Z koreňov vyrastáme,
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a brehy nás zachraňujú

O KOREŇOCH, ŽIVOTE A BREHOCH ...

Milí členovia a priaznivci Miestneho odboru Matice slovenskej
v Banskej Bystrici, dovoľte mi prihovoriť sa vám v tomto neľahkom
období, ktoré práve celá naša spoločnosť prežíva. Aktuálne neprestajne riešené „prevalené” mnohé škandalózne prípady z podnikania
i politiky i celkovo z verejného života, súdenie sudcov, totálna zmena
vlády s veľkými očakávaniami, masívne migračné vlny novodobého
sťahovania národov a do toho všetkého ešte coronavírus a jeho neblahý dosah na všetko, čo sa okolo nás deje. To je len výňatok toho
asi v súčasnosti najzásadnejšieho... Nie je toho teda málo. No ale,
čo v tom všetko my?
Vír diania okolo nás je neúprosný a stále silnie. Zmeny sú rýchle
a vývoj sa veru len veľmi ťažko predpokladá. Denne sme v práci, verejnom živote i v rodinách vystavovaní silnejúcim nárokom a niekedy
sa zdá, že je už toho priveľa. Naše dni sú skúškami, pred ktorými
stojíme a každý vie, že jediná možnosť, ktorú, žiaľ alebo našťastie,
máme, je uspieť. Neustále sa stretávame s tým, že už nie zákonitosti,
ale skôr paradoxy formujú náš život, a to teraz a tu, ale aj potom,
v kratšej i vzdialenejšej budúcnosti. No a paradoxy nie každý dokáže
vnímať kontinuálne, ba až priam analyticky. Preto sa nielen ťažko
predpokladajú, ale aj vyhodnocujú. O plánovaní strategických osobných, či spoločných cieľov ani nehovoriac. Je to ťažké. Ale viete, to
je asi tak...
„Cisár je nahý” - kričia ľudia pravdivo v rozprávke, ktorá, žiaľ, nie
je rozprávkou. Je to skôr podobenstvo o svete klamlivých ambícií a
nedobrej viery v nepravdivé veci. Povedzme si úprimne a otvorene.
Koľko takých cisárov bolo a je okolo nás? A koľkí z nás majú silu kričať, keď nie je vôľa väčšiny počúvať a pochopiť? Začala náš svet
ovládať povrchná spokojnosť s hocičím? Len aby sme boli v iluzórnom démonickom apriórnom súhlase, ktorý zaručí chvíľkový rešpekt
a obľúbenosť, prinajmenšom nevyčnievanie z pohlcujúceho davu, aj
keď to celé nestojí na dobre a pravde? Videli sme to neraz v podnikaní, mestskej, regionálnej, štátnej, európskej i medzinárodnej a svetovej politike, spoločenskom i osobnom živote a, žiaľ, aj v tom našom
matičnom za posledných pár rokov... Neodpustím si zopár konkrétností, aby som nebol až príliš abstraktný...
Koľko a akých škôd vzniklo, kým sme ako štátotvorná väčšina
poctivých a normálnych ľudí doslova, síce krútiac hlavou, dlhodobo,
ale slušne prehliadali podnikateľské a iné výčiny niektorých exponovaných jednotlivcov? Ako dlho trvalo, kým sa rozhýbali kompetentné
orgány? Ako dlho spravidla trvá, kým niektorých potenciálnych i reálnych politikov odvrátime od neraz neprimerane intenzívneho riešenia
„priorít”, ktoré nie sú v skutočnosti prioritami a neprinavrátime ich pohľad na niečo, čo je vážnejšie, čo viac treba a bez čoho nemôžeme
byť? Ako dlho trvá, kým národ niektorým politikom povedal, alebo

