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1. Úvod
Príspevok je zameraný na stavebno-technickú analýzu veľkomoravskej (predrománskej) sakrálnej architektúry
v 9. až 10. storočí na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá zahŕňa spôsob murovania, použitie drevenej armatúry v murive, omietanie spôsobom pietra rasa, konštrukciu podláh, zaklenutie okenných a iných konštrukčných otvorov, zaklenutie kostola a použitie importovaného (niekedy luxusného) stavebného materiálu. Doplnkový
výtvarný rozbor zahŕňa maľované kríže a ryté symboly na fasáde kostola. Výsledky analýzy potvrdzujú hypotézu
o pôvode väčšiny veľkomoravských kostolov v karolínskej architektúre, čo korešponduje s výsledkami podobných
umelecko-historických analýz.
Identifikácia pôvodu či proveniencie veľkomoravskej sakrálnej architektúry je dlhodobo diskutovaným problémom, ktorého riešenie sa obvykle hľadá prostriedkami umelecko-historickej a slohovej analýzy (a v jej rámci metódami formálno-dispozičnej, štrukturalistickej a ikonograficko-ikonologickej analýzy; Vančo 2011) ale aj stavebno-technickej analýzy.1 Z hmotného substrátu veľkomoravskej, resp. v širšom význame predrománskej sakrálnej
architektúry2 v 9. až začiatku 10. storočia na území Českej republiky a Slovenskej republiky je možné vybrať viacero
makroskopických stavebno-technických prvkov a detailov, ktoré možno bližšie analyzovať a ktoré môžu prispieť
k identifikovaniu proveniencie veľkomoravskej sakrálnej architektúry. Ako doplnok predmetu skúmania možno rozoberať aj niektoré výtvarné detaily ojedinele zachované vo dvoch dosiaľ stojacich stavbách.3
Priaznivou okolnosťou pre stavebno-technickú analýzu predrománskej sakrálnej architektúry z 9. až začiatku
10. storočia na uvedenom území je, že okrem archeologicky získaných pozostatkov architektúr sa v podstatnej,
resp. prevažnej väčšine ich hmoty zachovali štyri stavby – na území Českej republiky ide o rotundu sv. Petra a Pavla
na Budči v Zákolanoch (medzi rokmi 895 – 915)4 a na území Slovenskej republiky ide o kaplnku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (2. polovica 9. až 1. polovica 10. storočia),5 kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

1 Stavebno-technologickú analýzu považuje J. Maříková-Kubková za v podstate jediný účinný prostriedok hľadania pôvodu včasnostredovekej architektúry v Čechách, na Morava a na Slovensku (Maříková-Kubková 2011, 88). Iní bádatelia však o prínose tejto analýzy pochybujú (napríklad Pomfyová
– Samuel 2015, 52).
2 V tejto práci sa pojem „predrománsky“ uprednostňuje pred všeobecnejším pojmom „včasnostredoveký“. Zdôrazňuje sa tým slohové a umelecko-historické periodizačné hľadisko, nie len historické periodizačné hľadisko, a to bez ohľadu na neustálenosť časového vymedzenia týchto pojmov
(napríklad Pomfyová – Samuel 2015, 52 poznámka 48).
3 Táto štúdia je doplnením skoršej autorovej práce (Illáš 2018a), ktorá bola orientovaná na analýzu stavebno-technických detailov veľkomoravských
kostolov z hľadiska vzťahu centra a periférie.
4 K výskumu a datovaniu rotundy viď predovšetkým Bartošková 2014, 57–66; Čiháková – Müller 2015, 33–35; Líbal 1981; Macek 1992; Šolle 1990.
5 K výskumu a datovaniu kaplnky viď najmä Bahýl et al. 2013; Barta – Bóna 2009; Baxa 2010; Baxa – Ferus – Glaser-Opitzová 2005; Bóna 2015; Botek 2010;
Botek 2014, 106–132; Botek – Erdélyi – Vachová 2013; Botek – Gregorová – Palgutová 2012; Keleši 2016.

114

Martin Illáš

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre...

(okolo roku 900)6 a rotundu sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (medzi rokmi 789 – 873).7 V prípade kaplnky sv. Margity
Antiochijskej v Kopčanoch a kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom nie je v odbornej literatúre doteraz
ustálený názor na obdobie vzniku týchto kostolov,8 avšak v tejto práci sa prijíma v obidvoch prípadoch alternatíva
ich staršieho datovania.
Stručná stavebno-technická analýza, na ktorú sa zameriava táto štúdia, sa týka spôsobu murovania, použitia drevenej armatúry v murive, omietkovej úpravy spôsobom „pietra rasa“, konštrukcie podláh, zaklenutia okenných otvorov,
zaklenutia kostola a použitia importovaného (niekedy luxusného) stavebného materiálu. Keďže dielom stavebných
remeselníkov boli aj rôzne výtvarné detaily stavby, doplnková výtvarná analýza sa týka maľovaných konsekračných
krížov a rytých symbolov na fasáde kostola.
Skúmanie stavebno-technických detailov dovoľuje vzhľadom na ich výpovedné možnosti vysloviť podstatné
závery až po ich komparatívnej analýze. Vzhľadom na účel tohto príspevku, t. j. zistiť a zhodnotiť vzťah veľkomoravských kostolov špeciálne ku karolínskej architektúe, sa komparácia bude primárne týkať architektúry v strednej
a západnej Európe v tej dobe, do ktorej sú jednotlivé príklady predrománskych kostolov na našich územiach datované, to znamená karolínskej architektúry vrátane jej súdobých regionálnych stavebných okruhov (napríklad oblasť
Churského biskupstva). V nevyhnutnej miere sa však bude pozornosť venovať aj iným oblastiam súdobej predrománaksje architektúry. Z tejto komparácie vyplynie konštatovanie o veľmi pravdepodobnom pôvode stavebnej techniky
analyzovaných kostolov v prostredí karolínskej architektúry; tento záver sa bude v prevažnej miere týkať aj proveniencie týchto kostolov. Odpoveď na otázku proveniencie síce prirodzene nemožno paušalizovať, no v jednotlivých
prípadoch sa budú výsledky stavebno-technickej zhodovať s výsledkami umelecko-historickej analýzy.
Identifikovanie proveniencie stavebnej technológie nemožno automaticky stotožňovať s identifikáciou proveniencie stavby ako takej. Pôvod stavebnej techniky je priamou indíciou len pre pôvod stavebných remeselníkov, ktorí
kostol budovali. Tí pochádzali z krajín, kde bol po ich činnosti prakticky nepretržitý dopyt. Na periférnych územiach,
akými boli aj slovanské územia Čiech, Moravy a západného Slovenska, však vykonávali činnosť len zriedkavo, príležitostne či sezónne. Tomu nevyhnutne zodpovedala i kvalita ich diela, no aj tá bola variabilná a relatívna v závislosti od
stupňa rozvinutosti a náročnosti prostredia, do ktorého prichádzali, a od možností stavebníka (zadávateľa stavby),
pre ktorého sa kostol budoval. Čím bol význam stavby väčší a možnosti a postavenie stavebníka vyššie a prestížnejšie, tým aj stavba, ktorú stavební remeselníci pre takého stavebníka budovali, mala vyššiu kvalitu a používali sa v nej
náročnejšie stavebné techniky a nákladnejšie materiály. Náročnejšia stavebná technika je preto indíciou väčšieho
významu stavby a vyšších nárokov jej stavebníka na reprezentáciu a na prestíž stavby (Illáš 2018a, 159–165).
V periférnom prostredí boli títo migrujúci stavební remeselníci prakticky jedinými odborníkmi na výstavbu murovanej architektúry, pretože domáce slovanské obyvateľstvo (aspoň počas väčšiny 9. storočia) jednoducho nemalo žiadne znalosti technológií súvisiacich s vyspelým stavebníctvom. Niektoré z týchto činností síce domáce obyvateľstvo mohlo už ovládať – najmä opracovanie kameňa alebo pálenie vápna (Měřínský 2014, 114) – no nešlo
o ich uplatnenie v klasickom stavebníctve. Analogické situácie neboli zrejme zriedkavé ani pri stavebných projektoch realizovaných vo vyspelom prostredí karolínskej ríše: napríklad pri výstavbe tzv. Einhardovej baziliky v Michelstadt-Steinbachu (815 – 826) lokálne obyvateľstvo zrejme vykonávalo len pomocné práce, kým špecializovanú
stavebno-remeselnú činnosť vykonávali remeselníci obstaraní v niektorom z centier ríše, resp. v prípade náročného
stavebného materiálu (pálené tehly) zrejme až v Itálii, možno priamo v Ríme; aj v tomto prípade bola dostupnosť
špecializovaných stavebných remeselníkov závislá od ich viazanosti na iné stavebné projekty (Ludwig 2016a, 204–205;
Papajanni – Ley 2016, 12, 13 pozn. 5).

6 K výskumu a datovaniu kostola viď najmä Barta – Bóna 2010; Barta – Bóna – Keleši 2015; Baxa – Maříková-Kubková 2010a; Baxa – Maříková-Kubková
2010b; Bóna 2014; Botek 2014, 137–143; Maříková-Kubková – Berger 2011.
7 K výskumu a datovaniu tejto rotundy viď napr. Bóna – Barta 2015; Botek 2014, 132–137; Dorica 2010; Dorica 2015; Dorica 2017; Povinec – Dorica 2018;
Ruttkay 1977.
8 Kaplnku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch datuje do 9. – 10. storočia P. Baxa (napr. Baxa 2010, 144), hoci P. Baxa sám najprv kaplnku datoval
do pol. 10. storočia (podľa ústne prezentovanej informácie P. Baxu na seminári Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“ konanom
11. – 12. novembra 2009 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave bolo toto datovanie pozitívne overené i tzv. astrálnym datovaním ku
dňu sviatku sv. Margity Antiochijskej 12. júla 951). V. Bahýl kaplnku datuje do 2. pol. 10. storočia (Bahýl et al. 2013, 154–158). Najnovšie 14C datovanie
ukazuje do 9. storočia (Bóna 2015, 104). Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom J. Maříková-Kubková a P. Baxa datujú do doby najskôr okolo
alebo po roku 1000 (napr. Baxa – Maříková-Kubková 2010a, 159), kým M. Bóna a P. Barta ho datujú do doby okolo roku 900 (Barta – Bóna 2010, 54–59;
Barta – Bóna – Keleši 2015, 691–709).
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Stavebná technika použitá v stavbe teda určuje priamo len pôvod stavebného remeselníka. S veľkou mierou
pravdepodobnosti možno takto identifikovať aj pôvod toho stavebného remeselníka, ktorý bol zodpovedný za vedenie stavby, a to z dôvodu jeho hlbšej skúsenosti, scestovanosti, dlhšej praxe (Binding 1999, 12–13) ale aj vzdelanosti
a sčítanosti (Čiháková – Müller 2015, 25) a bol zodpovedný aj za projekt stavby, najmä za konkrétne stvárnenie typu
a modelu kostola so všetkými jeho prvkami a charakteristikami (rozmery, konštrukčný plán, štrukturálne prvky stavby a pod.) – nazvime ho staviteľ. Spravidla možno odôvodnene predpokladať, že staviteľ i stavební remeselníci mali
totožný pôvod, tvorili ustálenú skupinu, stavebnú dielňu, prípadne súčasť stavebnej dielne, alebo aspoň pochádzali
z rovnakého prostredia, z ktorého ich zadávateľ stavby obstaral, pozval. V ich domácom prostredí (t. j. v prostredí,
z ktorého pochádzali, ktorého tradíciu si osvojili, v ktorom získali svoju prax a kde pracovali takmer nepretržite)
získavali skúsenosti a osvojovali si postupy zodpovedajúce tamojšej stavebnej tradícii a aplikovali ich pri budovaní
rôznych stavebných diel. Aktivity a charakter diela stavebných remeselníkov a staviteľa, t. j. ich konkrétna stavebno-technická prax použitá v skúmanej stavbe, sú tak významnou indíciou pre hľadanie proveniencie stavby ako takej.

