Dejepis extra 8/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Dve dominanty Vrbového – šikmá veža a Móric Beňovský

V piatok 30.9. 2016 sme sa (znovu ) z Hlavnej železničnej stanice v Bratislave vydali
poznávať našu krásnu vlasť. Po hodinovej ceste sme dorazili do Piešťan, z ktorých po
krátkej dobe, cca 10 minút, išiel autobus do Vrbového. Niektorí nevydržali a museli čo-to
zjesť (ešte na autobusovej stanici) zo zásob, ktoré im pripravili ich rodičia.

Vlak aj autobus išli podľa cestovného poriadku a tak sme o 9 30 dorazili do Vrbového.
Z námestia, kde nás upútala šikmá veža, sme okolo mestského úradu ...

... prišli k evanjelickému kostolu ...

... pred ktorým sme sa všetci - ako mierka veľkosti stavby - odfotografovali.

Po chvíli čakania a telefonickej komunikácii pána učiteľa s pánom farárom sme zistili, že sa
nám teraz nepodarí do kostola dostať – sú veci medzi nebom a zemou - ktoré sa niekedy
stávajú a tak nám pán učiteľ aspoň o histórii tejto zaujímavej stavby čo to porozprával. Od
evanjelického kostola sme sa vydali ku kostolu katolíckemu.

Tu na nás už čakali a mohli sme vstúpiť do viackrát prestavovanej, pôvodne gotickej stavby,
ktorá je zasvätená Martinovi - podobne ako najväčší kostol v Bratislave.

Pán učiteľ nám tu veľmi stručne (až sme sa čudovali, ale on vedel prečo) porozprával dejiny
kostola i mesta Vrbové. Z chladu kostola sme cez starodávne dvere vyšli na svetlo a teplo
a vydali sme sa na vrbovské námestie.

Na jednom dome na námestí sme si všimli zvláštne rastliny (kaktusy?) na jeho streche ...

...boli sme však poučení, že sa nejedná o rastliny, ale iba o veľmi umelecky precízne
vytvarované „kovové kvety“.
Chvíľu sme sa rozvaľovali na lavičkách na námestí, až sa objavil (vo vopred dohodnutom
termíne) pán Peter Rakús z mestského úradu vo Vrbovom, ktorý nám začal podrobnejšie

rozprávať o minulosti Vrbového. Nezabudol spomenúť najviac šikmú vežu na Slovensku, na
ktorej je umiestnený nasledujúci nápis:

Potom sme sa presunuli do (kúrie) budovy, ktorej najvýznamnejšia udalosť je v stručnosti
napísaná na pamätnej tabuli.

Pán Rakús nás usadil v miestnosti, kde sa konajú - okrem iného - aj sobáše...

Tu sme sa dozvedeli viac o živote Beňovského – o jeho rodine, o bojoch, ktorých sa
zúčastnil, ale i o tom, ako sa stal kráľom na Madagaskare. Móric Beňovský toho precestoval
ozaj veľa, veď ako jeden z mála vtedajších ľudí navštívil štyri svetadiely! Po pútavom
rozprávaní pána Rakúsa sme si boli pozrieť expozíciu mini múzea. Tu sme sa dozvedeli ďalšie

zaujímavosti zo života a historického vývoja Vrbového. Ponúkame aspoň jeden pohľad do
jeho expozície.

Z (kúrie) rodného domu Beňovského sme sa presunuli k ďalšej kultúrnej pamiatke Vrbového,
židovskej synagóge, ktorú mesto len nedávno získalo do svojho vlastníctva a bude sa ju
snažiť zrekonštruovať a následne sprístupniť verejnosti.

Po návšteve exteriéru synagógy sa s nami pán Rakús rozlúčil a my sme dostali - s povolením
rodičov a po poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia - približne hodinový rozchod.

Všetko má svoj koniec a tak naša voľnosť skončila o 13.00 a následne sme sa autobusom
presunuli z Vrbového do dedinky Krakovany, ktorej názov pravdepodobne vznikol veľmi
podobne ako názov omnoho známejšieho poľského mesta Krakov. V Krakovanoch sa
nachádzajú dve veľmi zaujímavé stavby – kostoly, na ktorých možno veľmi dobre ukázať
stavebný vývoj od gotiky po baroko. Ako prví sme navštívili starší a v súčasnej dobe
renovovaný kostol v časti Stráže. Ponúkame dva pohľady na exteriér ...

... a niekoľko pohľadov na interiér.

My pod zemepanskou emporou.

Na rozlúčku s kostolom v Krakovanoch - Strážach ponúkame jeho stredoveké portály. To,
že sa kostol renovuje „a nevyzerá dobre“, bolo pre nás prínosom - mohli sme vidieť, ako
starí majstri svoje diela stavali, ako spájali jednotlivé časti muriva i budovy samotnej.
Po krátkej ceste dedinkou sme sa dostali do jej centra, kde stojí hlavná dominanta –
barokový kostol, ktorý má niektoré okná tvaru elipsy, čo nie je na Slovensku úplne bežné.

Keď sme sa usadili v kostolných ľaviciach, začal nám pán učiteľ rozprávať (teraz už
podrobnejšie) o histórii Krakovian.

Dozvedeli sme sa, že táto oblasť bola osídlená už dávno pred príchodom Slovanov a muselo
to byť veru významné miesto, lebo v časti Stráže boli pri ťažení hliny na výrobu tehál
objavené dva „kniežacie“ hroby plné cenností. Žiaľ, ich nálezcovia ich čiastočne vykradli!!!
Popri výklade pána učiteľa sme si pozerali interiér kostola, hlavne maľby na strope kostolnej
lode, kde sa nachádzajú dve maľby kostola, v ktorom sedíme. Na jednej je jeho „pôvodný“
vzhľad, na druhej súčasný. Dozvedeli sme sa, že pred viac ako 200 rokmi bola na Váhu
obrovská povodeň, ktorá zničila všetko, čo jej stálo v ceste, teda aj pôvodný kostol.
Krakovčania si tak postavili nový kostol. Ten má naozaj výbornú akustiku, ktorú sme si
mohli vychutnať pri hre Daniela, ktorý sa na majstrovstvách Slovenska v hre na akordeóne
umiestnil na druhom mieste.

Hudobnou ukážkou sa prehliadka kostola v Krakovanoch skončila. Autobusom, ktorý
nemeškal, sme sa dostali do Piešťan. Tu sme však museli čakať na vlak, ktorý meškal asi
20 minút. Timo s Maťou zatiaľ vymysleli novú kartovú hru.
Cesta zmeškaným vlakom do Bratislavy prebehla v poriadku, všetci sme sedeli aj bez
miesteniek. Nabudúce, ak všetko pôjde tak ako má, navštívime Nitru a Mochovce.

Záverečné poznámky:
Celá exkurzia nás vyšla niečo cez 1 euro (autobusové spojenie sme museli platiť).
Za vstup do všetkých navštívených priestorov sme nič neplatili a aj preto naše poďakovanie
patrí:

v meste Vrbové :
-

evanjelickému a katolíckemu pánovi farárovi a pani kostolníčke,

-

pani Lenke Motúzovaej za pomoc pri organizovaní exkurzie,

-

pánovi Petrovi Rakúsovi z mestského úradu,

v obci Krakovany :
-

katolíckemu pánovi farárovi a pani kostolníčke,

-

pánovi Stanislavovi Chromjakovi za pomoc pri organizovaní exkurzie.

Špeciálne poďakovanie patrí pani Zuzane Snohovej za nezištnú technickú pomoc.