povie dosť?! Veď byť na smiech je iné ako byť vtipný... Vzbudzovať
odpor je iné ako vzbudzovať potrebnú autoritu... Zasievať silnú nedôveru je iné ako vytrvalo presviedčať.... Ako dlho nám spravidla
trvá, kým odpustíme aj to, za čo by sme sa ani vlastne nemuseli hnevať? Ako dlho nám trvá potom odpustenie niečoho, čo si naozaj odpustenie vyžaduje? Ako dlho vydrží konzervovaná nepravda a zlo?
Jedno je pre mňa už dlhšiu dobu isté, keď tak sledujem, čo sa
deje okolo nás a v nás. Hovoril som o tom už aj vtedy, keď prichádzala ekonomická kríza v roku 2009. Jej príčiny som neodhaľoval v
hospodárstve, ale v kríze hodnôt. Postupne sa spomedzi nás vytráca
láska k pravde, preferencia dobra a správnosti, poctivá a profesionálna práca so záujmom o vec, nezištné priateľstvo a rovné vzťahy,
ohľaduplnosť, obozretnosť a úprimná láska vo všetkých jej podobách. Vidieť to takmer všade. Na tomto mieste treba povedať, že aj
v našej Matici sme si ešte nedokázali odpustiť rok 2010, aj keď už
dekáda odvtedy uplynula. Konštatujem, že stále, aj po 10 rokoch pretrvávajú „pôrodné bolesti” zmeny, ktorá sa asi mala udiať, lebo vtedajšie problémy s podielovým družstvom i národným pokladom neboli imaginárne, naopak, boli reálne a veľké. Ale zviezlo sa popri nich
v lavínovo - búrkovom efekte všetko. Aj veľa dobrého a pravdivého.
A vezie sa asi stále. Bývalá povestná a pre mnohých až priam obávaná matičná jednota, akcieschopnosť, profesionalita a bezpodmienečná spolupráca sa javia ako oslabené. Ak je to tak, je to škoda.
Ako inak si vysvetliť, že ani po toľkých rokoch nie je možnosť navrátenia profesionálneho matičného pracoviska do priestorov domu nášho miestneho odboru? Budeme navždy odkázaní na príjem z prenájmov pre krčmy? Príjem, ktorý sa, prepytujem, využíva na zabezpečenie matičných aktivít v našom meste i okrese. Alebo ako máme
prísť už po toľkých rokoch k tomu, že o 100. výročí založenia nášho
MO MS, ako jedného z prvých na Slovensku, centrálne matičné médiá vytrvalo mlčia? Kým ostatné pekne a zaslúžene odprezentovali?
Nedalo mi. Prepáčte. A ešte jedna vec. Pred dlhším časom som bol
napísal príhovor do tohto nášho Zvona o Matici na rázcestí. Vážne
vnútorné križovatky evidentne nepominuli a tie vonkajšie sa ešte
viac zamotajú. Taká je asi prognóza vývoja. V dnešnej situácii by
som ten predchádzajúci príhovor napísal ešte omnoho razantnejšie
a zásadnejšie. Nuž ale, SAPIENTI SAT - múdremu stačí, povedal
by starý rímsky klasik... a mal by pravdu aj dnes... Denno-denné peripetie náš pohľad však, žiaľ, odvracajú od dôležitých súvislostí. V behu života a sveta zabúdame na podstatu.
Poznať korene, z ktorých vyrastáme, je dôležité preto, aby sme
dobre žili, život treba žiť v spájaní a nie v neustálom rozdeľovaní napriek našej rôznosti, no a naše brehy by mali byť zo zeme a skál
poctivosti, slušnosti a ohľaduplnosti, jedine tak sa neutopíme v rýchlej rieke dnešného života, ktorej voda sa mení a berie so sebou všetko, čo sa na brehu nedokáže zachytiť, alebo na ňom udržať...
Milí priatelia, nepodliehajme v týchto dňoch a týždňoch falošnému strachu, ale ani planým nádejam. Pestujme si napriek všetkému,
čo sa okolo nás deje, v sebe a bezodplatne požičiavajme aj iným –
vieru v človečenstvo, vzájomnú úctu a pevnú ukotvenosť v dobre a
pravde. Práve dobro a pravda sú v nás hlbšie ako dočasnosť krivdy,
klamstva, nenávisti, zločinu, nespolupatričnosti, nespolupráce, omylu, či pomýleného hnania sa za vecami, ktoré nie sú podstatné.
Dobro a pravda sú v každom z nás a nie je dôvod ich prekrývať niečím iným. Svet sa mení pred našimi očami, prispejme teda
všetci k tomu, aby sa menil pre dobro a v prospech všetkých. To je
kľúč od dverí pozitívnej budúcnosti. Nezahadzujme ho do rieky, ani
keď si myslíme, že už stojíme na jej brehu...
Marcel P e c n í k

PRIPOMÍNAME SI
Peter K A R V A Š

- slovenský prozaik, dramatik a divadelný kritik

Narodil sa 25.4.1920 v Banskej Bystrici, ako vnuk
akademického maliara Dominika Skuteckého, v rodine
Ferdinanda Karvaša a matky akademickej maliarky Karolíny Skuteckej. Obidvaja rodičia boli v januári 1945
popravení nacistami vo vápenke v Nemeckej. Peter
Karvaš po vychodení ľudovej školy v rokoch 1930 –
1938 absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici a v rokoch 1938 – 1939 študoval na ČVUT a UMPRUM v Prahe. Po okupácii Československa nacistickým Nemeckom bol ako Žid rasovo prenasledovaný a internovaný
v pracovnom tábore. Po návrate na Slovensko sa zamestnal v Neografii a v Komornom divadle v Turčianskom Svätom Martine. Počas
SNP pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači. Po skončení 2. svetovej vojny
v rokoch 1945 – 1947 ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej univerzite v
Bratislave a súčasne pôsobil v Čs. rozhlase a na Novej scéne SND ako dramaturg. V rokoch 1949 – 1950 bol kultúrnym atašé na veľvyslanectve v Bukurešti,
potom sa stal prednostom divadelného oddelenia Povereníctva školstva, pôsobil
ako redaktor Kultúrneho života a vykonával aj funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. Pre svoje zásadné postoje k okupácii Československa v roku
1968 mal zakázané publikovať a v rokoch 1969 - 1974 pracoval vo Výskumnom

ústave kultúry ako výskumný pracovník pre oblasť divadelnej vedy. V roku 1980
odišiel do dôchodku a v roku 1989 bol vymenovaný za profesora. Do večnosti
odišiel 28.11.1999 v Bratislave a pochovaný je na Židovskom cintoríne v Banskej
Bystrici.
Peter Karvaš začal publikovať už v roku 1937 v študentských časopisoch Svojeť a Mladá kultúra. Počas svojho tvorivého života sa venoval realisticky koncipovaným psychologickým novelám, historicko-sociálnej románovej spisbe: Toto pokolenie a Pokolenie v útoku. V románoch zachytil genézu a pomery v predmníchovskej republike, ktoré viedli k jej rozpadu a k formovaniu protifašistického odboja na Slovensku. Ďalej sa venoval cestopisným a reportážnym črtám, v ktorých
uplatňoval humoristicky nadľahčené rozprávačstvo. Jeho humoristicko-satirické
poviedky sa vyznačujú britkou iróniou, smerujúcou proti ľudským spoločenským
neduhom, karierizmu, demagógii, zrade ideálov a byrokracii. Výnimočná bola najmä jeho dramatická spisba v oblasti divadelnej, rozhlasovej i televíznej tvorby.
Jeho hry majú silný dramatický konflikt a myšlienkovú presvedčivosť, v ktorých
vyhľadával a objavoval priestor témy súvisiacej s verejným, kultúrnym a spoločenským životom: Hanibal pred bránami, Meteor, Bašta, Dieťa a more, Leningradské
epištoly, Výlet na juh, Idúcky tam a spiatky, Polnočná omša, Antigona a tí druhí,
Maják, Bašta, Jazva, Súkromná oslava a ďalšie, ktoré boli realizované na pôde
SND, ale aj v ďalších profesionálnych i špičkových amatérskych divadlách.

