺňalo 25
miestnych odborov s 1 725 členmi.
Záujem o pôsobenie Matice slovenskej narastal a tak v roku 1939
sa matičnej činnosti venovalo 216 miestnych odborov so 40 343 členmi. V roku 1944 to bolo 301 miestnych odborov so 70 581 členmi a
v roku 1949 970 miestnych odborov s 97 019 členmi. Do dejín Matice
slovenskej potom prišiel rok 1954 a prišli zmeny v podobe nového
zákona, ktorý rušil podstatu Matice slovenskej - členské hnutie. K obnove a rozsiahlej aktivizácii členskej základne došlo nakrátko v rokoch 1968 - 1973. Potom prišla normalizácia a nový zákon z roku
1974 ju vrátil do podoby z roku 1954. Nemožno povedať, že sa nič
nerobilo, ale Matica slovenská sa, ako viackrát v jej histórii, ocitla
v pozícii štátom riadenej inštitúcii. Obnova jej podstaty, členstva sa
opäť začala pred tridsiatimi rokmi v novembri 1989. Tieto medzníky
matičnej histórie si treba dobre zapamätať. O tej ostatnej etape by
mali súčasní členovia Matice slovenskej vedieť oveľa viac, ale najmä
si v sebe a pred seba položiť otázku – Či sme všetci urobili to, čo bolo
treba, či sme všetci zdvihli svoj hlas, keď sa Matici v záujme nadchádzajúcej liberalizácie nášho spoločenstva verejne ubližovalo, prečo
sme sa verejne za našu národnú ustanovizeň nepostavili, prečo sme
uverili klamstvám a neopýtali sa priamo na to, čo je pravda? Zrejme
sme si v celom období rokov po zmene politického a spoločenského
systému nevšimli, ako sa začína s nami skryte i verejne manipulovať,
ako sa na náš úkor presadzujú práva rôznych umelo vytváraných zoskupení, ako sa dehonestujú a rozpredávajú vzácne hodnoty nášho
hmotného i duchovného bohatstva. Prečo sme sa verejne neopýtali,
kam nás to politici, ktorí sa dostali k moci, vedú. Určite sme sa mali
verejne pýtať a žiadať v záujme celého národa nápravu vecí verejných. Mali sme sa riadiť skúsenosťami našich národných velikánov,
ktorí verili v schopnosti ľudí a aj predpokladali, čo nás v ďalšom žití
čaká, vyslovili tento odkaz: „Čokoľvek duchom velikí od pamäti sveta
vymysleli i vytvorili, všetko si mládež naša osvojiť má tak, aby pravda,
krása a dobro ako jasné slnko svietilo a rozohrievalo jej myseľ, srdce
i vôľu.“
Druhá dejinná udalosť nášho národa sa odohrala počas augustových dní pred 75 rokmi priamo v Banskej Bystrici. Nacistické Nemecko od roku 1939 začalo vojenské ťaženie po celej Európe a Slováci si počas týchto rokov po prvý raz vo svojej histórii vytvorili vlastný
samostatný štát – Slovenskú republiku. Samostatnosť však bola tvrdo
zaplatená spojenectvom s Nemcami a táto skutočnosť je podnes zložitým problémom našich dejín. Zverstvá nacistického Nemecka v ce-
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lej Európe privádzali
ľudí
k odporu v rôznych formách,
ktorý bol čoraz
silnejší.
Na
Slovensku príprava na ozbrojené
povstanie sa začala v decembri 1943 v Bratislave, kedy obnovená SNR prijala základný dokument celonárodného odboja Vianočnú dohodu. Problémom však bol postoj prezidenta ČSR v exile Dr. Edvarda Beneša,
ktorý neuznával svojbytnosť slovenského národa a trval na svojom
dlhodobom stanovisku jednotného československého národa. Vo
svojej odpovedi predstaviteľom vtedajšej SNR na stanovisko rovnoprávnosti slovenského a českého národa sa vyjadroval negatívne
a chcel pre prípravu ozbrojeného povstania vytvoriť iný orgán, hoci
SNR už 29.6.1944 pripravila plán povstania a vyzvala londýnsku exilovú vládu na rokovanie v ZSSR. Vláda na rokovanie do Moskvy odletela až 4.8.1944. Dňa 12.8.1944 bolo na Slovensku vyhlásené stanné právo, od 25.8.1944 sa vedenie pre prípravu povstania presunulo
do Banskej Bystrice a 28.8.1944 nemecká armáda okupovala Slovensko. Dňa 29.8.1944 po dohode so SNR vydal generál Golian rozkaz začať povstanie a 1.9.1944 SNR vydala Deklaráciu so zákonným
nariadením, v ktorom uviedla zásady vykonávania zákonodarnej,
vládnej a výkonnej moci, zriadenie povstaleckých orgánov, rozpustenie HSĽS a HG a tým prevzala moc na Slovensku. Dňa 12.9.1944
bola zriadená Rada na obranu Slovenska, fungoval Hlavný štáb partizánskych brigád a Slovensko sa vojenskými akciami zapojilo do medzinárodného spojeneckého frontu proti nacizmu. Vo veľmi náročnom
období však organizátori povstania riešili aj zložitú otázku národnostného charakteru a dňa 29.9.1944 SNR prijala uznesenie, v ktorom
okrem iného bol uvedený text: „ Sme za ČSR ako samostatný a spoločný štát troch slovanských národov - Čechov, Slovákov a karpatských Ukrajincov, na základe princípu rovný s rovným.“ Exilová vláda
ČSR však uznala SNR ako legitímnu predstaviteľku vôle slovenského
národa až 23.10.1944. Dňa 27.10.1944 Nemci obsadili Banskú Bystricu, povstalecká armáda spolu s partizánskym štábom prešla na
Donovaly a pokračovala v partizánskom spôsobe boja. SNP trvalo 60
dní, zapojilo sa do neho vyše 80 tisíc ľudí z 33 národov a v bojoch za
slobodu z nich padlo vyše 15 tisíc. Po oslobodení východného Slovenska od konca marca 1945 sa Košice stali na mesiac hlavným
mestom obnovenej republiky. Dňa 4.4.1945 sa konštituovala nová
vláda a Klement Gottwald vo vládnom programe, ktorý nazval Magna
charta slovenského národa uviedol, že republika bude obnovená ako
spoločný štát rovnoprávnych národov českého a slovenského slovami: „Máte plné záruky, že postavenie slovenského národa v rámci obnovenej ČSR bude zodpovedať želaniu Slovákov.“ V SNP slovenský
národ bojoval za spoločnú vec - slobodu mierumilovných národov
sveta a uviedol sa ako národ mimoriadne statočný, hrdý a ostatným
národom rovnocenný. Mali by sme si v sebe zachovať vďaku za všetko, čo prinieslo SNP pre náš národ a mať v sebe veľkú úctu k obetavosti všetkých, ktorí položili svoje životy vo viere v trvalo platné najvyššie ľudské hodnoty pre život. Mali by sme mať v sebe zakódovanú
úctu k osobnostiam, ktoré SNP pripravili a uskutočnili. SNP patrí natrvalo do historickej pamäti slovenského národa a tým aj k najsvetlejším stránkam našich novodobých dejín a je pevným záväzkom do
budúcnosti. A na túto skutočnosť ako aj na skutočnosť, že Matica slovenská, ako významný národný fenomén, natrvalo patrí do nášho národného spoločenstva, by sme nemali nikdy zabúdať, lebo „každý človek vo svojom živote dedí vlastnú minulosť a všetkým čím žije, tvorí
aj vlastnú budúcnosť.“
Igor Kovačovič

