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Obr. 81: Presbytérium gotického kostola.
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ARCHITEKTONICKÁ A UMENOVEDNÁ
TERMINOLÓGIA POUŽÍVANÁ PRI OPISE
EPIGRAFICKÝCH NOSIČOV ZO SLOVENSKA

Zdenka Šedivá

Epigrafia má spomedzi všetkých historických disciplín najbližšie k dejinám architektúry
a umenia vo všeobecnosti. Pri základnom opise nosiča alebo pri uvádzaní lokalizácie
historického nápisu v rámci stavby je preto odborník-epigraf nútený používať množstvo
odborných názvov z oblasti ochrany pamiatok, architektúry či vied o umení. Tento
terminologický návrh koncipovaný ako pomôcka pre epigrafov vychádza z doterajších
domácich (slovenských) snáh o jednotné odborné názvoslovie a čiastočne sa opiera aj
o podobné zahraničné (z hľadiska vývoja a kultúrnych prepojení najmä české a maďarské) terminologické pomôcky.
Vzhľadom na aktuálne potreby epigrafického výskumu na Slovensku (antické nápisy sú spracované, pozornosť je treba venovať najmä stredovekým a ranonovovekým
nápisom) sa tento terminologický návrh sústredí najmä na pamiatky z obdobia cca.
12. až 17. storočia (predovšetkým románske, gotické a renesančné, v menšej miere aj
barokové nosiče). Keďže má ísť o pomôcku pre slovenské epigrafické výskumy, bude sa
venovať termínom súvisiacim s pamiatkami bežne sa vyskytujúcimi na našom území.
Vzhľadom na cielenú skupinu (bádatelia latinkou písaných nápisov od stredoveku
do polovice 17. a perspektívne až do konca 18. storočia) je logické, že termíny sa budú
týkať predovšetkým pamiatok spojených s aktivitami katolíckej a evanjelických cirkví
(nebudeme sa preto venovať terminológii potenciálnych nosičov epigrafických textov
používaných pravoslávnou alebo židovskou cirkvou).
Doterajšie snahy o jednotnú slovenskú terminológiu v podstate kopírujú podobné inciatívy v iných jazykoch. Aj slovenská umenovedná terminológia sa utvárala
od dôb prvých odborných textov z týchto vedných odborov prostredníctvom kalkových
prekladov z latinčiny, nemčiny a maďarčiny. Logicky v najstaršom období používala
len základné a pomerne všeobecné pojmy, ktoré sa až postupne špecifikovali. Dá sa to
ilustrovať aj na najstaršej domácej latinskej terminológii. Napríklad Matej Bel vo svojich preslávených Notíciách používal len vo vtedajšej dobe úplne bežné a všeobecne
známe termíny (kostol, kláštor, oltár, krypta, sanktuárium, epitaf a iné). 690 Pri prvých
slovenčinou publikovaných textoch s odbornou ambíciou sa možno tiež stretnúť len
s podobnými základnými termínmi. Objavovali sa v článkoch publikovaných napríklad
v Slovenskom letopise pre historiu, topografiu, achaeologiu a ethnografiu (1876 – 1883).
Najvýraznejšia osobnosť ročenky – F. V. Sasinek, používal tiež len všeobecne rozšírené
termíny ako chrám, kostol, kláštor, kapla, oltár, svatiňa, väža a podobné. 691 Maďarská
historiografia pamiatok, ktorá v tom čase mala už dhšiu tradíciu a najmä inštitucionálne
zázemie (akadémia vied, národné múzeum, neskôr aj pamiatkové inštitúcie), si špeciálne
690 Bel, Mathias: Notitia Hungariae novae  …  I, Viennae 1735, s. 327 – 352 (opis korunovačných
klenotov: corona, sceptrum, crux), s. 484 (epitaphium Mikuláša Oláha), s. 493 (marmor tumulus
A. Vranského), s. 579 a n. (opis pamätihodností mesta Bratislavy: templum/chrám, coenobium/
kláštor, ara/oltár, crypta, tabernaculum, sanctuarium a podobné).
691 Sasinek, Franko V.: K topografii Slovenska. In: Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu 2, 1877, č. 2, s. 187 – 241.
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architektonické a umenovedné termíny vytvárala inšpirovaná rozvinutejším
terminologickým systémom nemeckého
jazyka. Konfrontáciu a ovplyvňovanie
veža
oboch jazykových terminológických systémov možno doložiť napríklad už v rozsiahlej práci A. Ipolyiho o pamiatkach
Žitného ostrova z roku 1859 (csarnokegyház/Hallenkirche, kereszthajó/Kreuzschiff, keresztvezet/Krezbogen, válkő/Console,
zárkő/Schlusstein atď.). 692
Počas 1. Československej republiky
vznikali texty o dejinách umenia na Slovensku buď v češtine, alebo boli ich autori prinajmenšom ovplyvnení českým
koncha
empora
názvoslovím. Terminologické ovplyvňovanie slovenských odborov češtinou
vyplývalo z faktu, že časť pamiatkárov,
historikov, historikov umenia a ďalších
bola českého pôvodu a komunikovaloď
la ako aj publikovala po česky (napr.
V. Mencl, V. Chaloupecký). Václav
Mencl vo svojej syntéze o stredovekej
apsida
architektúre na Slovensku v podstate
len vytváral slovenské odborné názvy.
Vychádzal sčasti z latinizmov (apsida,
Obr. 82: Jednoduchý pozdĺžne orientovaný jednoloďový presbyterium, portál, transept vs. priečna
kostol (Dražovce).
loď ) zrejme sčasti rešpektoval domácu
slovenskú tradíciu (kaplica, vakovka, radový cintorín, bočná loď ) a sčasti vytvárajúc kalky z češtiny (stavenište, prízemok, rímsa). 693 Zatiaľčo obdobie prvej polovice
20. storočia možno charakterizovať ako dobu vytvárania slovenských špeciálnych
termínov z dejín architektúry a umenia, potreba unifikácie týchto názvov sa ukázala
zrejme až v súvislosti s prípravou veľkého Súpisu pamiatok Slovenska v 60. rokoch
20. storočia. 694 Z toho istého obdobia pochádza katalóg hnuteľných pamiatok východného Slovenska Alexandra Frického, ktorý terminológiu používal tak striktne jednotne
(pre rôzne druhy sepulkrálnych dosiek len náhrobná doska, pre lavice svetských patrónov
aj cirkevných hodnostárov len štallum a pod.), až jeho dielo pripomína formulár. 695 Ten
istý autor potom vydal sám terminologický slovník k hnuteľný pamiatkam, v ktorom
ponúkol vyše dvesto odborných názvov vo formalizovanej štruktúre (názov, opis resp.
692 Ipolyi, Arnold: Magyar műemlékek 1. Csallóköz műemlékei. In: Archaeologiai Közlemények 1,
1859, s. 1 – 173 (k terminológii najmä s. 37 – 39).
693 Mencl, Václav: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá: Stavebné umenie na Slovensku
od najstarších čias až do konca doby románskej, Praha – Prešov 1937.
694 Súpis pamiatok na Slovensku 1 – 3, zost. Alžbeta Güntherová, Bratislava 1967 – 69.
695 (Frický, Alexander): Pamiatky – hnuteľné – Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch
1 – 2, Prešov 1960 – 1969.
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vysvetlenie, obvykle aj perokresbová ilustrácia). 696 K architektonickým termínom je
vhodné využiť synteticky spracované skriptá od J. Štibrányiho. 697 Napriek tomu, že
v českej časti spoločnej federácie vyšlo niekoľko oveľa podrobnejších slovníkov, 698 tak
na Slovensku sa dodnes nepresadilo jednotné názvoslovie pre viaceré typy epigrafických
nosičov (napr. sepulkrálie alebo nábytok).
Všeobecne možno konštatovať, že hnuteľné aj nehnuteľné nosiče historických
nápisov sa môžu vyskytnúť v sakrálnej (cirkevnej) ako aj v profánnej (svetskej) oblasti.
Pre úspech celoštátneho projektu ako Corpus inscriptionum Slovaciae je dôležité ujasniť
a zjednotiť terminológiu architektonických názvov jednotlivých stavebných prvkov
na ktorých sa epigrafické pamiatky zachovali, rovnako ako mobiliáru, výtvarných diel,
liturgických predmetov a úžitkového náradia, prípadne častí odevu alebo zbraní, ktoré
sa najčastejšie dekorovali a signovali. Významnú skupinu tvoria epigrafické pamiatky
spojené s posmrtnou pamiatkou (sepulkrálie), ktorými sa človek snažil zachovať pamäťovú stopu (memoria) o svojej osobe či rodine alebo rode.
TERMINOLÓGIA SAKRÁLNYCH STAVIEB
K sakrálnym stavbám možno zaradiť kostoly, kláštory a votívne objekty (kaplnky,
kalvárie, devočné jaskynky, Božie muky, mariánske a morové stĺpy, prícestné kríže
a sčasti aj pohrebnú architektúru s devočnou funkciou ako karner s kaplnkou alebo
v širšom zmysle aj areál cintorína). Majú náboženskú funkciu, slúžia ako zhromaždisko veriacich, prípadne na individuálny kontakt s Bohom. Z liturgického hľadiska
sú pripomienkou Božej prítomnosti na zemi.
Kostol má pozdĺžnu alebo centrálnu dispozíciu. Prvý typ reprezentuje vo vidieckom
prostredí jednoduchý jednoloďový vidiecky kostolík s apsidou. V mestskom prostredí
sa stavali pozdĺžne kostoly obvykle priestrannejšie, viacloďové (napr. na Spiši sú časté
dvojloďové, väčšie stavby zase trojloďové). 699 Z hľadiska konštrukčného typu možno
kostolz s poy´dlžnou dispoyíciou rozdeliť na baziliky (stredná loď prevyšuje bočné)
alebo halové kostoly (rovnaká výška zaklenutia všetkých lodí).
Jednoduchá sakrálna stavba
Kresťanské stavby v najstaršom období (raný stredovek) alebo chrámu situované
v prostredí dobovej periférie bez spojenia s kultúrnymi a politickými centrami resp.
tie, ktorých patróni mali obmedzenejšie finančné možnosti, majú často jednoduchú
kompozíciu. Predstavujú jednoduché pozdĺžne stavby s jedinou loďou (priestor určený veriacim) a presbytériom (obvykle na východe situovaný uzáver kostola určený
pre oltár a kňaza). Pôdorysné formy presbytéria sú odrazom estetiky a staviteľských
možností svojej doby. Presbytérium vo forme poloblúka (apsida) či v tvare podkovy
je charakteristická najmä pre staršie románske stavby, s pravouhlým zakončením skôr
pre mladšie románske stavby, s polygonálnym pôdorysom pre gotické stavby). V prípa696 Frický, Alexander: Slovník unifikovaných názvov hnuteľných pamiatok zapísaných v Ústrednom
zozname kultúrnych pamiatok SR, Bratislava 1990.
697 Štibrányi, Ján: Dejiny architektúry stredoveku II. Gotická architektúra, Bratislava 1994. Autorka
sa na viacerých miestach definíciami zo skrípt inšpirovala.
698 Napr. Herout, Jaroslav: Jak poznávat kultúrní památky, Praha 1986; Blažíček, Oldřich –
Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dejin umění, Praha 1991.
699 Ku dvojloďovým kostolom napr. Žáry, Juraj: Dvojloďové kostoly na Spiši, Bratislava 1986.
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de centrálnych kostolov (napr. rotundy)
disponujú stavby menším centrálnym
priestorom s tou istou funkciou ako loď
a apsidou (presbytérium s polkruhovým
pôdorysom).
kupola
Typ jednoduchého kostola na našom
území predstavujú aj centrálne stavby –
rotundy (drobný murovaný valcovitý
kostolík, môže byť sprevádzaný jednou
alebo viac apsidami). Stavebný typ rotundy vytlačili v polovici 13. storočia
pozdĺžne, priestrannejšie usporiadané
okno
kostoly. Samostatnou centrálnou sakrálnou stavbou s nádržou v strede, ktorá je
apsida
určená na krstný obrad je baptistérium
(na Slovensku nie je jednoznačne doložené). Funkčne špecifickou centrálnou
stavbou je aj karner (kostnica, dvojpodlažná kaplnka obvykle stavaná v románskom alebo gotickom slohu, dolné podlažie je čiastočne alebo úplne zapustené
Obr. 83: Jednoduchá centrálna stavba (Skalica).
do zeme a slúži ako kostnica, horná časť
je určená pre bohoslužby).
Presbytérium (doslova „kňažisko“, zjednodušene aj svätyňa) je miestom pre umiestnenie oltára ako centrálneho
bodu chrámu, pri ktorom sa celebruje omša (v prípade viacerých oltárov v kostole sa v presbytériu nachádza hlavný
oltár). Na bočnú stenu presbytéria umiestňovali v stredoveku
sanktuárium – svätostánok (priestor v stene komponovaný
na výšku určený na uchovávanie kalicha, patény a hostií – preto býval krytý ozdobne stvárnenou mrežou) alebo v neskorej
gotike a ranej renesancii pastofórium (voľne stojaca alebo
prístenná kamenná zriedka aj drevená schránka na uchovanie
tých istých predmetov. 700 Schránka s takým istým účelom
nazývaná tabernákulum nahrádzala sanktuáriá a pastofóriá
od raného novoveku (po tridentskom koncile sa eucharistia
mala uchovávať len na oltári, kvôli čomu vznikla schránka
menších rozmerov než sanktuárium a pastofórium, často
Obr. 84: Sanktuárium.
z kovu, zdobená. Na bočnej stene presbytéria bývali v ranom
a vrcholnom stredoveku umiestňované sedílie (v stene zapustené sedadlá, výklenky
na sedenie pre kňazov vytvorené v južnej stene presbytéria). V prednej časti presbytéria
orientovaný smerom do priestoru pre veriacich mohol stáť ambon (čítací pult používaný
ako podstavec pre liturgické knihy, používané pri bohoslužbách).
lucerna

