
Milí členovia Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Banskej Bystrici, ako aj všetci naši
priaznivci, dovoľte mi, aby som sa k vám pri-
hovoril na prahu asi najočakávanejšieho leta,
aké si pamätám.

Po (zrejme) druhej vlne ničivého pôsobe-
nia koronavírusovej pandémie prichádza ko-
nečne obdobie uvoľnenia pomerov a návratu
k spoločenskému životu, ale nielen to, prichá-
dza čas, kedy postupne odchádzajú priam
strašidelné čísla, ktoré nás prenasledovali ce-
lú zimu a veru aj počas jari. Počty chorých a
zomrelých v súvislosti s chorobou COVID 19.
Toto slovo sa nadlho stalo doslova značkou
súčasnosti a striasť sa jej nebude také jedno-
duché. Obzvlášť, ak sa celý Svet potáca vo
svojich veľkých problémoch a Slovensko mu
teda skutočne v ničom nezaostáva.

Čas a dôvod na zamyslenie má človek vždy. Keď je mu dobre a
aj keď práve celkom nie. Preto je človekom. Tak poďme k tomu, akí
dnes sme. Pozrime sa najprv na Zem zhora. Z veľkej diaľky ju ani
nevidíme. Potom sa objaví malá bodka medzi miliardami miliárd
iných. Následne, ešte zbližšia, zbadáme modro - zeleno - hnedo -
béžovo - bielu guľu, v noci tmavú, na niektorých (už mnohých) jej
miestach s mimoriadne zhustenými žltými svetelnými bodmi. Poďme
bližšie a zbadáme zase miliardy, ale už nie bodiek, ale ľudských prí-
behov. Niekde sú spojené do zúriacej vojny, inde do lásky a spolu-
práce, niekde zas do pokroku, ktorý robí ľudstvo ľudstvom a niekde
aj do regresu, čo je nám tiež vlastné, hoci si neustále opakujeme, že
žijeme v progresívnej dobe 21. storočia. Medzi všetkými príbehmi ži-
jeme aj tie naše Slovenské.

Neustále nás spájajú vízie a rovnako často nás paradoxy utvrdzu-
jú v tom, že koniec dejín ešte nenastal. Tento fenomén vrcholu vývoja
spoločnosti, ktorý sa mal natrvalo objaviť odchodom komunistických
režimov a nástupom liberálnej demokracie vo svojej dobe, približne
pred 30 rokmi predznamenal americký filozof a politológ japonského
pôvodu Francis Fukuyama. Bolo a je to skutočne inšpiratívne dielo.
Zažilo veľkú diskusiu a popularitu. Avšak stačilo tak málo. Niečo viac
ako generácia a vieme pre aký veľký omyl vzniklo vtedy tak žiarivé
teoretické nadšenie. Podobne ako keď nemecký filozof Friedrich
Nietzsche popísal „nadčloveka", ktorý je cieľom dejín, ktorý už nepo-
trebuje Boha ako etalón dobra, spravodlivosti, lásky či dokonalosti,
pretože vývojom a pokrokom si sám človek už postupne svoje vlast-
nosti a schopnosti zdokonaľuje. A to až do tej miery, že sa sám po-
stupne korunuje do pozície tvorcu a ovládateľa princípov. Trochu ne-
bezpečné, ale vždy populárne koncepcie... „Kopčeky a dolinky", ako
by povedal klasik, to je náš skutočný dejinný vývoj. Človek a ľudstvo
majú totiž svoje nedokonalosti a to je vidieť v každej dobe. Kríza hod-
nôt, spochybňovanie autorít, zneužívanie možností a mnohé ďalšie
trápenia, i sami so sebou, máme aj dnes.

Sú však aj ďalšie inšpiratívne príklady, ktorým sa oplatí v čase
zamyslenia venovať trochu pozornosti. Veľa sa v školách učíme o re-
formách našich osvietenských panovníkov, akými boli napríklad ci-
sárovná Mária Terézia a jej syn Jozef II. Nesporne svoju dobu, ktorá
ale aj tak trochu sama esenciálne priala vzdelaniu, vede a rozvoju,
pohli vpred. Za skutočne nadčasové považujem niektoré ich výroky:
„Nikdy nezabúdajme, že priemerný mier je lepší ako úspešná vojna"
(Mária Terézia) alebo „V štáte, tak ako v ľudskom tele, trpia všetky

časti, ak niektorá z nich nie je zdravá" (Jozef II). Vojna je totiž medzi
nami vždy. Od vojny medzi našimi názormi, cez vojny presvedčení,
až po tie, ktoré reálne zabíjajú ľudí a ničia ľudstvo. Mier je teda nielen
vykúpením, ale aj trvalou cestou. Treba sa pritom pozastaviť nielen
v čase, aký sme zažili nedávno, keď sme si opätovne ako každý rok
pripomenuli skončenie druhej svetovej vojny a naše oslobodenie, ale
aj vždy vtedy, keď pomyslíme na to, ako ničiť nášho oponenta či kon-
kurenta, alebo dokonca aj človeka, ktorý nám v niečom iba praoby-
čajne nevyhovel. Ach, aké každodenné... A aj Slovenské? Možno...
No a o tom všetkom, čo je v štáte, nebojím sa povedať, zlé a prečo
trpia následne všetky jeho časti, o tom sa hovorí denne a veľa. Otáz-
ka je v porozumení a potom v konaní. Nerozumieť a konať nie je ces-
ta. Práve naopak. Porozumenie nám však často v konaní aj samo
zabráni, lebo niekde v hĺbke duše veríme aj tomu, tradičnému slo-
venskému: „Múdrejší ustúpi, hlúpy sa háda" ... no ale na druhej stra-
ne (a dokonca kodifikované) máme aj iné, nielen tradičné, ale aj pre
národ a štát posvätné a nadčasové: „ ...zastavme ich bratia ... Slováci
ožijú." A má to ozaj široký význam a presah.