Bjørnstjerne Martinius BJØRNSON -

nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, bojovník za národnú nezávislosť Nórska a za slobodu malých a utláčaných národov,
zástanca Slovákov počas vrcholiacej maďarizácie v Uhorsku.
Narodil sa 8.12.1832 v dedine Kvikne v rodine pastora
na fare Bjørgan. Jeho rodná dedina zanikla v roku 1966. Študoval na univerzite v Kristianii (Oslo). Po ukončení štúdia pracoval najskôr ako novinár v oblasti divadelnej a literárnej kritiky. V rokoch 1857 – 1859 pôsobil v divadle Den Nationale
Scene v Bergene. V rokoch 1860 – 1863 cestoval po Európe
a v rokoch 1865 – 1867 bol riaditeľom divadla v Oslo. V rokoch 1873 - 1882 striedavo žil a pôsobil v Nemecku, Taliansku, Francúzsku a USA a venoval sa obrane utláčaných národov Fínov, Dánov, Poliakov v Rusku, Rumunov a najmä
Slovákov. V roku 1882 sa usadil v Aulestade. Literárne debutoval v roku 1857 historickou hrou „Medzi troskami“. Písal dramatické a prozaické diela s historickou tematikou, ktoré mali predovšetkým povzbudiť národné povedomie Nórov. Z jeho ďalších literárnych diel, ktorých napísal viac ako 60, sú pozoruhodné: Mellem slagene
(Medzi bitkami), Kong Sverre (Kráľ sverre), Maria Stuart Scotland (Mária Stuartovna
škótska), Redaktoren (Redaktor), En fallit (Úpadok), Kongen (Kráľ), Lyset (Svetlo),
Fred (Mier), Det flager (Zástavy nad mestom), Fred (Mier). Okrem toho písal do viacerých periodík v Paríži, Ríme, Viedni - Le Cournier Européen, Spettatore a Neue
Freie Presse. Jeho báseň „Ja, vi elsker dette landet - Áno, milujem túto zem“ sa
stala nórskou štátnou hymnou.
O slovenskej otázke sa Bjørnson dozvedel z listu troch českých slovakofilov
(Eduarda Lederera, Adolfa Heyduka a Karla Kálala), ktorí opísali katastrofálne postavenie „na smrť odsúdeného národa na uhorskom ostrove slobody.“ Informácie

o postavení Slovákov v Uhorsku mu ďalej poskytovali aj prof. Arnošt Kraus, Dr. Stanislav Pacák, Dušan Makovický, Dr. Jozef Minárik, Dr. Ivan Hálek a ďalší. Vo veku
75 rokov Bjørnson zverejnil tento list v mníchovskom časopise März a potom zvyšok
svojho života zasvätil tejto otázke. Zvlášť konkrétne a ostro zameral svoju kritiku
k situácii slovenského národa v Uhorsku po vydaní Apponyiho zákonov a od černovskej tragédie. Dňa 17.9.1907 v liste, uverejnenom v Neue Freie Presse predsedníctvu
pripravovaného mierového kongresu vo Viedni, napísal: „Nedávno sme videli v uhorskom sneme, keď slovenských reprezentantov týrali a vyhadzovali, ako vystúpil gróf
Apponyi, aby vyhlásil, čo sa ešte má urobiť pre ďalší útlak tohto národa. Bol schválený školský zákon, aký nikdy predtým nebol známy, pretože jeho najdôležitejšie
ustanovenia sú z gumy! Dajú sa naťahovať tak, až sa v nich zadusia všetky národnosti. Zbaviť deti materčiny je predsa to isté ako odtrhnúť hladné dieťa od matkiných
pŕs. A práve toto rozkazuje v tomto zákone gróf Apponyi so vztýčenou hlavou...“
Bjørnsonove vystúpenia mali veľký medzinárodný ohlas a pomohol nimi prelomiť bariéry medzinárodnej izolovanosti slovenskej otázky. Predtým v roku 1903 bola
B. Bjørnsonovi udelená Nobelova cena za literatúru „ako prejav uznania za jeho
ušľachtilú, veľkolepú a mnohostrannú literárnu tvorbu, ktorá sa vždy vyznačovala
aj sviežosťou inšpirácie, aj vzácnou čistotou ducha.“ Bjørnstjerne Bjørnson - veľký
ochranca práv Slovákov umrel 26. 4. 1910 v Paríži a pochovaný je v Hrobke nášho
Spasiteľa v Oslo. V máji a júni roka 2018 pri 100. výročí vzniku prvej ČSR a 25. výročí vzniku samostatnej SR bola v novej budove SND v Bratislave k pocte tejto významnej postavy našich národných dejín uvedená výstava „Hviezda zo severu“.
(Pramene: A. Halvoník – litcentrum.sk, wikipédia.sk - spracovala A.Murgašová)