700 Pomerne ojedinelé pastofórium z dreva s nápisom yh(es)us pochádza z Mlynice. Badač, Peter:
Nástenné tabernákulum z Mlynice. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia, zost.
Dušan Buran, Bratislava 2003, s. 774 ho nesprávne nazýva tabernákulum.
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obr. 85: Pastofórium

obr. 86: Neskorobarokový oltár a jeho časti (Báč).

Presbytérium oddeľuje od hlavnej lode víťazný oblúk (nazývaný aj „triumfálny
oblúk“ – oblúkový stavebný prvok nesený dvoma stĺpmi, ktorý je osadený v mieste
výškového rozdielu lode a presbytéria). Tento stavebný prvok je z pohľadu v lodi sa
nachádzajúceho pozorovateľa dominantným prvkom, preto býval často sprevádzaný
nástennými maľbami (napr. polpostavy prorokov s identifikujúcimi nápisovými páskami) alebo textom (najmä v mladších obdobiach).
Na západnej strane interiéru sa pre pohodlnejšie pozorovanie bohoslužby a zvýraznenie spoločenského postavenia v kostoloch so zemepanskými patrónmi budovala empora
(architektonická konštrukcia nesená na stĺpoch alebo pilieroch v úrovni prvého nadzemného podlažia, otvorená pôvodne len arkádou, neskôr úplne do priestoru lode). 701
Z vonkajšej strany stavby môžu byť epigrafické texty najčastejšie situované na portáli (vstupný vchod do stavby obvykle sprevádzaný ornamentálnou, rastlinnou alebo
figurálnou výzdobou a/alebo textom). Románsky portál je zložený zo 4 základných
častí – ostenie (zvislý okraj dverí, obvykle ustupuje smerom od exteriéru ku dverám),
preklad (horizontálny statický prvok nesúci murivo nad dverným otvorom), archi701 Empora môže byť zakončená drevenou alebo kamennou balustrádou. Na balustráde v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule sú ryté grafity z raného novoveku (17. – 18. stor.).
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volta (zvýraznené čelo oblúku; v sakrálnej architektúre aj odstupňovanie portálového
oblúku) a tympanón (plocha tvaru polkruhovej výseče alebo trojuholníka v priečelí
alebo nadpraží portálu, miesto na výtvarné dielo – zväčša maľbu, neskôr reliéf, len
výnimočne aj voľne stojacu plastiku). Pri neskorogotických portáloch sa objavuje aj
náročnejšie členenie formou ník rozličných tvarov, v renesančných portáloch sa ako
nový prvok vytvoril cvikel (plocha vymedzená archivoltou a jej pravouhlým orámovaním, trojuholník so segmentovou preponou)
Sekundárne nápisy (obvykle typu grafity), zriedka aj primárne, sa môžu vyskytovať
aj na fasáde (exteriérová stena, v ktorej je umiestnený portál alebo hlavný vstup) či
na iných interiérových či exteriérových stenách stavby. Primárne sa nápisy na stenách
vyskytujú najmä na nástenných maľbách (obvykle situovaných do interiéru, ale doložených aj na exteriérových stenách 702). Mimoriadne časté sú na exteriérových stenách
ranonovoveké grafity najmä z 2. polovice 16. až 18. storočia (napr. niekoľko desiatok
grafity na exteriérovej stene kaplnky Zápoľských v Spišskej Kapitule alebo menšie
množstvo nápisov rovnakého druhu z toho istého obdobia na južnej exteriérovej stene
kostola v Spišskom Štvrtku). Asi najcennejším príkladom nápisu realizovaného maľbou
na exteriérovej stene slovenského kostola je text historiografického charakteru z južnej
predsiene Kostola sv. Jakuba v Levoči. Okrem maľby a grafít sa na exteriérových stenách
nachádzajú často nápisy realizované technikou sgrafito (výzdoba pomocou škrabania
viacvrstvovej omietky – odškrabnutím vrchnej bielej vrstvy sa ukáže spodná obvykle
čierna farba podkladu). Na rozdiel od grafít ide o intencionálnu výzdobu, ktorá patrí
k určitej kultúrnej vrstve stavby.
Pôvodná výzdoba sprevádzaná niekedy aj nápismi sa do dnešnej doby často zachovala práve v malých odľahlých vidieckych kostoloch, pretože regióny, v ktorých sa
nachádzajú, schudobneli, alebo boli nútené koncentrovať výdavky do vojenskej oblasti
(napr. Spiš a Gemer od 16. do začiatku 18. storočia). Aj samotné stavby sa sídelným
vývojom mohli ocitnúť ďalej od centra obce a tým pádom mimo záujmu veriacich
či patróna kostola, kvôli čomu nedisponovali dostatkom financií na prestavbu, jeho
prístavbu či modernizáciu interiéru.
Viacloďový kostol
Väčšia koncentrácia ľudského potenciálu v sídlach mestského typu (veriaci, mecenáši, pracovné sily), prítomnosť cirkevných inštitúcií vyššej úrovne (kapitula, kláštor,
biskup), ako aj kumulácia kapitálu podporovali vznik priestrannejších a reprezentatívnejších stavieb. Sídelné centrá boli prostredníctvom komunikácií nadregionálneho významu napojené na významnejšie kultúrne centrá mimo svojho regiónu, čo
umožňovalo rýchlejší transfer a recepciu nových kultúrnych vplyvov. Väčšia kvantita
a kvalita pamiatok mala samozrejme vplyv aj na výskyt epigrafických textov. Na druhej
strane sa práve kvôli všetkým vyššie spomenutým dôvodom tamojšie stavby častejšie
modernizovali. Časť nosičov to postihlo reverzibilne (napr. v dôsledku zmeneného
protestantského vnímania zatreté maľby na niekdajších katolíckych kostoloch počas
zmeny ich religióznej orientácie v ranom novoveku), časť sa zachovala v sekundárnej
funkcii (napr. sepulkrálie sekundárne využité pri modernizácii mestských fortifikácií
702 Napr. Kraskovo – nástenná maľba sv. Krištofa na východnej exteriérovej strane presbytéria.
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Obr. 87: Bazilika (Trnava, Kostol sv. Mikuláša).

v čase osmanského nebezpečenstva) a časť bola odstránená úplne (napr. zničené oltáre,
osekané omietky, zvony zrekvirované a preliate na delá a pod.).
Typologicky najstaršou formou pozdĺžneho viacloďového kostola na našom území
je bazilika, pôvodne rímska stavba prevzatá kresťanstvom s prevýšenou centrálnou
loďou s nepárnym počtom lodí oddelených arkádami (oblúky preklenujúce medzery
medzi podporami, nesené stĺpmi, alebo piliermi v interiéri kostola 703) a presbytériom
703 Slepá arkáda môže byť ozdobným prvkom na ploche steny.

