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PODNETY A ÚSKALIA ČINNOSTI SÚČASNEJ MATICE SLOVENSKEJ 
V SRBSKU 

Sme mienky, že Matica slovenská urobila dobrú vec, keď tento náš kongres 

zorganizovala akurát pri príležitosti 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú 

Moravu a 150 výročia založenia MS. Totiž, v určitom zmysle „solúnskych bratov“ možno 

považovať za priekopníkov slovanskej vzájomnosti i spolupráce, lebo vytvorením prvého 

slovanského spisovného jazyka Slovanov vlastne duchovne spojili. V tejto súvislosti 

nemožno nespomenúť skutočnosť, že ich zásluhou Slovania (za predpokladu, že grécky 

a latinský jazyk považujeme za antické, klasické jazyky) prví z európskych národov dostali 

preklad Biblie do svojho jazyka už v 9. storočí a ich víťazstvo pred pápežom nad 

„trojjazyčníkmi,“ (ktorí zastávali mienku, že sa slovo Božie môže kázať iba hebrejčine, 

latinčine a grétčine) neskorších storočiach nepriamo prispelo k vytváraniu spisovných 

jazykov jednotlivých národov. A aj Matica slovenská bola založená pri príležitosti tisíceho 

výročia príchodu Konštantína a Metoda na Slovensko. 

O zakladaní a celkovom pôsobení Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ), či Matice 

slovenskej v Srbsku (MMS), ktorá (r. 2012) oslávila 80. výročie svojho založenia už existuje 

relatívne bohatá literatúra1 i rad zverejnených textov a túto problematiku podrobnejšie 

rozoberala napr. aj jej súčasná predsedníčka Katarína Melegová-Melichová vo svojom 

príspevku Matica slovenská versus Matica slovenská v Juhoslávii (MSS) na medzinárodnej 

vedeckej konferencii Matica slovenská v národných dejinách v Martine (26. – 27. 2. 2013), 

ako aj autor týchto riadkov vo svojich referátoch Matica slovenská v Juhoslávii – historická 

realita i fenomén (na 1. európskom kongrese matíc slovanských národov v Martine 26 – 28. 

marec 2007) a Spoločensko-politické zázemie založenia a pôsobenia Matice slovenskej 

v Juhoslávii/Srbsku (na uvedenej medzinárodnej vedeckej konferencii Matica slovenská 

v národných dejinách v Martine) atď. Už i preto sa v tomto našom príspevku v takomto 

kontexte nebudeme rozvádzať (i keď sa určitým opakovaniam sotvaže môžeme vyhnúť), 

uvedieme iba najdôležitejšie danosti, ktoré sú, obrazne povedané, osobným preukazom MSJ 

(dnes MSS).  

Slovenská enkláva, ktorá v súčasnosti žije vo Vojvodine (Srbsko), má v týchto končinách 

už bezmála 270-ročnú tradíciu (Slováci sa sem prisťahovali r. 1745) a je z viacerých pohľadov 

svojráznym kultúrno-historickým fenoménom. V tomto historickom kontexte silný ohlas a veľmi 

významnú úlohu v národnom cítení a povedomí vojvodinských Slovákov malo i založenie 

Matice slovenskej 1863 v Martine, o ktoré sa pričinili i početní dolnozemskí kultúrni dejatelia. 
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Matičná myšlienka sa i po zrušení MS v národnom povedomí vojvodinských dolnozemských 

Slovákov nielenže zachovávala, ale vzrastala a postupne nadobúdala priam mýtický ráz a stávala 

sa až posvätným symbolom slovenskosti. Neudivuje preto skutočnosť, že založenie Matice 

slovenskej v Juhoslávii na Národných slávnostiach 14 a15. augusta 1932, na nádvorí 

Slovenského gymnázia bolo prijaté s oduševnením. I keď novozaložená MSJ aktívne pôsobila iba 

12 rokov, deväť pred 2. svetovou vojnou - v rokoch 1932 – 1941 (s dozvukmi čohosi i počas 

vojny) a po 2. svetovej vojne 3 roky – v rokoch 1945 – 1948, zaorala hlbokú brázdu v kultúrnych 

snahách a živote vojvodinských Slovákov (najmä v školstve, publicistike, vydavateľstve, 

knižničnej a prednáškovej činnosti – a jej orgán Náš život označil začiatok organizovaného 

literárneho života vojvodinských Slovákov).  