SLOVO NA ZAMYSLENIE
Reč ako dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi zaradila by sa, obrazne povedané,
na prvšie miesto medzi sedem divov sveta. Možnosti, ktoré reč obsiahla a celkovým
uplatnením dáva ľudstvu, rovnajú sa najväčším vynálezom, aké bol, je a bude schopný
mozog človeka utvoriť. Dejiny hovoreného a písaného slova sú najbohatšími dejinami
na zemeguli vôbec. A napokon, boli to práve národné jazyky, na ktorých slová tvorbe sa
odpradávna bez výnimky zúčastňovalo celé ľudstvo. Keď chceme – a s plnou odhodlanosťou chceme – dvíhať všeobecnú kultúru nášho ľudu, musíme medzi ľud ísť s kultivovaným dorozumievacím prostriedkom styku medzi ľuďmi, ktorým je jazyk. Ľud sám to
od každého kultúrneho činiteľa čaká vo vysokej miere. Jazykovedcom i nejazykovedcom
je známe, ako je ľud práve pri jazykových veciach prísny, ako požaduje, aby najmä kultúrni činitelia hovorili k nemu správne, kultivovane. Jazykovú kultivovanosť veľmi správne
spája rovno s kultúrou človeka vôbec a vie prísne kritizovať a posudzovať, ak niekto vo
verejných prejavoch hovorí nekultivovaným jazykom so zlou výslovnosťou, so zlými tvarmi slov, nenáležitým výberom slov atď. (Ján Stanislav: Slovenská výslovnosť,1953) .
Zamyslime sa preto všetci nad tým, čo sa dnes odohráva vo vzťahu k nášmu spisovnému jazyku, používané v hovorovej slovenčine, do ktorej preniká v súčasnosti toľko
nových slov, že sa už pomaly nevieme po slovensky rozprávať a dohovoriť. Celkom rutinérsky googlujeme, skypujeme, mailujeme, surfujeme, remastrujeme, esemeskujeme,
chatujeme a blogujeme. Kto nevie, čo to je instagram alebo twiter, ako keby ani nebol.
Koľko statusov na svoj profil umiestniš, toľkokrát si človekom a kto nie je online, je nula
rovnako ako ten, kto namiesto tejpovania si prikladá liečivé náplasti, kto namiesto oblečenia kupuje oufity, kto nenakupuje v obchodoch, ale v shopoch, teleshopingoch či meghastoroch, kto namiesto fotografovania vytvára selfíčka a získa čo najviac lajkov a smajlíkov. Dnes sa nechodíme vzdelávať na kurzy, ale na workshopy, nie sme prirodzene
pracujúcimi ľudmi, ale sme workoholici, nie sme vyčerpaní, ale máme syndróm, alebo

sme kreatívni, výtvarní umelci už nemajú ateliéry, ale show- roomy.
O náš vzhľad sa nestará holič či kaderník, ale vizážista či vlasový mág. Mení sa aj
profesijné zloženie spoločnosti. Poštových doručovateľov nahradili kuriéri, organizátori
podujatí sú koučovia, sekretárky sa zmenili na asistentky, riaditelia na manažérov či lídrov, hudobné skupiny vedú frontmeni, nezabávajú nás herci a speváci, ale showmani,
megastár a celebrity. Zaujímavé je to aj v rodinách, kde v manželstve žijeme singl, manželovi sa hovorí priateľ, alebo partner, v živote treba mať správny feeling, vo všetkom
byť zásadne inclusive, populárne je registrované partnerstvo i feťáctvo. My starší, keby
sme v bežnom živote hovorili mladým po našom, tak ako sme boli od detstva vedení,
vôbec by to nechápali, lebo sme im to nepovedali po ich.
Iný jazykový problém pre slovenčinu vyvstáva skoro každý deň v hovorovej reči politikov a ďalších verejných činiteľov, hercov, moderátorov, novinárov i učiteľov, predovšetkým v médiách i pri verejných prejavoch. Používajú slangové slová namiesto spisovných, napr. trebalo, budeme sa sústrediť, stofka, dychofka, bytofka, nobelofka, kampaňujeme, svojou vólov, jako, Pieščany atď. O mäkčení pri používaní „L“ vo vetách, o
používaní celých viet bez bodky na konci a o používaní vulgarizmov bez bázne a hany,
na verejnosti ani nehovoriac. Je toho čím ďalej tým viac a mimoriadne znepokojujúce je
najmä to, že tieto slová používajú vzdelaní ľudia, verejní činitelia i mnohí umelci, ktorí
tým znevažujú vlastný spisovný, dokonca štátny jazyk. Stráca sa v nás úcta k svojmu
jazyku, k svojim dejinám, svojmu národu, k svojim koreňom. Človek bez koreňov stráca
sebavedomie a prirodzenú hrdosť na to, čo mu je najvlastnejšie. Úcta každého národa
k svojmu jazyku vždy bola a bude základným prejavom národnej hrdosti, vlastenectva a
národnej identity a preto úcta nás Slovákov k slovenčine je a musí ostať najdôležitejším
znakom osobitosti nášho národa a najvznešenejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva,
ktoré si musíme chrániť a uchovať v jeho čistej podobe pre budúce generácie.

Z ČINNOSTI

OTVORILI PLESOVÚ SEZÓNU

Melódie valčíka otvorili 30. ročník
plesu Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. V priestoroch
hotela Tatra sa 17. januára 2020 konal
tradičný Matičný ples a tým matičiari
otvorili v meste plesovú sezónu. Predsedníčka privítala prítomných hostí, zaželala dobrú zábavu, príjemné posedenie a radosť zo stretnutia opäť po roku. Na ples sa prišlo zabaviť veľa záujemcov a matičiarov tak ako po iné roky. O program sa po-starala folklórna
skupina Lieščina, ktorá zaspievala ľudové pesničky z okolia Rejdovej, predviedla humornú scénku o živote na dedine. Predsedníčka poďakovala účinkujúcim za program a zdôraznila, že je potrebné uchovávať a rozširovať naše
slovenské ľudové piesne a tradície. Do tanca vyhrávala hudobná skupina
FAIR-PLAY p. Tibora Lévayho a na parkete sa tancujúci vyzvŕtali pri známych
pesničkách z Repete. Veľkú časť večera vyplnili krásne slovenské ľudové
piesne v rôznych úpravách. Nechýbala ani tombola, za pekné a hodnotné
ceny ďakujeme firmám, podnikateľom mesta, členom výboru a súkromným
osobám. Všetkým sa veľmi páčila výzdoba sály, v ktorej sa ples uskutočnil.
Dobrá nálada, radosť, nadšenie zo stretnutia a tanca trvalo do skorých ranných hodín a my sa tešíme na ďalšie stretnutie, aby sa priateľstvo upevňovalo
aj takouto formou spoločenského posedenia. (Mgr. Elena Nebusová)