2. Spôsob murovania
Pre väčšinu veľkomoravských, resp. predrománskych kostolov v Čechách, na Morave a na Slovensku je charakteristický spôsob murovania zväčša zo štiepaných alebo hrubo opracovaných plochých alebo nepravidelne kvádrových
lomových kameňov. Nachádzame ho tak v štyroch vyššie uvedených zachovaných stavbách ako aj v archeologicky
odkrytých základoch alebo zvyškoch základového muriva, prípadne v deštruovaných blokoch muriva. Pomerne dobre
je toto murivo zachované v najspodnejších častiach základov II. kostola (stavba B) v Mikulčicicach (Poulík 1957, 248,
264), základov IV. kostola v Mikulčiciach (Poláček – Škojec 2013, 232), základov V. kostola v Mikulčiciach (Poláček –
Škojec 2013, 236; Poláček 2014b, 69), v základoch VI. kostola v Mikulčiciach (tzv. dvojapsidovej rotundy, Poulík 1963,
Tab. III; Poláček – Mazuch – Hladík – Kalčík – Škojec 2014, 230), VIII. kostola v Mikulčiciach (Kouřil 2008, 54; Poláček –
Škojec 2012, 151), IX. kostola v Mikulčicicach (tzv. štvorapsidovej rotundy, Poláček – Škojec 2013, 237; Poláček 2014b,
72), X. kostola v Mikulčiciach (tzv. kostola s príporami, Poláček – Škojec 2012, 152), v tzv. I. kostole (kostol s krížovou
dispozíciou) v Uherskom Hradišti-Sadoch – Na špitálkách (Galuška 1996, 30–31), v I. kostole na Pohansku u Břeclavi (Kalousek 1961, 140–141; Čáp – Dresler – Macháček – Přichystalová 2010, 188–189) a v II. kostole na Pohansku
u Břeclavi (Macháček et al. 2014, 99, 112, 116). V kostole v Modrej je popri skromných zvyškoch najspodnejšieho pôvodného základového muriva dokonca zachovaný odtlačok nadzákladového muriva v maltovej kryhe zachovanej po
deštruovanom murive na vtedajšej pochôdznej úrovni (Cibulka 1958, 38–39). Na tomto odtlačku je zreteľná štruktúra muriva z vyšších častí stavby: zrejmá je tvarová a rozmerová rozmanitosť použitého stavebného materiálu – ide
o zmes hrubo opracovaných plochých kameňov a nepravidelne kvádrových lomových kameňov v nepravidelných
riadkoch. Podobnú skladbu muriva možno pozorovať napríklad v kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom,
kde sa frakcia stavebného kameňa a jeho tvar menia s výškou – v nižších technologických vrstvách prevažovali kamene kvádrových tvarov, vo vyšších vrstvách väčšie či menšie ploché kamene a v najvyšších nepravidelné drobné zväčša
ploché lomové kamene (Bóna 2014, 133–134).
M. Vančo označuje tento spôsob murovania ako petit appareil allongé, alebo ako spôsob murovania majúci charakter akéhosi „barbarizovaného“ isodomon či opus gallicum (Vančo 1998, 125); v prípade opus gallicum však ide o označenie kamenného muriva z vodorovne kladeného lomového materiálu, ktorého typickým znakom je výstuž priečnou
i pozdĺžnou drevenou armatúrou. Dá sa povedať, že typ muriva petit appareil allongé je výsledkom transformácie
stavebných zvyklostí antickej architektúry v prostredí včasnostredovekej strednej a západnej Európy. Opísaná stavebná technika murovania bola bežne používaným spôsobom murovania v areáli merovejsko-karolínskej staviteľskej
tradície, a to v celom rádiu jej vývoja od severného Talianska (teda vrátane langobardskej architektúry) až po Normandiu. Štruktúra tohto typu muriva bola vo všetkých parametroch homogénna: jednotný charakter opracovania
materiálu, jeho kladenie do nepravidelných riadkov na pomerne hrubú vrstvu ložnej malty, previazanie v pozdĺžnom
i priečnom smere (v nemeckej literatúre tzv. „durchbindendes Mauerwerk“, Ley 2016b, 378) ako aj lícovanie stavebného
materiálu na oboch povrchoch stien (t. j. ukladaním kameňa relatívne rovnou lomovou stranou smerom na povrch
steny). Takto usporiadané murivo nemožno označiť ako obojstranne plášťované murivo, t. j. enplekton (za ktoré ho
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považuje J. Maříková-Kubková, 2011, 88), či už grécke alebo rímske (Vitruvius, 80–81; v nemeckej literatúre tzv.
„Schalenmauerwerk“, Ley 2016b, 378). Hoci v petit appareil allongé je stavebný materiál lícovaný a úmyselne kladený tak,
aby vznikol relatívne rovný a úhľadný povrch steny na exteriérovej a interiérovej strane múru, nevznikajú týmto spôsobom samostatné plášťové štruktúry muriva, medzi ktoré by sa umiestňovala heterogénna výplň zalievaná maltou.
Takmer v žiadnom prípade skúmaného muriva nebolo jadro muriva tvorené chaoticky nahromadeným kamenným
materiálom zaliatym maltou, ale murivo malo tú istú štruktúru vnútri i na povrchu. V jednom prípade základového
muriva (nie teda nadzákladového) bolo identifikované striedavé zalievanie nasucho uložených kameňov vo viacerých
vrstvách (III. kostol v Mikulčiciach, tzv. trojloďová bazilika, pred polovicou 9. storočia; Poulík 1975, 74), no i tu sa
zalievanie maltou realizovalo v celej šírke muriva, teda nie iba v jadre muriva, a vrstva stavebného kameňa bola homogénne štruktúrovaná, t. j. bez oplášťovania.
Jediným prípadom veľkomoravského kostola, ktorého murivo má znaky plášťového muriva je rotunda na Kostolci v Ducovom (Ruttkay 1972, 218 Tab. II), kde je na korune najspodnejších vrstiev zachovaného nadzákladového
muriva skutočne badateľná štruktúra pozostávajúca z veľkých plochých precízne lícovaných ale inak nepravidelných
kameňov ukladaných na oboch lícach muriva, medzi ktorými je úzke a veľmi nepravidelne prebiehajúce jadro muriva zložené z drobného kamenného materiálu. V tejto súvislosti je možné upozorniť ešte na kostol údajne z doby
okolo roku 900 na hradisku Holzwiese na vrchu Schanzenberg pri Gars am Kamp v Dolnom Rakúsku (Herold 2014,
219–224). Základové murivo tohto jednoloďového kostola s apsidou bolo obojstranne plášťované, takže išlo skutočne o enplekton (Nowotny 2012, 504, 505; Obenaus 2013, 326; Obenaus 2014, 76). Hradisko patrilo na konci 9. storočia
prechodne do mocenskej sféry Veľkej Moravy. Datovanie tejto stavby je však len hypotetické, isté je len to, že zanikol
pred 13. – 14. storočím. Tento príklad preto zatiaľ nemôže prispieť k analýze stavebnej techniky veľkomoravských
kostolov.
V súdobej karolínskej architektúre 9. storočia (no i v jej staršej či mladšej fáze z 8. a 10. storočia) možno nájsť
oba spôsoby murovania: obojstranne plášťované murivo spravidla z precíznejšie opracovaného materiálu (enplekton)
ako aj jednoducho vrstvené murivo z lícovaných lomových či len hrubo opracovaných kameňov (petit appareil allongé).
Napriek tomu, že petit appareil allongé bolo dominantnou technikou, plášťované murivo možno nájsť napríklad v takých lokalitách ako Aachen (Aula regia, koniec 8. – začiatok 9. storočia; Ley 2016a, 49), Bennwill (kostol sv. Martina,
koniec 8. storočia; Marti 2016, 316), Breuberg (Arnheidenská kaplnka, 7. – 10. storočie; Untermann 2016, 132), Fulda–
Petersberg (kostol sv. Petra, 836/838; Kenner 2016, 167), Hildesheim (kaplnka staršia než dóm, asi 815; Kruse 2016, 61,
62, 65), Ingelheim (falc, koniec 8. storočia; Peisker 2016, 111), Kolín nad Rýnom (starý dóm, asi začiatok 9. storočia;
Back – Hochkirchen 2016, 73), Lauterhofen (zaniknutý kostol, 2. polovica 8. storočia – okolo 800; Hensch 2016b, 282),
Lorsch (vstupná brána kláštora, tzv. „Torhalle“, okolo 900; Papajanni 2016, 184), Michelstadt–Steinbach (Einhardova
bazilika, 815 – 826; Ludwig 2016a, 203), Regensburg (Niedermünster, 8. storočie; Wintergerst 2016, 235), Seligenstadt
(Einhardova bazilika, 830 – 840; Ludwig 2016b, 217) alebo Sulzbach (Kernburg, 9. storočie; Hensch 2016d, 365, 369).
Možno ho nájsť aj v kombinácii s petit appareil allongé dokonca v tej istej stavbe – napríklad v kaplnke Panny Márie
v Aachene (794 – 803, Heckner – Schaab 2016, 30). Jednoducho vrstvené murivo z obojstranne lícovaných lomových
a len hrubo opracovaných kameňov – teda petit appareil allongé – sa ani v týchto prípadoch nehodnotí ako enplekton
(napríklad Michelstadt-Steinbach, Einhardova bazilika, 815 – 826; Ludwig 2016a, 205).
Prevažujúce použitie spôsobu murovania zväčša zo štiepaných alebo hrubo opracovaných plochých alebo nepravidelne kvádrových lomových kameňov (petit appareil allongé) v našej predrománskej architektúre možno teda
považovať za významnú indíciu pôsobenia stavebných remeselníkov z oblasti merovejsko-karolínskeho staviteľstva.
Značná rozšírenosť používania tejto stavebnej techniky ale neumožňuje určiť konkrétny región, s ktorým by stavebná technika použitá vo veľkomoravských kostoloch mala užšiu súvislosť, t. j. či išlo o západné alebo južné oblasti
areálu merovejsko-karolínskeho staviteľstva.
Na území Moravy a západného Slovenska možno v niektorých predrománskych kostoloch identifikovať aj iné
spôsoby murovania. V časti základov IV. kostola v Uherskom Hradišti – Starom Měste (rotunda sv. Michala, 2. polovica 9. storočia) bola časť muriva budovaná technikou opus spicatum (Hrubý 1965, 187). V základoch baziliky na Bratislavskom hrade (okolo polovice alebo 2. polovica 9 storočia; Štefanovičová 1975, 59–61) a v najstarších častiach kostola
sv. Emmeráma na Nitrianskom hrade (asi z 2. tretiny 10. storočia; napríklad Bednár – Poláková – Šimkovic 2010, 11,
20–21) bolo identifikované murivo budované spôsobom opus quadratum. V bazilike na Bratislavskom hrade pritom
nešlo o enpletkon ale o homogénne štruktúrované murivo. Na Nitrianskom hrade sa zo zistených situácií nedá zistiť,
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či išlo o enplekton alebo nie. Murivo kostola na Devínskom hrade (2. polovica 9. storočia) bolo konštruované metódou
opus incertum s hojným sekundárnym využitím opracovaného rímskeho stavebného materiálu (Plachá – Hlavicová 2011,
74–75); ani v tomto prípade nešlo o enpletkon ale o homogénne štruktúrované murivo. Tieto osobitné spôsoby murovania síce môžu byť indíciou konkrétnej proveniencie, no opäť nemožno ich význam paušalizovať. Pokiaľ ide o opus
quadratum na Nitrianskom hrade, nemožno tento spôsob murovania považovať za presvedčivý doklad odlišnej proveniencie než mali tie veľkomoravské, resp. predrománske kostoly, ktoré boli vybudované technikou petit appareil allongé
(ako sa domnieva J. Maříková-Kubková, Maříková-Kubková 2010, 24; Maříková-Kubková 2011, 89). Viac či menej pravidelné kvádrové murivo je totiž doložené v rovnakých obdobiach (karolínska a otónska architektúra) i na totožných
územiach ako petit appareil allongé, t. j. najmä v Porýní, Bavorsku, Sasku i v iných oblastiach, napríklad v lokalitách ako
Aachen (kaplnka Panny Márie, 794 – 803; Heckner – Schaab 2016, 17–29), Breuberg (Arnheidenská kaplnka, 7. – 10.
storočie; Untermann 2016, 132), Corvey (opátsky kostol, Westwerk, 873–885; Lobbedey 2016, 85–86), Fulda-Petersberg
(kostol sv. Petra, 836/838; Kenner 2016, 169), Fulda – Ratgarova bazilika (819, Matl 2016b, 154–156), Hildesheim
(kaplnka staršia než dóm, asi 815; Kruse 2016, 61, 63, 68), Kolín nad Rýnom (starý dóm, asi začiatok 9. storočia; Back –
Hochkirchen 2016, 73–75), Lauterhofen (zaniknutý kostol, 2. polovica 8. storočia – okolo 800; Hensch 2016b, 283),
Lorsch („Torhalle“, okolo 900; Papajanni 2016, 180–186), Michelstadt-Steinbach (Einhardova bazilika, 815 – 826;
Ludwig 2016a, 203–211), Seligenstadt (Einhardova bazilika, 830 – 840; Ludwig 2016b, 217–223), Reichenau-Oberzell (kostol sv. Juraja, koniec 9. – 1. polovica 10. storočia; Löbbecke – Lung 2016, 303–305) alebo Ženeva (katedrála,
2. polovica 8. storočia; Bonnet 2016, 321–323). Presvedčivejšou indíciou proveniencie kostola môže byť opus incertum
použité v kostole na Devínskom hrade. Tento spôsob murovania sa vo včasnom stredoveku udržal od neskorej antiky ako takmer výlučná murovacia technika v Dalmácii a na Istrii (Marasović 2008, 291), pričom v karolínskej sakrálnej
architektúre je prakticky neznámy. Táto skutočnosť vo vzťahu ku kostolu na Devíne predstavuje spolu s dispozíciou a konštrukciou jeho pôdorysu ďalšiu indíciu pre jeho dalmátsku provenienciu (Illáš 2011b, 29–38; Illáš 2018b,
14–34). Použitie techniky opus spicatum opäť neukazuje na konkrétnu oblasť, pretože ide o staršiu antickú a pomerne
rozšírenú stavebnú techniku. Vyskytuje sa však aj v merovejskej a karolínskej architektúre a tak ako v prípade rotundy sv. Michala aj tam ide len o doplnkové použitie v častiach základového i nadzákladového muriva, napríklad
v Regensburgu-Niedermünsteri (8. storočie, Wintergerst 2016, 235–239), Bennwile (kostol sv. Martina, koniec 8. storočia; Marti 2016, 316), Linzi (kostol sv. Martina; Kaltenegger 2003, 493), Cazise (kaplnka sv. Martina, 7. – 8. storočie;
Sennhauser 2003a, 732) alebo Oberlindharte (kostol sv. Jána Krstiteľa, asi 9. storočie; Codreanu-Windauer 2010, 215).

