Dejepis extra 3/2017
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

… v reprezentačných priestoroch historickej budovy NR SR (SNR)

Dňa 21.4. 2017 sa prevažná väčšina žiakov zo 7. B - doplnení o žiačky 7.A - vydali poznávať
dejiny Bratislavy. Od budovy školy sme odchádzali trochu v napätí, aké bude počasie: veď
pred dvoma dňami ešte v Bratislave snežilo. Počasie sa však mimoriadne umúdrilo, slniečko
vykuklo, ako o tom svedčia aj slnečné hodiny na budove „kapucínskeho kláštora“, ktorý bol
našou prvou zastávkou.

Do priestoru kláštorného kostola sme sa dostali bez problémov, rešpektovali sme však
zákaz fotografovania vo vnútri stavby, preto ak ho chcete vidieť, musíte danú stavbu
navštíviť sami. V rámci bratislavských kostolov má jednu veľkú zvláštnosť - do budovy sa
vstupuje po schodoch, ktoré idú dolu, akoby do podzemia. Viete prečo? V kostole sme sa
dozvedeli základné informácie o jeho stavbe i o rehoľnom spoločenstve jeho staviteľov.
Plní dojmov sme vyšli na „svetlo božie“ a odfotografovali sme sa pred ním.

Od „kapucínskeho kláštora“ sme sa vybrali k zaujímavému miestu v Bratislave – k budove
židovských rituálnych kúpeľov, ktorá dnes slúži čiastočne ako kaviareň, čiastočne ako
nájomný dom. Stavba bola niekoľkokrát výrazne prestavovaná, ako o tom svedčí aj
nasledujúca fotografia. Čo myslíte, kde v Starom meste sa nachádza táto stavba?

Od židovských kúpeľov sme nasmerovali svoje kroky ku komplexu „kostola a kláštora
klaristiek“. Ponúkame pohľad na najdominantnejšiu a najkrajšiu časť. Ak si myslíte, že
hľadíte na vežu, máte iba čiastočne pravdu, lebo nie je veža ako veža. V stredoveku
niektoré kláštory nesmeli mať vežu, ale ako to už býva – cestička sa nájde. Preto aj stavba
na obrázku nie je veža v pravom slova zmysle, lebo nemá pravé základy, je iba „opretá“
o podporný stĺp a stenu kostola.

Následne sme sa presunuli cez najkratšiu bratislavskú ulicu (viete ako sa volá a aká je asi
dlhá?) a uvideli sme ozajstnú vežu, ktorá tvorila súčasť opevnenia Bratislavy. Vedie cez
ňu jediná zachovaná mestská brána, ktorá je pomenovaná po svätom, ktorý má aj svoju
sochu na hrote strechy veže a volá sa M... ???

Následne sme prešli cez túto bránu a vydali sme sa ku „kostolu trinitárov“.

Od tejto stavby sme prešli spleťou starých uličiek a novo obnovených pasáží
k „historickej“ budove Slovenského národného divadla. Tu na nás už čakali študenti
histórie Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry, ktorí sa pod vedením svojej pedagogičky
spoluzúčastnili našej dejepisnej exkurzie. Tak sme sa už spolu aj s budúcimi učiteľmi
vydali do „kostola a kláštora františkánov“. Ponúkame pohľad do jednej z jeho najstarších
častí...

Tento komplex stavieb je v rámci Bratislavy ojedinelý. Veža však nie je pôvodná, bola
nahradená kópiou. Originál bol premiestnený „k nám“ do Petržalky – do Sadu Janka Kráľa.
Hoci sme sa o „františkánoch“ dozvedeli veľa zaujímavého, najväčší úspech mala návšteva
krýpt, do ktorých nás predstavitelia rádu františkánov (tak ako do všetkých ostatných
priestorov) „pustili“ bezplatne. Ponúkame niekoľko fotografií.

Keď sme vyšli „z cirkevného podzemia“, vydali sme sa k ďalšiemu (tiež viackrát)
prestavovanému svetskému komplexu - budove Starej radnice. Ponúkame pohľad na
najstaršiu (aj keď viackrát ) navýšenú stavbu radničnej veže.

Od Starej radnice sme sa prešli (aj) cez nádvorie Primaciálneho paláca ...

... ku kostolu „kalvínov“ na Námestie SNP. Táto viac ako storočná „neorománska“ stavba
tvorí (dnes) neodmysliteľné pozadie všetkých veľkých mítingov v Bratislave, ale ako
vyzerá jej „ z vnútra“ nepozná väčšina obyvateľov (nielen) Bratislavy. Preto sme boli veľmi
radi, že nám predstavitelia reformovanej cirkvi bezplatne umožnili vstup do jej interiéru.
Ponúkame aspoň tri pohľady:

Sediac v „kalvínskom“ kostole sme sa dozvedeli (aspoň) základné historické skutočnosti
o tom, ako sa v dejinách „štiepila“ kresťanská cirkev, aké boli príčiny takéhoto delenia,
kedy a ako sa k nám na Slovensko dostávali myšlienky reformácie...

Po skončení návštevy „kalvínskeho“ kostola sme sa vydali k „historickej budove“ Národnej
rady Slovenskej republiky na Župnom námestí. Pred vchodom sme si spravili spoločnú
fotografiu aj so študentmi histórie z Nitry...

... následne sme mali možnosť vstúpiť do tejto historickej budovy (ktorá niesla v minulosti
názov Slovenská národná rada) po slávnostnom schodisku, kade prechádzali v minulosti dokiaľ nebola dostavaná terajšia budova NR SR - aj všetky zahraničné návštevy ...

... ako do jej viacerých rokovacích priestorov, v ktorých bola okrem iného pripravená ...

... a schválená prvá ponovembrová Ústava SR.

Po návšteve rokovacích priestorov sme mali možnosť vstúpiť priamo do reprezentačných
priestorov predsedu NR SR, dokonca sme si mohli sadnúť na miesto, kde sa odohrávajú
rozhovory najvyšších štátnych predstaviteľov...

Návštevou NR SR sa dejepisná exkurzia skončila a po „nevyhnutnej“ zastávke
v priestoroch reťazca rýchleho občerstvenia sme sa plní dojmov vrátili domov. Je možné,
že v budúcnosti sa vydáme do Nitry, v ktorej nás budú sprevádzať vysokoškoláci, ktorí
s nami absolvovali časť našej dejepisnej exkurzie...

Naše poďakovanie za možnosť bezplatnej návštevy patrí:
- predstaviteľom rádu františkánov
- predstaviteľom reformovaného cirkevného zboru v Bratislave
- pracovníkom Národnej rady SR
Záverečné poznámky
- v texte sme pre lepšie lokalizovanie budov v meste používali ich „ľudové názvy“
- o väčšine stavieb porozprával niekto zo žiakov - samozrejme pán učiteľ nás
bedlivo sledoval a potom, keď sme skončili, ešte dorozprával zaujímavosti, ktoré
nie je jednoduché na internete nájsť,
- všetky fotografie „robila“ naša spolužiačka Maťa Moučková.