191

Architektonická a umenovedná terminológia
fiála

nadväzujúcim na východnej strane na centrálnu
krab
loď (pravá bazilika má
tympanón
osvetlenie cez bočné steny
hlavnej lode nad úrovňou
postranných lodí, pseudobazilika má mierne
prevýšenú strednú loď
bez osvetlenia, nepravá
je osvetlená len cez bočné lode). Priestor lodí
môže pretínať transept –
priečna loď, ktorá väčšinou presahuje do strán
šikmé
ostenie
cez hmotu bočných lodí
baldachýn plastika
(napr. Dominikánsky
dverný
kostol v Banskej Štiavnipilier
ostenie
ci). Okrem bazilikálneho
dverí
soklík
typu sú na našom území
prútov
časté aj halové kostoly
bez prevýšenia hlavnej
lode.
K základnej schéme
kostola sa pridávajú aj
Obr. 88: Gotický portál (Hronský Beňadik).
ďalšie bočné priestory súvisiace s liturgickou symbolikou a potrebami obradov. Na západnom priečelí dominuje jedna alebo dve veže
(vertikálna výrazne prevýšená stavba, spočiatku aj s obrannou neskôr s reprezentačnou
funkciou a ako miesto pre zvony a neskôr aj hodiny). Okrem presbytéria (obvykle
s jednou apsidou) sa ku kostolu (obvykle k bočným lodiam) pripájajú aj kaplnky
(menší bohoslužobný priestor, býva samostatná, alebo začlenená do dispozície kostola).
Kaplnka môže mať okrem všeobecnej liturgickej funkcie aj úlohu pohrebno-memoriálnu
(napr. kaplnka Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule) alebo krstnú
(baptistérium). Pri väčších chrámoch, kláštorných alebo zemepanských patronátnych
kostoloch sa budovala krypta (podzemný priestor pod chrámom, kde sa ukladali
pozostatky cirkevných alebo svetských patrónov a dobrodincov kostola).
Od vrcholného stredoveku stavali pri významnejších kostoloch aj sakristiu (obvykle
zo severnej strany presbytéria pristavaná miestnosť, slúžiaca na prípravu kňaza pred
liturgiou; sú v nej uložené bohoslužobné predmety, knihy a oblečenie). Cennosti môžu
byť umiestnené v jednoduchom výklenku (nika s mrežou), prípadne s policami alebo
v bezpečnejšej drevenej či kovovej skrini. V sakristii bývalo aj lavabo (liturgické umývadlo v sakristii alebo kláštornom refektáre, obvykle kamenné, zamurované do steny)
alebo v skrini či nike prenosné kovové.
Na západnej strane baziliky mohol byť vybudovaný nartex (predsieň, spočiatku
zrejme pre katechumenov). Najvýznamnejším typom kostola bola katedrála (sídelný
biskupský chrám) s bohatou výzdobou a znakmi biskupstva (katedra).
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Obr. 89: Príklad renesančného portálu.

Obr. 90: Príklad členenia fasády.

Exteriér kostola
Nosičom obrazovej a/alebo epigrafickej výzdoby významnejších kostolov je často aj
exteriérová fasáda. Najkoncentrovanejšia dekorácia sa nachádza v okolí portálu, okenných otvorov a na priečelí. Vstupnú fasádu môže okrem portála zvýrazňovať portikus
(zdobená stĺpová predsieň alebo strieška na stĺpoch pred vstupom do budovy), pozostávajúci zo stĺpov a kladia. Kladie sa skladá z architrávu (vodorovná kamenná doska),
vlysu (dekoratívne upravená plocha nad architrávom) a rímsy (vodorovná ukončujúca
časť typická pre renesanciu).
Na architektonicky či plasticky a/alebo farebne zdôraznenom vchode do budovy
(portál) sa môže nachádzať chronogram (nápis, v ktorom sú zdôraznené písmená
s hodnotou rímskych číslic, ktoré po sčítaní prezrádzajú letopočet vzniku či renovácie
stavby alebo jej časti). 704 Fasáda môže byť opticky členená pomocou rizalitu (časť
fasády vystupujúca pred priečelie po celej výške budovy, zdôrazňujúca stred alebo
okraje budovy).
Častým ozdobným prvkom románskej fasády je oblúčikový vlys (rímsa alebo
podrímsa s arkatúrou, radom opakujúcich sa reliéfne stvárnených oblúčikov, niekedy
na konzolách), ktorý uzatvára plochu fasády pod strechou. V gotike sú viditeľné aj vertikálne členiace prvky ako prípory (zvislý podporný architektonický článok klenbových
rebier, predstavaný pred pilier alebo stenu prenášajúci časť klenbového tlaku), pre re704 Viac ku chronogramom Olexák, Peter: Čo je chronogram?, Ružomberok 2012.
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nesanciu je typickým ukončením fasády
rímsa (vodorovný architektonický prvok,
jednoduchý, alebo členitý pás vystupujúci
fiála
z líca muriva pod strechou alebo v inom
vodorovnom členení budovy).
Okno lemuje jednoduchšia šambrána
(dekoratívne orámovanie okenného alebo
vimperk
dverného otvoru mierne vystupujúce z líca
krab
muriva) prípadne ozdobná edikula (reliéfgaléria
ne ozdobné rámovanie okna, portálu alebo
niky). Nadokennú plochu niekedy zvýrazňuje frontón (segmentový alebo trojuholníkový štít nad oknom, portálom alebo
výklenkom, často sa používa tzv. neúplný,
prelomený alebo roztrhnutý), suprafenestra (ozdobná rímsa nad oknami; ak je
nad dverami, nazýva sa supraporta). Nápisy sa môžu nachádzať aj na špalete (zvislá
stena okenného alebo dverného otvoru)
kružba
a parapete okenných otvorov. K výzdobe
gotických okien patrí kružba (geometrický
či rastlinný ornament vo vrchole okna,
často vyplnený vitrážou).
Miera výzdoby fasády a pestrosť slohových prvkov závisela od doby, v ktorej
stavba vznikala (slohové obdobie) ale aj
od solventnosti a kultúrneho rozhľadu objednávateľa. Typickými oknami románskeObr. 91: Gotický vimperk.
ho obdobia sú združené okná (zdvojené/
bifórium, strojené/trifórium) so stĺpikom oddeľujúcim jednotlivé polia. Gotiku charakterizuje prelomenie okenného oblúku, a rôzne tvary kružby deliace okenný otvor.
Nad gotickým oknom sa často nachádza vimperk (gotický nadokenný alebo naddverný
trojuholníkový štít, členený kružbou a zdobený krabmi). Symbolickým oknom v západnej fasáde je v románskom aj gotickom období rozeta (kruhové okno s kamennou
kružbou v strede fasády). Sklené výplne vitráže (výtvarné dielo z farebných skiel v oknách, jednotlivé kusy farebných skiel sú spájané olovenými pásmi) sa v originálnom
stave zachovali len málokedy ale epigrafické nápisy obsahovali pomerne často, či už to
boli mená vyobrazených svätých, donátorov alebo letopočty ich vzniku. 705
Strecha dodáva stavbe nielen ochranu ale aj jedinečný charakter. Nápisy sa však
zvyknú vyskytovať len na jej dekoratívne stvárnených doplnkoch ako sú veterný kohút
alebo kríž (napr. letopočty). Letopočet alebo krátky nápis môže byť vytvorený farebne
odlišnou krytinou (napr. inak sfarbené škridle).706 Z hľadiska architektúry sa v priestore
puk
kytica