KOVAČICKÍ MALIARI

Dňa 3. 1. 2020 v Galérii Babka vo vojvodinskej
Kovačici bola za prítomnosti riaditeľa Stredoslovenského múzea a podpredsedu MO MS v Banskej Bystrici slávnostne
otvorená výstava obrazov
insitného maliarskeho umenia autora Pavla Hajku. Naivné maliarstvo našich krajanov vo Vojvodine v
Srbsku, najmä v takmer čisto slovenských obciach – v Kovačici a Padine –
je charakteristické svojou úprimnosťou, autentickým a jedinečným štýlom,
bezprostredným oslovením o pravde života jednoduchých, pracovitých a šikovných ľudí. V úcte k svojim tradíciám takto tvoria maliari, potomkovia rodín,
ktoré sa v minulosti vysťahovali z územia súčasného Banskobystrického samosprávneho kraja na „dolnú zem“. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej
Bystrici bola v novembri minulého roku z iniciatívy predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, honorárneho konzula Srbskej republiky na Slovensku Mojmíra Vrlíka a zakladateľa Galérie Babka v Kovačici
Pavla Babku otvorená mimoriadne úspešná výstava reprezentatívneho výberu insitného umenia Kovačica známa i neznáma. Záštitu nad výstavou prevzala ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková. Práve výstava v meste pod Urpínom predstavovala prvý oficiálny krok v procese zápisu insitného maliarstva do reprezentatívneho zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a tiež aj začiatok intenzívnejšej spolupráce medzi
Stredoslovenským múzeom a našimi krajanmi z Vojvodiny. V rámci nej nasledovalo pozvanie na otvorenie obľúbenej cyklickej výstavy Na zdravie Pavla
(keďže mnohí maliari i kultúrni a spoločenskí činovníci nesú práve meno Pavel), ktoré v Banskej Bystrici s radosťou prijali.
Za Banskobystrický samosprávny kraj a Stredoslovenské múzeum vycestoval
za krajanmi otvoriť výstavu Pavla Hajka riaditeľ múzea Marcel Pecník. S hostiteľom Pavlom Babkom navštívil jeho galériu i viaceré miesta v obci Kovačica,
ktorú poznáme z malebných obrázkov. Spoločne ich prijal aj miestny evanjelický farár a senior Pavel Sklenár, ktorému M. Pecník odovzdal ako dar publikáciu o sv. Cyrilovi a Metodovi a monografiu obce Poniky, ktoré s kolektívom autorov napísal. Zaujímavosťou je, že v druhej publikácii je zachytená
aj rodina Sklenárovcov z Poník (stará mama autora sa za sloboda volala
Sklenárová) a možno pomôže aktívnemu seniorovi v pátraní po jeho predkoch v slovenskej, ako niektorí hovorievajú „pravlasti“ a prinesie jemu a jeho
okoliu obsažné poznanie jedného z krásnych kútov Slovenska. Ďalšie dary
– publikácie, prezentačné predmety BBSK a múzea – krajanom odovzdal M.
Pecník večer pri otvorení výstavy, na ktorú sa zišlo toľko miestnych ľudí, že
vernisáž musela byť na nádvorí galérie. Chladné počasie účastníci vydržali
v radosti zo stretnutia a dobrej pohode, ktorá je tam medzi Slovákmi takmer
až samozrejmosťou. Prihovorili sa všetci zúčastnení Pavlovia, starosta obce
i zástupkyňa slovenskej ambasády v Belehrade. Potom už výstavu obrazov,
s typickým a pre P. Hajka jedinečným zobrazovaním motívov kohútov, otvorili
svojimi príhovormi a želaniami P. Sklenár a M. Pecník. Všetkých potešil aj
bohatý kultúrny program, ktorý pripravili členovia miestnych spolkov všetkých
vekových kategórií, od detí až po seniorov. Aj to bolo dôkazom, aký silný a

bohatý je kultúrny život vojvodinských Slovákov .„Bolo pre mňa veľkým potešením otvoriť
takúto výstavu a zároveň navštíviť a spoznať našich ľudí žijúcich na „dolnej zemi“. V Kovačici i Padine som bol prvýkrát, ale isto sa tam vrátim, tie miesta i krajania ma očarili. S
pokorou, úctou, ale aj radosťou som odovzdal novým priateľom dary zo Slovenska, aby
ich nielen potešili, ale aj obohatili. Avšak najväčšmi som sa tešil, že som im mohol tlmočiť
srdečné pozdravy od kolegov zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, pána župana i celého Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj od všetkých u nás doma,
„na horniakoch“, ktorým sa páči ich umenie a kultúra a ktorí na nich myslíme a držíme im
palce, čo chceme aj viac aktívne prejavovať. Pripili sme si spoločne nielen Na zdravie
Pavla, ako sa aj volá cyklus výstav, ale aj na zdravie slovenskej kultúry a ich krásneho
umenia. Ak kultúra poľudšťuje, tak slovenské kúty Vojvodiny veľmi voňajú človečinou,“
uviedol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.
Na druhý deň navštívil M. Pecník najstaršieho 82 ročného aktívneho maliara, Jána Bačúra,
v Padine neďaleko Kovačice, tiež takmer úplne slovenskej dedine, ktorý mu predstavil
svoju tvorbu, úspechy i vzťah k Slovensku. Pred odchodom domov na Slovensko ešte prebehla návšteva v Dokumentačnom centre Dr. Janka Bulíka v Kovačici spolu s jeho zakladateľom Pavlom Balážom, ktoré je dôležitým prvkom nielen zachovávania, ale aj tvorby
tamojšej slovenskej kultúry. Aj krajania z Vojvodiny poslali do Banskej Bystrice, do Stredoslovenského múzea vzácne knižné dary. Tie budú sprístupnené pre širokú verejnosť i
bádateľov prostredníctvom múzejnej knižnice. Okrem toho sa riaditeľ kovačickej galérie a
riaditeľ najstaršieho bystrického múzea dohodli, že spoluprácu medzi inštitúciami a tým
pádom aj medzi krajmi i štátmi prehĺbia ďalšími, už pravidelnými výstavami a spoločnými
aktivitami pri skúmaní a prezentovaní slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Bude sa rozhodne na čo tešiť. (Mgr. Martina Saktorová)