V povojnovej socialistickej Juhoslávii však, pod vplyvom imperatívov doby 

a propagovanej politiky „bratstva a jednoty juhoslovanských národov a národností“ a 

juhoslovanstva, maticu začínajú marginalizovať, vyhlasovať za anachronickú, a v súlade s tým 

i prízvukovať potrebu „nových, súčasných spôsobov organizovania sa“ – osvetovo-kultúrnych 

a neskôr kultúrno – umeleckých spolkov, čo následne podmienilo tichý zánik matičnej činnosti.  

Avšak i keď činnosť MSJ  roku 1948 zanikla, Matica v kolektívnom vedomí, či pamäti 

juhoslovanských Slovákov zanechala hlbokú stopu, o čom svedčí i veľkolepé obnovenie jej 

činnosti roku 1990 (teda už na sklonku 20 storočia) a jej úspešné pôsobenie dodnes. 

Obnovenie činnosti MSJ (ktoré vlastne implicitne malo i spoločensko-politické zázemie – 

potrebu homogenizácie slovenskej národnosti v Juhoslávii a ochranu od rôznych šovinistických 

vyčíňaní bolo na prvý pohľad vlastne malým divom, lebo sa udialo v spoločensky chaotickom 

čase, keď sa juhoslovanské národy štiepili a nacionalistické emócie vrcholili. Zaujímavá je, 

v takom kontexte, skutočnosť, že aj vtedajšie juhoslovanské vrchnosti jej obnovenie tolerovali a 

túto myšlienku verejne i podporili. Oponenti sa zjavili (ani nie neočakávane), z rôznorodých 

podnetov a príčin, akurát z radov juhoslovanských Slovákov, tvrdiac, že matice sú anachronické 

a populistické inštitúcie a pod. Sled udalostí z konca 20. storočia ich však úplne dementoval, lebo 

matičný program, obnovenej matice, priam úplne korešpondoval s európskou legislatívou 

o ochrane menšinových práv, ktorá neskôr priam prinútila štáty, ktoré si nárokovali stať sa členmi 

EÚ, vyniesť vlastné zákony o ochrane menšinových práv (dôsledkom čoho bolo i formovanie 

slovenskej Národnostnej rady vo vtedajšom štátnom útvare, ktorý sa menoval Srbsko a Čierna 

Hora).  
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V takýchto rámcoch obnovenie činnosti MSJ bolo priam avantgardným činom s, nad 

očakávanie kladnými výsledkami. Národné cítenie juhoslovanských Slovákov sa znovu 

masovejšie prebudilo a začali sa zakladať miestne organizácie MSJ aj v prostrediach, 

o ktorých sa ani nevedelo či tam Slováci ešte sú. Obnovené boli aj Slovenské národné 

slávnosti ako tradičná celoslovenská kultúrna manifestácia Slovákov vo Vojvodine (v 

súčasnosti i úradný sviatok Slovákov žijúcich v Srbsku) atď. To prirodzene podnietilo 

i cieľavedomé aktivity na zachovaní slovenskej identity a entity slovom slovenskosti, najmä 

vo vojvodinskom prostredí, a čulú najmä masovokultúrnu činnosť, nielen v rámci matice, ale 

aj v už existujúcich spolkoch slovenskej enklávy vo Vojvodine i to za veľmi ťažkých 

hospodárskych a politických podmienok. Dokonca začali sa zakladať i nové slovenské 

spolky, alebo obnovovať činnosť starých. (Napr. spolky žien, ktoré svojimi etnografickými 

výstavami, po slovenských osadách vo Vojvodine, tiež podnecujú slovenské národné cítenie).  