705 Zo stredoveku sa zachovalo len niekoľko vitráží (napr. Červený Kláštor, Bardejov, Pezinok-Myslenice).
Nápisy boli na vitrážach zo Zlatých Moraviec (azda zo začiatku 16. storočia). Vitráže na Slovensku,
zost. Ilona Cónová – Ingrid Gajdošová – Henrieta Žažová, Bratislava 2006.
706 Napr. letopočet na streche Stephansdomu vo Viedni 1950 vytvorený z čiernych škridiel.
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strechy gotických objektov nachádzajú obvykle fiály (dekoratívne stvárnený konštrukčný prvok gotického oporného systému, ukončuje oporné piliere a vimperky) a chrliče
(vyústenie odkvapu v podobe ľudských alebo zvieracích tvárí, v gotike v kamennom
prevedení, v mladšom období často medené prvky, zriedka nesú aj letopočty).
Interiér kostola
V porovnaní s exteriérom sa epigrafické pamiatky chránené v interiéri zachovali
častejšie a v lepšom stave. Potenciálnych nosičov je preto viac, no centrálnym bodom
s najväčšou mierou výzdoby (a často aj epigrafických nápisov) je oltár. Priestor, v ktorom je umiestnený (presbytérium), oddeľujú od zvyšku kostola obvykle tri oltárne
stupne (schodíky). Vlastný oltár tvorí oltárna doska (menza) na podstavci (stipes).
Čelnú stranu stipes kryl v staršom období ozdobný kryt, antependium (na našom
území v sledovanom období zrejme len textilnej povahy). Od románskeho obdobia sa
na menzu stavia retabulum (oltárny nadstavec – ozdobná doska, spočiatku kamenná,
postupne prevažne drevená s maľbou alebo reliéfom, neskôr dopĺňaná aj sochami). Retabulum sa postupne stávalo členitejším a zložitejším, vďaka čomu vznikol retabulový
oltár. Skladá sa zo skrine a krídel, ktoré boli najmä v gotike a renesancii umiestnené
na podstavci (predele). Niekedy je táto – sama osebe náročná – mikroarchitektúra
korunovaná štítom – v gotike fiálovým, v renesancii edikulovým. Najstarší známy
oltár na Slovensku pochádza z Vojnian na Spiši (dnes v SNG). 707 Od renesancie sa retabulum stalo samostatnou zložkou, oddelenou od vlastného oltára, ktorý dostal ďalšiu
zložku, tabernákulum (svätostánok – schránka na oltárne sviatosti a kalich s paténou,
ktorá prebrala funkciu staršieho sanktuária alebo pastofória). Z oltárneho retabula sa
v období manierizmu a baroka vyvinula oltárna architektúra so stĺpmi, pilastrami,
rímsami, tympanónmi atď. a s bohatou figurálnou a dekoratívnou zložkou, v strede
s ústredným oltárnym obrazom, resp. s reliéfom alebo voľnou sochou či súsoším.
Okrem pevného oltára sa zhotovovali aj oltáre prenosné (portatív, ktorý tvorí menza
so schránkou s ostatkami svätých alebo malý cestovný či domáci oltárik so skladacím
retabulom – od neskorého stredoveku zrejme aj vo významnejších meštianskych
objektoch). V protestantských kostoloch sa môže objavovať oltár kazateľnicový (ku
vlastnému oltáru je miesto retabula pripojená kazateľnica).
V blízkosti oltára bývali umiestnené sedadlá pre kňazov. V románskych alebo ranogotických kostoloch sú riešené formou výklenku na sedenie (sedílie), v období gotiky
alebo neskôr sa v presbytériu vyskytovali špeciálne lavice (sg. stallum / pl. stalla). 708
Drevené lavice boli umiestnené pozdĺž severnej a/alebo južnej steny presbytéria. Skladali
sa z vyvýšenej zadnej dosky (dorsale) ukončenej baldachýnovou nadstavbou (v hornej
časti dorsale sú obvykle nápisy alebo letopočty či mená objednávateľov), zo sedadla,
a bočníc. Stallá mohli mať aj opierky a kryciu prednú dosku. Na mnohých sa nachádzajú
vyrezávané a farebne zvýraznené nápisy (napr. v Kostole nanebovzatia Panny Márie
v Ľubici) alebo nadstavce s nápisom (napr. Dravce). 709 Určené boli pre kostoly s väčším
707 Ukážku pozri Fontes 1. Gotické umenie v zbierkach Slovenskej národnej galérie, zost. Anton
C. Glatz, Bratislava 1983.
708 K terminológii vyrezávaného dreveného mobiliáru pozri Badač, Peter: Medzi umením a remeslom:
neskorogotické stolárstvo a dekoratívne rezbárstvo. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia,
zost. Dušan Buran, Bratislava 2003, s. 335 – 349.
709 Dnes nezvestný drevený nadstavec s nápisom v gotickej minuskule zo spišských Draviec publikoval
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počtom klerikov (rádové, kapitulné).
Stallá mohli objednávať aj svetskí fundátori kostola (napr. členovia mestskej
rady alebo najvýznamnejších rodín
v meste). V takom prípade sa nachádzajú v hlavnej lodi alebo v bočných
kaplnkách (napr. v kežmarskom Kostole sv. Kríža), hoci ich pôvodnú polohu poznáme často len z testamentov.710
Špeciálne v biskupskom chráme (na
Slovensku až do 18. storočia v zásade
len Nitra, niektoré biskupské funkcie
kalvária
plnil aj Kostol sv. Martina v Spišskej
kazateľnica
Kapitule) sa zrejme vyskytovala kachórová
tedra (ozdobné sedadlo pre biskupa).
prepážka
Medzi vybavenie presbytéria patril
možno už od konca stredoveku aj rečnícky či čítací pult (pulpit/ambon). 711
Ich takmer úplná absencia naznačuje,
že išlo o jednoduché a mobilné konštrukcie, najmä z dreva. Neskôr funkObr. 92: Rozhranie lode a presbytéria (Spišská Sobota,
ciu ambonu sčasti prebrala kazateľKostol sv. Juraja, kalvária s nápisom z roku 1489).
nica (vyvýšené miesto obvykle v lodi
kostola na čítanie evanjelia a na kázeň, obvykle drevená konštrukcia s výzdobou (spodná
časť – vlastná kazateľnica na sokle/podstavci a vrchná časť – baldachýn). Neďaleko
oltára mohli byť už na prelome stredoveku a novoveku umiestnené ozdobné masívne
svietniky (candelabri) so sviečkami ako aj zvonček používaný pri liturgii omše.
V presbytériu alebo vo východnej časti severnej či južnej bočnej lodi sa nachádzala krstiteľnica (nádoba kalichového tvaru z kameňa alebo kovu slúžiaca na krst
a úschovu krstnej vody). Skladá sa z kupy s vloženou kovovou misou na svätenú vodu
a nohy, od neskorej gotiky sa vyskytoval aj vrchnák (väčšina gotických krstiteľníc má
dnes neogotické vrchnáky). Krstiteľnice (najmä kovové) patria medzi časté nosiče
epigrafických nápisov. 712
víťazný
oblúk

Šedivý, Juraj: Stredoveká písomná kultúra na Spiši. In: Historia Scepusii I, zost. Martin Homza –

Stanislav Sroka, Bratislava – Krakow 2009, s. 512.
710 Asi najkrajší vyrezávaný nápis na stalle sa nachádza v kaplnke v Kostole sv. Kríža v Kežmarku.
Stallum je svojou formou prispôsobené priestoru kaplnky, je preto pravdepodobné, že sa nachádza
v primárnej pozícii, pre ktorú bolo vytvorené. Na prednej strane dreveného baldachýnu je gotickou
minuskulou nápis: Anno · domini / mil(lesim)o · quadra/gesimo · nono / hoc · op(us) · fecit / mayster ·
symo(n) / hau(er) · de(us) (et) · s(an)cta · t(ri)nitas. Peter Badač ho prepisuje chybne v diele Gotika.
Dejiny slovenského výtvarného umenia, zost. Dušan Buran, Bratislava 2003, s. 768. Za správny
prepis ďakujem J. Šedivému.
711 Pulpit s nápisom ih(esu)s pochádza napr. z Bobrovca. Badač, Peter: Pulpit z Bobrovca. In: Tamže,
s. 768 – 769.
712 Napr. krstiteľnice z Kostola sv. Alžbety v Košiciach, z Kostola sv. Kríža v Kežmarku, z Kostola
sv. Egídia v Bardejove, z Kostola sv. Martina v Bratislave a iných.
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Obr. 93: Gotický oporný systém.

Obr. 94: Stĺp a jeho časti.

