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Zas Slovač bojuje za svoju slobodu.
Názor má, len kto je svojim vlastným pánom,
kto judášsky groš má za zradu národa,
tomu odmenou je len ducha poroba.
Kto svoj národ zrádza, zrádza seba, deti!
Ten. Čo národ bráni, ten sa stáva veľkým.

V ČOM TKVIE NAŠA SLOBODA
Sloboda
pozostáva
predovšetkým z povinností
a nie z privilégií! V duchu
tejto myšlienky o budúcnosti života slovenského
národa rozmýšľal biskup
Štefan Moyses, keď ho prvé valné zhromaždenie
MS zvolilo za svojho predsedu a slovami: „Drahý
Rodu môj, Postav že sa na bezpečné plecia prirodzených vodcovi
svojich, by si povýšil sa – otvor ochotne oči svetlu pravdy a užitočných vedomostí, ktoré Ti domáci vzdelancovi a Tvoji v podobe zrozumiteľnej , v prirodzenej Tvojej jadrnej reči prednášajú a na dobro
Tvoje smerujú Pracuj pilne na národa roli dedičnej a ver mi , Národe
drahý, že Ti bude, jako Ti nebolo“! - predurčil budúce časy bytia svojej vlasti.
Tieto historické slová mohol biskup Moyses vypovedať, lebo
osobne poznal myslenie i konanie všetkých slovenských národovcov
za práva Slovákov a vedel, že sú to ľudia, ktorí zo svojho presvedčenia neuhnú. K ich menám a ich postojom vo veci národa a vlasti
sa môžeme aj po storočiach vracať a za každých okolností im vyjadrovať našu úctu a vďaku. Pri pohľade na dianie v prítomnosti nám
osobnosti, akými boli Ján Francisci Rimavský, Karol Kuzmány, Štefan Marko Daxner, Jozef Miloslav Hurban, Viliam Paulíny Tóth, Michal Miloslav Hodža, Pavol Mudroň, Andrej Sládkovič a ďalší, ktorí
boli pri vzniku našej národnej ustanovizne a dávali záruku budúcnosti národa, Rovnako za práva Slovákov horlili aj národovci, ktorí
v roku 1918 oživovali našu národnú ustanovizeň - Matúš Dula, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Orságh Hviezdoslav, Vavro Šrobár,
František Richard Osvald, Ján Vanovič, Jozef Škultéty, Štefan
Krčméry, neskoršie Jozef Cíger Hronsky, Ján Marták, Ladislav Novomeský, Jur Hronec, Naďa Hejná, Terézia Vansová,. K svojmu národu sa hrdo hlásili aj všetci tí, ktorí v roku 1968 MS opäť postavili
na piedestál bytia národa - Anton Augustín Baník, Ján Bodenek, Pavol Vongrej, Vladimír Mináč, Jaroslav Rezník, Ivan Geguš, i tí, ktorí
MS s jasným cieľom budúcej slovenskej svojbytnosti MS obnovili
v jej podstate v roku 1990 – Ladislav Ťažký, Jozef Markuš, Cyril Žuffa, Eva Garajová, Imrich Sedlák, Tomáš Winkler, Roman Kaliský
a ďalší. Všetko to boli ľudia v pevnou chrbtovou kosťou a veľmi jasným postojom k slovenskému národu, jeho histórii i zámerom jeho
budúcnosti. Zaujímavé však v každej etape bolo aj to, že sa vždy
našli jedinci, ktorí boli ochotní „za tridsať strieborných“ svoj vlastný
národ ponížiť a zradiť.
Aj preto MS počas celej svojej histórie mala okrem tej dobrej cesty aj tú svoju krížovú cestu – začiatkom bolo obdobie hneď po jej
vzniku, aj keď rakúsky cisár povolil jej existenciu, potom to bolo obdobie násilnej maďarizácie, ktorej výsledkom bolo v roku 1875 zatvorenie MS a zhabanie jej majetku. Problémy nastali aj v spoločnom
štáte Čechov a Slovákov. V histórii sú zaznamenané postoje bývalej
ČSR vo veci slovenského jazyka arania existencie slovenského národa, - presadzovaním čechoslovakizmu. Problémy však boli aj v rokoch prvej samostatnej SR, k výraznému obmedzeniu MS doma, ale
aj vo vzťahu k slovenskému zahraničiu došlo v čase socializmu po
roku 1954 i po roku 1973. MS výrazne protestovala aj voči Zmluve
o dočasnom pobyte sovietskych vojsk. Postoj voči MS sa ukázal
však aj pri prijímaní zákonov o vzniku i pri prijímaní Ústavy samo-

