Dejepis extra 3/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu

Križovany nad Dudváhom

Väčšina predchádzajúcich čísel Dejepisu extra začínala tým, ako sa stretávame pred budovou
školy a odchádzame na hlavnú stanicu. V nedeľu 24.4. 2016 tomu bolo trochu inak - „my,
cestovatelia“ sme sa stretli už priamo na hlavnej stanici. Z nej sme cestovali rýchlikom do Trnavy,
kde sme prestúpili do osobného vlaku, ktorý nás doviezol do prvého miesta nášho putovania, do
Križovian nad Dudváhom. Už z diaľky sme videli budovu kostola, na ktorej sa práve opravuje strecha
na veži.

Keď sme prišli bližšie, uvideli sme kombináciu románskej rotundy (to je valcovitá stavba) v ľavej
dolnej časti obrázku a dnes hlavnej stavebnej hmoty kostola.

Detailnejší pohľad na pôvodný kostol – rotundu ponúkame na titulnej strane tohto čísla Dejepisu
extra. Vidieť tu pôvodné románske stavebné prvky, ktorých vek je určite minimálne 800 rokov.
Pripomíname, že na Slovensku bolo v tomto období približne 30 rotúnd. Tá v Križovanoch patrí
k najzachovalejším. Jej výnimočnosť však spočíva aj v tom, že jej hmota bola citlivo včlenená do
novších prestavieb kostola. Po prehliadke exteriéru stavby sme vstúpili do prednej časti interiéru
kostola a tu sme čakali v dohodnutom termíne na príchod pána farára. Žiaľ, nedočkali sme sa ho, aj
keď sme ho hľadali aj na fare. Tak sme sa vybrali späť na vlakovú stanicu. Po ceste sme si ešte
pripomenuli, že v Križovany „dali Slovensku“ - okrem výnimočnej stavby - aj výnimočného človeka,
ktorého pripomína aspoň malá pamätná tabuľa.

Na vlakovej stanici sme nasadli do autobusu – čítate správne – lebo vlaky smerom na Trnavu mali
výluku a na slovenské železnice sme s prijateľným, asi 10 minútovým meškaním, dorazili do
„slovenského Ríma“. Od stanice sme prešli cez historickú časť k športovej hale, ktorá však výnimočne
nepatrila športovcom, ale záujemcom o rôzne druhy živočíchov, ktoré sa najčastejšie označujú ako
„domáci maznáčikovia“. História chovu „domácich maznáčikov“ človekom je minimálne 5 000 rokov
stará a my sme si ju na tejto výstave pripomenuli. Záujem bol ozaj veľký, na lístky sme stáli asi v 100
metrovej rade – oplatilo sa. Lístok stál 1,-Euro a to bola jediné vstupné, ktoré sme počas exkurzie
platili. Takto vyzerala športová hala počas výstavy:

Po skoro hodinovom rozchode sme sa vydali poznávať ďalšie historické zaujímavosti Trnavy. Zaujal
nás had preliezajúci cez lebku nad vstupom do krýpt pod Kostol Svätého Mikuláša, ...

... tie sme však navštíviť nesmeli. Prechádzali sme ešte okolo množstva zaujímavých pamiatok, ale
zistili sme, že nie iba históriou je človek živý, tak sme zamierili do ( vedľa trnavských hradieb
stojaceho) nového nákupného centra.

Posilnení sme pokračovali späť po stopách histórie Trnavy a zastavili sme sa pri dome, ktorý slúžil
ako detská opatrovňa.

Neďaleko od opatrovne, ktorá patrí k najstarším na Slovensku, sú dve - dodnes zachované židovské synagógy v Trnave. Jedna z nich je premenená na príjemnú reštauráciu s tým, že boli
zachované všetky základné prvky výzdoby synagógy. Posúďte sami:

Návštevu tohto historického objektu sme absolvovali s láskavým súhlasom personálu reštaurácie,
ktorý nám tiež dovolil zhotoviť publikovanú fotografiu. Je treba ešte pripomenúť, že väčšina
obyvateľov židovského pôvodu (nielen) z Trnavy zomrela počas druhej svetovej vojny a budova,
ktorej interiér vidíte, bola dlhé roky v katastrofálnom stave. Dnešný vzhľad je výsledkom dôkladnej
reštaurátorskej obnovy. Na záver návštevy židovskej synagógy sme ešte raz poďakovali za možnosť
bezplatnej návštevy. Druhá židovská synagóga je už tiež opravená, ale do nej sme sa nešli pozrieť,
lebo sme mali za cieľ nájsť miesto, kde by sme sa mohli dotknúť histórie. A konečne sme ho našli!