KREMNICKÁ STOROČNICA

Dňa 11.2.2020 si kremnickí matičiari s veľkou úctou pripomenuli 100 rokov od vzniku svojho Miestneho odboru Matice slovenskej. MO MS v Kremnici, ktorý bol v roku 1920 založený ako desiaty v poradí na Slovensku, si svoje jubileum
pripomenul za účasti svojich členov, ale aj predstaviteľov mesta a evanjelickej cirkvi a.v. veľmi dôstojne. Po úvodnom privítaní všetkých prítomných predseda MO MS Milan Rybársky
odovzdal Pamätné listy MO predstaviteľom mnohých spolupracujúcich organizácií, ktoré od obnovenia matičnej činnosti
v roku 1990 najviac pomáhajú. Matica slovenská pri tejto slávnostnej príležitosti udelila Mimoriadnu cenu MS MO MS i predsedovi MO Milanovi Rybárskemu. Cena predsedu MS za podporu matičných akcií v meste Kremnica i priamu účasť
na nich bola odovzdaná primátorovi mesta Ing. Františkovi Ferenčíkovi, Strieborná cena
MS bola udelená Matilde Olbrichtovej, ktorá aj vo svojom seniorskom veku trvalo iniciuje
konanie nových kultúrnych a národných podujatí a mnohé z nich aj moderuje. Pamätné
listy MS k storočnici vzniku miestnych odborov boli udelené Vlaste Gyurekovej, Adelinde
Kollárovej, Alžbete Vítkovej, Petrovi Weisovi a Anne Rybárskej, ktorá sa nezištne podieľa
na príprave i realizácii každého matičného podujatia v Kremnici, vrátane jeho materiálneho
zabezpečenia.
(Prevzaté zo SNN č. 7/2020 - Ondrej Baranec)

FAŠIANGOVÉ ČASY

V dňoch 21. – 25.2.2020 sa v Čiernom Balogu uskutočnil
jubilejný 25. ročník stretnutia folklórnych kolektívov pod názvom „Už s a fašiang kráti, viac sa nenavráti“, ktorý s podporou
Fondu umenia, Stredoslovenského osvetového strediska a Matice slovenskej pripravili v spolupráci s obcou členovia FZ Kýčera. Stretnutie sa začalo v
predvečer 21. februára programom detí „My sme malí bursovníci“. Program sa tešil značnému záujmu a úspešne v ňom vystúpili detské súbory Drienka zo Slovenskej Ľupče, Brezinky z Polomky, Malá Kýčera a dva detské kolektívy z materských škôlok v Č. Balogu.
Druhý fašiangovýo deň sa začal v strede obce Fašiangovým jarmokom, prípravou na fašiangovú zabíjačku a na súťaž o najchutnejšie trhance, ktorá si do histórie zapísala už
svoj 16. ročník. Na otvorení fašiangových slávností sa postupne predstavili všetky pozvané
folklórne kolektívy, aby sa potom vybrali na pochôdzky po miestnych častiach Jergov, Komov, Fajtov, Krám a Dobroč. Folklórne skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, Slatina
zo Zvolenskej Slatiny, Závadka nad Hronom a súbor Háj z Rimavskej Soboty svojimi vystúpeniami spríjemnili sobotné chvíle návštevníkomi. Dobrá nálada sa v závere dňa preniesla do kultúrneho domu, kde sa pred doslova nabitou sálou konal program „Fašiangy,
fašiangy, fašiangové časy“, v ktorom sa k hosťujúcim kolektívom pridali domáci a deti zo
súboru Javorníček z Hvozdnice Štiavnika, ktorých ľudová hudba hrala aj na škole tanci i
„rozšafnej“ fašiangovej zábave „do bieleho rána“. Nedeľa 23. februára ráno sa začala vyhrávaním heligonkárov v rôznych častiach Balogu a slávnostnú atmosféru tohtoročných
fašiangov uzatvorili svojím výborným programom hosťujúce folklórne súbory Vršatec z
Dubnice nad Váhom a Kopaničiar z Myjavy. Počas troch dní mali všetci návštevníci tohto
tradičného fašiangového stretnutie vidieť aj výstavy: Dedičstvo v koži - tvorba majstra Ľuba
Medveďa, Fujarôčka moja - tvorba majstra Michala Fiľu a mohli sa na pripravených výstavách oboznámiť s históriou obce i tradíciami ľudovej kultúry. Vyvrcholením jubilejných fašiangových dní bolo 25. februára tradičné pochovávanie basy, ktoré pripravili členovia domácej folklórnej skupiny Kýčera v časti Vlčie diery Čierneho Balogu a pozvali všetkých na
ďalšie stretnutia s tradičnou ľudovou kultúrou v tomto roku.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...