Samozrejme, trápi nás aj politika. O tom niet pochýb. A presvied-
čame sa o tom každý deň. V dobe rozmachu internetových médií i
každú hodinu... Správa prekrýva správu, problém na problém, škan-
dál cez škandál. Postupné vznikanie apatie, prameniacej zo sklama-
nia a bezmocnosti, ako aj rezistencie, zakladá veľmi nebezpečný vý-
voj. Rezignácia môže znamenať aj odovzdanie sa do cudzích rúk.
Toto by sme nemali chcieť. V tomto roku, kedy si (a práve v tomto
mesiaci) pripomíname aj 150. výročie založenia Slovenskej národnej
strany - prvej a najstaršej politickej strany Slovákov, musíme konšta-
tovať aj nebývalé rozdrobenie národných politických síl a tiež a ešte
s väčším znepokojením aj veľmi slabé vyhliadky na ich spájanie. Do-
biehajú nás chyby minulosti, ambície poniektorých, ktorí v politike ne-
majú čo robiť, lebo nemajú ani vzdelanie, ani skúsenosť a niekedy
ani ten správny úmysel, ale aj naša rozdrobenosť, „vetroplášťovosť",
či života a akcie schopnosť iných, často opačných tendencií, aké
chceme, alebo reálne potrebujeme. Tak to je tiež veľké sústo na za-
myslenie. Veď Slovensko a Slováci nie sú ani zďaleka národom, čo
nemá čo povedať, či ponúknuť. Ak nebudem teraz písať o našej krás-
nej prírode či zaujímavej histórii, tak máme aj veľa potenciálu v na-
šich ľuďoch. Malé štáty i národy počtom obyvateľov a silou ekono-
miky svet neohúria. Umením, vzdelaním, športom, vedou a šikovnos-
ťou to však môžu dosiahnuť. Tu je pole veľké a otvorené. Aj pre nás.
Využime to. Zamyslime sa skutočne nad školstvom, v akom je stave
a čo mu treba - a to nielen ľúbivo a dočasne, iba teraz a pre pro-
spech, ktorý s tým nesúvisí. To čo vyjde z našich škôl, naše deti, budú
v budúcnosti tí, v rukách ktorých budeme. Je to zákonitosť života a
sveta, ktorá sa obísť nedá. Je totiž prirodzená. Zamyslime sa nad
tým, ako podporujeme šport, kultúru a umenie. Tam všade tiež mô-
žeme presvedčiť a víťaziť. Nemenej pozornosti treba venovať tradič-
ným hodnotám a rodine. Nehanbime sa za to, čo nás robí tým, čím
sme. V mori rozmanitých národov si nás nebudú vážiť za to, že bu-
deme chcieť niekoho napodobniť, ale za to, ak ukážeme že sme je-
dineční.

Milí čitatelia júnového bystrického matičného Zvona, 
želám vám zo srdca krásne leto, plné zážitkov, úspechov a najmä
zdravia v kruhu svojich blízkych, v lone našej krajiny, ale aj všade in-
de, kam v dobrom budú smerovať vaše kroky, pretože kroky a viaceré
trvalé stopy Slovákov sú po celom svete.

PhDr. Marcel Pecník 
podpredseda MO MS  Banská Bystrica 
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Národu by bolo treba popriať trocha pokoja a pohody.  

Ani politika, ani ekonomika nesmie pohltiť celý zmysel

našej existencie, i keď dialektika toho, čo dnes prebie-

ha vo svete i tu doma, je veľmi zložitá a zvláštna.

(Alexander Matuška)

NAD ČÍM SA NÁM TREBA ZAMYSLIEŤ!NAD ČÍM SA NÁM TREBA ZAMYSLIEŤ!



SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
V ČOM JE NESPRAVODLIVÁ DNEŠNÁ DOBA?

PRIPOMÍNAME SI
80. výročie nedožitých narodenín spisovateľa, vysokoškolského 

pedagóga, polit ika a diplomata Ladislava BALLEKA

V ekonomike v mnohom. Každý začiatok je ťažký a takým bol aj náš začiatok po roku
1989. Mnoho ľudí sa uplo na heslá, ktoré hlásali Milan Kňažko či Ján Budaj.
Nepoznali ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Ten sa nedá odhlasovať ani
oddekrétovať. A tak sme zažili a zažívame, obrazne povedané, pôrodné bolesti.
Čitateľ počul, či čítal, verím, meno Janis Varufakis. Bol ministrom financií Grécka v jeho ťažkých
časoch krízy. Na zasadnutiach ministrov financií EÚ bravúrne a eklatantne, dôrazne, vynikajúco
obhajoval svoje riešenia gréckej krízy. Jeho razantné vystupovanie sa mnohým nepáčilo a tak
bol nahradený. Nespravodlivé? Veď on obhajoval ľudí Grécka. V týchto dňoch si čitatelia mohli
vypočuť na internete jeho prednášku „Z ekonómie bez kapitalizmu k trhom bez kapitaliz-
mu“. Ale v duchu môjho zámeru dnešnej úvahy nemôžem nespomenúť aj druhé meno. Cat-
herine Austin Fitts, americká investičná bankárka. Za prezidenta G. H. W Busha vysoká štátna
úradníčka, zástupkyňa ministra Housing and Urban Development. Z tejto pozície, vidiac do
verejných financií USA, mnoho publikovala o údajných veľkých podvodoch. Vyčíslila ich.
Nespravodlivosť? Opäť si to čitateľ môže overiť na internete a dočíta sa aj o konkrétnych čí-
slach. Musím ešte spomenúť, že na prednáškach z dejín ekonomických teórii sme dlho rozo-
berali dielo, uvediem ho v origináli, M. Block Les Théoricienes du Socialisme en Allemagne:
Extrait du Journal des Économistes, jullet 1872 - krátko, teórie socializmu v Nemecku. V Ne-
mecku riešili otázky socializmu, pohybu spoločnosti, už pred 150 rokmi. Z pohľadu tohto nad-
pisu je dnešná doba nespravodlivá? Existuje ekonomický zákon ekonomického pohybu, ktorý
skúma vznik a následky, ktorými sa prejavuje v spoločenskom živote, následky vyššie uve-
dených javov. Myslím si, že je dôležitý nielen zákon, ktorý ich ovláda, a ktorý možno pozorovať
v určitom období. Z toho, čo som povedal, vyplýva aj potreba poznania zákona ich zmeny, ich
vývinu, t. j. prechod z jednej formy do druhej (bol feudalizmus), z jedného poriadku vzá-
jomnej súvislosti do druhého. Ekonómia je veda, ktorá skúma nevyhnutnosť určitých poriad-
kov spoločenských vzťahov (bolo aj otrokárstvo) a aby čo najbezpečnejšie ekonómia zistila
fakty, ktoré jej slúžia ako východiskové body, musí bádať.