PRIPOMÍNAME SI

Michal Miloslav BAKULÍNY – 200. výročie narodenia
Slovenský národný buditeľ sa
narodil 16.7.1819 v Pondelku dnes
Hrnčiarska Ves – umrel 17.1.1892
Kameňany. Študoval na latinskom
gymnáziu v Ožďanoch, teológiu na
lýceu v Levoči, bol vychovávateľom
v Brzotíne, učiteľom v Muránskej
Dlhej Lúke a v rokoch 1843 – 1848
v Kokave nad Rimavicou – potom
bol slúžnym v Štítniku, Revúcej a
Kameňanoch. Patril k zakladateľom
Matice slovenskej a Evanjelického
gymnázia v Revúcej. V roku 1848
spolu so Š.M. Daxnerom a J. Franciscim (traja sokoli) organizovali ako
dobrovoľníci Národné gardy v Gemeri, kde boli chytení a zatvorení v Plešivci. Rozhodoval o nich 5
členný štatariálny súd v Župnom dome ad hoc. Boli súdení za velezradu, za to že šírili proklamáciu „Bratia Slováci“, poburovali ľud, kritizovali „veľkolepé slobody“, napomáhali hurbanovským dobrovoľníkom, vychvaľovali Ľ. Štúra atď. Dňa 10.10.1848 súd vyhlásil rozsudok „vinní z velezrady“ a odsúdil ich na trest smrti obesením. Vtedy
J. Francisci napísal tieto slová: Hoj, traja sokoli! Či Vám žiaľ za sve-

