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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Vstupná brána do areálu kaštieľa v Malackách.



Dňa 8. 2. 2018 sa žiaci 5. B a 6. B vydali poznávať malebné záhorácke mesto Malacky.
Tak ako pri poznávaní Skalice sa Perinbaba opäť činila. Tentokrát však aspoň vlak šiel

podľa časového harmonogramu a tak sme sa do Malaciek dostali načas. Po krátkej ceste
zo železničnej stanice a prekonaní nadchodu cez železničnú trať...

.... ktorý bol vzorne posypaný - „skoro“ tak ako u nás v Bratislave - sme sa ocitli pred
vstupom do areálu kaštieľa. Pohľad na krásnu vstupnú bránu ponúkame na prvej strane.



Od vstupnej brány nás čakalo mierne stúpanie k budove kaštieľa.

Počas cesty si nás z času na čas zvedavo obzerali veveričky, ale boli rýchlejšie ako naše
mobilné zariadenia, tak sa do nášho Dejepisu extra nedostali....

Konečne kaštieľ...

... dvere sú už pootvorené a za nimi nás už (podľa dohody s pánom učiteľom) čaká
pracovník malackého kultúrneho centra, ktorý nás pamiatkou pútavo previedol.



Začali sme na nádvorí, kde nás zaujala veľká studňa, nad ktorou „sedel“ symbol
pôvodných vlastníkov kaštieľa rodu Pálffyovcov...

...po zoznámením sa so studňou a zrátaní komínov kaštieľa...



... sme sa zoskupili a pozorne počúvali ...

... potom sme sa presunuli po slávnostnom schodisku do reprezentačnej miestnosti...



V týchto priestoroch prijímali majitelia panstva viacero uhorských kráľov, ale aj
zahraničných hostí, napríklad aj sicílskeho kráľa... Dozvedeli sme sa tiež, aké mnohoraké
bolo využitie tejto historickej stavby: od reprezentačnej budovy významnej šľachtickej

rodiny, cez seminár pre študentov, či väzenie počas druhej svetovej vojny, až po
nemocnicu. Nakoniec (v roku 2007) kaštieľ odkúpilo mesto Malacky, ktoré ho pomaly

reštauruje. Videli sme, napríklad aj v zámockej kaplnke, že je potrebné ešte veľa práce
a peňazí, aby sa tento významný objekt znovu zaskvel v starej kráse. Návštevou

zámockej kaplnky sa prvá časť našej exkurzie skončila a presunuli sme sa do centra
mesta k budove františkánskeho kostola ...



Mysleli sme, že vstupujeme do  kostola cez vedľajší vchod, ale čakalo nás prekvapenie –
najskôr pôjdeme do krýpt! Podzemné priestory sa skladajú zo štyroch vzájomne

prepojených častí. O histórii krýpt, o tom, kto všetko tu bol pochovaný a prečo, nám
porozprával pracovník múzea z Malaciek. Ponúkame pohľad aspoň do jednej z nich...

... v ktorej sa nachádzajú pred nepriazňou počasia skryté historické sochy, ktoré boli
predtým na rôznych miestach Malaciek. Niektoré pôsobili v prítmí  tak trochu

strašidelne, napríklad táto...

... ale my sme už veľkí, tak sa nebojíme.



Po návšteve krýpt sme sa vydali do nadzemnej časti kostola. O histórii nadzemnej časti
kostola nám porozprával už ďalší pracovník múzea z Malaciek. Popritom sme obdivovali

nádherné barokové oltáre - ponúkame aspoň „výrez“ z jedného z nich.

Dozvedeli sme sa o kostole veľa zaujímavého: napríklad, že nebol pôvodne vo vnútri
vymaľovaný, ale iba natretý na bielo, pričom z vonkajšej strany bol natretý celý na

čierno. Prečo tomu bolo tak, nie je dodnes úplne presne známe. Mohli sme sa „túlať“ po
všetkých bočných kaplnkách a ako v nadzemných, tak aj v podzemných priestoroch
kostola sme mali možnosť bezplatne fotografovať. Z hlavnej lode kostola sme sa

následne presunuli ku kaplnke, v ktorej je vybudovaná presná kópia schodov, po ktorých
kráčal Kristus do Pilátovej siene. Čo myslíte,  ktoré zo schodov na nasledujúcich

obrázkoch sú tou vernou kópiou?

Zdroj oboch obrázkov – Internet



Návštevou Svätých schodov sa skončila druhá časť našej exkurzie. Bolo treba doplniť
kalorické zásoby a preto sme sa zastavili v  miestnej cukrárni. Pracovníčky cukrárne

určite dávno nemali takú tržbu, ako sme im urobili my... Po trištvrte hodine prejedania sa
sme vyrazili k tretiemu cieľu našej exkurzie, k bývalej židovskej synagóge.

Je skoro zázrak, že sa táto zaujímavá budova dochovala až do dnešných čias, pretože
celá okolitá historická zástavba ustúpila moderným budovám. V Bratislave židovské
synagógy nemali také šťastie... Dnes táto historická budova už neslúži ako židovský
kostol, ale sídli v nej základná umelecká škola. Po predchádzajúcom dohovore pána

učiteľa na nás už čakala pani zo ZUŠ-ky, ktorá nám o tejto historickej budove začala
rozprávať najskôr na prízemí, ktoré slúži výtvarníkom - posadali sme si na ich miesta...



... potom sme vyšli na poschodie, kde sídli dramatický odbor...

... tu nás hlavne zaujal maľovaný kazetový strop.



Dúfame, že sa aj v ďalších  slovenských mestách (napríklad vo Vrbovom – pozri Dejepis
extra  8/2016) nájde dosť peňazí na obnovu bývalých židovských synagóg, tak ako tomu
bolo napríklad v Trnave – pozri Dejepis extra 3/2016. Keď sme sa s budovou synagógy

lúčili, v pamäti nám ostali aj takáto obnovené detaily výzdoby...



Od synagógy sme sa vydali na vlakovú stanicu, kde už čakal „náš“ vlak do Bratislavy,
ktorý prišiel na hlavnú stanicu podľa prepravného poriadku. Plní dojmov sme sa zvítali so

svojimi rodičmi a už teraz uvažujeme, kam sa pôjdeme „túlať“ nabudúce.

Naše poďakovanie za možnosť navštíviť najvýznamnejšie pamiatky v Malackách patrí:

Mestskému centru kultúry,

Múzeu Michala Tillnera,

Rímskokatolíckemu farskému úradu,

Základnej umeleckej škole.

Dovoľujeme si ešte pripomenúť, že celá exkurzia nás napokon stála iba 1,- Euro !!!

Neoplatilo sa to?

Na záver ešte ponúkame „tlačenicu“ pred vstupom do cukrárne (v pozadí čiastočne
vidieť aj františkánsky kostol.)