Avšak aj napriek tomu, že je otázka práv národnostných menšín, bola už v Titovej 

Juhoslávii prajne riešená v prospech menšín a taký trend zotrváva aj v súčasnom Srbsku 

a Vojvodine2, MSS si aj v súčasnosti, ako jeden z hlavných strategických cieľov svojho pôsobenia 

vytýčila cieľavedomé aktivity na zachovaní slovenskej identity a entity slovom slovenskosti 

a slovenského národného cítenia hlavne z dvoch príčin.  

Prvá vyplýva zo v skutočnosti, že sa, najmä z pragmatických príčin, u vojvodinských 

Slovákov v nemalej miere, javí takpovediac ľahostajnosť k materinskému jazyku, t.j. 

v nezanedbateľnej v časti nás, príslušníkov slovenskej menšiny vo Vojvodine, tvrdošijne 

zotrváva náhľad, že je dobrá znalosť materinského jazyka v jazykovom prostredí v akom žijú 

Slováci v Srbsku zbytočná, keďže im je srbčina blízka, dobre ju poznajú a slúžia sa ňou 

a slovenčina tu časom aj tak zanikne. Ustarosťuje v tom najmä skutočnosť, že si zástancovia 

takej mienky, vo svojom jazykovom konformizme a pragmatizme neuvedomujú fakt, že sa 

tým jazykovo, a zároveň i spoločensky, diskvalifikujú, lebo sa dobre nenaučia ani materinský 

jazyk ani srbčinu a v náročnejšej jazykovej komunikácii, alebo komunikácii na vyššej 

duchovnej úrovni sa stávajú, v podstate, „jazykovými bezdomovcami“ - nie sú vlastne, keď 

ide o jazyk, ani Srbmi ani Slovákmi a najmä v bežnom dorozumievaní sa slúžia dákou 

hybridizovanou „srboslovenčinou“. Ba čo viac, rodičia s takýmito náhľadmi nezapisujú svoje 

deti do tried, resp. škôl so slovenským vyučovacím jazykom, takže sa počet slovenských 

tried z roka na zmenšuje, čo v budúcnosti konečnom dôsledku môže mať zhubné následky 

pre slovenskú menšinu v Srbsku. 
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Druhá sa vyplýva z faktu, že pocit malosti a menejcennosti, občas prítomný u 

príslušníkov „malých národov,“ je v enklávnych či v podmienkach národnostnej menšiny 

omnoho výraznejší i rušivejší a z neho spravidla, najmä v širšej verejnosti, vyplýva 

podceňovačný postoj voči vlastným kultúrnym i umeleckým hodnotám. Vojvodinskí našinci 

by si napríklad snáď dodnes uťahovali z kovačických insitných maliarov, keby hodnotu ich 

diel nebol objavil svet a keby viacerí z nich nezískali aj tie najprestížnejšie svetové ocenenia, 

ako napríklad Martin Jonáš (znalci insitného umenia ho nazvali Martinom Veľkým), ktorý 

napr. v roku 1978 na medzinárodnej výstave kresby v Taliansku získal zlatú medailu 

spoločne so Salvatorom Dalím a Renatom Guttusom a päť jeho kresieb vtedy odliali do 

rýdzeho zlata. Majúc na zreteli tieto danosti MSS sa dnes vo všetkých oblastiach svojej 

činnosti snaží vzbudzovať a pestovať úctu k materinskému jazyku i vlastnej kultúre majúc na 

zreteli skutočnosť, že sa v podmienkach súčasnej europeizácie, v súlade s európskymi 

predpismi o ochrane národnostných menšín, krajiny, v ktorých príslušníci slovenských 

menšín žijú, podporujú sa ich snahy pestovať vlastnú kultúru a zachovávať si národnú 

identitu i entitu a robí to i slovenský štát, takže dnes už prevažne od nás, príslušníkov 

slovenského národa a jeho menšín roztrúsených po celom svete slovenskej menšiny, závisí, 