3. Použitie drevenej armatúry v murive
Použitie drevených komponentov vo veľkomoravskej sakrálnej architektúre je vo viacerých stavbách doložené
v rozličnom rozsahu. Okrem použitia dreva a prútia ako podstatných nosných konštrukcií v jednoznačne drevokamenných kostoloch ako je VII. kostol v Mikulčiciach (Poulík 1963, 77–83; Kouřil 2010, 57–58; Poláček – Škojec 2013,
151), II. kostol na Pohansku u Břeclavi (Macháček et al. 2014, 117–118, 121) a snáď aj prvá fáza II. kostola v Mikulčiciaciach (tzv. stavba „B“, Poláček 2016, 22), je použitie drevených a prútených prvkov doložené aj vo viacerých
celokamenných kostoloch. Dokladom ich prítomnosti sú v prevažnej miere odtlačky dreva a prútia alebo priamo
zvyšky takého organického materiálu v maltách a omietkach: v tzv. I. a III. kostole v Uherskom Hradišti – Starom
Měste (Böhm 1955, 353, 356; Galuška 2010, 162, 167; Hrubý 1955, 276, 277), v I. kostole na Pohansku u Břeclavi
(Kalousek 1961, 144), vo viacerých kostoloch v Mikulčiciach (Poláček 2014a, 89, 90, 91; Poulík 1955, 314; Poulík 1957,
263); detailne o jednotlivých dokladoch I. Hammer (2008, 118–121). Ojedinele ide aj o kapsy pre zvislé drevené
stĺpy v murive v VIII. kostole v Mikulčiciach (Poláček 2014a, 90; Poláček – Škojec 2012, 151); podobný doklad takého
použitia dreva v murive je známy aj zo IV. kostola v Mikulčiciach (Misar 2008, 88, 92). Pozitívne nálezy stavebného
dreva v intaktnom murive v kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom a v kaplnke sv. Margity Antiochijskej
v Kopčanoch pomáhajú do určitej miery objasniť funkciu niektorých drevených komponentov v kamennom murive.
V murive kostola v Kostoľanoch pod Tríbečom boli identifikované priečne dutiny– v jednom prípade so zachovaným fragmentom dreva – ktoré sú zvyškom drevenej lešenárskej konštrukcie ukotvenej počas výstavby kostola
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priamo v murive (Barta – Bóna 2010, 54–56). V tomto prípade síce nejde o použitie dreva ako konštrukčnej súčasti
kostola, ale ide o doklad, ktorý umožňuje vysvetliť výskyt dreva v murive.
V murive kaplnky v Kopčanoch bolo rovnako identifikované podobné použitie lešenárskeho dreva. Popritom
boli vo vnútri muriva lode vo dvoch úrovniach nad sebou identifikované zamurované horizontálne uložené trámy,
ktoré prebiehali celou dĺžkou muriva (Bóna 2014, 142 ref. 32) a v oboch štítoch lode boli objavené horizontálne dutiny na trámy, pričom v jednej z nich bol objavený pôvodný drevený hranol (Botek – Erdélyi – Vachová 2013, 38–39).
Drevené stavebné komponenty veľkomoravských kostolov sa niekedy považujú za znak jednoduchosti až primitívnosti veľkomoravského staviteľstva (napríklad Hammer 2008, 137, 139; Hammer – Misar 2001, 146; Pomfyová –
Samuel 2015, 50). Tento názor nemožno v žiadnom prípade zovšeobecňovať vo vzťahu ku všetkým dokladom použitia drevených stavebných komponentov. V stredovekej architektúre totiž nie je použitie drevených horizontálnych
konštrukčných prvkov v murive ničím neznámym – ide o tzv. armovacie trámy (v nemeckej literatúre sa spravidla
označujú ako „Armierungsbalken“, no aj inak, viď napríklad Ley 2016b, 379). Funkcia horizontálnych drevených
trámov je trojaká: majú zabezpečiť vnútorné zviazanie murív, rozložiť odstredivé sily vyvolané hmotnosťou klenby
alebo poskytnúť murárom pomôcku pre dodržanie horizontálnej orientácie muriva. Zväčša išlo zrejme hlavne o statické opatrenie. Použitie týchto prvkov v murive je známe v merovejskej a karolínskej architektúre, napríklad Aachen
(kaplnka Panny Márie, 794 – 803, a Aula regia, koniec 8. – začiatok 9. storočia; Ley 2016a, 55; Maintz 2016, 42–45),
Domat/Ems (kostola sv. Petra, okolo 800; Jecklin-Tischhauser 2016a, 339), Frankfurt nad Mohanom – Höchst (kostol
sv. Justina, polovica 9. storočia; Kenner – Papajanni 2016, 143), Michelstadt-Steinbach (Einhardova bazilika, 815 – 826;
Ludwig 2016a, 203–204, 212), Mohuč (dóm sv. Jána, 1. fáza, 2. polovica 7. – 1. polovica 8. storočia; Kleiner 2016,
125) alebo Müstair (kostol sv. Jána, 775; Goll 2016, 357–358), ale aj v románskej architektúre, napríklad v Nivelles
(katedrála sv. Gertrúdy, 1. polovica 11. storočia; Blain – Maggi – Hoffsummer 2015, fig. 14) alebo v Žiline – Dolných
Rudinách (kostol sv. Štefana Kráľa, 13. storočie; Dorica 2010a, 195–196). Po posúdení uvedených prípadov vyspelej
západoeurópskej predrománskej či ranorománskej architektúry je zrejmé, že armovacie trámy nie sú dokladom jednoduchej či primitívnej stavebnej techniky ani výsledkom činnosti neskúsených stavebných remeselníkov, ktorí snáď
mali preferovať kombináciu drevo-kamenného muriva. Práve naopak – armovacie trámy sa používali aj v stavbách
reprezentačnej povahy a vysokej stavebno-remeselnej úrovne. Použitie takýchto statických opatrení v murive svedčí
o tom, že stavební remeselníci mali veľký záujem o kvalitu a stabilitu murív a pristupovali k budovaniu náročných
a nákladných stavieb s väčšou starostlivosťou, než pri stavbách periférneho významu, kde sa armovacie trámy spravidla nevyskytovali.
Skutočnosť, že drevené armovacie trámy alebo iné podobné komponenty sa používali ako bežná stavebná technika, a to aj v stavbách vyššej úrovne, dovoľuje pochopiť aj doklady výskytu drevených stavebných prvkov vo veľkomoravských kostoloch. Početné odtlačky dreva a zvyšky drevených triesok či vláken v maltách a omietkach môžu
byť dokladom použitia lešenárskeho dreva ako aj armovacích trámov a to veľmi pravdepodobne aj vo viacerých
úrovniach muriva. Mohlo pritom ale ísť aj o použitie iných drevených komponentov ako sú napríklad pomúrnice
(taký príklad poznáme vo vyššie uvedenom Müstaire) a iné podobné súčasti krovu či drevené veraje dverí alebo drevené rámy alebo preklady okien (ako napríklad okno na veži kostola v Meschede z rokov 897 – 913, Jäggi 2009, 419,
alebo dve okná z 11. storočia v kostole sv. Juraja v Reichenau-Oberzell, Löbbecke – Lung 2016, 304–305). V týchto
prípadoch by na rozdiel od armovacích trámov išlo o drevené prvky, ktoré neboli uzavreté v jadre muriva, ale ktoré
vychádzali na povrch muriva a boli tak v priamom kontakte s omietkou, na ktorej zanechali stopy. Dokonca ani v prípade armovacích trámov nemuselo ísť vždy o komponent umiestnený v jadre muriva, ale mohlo ísť o trám, ktorý
v celej svojej dĺžke vystupoval na povrch muriva. Takým príkladom je záver dreveného krovu vychádzajúci na povrch
muriva vo východnom štíte katedrály sv. Gertrúdy v Nivelles; tento krajný úsek krovu tak slúžil zároveň aj ako armatúra muriva štítu. Vylúčiť nemožno ani drevené predoltárne priečky,9 ktoré mohli byť pokryté omietkovou úpravou,
alebo iné komponenty súvisiace s výtvarnou výzdobou interiéru (príkladom sú drevené kolíky v murive slúžiace ako
opora štukovej výzdoby vo Westwerku opátskeho kostola v Corvey datovené do roku 880, Gai 2011, 132; Ringbeck et
al. 2012, 17, 21, 37, 38; Eißing 2019, 34).
S ďalšími drevenými komponentmi, po ktorých sa v maltách a omietkach mohli zachovať odtlačky, treba vo zvýšenej miere počítať v stavbách, v ktorých boli pravdepodobne prítomné náročnejšie drevené interiérové konštrukcie
9 K dokladom a rekonštrukcii drevených predoltárnych priečok v neskorej anitke a včasnom stredoveku vo východo-alpskom regióne pozri napríklad
Marstaller 2018.
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ukotvené v murive alebo opierajúce sa o steny. Takou stavbou bol zrejme III. kostol v Mikulčiciach (tzv. trojloďová
bazilika), ktorej západná prístavba (konkrétne jej východná polovica) mohla byť viacpodlažnou „Westbau“ s interiérovými drevenými konštrukciami, ktorých zuhoľnatené trosky boli odkryté v interiéri tejto miestnosti (Poulík
1975, 75).10 Podobným prípadom bol zrejme i VI. kostol v Mikulčiciach (tzv. dvojapsidová rotunda), ktorej západná
apsida bola pravdepodobne valcovou vežou s drevenými podlažiami v interiéri (tak západnú apsidu tohto kostola
interpretujú Richter 1965, 185–186, 196–197; Konečný 1975–1976, 18–22; Konečný 1978, 385–389; Vančo 2000, 40–48;
Illáš 2011c, 645–646; v popularizačnej rovine viď rekonštrukcia R. Míku, M´PLAN, s. r. o., Kouřil – Galuška – Košta –
Foltýn – Teasřová 2014, 459). Takmer s istotou možno s interiérovými drevenými konštrukciami počítať v X. kostole
v Mikulčiciach (tzv. kostola s príporami), kde sa v lodi nachádzala pravdepodobne drevená empora, na ktorú zrejme
viedlo drevené schodisko ukryté v západnej vežovitej prístavbe kostola (Illáš 2011a, 262–263; vydarenejšiu rekonštrukciu ponúka R. Míka, M´PLAN, s. r. o., Kouřil – Galuška – Košta – Foltýn – Tesařová 2014, 460).
Pokiaľ ide o doklady použitia prúteného alebo slameného výpletu ako stavebného komponentu, aj pre ten je
možné nájsť v karolínskej architektúre analógiu. Odtlačky prúteného alebo slameného výpletu na zadnej strane
omietok možno interpretovať ako doklad použitia plochého dreveného stropu pokrytého v interiéri prúteným alebo
slameným palachom, na ktorý sa aplikovala omietka. V prípade konkávnych omietok s odtlačkom prútia alebo slamy
na zadnej strane možno uvažovať aj o drevenej valenej klenbe pokrytej prúteným alebo slameným palachom, ktorý
bol následne omietnutý.11 Túto interpretáciu podporuje nález zvyškov drevenej valenej klenby omietanej na prútený
palach v krypte prvej fázy opátskeho kostola v Corvey (Nemecko, medzi rokmi 822 – 844; Ringbeck et al. 2012, 29;
Lobbedey 2016, 84).
Prútený palach alebo výplet sa preukázateľne používal aj ako súčasť debnenia pri murovaní okenných otvorov, čo
je doložené v dalmátskej ranorománskej architektúre (Marasović 2008, 292–293); doklad tohto špecifického použitia
prúteného výpletu však vo veľkomoravskej architektúre nie je známy.
Na základe uvedeného možno vysloviť záver, že použitie dreva alebo prútia bolo v predrománskej i ranorománskej architektúre tak v západnej Európe ako aj na našom území bežnou praxou aj pri budovaní celokamenných kostolov. Možno tak odmietnuť tézu, že veľkomoravské kostoly s početnými dokladmi použitia drevených a podobných
stavebných prvkov boli stavbami z hrazdeného muriva, ako sa dmnievajú napríklad V. Hrubý alebo I. Hammer a M.
Misar (Hrubý 1955, 276, 277; Hammer – Misar 2001, 146).