statnej SR, problém potom nastal aj po roku 1989 pri riešení zákona
o štátnom jazyku, ale aj pri ďalších postojoch MS voči prijímaným
zákonom dotýkajúcich sa štátneho občianstva a v prítomnosti pri
uzatvorení tzv. obrannej zmluvy medzi SR a USA. V každom zlomovom okamihu dejín však MS trvala na tom, aby sa najskôr poupratovalo „na vlastnom dvore“
MS od svojho vzniku i v čase každého obnovenia svojho j pôsobenia sa držala slov prvého predsedu MS biskupa Moysesa: „každý
Boží dar, ukladá obdarovanému povinnosť, tenže dar v obor vlastného vlivu rozširovať, zveľaďovať a vyvyšovať“. Semä zasiate na
tomto území sv. Cyrilom a Metodom, ktorého symbol „ slovenský
dvojkríž“ vyjadruje nielen našu históriu, ale aj naše povahové vlastnosti a predpovedá aj našu budúcnosť vyklíčilo a vyrástlo a aj preto
sme my Slováci dnes tu. Sme slobodný národ, sme hrdí na to že
máme svoj vlastný demokratický a suverénny štát a tento si musíme
všetci chrániť, aby sa nenašli opäť takí, ktorí by chceli koleso dejín
zvrtnúť a ohroziť naše žitie V tomto čase, keď na MS útočia súčasní
mocipáni, správajte sa matičiari podľa nadčasového odkazu Milana
Rúfusa: „Strážte si svoj hrad, chráňte si obraz svojho Boha pred nečestnými prstami času. Nedajte sa pomýliť povrchnými zmenami.
Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich.
Chráňte si svoj hrad –Maticu slovenskú, aby ona mohla chrániť Vás,
lebo Matica slovenská v živote Slovákov bola a je podnes pevný
strom s pevnými a zdravými koreňmi. Nevyvrátili ich mnohé búrky,
ani víchrice, nepodarilo ju zničiť a vymazať o mysle ľudí mnohým
„tzv. ľuďom“ Preto je aj dnes stále tu, aby aj v tomto čase bola všade
tam, kde je jej zapotreby, kde treba pomáhať, chrániť a strážiť to, čo
je nám blízke, kde je treba šíriť náš obraz pred svetom, objasňovať
po pravde históriu, kultúru, vzdelanosť – predstavovať našu krajinu,
jej krásy, um a šikovnosť ľudí . Tak to robila a robí, často voči neprajníkom, ale tých, ktorí chcú dobre pre Slovensko si vysoko váži.
Nikdy nezabúdajme na konkrétnosti života našich predkov v dávnych časoch , o ktorých povedal vrbický richtár Jozef Pravoslav Bella: „Sloboda v žalári, samopaš v palote. Rovnosť na papieri a krivda
v živote. Bratstvo na jazyku, v srdci samý jed, zlosť – brat brata ukrivdiť pokladá za cnosť. Nechže zavartuje Boh šetkie národy od takieho
bratstva, rovnosti, slobody“. Žijeme veľmi zložitý život a preto dnes
oveľa viac ako inokedy hľadáme oporu,, ktorá by nám umožnila porozumieť vlastnej prítomnosti a súčasne uľahčila rozhodovanie
v smerovaní do budúcnosti.
Život budúci vyžaduje čistý charakter, nezlomnú vôľu, neúnavnú
pracovitosť a najme dôveru vo vlastné sily o čom svedčia aj slová
Jozefa Cígera Hronského v inom čase žitia nášho národa a mal by
ich mať každý Slovák ukotvené vo vlastnom svedomí tým aj vo vlastnom živote a viesť k tomu aj svoje deti: „Národovectvo, je cit, ktorý
viaže človeka k hrude otcov, k reči otcov, ku kraji, k vlasti, k jej minulosti i budúcnosti. Je to onen cit, ktorý vlastne priliehavé meno nemá, lebo je i modlitbou i citom pravdy spravodlivosti, vnútorným znakom človeka, že do istého národa patrí, k nemu sa viaže a nechce
–hoci aj za veľkú obeť – zradiť, poprieť, zamlčať čisté presvedčenie,
zradiť česť zeme rodnej a česť národa svojho“.
Nuž zamyslime sa všetci nielen nad svojou históriou, ale v prvom
rade nad svojou prítomnosťou a ešte viac nad budúcnosťou, k čomu
nás nabádajú slová odkazu Svetozára Hurbana Vajanského: „Nemožno mlčať, lebo nedá sa zhovárať ako rovný s rovným s ľuďmi,
ktorým spoza goliera trčí cudzia košeľa“.
Igor K o v a č o v i č

P RI P O MÍ NAME S I
Darmo je, my nesmieme ľudí a ducha časov súdiť podľa terajšieho raisonementu nášho rozumu, ale ich máme ponímať vo vlastnej stávajúcností, v ich vlastnom veku a čase, bo ich pravda leží schovaná v nich samých. Týmito slovami začína matičný literárny vedec Tomáš Winkler
v publikácii „Perom a mečom“ svoje pohľady na poslanie Jozefa Miloslava Hurbana v našej národnej histórii. Cez niektoré závažné citácie súvisiace so životom tejto výnimočnej osobnosti chceme priblížiť udalosti rokov, v ktorých sa formovali Slováci na moderný európsky národ.
Jozef Miloslav HURBAN sa narodil 19. marca
1817 v Beckove v rodine evanjelického farára Pavla
Hurbana. Základné vzdelanie, tak ako to bolo zvykom
vo farárskych rodinách, získal v rodičovskom dome a
potom v rokoch 1826 - 1830 navštevoval školu v Trenčíne a v rokoch 1830 – 1840 evanjelické lýceum v Bratislave, kde sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorý
v ňom prebudil vlastenecké cítenie. Po ukončení štúdií
sa stal farárom v Brezovej pod Bradlom a od roku
1843 pôsobil na fare v Hlbokom. Hurban sa stal neohrozeným bojovníkom za národné právam nezmieriteľný voči maďarskému šovinizmu a podporovateľom myšlienok všeslovanskej vzájomnosti. Stal sa spoluzakladateľom spolku Tatrín i Slovenského divadla nitrianskeho. V roku 1836 sa zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na Devíne. V júli 1843 sa uskutočnilo pamätné stretnutie Štúra, Hurbana a
Hodžu na fare v Hlbokom, kde prijali stredoslovenské nárečie za základ spisovnej
slovenčiny. V rokoch 1848 – 1949 bol jednou z hlavných postáv Slovenského povstania, stal sa prvým predsedom SNR a v máji 1848 bol spoluorganizátorom národného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde boli prijaté Žiadosti slovenského národa, ako prvý celonárodný program Slovákov, bol autorom básne Bije
zvon slobody a hlavnou postavou Podjavorinského revolučného hnutia, v roku 1861
bol spolutvorcom Memoranda národa slovenského a zakladajúcim členom Matice
slovenskej. Ostro vystúpil proti zatvoreniu slovenských gymnázií a Matice slovenskej
uhorskou vládou a v závere svojho života spísal rozsiahly životopis Ľ. Štúra. Do
večnosti sa Jozef Miloslav Hurban porúčal 21.2.1888 v Hlbokom.
Zanechal nám rozsiahle literárne dielo a jeho myšlienky v oblasti novinárstva,
politiky a kultúry mali mimoriadny dosah na ďalší vývoj verejného života Slovákov.
Do literatúry vstupoval bez obáv, „že sa popáli“, nepochyboval o správnostiach svojich krokov s vedomím, že nachádza zmysel svojho života. Vo svojom smerovaní