či naši potomkovia neutratia vlastné hniezda a korene. A neutratia ich vtedy, ak my 

v súčasnosti dokážeme našu životaschopnosť i schopnosť afirmovať vlastné hodnoty, ktoré 

nesporne máme, čím prispejeme nielen sebe, ale i krajinám, v ktorých žijeme, krajine našich 

predkov, iným menšinám, ba dokonca i samotnej Európe. Lebo, v súčasnosti sa záujmy 

„malých“. národov a ich menšín približujú – medziiným „spája ich i dôležitá otázka ako sa 

stať čím lepším Európanom a súčasne zachovať si svoju národnostnú hrdosť, dôstojnosť, 

česť a pocit rovnoprávnosti i rovnakého partnerstva v prijímaní a dávaní a prispievať 

k pokroku všetkých cez vlastný pokrok,  k šťastiu všetkých cez vlastné šťastie.“(akademik 

Ján Kmeť). Teda vzájomná spolupráca a partnerstvo krajín, v ktorých príslušníci slovenskej 

menšiny dnes žijú a spolupráca so Slovenskom, kde, žijú i príslušníci tých krajín, sa dnes 

prirodzene priam ponúka, možno až ako nutnosť. Tým viac sú spolupráca a partnerstvo 

potrebné slovenským menšinám, najmä ako oporný bod, ale aj ako vedomie o podobnosti a 

spätosti ich osudov.  

S potešením môžeme konštatovať, že tá a taká spolupráca dnes už existuje na 

viacerých poliach a v rôznych formách a podujatiach. Medzi také podujatia zaraďujem i tento 

kongres. 
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Keď ide o druhú časť našej témy, teda o úskalia činnosti MSS tiež sa nemienim 

rozvádzať, lebo tie sú predovšetkým jej záležitosťou, avšak nemôžem tu nespomenúť 

skutočnosť, že po svojom obnovení MSJ mala oveľa širšie pole pôsobenia ako dnes. Totižto 

keď roku 2003 bola formovaná Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 

(NRSNM), v podstate ako štátny orgán do jej kompetencie vošli prakticky všetky záležitosti, 

ktoré sa týkajú menšinových práv Slovákov vo Vojvodine a v Srbsku v oblastiach 

vzdelávania, kultúry, verejného informovania a úradného používania jazyka a písma 

a nakladá i všetkými rozpočtovými prostriedkami, ktoré na ich kultúrne a iné potreby štát, či 

Autonómna pokrajina Vojvodina vyčleňujú. (Mimochodom, NRSNM nezaradila MSS medzi 

inštitúcie s osobitným významom pre slovenskú menšinu vo Vojvodine, čo v praxi znamená, 

obmedzenie finančnej podpory z rozpočtových prostriedkov). Ďalšie zužovanie poľa matičnej 

činnosti znamenalo založenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (2008), ktorého 

zakladateľmi sú Autonómna pokrajina Vojvodina a Národnostná rada slovenskej 

národnostnej menšiny a založený bol s „cieľom zachovať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru 

vojvodinských Slovákov.“ Avšak aj napriek tomu (a i svojej nepriaznivej finančnej situácii) 

dnešná MSS pracuje vcelku úspešne s vedomím, že v radoch vojvodinských Slovákov vždy 

mala nezištnú oporu, a naopak, že za nepriaznivých spoločensko-politických podmienok ona 

bola ich oporou. 