4. Omietková úprava „pietra rasa“
Vo všetkých štyroch vyššie uvedených zachovaných predrománskych stavbách v Čechách a na Slovensku, t. j.
v Budči, Kopčanoch, Kostoľanoch pod Tríbečom a Nitrianskej Blatnici, bola ako primárna povrchová úprava muriva identifikovaná tzv. príterková omietka. Možno ju definovať ako povrchovú úpravu kamenného muriva vytvorenú
roztieraním ložnej malty vytlačenej pri kladení muriva po jeho vertikálnom povrchu, čiže jej „pritieraním“. Takto
upravený povrch sa ešte miestami dopĺňal dodatočne pridanou maltou s cieľom prekryť zvlášť nepravidelné miesta
s nedostatkom vytlačenej ložnej malty. Výsledným stavom bol nejednotne a nerovnomerne maltou pokrytý nerovný
povrch muriva, z ktorého takmer všade vystupujú z malty holé líca kameňov.
Totožná povrchová úprava je doložená aj v zachovaných spodných úsekoch nadzákladového muriva v rotunde
na Kostolci v Ducovom (Ruttkay 1976, 192; Ruttkay 1977, 135). Túto povrchovú úpravu možno predpokladať aj
v VIII. kostole v Mikulčiciach, v ktorého deštrukcii sa nezistili žiadne zvyšky omietok, takže zrejme žiadne skutočné
omietky nemal (Kouřil 2008, 55).
Je pravdepodobné, že aj v ďalších veľkomoravských kostoloch bola povrchová úprava roztieraním vytlačenej
ložnej malty primárnou povrchovou úpravou, na ktorú sa neskôr naniesla mladšia celoplošá omietka. Možno sa
tak domnievať na základe niektorých vlastností zlomkových nálezov omietok svedčiacich o ich rýchlejšom schnutí.
K tomuto rýchlemu schnutiu omietky došlo po nanesení na podklad, ktorý bol výrazne savý. Povrchom, ktorý mal
výrazné absorbčné vlastnosti, mohlo byť drevo, ale mohlo ním byť aj staršie, už preschnuté a preto porézne murivo
10 O tejto interpretácii západnej prístavby III. kostola v Mikulčiaich viac v pripravovanej autorovej práci.
11 Stavebnú techniku drevenej valenej klenby v rozvitejšej forme opisuje napr. Vitruvius (Vitruvius, 239–241).

120

Martin Illáš

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre...

