Carnuntum - na dve hodiny Rimanom
Koniec školského roku sa pre študentov prvých ročníkov vždy spája s pútavou dejepisnou
exkurziou. V skorých ranných hodinách dňa 7. mája 2018 cestovali obidve triedy primánov za
rímskou kultúrou do Carnuntumu - archeologického parku. V rakúskej obci Petronell
neďaleko Bratislavy sa nachádzajú najväčšie vykopávky z rímskej doby v strednej Európe.
Počasie študentom prialo. Zaujímavým, pestrým a naozaj veľmi pútavým výkladom
sprievodcov o rímskom mestečku odohnali akékoľvek myšlienky študentov o nude. Na dve
hodiny sa všetci stali Rimanmi a presunuli sa do 6. roku 1. storočia po Kr (prvá zmienka o
tomto mestečku). Mohli spoznať tvrdý život légií z 15. roku, keď tu vznikol vojenský tábor
(castrum) XV. légie Apolinaris, ktorý mal chrániť strategický priechod Jantárovej cesty cez
Dunaj. Patril do systému opevnenia Limes Romanus a strážil severné hranice Rímskej ríše
pred barbarskými kmeňmi. Študenti si oživili a niektorí možno doplnili informácie o tom, že
Carnuntum bolo hlavným mestom provincie Panónia. Pôvodne to bola len stavba z dreva a
zeminy, ktorá sa v priebehu storočí postupne menila a neskôr bola postavená z kameňa. Slová
Kar, resp. Karn (Carnuntum) znamená kameň, hromada skál.
Na obrovskej ploche pod otvoreným nebom mali žiaci možnosť rozvíjať všetky svoje
schopnosti - od fotografických daností cez funkčnosť sluchových, zrakových a mozgových
závitov až po svoje fyzické reflexy pohotového dvíhania nôh pri prekračovaní kamenných
základov. Súčasťou prehliadky boli aj ukážky vtedajšieho spoločenského a vojenského života,
premysleného technického riešenia bežného života v obydliach a v kúpeľoch. Napríklad pri
ich zohrievaní sa využívalo takzvané hypocaustove vykurovanie. Bol to systém rozvodov pod
podlahami a tie rozvádzali teplo do celého objektu. Najväčšiu spomienku bude mať asi každý
na staroveké a pritom prešpekulované latríny a lákavé vyhrievané kúpele s ťažkými drevákmi
a maľovanými rastlinnými ornamentmi na stenách.
Z roka na rok sa mestečko rozrastá, kúsok po kúsku archeológovia a pracovníci parku
rekonštruujú rímske dejiny a návštevníci - študenti sa zasa môžu tešiť na nové prekvapenia.