ZA TÚ NAŠU SLOVENČINU

30. výročie občianskej iniciatívy
Otázka jediného štátneho a úradného jazyka na celom území Slovenska od čias štúrovcov
patrila medzi základné východiská priamej cesty v každej etape národného uvedomenia Slovákov
vo vlasti predkov. Na túto základnú tému sa vo svojom čase žitia vyslovil aj Ľudovít Štúr: „Kto svoj
dom usporaduje a veci v ňom do náležitého poriadku uvádza, ten tým druhému naskrze neškodí,
ibaže by si to jeho sused myslel a škodné mu pritom jeho námety podstrkoval, neprajúc mu dobre.“
V tejto otázke vždy bola snaha uzákoniť na území obývanom Slovákmi jazyk, ktorý nechcel nikomu
nič zobrať, veď na slovenskom území okrem Slovákov žili aj ľudia iných národností s právom používať svoj jazyk, ale slovenčina bola aj pre nich dorozumievacím a integračným prostriedkom,
ktorá by umožňovala vytvorenie spoločných predpokladov pre každého na plné uplatnenie sa v živote celej spoločnosti. Základným cieľom spoločného slovenského domu pre každého kto pokladal
Slovensko za svoju vlasť bolo, aby to bol domov pre všetkých so všetkými právami a povinnosťami.
Aj preto už pred tridsiatimi rokmi, vychádzajúc z historického zápasu Slovákov, ktorí neoslovovali
Európu mečom, ale slovom už od 9. storočia, vznikla na pôde Matice slovenskej občianska iniciatíva „Za tú našu Slovenčinu“. Tento zápas Slovákov za svoje práva počas storočí viedli výnimočné
osobnosti národa v záujme jeho budúcnosti, lebo sa ukázalo, že bez jazykovej suverenity nemožno
dosiahnuť národnú a následne aj štátnu suverenitu. Nikto vo svete a ani v Európe sa nepozastavoval nad tým, keď si Nemci, Francúzi, Angličania, Španieli, Maďari a ďalšie národy uzákonili vo
svojej histórii svoj úradný a štátny jazyk. V záujme integračnej funkcie v minulosti na našom území,
nakoľko sme boli súčasťou iných štátnych zriadení, tu platila najskôr nemčina, potom maďarčina
a čeština, s ktorou bola slovenčina v spoločnom štáte zrovnoprávnená až pri prijatí ústavného zákona o Československej federácii v roku 1968.
Snahy Slovákov o oficiálne uznanie slovenčiny ako štátneho a úradného jazyka sa zintenzívnili po zmene politického systému v bývalom Československu hneď na začiatku roka 1990,
najmä zásluhou Matice slovenskej, ktorá už 20.1.1990 zverejnila vyhlásenie „Slovákom nech žijú
kdekoľvek na Zemi“, potom 3.3.1990 v Šuranoch bolo prijaté „Memorandum Slovákov z južného
Slovenska“ a 14.4.1990 „ Slovo na uváženie slovenskému národu“ , ktoré žiadalo, aby v Ústave
SR bola slovenčina zakotvená ako štátny jazyk. Dňa 23.4.1990 Matica slovenská vyzvala vládu a
Slovenskú národnú radu prijať Zákon o štátnom a úradnom jazyku v Slovenskej republike. Túto
požiadavku oficiálne podporila 22.6.1990 Komjatická výzva slovami: „Žiadame vládu Slovenskej
republiky a Slovenskú národnú radu, aby neodkladne a urýchlene uzákonila slovenský jazyk ako
jediný štátny a úradný jazyk na Slovensku bez výnimky“. V pamäti na tieto dni u všetkých Slovákov
ostávajú aj protestné matičné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave, stoly národnej dohody
organizované Maticou slovenskou, televízny rozhovor vtedajšieho predsedu MS Jozefa Markuša
s vtedajším predsedom vlády Vladimírom Mečiarom i „protestná hladovka matičiarov“ pred budovou
SNR. Vyvrcholením tohto mimoriadne zložitého procesu pri riešení profilovania základných ľudských práv Slovákov bolo dňa 25.10.1990 prijatie Zákona o úradnom jazyku v SR Slovenskou národnou radou. K tomuto právnemu aktu došlo na základe státisícov podpisov, podporných stanovísk
i aktívnej účasti desiatok tisícok matičiarov a ich priaznivcov na verejných zhromaždeniach, ktoré
ukázali, že vec slovenčiny, ako jediného štátneho a úradného jazyka na Slovensku, je požiadavkou
celého národa. Znalosť oficiálneho štátneho a úradného jazyka bola totiž predpokladom plnohodnotného verejno-štátneho života každého občana. Popritom nikdy neboli popreté právne, sociálne
a ekonomické postavenia národností žijúcich na Slovensku, ktorých príslušníci vždy mali uznanú
plnú rovnosť ľudských práv a základných slobôd, vrátane používania materinského jazyka, nadobudnutia a uplatnenia vzdelania, ochrany a rozvíjania vlastnej kultúry, práva na ochranu svojbytnosti i na účasť vo verejnom živote. K zabezpečeniu týchto práv bola dňa 26.6.1990 v Kodani
prijatá Deklarácia Európskej rady „Dokument u ľudskej dimenzii“, opierajúci sa o zásady Charty
OSN, ku ktorému sa Slovensko jednoznačne prihlásilo a ktorý bol následne ukotvený aj v Ústave
samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky. Prijatím tejto Ústavy sa Slovensko od roku 1993
stalo domovom pre každého, kto pokladá Slovenskú republiku za svoju vlasť.