bol húževnatý, usilovný a vytrvalý a veľmi veľa mu priniesli jeho cesty po Slovensku
a stretnutia s Kuzmánym v B. Bystrici, Chalupkom v Brezne, s Hodžom v Lipt. Mikuláši, s Jánom Kollárom, Jánom Hollým, Červenákom, Palkovičom, Škultétym, kde
na prvom miesto za každých okolností stál pojem sloboda: My chceme mať slobodu,
založenú na osvete a zmravnení národa, nie kúpenú ukrutným krviprelievaním, ale
získanú neustálym, tichým pôsobením a zaprením – my nebudeme stavať bez základov, ale tieto predovšetkým zarážať, my nie krikom a hlukom, štvaním ctižiadosti,
ale ticho, prozreteľne a trpezlivo, vedení čistým presvedčením, ako jasné nebo, pokračovať budeme... Pravda a vernosť bude vždy naším vodcom, keď sa zaslepíme,
sami sebe tým uškodíme....
O maďarčine a pomaďarčovaní sa dosť narečnilo na uhorskom stavovskom
sneme v rokoch 1839 – 1840, z čoho pre Slovákov nevyplývalo nič dobré. Hurban
zostavuje almanach Nitra, ktorý obsahoval tvorbu vyše 17 autorov, v ktorej vládol
slovenský duch. Hurban odmietol stanovisko cenzorov v tom, že sa Slovensko nesmie spomínať ako osobitná vlasť Slovákov. O vzťahu k bratom Čechom a používaniu češtiny Hurban spolu so Štúrom označili 14. február 1843 za Deň vzkriesenia
slovenčiny. Táto myšlienka žila už dávnejšie, o čom svedčia Hurbanove slová F. M.
Skácelovi do českých zemí: „My sme Slováci a nemáme za potreby svoju individualitu zapierať. My sa už na svoje nohy staviame, naše krídla sa doplňujú... Náš
kmeň slovenský žiada slovenské noviny a nie české. My všetci ťažko nesieme, že
niektorí z Čechov nás neuznávajú. Mali by sme si uvedomiť ten bod, v ktorom sa
náš národ spája so svetom. Z Tatier ideme k tatranskému ľudu, naši básnici musia
letieť vo vlnovitej slovenčine na spôsob orlov do nebies a prerážať vlnovité oblaky
prenikavosťou svojej hudobnej reči. Ak si Česi myslia čosi iné, nech si hudú po svojom. My stojíme pevne v tom, čo je spasenie Slovákov – teda v slovenčine - čo má
žiť, tomu všetko slúži k životu a národ si žiada len to, čo mu patrí. Preto stojím pri
slovenčine s celou dušou a budem ju brániť o dušu.“
(Wikipedia)

SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
V tomto mimoriadne zložitom stave vo veci hľadania dôvery Slovákov vo vlastné sily pri ochrane zvrchovaného územia
si treba za svoje v plnom zmysle slova zobrať myšlienku vypovedanú Jozefom Cígerom Hronským v inom čase našich dejín,
ktoré by mal mať každý Slovák ukotvené vo vlastnom svedomí:
„Národovectvo je cit, ktorý viaže človeka k hrude otcov, k reči
otcov, ku kraju, k vlasti, k jej minulosti i budúcnosti. Je to onen
cit, ktorý vlastne priliehavé meno nemá, lebo je i modlitbou i citom pravdy spravodlivosti, vnútorným znakom človeka, že do istého národa patrí, k nemu sa viaže a nechce –hoci aj za veľkú obeť – zradiť, poprieť, zamlčať čisté presvedčenie, zradiť česť
zeme rodnej a česť národa svojho.“ Pre pochopenie týchto vzácnych myšlienok by
mal každý z nás viesť vo svojom živote aj svojich potomkov cez slová Martina Rázusa: Je našou národnou povinnosťou uchovať si v živej pamäti dedičstvo i odkazy
velikánov národa – pretože hovorili srdcom a srdce, to je symbol ľudskej duše a najkrajšia ozdoba ľudského života, v ktorom by sme vždy mali žiť so vztýčenou hlavou
a mať v sebe úctu k svojmu národu a svojej otčine. Tak o tom v dávnych časoch nielen snívali, ale aj konali naši predkovia, pre ktorých boli národ a vlasť tými najvyššími
hodnotami bytia pre život budúcich generácií. Preto chceme pri pripomenutí výročia
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana upriamiť pozornosť na historické slová jeho generačného druha Michala Miloslava Hodžu, ktoré tento napísal v 95 stranovom dokumente spracovanom do 10 základných oblastí v súvislosti s obranou kodifikácie
spisovnej slovenčiny v roku 1847 - Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo.
Na dobrom slove ľuďom veľmi mnoho záleží. Preto naši Slováci už menom svojim sú priateľmi dobrého slova, za všetku vďaku si majú, keď im dáš dobré slovo za veľkú odplatu si to často pokladajú. Pomyslite si, aká je to radostná doba pre ľudí
v živote, keď človek hovoriť začína. A či by ste už teraz vďačnejšie nepočúvali tých,
ktorí vám chcú o samých vás, o hodnosti vašej, o reči a národnosti vašej a či viac
v reči z úst vašich hovoriť? Naše slovenské slovo prešlo cez oheň, cez vodu – naše
slovo je lepšie slovo, je to slovo života a dobrá vôľa má život v sebe. Ale my Slováci
sme si dobrého slova i hodní i potrební. Ak si ho nepoviem, cudzí nám ho veru nepovie, aspoň tak nie ako my sami. A čo je mi na vás Slováci, ak ste nie horší ako
druhé národy v Uhrách. Každý národ, každý človek má svoje zlé i dobré stránky - tie
má aj Slovák. Slovák je ku každému národu dobrý, spravodlivý, ľudský, ale slovo je
aj skutok. Aj my občas haníme Slováka – odpadlíka od slovanstva, ale nie preto, aby
sme ho zničili, ale preto, aby sme jeho dobré vlastnosti na svetlo života vyzdvihli,
lebo každý národ má svoju povinnosť a má ju i Slovák, lebo povinnosť je slobodná
vôľa človeka, aby sa zaviazal k tomu, čo je dobré. Keď má každý národ povinnosť,

má i právo a má ho i Slovák, lebo keď národ nemá národnosti, v sebe nič nemu,
sám seba necíti a každú vec cudziu radšej vidí ako svoju. Netreba človeku kožu prevracať a preto nech nám Maďari svoju nenaťahujú. Lebo vláda chce, aby každý národ
bol svoj, aby žiaden národ neleňošil, aby každý vo svojom košíku na svetlo slávy
priniesol, aby sa mu na kráľovskej korune nejagala len jedna perla, ale aby sa aj
menšie drahokamy ligotali. Máme my Slováci v našej slovenskej národnosti, je tu
slovanská národnosť, ktorá je národnosť svetová a slovanský národ v Európe má
veľké určenia a k tomuto kráčať musí. Nech nás to nezväzuje a nehatí, že slovenská
národnosť a vec slovenská nie je uznaná. Príde aj jej čas, že príde slovo slovenské,
ktoré bude viacej stáť ako všetky povýšenecké reči a preto raz každá vec svoj čas,
tak i vec slovenská sa svojho uzrozumenia a zjednotenia musí dočkať a k tomu treba
zvrchovaný čas. Sám Boh k vám hovorí, že nežije človek len o chlebe, ale má tiež
aj na slove a slovenská vec je slovenskej pospolitosti vyvolená a preto „dobré slovo
každému Slovákovi súdené bude“ .
Vychádzajúc z tohto nadčasového dokumentu velikánov nášho národa pre našu
prítomnosť pripomíname všetkým rodu verným Slovákom slová Milana Rúfusa vypovedaným v inom čase tvorenia našej svojbytností a samostatnosti: „Strážte si svoj
hrad, chráňte si obraz svojho Boha pred nečestnými prstami času. Nedajte sa pomýliť
povrchnými zmenami. Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v
nich. Chráňte si svoj hrad – Maticu slovenskú, aby ona mohla chrániť vás, lebo Matica
slovenská v živote Slovákov bola a je podnes pevný strom s pevnými a zdravými
koreňmi. Nevyvrátili ich mnohé búrky, ani víchrice, nepodarilo ju zničiť a vymazať
o mysle ľudí mnohým tzv. ľuďom“. Preto je aj dnes stále tu, aby aj v tomto čase bola
všade tam, kde je jej treba, kde treba pomáhať, chrániť a strážiť to, čo je nám blízke,
šíriť náš obraz pred svetom, objasňovať po pravde históriu, kultúru, vzdelanosť –
predstavovať našu krajinu, jej krásy, um a šikovnosť ľudí . Tak to robila a robí už vyše
stopäťdesiat rokov Matica slovenská, často voči neprajníkom, ale tých, ktorí chcú
dobre pre Slovensko a jeho obyvateľov si váži. Nikdy nezabúdajme na konkrétnosti
života našich predkov v dávnych časoch. Žijeme veľmi zložitý život a preto dnes
oveľa viac ako inokedy hľadáme oporu, ktorá by nám umožnila porozumieť vlastnej
prítomnosti a súčasne uľahčila rozhodovanie v smerovaní do budúcnosti, aby sme
svojím bytím mohli každý Boží deň napĺňať posolstvo prvého podpredsedu Matice
slovenskej Dr. Karola Kuzmányho: Zamyslime sa všetci v tomto svätom čase, čo
k nám patrí. Slovensko ostane Slovákom so slovenčinou, slovenským umením, slovenskou kultúrou, slovenským hospodárstvom, ak budeme za to pracovať, ale zdôrazňujem - málo hovoriť a veľa pracovať, pracovať húževnato, poctivo po pravde a
právu na zveľadení slovenskej krajiny.
(Wikipédia)