Vedecká cena ekonomického bádania tkvie v osvetlení osobitých zákonov, ktoré riadia vznik,
existenciu a smrť daného sociálneho organizmu a jeho nahradenie iným vyšším organizmom,
na čo už upozornil M. Block. Alebo inak, ako vyplýva z 3 mojich príkladov, trápi nás nielen
rozvoj kapitalistickej výroby, ale aj nedostatok jej rozvoja. Preto cieľom dnešnej ekonómie
je odhaliť ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Dovolím si moje úvahy čitateľovi
zjednoznačniť. Zákon pohybu kapitalizmu ekonómia vyjadruje vzťahom, definíciou hodnoty: 
h = ph + nh, čiže hodnota akéhokoľvek výrobku (stola, auta,…) sa skladá z prenesenej hod-
noty plus novovytvorenej hodnoty, napr. 80 = 30 + 50. Pohyb kapitalistického spôsobu výroby
vyjadruje časť nh, ktorá sa v princípe delí na mzdu a zisk. Ako každý čitateľ vie, každý podni-
kateľ maximalizuje zisk, teda hľadá cesty jeho rastu, aj nečestnou konkurenciou. Jasne to
dokumentuje pojem monopolná cena. A toto kritérium je zdrojom dnešných rozbrojov v celom
svete. Slovenskí ekonómovia R. Briška a I. Karvaš presadili kritérium, že zisk sa delil takto:
1/3 majiteľ, 1/3 fond podnik a 1/3 fond spoločnosti. Vieme, že dosiahli to, že výmenný kurz bol
1 slovenská koruna za 7 českých korún. Nie je teda nespravodlivá táto doba?
Ako čitateľ vidí, sú to veľké deficity a to odvetví, ktoré sme si zabezpečovali sami. V roku
2019 za 11 mesiacov sme mali dovoz uvedených odvetví vo výške 4339,7 mil. eur. Čitateľ
si ľahko vypočíta denný dovoz poľnohospodárskej produkcie. Obrovské číslo. Aká nespra-
vodlivosť sa stala poľnohospodárstvu? Netreba hľadať riešenie otázky, nad ktorou sa zamýšľal
Varufakis: „Z ekonómie bez kapitalizmu k trhom bez kapitalizmu“! Alebo aký je ekonomický
zákon pohybu modernej spoločnosti dnes? Čaká nás radikálne zmena v duchu článku M. Bloc-
ka? Či budeme míňať peniaze, ako ich vyčíslila Catherine Austin Fitts? Alebo to máme chápať
ako moderné ekonomické vzťahy? Namiesto nezištného bádania ekonómie nastúpili škriepky,
záľudnosť a nekalé úmysly.V čom je nespravodlivá dnešná doba?
Prof. J. Husár, Bratislava 14. 2. 2021
A k tomuto pohľadu ekonóma pripájame aj pohľad literárny z našej dávnej minulosti – obidva
pohľady sú totiž s prihliadnutím na dobu, v ktorej boli napísané, veľmi realistické!

Ladislav Ballek nepochybne patrí k najvýznamnej-
ším predstaviteľom súčasnej slovenskej prózy. Výraznou
mierou obohatil predovšetkým našu románovú a nove-
listickú spisbu. Ak rátame od knižného debutu Útek na
zelenú lúku, ktorý vyšiel v roku 1967, v literatúre je prí-
tomný už takmer štyridsať rokov. Vstupoval do nej v dru-
hej polovici 60. rokov 20. storočia, bezprostredne nad-
väzujúc na vývinové premeny, pohyby a hľadania nových
výrazových možností, ktorých nositeľmi boli príslušníci
početného a veľmi silného prozaického pokolenia, v rôz-
nych literárnohistorických a literárnokritických prácach

označovaného buď ako Generácia 56, alebo ako Generácia Mladej tvorby1. Rokom
svojho narodenia by Ladislav Ballek vlastne priamo patril medzi týchto autorov, av-
šak literárni vedci ho k nim zvyčajne nezaraďujú. Debutoval o čosi neskôr a jeho
prvé tri knihy novely Útek na zelenú lúku a Púť červená ako ľalia i román Biely vra-
bec sú výrazom inovačných tendencií v duchu nepísaného programu celej generá-
cie. Ich charakteristickými znakmi sú napríklad: dôraz na vnútorný svet človeka a
jeho súkromie, odsunutie spoločenských súvislostí do úzadia, snaha o podrobnú
psychologickú kresbu postáv s dominantnou témou vnútorného sveta jednotlivca a
jeho ďalších životných pocitov. 

Ladislav Ballek sa narodil 2. apríla 1941 v Teranoch (okres Krupina) ako druhý
syn finančného a colného úradníka Jozefa Balleka a Jolany Ballekovej. Otec po-
chádzal z Oravy, matka zo Spiša. Detstvo a mladosť prežil v Dudinciach a Šahách.
V roku 1947 začal navštevovať základnú školu v Šahách a v roku 1955 tu začal
študovať na Jedenásťročnej strednej škole. V roku 1957 sa musel vyrovnať so stra-
tou otca, ktorý zomrel veľmi skoro, ako štyridsaťsedemročný. Vyštudoval slovenčinu,
dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho životnú
cestu i jeho budúce literárne zameranie v mnohom ovplyvnili najmä jeho pedagó-
govia - profesori Ivan Plintovič, Zdenko Kasáč, Ján Findra, Milan Jurčo a v ďalšom
aj jeho kolegovia z Fakulty humanitných vied UMB. Debutoval prózou uverejnenou
v roku 1964 v zborníku stredoslovenských autorov Silueta. V roku 1965 absolvoval
vojenskú prezenčnú službu a začal vyučovať v Habovke na Orave. V roku 1966 na-
stúpil na miesto redaktora Československého rozhlasu v štúdiu Banská Bystrica,
kde pripravoval reláciu Rádio mladých poslucháčov a zakladal mimoriadne úspešný
Rádiovíkend. V tom čase uzavrel manželstvo s Annou Dianiškovou. Knižne debu-
toval novelou Útek na zelenú lúku, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska za najlepší
debut roka, a tiež Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ.