tom? Za svetom nie, ale za slobodným letom... Hoj, traja sokoli! Či
Váš hrob hlboký? Nie je tak hlboký, ako je vysoký... Na dvore župného domu bola postavená šibenica, avšak medzičasom uhorské
vojská prehrali bitku pri Swechate, štatariálny súd premenovali na
sedriu a tá zrušila tresty smrti a uložila miernejšie tresty - tri roky väzenia, z toho jeden rok na samotke v železách a dvakrát týždenne o
chlebe a vode. Potom boli prevezení do žalára v Rimavskej Sobote
a 15.12.1848 do Pešti, kde ich oslobodili rakúske vojská a 20.1.1849
boli z väzenia prepustení a pripojili sa k dobrovoľníkom pri Leopoldove. Známe v čase jeho zatknutia sú slová vypovedané svojmu
otcovi: Slovák som, otec môj, Slovákom len zostanem. Ba čo jesť
nebudem, predsa k blahu národa môjho a rozkvetu jeho všetko obetujem. Na jeho pôsobenie v meruôsmych rokoch sa vyslovil Samo
Chalupka týmito slovami: „Lež večné meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.“ Po revolúcii Bakulíny podporoval roľníkov v sporoch s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch. O Bakulínyho pevných národoveckých postojoch sa môžete
oboznámiť v publikáciách: Miloša Kovačku, Augustína Maťovčíka
,Spisoch Gemersko-malohontskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote, Jána Žiláka a Jany Pácelovej. O úcte potomkov k M.
M. Bakulínym svedčia aj pamätné tabule v Kokave nad Rimavicou,
Hrnčiarskej Novej Vsi, Pondelku a Plešivci i busta v Aleji národovcov
Gemera-Malohontu v Rim. Sobote.

Juraj LANGSFELD 170. výročie popravy
Slovenský národovec, učiteľ, narodil
sa v rodine krajčíra 16.10.1825 Sučany
na Turci. Študoval na evanjelickom lýceu
v Kežmarku a potom v rokoch 1835 –
1841 na evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 1849 sa ako prívrženec štúrovského hnutia dobrovoľne zúčastnil
bojov v Hurbanovom vojsku. Po potlačení povstania sa skrýval v Turčianskych
Kľačanoch, kde bol chytený. Zradil ho
vlastný strýko Andrej Čabjak spolu
s richtárom Gallom, notárom Chorvátom
a prísažným Brveníkom za 300 zlatých.
V okovách ho priviedli do Kremnice a žalobu na štatariálnom súde vyslovil žalobca H. Görgy: „Búril slovenský ľud, volal
ho do zbrane a i so zbraňou v ruke povstal proti zemským pánom,
proti Maďarom a krajine Uhorskej.“ Bol odsúdený na smrť obesením.
Odmietol ponúkanú milosť, ktorou bolo zrieknutie sa revolučných
ideálov slovami: „Skúšku som vydržal. Hlavu stratil, ale pravdu našu
obhájil. Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť aj Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť. Ja v národe prežijem svoju
smrť, dožijem skorej, než by sa zrovnala mohyla moja so zemou.“

