Dejepis extra 9/2015
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Vstup do sobášneho paláca v Bytči.

Ráno 3.10. 2015 - druhý deň našej exkurzie - sme sa po raňajkách („do postele“, ktoré
nám pripravili pán učiteľ a Adam) s dobrou náladou vybrali vlakom do Bytče.

Prečo práve do Bytče? Veď dnes je už iba malým, hoci veľmi pekne upraveným mestečkom.
V minulosti tu však sídlil aj uhorský palatín – teda zástupca kráľa, ktorý „mohol všetko“ ako
uhorský kráľ, s výnimkou vypovedania vojny a uzavretia mieru. A takýto významný človek
potreboval primerane reprezentatívne bývanie, ktoré bolo cieľom našej cesty. Približne po
hodine cesty z Dubnice nad Váhom sme do železničnej stanice Bytča aj dorazili. Zo stanice,
ktorá je však asi 4 kilometre od centra mesta, sme sa previezli autobusom. Z autobusovej
zastávky to bolo už iba „pár metrov“ k zámockému reálu. Cestou sme sa ešte zastavili pri
židovskej synagóge a po prekonaní malého mosta (na obrázku je v pozadí spomínaná
synagóga ) ...

... sme vstúpili do zámockého areálu, ktorý bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Ako prvú z budov v zámockom areáli sme navštívili Sobášny palác. Vstup z jeho
reprezentatívnejšej časti je na prvej strane tohto čísla Dejepisu extra. Jedná sa
o v strednej Európe jedinečnú, pôvodne „jednoúčelovú“ stavbu. Ako už napovedá jej názov,
mala slúžiť ako reprezentatívne miesto konania svadieb pre sedem dcér uhorského palatína
Turza. Ponúkame aj pohľad z druhej strany.

Pri jeho vchode nás podľa predchádzajúcej dohody čakala naša pani lektorka. Najskôr sme
si pozreli prízemie paláca, kde sa nachádzala sobášna miestnosť, ale aj výstava rôznych,
prevažne ľudových hudobných nástrojov.

Potom sme sa po schodisku, ktoré malo veľmi široké schody, presunuli na prvé poschodie.
Naskytol sa nám impozantný pohľad. Celé poschodie tvorila jedna miestnosť, kde sa mohlo
na svadbe baviť naraz viac ako 800 hostí ( väčšinou sa ich však na každej svadbe
vystriedalo okolo 2 000). Práve stojíme vo vôbec najväčšej renesančnej miestnosti
v strednej Európe, ktorá nie je predelená stĺpmi ( stĺporadím). Ponúkame pohľad z empory
(balkóna), kde pre zabávajúce sa panstvo hrali hudobníci.

Pani lektorka nám porozprávala o svadobných hostinách všetko, čo bolo nášmu veku
primerané, teda napríklad: koľko tisíc kusov rôznych zvierat sa zjedlo, koľko ton sena bolo
potrebné pre viac ako 4 tisíc koní, ktoré privážali a odvážali svadobných hostí,... Celá
miestnosť mala výbornú akustiku, čo sme si aj ako speváci na empíre mohli vyskúšať.

Viaceré dievčatá uvažovali, aká by tu mohla byť nádherná svadba, ale aj koľko by prenájom
takéhoto priestoru stál. Na záver prehliadky nám pani lektorka povedala jediný spôsob, ako
možno získať túto sálu na konanie svadby: obaja budúci manželia musia navštíviť všetky
expozície Považského múzea, pričom aspoň jeden musí byť zo Žilinského samosprávneho
kraja. Ak splnia tieto podmienky, ročne sa zo všetkých zúčastnených dvojíc losujú dve,
ktoré tu môžu mať bezplatne svadobnú hostinu (pohostenie si však zaplatiť musia). Takých
dvojíc, ktoré o tom vedia a spĺňajú stanovené podmienky, však nie je tak veľa. Minulý rok
sa uchádzalo o túto česť iba sedem párov. Po skončení prehliadky Sobášneho paláca sme
išli na obed do neďalekej reštaurácie. Po chutnom a veľmi pekne naaranžovanom obede sme
sa vydali do Oblastného archívu, ktorý sídli v budove renesančného kaštieľa.