V roku 1968 prešiel pracovať z rozhlasového štúdia do redakcie stredosloven-
ského denníka Smer, kde pôsobil v kultúrnej rubrike. Od toho času začal aktívne
spolupracovať s Maticou slovenskou pri podujatiach Slovesná jar a Scénická žatva
v Martine a rovnako významná bola aj jeho spolupráca s Osvetovým ústavom 
v Bratislave a Krajským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici pri podujatiach
Hviezdoslavov Kubín a Sládkovičova Radvaň. Od roku 1972 pracoval ako redaktor

pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1977 –1980 bol
vedúcim literárneho oddelenia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, od roku
1980 vykonával funkciu námestníka riaditeľa Slovenského literárneho fondu. Od ro-
ku 1984 bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS) až do jeho
zániku v roku 1989. Potom do roku 1991 nastúpil na tvorivú dovolenku a po roku
1990 vstúpil do politiky. V rokoch 1992 – 1994 bol poslancom Národnej rady Slo-
venskej republiky za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), ale sa aktívne venoval aj
vysokoškolskej pedagogickej činnosti. V školskom roku 1991 –1992 začal prednášať
na Katedre slovenského jazyka a literatúry v Nitre a zároveň mal úväzok v Segedíne.
Po odchode z parlamentu pôsobil v rokoch 1994 – 1997 na Katedre slovenského
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku
1993 sa stal predsedom Nadácie a prezidentom Spoločnosti Ladislava Novomes-
kého. V roku 1997 prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V ro-
ku 1998 neúspešne kandidoval na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Jeho
kariéra vyvrcholila v diplomatických službách, keď v rokoch 2001 – 2008 pôsobil
ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike. Zomrel 15. apríla 2014.

Tvorivý vývin Ladislava Balleka nebol však jednoduchý ani priamočiary. Pozna-
čil ho osudový zlom, ktorý zasiahol spoločnosť i celú literárnu generáciu. Hoci na
začiatku 70. rokov sa neocitol medzi priamo proskribovanými spisovateľmi, po vy-
daní tretieho diela - zrejme aj pod vplyvom skutočnosti, že štvrté, aj keď napísané,
sa mu už nepodarilo vydavateľsky realizovať - musel v ére upevňovania moci novej
politickej totality hľadať nový spôsob umeleckého sebavyjadrenia. O skutočných ži-
votných pocitoch človeka - intelektuála v 70. a 80. rokoch, o všeobecnej spoločen-
skej pretvárke sa nedalo pravdivo písať, resp. publikovať. Túto situáciu Ladislav
Ballek riešil, podobne ako iní autori, uchýlením sa do témy „exilu“, príklonom k histórii
a návratom do rokov detstva. V období tzv. normalizácie sa tak zaradil k tým oficiálne
publikujúcim autorom, ktorí si zachovali istú tvorivú nezávislosť a nepodľahli dobo-
vým ideologickým tlakom. Môžeme dokonca hovoriť o jeho tvorivom vzopätí, ktorého
výsledkom boli diela Južná pošta, Pomocník a Agáty. Stretli sa s priaznivým ohlasom
literárnej kritiky, stali sa predmetom bohatého interpretačného záujmu odborníkov,
ale zaradili sa aj k najčítanejším dielam slovenskej prózy druhej polovice 20. storo-
čia. O ich úspešnosti svedčí aj skutočnosť, že dve z nich — Južná pošta a Pomocník
— boli sfilmované a rovnako dve — Pomocník a Agáty — boli spracované do podoby
divadelných hier, ktoré inscenovali viaceré slovenské divadlá. Prozaické dielo La-
dislava Balleka je však rozsiahle a pomerne rôznorodé, a preto si zasluhuje ucele-
nejší výklad a zhodnotenie, o ktoré sa v roku 2005 v publikácii „Ladislav Ballek –
Príbeh ako princíp“ usiloval Igor Hochel. Výsledkom jeho analytických pohľadov na
jednotlivé diela Ladislava Balleka je vytvorenie celistvej predstavy o jeho umeleckej
metóde (tvorivých postupoch), ako aj o mieste, ktoré svojou tvorbou zaujíma vo vý-
vine slovenskej prózy od druhej polovice 60. rokov minulého storočia po súčasnosť.
Je to dielo, ktoré tu po odchode Ladislava Balleka do večnosti ostáva natrvalo pre
budúcnosť a preto si zasluhuje nielen našu pozornosť, ale aj našu úctu. (Zdroj: Wi-
kipédia)



VÝSTUP NA ZVOLEN 
Odbor Mladej Matice vo Zvolene každoročne otvára orga-
nizovaným výstupom na vrch Zvolen nad známou obcou
Donovaly turistickú sezónu. Vrch, ktorý je zároveň menov-
com nášho mesta. 
„Zvolenčania, ta sa na Zvolen!“ sme s prihliadnutím na ak-
tuálne epidemiologické opatrenia „za hranicu okresu ani
na krok“ zodpovedne otvorili v tomto roku dňa 6. apríla