Priestor presbytéria a lode môže v spodnej časti oddeľovať zábradlie, chórová prepážka (napr. v trnavskom Kostole sv. Mikuláša), v hornej časti (pod víťazným oblúkom)
sa môže nachádzať plastika kalvárie (umelecky stvárnené ukrižovanie Krista na kríži
sprevádzané postavou Panny Márie a sv. Jána). Na kalvárii zo Spišskej Soboty sa dodnes
zachoval nápis datujúci celé dielo do roku 1488. 713
Apsidu uzatvára koncha (klenbový útvar tvaru štvrťgule).V nej sa sústreďovala dominantná postava výzdoby, napríklad Kristus sudca, alebo patronátny svätec. Z klenieb sa
v románskom období štandardne používala valená a krížová klenba (nosná vodorovná
konštrukcia uzatvárajúca zhora vnútorný priestor). Klenba môže byť uzavretá (valená,
polovalená, lunetová, kláštorná, zrkadlová, kupola, placka) alebo otvorená (krížová,
rebrová, hviezdicová, sieťová, vejárová, krúžená, visutá, diamantová). Nositeľom výzdoby a nápisov bola jednak plocha v klenbovom poli (časť klenbového systému oddelená
od ostatných, samostatná zaklenutá priestorová jednotka), ale často aj klenbový pás
(spevňujúci pás z valenej klenby oddeľujúci klenbové polia), rebrá klenby (kamenný
alebo keramický profilovaný prút, nesený dole príporou alebo konzolou a hore rozoprený
713 Nápis znie: Hoc · opus · completum · est · feria · tercia · rogac(i)onu(m) · Anno · d(omi)ni · Millesimo ·
quadringentesimo · octuagesimo · nono · knol(?). Za upozornenie ďakujem J. Šedivému.
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klenákom, roznášajú tlak na piliere) a prsia klenby. Hlavným reprezentantom výzdoby
je svorník (hlavný klenák, záverečný, klinovito otesaný kameň vo vrchole klenby alebo
oblúku). Niesol buď ornamentálnu, vegetabilnú (väčšinou), zoomorfnú, figurálnu alebo
heraldickú výzdobu, zriedka aj nápis (letopočet či nomina sacra). 714
Kým valená klenba prenáša tlak na masívne múry, krížovej klenbe už stačia piliere (zvislá podpora hranolového tvaru, je masívnejší než stĺp, môže byť voľný alebo
vystupujúci zo steny) a odľahčeným gotickým konštrukciám subtílnejšie stĺpy (volne
stojaca zvislá podpora, nosný prvok sa skladá z troch hlavných častí – hlavice, drieku
a pätky. Hlavica má podobu jednoduchého alebo zložitejšieho článku ukončujúceho
stĺp, pilier alebo pilaster (podporný prvok s funkciou stĺpu, ale na priereze má len
výseč kruhu – obvykle poloblúk, ktorý vychádza zo steny). Konzola predstavuje nosný
kamenný prípadne drevený prvok vystupujúci zo steny, podopiera balkón, rímsu, arkier, rebro. Rovnakú funkciu plní krakorec (kamenný nosník vysunutý zo steny nesúci
arkier alebo balkón, spravidla sa stupňovito zužuje smerom nadol).
Zaklenutím centrálnej stavby je kupola, klenba v tvare pologule, ktorá je v prípade
štvoruholníkovej dispozície nasadená na pendantív (architektonický útvar meniaci
štvorcový alebo polygonálny pôdorys do zaklenutej kupole, má tvar sférického trojuholníku) a tambúr (bubon, prstenec muriva na ktorý je nasadená kupola). Plochy majú
svojou výzdobou evokovať nebesá, od základnej modrej nebeskej klenby s hviezdičkami
po náročné figurálne kompozície.
Naopak spodná časť stavby – podlaha – môže byť riešená rôzne. Od kamienkov
cez kamenné platne až po kameninovú, tehlovú či keramickú dlažbu. Odhliadnuc
od toho, že časť dlažby mohli tvoriť náhrobné dosky s textami, tak nápisy sa mohli
vyskytovať aj na podlahových dlaždiciach (napr. dlaždice s nápisom NERO sú uložené v lapidáriu Národního muzea v Prahe – veriaci mali symbolicky šliapať po mene
nepriateľa kresťanov).
Pri pohľade od presbytéria smerom na západ vidieť hlavnú loď, pri stĺpoch stáli
často bočné oltáre (veľmi pekne zachovaná situácia v kostole sv. Egídia v Bardejove).
Z bočných lodí je často vstup do bočných kaplniek. V nich sa obvykle tiež nachádza
oltár, sepulkrálie (napr. epitafy alebo náhrobné dosky), stallá pre patronátnu rodinu,
v ranom novoveku aj votívne predmety darované svätcovi, ktorému je zasvätený oltár,
na znak vďaky za pomoc a ochranu (napr. votívne tabuľky s jednoduchým nápisom
typu Ježiš alebo Panna Mária alebo meno svätca, ďakujem Ti za uzdravenie a iniciály
darcu, prípadne dátum/letopočet). Votívnym darom je obvykle aj výbava kaplnky
(oltár, liturgické knihy a nádoby, paramenty) či drobné votívne predmety zvyčajne
z kovu (krížiky, koruny, znázornenie uzdravených častí tela, postavičky, aj celé výjavy
v rámčekoch rôzneho tvaru, často s nápismi).
Nosičom nápisov v lodi môže byť kazateľnica (drevená vyvýšená konštrukcia
pre kňaza, z ktorej kázal zhromaždeným veriacim, obvykle umiestnená na severnej
strane hlavnej lode). Je sprevádzaná plastickou výzdobou alebo maľbami (častým
motívom sú evanjelisti alebo učitelia cirkvi – patres, napr. v Kežmarku z obdobia okolo 1500). Ojedinele sa nápisy môžu vyskytovať aj na svietnikoch či lustroch (napr.
na lustri v lodi kostola v liptovských Smrečanoch je nápis z roku 1668). Pri vchode je
situovaná svätenička (často majú túto funkciu sekundárne použité staršie kamenné
714 Nápis na svorníku v gotickej majuskule je napr. v kaplnke sv. Ladislava v Starej radnici v Bratislave.
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gotické alebo renesančné krstiteľnice). 715 Na západnej strane kostola stáva empora
(tribúna) – vstavaná architektúra nesená podperami alebo klenbou, určená pôvodne
pre vlastníka (svetského patróna) kostola, neskôr po stavbe organov pre chór. Obvykle
v západnej časti býval aj Boží hrob – obvykle drevená konštrukcia evokujúca Kristov
hrob využívaná pri pašiových hrách počas veľkonočného obdobia (najznámejšia pamiatka tohto typu z územia Slovenska pochádza z kláštorného kostola v Hronskom
Beňadiku a je v súčasnosti – s výnimkou Kristovho korpusu – uložená v Ostrihome).
Barokový Boží hrob možno vidieť napríklad v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. 716
Častým nosičom epigrafických textov je nástenná výzdoba interiéru kostola.
Do najstaršej vrstvy patria konsekračné kríže (kríže po obvode interiérových stien
vytvorené pri vysvätení kostola). Naopak medzi najmladšie vrstvy výzdoby patrí súbor
obvykle reliéfne alebo plasticky stvárnených 14 vyobrazení Kristovho utrpenia – krížová
cesta, ktorá sa tiež tiahne pozdĺž stien kostola (obvykle sú výjavy sprevádzané len rímskymi číslicami). Stredoveké nástenné maľby mohli byť zhotovené technikou al fresco
(na vlhkú omietku) alebo al secco (na suchú omietku), u nás sa ale stretávame zväčša
s kombináciou týchto dvoch pôvodne talianskych technológií. Od obdobia renesancie sa
možno stretnúť s grisaille (maľba v šedom tóne napodobujúca reliéf). V období baroka
bola obľúbená štukatúra (plastická výzdoba vytváraná jemnou zmesou sadry alebo
mramorovej drti, vápna a piesku, používaná na modelovanie reliéfnej výzdoby). Reliéf
predstavoval ďalšiu z výtvarných techník (nad základnú plochu plasticky vystupujúci
tvar – aj texty alebo letopočty). Mozaika už predstavuje na našom území vyslovene
modernú techniku (obľúbená najmä v secesii – aj pre texty). Farebnú povrchovú úpravu
architektonických článkov nazývame polychrómia. Typickým miestom na umiestnenie
nápisov v rámci nástennej maľby je nápisová páska. V barokovom období sa môžu
texty vyskytovať v ozdobnej kartuši (spomedzi okolia vystupujúca plocha rôzneho
tvaru s dekoratívnym okrajom).
K láštor
Rádové sídla – kláštory – predstavujú uzavretý komplex budov, v ktorých sídlia
predstavitelia mužského alebo ženského cirkevného rádu. Jeho jadrom je kláštorný
kostol (na rozdiel od bežných kostolov môže mať priestor mníšskeho chóru pomocou
lettnera oddelený od lode určenej laikom). Ku kostolu prilieha kláštorná budova, ktorá
sa skladá z krížovej chodby obklopujúcej pravouhlý rajský dvor so studňou v strede.
V uzavretej časti (klauzúra) je kapitulná sieň (miestnosť pre zhromaždenie všetkých
rehoľníkov v kláštore napr. pri voľbe predstavených), refektár (spoločná jedáleň kláštorného spoločenstva väčšinou v južnom krídle). Na hornom poschodí sa zvykne stavať
dormitorium (spoločná spálňa) alebo cely (v prípade individuálneho bývania mníchov).
U niektorých rádov (napr. u kartuziánov) sa cely stavajú ako malé samostatné stavby
okolo väčšieho rajského dvora (napr. Kláštorisko v Slovenskom raji). V novoveku sa
popri kláštornej budove mohol postaviť aj konvikt – obytný a výchovný internátny
ústav pre študentov v kláštore.
715 Napr. v tvarožnianskom kostole letopočtom 1579 datovaná svätenička predstavuje zrejme zvyšok
renesančnej krstiteľnice.
716 Za túto informáciu ako aj viaceré ďalšie doplnky ďakujem Dr. Dušanovi Buranovi zo Slovenskej
národnej galérie.
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veža
cimburie
hlavná hradba

parkánový múr
barbakan

TERMINOLÓGIA PROFÁNNYCH STAVIEB
Stredoveké a ranonovoveké stavby určené pre svetských užívateľov možno vzhľadom na sociálny status ich užívateľov a formálne znaky objektov rozdeliť do dvoch
základných kategórií – stavby využívané
panovníkom a šľachtou (hrady, zámky,
kaštiele, kúrie) a stavby pre meštianske
a poddanské obyvateľstvo (mestské opevnenie, mestský a dedinský dom).