(Hammer 2008, 121). Týmto murivom mohlo byť také, ktorého povrch bol upravený len nesúvislou, nerovnomerne
a v tenkej vrstve rozotrenou príterkovou omietkou. Skutočná celoplošná omietka by tak bola nanesená na pôvodnú
primárnu príterkovú úpravu až neskôr, možno aj s niekoľkoročným odstupom. Tento vývoj povrchovej úpravy je
s veľkou pravdepodobnosťou doložený v kostole na Devínskom hrade (Hammer 2008, 140).
Uvedený typ jednoduchej povrchovej úpravy muriva má označenie pietra rasa (Ley 2016b, 376; Papajanni – Ley
2016, 11–12). Vyskytoval sa počas celého stredoveku.12 Mohol mať viac variantov, napríklad s plytkým ryhovaným
kvádrovaním (Ley 2016b, 376) alebo „strieškovitým“ zotretím murárskou lyžicou len smerom dole cez líce nižšie
uloženého kameňa (v kostole sv. Jána v Müstaire, Švajčiarsko, 775; Goll 2016, 352, 353 Abb. 19).
V merovejskej a karolínskej architektúre v Nemecku či Švajčiarsku je pietra rasa známa v totožnej jednoduchej
forme, akú poznáme z predrománskych kostolov v Čechách a na Slovensku, napríklad v lokalitách Aachen (kaplnka
Panny Márie, 794 – 803, Aula regia, koniec 8. – začiatok 9. storočia; Heckner – Schaab 2016, 27; Ley 2016a, 49), Cazis
(kostol sv. Martina, 7. – 8. storočie; Sennhauser 2003b, 66), Corvey (Westwerk opátskeho kostola, 873 – 885; Lobbedey
2016, 87–88), Frankfurt nad Mohanom – Höchst (kostol sv. Justina, polovica 9. storočia; Kenner – Papajanni 2016,
148–149), Chur (kostol sv. Martina, 2. polovica 8. storočia; Descoeudres 2016, 327), Ingelheim (cisárska falc, koniec
8. storočia; Peisker 2016, 114), Lorsch (vstupná brána kláštora „Torhalle“, okolo 900; Papajanni 2016, 180), Mohuč
(kostol sv. Jána, 2. fáza, 2. polovica 8. – 1. polovica 10. storočia; Kleiner 2016, 125 Abb. 5, 126), Müstair (kostol sv.
Jána, 775, kaplnka sv. Kríža, 785 – 788; Goll 2016, 352), Penk (kostol sv. Leonharda, okolo 900; Hensch 2016c, 293),
Regensburg (kostol sv. Emmeráma, koniec 8. storočia; Schnieringer 2016, 245), Reichenau-Oberzell (kostol sv. Juraja,
koniec 9. – 1. polovica 10. storočia; Löbbecke – Lung 2016, 302, 304, 305), San Vittore (kaplnka sv. Lucia, 780 – 850;
Guex 2016, 363), Tomils (kostol sv. Maurícia, prestavba okolo 800; Jecklin-Tischhauser 2016b, 368, 370) alebo Sabiona-Säben/Klausen (zaniknutý kostol, 2. polovica 7. storočia; Nothdurfter 2003, 306). Pietra rasa sa tu vyskytuje tak
v jednoduchých kostoloch ako aj v nákladných stavbách často reprezentačnej povahy.
Pokiaľ ide o konkrétne umiestnenie tejto omietkovej úpravy v samotnej stavbe, možno ju nájsť v takých častiach stavby, ktoré neboli bežne dostupné alebo ktorých estetická úprava nebola podstatná, napríklad v podkroviach.
Technikou pietra rasa však mohol byť upravený aj celý povrch stavby. Pietra rasa mohla byť finálnou pohľadovou
úpravou alebo len podkladovou primárnou úpravou pripravenou pre následnú skutočnú omietku, hoci tá sa nakoniec
nemusela realizovať. Práve takú situáciu, kedy úprava formou pietra rasa slúžila ako podklad pre plánovanú neskoršiu
plnohodnotnú omietku, možno odôvodnene predpokladať v tých veľkomoravských kostoloch, kde bola omietka
nanesená na starší už preschnutý a vysoko absorpčný povrch upravený pôvodne len technikou pietra rasa.
Povrchová úprava muriva technikou pietra rasa nebola iba akýmsi primitívnym a nenáročným zapracovaním vytlačenej ložnej malty, ale mala svoju vlastnú technickú funkciu. Cieľom síce bolo upraviť najzákladnejším spôsobom
povrch muriva, ale predovšetkým tak malo dôjsť k prekrytiu špár medzi kameňmi maltou a k zabezpečeniu ochrany
muriva pred zatekaním a pred deštrukčným pôsobením zamŕzajúcej vody; s týmito funkciami omietkovej úpravy pietra rasa súvisí aj jej pomenovanie „zarovnávacia omietka“ (v nemeckej literatúre tzv. „Ausgleichsmörtel“, Ley 2016b, 376).
Pietra rasa je teda technika povrchovej úpravy, ktorá bola použitá totožným spôsobom i v analogickom kontexte
tak v karolínskej architektúre ako aj v našich predrománskych stavbách, čo je opäť dôležitou indíciou vzájomnej
súvislosti. Aplikácia povrchovej úpravy spôsobom pietra rasa pritom dovoľuje spochybniť súvislosť s dalmátskou
architektúrou, v ktorej sa ako povrchová úprava aplikovalo celoplošné omienutie (Marasović 2008, 292). Treba ale
upozorniť, že v niektorých dalmátskych stavbách sa nedochovali ani len zvyšky pôvodnej celoplošnej omietky, takže
aplikáciu úpravy pietra rasa nemožno celkom vylúčiť.
Zdá sa, že v prípadoch, kedy úprava technikou pietra rasa bola finálnou povrchovou úpravou, mohla napriek svojej
nedokonalosti a provizórnosti slúžiť aj ako podklad pre polychrómiu. Vyplýva to z nálezu fragmentov malieb na primárnej povrchovej úprave opatrenej len vápenným náterom v kaplnke v Kopčanoch (Botek 2014, 109–110; Botek –
Gregorová – Palgutová 2012, 58). Stopy polychrómie boli identifikované aj na fragmentoch povrchovej príterkovej úpravy v rotunde na Kostolci v Ducovom (Ruttkay 1976, 192; Ruttkay 1979, 66).