Na popravu si obliekol svadobnú košeľu od svojej nevesty Zuzany.
Najskôr sa ho pokúsil popraviť kremnický šarha, ale povraz sa mu
dvakrát zošmykol a popravený bol až na tretíkrát za pomoci uhorského vojaka ako 23 ročný dňa 22.6.1849. Dňa 28.10.1849 bol na
kremnickom cintoríne symbolicky pochovaný. Dňa 28.10.1922 na
podnet J. G. Tajovského s pomocou Matice slovenskej, kremnickej
Mincovne a viacerých obyvateľov Kremnice bol na cintoríne postavený pomník, na ktorom bol text: „Tu spočíva slovenský dobrovoľník
Jur Langsfeld, rodák sučiansky, ktorý tu bol ako bojovník za práva
národa dňa 22. júna 1849 popravený.“ Pochoval ho učiteľ Ondrej Hodža so slovami Jána Kollára: „Pre muža za národ čestne padnúť, je
toľko, ako zvíťaziť.“ Pri jeho hrobe boli zasadené dve lipy. V Sučanoch na ulici s jeho menom č. 13 v jeho rodnom dome, evidovaného
ako národná kultúrna pamiatka, je zriadená pamätná izba. Za prvej
ČSR kasárne v Martine boli pomenované „Kasárne Ďurka Langsfelda“. Po druhej svetovej vojne boli kasárne premenované ako „Kasárne SNP“. V roku 2007 dostali pomenovanie „Základná výcviková
škola Juraja Langsfelda“, v roku 2009 došlo k ich premenovaniu na
„Prápor výcviku“ a dňa 31.3.2015 bol VÚ 1037 v Martine pomenovaný ako „Prápor výcviku Juraja Langsfelda“. Juraj Langsfeld patrí
k nezabudnuteľným hrdinom nášho národa, jeho život bol skutočným
príkladom vlastenectva a úprimných citov k svojim rodným a svojmu
a rodnému Slovensku.

SLOVO NA ZAMYSLENIE
Štefan Žáry - STOROČNEJ MATICI
Pod klonkou národovectva kŕdlik neduživých húsat.
Stála si ako pastierča, krájala žihľavu,
ktorá vznecovala náš hlad a našu mladosť.
Bolo pár vážnych bradatých mužov vlastným plecom ťa vyklenuli,
z vlastného srdca plameň vykresali.
K tvojim jasliam
ponáhľali sa naši nedávni predkovia
s obolom mačacieho zlata, s kadidlom nádejí,
s myrhou v zrebnatom obrúsku.
Neviedla ich hviezda - len spolupatričnosť,
pach rodných si ľudí.

Voľačo väčšia od vidieckych dreveníc
bola si našou zlatou kapličkou pod hoľami,
na ktorých hrmelo a skuvíňali víchre.
Na smrť ťa odsúdili, a narkotizovanú
vrátil ťa životu bývalý popolvár, hrdinský Múdry Jano.
K úctyhodnej storočnej brade
pristrihujem ti účes na hamleta:
nechcem ťa mať konzervovanú,
len pretretú farbou a ofúkanú z prachu len živo prúdiacu v živom ústrojenstve.
Máš vážnosť, rešpekt a našu dôveru