2021 „symbolicky“, čiže nie výstupom na vrch Zvolen, ale výstupom na dominantu mesta Zvo-
len, „na Pustý hrad“. Malá skupinka členov Odboru Mladej Matice vo Zvolene sa rozhodla, že
otvorenie turistickej sezóny v tomto roku začnú malou turistikou na Pustý hrad, aj tak zahájime
hrebeňovky, výstupy alebo aj len prechádzky do krás našej slovenskej prírody. Počasie nám
sprvu neprialo, no na samotnom vrchu sa krásne vyčasilo. Dodržali sme rozostupy, nosili
rúška a na konci sme cítili každý chutný koláč zjedený počas veľkonočných sviatkov. Uzatvo-
renie sa doma a maškrtenie určite nepomohlo našim kondičkám. Výstup sme kratšou lesnou
trasou s malými zaváhaniami zvládli.
Mohlo by sa nám zdať, že tento dátum – 6. apríla sme si ako mladí matičiari zvolili len náhod-
ne. Však presne v tento deň, pred 146 rokmi bola Matica slovenská zatvorená uhorskou vládou
a jej činnosť bola obnovená až po prvej svetovej vojne. Matičiari sa pred rokmi museli cítiť
oveľa horšie ako my dnes. Áno, aj my dnes nemôžeme ísť do iného kraja a chodiť si „kade-
tade.“ Ale stále nám nikto nezakazuje priznávať sa k Matici. Dostali sme možno menej financií,
musíme hľadať viac možností u sponzorov, ale stále sme aj na vrchole, konci turistiky - vlastne
jej polovici, mohli vytiahnuť vlajku a s hrdosťou ju nechať viať vo vetre. To nám nikto nezobral
a ani nezoberie. (Ondrej Bara
nec, OMM Zvolen)

JAZYK A DOROZUMIEVANIE 
Július LOMENČÍK – Annamária GENČIOVÁ 

Publikácia odborných príspevkov, resp. článkov pracov-
níkov Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filo-
zofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (A. Genčiová, V.
Gondeková, A. Chomová, N. Kolenčíková, J. Krško, J.
Lomenčík, I. Očenáš, P. Odaloš, V. Patráš, G. Rožai, A.
Záborská) je tematicky zameraná na hodnotenie kultúr-
nosti slovenského spisovného jazyka, a to v tesnej inte-

rakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Každý príspevok predstavuje odborne uvažujúceho rie-
šiteľa, ktorý zaujíma vlastné zdôvodnené stanovisko. Cieľom je nielen odpovedať, ale aj klásť
otázky a viesť čitateľa k aktívnemu zamysleniu sa nad hodnotou jazyka a kultivovaného jazy-
kového prejavu. Autori príspevkov ako teoretici a aktívni účastníci kultivovanej jazykovej praxe
mienia popri nastoľovaní problémov aj kvalifikovane zasahovať do diskusií, a to nielen pred-
stavovaním poznatkov o jazyku, ale aj samostatným uvažovaním o kľúčových problémoch
komunikácie. Zároveň chcú podnecovať čitateľa aktívne vnímať súčasné neuralgické body
jazyka a dorozumievania. Zjednocujúcim prvkom všetkých príspevkov je chápanie jazyka ako
systému výrazových prostriedkov na uchovanie a sprostredkovanie kultúrnych hodnôt medzi
generáciami. Publikáciu, ktorú vydala v roku 2020 Matica slovenská, je možné objednať vo
Vydavateľstve Matice slovenskej, s. r. o., (+421 43) 324 04 23, e-mail: info@vydavatel.sk 
(prevzaté z časopisu REKUS č. 5/2021) 

SLOVENSKÉ POVESTI 
Vo Vydavateľstve Matice slovenskej v knižnej sérii „ Povesťová mapa
Slovenska“ vyšla jedinečná kniha „Najkrajšie slovenské povesti“. Die-
lo vzdáva poctu velikánom slovenskej povesťovej tvorby. Takto spra-
covaný výber z tohto významného segmentu slovesného dedičstva
Slovákov doteraz nevyšiel. Autorom knihy je profesor Ondrej Sliacky,
jedna z najvýraznejších osobností slovenskej detskej literatúry a lite-
rárnej vedy na prelome tisícročí. „Ondrej Sliacky knihou Najkrajšie
slovenské povesti sprístupňuje mladej generácii mimoriadne vzácnu
súčasť nášho duchovného dedičstva – náš príbeh, ako je zobrazený
v kolektívnej pamäti a fantázii národa. Zároveň týmto dielom vzdáva

poctu velikánom tohto žánra Pavlovi Dobšinskému, Jozefovi Cígerovi Hronskému a Márii Ďu-
ríčkovej adaptáciou niektorých motívov z ich zbierok. Majstrovsky príbehovo spracoval aj mo-
tívy niektorých ľudových piesní a balád, vrátane piesne Na Kráľovej holi, a v podobe auto-
rských povestí zakomponoval aj niekoľko výnimočných osobností, ako sú Samuel Mikovíni,
Vladimír Kompánek a ďalší,“ priblížil riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág. Dielo ilus-
trovala Kristína Šimková. Toto dielo predstavuje ojedinelý počin v oblasti literárnej adaptácie
slovenských povestí a rozprávok. Čitateľ nájde v knihe 64 povestí z rôznych oblastí Slovenska.
Rozdelené sú do tematických okruhov Pokiaľ len ľudská pamäť siaha (legendy a báje), Najprv
Tatári, potom Turci, O mestách, dedinách, zámkoch i hradných ruinách a napokon O horách,
riekach a ich podivných obyvateľoch. Národná ustanovizeň Matica slovenská vydala mnohé
významné diela autora. Patrí k nim zbierka adaptovaných ľudových rozprávok zo zbierky Sa-
muela Czambela Panička v líščej koži či adaptácie Dobšinského rozprávok Hovoriaci vtáčik,
Braček jelenček, Zakliata hora a iné. Popularite sa tešia aj dvojdielne vlastivedné Divy Slo-
venska či zbierky Obrázkové slovenské povesti, ale aj Povesti a príbehy z medenej Bystrice
a okolia a výber povestí z osmanských čias Turecká studnička. Ondrej Sliacky takmer polsto-
ročie pôsobil v pôvodne matičnom časopise Slniečko, v rokoch 1990 až 2017 bol jeho šéfre-
daktorom. Desaťročia pôsobil ako univerzitný pedagóg, ktorý študentom pedagogiky vštepoval
povedomie o hodnotách a velikánoch slovenskej literatúry. Dlhé roky bol členom edičnej rady
Vydavateľstva MS. Je držiteľom mnohých ocenení, vrátane Pocty Pavla Dobšinského z roku
1995 a Ceny ministra kultúry SR z roku 2012. (Informačné ústredie MS) 