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 o vzácnych matičných stretnutiach, ktoré boli v tomto
zložitom čase mimoriadne prepotrebné pre život ľudí.
SPOMIENKA NA KAROLA BIELEKA

Dňa 24. novembra popoludní sa na cintoríne v Žarnovici konalo spomienkové podujatie pri príležitosti
85. výročia úmrtia prvého slovenského školského
inšpektora Tekovskej župy v.v. Karola Bieleka, ktorý
umrel práve v Žarnovici. Podujatie zorganizoval
miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici. V úvode prítomných privítala predsedníčka MO Mgr. Anna
Benčatová a za MO MS položila na hrob kyticu kvetov. Potom Jana Brigantová predniesla upravenú Kompozíciu od Júliusa Lenka. S históriou
opravy hrobu Karola Bieleka v krátkosti prítomných oboznámil člen Výboru MS a súčasne tajomník MO Ing. Jozef Piecka. Pripomenul, že jeho opravu pripomína aj text, ktorý je umiestnený odzadu na podstavci pomníka: „V ROKU 2016 OPRAVU ZABEZPEČIL MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MESTA ŽARNOVICA“, ktorý je
doplnený logom MS i erbom mesta. V ďalšej časti J. Piecka na základe dostupných zdrojov
a informácií pripomenul život a dielo K. Bieleka. Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiše neďaleko Žiliny. Študoval na gymnáziu a prípravke v Žiline, Kláštore pod Znievom a v Trnave,
kde v roku 1879 získal učiteľský diplom. Do roku 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom Novom
Meste. Tridsaťosem rokov, teda do roku 1919, bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v Trubíne (dnes obec Lovčica-Trubín pri Žiari nad Hronom). Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice
slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina a slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Temné
obdobie odnárodňovania zostávalo na úrovni rodín a o to viac bola potrebná taká odvaha a
erudícia, s akou K. Bielek udržiaval slovenské národné povedomie a to nielen v Trubíne. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba školského inšpektora vo Sv. Kríži
pri Hrone, do ktorej bol v r. 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú župu. Neúnavne dvíhal
zdeptané slovenské povedomie. V novo sa formujúcej republike bola pedagogická teória v
troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo
učebníc. Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu a mravnosť. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie
školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dnes)
jeho múdre životné motto: „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“ Na záver si prítomní
jeho pamiatku uctili zapálením sviečok a chvíľkou ticha. (Ing. J. Piecka)

TICHÝ GÉNIUS

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Matica slovenská pripravili
online vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi pre
školy i záujemcov o národné dejiny. Dielo bude slúžiť aj ako reprezentačné video univerzity. „Pracovať na novom historickom dokumente o
Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú,
aj keď sa jej vzniku nedožil. Internet sa pre mnohých študentov stal priestorom, kde získavajú informácie pre svoje štúdium, ale aj pre zvyšovanie svojho intelektuálneho potenciálu. Osvedčili sa nám voľne dostupné
videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si
mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa.
Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol predseda MS Marián
Gešper. Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika
ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa
vedeckej slavistiky. Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa
Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila pri príležitosti pripomenutia si šesťdesiateho
výročia jej založenia v roku 2019. Jeho vznik bol naplánovaný na rok 2021, v ktorom si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Na príprave
snímky s názvom Tichý génius Pavol Jozef Šafárik výrazne spolupracoval Ján Gbúr, profesor
na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu diela rodáka z Kobeliarova
vytvoril scenár dokumentu. Dokument bol vytvorený spolu s Maticou slovenskou, ktorá týmto
nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským
osobnostiam a udalostiam. „Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje
od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú
kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho
génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania
sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach. Spoločne s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom odhalili v roku 2019 prvú bronzovú bustu Pavla
Jozefa Šafárika v areáli univerzity. Šafárik pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Získal
kvalitné vzdelanie na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Bol riaditeľom
srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade, no významnejšie pôsobil neskôr v Prahe.
Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dal dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti vedecký
základ. (IÚ MS)