Z ČINNOSTI
Správa o činnosti a hospodárení MO MS
za rok 2018 - 2. časť
V rámci programového cyklu OSOBNOSTI sa v roku 2018 uskutočnili prednášky a besedy o živote a diele významných osobností národnej
kultúry pri príležitosti ich životných jubileí. Bolo ich 10 s účasťou 9 lektorov
a 291 účastníkov. Išlo o pripomenutia života a diela J. Škultétyho, J. M.
Hurbana, P. E. Dobšinského, V. Majlinga, F. K. Veselého, J .Kollára, Š. Moysesa, A. Bernoláka. Celkové stanoviská k našej prítomnosti priniesli úvodníky v mesačníku Zvon: Slovenský rok, Slovensko - moja vlasť, Najlepšia
učiteľka alebo naučiť sa veriť vlastným silám, Čas zamyslenia, Služba národu, Guadeamus igitur, 26. výročie prijatia Deklarácie o štátnej suverenite,
Rok 1968 Pohyb v nehybnosti, Významný krok ku vzniku samostatnej SR,
Odkazy Slovákom pri 155. výročí vzniku MS, Viedenská arbitráž, Akí sme
boli. Pri uskutočnených matičných podujatiach sme si pripomenuli aj ďalšie
významné výročia : - výročia úmrtí M. R. Štefánika, prof. Štefana Nosáľa,
prof. Beloslava Riečana, významného člena nášho MO MS Jána Čižmára,
90. narodeniny Evy Kristínovej, Milana Križa a Juraja Kubánku, narodeniny
činovníkov MS Evy Garajovej, Jozefa Steinera a Jána Brloša, 130. výročie
nar. Martina Rázusa, 165. výr. nar. Jozefa Škultétyho, 100. výročie nar. Štefana Žáryho, 90. výročie nar. Milana Rúfusa a pre širšiu verejnosť sme zverejnili aj Správy o činnosti a hospodárení za rok 2017 i Zámery činnosti
a rozpočtu MO na rok 2018 a Vyhlásenie členov MO MS. V rámci programového cyklu HISTÓRIA v roku 2018 sa uskutočnili prednášky s besedami a stretnutiami s členmi MS venované významným udalostiam národnej a matičnej histórie. Bolo to 7 podujatí s účasťou 30 lektorov a účinkujúcich a 361 účastníkov. Na týchto podujatiach sme si uctili 25. výročie
vzniku SR, 50. výročie obnovenia členskej základne MS, 125. výročie vzniku MSS, 70. výročie Žiadostí národa slovenského,100. výročie Pittsburskej
dohody, 50. výročie prijatia Zákona o MS z roku 1968, 26. výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR, 155. výročie vzniku Matice
slovenskej,110. výročie Černovskej tragédie, 29. výročie Novembra 1989,
45. výročie zastavenia činnosti MO MS v roku 1973 i osobitné články: Z vôle ľudu, Tri odkazy Slovákom, Pamätný rok 1848, Spomienka na M. R.
Štefánika a Pribinova Nitra z roku 1933.
V rámci programového cyklu TRADÍCIE v roku 2018 sa konali tradičné podujatia a programy s ľudovou kultúrou na pôde matičného domu
a v meste Banská Bystrica, ale aj v rámci Banskobystrického kraja, pri ktorých viacerí členovia MO MS pôsobili svojou programovou i organizátorskou pomocou. Bolo to 28 podujatí, na ktorých vystúpilo 4287 účinkujúcich
a zúčastnilo sa 59 888 divákov. Takými boli : Fašiangy v Slovenskej Ľupči,
Už sa fašang kráti v Č. Balogu, Deň učiteľov s pripomenutím 80. narodením
Vojtecha Majlinga, prehliadka folklórnych skupín Nositelia Tradícií v Brezne,
Koncert k jubileu FS Telgárt a koncert Hrajteže mi, hrajte v B. Bystrici, krajská prehliadka folkl. skupín v Dobrej Nive, 30. Hronsecká lipová ratolesť
v Hronseku, festival Zdola ponickýho mlyna, Turičný jarmok v Ľupči, 11.
slávnosti vo Vernári, 53. Horehronské slávnosti v Heľpe, 64. Folklórny festival vo Východnej, 53. FSP v Detve, 24. Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, 13. slávnosti Na badínskych vŕškoch, 28. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 15. festival Očovská folklórna hruda, 23. Hontianska
paráda v Hrušove, 44. Gemerský folklórny festival v Rejdovej, 361. Radvanský jarmok a Deň kroja v B. Bystrici a Bystrická folklórna haravara, na
ktorých úspešne účinkoval kolektívny člen MO MS súbor Partizán, ktorý
v dňoch 28.- 29.9. 2018 uviedol v rámci svojho 60. výročia program Letokruhy nášho času. Program potom uviedol aj v Selciach a v Slovenskej
Ľupči a vydal pamätnicu Kronika nášho času. Ďalej v programoch Bystrickej folklórnej haravary Tancovačka úspešne vystúpil aj DFS Matičiarik a zaujímavé boli aj podujatia - Valaský rok na Mitra v Podkoniciach, Spomíname
s láskou - úcta osobnostiam kultúrneho a verejného života na cintorínoch
v Banskej Bystrici, programy Vianočný kruh v dome MS, Úcta piesni v komornej sále SOS, vianočné koncerty kolektívnych členov MO MS Hrajteže
mi, hrajte v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, Vinšujeme vám v kultúrnom dome a evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči i viaceré sviatočné
stretnutia kolektívnych členov MO (Hronky a Horehronci, klub Lipa, seniori
a juniori FS Partizán) Významná bola aj aktívna účasť matičných činovníkov na viacerých jubileách folklórnych kolektívov na strednom Slovensku Telgárt, Vršatec, Radosť, Mladosť, Sliačanka, Hriňovčan, Kokavan, Rozsutec a Drienka.
V rámci programového cyklu KULTÚRA v roku 2018 sa uskutočnili
viaceré podujatia koncertného charakteru pre členov a priaznivcov MS i širokú verejnosť, ktoré na pôde Banskej Bystrice priamo organizoval MO MS
a na ďalších sa podieľal programovo a organizátorsky. Bolo to 19 podujatí

