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Historické a etnologické súvislosti
Kultúrne dedičstvo, ktoré predstavuje systém hodnôt, noriem, vzorov,
ideí a ďalších kultúrnych prvkov, tvorí bohatstvo ľudstva, dokladuje jeho
vývoj od najstarších čias až do súčasnosti. Je to teda akýsi odkaz predošlých
generácií budúcim pokoleniam (generačná transmisia). Aby mohlo byť
kultúrne dedičstvo prostriedkom a nástrojom identifikácie jednotlivcov
a skupín, je dôležité ho najprv identifikovať.
Dôležitými sú pritom nielen pamiatkovo chránené budovy (podľa zákona
č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu), ale aj vzťah ľudí k istému
priestoru a objektom. Tento vzťah je súčasťou hodnoty objektov a fyzického
priestoru. Jeho hlavným faktorom je kolektívna pamäť, ktorá je spojená
s miestom a je vytváraná spomienkami a osobnými príbehmi. Každá obec
si podľa pamiatkového zákona (§ 14, bod 4) môže viesť vlastný zoznam
pamätihodností, ktoré sú spojené s jej históriou a osobnosťami.

Architektonické pamiatky Topoľčian na historickej pohľadnici: dnes už neexistujúca synagóga, námestie s radnicou
a nemocničná kaplnka

Práca nášho riešiteľského tímu sa zameriava na výskum v pamäťových inštitúciách (archívy, múzeá) a na rozhovory s ľuďmi ─
pamätníkmi. V archívoch a múzeách hľadáme dokumenty, ktoré sa vzťahujú na dejiny a vývoj areálu „starej” nemocnice. V etnologickej
časti nášho výskumu sa usilujeme o zachytenie spomienok a osobných príbehov ľudí, predovšetkým lekárov a zdravotných sestier,
ktoré sa viažu k budovám a lokalite ich pôsobenia (prístup orálnej histórie) a sú takisto súčasťou jej hodnôt. Význam miesta totiž
nespočíva len v „objektívnom“ hmotnom (architektonickom) ocenení pamiatok, budov, areálov, ale aj (a možno najmä) vo väzbe
konkrétnych ľudí k istému priestoru a objektom, ktoré sú v ňom. Tento vzťah je súčasťou hodnoty objektov a fyzického priestoru.
Jeho hlavným faktorom je kolektívna pamäť, ktorá je spojená s miestom a je vytváraná spomienkami a osobnými príbehmi.

Areál nemocnice zo 40. rokov v zachovaných archívnych prameňoch: plán areálu; technická dokumentácia častí nemocnice; strana z kroniky mesta Topoľčany

Vchod do nemocnice v Topoľčanoch zo Stummerovej ulice, ako ho zachytil fotograf v roku 1937

Autor knihy Storočnica topoľčianskej nemocnice
MUDr. Bernard Brázdil so synom

Časť katastrálneho náčrtu areálu nemocnice

Vzťah ľudí k areálu „starej” nemocnice, založený na osobných príbehoch
a spomienkach, je nevyhnutnou súčasťou hodnoty celého priestoru a jeho
jednotlivých objektov.

Súčasný stav „starej” nemocnice v Topoľčanoch
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Prečo chrániť kultúrne dedičstvo?

„Celý ten areál nemocnice pôsobí veľmi dobrým dojmom, čo sa týka duševného pohľadu.
Ten zlý dojem to je to, ako vyzerajú tie budovy - schátrané, s dierami, rozpadnuté... Tam
naozaj bolí srdce, keď sa na to pozerá človek, že tak krásne voľačo, čo v Topoľčanoch vzniklo,
čo tu slúžilo generáciám pacientov, sme nechali hentak ďaleko zájsť, aby sa z toho stala
ruina.”
„A akonáhle tam prídete k tým budovám, k tej kaplnke - aspoň ja to tak cítim - že máte pocit
takého duševného vyrovnania, tam sa dobre modlí človeku... lebo cítite, že toto je miesto,
ktorému niekto niečo odovzdal. Že to nie sú len materiálne statky, ale naozaj, že tu boli tí
ľudia, ktorí investovali do tých budov, alebo sestry, lekári, ktorí tam žili, že oni odovzdali
niečo viacej ako to materiálne, a tam v tom pôsobení to potom nájdete... nájdete si tam
taký pokoj.”
výpovede pamätníkov
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