Neďaleko od trnavskej radnice je kovová maketa historického centra, ktorej sa možno dotýkať.
Snaha nájsť miesto, kde stojíme, bola úspešná. Iné stavby, ktoré sme navštívili, nám pomohol nájsť
pán učiteľ. Od makety historického jadra sme sa vydali na cestu na železničnú stanicu, kde sme
nasadli na plný, ale skoro nemeškajúci vlak do Leopoldova. V tomto meste známom veľkou
pevnosťou dnes slúžiacou ako väzenie, sme prestúpili na vlak do Hlohovca. V Hlohovci sme prešli cez
malé historické centrum a veľké množstvo panelákov a následne sme sa dostali do hornej časti
bývalej zámockej záhrady, kde sa nachádzali aj skleníky. Jeden z nich sa veľkosťou mohol rovnať
tomu, ktorý stojí pri zámku v Ledniciach v Česku. „Náš veľký“ skleník bol však poškodený počas
druhej svetovej vojny a neskôr bol rozobratý. Po získaní „skleníkových informácií“ sme postupovali
miernym kopcom stále vyššie a vyššie a cez viaceré stupňovité záhrady sme sa dostali až k tej
najvyššie položenej a najviac zachovanej. Ponúkame dva pohľady:

Napriek tomu, že samotné stupňovité záhrady boli zážitkom samým o sebe, náš hlavný cieľ ležal ešte
o pár metrov vyššie.

To ešte nie je on, za Karolom je jedna z ako tak „zachovaných“ záhradných stavieb. Boli sme však
smutní, že sa na ňom podpísal nielen zub času, ale aj množstvo vandalov! Ďalšie záhradné stavby
v hornej časti zámockého parku nám pán učiteľ ani neukázal, lebo boli ešte v horšom stave ...

Konečne sme dorazili k hlavnému hlohovskému cieľu - k najstaršej, prakticky nezmenenej divadelnej
budove na Slovensku – k empírovému divadielku, ktoré slúžilo panstvu neďalekého zámku.

Predstavitelia kultúrneho centra v Hlohovci nám na základe predchádzajúcej dohody otvorili
priestory divadla a my sme sa dostali do vnútra tejto výnimočnej stavby. Po vstupe do divadla boli
k nám „domáci“ takí ústretoví, že nám dokonca dovolili zahrať si na pódiu krátke divadelné
predstavenie. Svetelné podmienky v divadle neboli veľmi priaznivé, napriek tomu ponúkame aspoň
dve fotografie. Prvá je z lóže majiteľov zámku,

druhá je pohľad na javisko. Tu sa nachádza aj starý klavír ( z tohto pohľadu ho nie je vidieť).
Pracovníci kultúrneho centra z Hlohovca nám dokonca ponúkali, že ten, kto vie hrať na tomto
hudobnom nástroji, si to môže ( vo výbornej akustike divadla) aj vyskúšať. Žiaľ, všetci, ktorí hrať
vedeli, sa hanbili a tak ostal klavír nemý. Keby tu tak bola pani učiteľka Lampertová...

Po približne trištvrte hodine strávenej v divadle (naplánovaná bola iba polhodina) nás konečne pán
učiteľ „doslova vyduril“ a divadlo sme, aj keď nechtiac, museli opustiť. Ešte raz sme sa poďakovali
pracovníkom kultúrneho strediska za ich ústretovosť a bezplatné sprístupnenie priestorov „ich“
divadla. Čakala nás ešte prechádzka okolo samotného zámku, ktorý sa začal konečne renovovať, aj
keď to na jeho exteriéri ešte nebolo veľmi vidieť.

Zámok stojí na mieste stredovekého hradu. Časť jeho podzemia bola veľkosťou porovnateľná
s priestormi na hrade Červený kameň, otázka je, v akom stave sa dodnes zachovalo. Z hornej časti
zámockej záhrady sme prešli do jej priestorov, ktoré sú skoro na úrovni rieky Váh. Tu sa nachádza
najväčší platanový sad v strednej Európe. Je tu vysadených viac ako 40 platanov, ktoré majú okolo
200 rokov. Cez pekne upravený platanový sad, na okraji ktorého je malé jazierko a za ním už
obnovený amfiteáter, sme doslova „preleteli“ - ako nám chýbala tá štvrťhodina z divadla!!!

Napokon sa nám podarilo dostať sa na železničnú stanicu načas a načas šiel aj osobný vlak do
Leopoldova,

čo sa však nedalo povedať o rýchliku z Leopoldova do Bratislavy, ktorý meškal skoro pol hodinu.
Napokon sme všetci šťastne dorazili do Bratislavy. Počas cesty domov sme sa (isto) vznášali mysľou
nad areálom hornej časti Hlohovského zámockého parku ... naľavo je empírové divadlo, napravo (v
pozadí) je samotná budova zámku.

Zdroj obrázku: youtube

Kam pôjdeme nabudúce ...?
Ak všetko dobre pôjde, zastavíme sa aj na miestach, kde sa na Slovensku odohrávali počas druhej
svetovej vojny veľmi tragické udalosti ...