s účasťou 671 účinkujúcich a 2870 účastníkov: - výstavky výtvarných prác
detí Náš svet v našom meste, Jarné motívy, 8. Banskobystrická paletka na
radnici mesta, - Koncert speváčky Veroniky Bodnárikovej Keď si ja zaspievam, - stretnutie zahraničných Slovákov na UMB Korene a krídla, - program
V Bystrici nevídanô na amfiteátri, - 17. ročník podujatia Deň stromu v Č.
Balogu, - Pocta M. R .Štefánikovi pri pamätníkoch v Sásovej a Rudlovej, účasť na oslavách 155. výročia vzniku MS v Martine,- Koncert speváka Jána Ambróza pri 70. narodeninách, - prednášky s besedou na témy Pamiatky UNESCO na Slovensku, Keď sa junač roztratí – o príčinách migrácie
Slovákov,- 28. poľovnícke slávnosti vo sv. Antone, - účasť matičného orchestra BB Band na 24. festivale Hudba bez hraníc v B. Bystrici, - Maliarske
sympózium v Brusne.
Okrem toho sa členovia MO MS v roku 2018 priamo podieľali programovou, organizátorskou a prezentačnou prácou i verejným poďakovaním
na konaní ďalších podujatí na pôde matičného domu i vo verejnosti. Celkom
to bolo 28 podujatí s účasťou 224 účinkujúcich a 1035 účastníkov: - Šachové
Open turnaje k výročiu vzniku SR a k prijatiu Ústavy SR, - vychádzky a výlety členov MO MS a členov klubu Lipa: Múzeum A. Kmeťa Martin, Drotárske múzeum Bytča, Mlynky Dedinky, Vodná nádrž Dobrá Niva, Aragonitová
jaskyňa Ochtiná a mesto Revúca, výstup na Sitno, Hontianska paráda Hrušov, Poľovnícke slávnosti sv. Anton, - podujatie Deň kroja na 361. Radvanskom jarmoku, - účasť na hodnotiacich seminároch festivalov ľudovej kultúry
vo Východnej, Heľpe, Detve, Kokave a Hrušove a pravidelné tvorivé stretnutia členov klubu Lipa, Klubu paličkovanej čipky, speváckych skupín Hronky a Horehronci a profesijných sekcií pôsobiacich pri MO MS.

ÚCTA OSOBNOSTIAM
Počas leta sa na území nášho kraja konajú tradičné festivaly a slávnosti
tradičnej ľudovej kultúry - začínajú sa v Heľpe a Klenovci, pokračujú vo Východnej a Detve, potom v Braväcove, Korytárkach, Kokave nad Rimavicou,
Očovej a koncom augusta sa završujú v Rejdovej a Hrušove. Zvykli sme
o každom tomto podujatí prinášať v našom Zvone širšie informácie aj preto,
lebo matičný dom a MO MS v Banskej Bystrici bol v každom jednom z nich
osobne zainteresovaný. Každé z týchto podujatí má osobitné podmienky a
tým aj osobitnú dramaturgiu. O niektorých programoch týchto sviatkov tradičnej ľudovej kultúry, pri ktorých sme boli, postupne napíšeme.
Na 65. folklórnom festivale v podtatranskej Východnej, ktorého hlavným organizátorom bolo Národné osvetové centrum Bratislava v spolupráci s obcou Východná
a konal sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice
Laššákovej, sa v dňoch 4. – 7. júla 2019 uskutočnilo 16
scénických programov na malej i veľkej scéne, 12 nescénických podujatí, 7 výstav, sprievod účastníkov festivalu, 24 škôl tanca a spevu pre dospelých a deti, akcia Kresané do dreva,
Jarmok ľudových remesiel a viacero spoločenských stretnutí.
Dňa 6.júla 2019 sa pri symbolickom pamätníku na cintoríne vo Východnej stretli účastníci festivalu z celého Slovenska, aby si uctili pamiatku vzácnych ľudí, ktorí sa výnimočným spôsobom podieľali na profilovaní nášho
najvýznamnejšie sviatku tradičnej ľudovej kultúry. Na tomto pamätníku sú
„vybité“ tabuľky vyše 80 ľudí, ktorí počas svojho žitia boli tvorivo a ľudsky
spojení s festivalom. Pamätník bol z podnetu Jozefa Buriča vytvorený v roku
2008 a od tých čias sa pri ňom spomínajú výnimoční tvorcovia budovania
pamäti národa. K pamätníku každoročne prichádzajú nielen členovia folklórnych kolektívov, ale aj iní ľudia, aby vzdali úctu a poďakovali sa za dary ducha osobnostiam, ktorí boli hrdí na svoje rodiská, boli hrdí na kultúru svojich
predkov a ktorí mali v sebe zakódovanú úctu a lásku k rodnému Slovensku
s odkazom: „Nezáleží na tom čo robíme, ale ako to robíme a pre koho to
robíme. Nezáleží na tom, či sme šťastní, ale ako vieme prinášať šťastie druhým. „Nezáleží na tom, či budeme dlho žiť, ale na tom, ako sme naplnili svoj
život.“
V duchu tohto odkazu festival vo Východnej v tomto roku dal úctu - vynikajúcemu tanečníkovi, spevákovi a choreografovi folklórnej skupiny z Raslavíc Štefanovi Udermanovi, - vysokoškolskej pedagogičke, tanečníčke
a choreografke súborov Trenčan, Gymnik a Lúčnica Hedvige Šimonekovej,- etnologičke, speváčke a zakladajúcej členke folklórnej skupiny Krôčik
z Plachtiniec Príbeliec Zuzane Balážovej a - folkloristke, choreografke, režisérke a tanečníčke súborov Urpín a Gymnik Jane Kassovej. Spomienku
v spolupráci s Jozefom Buričom, Jánom Blahom, Jurajom Matiášom, Martou
Pisárovou, Antonom Konturom, Vladimírom Majerčíkom s manželkou Dankou, Stanislavom Udermanom, Ľubošom Strakom, s členmi speváckych
skupín z Plachtiniec a Polomky, ľudovej hudby súboru Čerhovčan z Bardejova, autorsky pripravil a uvádzal Igor Kovačovič.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...

