Dejepis extra 3/2015
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu

Bol štvrtok, 28.5. 2015, a my sme, tak ako na všetky predchádzajúce dejepisné
exkurzie, odchádzali od budovy našej školy o 7-mej (rannej) hodine tešiac sa na
ďalšie zážitky a pamiatky našej krásnej vlasti. Vo vlaku (aby ste mali predstavu,
akým množstvom vlakov sme cestovali, tak ich budeme číslovať - teda toto je vlak
č.1) do Žiliny bolo dosť miesta (mali sme pre istotu aj miestenky), napriek tomu sa
bolo treba na seba tlačiť a prebrať všetko, čo sa v škole deje.

Vlak odišiel z Bratislavy - aj prišiel do Žiliny - načas a my, ovešaní ako vianočný
stromček, sme sa vydali trolejbusom na cestu k nášmu prechodnému domovu k hotelovej časti vysokoškolských internátov v Žiline. Rýchlo sme sa vybalili a už
bez záťaže sme cestovali trolejbusom späť na stanicu. Tam sme nastúpili do vlaku
(č.2), ktorý nás odviezol do Martina. Tu sme doplnili (v reštaurácii Čierna Pani)
energetické zásoby, prešli sa po historickej časti mesta (kde všade sme boli,
uvidíte na mape mesta), až sme sa dostali ku Krajanskému múzeu Matice slovenskej.
Múzeum sa nachádza v dome Jozefa Cígera Hronského. Po jeho expozícii nás
previedol pán riaditeľ Daniel Zemančík. Ponúkame niekoľko záberov z interiéru
múzea: na prvej fotografii sedíme vo vstupnej časti ...

... pán riaditeľ nám rozprával o živote J.C. Hronského ...

... prichádzame k špeciálnej miestnosti, ktorej všetky steny, dlážka aj strop, sú
z lešteného plechu ...

... všetko sa všade odráža, zrazu sme sa videli x - násobne ..
Cez túto miestnosť sme sa dostali do krajiny rozprávok - veď kto by nepoznal
knižku Smelý zajko?

Dozvedeli sme sa veľa aj o ďalších knižkách J. Cígera Hronského, aj o jeho živote
na Slovensku aj v zahraničí, ale keďže sme sa ponáhľali, tak sme sa pekne
poďakovali a museli ísť ďalej. V Krajanskom múzeu sme - s povolením pána
riaditeľa - za vstup, výklad, ani za fotografovanie nič neplatili.

Skoro oproti Krajanskému múzeu sa nachádzalo široké schodisko, ktorým sme sa
dostali k impozantnej budove postavenej na miernom návrší pre účely Slovenského
národného múzea.

V budove múzea nás už čakala pani Elena Zahradníková, kultúrna antropologička,
ktorá nás sprevádzala v priestoroch dvoch aktuálnych výstav. Prvá výstava: „Dámy
a páni, držte si klobúky“ by ani nepotrebovala komentár, stačila len fotografia,...

...ale my pridávame aspoň to, že na výstave boli klobúky zo všetkých možných
období a území sveta a aj to, že sme si mohli vyskúšať niektoré z nich. (Všetky
historické klobúky boli dezinfikované.)
Druhá výstava: „Jaskyne a jaskyniari“ sa venovala poznávaniu krás slovenského
podzemia a výstave časti toho, čo sa v nich našlo. Najviac nás zaujal model
medveďa jaskynného v životnej veľkosti, ...

... ktorý dosahoval, keď sa postavil na zadné nohy, výšku až 3,5 metra.
Nemenej zaujímavé boli „ozajstné“ kosti zvierat, ktoré sa v jaskyniach našli.

Pani Zahradníková veľmi zaujímavo rozprávala ( veď je okrem iného aj úspešná
metodička múzejnej pedagogiky), že sa nám ani nechcelo opustiť krásne priestory
Slovenského národného múzea. Chceme aj touto formou vysloviť poďakovanie pani
Zahradníkovej za jej ľudský a ústretový prístup.
Cestou k druhej budove Matice slovenskej sme sa zastavili aj na Národnom cintoríne
v Martine, kde sú pochovaní mnohí významní Slováci: spisovatelia, vedci, umelci, je
tu dokonca aj symbolický pamätník významným, už nežijúcim slovenským športovcom.
Prejsť sa po Národnom cintoríne v sprievode ľudí, ktorí jeho históriu poznajú
a počúvať ich zaujímavý výklad o osobnostiach, ktoré tu odpočívajú, je teda lepšie
ako listovať v učebnici literatúry.

Od Národného cintorína sme znovu prešli krížom cez historické centrum Martina, až
sme sa dostali k prvej budove Matice slovenskej. Tu sme sa v krátkosti dozvedeli
základné informácie o vzniku Matice, o tom, prečo bola založená, ale aj prečo a za
akých okolností bola zatvorená. Nakoniec sme dorazili k druhej budove Matice
slovenskej, ktorú nám otvorili, hoci už bolo viac ako 17 00. Mohli sme vstúpiť do
jej reprezentačných priestorov, až sme sa napokon usadili ( pre istotu s návlekmi na
nohách) priamo v hlavnej zasadacej miestnosti.

Tu nám pán Komora porozprával podrobnejšie o dejinách Matice slovenskej, o jej
úlohe v slovenských dejinách i o tom, čomu sa jej predstavitelia venujú dnes. Mohli
sme si pozrieť unikátnu litografiu, kde je „odfotografovaný“ aj Ľudovít Štúr
a pripomenuli sme si tak, že rok 2015 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR za rok
Ľudovíta Štúra.

Ani sme sa nenazdali a už bolo skoro 6 hodín po obede. Ešte sme si urobili
pamätný snímok pred budovou Matice slovenskej ( je na titulnej strane) a pomaly
sme sa odobrali na železničnú stanicu. Cestou na námestí sme ešte stihli krátku
ukážku špeciálnej dychovky. Zaujímavé bolo, ako upravili kedysi veľmi známu
melódiu, ktorá kedysi „štartovala“ v Slovenskom rozhlase program „Pozor- zákruta“.
Ak chcete poznať našu cestu pešo Martinom, môžete si ju pozrieť na tejto mape:

Keď sme prišli na stanicu, čakalo nás nemilé prekvapenie - vlak do Žiliny meškal.
Napokon bolo meškanie vlaku (č.3) „iba“ asi 25 minúť. Toto nás však pripravilo o
spoj MHD v Žiline, ktorý sme chceli použiť. Napokon sme sa dostali na náš
internát. Jeho hotelová časť bola chránená – dostal sa tam iba ten, kto mal
„čípovú“ kartu na vstup a počas večera a noci sa po hotelovej časti prechádzal skoro
dvojmetrový „esbéeskár“, ktorý už len svojim vzhľadom naháňal strach. Boli sme
teda ozaj dobre chránení.
Po krátkej dobe nám doniesli na večeru šunkovú pizzu a tak sme všetci dobre
najedení zaspávali - niektorí rýchlejšie, iní pomalšie, rozmýšľajúc, čo nás čaká
zajtra.