Po „prekonaní“ dvoch mostov a dvoch brán sme sa zastavili pri tretej ...

... a za ňou nás čakalo zámocké nádvorie, kde niektorí z nás naberali zo stromu energiu
potrebnú pred prednáškou o dejinách kaštieľa a o niektorých archívnych prameňoch, ktoré
sú v ňom uložené.

Potom sme prešli na prvé poschodie, kde nás už v študovni očakávala sama pani riaditeľka
PhDr. Jana Kurucárová, ktorá nám napriek tomu, že bola sobota, o 14 00 objekt otvorila
a venovala nám skoro dve hodiny svojho voľného času. Veľmi pekne ďakujeme.

Pani riaditeľka nám vážne i s humorom priblížila dobu, kedy kaštieľ stavali, porozprávala
nám o živote „sponzora“, ktorý si kaštieľ nechal pre seba a svoju rodinu postaviť. Tiež
pripomenula, že celú rozľahlú a múrom opevnenú stavbu boli schopní je budovatelia ukončiť
za 4 roky (aký to rozdiel od staviteľov Železníc Slovenskej republiky, ktorí trať
v jednotlivých úsekoch obnovujú (!!!) s najmodernejšou technikou už aj trikrát pomalšie ako
ju s volskými povozmi stavali pred skoro 150 rokmi.) Ponúkame pohľad aspoň na niekoľko
originálnych archívnych dokumentov, ktoré sme s láskavým povolením pani riaditeľky mohli
(samozrejme bez použitia blesku) fotografovať. Na nasledujúcom obrázku je listina písaná
v turečtine....

...nasleduje kalendár zo 16. storočia s vlastnoručnými poznámkami uhorského palatína...

... ďalej sme videli listinu, ktorú napísala a podpísala Alžbeta Báthoryová, známa čachtická
“krvavá“ pani, ...

...o osudoch ktorej nám pani riaditeľka porozprávala. Originálne záznamy o súdnom procese
s jej pomocníkmi sa nachádzajú v “jej“ archíve. ... bolo toho ozaj veľmi, veľmi veľa. Nedá
nám však nespomenúť ešte jednu zaujímavú historickú osobnosť. Bol ňou Juraj Jánošík,
ktorý na Bytčinskom zámku slúžil ako vojak. Tu sa spoznal s Uhorčíkom, ktorému
pravdepodobne pomohol utiecť a neskôr sa stal členom jeho zbojníckej skupiny. Keď sa
Uhorčík dal na „zbojnícky dôchodok“, Jánošík sa stal zbojníckym kapitánom. A práve

v archíve v Bytči opatrujú aj „terchovskú matriku“, kde je záznam o jeho narodení. Po
skončení „prednášky“ sme sa poďakovali pani riaditeľke a mohli sa poprechádzať po
niektorých priestoroch archívu a z centálneho nádvoria ešte poobdivovať jeho vnútorné
arkády...

... ale v tom najlepšom treba prestať a aj naše mlstné jazýčky sa už tešili na (rodičmi
schválený) rozchod v centre Bytče. Bytčianske námestie je ozaj veľmi pekne upravené
a jednu zvláštnosť - krížom cezeň tečie malá riečka, či skôr väčší potok. Tvorcovia
revitalizácie mysleli aj na tento vodný tok a na jednom z jeho malých vodopádikoch vytvorili
takéto „malé – milé umelecké dielo“ poháňané vodnou energiou.

Práve neďaleko od neho sme sa asi po polhodine rozchodu všetci stretli. S centrom Bytče
sme sa rozlúčili pohľadom na živé exponáty prírody, pričom káčer si nás nedôverčivo
obzeral.

Po skúmavom pohľade od „pána káčera“ nás čakala už iba cesta na autobusovú stanicu,
presun autobusom na vlakovú stanicu a cesta vlakom do Dudnice nad Váhom. „Pešia cesta zo
stanice na hotel sa všetkým zdala už omnoho kratšia. Po večeri v réžii Adama a pána
učiteľa sme išli späť. Teba povedať, že zaspávanie nám už išlo omnoho rýchlejšie ako
včera. Zajtra nás čaká posledný deň exkurzie a na to sa treba dobre vyspať.

