Evidenčný list pamätihodnosti mesta

DEV- 2 - 5

Mesto: Bratislava
Mestská časť: Bratislava - Devín
Adresa:
Adresa popisom:
Typ pamätihodnosti: kategória 2 - nehmotná
Názov pamätihodnosti: Pobyt slávnych osobností a udalosti
Devín ako sídelné miesto kniežaťa Rastislava
Popis:
„ V auguste roku 864 uskutočnil kráľ Ľudovít Nemec starostlivo pripravenú vojenskú
prípravu proti Moravanom a obkľúčil Rastislava v „ akomsi meste, ktoré sa v jazyku onoho
ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča „.
„ Archeológiovia a historici sa dnes zhodujú v tom, že správa Fuldských análov z roku 864
o Rastislavom meste Dowina sa skutočne vzťahuje na Devínsky hrad nad sútokom Dunaja
a Moravy. „
Literatúra a pramene: Borovský Š. a kol. : Vlastivedný sprievodca po Devíne, BIPS,
Bratislava, Obzor, 1979, str. 104 a 105.

Pobyt Antona Bernoláka na fare v Devíne.
Popis:
Pri svojom pobyte v Devína spracoval Anton Bernolák dielo: „Nová vybraná
bohoslovecká knižnica, opatrená literárnymi a kritickými poznámkami, v ktorej sa veľmi
hojne hodnotia najvynikajúcejší spisovatelia vo všetkých oblastiach bohosloveckej učenosti,
ku koncu sú pripojení niektorí význační filozofi a iní svetskí spisovatelia, ak aj bohoslovcovi
a pastierovi duší nie potrební a užitoční, aspoň nie škodliví: konečne rad uzatvárajú knihy pre
knižnicu chovancov generálneho seminára v Bratislave predpísané z láskavého kráľovského
rozkazu. Na verejné svetlo vydaná. Devín 1785. „
Bernolák pracoval na bibliografii na devínskej fare u svojho priateľa Michala Szalakyho,
dielo dokončil v roku 1785 ako 23 ročný mladík, pred nástupom do 4. ročníka teológie.
Literatúra a pramene: Maťovčík,A.: Život a dielo Antona Bernoláka, Bratislava, NLC, 1997,
str. 52 – 53.

Výlet štúrovcov na devínsky hrad
Popis:
V 30. rokoch 19. storočia rastie záujem o veľkomoravskú minulosť, kde sa do
popredia dostávajú mestá Nitra a Devín. V rokoch 1835 - 1836 sa uskutočnili tri výlety na

Devín. Prvý, v roku 1835, za účasti Slovákov žijúcich vo Viedni, druhý, významnejší sa
uskutočnil 24.4.1836 za účasti 16 členov Česko – slovanskej spoločnosti v Bratislave. Boli to
predovšetkým Ľ. Štúr, J.M. Hurban, C. Zoch, A.H. Škultéty a iní . Po vystúpení na hrad sa
spievala pieseň Děvín, milý, Děvín, ktorú zložil Ľudovít Štúr. Po Štúrovom prejave sa
recitovali básne a prijali slovanské mená ( Štúr- Velislav, Hurban - Miloslav, Škultéty Horislav. Tretí výstup bol lete v roku 1836, za účasti českých národovcov , išlo
o manifestáciu jednoty českej a slovenskej mládeže. Vďaka podobným podujatiam sa Devín
stával dôležitým miestom uvedomenia si národnej minulosti. Výlety na Devín sa konali do
rokov 1848 – 49, ale boli viac utajované.
Literatúra a pramene: Borovský Š.: Devín, monografia,, BIPS, 1984, str. 118 – 119.
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