SLOVENČINA
S. H.Vajanský

Ja v hybkú stancu, ako v nový šat,

chcem obliecť slovenčiny milé, zvuky!
Ó, nerob, nerob! volá umný brat,
kvet nevynútiš tam, kde nie sú puky.
Náš údel robota a rabské muky,
nám nepristane verša pyšný tón,
strún zlatých nech sa netýkajú ruky,
veď nám už smutno hučí smrtný zvon,
nás čaká chladný hrob a posmech napokon.
Veď mäkkých, jemných rytmov naša reč,
múk tisícročných dcéra, nespoznala,
nad ňou sa zvíjal ťažký meč,
keď iné hlaholili, ona spala…
Keď iné v terem vôľa kráľa zvala,
ju sácal každý lokaj v temný kút!
No dosť už! Ona ako lazar vstala,
Boh sám ju vzkriesil, ako zrno z hrúd.
Nás čaká žitia jar – spása verný ľud.

3. - 30.4.

PROGRAM
NA APRÍL
JARNÉ MOTÍVY

Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52
O: Výtvarná sekcia MO MS
6.4. 15.00 SLOVÁCI V SEVERNEJ AMERIKE
Prednáška Mgr. A.Murgašovej v rámci cyklu Slováci vo
svete pre členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO a Klub Lipa
6. 4. 17.00 VÝBOR MO MS
Štvrté riadne zasadnutie v roku 2020
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
15.4. 15.00 UDALOSTI HISTÓRIE
Stretnutie členov MS k 100. výročiu narodenia Petra Karvaša a 110. výročiu úmrtia Bjṏrnsterne Bjṏrnsona
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
16.4. 15.00 SLOVÁCI V UHORSKU
Prednáška Mgr. A.Murgašovej v rámci cyklu Keď sa junač
roztratila po tom šírom sveta poli pre členov MO MS
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
19.4. 11.00 SPOMIENKA
Stretnutie k 200. výročiu narodenia A. Sládkoviča
M: Hrochoť
O: SLÚ MS, MO MS
25.4. 10.00 SPOZNÁVANIE
Vlastivedná vychádzka členov MO MS a klubu Lipa
M: okolie B.Bystrice + Šahy O: Turistická sekcia MO MS
6. - 20. - 27.4. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
6. - 20. - 27.4. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
9.- 16. - 23. - 30. 4. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupinz FS Partizán
M: DMS, Dolná 52
O: Hudobná sekcia MO MS

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA KONANIE VÝROČNÉHO ZHROMAŽDENIA členov MO MS, ktoré sa na
základe schválenia výboru MO MS uskutoční dňa 27. apríla 2020 o 16.00 hod.
v Spoločenskej sále Matičného domu, Dolná ul. č. 52 a na ktoré týmto všetkých členov MO MS POZÝVAME. Veríme v ich účasť a žiadame ich pri tej príležitosti aj o uhradenie členského príspevku za roky 2019 - 2020. (Pôjde o základnú evidenciu aktívnych členov, rozšírenie členstva o mladšiu generáciu,
umožnenie pravidelnej činnosti členom záujmových klubov a sekcií, aktivizáciu
matičnej činnosti v obciach okolia Banskej Bystrice a organizovanie verejných
matičných podujatí v meste Banská Bystrica).
 DŇA 30.11.2019 sa v priestoroch ŠVK na Lazovnej ul. konala slávnosť 100.
výročia vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti
bola vydaná Pamätnica o histórii pôsobenia MO MS, ktorú si môžete zakúpiť
v matičnom dome na ulici M. Rázusa.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@gmail.com

 NA PODUJATIA:

- 2.4.2020 ZVOLEN - ZVOLENSKÉ TANEČNÉ PÓDIUM 10.00 DK ŽS Sokolská ul.
- 4.4.2020 B. BYSTRICA - Koncert Anety Lengerovej a KORBEN DALAS 20.00 Robotnícky
dom
- 8.4.2020 SELCE - V OČOVEJ DOMA program FS Očovan 18.00 KD v Selciach
- 25.4.2020 B. BYSTRICA - VINŠPACÍRKA podujatie na Námestí SNP
- 26.4.2020 PODBREZOVÁ - 21. SLÁVNOSI SV. JURAJA v časti Dolná ulica v LOPEJI
- 26.4.2020 B. BYSTRICA - ŠTYRIA CHLAPI A ADELA zábavná tolkshow 19.00 Aula SZU
Radvaň
- 28.4.2020 BREZNO - HRANICA DÁŽĎA Koncert K. Koščovej a D. Špinara 18.00 kostol
ECAV
- 30.4.2020 SLIAČ - STAVANIE MÁJA 11.00 Námestie pri Fontáne
VÝBOR MO MS - Dňa 2.3.2020 sa v matičnom dome v B. Bystrici konalo riadne zasadnutie výboru MO MS. Hlavným
programom bola kontrola plnenia prijatých úloh z predchádzajúcich zasadnutí – zabezpečenie tlačenia mesačníka Zvon,
zasielanie povinných výtlačkov do SNK a Ústredia MS v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave a ŠVK v B. Bystrici,
vypracovanie úvodníkov mesačníka Zvon na mesiace apríl - jún, stanovenie termínu výročného zhromaždenia MO MS za
rok 2019 na 27.4.2020 o 16.00 hod. v spoločenskej sále MD. V rozprave sa členovia vyjadrovali k problému nezverejnenia
konania osláv 100 rokov existencie MO MS v SNN i na webovej stránke MS, k doriešeniu dodania DVD z osláv storočnice.
Ďalej boli riešené otázky prenájmu priestorov v matičnom dome, požiadavka klubu Lipa na zavedenie internetu do priestorov
klubu, účasť na odhalení busty M. R. Štefánika dňa 29.3.2020 vo Zvolenskej Slatine, zabezpečenie upratovania priestorov,
udržiavania poriadku v matičnom dome, úlohy súvisiace s pravidelnou prevádzkou a financovaním činnosti MO MS.
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