Hrad, hradba
Medzi najstaršie stavby svetského charakteru patria aj hradiská (praveké, keltské, veľkomoravské) a stredoveké hrady.
vodná
Na rozdiel od hradísk, ktoré mali veľkú
priekopa
rozlohu a predstavovali útočisko pre obyvateľov zo širšieho podhradia (v zásade až
do 12. storočia), stredoveké hrady vznikali obvykle ako menšie sídla svetskej elity
(zemepanské hrady ako centrá feudálnych
Obr. 95: Schéma ranonovovekého opevnenia.
panstiev od 12. a najmä 13. storočia). Viaceré z hradísk sa vďaka svojej strategickej
polohe transformovali na významné komitátne hrady (Bratislava, Nitra, Zvolen,
Zemplín), ktoré boli často v kráľovských
rukách. V ranom stredoveku (v Uhorsku
približne do polovice 13. storočia) mali
tieto stavby prevažne fortifikačnú úlohu,
preto sa nápisy na nich neobjavovali. S výkrakorec
skytom epigrafických textov môžeme rátať
až od obdobia, kedy získavajú aj reprezenstrieľňa
tačnú funkciu (postupne od 14. a najmä
v 15. storočí a neskôr).
Hrad v jeho prvej stavebnej fáze predstavoval
obvykle donjon (obytná stredoObr. 96: Základná konštrukcia hradieb.
veká pevnostná veža) s opevneným nádvorím. Postupne sa pristavovali ďalšie časti a opevňovala sa čoraz väčšia rozloha.
S vývojom obliehacích zariadení sa menila a vylepšovala aj technika obrany a systém
opevnenia. K obrannému múru pribudli cimburie (horné ukončujúce časti hradieb
a muriva veží, zuby ktoré sú zároveň krytom pre strelcov, medzi zubami sú priehľady),
bašty (predsunutá súčasť opevnenia na kruhovom, pravouhlom alebo polygonálnom
pôdoryse, vo vnútri dutina priestor so strieľňami), bastiony (vybiehajúca zalamovaná
časť opevnenia na päťbokom pôdoryse, predná hrana hrot, steny pri hrote sú líca,
most
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bočné steny plecia a prístupová piata strana
je hrdlo), tambúr (valcovitá nárožná vežička
v opevňovacom systéme).
Aj stredoveké mestá sa vo svojich začiatkoch vyznačovali najmä fortifikačnou
úlohou, ktorú im zabezpečovali mestské hradby. Najstaršie murované hradby
zo slovenských miest mala zrejme Bratislava
(severná a východná časť), Nitra, Trnava
a ďalšie. 717 Dodnes sa zachoval barbakan
pred Michalskou bránou (pôvodne šikmá
strieľňa, neskôr predsunutá časť opevnenia
umiestnená pred hradnú alebo mestskú bránu, strážiaca vstup, stavba vybavená vežami Obr. 97: Rozpera (česky prampouch).
a ochodzami a cesta vedúca cez barbakan
rôzne zakrivená) a opevnenie na západnej
arkier
esíčkové sgrafito
strane mesta. Nápisy na nich sa zachovali
skôr sekundárne (napr. fragment náhrobnej dosky zamurovaný do Michalskej veže
bratislavského opevnenia, alebo náhrobné
dosky s hebrejskými nápismi sekundárne
využité pri spevňovaní trnavských hradieb). 718
Mestský dom
Obytný dom prešiel v stredoveku zložitú
cestu kopírujúcu potreby človeka, reprezentatívne nároky a technické možnosti
od polozemníc cez drevené zrubové stavby
bosáž
(s alebo bez podmurovky) ku murovaným
objektom. Od 13. storočia sa popri tradičných domoch z dreveného materiálu stavali
aj murované kamenné obytné veže alebo
domy s vežou (napr. Bratislava, Hlavné námestie), ktoré plnili aj pevnostný charakter.
Vstup bol situovaný obvykle v úrovni prvého podlažia, prízemie bolo využívané ako
sklady, obytné boli jedno až dve poschodia, Obr. 98: Príklad nárožia mestského domu.
pričom priestory boli radené nad sebou.
Vo formujúcej sa mestskej štruktúre boli k týmto objektom pričlenené nižšie krídla
a hospodárske prístavby ktoré spoločne tvorili opevnený dvorec (napr. Bratislava, Stará
717 Rábik, Vladimír: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných pramenov. In: Monumentorum
tutela 16, 2005, s. 207 – 218.
718 Za informácie o bratislavskej sepulkrálii ďakujem zostavovateľovi tejto príručky, k trnavským –
najstaršia z roku 1340 – pozri Bárkány, Eugen – Dojč, Ľudovít: Židovské náboženské obce
na Slovensku, Bratislava 1991, s. 119 – 120.
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radnica). Takéto stavby sa nachádzajú
v len mestskom jadre Bratislavy. V iných
slovenských mestách (Trnava, Trenčín,
Banská Štiavnica, Levoča, Kežmarok,
sgrafitová
a iné) sa objavujú jedno a dvojpriestorové
arkáda
domy so zapusteným suterénom a jedným až dvoma nadzemnými podlažiami.
V 14. storočí vzhľadom na malú flezvuková
arkáda
xibilitu dispozície zanikajú a pohlcuje ich
2 – 3 priestorový gotický dom situovaný
na hĺbku parcely ktorý nechával voľný
priechod z ulice na dvor. Jeho výhodou
bolo, že umožňoval šírkový aj hĺbkový
konzolový
strieľňa
vlys
nárast objektu, neskôr sa z neho vyvinul dom s prejazdom. Ďalšou skupinou
kvádrové
sgrafito
domov sú domy sieňového typu. Vstupnú časť domu tvorila priestranná sieň,
za ňou bola zaklenutá komora. Do siene
viedol portál priamo z ulice, niekde bolo
možné prejsť sieňou až do dvora vozom
(Kremnica). Zo siene viedlo schodisko
do horného obytného podlažia aj do pivObr. 99: Zvonica (Kežmarok, 1591).
nice. Tento typ domu signalizoval vyspelý remeselnícky a obchodný systém. 719 Výsledkom domáceho vývoja bol radový dom
s prejazdom, ktorý vznikol zaklenutím dovtedy nezastrešeného priechodu do dvora ktorý
viedol popri hĺbkovo orientovanej viacpriestorovej hmote. Tento typ je najbežnejším
mestským domom v našich podmienkach, častým znakom gotického prejazdu boli
gotické sedílie vytesané z kameňa. Pamiatky epigrafického charakteru sa pri obytnom
dome zachovali na vstupných portáloch (datovania objektov), šambránach a frontónoch
okien a ojedinele na výtvarnej výzdobe fasád. Ryté grafity sa objavujú na interiérových
stenách. K akcentujúcim prvkom fasády, na ktorých sa môžu vyskytovať nápisy, patril
arkier (vnútorný alebo vonkajší krytý balkón na pilieri), krakorce (kamenný tvarovaný
nosník, vysunutý zo steny, spravidla sa stupňovite zmenšuje) alebo konzoly, ktoré prešli
do obytného domu z obranného systému mestských hradieb.
Kým gotika vytvára tvár ulice vysokými domovými štítmi, renesancia prináša horizontálnu akcentáciu, štíty priečelia sú nižšie, dominuje horizontálna rímsa pozdĺžne
členiaca fasádu a atika opticky prekrývajúca kraj strechy. Mestský dom obyčajne zlučoval funkciu bývania, remeselnej výroby aj obchodu. Nástupom priemyselnej revolúcie
a masovou výstavbou nájomných domov pre ľudí sťahujúcich sa do mesta za prácou sa
rozšíril pavlačový dom (s priebežnými balkónmi-pavlačami po celej dĺžke podlažia,
ktoré sprístupňujú jednotlivé byty z vnútroblokovej strany).
Nápisy sa v prostredí mestského domu objavujú aj na interiérových prvkoch, ako
sú kachle (kachlice s erbmi a nápismi) alebo mobiliár (truhlica, komoda, stôl) a na
predmetoch dennej potreby (zdobené taniere, náročnejšie kovové alebo keramické misy,
štítková
atika