A na záver ešte toto. Žijeme v období globalizácie aj to nie iba hospodárskej, ale 

priam civilizačnej, keď sa internetom a masmédiami akcelerovaná dobová, čoraz 

uniformnejšia kultúra, prejavuje a dominuje vo všetkých oblastiach dokonca aj 

v každodennom živote. Rovnako sa obliekame, zabávame, jeme rovnaké jedlá atď. preberáme 

európske a svetové maniere... Nuž i preto, okrem uvedeného, Matica slovenská v Srbsku 

(Premenovanie bolo dôsledkom toho, že sa Srbsko v roku 2006 stalo suverénnym 

a nezávislým štátom.) v súčasnosti vo všetkých oblastiach svojej činnosti kladie dôraz na 

pestovanie slovenského národného cítenia a slovenskosti s akceptovaním náhľadu, že 

„jednotlivé kultúry sú jedinečnými a neopakovateľnými sociokultúrnymi systémami, ktoré 

možno opísať a úplne pochopiť iba v kontexte ich vlastných hodnôt, noriem a ideí“, ktorý 

poskytuje teoretické základy rôznym koncepciám multikulturalizmu a ponúka perspektívu, v 

ktorej je možné nazerať na iné kultúry s patričnou úctou, rešpektom a toleranciou.  

Teda súčasná činnosť MSS sa zakladá na presvedčení, že v žiadnom prípade by sa 

kultúry malých národov a ich menšín nesmeli posúvať do úzadia, lebo to v konečných 
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dôsledkoch, znamená ochudobňovanie bohatstva a rôznorodosti ľudského ducha, ktorý 

v najrozmanitejších odtienkoch chránia všetky kultúry a jazyky sveta. 

V skratke, nesporné je teda, že Európa z nás spraví dobrých Európanov a svet 

občanov sveta, avšak, ak pritom chceme i naďalej zostať Slovákmi, tak sa o to musíme 

pričiniť sami, aj v rámcoch Matice slovenskej, ktorá na tom poli úspešne pracovala od jej 

založenia dodnes a som presvedčený, že tomu tak bude i do budúcna.  

 

____________________ 

1. Myslí sa tu predovšetkým na knihy: Obnovenie Matice slovenskej v Juhoslávii, /zost. M. 
Spevák, ml./ (Kultúra Báčsky Petrovec 2000), Desať rokov činnosti obnovenej Matice 
slovenskej v Juhoslávii /zost. S. Boldocký/, (Matica slovenská v Juhoslávii a Kultúra, Báčsky 
Petrovec 2001), 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku /zost. S. Boldocký/, (Matica 
slovenská v Srbsku , Báčsky Petrovec 2012), J. Babiak: Slovenské národné slávnosti /fakľa 
národného cítenia medzi dvoma vojnami/, Matica slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec 2006, 
J. Babiak: Slovenské národné slávnosti /v znamení bratstva a jednoty/, Matica slovenská 
v Srbsku, Báčsky Petrovec 2011 a i. 

 

2. Napríklad v Zákone o národnostných radách národnostných menšín (Zákon o nacionalnim 
savetima nacionalnih manjina), ktorý bol schválený 31. augusta 2009. godine (Službeni 
glasnik RS br. 72/2009) v oblastiach školstva, kultúry, verejného informovania a úradného 
používania jazyka sú práva menšín v podstate vyrovnané s právami väčšinového národa a 
napr. v novom štatúte, ktorý schválilo Zhromaždenie AP Vojvodiny sa v článku 7, v stati 
Multikultúrálnosť a viacjazyčnosť, napr. určuje, že: „Viacjazyčnosť, multikulturálnosť sú 
všeobecnou a výnimočne významnou hodnotou pre AP Vojvodinu. Povinnosťou všetkých 
pokrajinských orgánov a organizácií je, v medziach svojich práv a povinností, podnecovať 
a podporovať zachovanie a vývoj viacjazyčnosti a kultúrneho dedičstva národnostných 
spoločenstiev, ktoré tradične žijú v AP Vojvodine, ako aj osobitnými opatreniami a akrami 
podporovať vzájomnú úctu a spoznávanie rozdielnych jazykov, kultúr a vierovyznaní v AP 
Vojvodine.“  
 

 

       Samuel Boldocký 