SVIATOK POD POĽANOU

„Čítaj, milý ľud slovenský, a vzdelávaj
sa. Špatnosti neber od cudzích na seba,
ale odhoď. Krásy a skvosty svoje si chráň
a neodhadzuj od seba, aby nám nezahynuli nenahraditeľne bez pamiatky, ale aby
si túžby svoje pestoval a dvíhal.“ Toľko
o kraji pod Poľanou napísal v monografii
DETVA K. A. Medvecký v roku 1905 a tieto
jeho slová každoročne napĺňajú programy jedného z najzaujímavejších sviatkov tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku Folklórne slávnosti
pod Poľanou, ktoré sa konajú počas druhého júlového týždňa v Detve.
V rámci každoročnej mimoriadne inovatívnej dramaturgii slávností pod
Poľanou, ktorá určite nie je „stagnujúca“, ako sa o tom pred nedávnom
vyjadrili „experti folklorizmu“, sediaci v komisii MK SR hodnotiacej podané projekty so žiadosťou o finančnú podporu. Tu treba jednoznačne
povedať, že ak niekto na Slovensku v programovom smerovaní festivalov nestagnuje, tak sú to slávnosti pod Poľanou. Svedčí o tom veľký
záujem folklórnych kolektívov o účinkovanie v programoch slávností,
svedčí o tom mimoriadny záujem divákov, ktorí napĺňajú detviansky
amfiteáter, ale aj záujem širšej verejnosti o podujatia, ktoré sa počas
slávnosti konajú nielen v areáli konania slávností, ale aj v celom priestore mesta Detva.
V roku 2018 boli do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zásluhou iniciatívy miest Detva a Hriňová
a Národopisnej spoločnosti Slovenska zapísané Podpolianske rozkazovačky. Hlavnou iniciátorkou celého projektu bola PhDr. Anna Ostrihoňová, ktorá, v záujme pripravovaného zápisu rozkazovačiek do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pripravila a so štábom svojich spolupracovníkov uviedla dňa 12.7.2019 na pódiu detvianskeho amfiteátra scénický program „Podpolianske rozkazovačky“. V programe sa so svojimi rozkazovaniami predstavili rozkazovači
z Hrochote s ľudovou hudbou Marcela Berkyho Paľáča, z Poník s ľudovou hudbou Milana Berkyho, rodáci žijúci v obciach pri Fiľakove s ľudovou hudbou Pavla Chlebničana, z Detvy s ľudovou hudbou Dominika Václava, z Očovej s ľudovou hudbou Jaroslava Harazína, z Hriňovej s ľudovou hudbou Tomáša Šufliarskeho, zo súboru Partizán s ľudovou hudbou Mira Kapca, deti zo súboru Podpoľanček s ľudovou
hudbou Mathiasa Rusína a v závere aj súčasní majstri rozkazovačiek
s ľudovou hudbou Jaroslava Hazlingera. Amfiteáter sa napriek nie celkom priaznivému počasiu naplnil do posledného miesta a diváci mimoriadne pozorne nielen sledovali „svojich rozkazovačov a muzikantov“, ale si popri nich tie svoje piesne aj spievali a to bol nielen súzvuk
javiska s hľadiskom, ale bolo v tom aj poznanie a úcta tej svojej kultúre,
ktorú majú ľudia, žijúci v kraji pod Poľanou, nesmierne radi. O základné informácie sa spolu postarali moderátorka Eva Peknušiaková, ktorá
postupne predstavovala všetkých účinkujúcich a zakladateľ detvianskych slávnosti, folklorista Igor Kovačovič, ktorý hovoril nielen o zásadách rozkazovania a príležitostiach, na ktorých rozkazovanie dominovalo, o princípoch, štýloch i o prepojení vokálneho, hudobného a tanečného prejavu rozkazovačov. Vyslovil pohľady na charakterové
vlastnosti Podpoľancov, zaspomínal na výnimočných rozkazovačov
a predníkov ľudových hudieb z dedín Podpoľania a obrátil sa na ľudí
v amfiteátri i na súčasných interpretov s odkazom do budúcnosti, ktorý
vyslovil jeden „z najparádnejších Detvanov“, profesor Štefan Nosáľ:
„Rodnú hrudu v srdci vybozkávaj a modlitbou Bohu za otcovizeň svoju
sa poďakuj. Čokoľvek zoberiete do dlaní, máte iba dve možnosti... Buď
na to vidím, alebo nevidím. Buď to chcem alebo nechcem. Buď budem
počúvny a budem pri tom sám sebou. Tomu všetkému sa musíme priúčať od mlada, vracať sa do miest, kde sú naše korene, kde vždy budú
žriedla živej vody a domov pre život, ktorý nám určite dá to čo treba,
aby sme mohli potomkom zanechať čisté dielo, ktoré vyžaduje čistý
charakter, nezlomnú vôľu, neúnavnú pracovitosť, dôveru vo vlastné sily a mimoriadnu úctu k rodnému kraju.“