JUBILEJNÝ KONCERT

Viva la musica! Týmto hudobným pozdravom privítali členky spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ
– Abovce svojich priaznivcov na jubilejnom koncerte. Uskutočnil sa v nedeľu 19. septembra
2021 v evanjelickom kostole v Králi pri príležitosti 30. výročia založenia spevokolu. Áno, je to
tak. V roku 1991 mladé dievčatá vo veku 14 – 16 rokov Alena Kočová, Eva Hrušková, Denisa
Antalíková s nadšením zakladajú mládežnícky spevokol. V počiatočných vystúpeniach počas
služieb Božích na výročité sviatky zaznievali najmä mládežnícke piesne. Postupom rokov spevokol vystupoval aj pri iných príležitostiach, menil sa jeho repertoár a z mládežníckeho spevokolu sa v r. 1997 vyformoval dvojhlasný spevokol, ktorý pracuje dodnes. Za 30 rokov svojej
existencie v spevokole účinkovalo viac ako 90 bratov a sestier. Napriek zmenám v obsadení
spevokolu sa jeho aktivity rozširujú. Vystupuje vo fíliách patriacich do Cirkevného zboru ECAV
Tornaľa, v obci Kráľ a Abovce častokrát účinkuje pri občianskych príležitostiach, na stretnutí
rodákov – Novoklenovčanov pri výročiach návratu otcov z Podkarpatskej Rusi na Slovensko.
Spevokol získal v roku 2015 bronzové pásmo na Festivale chrámovej piesne Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V roku 2018 svojím programom
reprezentoval dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce a vlastne aj cirkevný zbor na VI. Evanjelických
cirkevných dňoch vo Zvolene. Zostavená dramaturgia jubilejného koncertu ukázala vývoj spevokolu za posledných desať rokov. A tak mnohé piesne z evanjelického spevníka či zborových
spevov ECAV spievali spolu so spevokolom jeho bývalí členovia z auditória a svojím aplauzom,
nadšením povzbudzovali účinkujúcich. Spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce vystúpil pod
taktovkou Zuzany Esztergályosovej, ktorá spevokol diriguje od r. 2009. Hovoreným slovom
sprevádzal Ondrej Hruška. Scenár koncertu zostavila Zuzana Hrušková, ktorá organizačne
vedie spevokol sedemnásť rokov. Súčasní aj minulí členovia spevokolu v programe poďakovali
všemohúcemu Bohu za milosť, lásku a požehnanie, ktoré ich sprevádza za celý čas existencie
spevokolu. K oslávencom patrili aj Monika Karolová a Zuzana Karolová. Sestry, ktoré v spevokole účinkujú od jeho založenia do dnešných dní, teda plných tridsať rokov. Túto vzácnu
chvíľu v žití im pripomenú ďakovné listy, ktoré prevzali od brata farára Marcela Ištvána. Kvetiny
darované každej členke spevokolu Annou Kačalovou a Máriou Slopovskou, ich povzbudenie
ako aj ďakovné slová Jána Antalíka umocnili slávnostnú atmosféru nedeľného popoludnia,
o čom svedčia aj fotografie. A kto sa chcel pozrieť na prácu spevokolu bližšie, mal tu možnosť
v Zborovom dome v Králi. Na baneroch tu boli vystavené fotografie, ktoré zachytávajú premeny
spevokolu, členov, miesta, obce, chrámy, v ktorých za 30 rokov svojej existencie účinkoval.
Spev v chráme vystriedali vzájomné rozhovory, povzbudenia, spomienky ale i bilancovanie na
nádvorí zborového domu. Za podporu jubilejného koncertu členky spevokolu vyslovujú poďakovanie dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce, Miestnemu odboru Matice slovenskej v Králi a všetkým bratom a sestrám, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii podujatia. Ďakujeme Darcovi všetkých dobrých darov, Pánu Bohu za dar spevu, za jeho láskavé vedenie i za to, že nás
posilňoval pri prípravách tohto radostného dňa.
(Ing. Zuzana Hrušková členka MO MS)

TRI VYCHÁDZKY DO PRÍRODY

Počas prvého mesiaca roka 2022 pre svojich
členov vytvoril zaujímavé podmienky pobytu
v lone prírody predseda OMM v Rožňave Vladimír Tököly, ktorý zorganizoval tri turistické
výstupy, pri ktorých matičiari nielen spoznávali
krásy Gemera, ale sa oboznámili aj s históriou
prírodných krás a utužili medzi sebou ľudskosť
i vzájomnú láskavosť. Dňa 10. 1. 2022 pri príležitosti vzniku samostatnej SR spoločne vykonali tradičný novoročný výstup na 1293 vysoký vrch Volovec, dňa 24.1.2022 v súčinnosti
s obcou Rakovnica vystúpili na lokalitu Capáš na Plešiveckej planine a dňa 25.1.2022 v súčinnosti s MO MS Vlachovo na vrch Stromíš, kde pri pamätníku pred útulňou Galova si uctili
vznik SR zapálením symbolickej vatry. Počas všetkých troch náročných výstupov si ich účastníci overili svoju zdatnosť a súčasne pocítili vzájomnú radosť zo stretnutí, ktorými ukázali
možnosti, ako možno aj v súčasnosti konať v záujme nielen svojho zdravia, ale aj v záujme
rozličnej matičnej činnosti, napriek opatreniam prijatým v rámci súčasnej pandémie Covid 19.
(Táňa Tomková)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
KULTÚRA NÁRODA ZASLUHUJE ÚCTU

Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa. (Carl Rogers))