719 Štibrányi, Ján: Dejiny architektúry stredoveku II. Gotická architektúra, Bratislava 1994.
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kanvice a pod.) a na pútačoch, akými boli vývesné štíty (obvykle len bez nápisov),
často zavesené na konzole.
Palácová stavba
Od raného novoveku badať snahu šľachty o návrat do mesta, čo sa prejavilo stavbou
honosných objektov, ktoré mali predstavovať mestský pendant k vidieckym kúriám
a kaštielom. Paláce stavali buď ako samostatne stojaci typ prímestského paláca obklopeného zeleňou (Grasalkovičov palác v Bratislave), ako novostavba v radovej mestskej
zástavbe (Erdődyho palác v Bratislave) alebo ako prestavba viacerých starších objektov
zjednotených barokovým priečelím (Keglevičov palác v Bratislave). Najreprezentatívnejšou časťou paláca je fasáda s dôrazom na vstupné priestory, vstupný portál niesol
identifikačné znaky majiteľa (erby, alegórie), na ktorých sa môžu nachádzať epigrafické
pamiatky (kartuše s monogramami, chronogram – text so zvýraznenými písmenami,
ktorých ekvivalentná hodnota rímskych číslic dá po spočítaní letopočet stavby alebo
prestavby objektu) .720 Fasáda je obvykle riešená symetricky, s pravidelným striedaním
okenných otvorov, výškovo delená na sokel (spodná časť stavby – prízemie, ktoré končí
prvou/soklovou rímsou), telo stavby s rizalitom (vysunutá časť v hmote stavby, vystupujúca pred priečelie po celej výške budovy a rozširujúca jej pôdorys) alebo zdôrazneným
balkónom na prvom poschodí, prípadne otvormi väčších rozmerov a na ukončenie
stavby (strecha). K vstupným priestorom patrili na prízemí prejazdy, z ktorých viedli
schodištia do vyšších podlaží a priechody do dvora, okolo ktorého sa rozvíjali bočné
krídla paláca či zadný trakt s hospodárskym vybavením.
Oproti meštianskemu domu vybavenie paláca bolo dôkladnejšie, priestory diferencovanejšie s drahším umeleckým dotvorením. Klenby spoločenských miestností ako
salón boli často zdobené štukovou výzdobou, nástennými maľbami s alegorickými
motívmi a nápismi. Dekorácie sa vyskytujú aj na nastropných trámoch v menších
priestoroch. Steny mohli zdobiť textílie (tapiséria/gobelín, t. j. nástenný koberec slúžiaca na dekoráciu a zateplenie stien). Bohato dekorované bývali aj zábradlia (nápisy
len vo forme rytých grafity).
Účelové stavby
Pre úplnosť stavebných druhov profánneho prostredia treba spomenúť aj administratívne stavby, ktorých rôznorodosť, ako ju dnes poznáme, sa stavebne špecifikovala až
v novoveku. Preto sú z pohľadu epigrafického výskumu zaujímavé len radnice, špitály
a školy. Radnice ako sídla mestskej rady (richtár a prísažní) vznikali v staršom období
prestavbou a adaptáciou meštianskych domov, v mladšom ako účelové stavby (napr.
v Levoči alebo v Bardejove). Ústredným priestorom bola zasadacia sieň (často s nápisom
nad vstupom – napr. na arkieri nad prejazdom radnice v Bratislave novoveký nápis
kapitálou), ďalšie priestory slúžili ako archív a pokladnica, ako väzenské či skladové
priestory. Dominantnú funkciu radnice v mestskom organizme podčiarkovala radničná
veža, na ktorú (prípadne na arkier alebo iný akcent stavby) sa vešala mestská zástava,
alebo sa realizovali nápisy (napr. alegórie cností s nápismi na fasáde radnice v Levoči;
v Bardejove cú po obvode korunnej rímsy a na arkieri). Účelovou stavbou sui generis
720 Monografiu o chronogramoch pozri: Olexák, Peter: Čo je chronogram?, Ružomberok 2012.
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bola zvonica, ktorá tvorila takmer vždy súčasť sakrálneho komplexu (obvykle s farským
kostolom). Typické sú renesančné zvonice na Spiši zdobené sgrafitmi.
DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Samostatnú skupinu epigrafických nosičov predstavuje drobná architektúra (menšie
stavby bez interiéru), ktorá môže mať sakrálny aj profánny charakter. Do prvej skupiny
možno zaradiť drobné votívne stavby ako sú kalvária (rad 14 jednoduchých kaplniek),
prícestná kaplnka, božia muka, mariánsky alebo morový stĺp. Boli postavené
korporáciou alebo jednotlivcom na znak poďakovania Bohu za zvládnutie nejakej
udalosti (najčastejšie morovej epidémie), na mieste Božieho zjavenia alebo na mieste
zločinu či nešťastia. K profánnym prvkom patria objekty ako pranier, studňa, míľnik
či hraničný kameň. 721
POHREBNÁ ARCHITEKTÚRA A SEPULKRÁLIE
Z pohľadu epigrafie predstavujú potenciálne veľmi významnú skupinu nosičov pamiatky sepulkrálneho charakteru. Od presadenia sa literárnej komunikácie pre verejné
zachovávanie memoria jednotlivcov či skupín sa na pamiatkach tohto typu možno
stretnúť s menami zosnulých, letopočtami či dátumami ich úmrtia a/alebo pochovania,
ich funkciami a zásluhami, ktoré v kombinácii s biblickými či liturgicko-cirkevnými
textami mali pripomínať pamiatku a zásluhy zosnulého. Sprevádzané boli obvykle
základnými kresťanskými identifikátormi (kríž), neskôr identifikátormi zosnulého
(atribút ako v prípade kňaza kniha alebo kalich, v prípade šľachtica alebo nobilitovaného
mešťana erb, neskôr dokonca s viac či menej formalizovanou podobizňou zosnulého).722
Nápisy spojené s pohrebnou úctou a spomienkou sa na území Slovenska objavili
zrejme až v rímskom období (1. až 4. stor.). Tunajšie romanizované obyvateľstvo
uprednostňovalo inhumáciu (pochovávanie celého tela) pred žiarovým rýtom.723
Na Slovensku ani v blízkom okolí nepoužívali katakomby (podzemné pohrebiská
pre kostrové a kremačné pohreby, tvoria ho chodby s výklenkami zvanými loculi), ale
pohrebiská (priestory mimo sídiel, väčšinou v blízkosti komunikácií, slúžiace na pochovávanie mŕtvych). Rímske sepulkrálie sa nezachovali in situ ale v sekundárnych
polohách (napr. v studni v Rusovciach), napriek tomu pôvodne iste označovali hroby,
teda išlo o náhrobné stély (kamenná doska s reliéfnym obrazom a tesaným nápisom
umiestnená nad hrobom označujúca meno zomrelého a detaily jeho života ako pôvod,
zamestnanie, vek, prípadne aj mená pozostalých, ktorí sepulkráliu dali zhotoviť).724
Náročnejšia forma rímskeho pochovávania v sarkofágu (dekoratívna rakva z kameňa
alebo iného materiálu s reliéfnou a/alebo maľbovou výzdobou umiestňovaná v nad721 K hraničným kameňom a ich terminológii pozri pripravovanú štúdiu Dušana Thurzu v Bratislava – ročenka Mestského múzea v Bratislave v roku 2014.
722 K vývoju textov na sepulkrálnych pamiatkach v Uhorsku pozri Šedivý, Juraj: Littera epigraphica
sepulcralium mediaevalium Hungariae superioris. In: Epigraphica et sepulcralia 2, Praha 2009,
s. 289 – 312. Všeobecne ku sepulkráliám a prehľad vývoja pochovávania Roháček, Epigrafika,
s. 52 – 57.
723 K vývoju pochovávania pozri napr. Jelínek, Pavol: Náboženské predstavy a pohrebný rýtus.
In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová, Bratislava 2012, s. 479 – 487.
724 Schmidtová, Jaroslava – Jezná, Jitka – Kozubová, Anita: Rímske kamenné pamiatky. Gerulata,
Bratislava – Nitra 2005.
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zemných stavbách ako chrámy
alebo mauzóleá) je na našom území doložená tiež.725
V storočiach po zániku rímskej civilizácie na strednom Dunaji sa pokračovalo v pochovávaní
na radových pohrebiskách na voľných plochách v blízkosti sídiel.726
Až v súvislosti s prijatím kresťanstva (v 9. a neskôr opäť na prelome 10. a 11. storočia) ustúpilo pochovávanie mimo sídel v prospech
ukladania tiel zosnulých na vyčlenenej ploche okolo kostolov
(cintorín). Len najvýznamnejšie
osobnosti mohli byť po smrti uložené priamo v priestore kostola.
V staršom období boli pochovaní
Obr. 100: Náhrobná doska (Brati- Obr. 101: Prístenný epitaf pod dlážku kostola, neskôr sa buslava, Bartolomej a Gašpar Schar- (Bratislava, Juraj Schomdovala v kostole krypta (podzemrachovci,1453).
berg, 1470).
ný alebo polopodzemný priestor
pod uzáverom chrámu určený telám svätcov a najvyšších predstaviteľov cirkevnej
a svetskej moci). Nad povrchom zeme sa prakticky pochovávať nemohlo, no funkciu
niekdajšieho sarkofágu nahradila tumba (konštrukcia z kamenných dosiek a podmurovky rakvovitého tvaru, hore uzatvorená náhrobnou doskou s vyobrazením mŕtveho
a/alebo textom, no mŕtvy ležal v zemi pod tumbou – išlo teda o „prázdny sarkofág“).
Tento typ sepulkrálie bol rozšírený až od neskorého stredoveku a je typický najmä
pre ranonovoveké hroby šľachtických magnátov. V 18. a 19. storočí boli tieto rozmerné pamiatky z priestorových dôvodov likvidované a v kostole ponechali len esteticky
a memoriálne najhodnotnejšiu vrchnú kryciu dosku (napr. vrchná doska z tumby Juraja
III. z Jura a Pezinka v svätujurskom chráme). 727
V ranom stredoveku sa hroby označovali len hlineným rovom, prípadne bol hrob
pokrytý jednoduchým balvanom. 728 V 11. storočí (v perifériách azda aj neskôr) bývali
niektoré balvany označované jednoduchým rytým alebo tesaným krížom. 729 Vývojovým nasledovníkom sa stala náhrobná doska (kamenná platňa zakrývajúca hrob
s tesanými symbolmi ako kríž alebo podobizňou zosnulého, od 14. stor. býva náhrobná
doska obohatená reliéfom alebo sochou zomrelého). Náhrobná doska je základným
typom náhrobníka (vo všeobecnosti priamo s hrobom spojená sepulkrália). V prípa725 Pozri antické sarkofágy v Podunajskom múzeu v Komárne.
726 K vývoju pochovávania v stredoveku napr. Roháček, Epigrafika, s. 53.
727 V tom istom Kostole sv. Juraja sa zachovala aj celá tumba Gašpara Šerédiho z roku 1550 s nápismi
na krycej doske aj bočných doskách. Bližšie pozri Gahér, František: Náhrobné pamiatky v Kostole
sv. Juraja vo Svätom Jure. In: Historika, 2014, č. 1, s. 17 – 20.
728 Hanuliak, Milan: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11. – 14. stor. In: Slovenská archeológia
26, 1979, s. 167 – 186.
729 Napr. v Ducovom na pohrebisku z 11. – 12. stor. Ruttkay, Alexander: Ducové, okres Trnava. In:
Významné slovanské náleziská na Slovensku, zost. Bohuslav Chropovský, Bratislava 1978, s. 63 – 72.
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de, že dosku umiestnili na stenu a nekryla
priamo hrob, hovorí sa o epitafe. Ten môže
tvoriť jednoduchá doska s nápisom alebo aj
s vyobrazením, pričom plní dekoratívnu
a memoriálnu funkciu).
Od 18. storočia sa pochovávanie mŕtvych vytesňovalo mimo intravilán. Hroby
nového typu označuje náhrobok (kamenný
alebo kovový útvar v záhlaví hrobu na cintoríne tvorený doskou, sochárskym útvarom ako kríž, obelisk alebo socha, kovový
náhrobný kríž a pod.).
Zo stredovekého zvyku niesť pred zosnulým šľachticom jeho štít a zbrane sa
v neskorom stredoveku vyvinula samostatná sepulkrália – mortuárium (smrtný
štít). Ide o väčšinou drevený ovál v strede
ktorého je umiestnený štít – niekedy s ďalšími erbovými zložkami ako prilba, točenica,
Obr. 102: Smrtný štít / mortuárium (Spišská Kapi- prikrývadlá a po okrajoch sú inštalované
tula, Adam Thurzo, 1635).
štylizované zbrane a zástavy. Často býva
v kruhopise memoriálny nápis alebo devíza (heslo) zosnulého.
Ak sa pod náhrobníkom nenachádzajú pozostatky mŕtveho a je iba pamätníkom,
možno hovoriť o kenotafe. Podstavec pokrytý čiernou látkou, na ktorom vo výročný
deň úmrtia inštalovali symbolickú rakvu na pripomenutie významného zosnulého,
sa nazýva katafalk. V prípade významných osobností vznikali aj ozdobné lešenia
pre rakvu – castrum doloris. 730
Mŕtveho pochovávali spočiatku len zavinutého do plachty, neskôr v rakve (drevená
alebo kovová podlhovastá debna na uloženie pozostatkov zomrelých) zasypávanej v zemi
alebo ukladanej do samostatnej niky v krypte či do hrobky, v prípade významných
a zámožných osôb do mauzólea (monumentálna hrobka s vnútorným priestorom). Kosti
zo zrušených hrobov uchovávali v osáriu/kostnici – kruhovej stavbe určenej na túto
funkciu a situovanej väčšinou v areáli cintorína. Osobitnú kategóriu pohrebných stavieb
sú miesta na uloženie pozostatkov po kremácii – kolumbárium (múr s výklenkami
na umiestnenie kremačných ostatkov mŕtvych) a urnový hrob. Posledné dva termíny
sa však týkajú až obdobia približne posledných sto rokov.
TERMINOLÓGIA HNUTEĽNÝCH PAMIATOK
Podobne ako pri stavbách aj pri hnuteľných pamiatkach možno vyčleniť typovo dve
základné skupiny, ktoré súvisia prevažne so sakrálnym alebo prevažne s profánnym
prostredím. Do prvej patrí hnuteľné vybavenie kostolov (zvony, liturgické nádoby
a textílie, samostatne stojace menšie plastiky a drobný mobiliár). V svetskej sfére sa
používal a nosičom epigrafických textov sa mohol stať najmä domáci mobiliár, zbrane
a nástroje či luxusné predmety stolovania).
730 Frický, Slovník, s. 24.
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Obr. 103: Základná kampanologická terminológia
(zvon a jeho časti).