PR OGR A M N A A U GU ST
2. - 4.8.

KOLIESKO 2018
29. festival mladých folkloristov
M: Kokava nad Rimavicou O: Obec, NOS, UKF, MOMS

4.8. o 10.00 NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI
156. výročie vzniku Matice slovenskej
M: 2. budova MS Martin O: Matica slovenská
5.8. o 17.00 VÝBOR MO MS
Ôsme riadne zasadnutie výboru MO MS v roku 2019
M: DMS, Dolná 52
9. - 11.8.

O: Výbor MO MS

OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA
16. medzinárodné folklórne podujatie
M: Očová - Ihrisko

O: Obec, FZ Očovan, MO MS

12.8. o 15.30 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Stretnutie členov MO k 60. výročiu vzniku zahraničnej
MS pri súsoší Š. Moysesa a K. Kuzmányho
M: Námestie Š. Moysesa

O: Výbor MO MS

16. – 17.8. HONTIANSKA PARÁDA
24. festival tradičnej ľudovej kultúry
M: Hrušov

O: Obec, OSOH, MO MS

8. - 15. - 22. - 30.8. TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52

O: Hudobná sekcia MO MS

12. – 19. – 26.8. STRETNUTIA členov KLUBU LIPA a KPČ

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2018 – 2019,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@
gmail.com
 NA PODUJATIA:
10.8.2019 MIČINSKÔ - 5. ročník Dňa obce – futbalové ihrisko 11.8.2019 17.00 PROMENÁDNY KONCERT - Mestský park Janka Kráľa
13.8.2019 19.00 CAPALFEST - 17. ročník, Nádvorie SOS Dolná ul. 35
16.- 17.8.2019 FOLKLÓRNA BYSTRICA - Festival ľudovej hudby a tanca
pod Urpínom
18.8.2019 18.00 JAZZ FESTIVAL POD KLOPAČKOU - 14. ročník Špania
Dolina
22.8.2019 19.30 DIVADELNÝ ŠTVRTOK - Nádvorie SOS, Dolná ul. 35
29.8.2019 75. výročie SNP - celoštátne oslavy
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