Ochrana tradičnej kultúry Slovákov patrila od vzniku MS k základným postulátom matičnej činnosti. Už v roku 1863 sa predstavitelia MS zamerali na zbieranie duchovných hodnôt v piesňach, zvykoch, obyčají, krojoch, tancoch a v prevej etape svojho pôsobenia 1863
– 1875 sa venovali najmä zberateľskej činnosti. V roku 1863 pod záštitou Viliama Paulínyho
Tótha vyšiel Zborník slovenských národných piesni, povestí, rozprávok, prísloví, porekadiel,
hier, hádok, obyčají a povier. Od roku 1869 sa vydávaniu slovenských povestí, rozprávok
a spevov venoval Pavel E. Dobšinský. Po zatvorení MS v tejto činností pokračovala Muzeálna spoločnosť Slovenska pod vedením Andreja Kmeťa. Po obnovení MS v rokoch 1920
– 1940 sa MS venovala širokému národopisnému výskumu a vydavateľskej činnosti pod
vedením Karola A. Medveckého a vznikli aj prvé národopisné monografie (Detva, Myjava). V roku 1946 pod vedením
prof. J. Kresánka sa uskutočnil rozsiahly národopisný výskum v dedinách Slovenska. Hodnotám duchovnej kultúry
Slovákov sa venovala MS aj počas rokov 1938 – 1944 a táto činnosť patrila medzi najaktívnejšie aktivity MS aj po
roku 1968 vrátane starostlivosti o zahraničných Slovákov. V roku 1990 vedecký pracovník SAV PhDr. Kliment Ondrejka,
CSc. v článku „Prihlásme sa k odkazu MS“ vyzval k aktívnej spolupráci s MS a v roku 1991 vznikol v MS referát pod
vedením Dr. Jely Borcovanovej.
V roku 1992 z iniciatívy Petra Švorca, Cyrilka Žuffu, Igora Kovačoviča, Ladislava Mlynku, Vladimíra Kyseľa, Viliama
Grusku (29.2.) bol v Liptovskom Mikuláši obnovený Národopisný odbor MS, pod vedením prof. Jána Podoláka. Dňa
26.10.1992 bola zaregistrovaná matičná Nadácia Prebudená pieseň, so zámerom podpory rozvoja kultúry a kultúrnych
aktivít, ktoré prehlbujú národné povedomie Slovákov, úctu k historickým tradíciám, sprístupňovanie slovenskej kultúry
a informácie o Slovensku iným národom a Slovákom žijúcim v zahraničí. Týmto rozhodnutím sa Matica slovenská
zaväzovala k plneniu „Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru“ organizácie UNESCO, v zmysle ktorého
8.8.2007 vláda SR uznesením č. 666 schválila „Návrh koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru“. MS cez nadáciu Prebudená pieseň začala podporovať autorské projekty festivalov Koliesko, Hontianska paráda, Ozveny staroslovienčiny, Dni kolied kresťanov Slovenska, Kojšovská heligónka, Liptovské dni matky, Podtatranská zima, južnoslovenské slávnosti Dulovce, ale aj programy udeľovania Cien Nadácie MS a svetových matičných festivalov slovenskej mládeže. Vykonaný bol prieskum stavu ľudovej kultúry v slovenských dedinách, vznikla edícia Pramene tradičnej
ľudovej kultúry, konalo sa medzinárodné sympózium Folklór na prelome tisícročí v Banskej Bystrici, podporovaná
bola súťaž Dedina roka, členovia Nadácie sa podieľali na vzniku slovenskej národnej sekcie organizácie CIOFF, na
tvorbe projektu Fórum tvorby, na činnosti Rady pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Pamäť sveta, na tvorbe
zásad zriadenia živých ľudových pokladov, na tvorbe Encyklopédie scénického folklorizmu, na projekte Revitalizácie
nehmotného kultúrneho dedičstva, na riešení učebných osnov pre základné školy v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej kultúry, na práci Rady na ochranu NKD pri MK SR a ďalšie aktivity. Na celom procese pôsobenia Nadácie, neskôr Združenia Prebudená pieseň, mali značný podiel najmä Vladimír Kyseľ ako jej správca, Igor Kovačovič a Milan
Leščák ako predsedovia, Viliam Ján Gruska, Andrej Ferko, Daniel Luther, Ivan Mačák, Jozef Smida, Jozef Lehocký,
Tibor Kučera, Ján Brloš, Emil Trgiňa, Daniel Zemančík, Leon Sokolovský, Vladimír Urban, Katarína Koštialová, Anna
Šlauková a ďalší. Medzi mimoriadne aktivity združenia patrili najmä vydavateľské aktivity s orientáciou na nepublikované archívne materiály z výskumov, ktorých hlavným garantom sa stal univerzitný profesor Milan Leščák v spolupráci
so svojimi kolegami - vedeckými pracovníkmi SAV.

