Stavanie mája
( tlačová správa )

V piatok 29. apríla 2016 sa pred budovou Strednej priemyselnej školy v Považskej
Bystrici uskutočnilo podujatie Stavanie mája. Organizátormi boli dve organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja – Stredná priemyselná
škola a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.
V úvode podujatia zaznelo hovorené slovo, v ktorom študenti privítali prítomných
účastníkov. Stručne vysvetlili históriu zvyku stavania mája.
Stavanie mája patrí medzi starodávne tradície nášho národa. Hoci mnohé národy sveta si
ozdobujú stromy, u nás je táto forma spätá so symbolickým vyjadrením lásky muža k žene.
Kedysi sa máje stavali kolektívne mládeneckými družinami. Chlapci išli spolu do hory, zrezali
stromy, za pomoci furmana žrde odviezli do väčšieho dvora, kde ich očistili. Na vrch dreva
pripevnili drôtom malý stromček. Takto jedna družina pripravila aj 30 – 40 májov. Máje
postavili mládenci všade, kde mali slobodnú dievku, zrelú na vydaj. Ak niektorej dvoril
chlapec, ten sa snažil, aby jeho vyvolená mala najkrajší máj. Čím vyšší a rovnejší mala dievka
máj, tým bola pyšnejšia. Ak jej postavili viac májov, ostatné jej závideli priazeň mládencov.
Máj sa staval vždy za sprievodu muziky. Spievali sa špeciálne piesne „Hej, zasadil som máj
zelený“, „Háj, devečko, háj, staváme ti máj“ alebo „Sadíme my máje, čo nám dáte za ne“. Za
niekoľko dní sa konala slávnosť „ohrávania májov“. Z týchto slávností neskôr vznikali
majálesy. Na konci mesiaca, keď sa máje váľali, opäť sa ľudia stretli pri muzike, aby sa
rituálne rozlúčili s mesiacom máj.
Ideovým zámerom organizátorov bolo prispieť k uchovávaniu a prezentácii
slovenských ľudových zvykov. Hlavnými realizátormi podujatia boli samotní študenti
strednej priemyselnej školy, čo svedčí o záujme mládeže o národné tradície.
Podujatia Stavanie mája sa v centre Považskej Bystrice zúčastnilo okolo 350 ľudí.

V Považskej Bystrici dňa 29. 4. 2016, Mgr. Petronela Rágulová, PhD. – etnologička Vlastivedného
múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