J. G. TAJOVSKÝ – čo o ňom možno neviete 
Spisovateľ a dramatik Jozef Gregor, známy ako Tajov-
ský. Veľa o ňom vieme, veľa nám je známe, veď han-
bou by bolo, keby nie. Ale sú veci, ktoré možno ani ne-
vieme a práve v období jeho výročia – narodil sa 18.
októbra 1874 – je zaujímavé sa niečo nové dozvedieť.
Tajovský richtár, Alojz Gregor, uprostred dediny postavil
dom. Veď patrilo sa richtárovi. A v tomto dome, narodil
sa chlapec, ktorého Jozefom nazvali. Bol prvorodený.
Keď mu drevenú kolísku spravili, netušili, že sa v nej

odkolíše ešte ďalších deväť detí. V tomto dome vznikal krásny vzťah medzi Jozefom a jeho
starým otcom, ktorý na celý život ovplyvnil tvorbu budúceho prozaika, známeho snáď na celom
svete. Jožka si pamätajú aj v Lopeji. V roku 1894 tu krátko pôsobil ako učiteľ. Preložili ho sem
z Hornej Lehoty za trest, lebo učil deti v slovenskom duchu a navyše zasadil pamätné lipy na
hrob otca a syna Chalupkovcov, čo pre nadriadené uhorské úrady bol jasný dôkaz o jeho „ne-
vlasteneckej pedagogickej činnosti“. 
Keď učil Jožko v Podlaviciach pri Banskej Bystrici (1897), dostal sa do rozporu so školskou

vrchnosťou. Učil totiž slovenské deti po slovensky. V roku 1898 bola skúška žiakov z vedo-
mostí. Rodičov prišla plná škola. Dekan vtedy nariadil: „Kezdjük hittannal!“ (Začnime nábo-
ženstvom!). Učiteľ Gregor zastal pred lavicami a každý čakal maďarskú modlitbu. Nikto si ne-
vedel predstaviť, čo sa odohráva v Jožkovej učiteľskej duši, keď so slzami vočiach do straš-
ného ticha vyslovil: „Modlime sa!“ a deti sa pomodlili po slovensky. Sám o tom povedal: „Vedel
som, že si tým spečaťujem budúcnosť, ale vedel som aj to, že načo by bolo všetko snaženie,
všetka národná práca, keby sa slovenské dieťa nemohlo ani modliť po slovensky.“ Učiteľa
Jožka samozrejme vyhodili. A čo mal Jožko najradšej? Sám o sebe vtipne napísal v roku 1931
do Slovenského literárneho almanachu, keď spolu so svojou ženou, spisovateľkou Hanou
Gregorovou, žil už vyše 10 rokov v Bratislave. „Najradšej na svete mám tajovské klobásky,
pohár bratislavského vína s detvianskou pesničkou, keď ju spieva dobrý kamarát, alebo lúdi
sláčik z cigánskych husiel. Rád som videl dievčatá a ony mňa, preto som si najkrajšiu vzal.
Mám dcéru skoro na vydaj, vilu a záduch, ale keď vypijem liter vína, rád by som videl vrstov-
níka, ktorý by ma v odzemku prevýšil!“ No povedzte, nebol ten „náš“ Jožko chlap na pravom
mieste. A nenadarmo sme a budeme na neho my, Tajovčania, hrdí. Mariana Dučová (Tajovské
noviny 2021)

STO ROKOV MO MS V LUČENCI 
Ver, Slovák môj! Slovák, Slovák, ver si ubiedený! – biednejšieho
snáď na svete neni: Želiarom si v dome svojom vlastnom, otro-
kom si v kraji svojom krásnom, nemáš práva, ba ešte aj tú reč
chceli by ti vrahovia vziati preč. Slovák, Slovák, ty nezúfaj preto,
veď po zime býva jar i leto, a ty len trp, veď v tom utrpení je zá-
rodok voľnosti zavrený. A ty len ver, ver vo svojho boha – v ňom

ti spása, v ňom potecha mnohá, a ty len ver, že udrie ešte čas, v ňomž Hospodin oslobodí aj nás.
Ver, Slovák môj, viera iste spasí, nám v ústrety idú lepšie časy. Týmito veršami sa nám prihovára
slovenský básnik Koloman Banšell, rodák z Točnice, ktorý v čase vzniku MS v 19. storočí navšte-
voval Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. Banšellova báseň je skutočne nadčasová. Lepšie
časy pre Slovákov svitli začiatkom 20. storočia - až vznik Československej republiky v roku 1918
umožnil utláčanému slovenskému národu rozvíjať slovenskú národnú kultúru v materinskom jazyku.
A po 44 rokoch - 1. januára 1919 bola „oživotvorená“ Matica slovenská. Jej výbor rozhodol 17.
októbra 1919 aj o zakladaní miestnych odborov MS. Ten náš vznikol 28. apríla 1921 na ustanovu-
júcom zhromaždení o 11. hodine v Dvorane mestského domu v Lučenci. Združoval evanjelických
farárov, učiteľov, roľníkov, remeselníkov z viac ako 12 obcí Novohradu. Na predsednícky stolec
zasadol rodák z Liptovskej Sielnice, syn ctihodného pána biskupa ECAV Juraja Janošku Juraj Ja-
noška, v tom čase zastupujúci novohradský župan. Miestny odbor mal už od svojho vzniku záujem
vytvoriť tradíciu matičných augustových slávností, aktívne spolupracovať so spolkom žien Živena
v Lučenci organizovaním kultúrnych večierkov a budovaním lučeneckej mestskej knižnice, zame-
riaval sa na prednáškovú činnosť o významných výročiach a osobnostiach. V nasledujúcich rokoch
tohto prvého obdobia sa vo funkcii predsedu MO vystriedali Koloman Peťko, okresný náčelník,
Gustáv Voda, mešťanosta, lekárnik, Ivan Čičmanec, okresný náčelník a Michal Ondruš, prvý slo-
venský riaditeľ štátneho gymnázia. MO MS podporoval divadelnú činnosť, uskutočňoval prednášky
a besedy spojené s kultúrnym programom napr. pri príležitosti výročí historických udalostí (v roku
1927 odhalenie pamätníka padlým z roku 1919 v parku, 1928 pri 10. výročí vzniku ČSR, 1933 -
70. výročie založenia MS, ...), osobností (1924 - 5. výročie smrti generála M. R. Štefánika, 1927 -
60. narodeniny B. S. Timravy, ...) Podieľal sa v roku 1930 i na organizovaní návštevy prezidenta
T. G. Masaryka v Lučenci. V roku 1934 bol pri MO MS založený spevokol Lučenec, neskôr dostal
meno Ozvena. Rok 1938 bol posledným rokom práce MO MS v tomto období (po začlenení Lu-
čenca do Maďarska zanikli všetky slovenské spolky v našom meste). Jeho činnosť sa nakrátko
obnovila v roku 1945. Vrátili sme sa do začiatkov nášho MO MS - začali sme 1. predsedom Jurajom
Janoškom - a ním môžeme ukončiť informáciu o tomto prvom období činnosti lučenského Miest-
neho odboru MS. Juraj Janoška, aj keď nebol rodák z Novohradu, zanechal v ňom hlbokú stopu.
Jeho večnú pamiatku nám na Dome MS v Lučenci pripomína pamätná tabuľa. Minulý rok, pri prí-
ležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a tiež smrti tohto významného činiteľa, sme práve
na tomto mieste zorganizovali spomienku na neho. Matica slovenská mu udelila Zlatú cenu in me-
moriam, ktorú z rúk predsedu Matice slovenskej prevzal jeho syn Juraj Janoška. Nuž vzdajme hold
všetkým matičiarom, ktorí najmä v období prvej ČSR i počas 2. svetovej vojny budovali národné
povedomie občanov Lučenca, pestovali v nich vlastenecké cítenie, no snažili sa budovať aj dobré
vzťahy s maďarskými spoluobčanmi. Činnosť MO MS v Lučenci sa potom rozvíjala v období 1945
- 1954, koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov a od 90. rokov 20. storočia až
doteraz. Podrobnosti o činnosti MO MS za celé obdobie sa dozviete z pripravovanej publikácie
Matica slovenská a náš Miestny odbor v Lučenci 1921 - 2021. (Výbor MO MS v Lučenci)