NAŠA ÚCTA
Dňa 18. januára 2021 po viac ako dvojročnej ťažkej chorobe navždy opustil naše rady popredný slovenský folklorista, najvýraznejšia osobnosť slovenskej folkloristiky so zameraním
na dejiny a teóriu slovesnej folkloristiky, problémy folklorizmu a organizátor mnohých vedeckých etnologických seminárov, konferencií a sympózií, ktorý sa od roku 1990 výrazne podieľal
na pôsobení matičnej nadácie Prebudená pieseň ako predseda jej Správnej rady. Bol autorom
významných nadčasových projektov - Folklorizmus na prelome storočí, Encyklopédia slovenského foklorizmu, Pramene k tradičnej duchovej kultúre Slovenska, Slovenské svadby,
Žena z pohľadu etnológie a ďalšie. Milan Leščák sa narodil 12.10.1940 v Levoči, v rokoch
1958 – 1963 absolvoval štúdium národopisu na FFUK, od roku 1963 bol vedeckým pracovníkom Národopisného
ústavu SAV a v rokoch 1998 – 1992 aj jeho riaditeľom. V roku 1991 zakladal Katedru folkloristiky a regionalistiky UKF
v Nitre. Od roku 1996 bol patrónom festivalu mladých folkloristov Koliesko v Kokave nad Riumavicou, v rokoch 1998
– 2006 bol vedúcim katedry etnológie FFUK a bol členom umeleckých rád Lúčnice, SĽUKu, ÚĽK v Strážnici a programových rád festivalov vo Východnej, Myjave, Strážnici. Bol zakladateľom podujatia Etnofilm v Čadci, šéfredaktorom
časopisu Slovenský národopis, členom redakčnej rady časopisu Národopisné aktuality, stal sa garantom Encyklopédie
scénického folklorizmu a spolupracoval s Centrom pre Tradičnú ľudovú kultúru. Bol autorom vyše 120 vedeckých
štúdií, článkov, zborníkov, bulletinov a publikácií k otázkam sekundárnej existencie folklóru a jeho uvádzania na scéne.
Folkloristika sa stala doménou jeho života, v ktorom sa po celý čas uberal cestou poznačenou ľudskosťou, priateľstvom, porozumením a úctou k ľuďom i vlasti predkov. Vo všetkom, čo konal, prinášal vlastné pohľady a tak vytváral
most medzi minulosťou a budúcnosťou. Mal rád mladých ľudí, ktorým sa vo svojom vyvolenom poslaní venoval tak,
že ich vedel chápať a priamo usmerňovať pre napĺňanie ich vyvoleného poslania. Život s profesorom Leščákom si
žiada širšie pomenovanie všetkého, čo nás spájalo, čím sme žili a čomu sa venovali a nachádzali východiská, ale aj
tolerovali vlastné pohľady a názory pri napĺňaní všetkého, čo sme chceli odovzdať ľuďom. Obdivovali sme, ako sa
vedel v živote pohybovať, ako vedel obetavo pracovať a k životu sa stavať priamo a napĺňať vzácny odkaz predkov
skutkami: „Pekne žiť, neznamená žiť len pre seba. Nezanedbávajme preto pre svoje veci iné veci, lebo aj malý skutok
pre ľudí je lepší ako žiadny.“
Milan Leščák bol veselý človek a vekovo blízky kamarát, ktorý žil s nami po roky pri našich sviatkoch kultúry, festivaloch vo Východnej, v Strážnici, na Myjave, v Detve, Kokave, v Levoči, Poprade, Košiciach, kde jeho zamyslenia
a postrehy vychádzajúce z priam dokonalého poznania hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a jeho videnie sveta i jeho
nádherný vzťah k mladým ľuďom, patrili k tomu najvzácnejšiemu, čo sme spoločne s jeho človečinou prežívali. Nezabudnuteľné boli naše zastavenia na Vyšnej Boci v krčme u Zacharovského pri príchode i pri návrate z Východnej
a rozprávania o zmysle tradičnej ľudovej kultúry v živote Slovákov, ale aj iných národov pri horcovej pálenke, ktorá k
tomu patrila. Klaniame sa nášmu vzácnemu priateľstvu a ďakujeme mu za všetky okamihy života, ktoré sme spolu
strávili. S úctou všetci jeho priatelia.

PROGRAM NA MAREC
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného
programu roka 2022. Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO
MS na pôde matičného domu sú možné pri dodržaní pokynov vydaných vo vzťahu k pandémii Covid 19. Širšie informácie pre členov budú zverejňované na webovej stránke MO MS a na umožnené podujatia budú zo strany MOMS
posielané osobitné pozvánky.
1.3. - 31.3. JARNÉ POHĽADY

Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou
a čítanie ľudových rozprávok zviazaných s jarným obdobím v živote našich predkov – vestibul
M: DMS, Dolná 52
O: S. Havelková VS MO MS

1.3.17.00 FAŠIANGY V MESTE

7.3. 17.00

Programy folklórnej skupiny Kýčera Čierny Balog na záver fašiangov
M: Nám. SNP a Robotnícky dom
O: SOS a Mesto B. Bystrica

VÝBOR MO MS

Tretie riadne zasadnutie v roku 2022 s pripomenutím
sviatku Dňa žien a Dňa učiteľov - klubovňa
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

14.3. 16.00 DEŇ ŽIEN A DEŇ UČITEĽOV

Stretnutie členiek MO MS a pozvaných učiteliek základných a stredných škôl v B. Bystrici – beseda o spolupráci
v roku 2022 s pripomenutím si histórie spolku žien Živena + ponuky prednášok o tradičnej kultúre
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

21.3. 16.00 MATIČNÝ ROK

stretnutie členov MO MS s pripomenutím si 205.výročia
narodenia J. M. Hurbana a účasť na podujatí týždňa slovenských knižníc
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

28.3. 15.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI

26.3.

Stretnutie zástupcov profesijných sekcií MO MS za účelom riešenia vzájomnej spolupráce v roku 2022 – a pripomenutie 30. výročia matičných udalostí roka 1992 a
210. výročia narodenia Sama Chalupku
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

POZNAJ A OCHRAŇUJ

Turisticko-vlastivedná vychádzka členov MO MS a klubu
LIPA do prírody s pripomenutím ochrany prírodných pamiatok UNESCO v okolí Banskej Bystrice
M: Králiky a Suchý vrch
O: Klub LIPA MO MS

7. - 14. - 21.- 28. 3. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS

7. - 14. - 21. -28.3. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA

Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS

4.-11.-18.-25.3. o 16.00 a 18.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská a Dolná ul. O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS
 MATERIÁLY z valného zhromaždenia MO MS 2021:
Hodnotenie činnosti, doplnky doplnky do programu budúcich rokov, výsledky volieb orgánov MO MS a ďalšie informácie o súčasnosti matičného života zverejňujeme na webovej stránke MO MS.
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2019 – 2022 môžete zaplatiť každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod. v matičnom
dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pravidelnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie všetkých podujatí.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ svojimi článkami do mesačníka
Zvon a posielať návrhy, ktoré nám pomôžu rozvíjať našu pravidelnú činnosť. Môžete ich 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 za symbolickú sumu v matičnom dome na ulici M. Rázusa.
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