12 Spôsob omietania pietra rasa sa používal napríklad i v najstaršej meštianskej architektúre Bratislavy v 13. – 14. storočí, hoci v dotknutej odbornej
literatúre sa identifikovaná omietková úprava týmto pojmom neoznačuje (napríklad Lesák – Staník 2004, 110, 116; Musilová – Štassel 1988, 72; Snopko –
Melicherčík 1981, 277; Zemková 1988, 49).
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5. Konštrukcia podláh
Vo veľkomoravských, resp. ostatných predrománskych kostoloch z 9. a začiatku 10. storočia v Čechách, na Morave a na Slovensku vrátane štyroch zachovaných boli identifikované rozličné spôsoby podlahových úprav.
V II. kostole v Mikulčiciach bola v prvej fáze (tzv. stavba „B“, zrejme drevený kostol na kamennej podmurovke)
aplikovaná liata maltová podlaha, v druhej fáze (stavba „A“, kamenný kostol) bola položená kamenná dlažba (Poulík
1957, 246).
V III. kostole v Mikulčiciach (tzv. troloďovej bazilike) bola v trojlodí použitá liata maltová podlaha (Poulík 1959,
37; počas pôvodného výskumu boli jej zvyšky nachádzané vo výplni interiérových hrobov, Klanica et al. 2019, 56, 57,
120). Je zaujímavé, že pri revíznom výskume tu nebola zistená žiadna podlahová úprava (Poláček – Škojec 2013, 150).
Nie je však jednoznačné, či možno z tohto zistenia vyvodzovať všeobecný záver o nedochovanosti podlahovej úprav
v tomto kostole, pretože prinajmenšom v západnej prístavbe tohto kostola, v tzv. narthexe, sa mohli zvyšky podláh
zachovať. V tejto časti stavby boli počas prvého výskumu v 50. rokoch odkryté zuhoľnatené drevá pochádzajúce
z nadzemných drevených konštrukcií, ktoré pri požiari deštruovali na vtedajšiu interiérovú podlahu tzv. narthexu
(Poulík 1975, 75). Z toho vyplýva logický predpoklad, že pôvodná podlahová úprava interiéru by sa mala nachádzať
bezprostredne pod zuhoľnatenými troskami zborených drevených konštrukcií.
IV. kostol v Mikulčiciach mal liatu maltovú podlahu (Poláček – Škojec 2012, 232–233).
V. kostol v Mikulčiciach mal údajne kamennú dlažbu (Poulík 1975, 95).
V VI. kostole v Mikulčiciach (tzv. dvojapsidovej rotunde) bola použitá maltová podlaha liata na štetové lôžko
(Poulík 1963, 15).
VII. kostol v Mikulčiciach mal podlahu tvorenú zrejme iba ušliapanou hlinou; pôvodne sa tu predpokladala drevená podlaha (Kouřil 2010, 58).
V VIII. kostole v Mikulčiciach nebola zistená žiadna náročnejšia podlahová úprava, len nepokrytá hlinená dlážka
(Kouřil 2008, 55).
IX. kostol v Mikulčiciach (tzv. štvorapsidová rotunda) mal liatu maltovú podlahu zdobenú ornamentom z vtlačených keramických črepov (Poulík 1975, 114).
V I. kostole na Pohansku u Břeclavi (na veľmožskom dvorci) bola v apside a v lodi položená maltová podlaha
liata na štetové, resp. kamenné lôžko. V apside bola neskôr podlaha zvýšená totožnou technikou (Macháček et al. 2014,
88). V sekundárne pristavanej predsieni tohto kostola bola položená kamenná dlažba (Dostál 1975, 101).
V II. kostole na Pohansku u Břeclavi (na severovýchodnom podhradí) bola podlaha zrejme tvorená maltovým
poterom (Macháček et al. 2014, 122).
Kostol sv. Jána v Modrej mal liatu maltovú podlahu (Galuška 2010, 179).
I. kostol v Starom Měste („Na valách“) mal maltovú podlahu liatu na štetové lôžko a na povrchu bola upravená hladeným posypom tehlových črepov (terrazzo; Hrubý 1955, 277; Galuška 2010, 162).
III. kostol v Starom Měste („Špitálky“; Galuška 2010, 167) a IV. kostol v Starom Měste („Na dědině“; Hrubý 1967,
50) mali maltovú podlahu liatu na štet.
Vo východnej časti chrámu v Sadoch-Na špitálkách v Uherskom Hradišti (tzv. kostol s krížovou dispozíciou)
bola použitá maltová podlaha liata na štetovom lôžku a na povrchu upravená posypom tehlových črepov (terrazzo),
možno bola doplnená aj kamennou dlažbou (Galuška 1996, 42; Hammer 2008, 145).
V západnej časti toho istého chrámu bola položená kamenná dlažba (Galuška 1996, 57).
Pohrebná kaplnka pristavaná zo severu k uvedenému chrámu mala maltovú podlahu liatu priamo na hlinený
povrch a malá rotunda nachádzajúca sa západne od chrámu mala maltovú podlahu liatu na štetovom lôžku (Galuška
1996, 65, 72).
V rotunde na Kostolci v Ducovom nebola pri výskume identifikovaná podlahová úprava. To je však podobne ako
pri III. kostole v Mikulčiaicach otázne, pretože v apside rotundy sa nachádzala stavebná deštrukcia konchy (Ruttkay
1977, 135), pod ktorou by sa logicky dala očakávať prítomnosť pôvodnej podlahovej úpravy, na ktorú trosky konchy
spadli.
Malá, pravdepodobne drevená kaplnka vybudovaná na kamennej podmurovke na Chocheli pri Skalke nad
Váhom mala podlahu tvorenú len hlineným výmazom (Hanuliak 2001, 161).
V bazilike na Bratislavskom hrade sú doložené nepatrné zvyšky kamennej dlažby (Štefanovičová 1975, 59).
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Pokiaľ ide o X. kostol v Mikulčiciach (tzv. kostol s príporami) a kostol na Devínskom hrade neboli v nich identifikované žiadne podlahové úpravy, resp. údaje o podlahovej úprave neboli publikované. V kostole na Devíne sa síce
uvažovalo o tehlovej podlahe alebo o drevenej podlahe, ale išlo iba o ničím nepodložené hypotézy (Mencl 1937, 42).13
Rotunda na Budči mala podlahu v lodi tvorenú kamennou dlažbou a v apside mala hrubú liatu maltovú podlahu
ležiacu na úrovni zvýšenej oproti podlahe v lodi (Šolle 1990, 171–180).
V kaplnke v Kopčanoch bola podlaha tvorená len ušliapanou hlinou. V predsieni tohto kostola ležala úroveň
podlahy o 20 cm vyššie ako úroveň podlahy v lodi a presbytériu (Baxa – Ferus – Glaser-Opitzová 2005, 3).
Kostol v Kostoľanoch pod Tríbečom mal v predrománskej fáze svojho vývoja zrejme dve rôzne podlahové
úpravy. V staršej etape tvorila podlahu zrejme pôvodná nerovná úroveň terénu, ktorá bola upravená zarovnanou
maltovinou a na nej položenou drevenou doskovou podlahou. Úroveň podlahy v lodi a v presbytériu bola rovnaká
(Bóna 2014, 137, 139). V mladšej etape bola podlaha upravená jednak zvýšením jej úrovne v presbytériu násypom
a jednak položením maltovej podlahy zdobenej ornamentom vtlačených sivých a bielych kamienkov (Baxa – Maříková-Kubková 2010b; Bóna 2014, 145).
Rotunda v Nitrianskej Blatnici mala podlahu tvorenú len vápenným poterom (Ruttkay 1977, 244–245).
Uvedené podlahové úpravy objavené v jednotlivých kostoloch predstavujú po stránke materiálovej skladby
a technologickej náročnosti rôznorodé typy. Podľa týchto dvoch kritérií stúpa kvalitatívna úroveň podlahovej úpravy
od podlahy z ušliapanej hliny cez vápenný poter, drevenú podlahu, liatu maltu, liatu maltu na štetovom lôžku, liatu
maltu s tehlovým posypom (terrazzo), liatu maltu s „mozaikovým“ vzorom až po kamennú dlažbu. Použitie jednotlivých spôsobov konštrukcie podlahy pritom korešponduje s náročnosťou ostatných stavebno-technických detailov
stavieb a tým zrejme aj s ich významom a s možnosťami ich stavebníka a jeho požiadavkami na reprezentáciu stavby.
V uvedených veľkomoravských, resp. predrománskych kostoloch bola prevažne použitou technikou podlahovej
úpravy liata maltová podlaha a o niečo náročnejšia maltová podlaha na štetovom lôžku. Náročnejšie technologické
typy podlahovej úpravy sa vyskytovali zjavne vo významnejších stavbách, predovšetkým v tých, ktoré boli určené
na prestížne pochovávanie príslušníkov elity. To platí pre predsieň I. kostola na Pohansku u Břeclavi s kamennou
dlažbou a pre západnú časť chrámu v Uherskom Hradišti-Sadoch – Na špitálkách rovnako s kamennou dlažbou,
v ktorých bolo pochovaných niekoľko vysoko postavených jedincov. Platí to aj pre II. kostol v Mikulčiciach (prvá
fáza, tzv. stavba „B“) s jediným hrobom uprostred lode, kde bola použitá relatívne náročnejšia maltová podlaha
liata na štetové lôžko, ako aj pre III. kostol v Starom Měste („Špitálky“) s maltovou podlahou liatou na štetové
lôžko, v ktorého predsieni boli ukladané hroby prestížnych veriach. Podobnú situáciu možno konštatovať aj v kostoloch, ktoré mali špecifickú funkciu cintorínového kostola: I. kostol v Starom Měste „Na valách“ s podlahou typu
„terrazzo“, okolo ktorého vznikol cintorín s viac ako 2000 hrobmi,14 a IX. kostol v Mikulčiciach (tzv. štvorapsidová
rotunda) s liatou maltovou podlahou zdobenou „mozaikovým“ vzorom, ktorý bol zrejme cintorínovým a krstiacim
kostolom zameraným na špecifickú časť moravskej elity (Illáš 2013a, 26–28). Rovnaký vzťah medzi technologickou
náročnosťou podlahovej úpravy a významom kostola platí aj v najreprezentatívnejších stavbách spojených pravdepodobne s najvyššou kniežacou elitou alebo s ústrednými cirkevnými inštitúciami: jednak ide o privátne kostoly patriace k sídlam kniežaťa a najvyššej elity, ako je IV. kostol v Mikulčiciach, VI. kostol v Mikulčiciach (tzv. dvojapsidová
rotunda), IV. kostol v Starom Měste „Na dědině“ a loď a apsida I. kostola na Pohansku u Břeclavi, ktoré mali liatu
maltovú podlahu, resp. maltovú podlahu liatu na štetové lôžko, a jednak ide o chrám pravdepodobne s funkciou misijného sídla, resp. sídla biskupa či arcibiskupa – východnú časť chrámu v Sadoch-Na špitálkách v Uherskom Hradišti, kde bola dokonca podlaha s úpravou terrazzo možno doplnená aj kamennou dlažbou, a pristavané malé oratórium,
resp. pohrebná kaplnka s liatou maltovou podlahou, ako aj baziliku na Bratislavskom hrade zrejme slúžiacu nejakej
vyššej cirkevnej inštitúcii, kde bola položená kamenná dlažba.
Pokiaľ ide o zachované kostoly v Nitrianskej Blatnici a v Kostoľanoch pod Tríbečom, išlo síce o nepochybne
privátne kostoly príslušníka lokálnej elity, no technologicky najjednoduchšia podlahová úprava ich podláh (maltový
poter, resp. dosková podlaha) ako aj relatívna jednoduchosť ich ostatných stavebno-technických detailov (najmä
13 V. Plachá a J. Hlavicová (Plachá – Hlavicová 1997, 168; Plachá – Hlavicová 2003, 34) sa síce priamo nevyjadrujú k interpretácii podlahovej úpravy kostola
na Devíne, ale predpokladajú, že stredná priečka kostola, ktorá nie je previazaná s obvodovým murivom, bola vybudovaná dodatočne ako vyrovnanie
podlahy. To by malo zmysel len vtedy, ak by podlaha bola drevená a ak by stredný základový pás mal slúžiť ako podpora pre podlahové dosky.
14 Kostol mal podľa L. Galušku a M. Vanča zrejme funkciu farského kostola alebo archipresbyterálneho kostola s funkciou kostola farského (Galuška
2010, 165; Vančo 2013, 109).
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prečnelkovo zaklenutých okenných otvorov a víťazného oblúka s nedôsledným radiálnym zaklenutím) zodpovedá
periférnemu umiestneniu týchto stavieb. To sa rovnako vzťahuje aj na kaplnku v Kopčanoch s podlahou s ušliapanej
hliny, ktorá mala v rámci mikulčicko-kopčianskej aglomerácie len periférne postavenie. Prestavba podlahovej úpravy
v Kostoľanoch pod Tríbečom (ako aj zvýšenie jej úrovne v presbytériu) bola zrejme vyvolaná zmenou postavenia jej
vlastníka a tým aj zmenou významu stavby.
Naopak, rotunda na Budči, ktorá patrila českému kniežaťu, mala podľa vyššie načrtnutej škály najnáročnejšiu
podlahovú úpravu doplnenú aj zvýšenou úrovňou podlahy v apside. To súvisí s významom tejto stavby a s požiadavkami jej stavebníka na reprezentačnú funkciu kostola.
V súdobej karolínskej architektúre sa vyskytovala podobne rôznorodá a prirodzene aj náročnejšia a bohatšia škála
podlahových úprav. Nájsť v nej možno analogické typy podláh, ako v našej predrománskej architektúre: ušliapaná
hlina alebo íl (Müstair, 775, Goll 2016, 356; Reichenau-Mittelzell, 816, Kriszt 2016, 308), drevená podlaha (Müstair;
táto podlaha tu nie je použitá v kostole, ale v pomocnom priestore kuchyne, po 775; Goll 2016, 356), maltová podlaha
(Reichenau-Mittelzell, 816; Kriszt 2016, 88), liata malta na štetovom lôžku (Ermhof, okolo 800, Hensch 2016a, 288;
Müstair, vedľajšie priestory kláštora, po 775, Goll 2016, 356; Penk, okolo 900, Hensch 2016c, 294; Sulzbach, Kernburg,
9. storočie, Hensch 2016d, 265), liata malta pokrytá posypom tehlovej drviny (Müstair, kostol. sv. Jána, 775, kaplnka
sv. Kríža, 785 – 788, Goll 2016, 356; Regensburg-Niedermünster, 8. storočie, Wintergerst 2016, 237; Meschede, kostol
sv. Walburgy, 3. tretina 9. storočia, Goldstein – Kottmann 2016, 99; Tomils, kostol sv. Maurícia, 2. polovica 7. storočia,
Jecklin-Tischhauser 2016b, 371; Ženeva, 2. polovica 8. storočia, Bonnet 2016, 320) alebo kamenné dláždenie vrátane opus
sectile (Ingelheim, koniec 8. storočia; Peisker 2016, 117; Kolín nad Rýnom, starý dóm, asi začiatok 9. storočia; Back –
Hochkirchen 2016, 80).
Z hľadiska otázky proveniencie predrománskych kostolov v Čechách, na Morave a na Slovensku možno konštatovať použitie obdobnej škály podlahových konštrukcií, aké boli známe v karolínskej architektúre strednej a západnej Európy, hoci konkrétny záver o vzájomnej súvislosti z toho nemožno vyvodiť. Na doplnenie ale treba uviesť,
že v inej oblasti s rozvinutou predrománskou architektúrou, o ktorej vzťahu k veľkomoravskej architektúre sa často
uvažuje – v architektúre dalmátskej oblasti (Poláček 2014a, 91; Poláček 2016, 76; Štefanovičová 2001, 402) – bola spravidla používaná kamenná dlažba, len ojedinelo maltová podlaha, terazzo či ušliapaná hlina (Marasović 2008, 291).

6. Zaklenutie okenných otvorov a víťazných oblúkov
Konštrukciu okien, ich zaklenutí a zaklenutí víťazných oblúkov možno pozorovať takmer výlučne na zachovaných architektúrach. Primárnym prameňom poznania týchto stavebno-technických detailov je preto štvorica zachovaných kostolov na Budči, v Kopčanoch, Kostoľanoch pod Tríbečom a v Nitrianskej Blatnici, no určité detaily
možno pozorovať aj z fragmentárnych nálezov v deštrukcii archeologicky objavených stavieb.
V štyroch zachovaných stavbách možno pozorovať tri rôzne konštrukcie zaklenutia okenných otvorov a víťazných oblúkov. Ide však o také spôsoby zaklenutia, ktoré sú v kontexte predrománskej architektúry pomerne zriedkavé. V časti odbornej literatúry sa tieto špecifické stavebno-technické detaily hodnotia apriórne ako charakteristicky
predrománske,15 je to však omyl, pretože ich možno nájsť aj v románskej, gotickej i mladšej architektúre.
V oknách kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom a v okne kostola sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (obr.
1: 2 a 1: 3) je použité tzv. prečnelkové zaklenutie. Prečnelkové zaklenutie konštrukčného otvoru v murive možno
definovať ako konštrukciu záklenku, ktorá nie je vytvorená radiálne uloženým stavebným materiálom, ale jeho horizontálnym vysúvaním do tvaru polkruhového záklenku. Nedostatok plynulého priebehu krivky zaklenutia sa riešil
domodelovaním do požadovaného tvaru maltou. V Nitrianskej Blatnici sú však päty záklenku tvorené približne
radiálne kladeným kameňom, no samotný záver záklenku je tvorený vodorovne položenými kameňmi. Zdá sa preto,
že v tomto prípade mali zrejme stavební remeslníci pôvodne v úmysle zaklenúť okno radiálne kladeným kameňom,
avšak z neznámeho dôvodu zaklenutie dokončili jednoduchším spôsobom.