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID-19 sa konalo veľmi
málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás preto o vzácnych aktivitách, na ktorých sa počas rokov v mnohom

podieľali členovia Matice slovenskej a ktoré sú a budú aj v ďalšom čase prepotrebné pre život ľudí.



PROGRAM NA JÚN
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného pro-

gramu roka 2021. V prípade uvoľnenia opatrení v rámci tzv.
núdzového stavu sa stretnutia a podujatia uskutočnia na zá-
klade osobitne zasielaných pozvánok..

7.6. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím si vý-
znamných udalosti národnej a matičnej histórie a za-
bezpečenia plánu činnosti .
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS

15.6. POZNAJ A OCHRAŇUJ 
Poznávací zájazd členov MO MS a DC Lipa na Ná-
rodný cintorín a do MS Informácie: Bruno Korytko
0908 826163 + Blažena Sadloňová 0904 047205 
M: Martin  O: MO MS a Klub Lipa

17.6. 15.00 UDALOSTI HISTÓRIE SLOVENSKA
Stretnutie členov MO k 160. výr. Memoranda národa
slovenského, 30. výr. II. Memoranda národa sloven-
ského a 150. výr. vzniku Slovenskej národnej strany  
M: DMS, Dolná 52  O: Historická sekcia MO MS 

17. – 18.6. DNI MESTA
Spoznávanie mesta a jeho kultúrneho života
M: Námestie SNP  O: Mesto B. Bystrica

18.- 20.6. MIČINSKÝ PITVOR
Programy divadelno-hudobného festivalu
M: Horná Mičiná  O: Obec H. Mičiná a o. z. 
Info o konaní festivalu: umenienahornej@pobox.sk 

22. – 26.6. FUBABY 
Festival umenia a dizajnu na 6 scénach v B. Bystrici 
M: Múzeum SNP, Námestie SNP, Európa SC, ŠVK      
Informácie o konaní festivalu: www.fubaby.sk 

26.6. 18.00 TANCOVAČKA – účinkovanie folklórnych súborov
27.6. 14.00 HRAVA, VRAVA – účinkovanie detských folklórnych

súborov. Programy 12. ročníka folklórneho festivalu
Haravara 
M: Nádvorie SOS, Dolná ul. 35 O: SOS BB 

7. - 14. - 21. 6. o 13.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia vedenia klubu
M: DMS Dolná 52 O: KPČ MO MS

7. - 21. a 28.6 o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Stretnutia vedenia klubu 
M: DMS Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

10. - 17. - 24.6. o 16.00 a 18.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
Vedenia speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS 
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S veľkou ľútosťou sme medzi banskobystric-
kými matičiarmi prijali 20. apríla 2021 sprá-
vu, že 19. apríla 2021 zomrel v Bratislave vo
veku 81 rokov významný slovenský literárny
vedec, kultúrny historik, publicista, redaktor,
organizátor literárneho života a dlhoročný
pracovník Matice slovenskej PhDr. Tomáš W
i n k l e r, PhD. Narodil sa v 3. januára 1940