Obr. 104: Bronzová krstiteľnica Ulricha Rauchenbartera (Bratislava, 1409).

V kostolnej veži alebo špeciálne na to určenej zvonici bol umiestnený zvon. Na drevenej hlave bol upevnený ku drevenej konštrukcii – zvonovej stolici. Zvon sa skladá
z koruny, čepca, krku, drieku a úderového venca. Samotný zvuk vzniká rozkývaním
a následným narážaním srdca zvonu na úderový veniec zvona. 731
Okrem zvonov je veľmi častým epigrafickým nosičom aj krstiteľnica. Skladá sa
z troch základných častí – vrchnej kupy, stredného nodusu a dolnej nohy. V mladšom
období boli na viaceré gotické krstiteľnice objednávané vrchnáky.
K základnému vybaveniu kostola patria samozrejme aj liturgické nádoby, slúžiace
pri bohoslužobných obradoch, väčšinou kovové, často pozlátené. 732 Základnú dvojicu
používanú pri prijímaní tvorí kalich (zložený z kupy a nohy, noha – delená na polia –
má základňu/podstavec, driek s nodusom a prípadne prstencom; nápisy typu IHESVS
alebo + MARIA sú obvykle na poliach drieku alebo na rotuli – t.j. vystupujúcich prvkoch – nodusu) a paténa (pôvodne miskovitý neskôr tanierikový liturgický predmet
sa skladá z dna a okraja). Na odkladanie hostie slúžila pyxida (nádoba valcového tvaru
s vrchnákom, napr. zo slonoviny, zdobená po bokoch) alebo – v prípade konsekrovanej hostie – cibórium (obvykle v podobnom tvare ako kalich – len s vrchnákom).
731 Metodológiu opisu zvonov aj s detailnou odbornou terminológiou navrhli pre slovenské prostredie
Gembický, Juraj – Lunga, Radek: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika, Košice
2014.
732 Metodológiu opisu zlatníckych liturgických predmetov aj s detailnou terminológiou pozri:
Cónová, Ilona: Metodika spracovania evidencie zlatníckych predmetov so zreteľom na automatizovaný register (Interný materiál, Archív pamiatkového úradu SR Bratislava) 1996, s. 22 – 27
a s. 48–68. K terminológii zlatníckych a textilných liturgík pozri aj Wetter, Evelin: Neskorogotické
zlatníctvo. Úvahy o remeselných a umelecko-geografických súvislostiach. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia, zost. Dušan Buran, Bratislava 2003, s. 529 – 541 a príslušných heslách na
s. 805 – 819.
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Obr. 105: Kalich a paténa.
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Obr. 106: Rôzne druhy relikviárov.

Na verejné vystavenie eucharistie (napr. počas poklony alebo procesie) bola určená
monštrancia (nápisy na monštranciách sú často zo spodu podstavca/základne, ale
môžu byť aj na nohe alebo tele či nadstavci). Gotické monštrancie majú vežičkový tvar
s baldachýnmi, barokové tvar s gloriolou. Medzi časté liturgické predmety s nápismi
patrí pacifikál (zdobený kríž, niekedy s ostatkami svätých) alebo procesný kríž. Zriedkavejšie sa aj u nás možno stretnúť s relikviármi uchovávajúcimi pozostatky svätcov
(niekedy s paleografickými alebo epigrafickými textami dokazujúcimi ich pravosť –
tzv. autentikami). Na osvetlenie slúžili svietniky (candelabrae), paškál (veľká svieca
pri oltári počas veľkonočného a následného obdobia, obvykle s gréckou alfou a omegou
a letopočtom) alebo večné svetlo (zdobená lampa pred svätostánkom). Omšové víno
alebo svätená voda sa v menšom množstve uchovávalo v ampule (podľa toho mohli
byť označené písmenom A ako aqua alebo V ako vinum). K ďalším predmetom používaným pri bohoslužbe patria kadidelnica, kropenička, lavabo. Pri krste sa používala
krstná kanvica a krstná misa (tá bola veľmi často po okrajoch sprevádzaná nápismi
alebo preudonápismi).
Krátke skratky typu IHS sa vyskytujú aj na aj na liturgických odevoch, hlavne na vrchnej reprezentatívnej zložke (kazula, ornát, pluviál, štóla, mitra). Okrem
textilu používaného duchovnými predstavenými na zaodetie, vyšíval alebo maľoval
sa aj textil ktorý bol súčasťou liturgického interiéru (obrus na oltár, antependium),
príp. symbolického znaky spoločenstva veriacich či menšej korporácie – napr. cechu
(zástava upevnená na žrdi, vlajka visiaca na lanku). Väčšina predmetov tohto typu je
uchovávaná v sakristii. 733
Medzi svetské nosiče nápisov patria významné insígnie jednotlivcov či korporácií
(cechová kanvica alebo nádoby na pitie či truhlica), vývesné štíty a znamenia ale aj
zbrane. Z veľkých zbraní sa nápisy vyskytujú napr. na delách, vytváraných obvykle
733 K tomuto typu pamiatok pozri katalóg z výstavy SNM – Historické múzeum: Liturgické textílie,
zost. Eva Hasalová a Alena Piatrová, Bratislava 2015 (v tlači).
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Obr. 107: Gotická monštrancia.

Obr. 108: Kadidelnica a jej súčasti.

zvonolejármi. Hlavnou časťou dela je hlaveň, na ktorú môžu byť upevnené obvykle
dve uši, v zadnej časti hrozno. Nápisy sa zriedka nachádzajú aj na chladných zbraniach
(rituálne meče – najmä katovské) alebo na štítoch (texty s apotropejnou funkciou).
Od neskorého stredoveku sú doložené strelecké terče – obvykle v podobe kruhovej
drevenej dosky s výmaľbou, v mladšom období často sprevádzané nápismi.

209

Juraj Šedivý a kolektív: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických
nápisov. (= Corpus inscriptionum Slovaciae I.1 / Súpis nápisov zo Slovenska I.1).
Univerzita Komenského v Bratislave: Bratislava 2013.
Kľúčové slová: epigrafia – nápisy – antika – stredovek – raný novovek – metodika – terminológia – písmo / Schlüßelwörter: Epigraphik – Inschriften – Antike – Mittelalter – frühe
Neuzeit – Methodik – Terminologie – Schrift
Táto publikácia vznikla s podporou Agentúry pre vedu a výskum na základe projektu
APVV – 0237 – 11.

© Autori / Autoren: 						Juraj Šedivý, Dušan Buran, Miroslav Čovan, 					
											
Zuzana Čovanová Janošíková, František Gahér, 				
											
Juraj Gembický, Walter Koch, Pál Lővei, 						
											
Bibiana Pomfyová, Jiří Roháček, Miroslav Števík, 				
											
Zdenka Šedivá, Zoltán Várady, Henrieta Žažová
Lektorovali / Begutachter: 				Marcela Domenová, Juraj Spiritza
© Fotografie / Fotografien: 				Autori príslušných textov (ak nie je uvedené inak) / 			
											
Autoren des Textes (falls nicht anders angeführt ist)
© Kresby / Zeichnungen: 				Zdenka Šedivá alebo autori príslušných textov (ak nie je
											
uvedené inak) / Zdenka Šedivá oder Autoren des Textes
											
(falls nicht anders angeführt ist)
© Registre / Register:						
Zuzana Čovanová Janošíková, Miroslav Čovan
© Bibliografia / Bibliographie:			František Gahér
© Preklady / Übersetzungen:			Peter Zigman, Juraj Šedivý, Dušan Buran, 						
											
Beáta Pintérová
© Korektúry / Sprachkorrekturen:		Karsten Birke (korektúry nemeckých textov)
© Sadzba: 								
Ľubomír Ďurina
Tlač: Spolok Slovákov v Poľsku, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
ISBN: 978-80-223-3776-2