15 Napríklad J. Dorica apriórne hodnotí tvar a technológiu murovania okna v rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici ako predrománske (napr. Dorica
2010b, 178), hoci pre toto tvrdenie neuvádza žiadne argumenty.
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Prečnelkové zaklenutie je nepochybne
technologicky nenáročná stavebná technika
zaklenutia,16 no nie je typická len pre predrománske staviteľstvo. Nájsť ju možno – hoci
zriedkavo – aj v románskej architektúre, napríklad na východnom štíte ranorománskej
katedrály sv. Gertrúdy v Nivelles (Belgicko,
1. polovica 11. storočia), v románskom kostole Panny Márie v Chickney (Anglicko, 2.
polovica 11. storočia; Taylor – Taylor 2011a,
156–157; Taylor – Taylor 2011b, 859), v románskej kaplnke sv. Anny na hrade Gösting
(Rakúsko, 11. storočie) alebo aj vo veži románskeho kostola v Brehove (Slovensko, 13.
storočie; Kürthy – Glocková 2010, 323).
V predrománskej architektúre v 8. až 10.
storočí sa prečnelkové zaklenutie vyskytuje
taktiež len veľmi zriedkavo. V merovejskej
architektúre ho poznáme v okienku kruhovej krypty v kostole sv. Martina v Disentis
(Švajčiarsko, 1. polovica 8. storočia; obr. 3: 1);
plynulý priebeh záklenku bol domodelovaný maltou (Müller 1936, 117–132; Sennhauser
2003b, 81–84).17 V karolínskej architektúre je prečnelkovo zaklenuté okno známe
v kostole sv. Martina v Ermhofe (Nemecko, okolo 800, asanovaný 1979, obr. 3: 2;
Hensch 2016a, 284–289). Na schodiskových vežiach Westwerku opátskeho kostola
v Corvey (Nemecko, 873 – 885; obr. 3: 5 až
3: 8) možno nájsť niekoľko prečnelkovo
zaklenutých okienok, ktorých polkruhový
uzáver je domodelovaný maltou (Lobbedey
2016, 88–89, 90 Abb. 14); na rozdiel od
okien v Kostoľanoch pod Tríbečom a v Nitrianskej Blatnici však okienka v Corvey majú
v interiéri široko otvorené špalety.
Z mladších stavieb možno prečnelkovo
zaklenuté okno nájsť v apside kostola sv.
Petra na hrade v Subirats (Španielsko, 10. –
11. storočie, obr. 3: 3; Vidal Sánchez 2006, 275,
okno nie je v citovanom prameni vyobrazené); okno má smerom do interiéru prudko
skosený parapet a polkruhový tvar záklenku je domodelovaný maltou podobne ako
v predchádzajúcich prípadoch.
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Obr. 1. Zaklenutia okien. 1 – Kopčany, kaplnka sv. Margity Antiochijskej, východné okno severnej steny lode. Kresba: Martin Illáš; 2 –
Kostoľany pod Tríbečom, kostol sv. Juraja, východné okno južnej
steny lode. Kresba: Martin Illáš; 3 – Nitrianska Blatnica, rotunda sv.
Juraja, okno na juhovýchode lode. Kresba: Martin Illáš. Zaklenutia
víťazných oblúkov: 4 – Zákolany, Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči.
Kresba: Martin Illáš podľa Macek 1992, 11; 5 – Kostoľany pod Tríbečom, kostol sv. Juraja. Kresba: Martin Illáš; 6 – Kopčany, kaplnka sv.
Margity Antiochijskej. Kresba: Martin Illáš.
Fig. 1. Window vaulting. 1 – Kopčany, St. Margaret of Antioch
Chapel, east window on the north wall of the nave. Drawing: Martin
Illáš; 2 – Kostoľany pod Tríbečom, St. George Church, east window
on the south wall of the nave. Drawing: Martin Illáš; 3 – Nitrianska
Blatnica, St. George Rotunda, window on southeast of the nave.
Drawing: Martin Illáš. Chancel arch vaulting: 4 – Zákolany, St. Peter
and Paul Rotunda on Budeč. Drawing: Martin Illáš by Macek 1992, 11;
5 – Kostoľany pod Tríbečom, St. George Church. Drawing: Martin
Illáš; 6 – Kopčany, St. Margaret of Antioch Chapel. Drawing:
Martin Illáš.

16 Touto technikou sú budované i kostoly tzv. homoľovitého typu v Írsku (kaplnka v Gallarus, oratórium sv. Brendana v Kilmalkedar, oratóriá v Skellig
Michael, cela sv. Ronana v Teampull Ronan, oratórium sv. Flanna v Teampull Beannachadh a iné; napríklad Cibulka 1958, 79–80).
17 Domodelovanie polkruhového záklenku maltou sa používalo aj pri zaklenutí radiálne kladeným kameňom, napríklad v rotunde sv. Lucia (San Vittore,
Švajčiarsko, 780–850; Guex 2016, 364).
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Obr. 2. Trojuholníkové klenáky v karolínskych stavbách. 1 – Aachen, Aula regia, tzv. Granusturm, portál na
prvom poschodí schodišťa, 788. Kresba: Martin Illáš; 2 – Ingelheim/Wackernheim, podzemný vodovod, kon.
8. st. Kresba: Martin Illáš podľa Peisker 2016, 116 Abb. 8; 3 – Domat/Ems, kostol sv. Petra, okno apsidy, okolo
800. Kresba: Martin Illáš podľa Jecklin-Tischhauser 2016a, 337 Abb. 7; 4 – San Vittore, kaplnka sv. Lucia, nika
v interiéri, 780-850. Kresba: Martin Illáš; 5–7 – Corvey, westwerk opátskeho kostola, portály na prízemí a prvom
podlaží schodiskových veží, 873 – 885. Kresba: Martin Illáš; 8 – Meschede, kostol sv. Walburgy, nika na západnej
stene lode, 3. tr. 9. st. Kresba: Martin Illáš podľa Goldstein – Kottmann 2016, 100 Abb. 8; 9–10 – Cetina, kostol
Najsv. Spasiteľa, stredné okno na juhu lode v interiéri a portál medzi westwerkom a loďou v interiéri westwerku,
875 – 900. Kresba: Martin Illáš podľa Marasović 2011, 56.
Fig. 2. Triangular keystones in Carolingian buildings. 1 – Aachen, Aula regia, so-called. Granusturm, the porch
of the 1st floor of the stairway, 788. Drawing: Martin Illáš; 2 – Ingelheim/Wackernheim, underground watersupply, end of the 8th century. Drawing: Martin Illáš by Peisker 2016, 116 Abb. 8; 3 – Domat/Ems, St. Peter
Church, apse window, round 800. Drawing: Martin Illáš by Jecklin-Tischhauser 2016a, 337 Abb. 7; 4 – San Vittore,
St. Lucio Chapel, interior niche, 780 – 850. Drawing: Martin Illáš; 5–7 – Corvey, Westwork of Abbey Church,
ground floor and first floor porches of the stairway-towers, 873 – 885. Drawing: Martin Illáš; 8 – Meschede, St.
Walpurga, niche of the west wall of the nave, the 3rd third of the 9th century. Drawing: Martin Illáš by Goldstein –
Kottmann 2016, 100 Abb. 8; 9–10 – Cetina, St. Saviour Church, middle window on the south interior of the nave
and porch between Westwork and the nave in the interior of Westwork, 875 – 900. Drawing: Martin Illáš by
Marasović 2011, 56.
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Výskyt prečnelkovo zaklenutých okien možno zovšeobecniť tak, že išlo buď o okná iba pomocnej funkcie (príklady z Disentis a Corvey) alebo išlo o okná v stavbách len periférneho významu (príklady z Ermhofu a Subirats).
Aplikáciu tejto techniky zaklenutia ale nemožno pokladať za prejav činnosti jednoduchých murárov pracujúcich bez
asistencie školeného kamenára [ako sa domnievajú M. Samuel a B. Pomfyová (Samuel – Pomfyová 2015, 140)], pretože
sa vyskytovala aj v náročných stavbách, ako napríklad vo Westwerku opátskeho kostola v Corvey spolu s technicky
oveľa náročnejšími riešeniami.
Iným typom jednoduchej konštrukcie zaklenutia je nedôsledné radiálne zaklenutie (tiež falošné alebo nepravé
zaklenutie alebo klenba), kde päta záklenku je tvorená horizontálne kladeným kameňom, no vrchol záklenku sa
skladá už z radiálne alebo približne radiálne ukladaného kameňa. Tento spôsob zaklenutia bol použitý vo víťaznom
oblúku a v klenbe lode kostola sv. Petra a Pavla na Budči (obr. 1: 4; Macek 1992, 7–8) a vo víťaznom oblúku v kostole
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (obr. 1: 5; Bóna 2014, 135–136, 142). Nejde tu o typické prečnelkové zaklenutie, hoci sa takto často označuje.
Aj pre tento jednoduchý spôsob zaklenutia možno nájsť niekoľko analógií v karolínskej architektúre, ich počet je
však takisto veľmi nízky.18 Možno ich nájsť v zaklenutí portálu kostola sv. Petra v Domat/Ems (Švajčiarsko, okolo
800; Jecklin-Tischhauser 2016a, 340), v zaklenutí krypty kostola sv. Michala vo Fulde (Nemecko, 822; Matl 2016a, 160,
163), v južnom chórovom okne kostola sv. Petra vo Fulde – Petersbergu (Nemecko, 836/838, obr. 3: 4; Kenner 2016,
170, 171) alebo v nike v západnej stene a v iných miestach kostola sv. Walburgy v Meschede (Nemecko, 3. tretina
9. storočia, obr. 2: 8; Goldstein – Kottmann 2016, 102–104). V mladšej, otónskej architektúre, resp. v architektúre 10.
storočia možno tento spôsob zaklenutia nájsť napríklad vo vynášacom oblúku južného portálu západného transeptu
kostola Panny Márie v Memlebene (Nemecko, po roku 942/968, obr. 4: 4) alebo v hojnom počte v portáloch a arkádach v kostole sv. Michala v Cuxe (Francúzsko, roky 955 – 974, obr. 4: 7 a 4: 8) a v portáloch a víťaznom oblúku
v kostole sv. Michala v Sournii (Francúzsko, pred rokom 965, obr. 4: 9 až 4: 11).
Situácie, v ktorých bol tento spôsob zaklenutia použitý, boli rovnocenné s použitím bežného radiálneho zaklenutia, nešlo teda len o zaklenutie otvorov nejakej vedľajšej či pomocnej funkcie a nešlo len o použitie v jednoduchých
stavbách periférneho významu, ako to bolo v prípade prečnelkového zaklenutia. Išlo aj stavby prestížneho či centrálneho charakteru (napríklad Meschede, Fulda, Budeč, Memleben, Cuxa).
Tretí typ konštrukcie zaklenutia použitý v našich zachovaných predrománskych kostoloch je zaklenutie radiálne kladenými kameňmi s trojuholníkovým klenákom vo vrchole záklenku. Tento spôsob zaklenutia je doložený
vo dvoch zachovaných oknách kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (obr. 1: 1).
Použitie trojuholníkového klenáku je známe v súdobej európskej predrománskej architektúre, no vyskytuje sa
aj v románskej, gotickej, renesančnej i barokovej architektúre (Illáš 2013b, 104–121; Illáš 2018a, 143 ref. 19; Vančo
1998, 125–129).19 Niekoľko takých príkladov možno okrem Kopčian nájsť aj na iných lokalitách na území Slovenska,
napríklad v kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi – Sádku (ranogotické okno, okolo roku
1300; Bóna – Mikuláš, 2010, 94–95; Kostol 2011, 15, 34; Projekty 2006, nález trojuholníkového klenáku sa v citovaných
prameňoch nijako nekomentuje), na hrade Devín (portál, okolo roku 1300; Harmadyová – Divileková 2011, 255, nález
trojuholníkového klenáku sa v citovanom prameni nijako nekomentuje) alebo z neskoršieho obdobia na hrade Strečno (viaceré portály zo 16. storočia) či na hrade Markušovce (portál zo 16. – 17. storočia).
V období 8. až 10. storočia možno trojuholníkový klenák na území strednej a západnej Európy, t. j. v karolínskej
a otónskej architektúre, nájsť len v neveľkom počte stavieb.
K najstarším príkladom patrí podzemný vodovod vo Wackernheime (Nemecko, koniec 8. storočia; obr. 2: 2) patriaci ku komplexu cisárskej falce v Ingelheime (koniec 8. storočia, Peisker 2016, 116). V tomto prípade nešlo o opracovaný kamenný článok, ale len o hrubo opracovaný kameň trojuholníkového tvaru použitý ako klenák. V schodiskovej veži Auly regie v Aachene (Nemecko, koniec 8. – začiatok 9. storočia; obr. 2: 1) sa nachádza pomerne veľký
klenák trojuholníkového tvaru, avšak skôr tu ide o klenák lichobežníkového tvaru.

