Dejepis Extra 3/2014

Pred múzeom v Novej Bani

Bolo piatkové ráno dňa 21.11. 2014 (netradičných 7: 10) a pred našou školou sa zišlo 10 statočných
cestovateľov – bádateľov, tešiacich sa na poznávanie ďalšej časti Slovenska. Po presune na Hlavnú
železničnú stanicu v Bratislave sme sa vydali vláčikom ( už zadarmo) na cestu do Levíc. Vlak nebol napriek tvrdeniam niektorých novinárov – z komerčných televízií, či iných „ strašiakov“ úplne plný
a tak sme v pohode sedeli. Traťovú cestu, po ktorej sme sa presúvali, však opravovali a tak sme do
Levíc dorazili asi s 30 minútovým meškaním. Tesne pred Levicami nás prekvapila veľká hmla.

Po vystúpení z vlaku sme sa vydali odložiť si veci na hotel. Cesta zo stanice trvala iba krátko a aj
počasie sa už umúdrilo. To, čo vyzerá ako panelák, bol náš hotel. Každá izba mala svoje
príslušenstvo a aj televízor.

Po odložení batožiny sme sa vrátili späť na železničnú stanicu a odviezli sa ďalším vlakom do Novej
Bane. Tá nás privítala už slnečným počasím a modrou oblohou.

V Novej Bani sme videli viacero zaujímavých stavieb.

Pri jednej z nich bola aj „internetová skrýša“, ktorú odhalila naša Barborka.

Po krátkej exkurzii mestom sme „zapadli“ do reštaurácie, kde sme si doplnili energetické zásoby pred
návštevou miestneho múzea. Tu sa k nám pridal aj druhý „dospelák“ s pedagogickým vzdelaním,
(uvidíte ho na jednej z nasledujúcich snímok) aj so svojou malou milou dcérou.
Pohronské múzeum v Novej Bani je pomerne rozsiahle. Zaoberá sa geológiou, botanikou,
národopisom , ale hlavne históriou. Ponúkame niekoľko momentiek z návštevy múzea.

Archeologická expozícia.

Geologická expozícia.

Najväčší úspech mali však pohyblivý betlehem, či tiež funkčná maketa prvého parného stroja na
čerpanie vody z baní na európskej pevnine.

Viete, kto bol jeho autor? Má rovnaké priezvisko ako známy čarodejnícky učeň. Ak vám ani táto
pomôcka nepomohla zistiť správu odpoveď, ďalšiu pomôcku sa dozviete v nasledujúcom čísle
Dejepisu extra.
Po prehliadke múzea v Novej Bani sme sa pred ním ešte na pamiatku odfotili ( fotografia je na prvej
strane) a potom sme sa vrátili na železničnú stanicu, kde sme nasadli do vlaku smerujúceho aj do
Hronského Beňadika. Medzitým sa už zotmelo, padala hmla a keď sme vystúpili z vlaku, iba kde tu
nesmelo blikotali lampy pouličného osvetlenia. Ako sme však stúpali k druhému najstaršiemu
kláštoru na Slovensku, svetla bolo menej a menej, tmy viac a viac a do toho sa ešte valila stále
silnejšia hmla. Konečne sa hodili svietiace mobily. Aby ste si predstavili, aká bola tma, ponúkame
nasledujúce fotografiu: tie blikotajúcu svätojánske mušky, to sme my. ( Fotografia nebola nijak
upravovaná, aby zachytila tú pravú atmosféru pri príchode do kláštora, podobnú tej, ktorá bola
v stredoveku.)

Pred druhou kláštornou bránou sme netrpezlivo očakávali našu lektorku.

Bola to staršia pani, opierajúca sa o paličku, ktorá nám porozprávala o histórii kláštora siahajúcej až
do roku 1075. Kláštor bol viackrát prestavovaný a v dobe svojej najväčšej slávy vyzeral približne takto:

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1tor_Hronsk%C3%BD_Be%C5%88adik#mediaviewer/File:Hronsk%C3%BD_Sv%C3%A4t%C3%BD_Be%C5%88adik.jpg

Naša pani lektorka nás previedla cez druhú bránu, rajský dvor a jeho obvodovú chodbu do
kláštorného kostola ( stále sme si svietili iba mobilnými telefónmi ), až sa napokon v kostole podarilo
rozsvietiť aspoň pár svetiel. Pohľad na jeho vnútornú výzdobu bol uchvacujúci. Mohli sme fotiť,
nahrávať na kameru a všetko zadarmo! Ani za vstup do kláštora, ani za výklad sme neplatili nič!
Aký to rozdiel od skúseností z východného Slovenska (napríklad z Levoče, či Bardejova), kde miestni
kresťania za všetko chcú nekresťanské peniaze! Ponúkame aspoň pár momentiek.

Atmosféra večerného kláštorného kostola ( prišli sme okolo 16 40) bola ozaj fascinujúca. Trochu nás
však mrzelo, že sme sa nemohli dostať všade, pretože v kláštornom komplexe prebiehali stavebné
práce na jeho obnove. Daňou za“ dobovú atmosféru“ bolo aj to, že fotografie tak obrovského
priestoru sa nedali spraviť bežnou technikou lepšie. Možno vy, milí čitatelia, sem zavítate, keď bude
svetlo a budete mať lepšie fotografie, ale nie už takú „ stredoveku“ atmosféru.

V kláštore sme sa chceli zdržať aj dlhšie ako približne hodinu, ale naša pani sprievodkyňa sa už
ponáhľala na autobus, tak sme, hoci neradi, museli ísť aj my. Touto cestou jej chceme ešte raz
poďakovať za ľudský prístup, a aj za to, že si na nás našla čas aj po návštevných hodinách, ktoré trvajú
iba do 16 00 a sprostredkovala nám tak nevšedný zážitok. Chceme sa poďakovať aj miestnemu
pánovi farárovi, ktorý umožnil bezplatné návštevy tejto nádhernej, aj keď pre mnohých Slovákov
neznámej národnej kultúrnej pamiatky. Keby bolo takých ľudí viac!!!
Na rozlúčku s kláštorom ešte ponúkame jednu „skoro strašidelnú“ momentku.

Po skončení prehliadky kláštora sme sa pobrali na železničnú stanicu, kde nás čakalo nemilé
prekvapenie - náš vlak meškal približne pol hodiny. Napokon konečne prišiel a my sme sa dostali
späť do Levíc. Na hotel sme prišli približne o 19 30 a väčšina z nás „ bez väčšieho boja“ zaspávala
pomerne rýchlo.

Čo sme zažili nasledujúci deň sa dozviete v ďalšom čísle Dejepisu extra.