v horehronskej obci Lopej, vyrastal vo Varíne pri Žiline, kde študoval na pedago-
gickom gymnáziu, slovenčinu a dejepis absolvoval na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave. Od roku 1961 pôsobil v Matici slovenskej v Martine sprvu v Literárnom
archíve a ako vedúci Knižnice, od roku 1968 zástupca šéfredaktora populárneho
časopisu Matičné čítanie. Odmietol okupáciu Československa v auguste 1968, or-
ganizoval protestné akcie, angažoval sa v redakcii ilegálnych Národných novín a vo
vysielaní tajnej rozhlasovej stanice Kriváň. Postoje nezmenil ani po nástupe nor-
malizácie, za čo ho roku 1970 spoločne s Ivanom Kadlečíkom, Pavlom Hrúzom,
Jaroslavom Rezníkom st. a inými z politických dôvodov prepustili z Matice sloven-
skej. Po odchode z nej bol nezamestnaný, potom pracoval v robotníckych povola-
niach, mal zakázané publikovať, po čiastočnom uvoľnení pomerov od roku 1979
sa zamestnal v zdravotníckej redakcii Vydavateľstva Osveta v Martine.
Do Matice slovenskej sa mohol vrátiť až po novembri 1989, pôsobil ako jej vedecký
tajomník, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov a riaditeľ Pamätníka ná-
rodnej kultúry až do svojho odchodu na dôchodok. Tomáš Winkler sa vo vedeckom
výskume orientoval na matičné dejiny (Matica slovenská v rokoch 1919 – 1945 a
1945 – 1954, obe 1971; Vrastanie do času, 1992; Matica slovenská: dejiny a prí-
tomnosť, 2003) a biografie osobností národnej kultúry (Perom a mečom: biografia
J. M. Hurbana, 1982; Život zvoniaci činom: Jozef Miloslav Hurban, 1987; Dušan
Makovický: tragické hľadanie života, 1991; Jozef Škultéty: svedok čias minulých,
2003). V oblasti literatúry faktu sa prezentoval knihami o udalostiach a postavách
zo slovenských dejín (Kto proti osudu 1 – 2, 1976 – 1978, vyšlo iba pod menom
Petra Štrelingera; Cesty na popravisko, 1988; Čas pred nesmrteľnosťou, 1998).
Zostavil viacero zborníkov, bol editor prameňov a vydavateľ diel Jozefa Cígera
Hronského, autorsky sa podieľal na tvorbe Slovníka slovenských spisovateľov 20.
storočia (2001). Prenasledovanie odporcov komunistického režimu počas norma-
lizácie priblížil v autobiograficky štylizovanom románe …dlho budeme mŕtvi (2008).
Patril medzi najplodnejších slovenských kultúrnych a literárnych publicistov, pri-
spieval predovšetkým do matičných periodík (Matičné čítanie, Slovenské pohľady,
Slovenské národné noviny, Slovensko).
Počas spoločne prežitých matičných rokov bola mimoriadne plodná jeho osobná
spolupráca so všetkými matičnými pracoviskami na Slovensku a mnohými miest-
nymi odbormi, medzi ktoré patrili aj Dom Matice slovenskej a najmä náš matičný
odbor v Banskej Bystrici, ktorému v recenzii Pamätnice venovanej 100. výročiu
jeho vzniku dňa 12.11.2019 napísal: „Vždy som MO MS v B. Bystrici pokladal už
len so zreteľom na jeho históriu za “záložné veliteľské stanovisko”, povedané vo-
jenskou terminológiou, už len z toho dôvodu, že hlavní osnovatelia MS Moyses a
Kuzmány účinkovali v Banskej Bystrici a svoju osnovateľskú prácu na Matici slo-
venskej odviedli v Turčianskom Svätom Martine. Podľa toho, ako si týchto význam-
ných mužov slovenského národa uctievajú v tomto meste, aké miesto prikladajú
Matici slovenskej, má B. Bystrica významné postavenie nielen v rámci Matice slo-
venskej, ale i v slovenskej kultúre. Historický náčrt tohto účinkovania o tom svedčí
veľmi významne. Vždy som si to uvedomoval pri písaní matičných dejín, že píšeme
len o tom, čo sa dialo v Martine a bez povšimnutia ostávala ostatná matičná práca
po celom Slovensku. Nebola to ignorancia, bolo to pre nedostatok čiastkových štú-
dií, pred našimi potomkami bude teda úloha podať celistvý obraz Matice slovenskej.
Aj Pecníkovu a Kovačovičovu prácu chápem ako kamienok do tejto mozaiky, môže
byť vzorom pre ostatných, ktorí sa s takýmto dielom trápia celé roky.“
V osobe Tomáša Winklera stráca Matica slovenská, slovenská kultúra, literatúra,

história a publicistika jedného zo svojich najvýznamnejších a najvýraznejších pred-
staviteľov. Naša úcta patrí ním vytvorenému dielu, naša vďaka patrí nášmu mno-
horočnému priateľstvu a najmä jeho ľudskosti. Tomáš nám v tom našom ďalšom
žití bude veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke! členovia MO MS v Banskej Bystrici 

NAŠA ÚCTA VZÁCNEMU ČLOVEKU

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 – 2021,

nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás budeme každý me-
siac čo najsrdečnejšie pozývať.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na zverejnenie
v mesačníku ZVON. Vaše články nám môžete posielať každý mesiac do 20-
teho na mailovú adresu momaticabb@gmail.com

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSOBENIA
MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom
dome na ulici M. Rázusa

 UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS, že v roku 2021 by sa malo konať
riadne VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS, ktoré by malo komplexne hodnotiť
činnosť všetkých súčastí MO MS za roky 2018 – 2020 a schváliť zámery pô-
sobenia MO MS na roky 2021 – 2024. Nakoľko v prítomnosti aj naďalej po-
kračuje zložitá situácia v súvislosti s prijatými opatreniami k pandémii koro-
navírusu, bude kompletná správa o činnosti za predchádzajúce volebné ob-
dobie pre všetkých členov MO MS zverejnená v mesačníku Zvon. 

JÚN - Z pamäti predkov pre súčasníkov      
Mesiac začínajúceho leta a kvitnúcej lipy. Odtiaľ aj názov lipeň, ktorý sa

vyskytuje v niektorých slovenských rozprávkach. Najobľúbenejší strom Slo-
vanov dostal poctu aj u iných národov, u Slovincov ako lipan, Srbov a Chor-
vatov lipanj. Iným názvom je červeň, podľa farby, ktorú Slovania mimoriadne
obľubovali. Tento názov sa udomácnil napríklad v Čechách, na Ukrajine a v
Bielorusku. Trochu odlišnú podobu majú Poliaci – čerec, Bulhari – črveník.
Kedysi sa používali aj názvy pripomínajúce iné rastliny, napríklad ružu (rož-
en, rožeci), ale aj klasen. Raritou je starolužické pomenovanie smažník (pod-
ľa pripekajúceho slnka). Náš jún je od rímskeho junius, zasvätený Jupiterovej
sestre Juno.