18 Tento typ zaklenutia, t. j. s pätou tvorenou horizontálne kladeným kameňom a vrcholom tvoreným radiálne ukladaným kameňom, je známy aj z neskoroantickej architektúry napríklad na Sicílii v klenbách niektorých kostolov zo 6. storočia (Margani 2005, 47, 103).
19 Okrem príkladov uvedených v citovaných prácach možno ešte doplniť v Andorre zvonicu pri kostole sv. Kolumby (12. storočie), na území Belgicka kostol sv. Martina v Tongeren-Berg (11. storočie) a v Nemecku kostol sv. Martina v Dunningene (12. storočie), románsky dom v Geisenheime (12.
storočie) a hrad Brömserburg – Niederburg (koniec 12. storočia).
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Obr. 3. Okná s prečnelkovým alebo nedôsledným radiálnym zaklenutím v stavbách z 8. až 10. storočia. 1 – Disentis,
okienko v krypte kostola sv. Martina, 1. pol. 8. st. Kresba: Martin Illáš podľa Müller 1936, 127 Abb. 6; 2 – Ermhof, kostol
sv. Martina, severné okno lode, okolo 800. Kresba: Martin Illáš podľa Hensch 2016a, 287 Abb. 7; 3 – Subirats, kostol sv.
Petra, okno v apside, 10. st. Kresba: Martin Illáš; 4 – Fulda-Petersberg, kostol sv. Petra, južné chórové okno, 836/838.
Kresba: Martin Illáš podľa Kenner 2016, 171, Abb. 13; 5–8 – Corvey, westwerk opátskeho kostola, okienka na schodiskových vežiach, 873 – 885. Kresba: Martin Illáš.
Fig. 3. Windows with the same coursed stones in arching or with the inconsequent radial arching in the buildings of the
8th to 10th century. 1 – Disentis, St. Martin Church, window of the crypt, 1st half of the 8th century. Drawing: Martin Illáš
by Müller 1936, 127 Abb. 6; 2 – Ermhof, St. Martin Church, north window of the nave, round 800. Drawing: Martin Illáš
by Hensch 2016a, 287, Abb. 7; 3 – Subirats, St. Peter Church, apse window, 10th century. Drawing: Martin Illáš; 4 – FuldaPetersberg, St. Peter Church, south window of the choir, 836/838. Drawing: Martin Illáš by Kenner 2016, 171 Abb. 13;
5–8 – Corvey, Westwork of the Abbey Church, windows of the stairway-towers, 873 – 885. Drawing: Martin Illáš.

Trojuholníkový klenák ako už „riadne“ opracovaný kamenný článok možno nájsť vo východnom okne apsidy kostola sv. Petra v Domat/Ems (Švajčiarsko, okolo 800, obr. 2: 3; Jecklin-Tischhauser 2016a, 337, 341). Záklenok
s trojuholníkovým klenákom sa nachádzal v minimálne jednej z interiérových ník v kaplnke sv. Lucia v San Vittore
(Švajčiarsko, 780 – 850, obr. 2: 4; Guex 2016, 361–365). Tri portály s trojuholníkovým klenákom sa nachádzajú vo
Westwerku opátskeho kostola v Corvey (Nemecko, 873 – 885, obr. 2: 5 až 2: 7; Illáš 2013b, 105–107). Trojuholníkový
klenák sa nachádza aj v záklenku už spomínanej veľkej niky v západnej stene kostola sv. Walburgy v Meschede (Nemecko, 3. tretina 9. storočia, obr. 2: 8; Goldstein – Kottmann 2016, 100, 104).
V otónskej architektúre v 10. storočí možno trojuholníkový klenák nájsť v niekoľkých ďalších stavbách. Nachádza sa napríklad vo vynášacích oblúkoch dvoch portálov v ruinách kostola Panny Márie v Memlebene (Nemecko, po
roku 942/968, obr. 4: 4 a 4: 5; Leopold – Schubert 1991, 378, 379; Jäggi 2009, 424–425). V menšom z týchto portálov
sú kamenné články opracované do zahroteného konca umiestnené aj pätách vynášacieho oblúka. Väčší počet okien
a portálov s trojuholníkovým klenákom sa nachádza v kostole sv. Martina vo Velzeke (Belgicko, okolo roku 950, obr.
4: 1 až 4: 3; Callebaut 2010, 218–222). V kostole sv. Jána Krstiteľa v Liége (Belgicko, roky 982 – 990) možno nájsť
trojuholníkový klenák minimálne v jednom malom okienku na južnej schodiskovej veži Westwerku (obr. 4: 6).

128

Martin Illáš

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre...

Obr. 4. Okná, portály a víťazné oblúky s trojuholníkovým klenákom alebo nedôsledným radiálnym zaklenutím
v stavbách z 10. storočia. 1–3 – Velzeke, kostol sv. Martina, južné okno chóru, portál na severe chóru a severné okno apsidy, okolo 950. Kresba: Martin Illáš; 4–5 – Memleben, kostol Panny Márie, portály, po 942/968.
Kresba: Martin Illáš; 6 – Liége, kostol sv. Jána Krstiteľa, okienko na južnej schodiskovej veži Westwerku, 982 –
990. Kresba: Martin Illáš; 7–8 – Cuxa, kostol sv. Michala, arkády medzi strednou a severnou loďou, 955 – 974.
Kresba: Martin Illáš; 9–11 – Sournia, kostol sv. Michala, triumfálny oblúk, južný a západný portál, pred 965.
Kresba: Martin Illáš.
Fig. 4. Windows, porches and chancel arches with the triangular keystones or with inconsequent radial arching
in the buildings of the 10th century. 1–3 – Velzeke, St. Martin Church, south window of choir, north porch of
the choir and north window of the apse, round 950. Drawing: Martin Illáš; 4–5 – Memleben, St. Mary Church,
porches, after 942/968. Drawing: Martin Illáš; 6 – Liége, St. John the Baptist Church, window on the south
stairway-tower of Westwork, 982 – 990. Drawing: Martin Illáš; 7–8 – Cuxa, St. Michael Church, arches between the nave and north aisle, 955 – 974. Drawing: Martin Illáš; 9–11 – Sournia, St. Michael Church, chancel
arch, south and west porch, before 965. Drawing: Martin Illáš.
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Trojuholníkový klenák nachádzame aj v neskorovizigótskej architektúre 10. storočia, a to napríklad v už spomenutom kostole sv. Michala v Cuxe (Francúzsko, roky 955 – 974, obr. 4: 7 a 4: 8) a kostole sv. Michala v Sournii
(Francúzsko, pred rokom 965, obr. 4: 9 až 4: 11).
Trojuholníkový klenák sa podľa uvedeného prehľadu vyskytoval zväčša v stavbách väčšieho, centrálneho významu, často reprezentačného charakteru. Možno mu pripísať dekoratívnu funkciu ako aj určitý symbolický význam.20
Výskyt trojuholníkového klenáku v karolínskej a otónskej architektúre 8. až 10. storočia predstavuje najbližší časovo
a územne vymedzený kontext, do ktorého možno zaradiť jeho výskyt v Kopčanoch (obr. 8), čo je významnou indíciou pre identifikáciu proveniencie kopčianskeho kostola.
Vo všetkých prípadoch zachovaných okien kostolov v Kopčanoch, Kostoľanoch pod Tríbečom a Nitrianskej
Blatnici išlo o okná veľmi jednoduchého tvaru, malej výšky, s rovným parapetom. Tieto okná sú jednoduchými
otvormi kolmo alebo takmer kolmo prerezanými cez murivo, ktorých špalety sú mierne naklonené do priestoru okna
alebo až mierne kónické. Napriek tomu, že v týchto zachovaných stavbách ide o jediný známy tvar okien, neznamená
to automaticky, že takýto tvar okien bol typický a jediný použitý aj v ostatných kostoloch na území Moravy a západného Slovenska patriacich do 9. storočia, teda v celej veľkomoravskej architektúre.21 V európskej predromanike sú
známe prakticky všetky základné tvarové typy okien, aké sa vyskytovali skôr, t. j. v neskorej antike, ako aj neskôr,
t. j. v romanike. Odlišný tvar okna je pritom vo veľkomoravskej sakrálnej architektúre pozitívne doložený v kostole
na Bratislavskom hrade, kde sa podľa fragmentov omietok z nárožia s uhlom 100–110° zrejme nachádzali okná so
široko roztvorenými špaletami (Fiala 1999, 6; Fiala 2007, 104). Naopak, s oknom s pravouhlými špaletami možno na
základe nálezu nárožných fragmentov omietok vyzdobených červeným rámovaním počítať v I. kostole na Pohansku
u Břeclavi (Hammer 2008, 144).

7. Zaklenutia kostola
Zaklenutie lodí a apsíd, resp. presbytérií22 možno takmer výlučne skúmať len v štyroch zachovaných predrománskych stavbách, no aj v prípade niektorých zaniknutých veľkomoravských stavieb možno dospieť ku konkrétnejším
záverom.
Pre skúmanie zaklenutia jednotlivých priestorov kostola a ich konštrukciu je vo všeobecnosti podstatný pôdorysný tvar, t. j. či ide o priestor štvoruholníkového, okrúhleho alebo polkruhového pôdorysu. Kvadratické či štvoruholníkové priestory v predrománskej architektúre, ak boli vôbec zaklenuté, boli obvykle zaklenuté valenou klenbou; nie
sú však neznáme ani iné spôsoby zaklenutia, napr. koncha alebo kupola spočívajúca na trompoch (napríklad Marasović
2008, 294–296). Okrúhle priestory (rotundy) boli spravidla zaklenuté kupolou a polkruhové priestory (apsidy, niky)
konchou, no tak valcová loď ako aj apsida mohla byť zastropená len krovom strechy (napr. Anghiari, rekonštruovaný
kostol sv. Štefana, 7. – 9. storočie; Castelseprio, kostol Panny Márie, 8. storočie, Scartoni 2009, 97–98; Brogiolo 2013,
237–238).
Zo štyroch zachovaných predrománskych kostolov na našich územiach je primárne zaklenutie v plnom rozsahu
zachované len v troch prípadoch – na Budči je zachovaná klenba okrúhlej lode, v Kopčanoch a Kostoľanoch pod
Tríbečom je zachovaná valená klenba presbytéria. V Kopčanoch je pritom možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať primárnu prítomnosť valenej klenby aj v obdĺžnikovej lodi (Botek – Erdélyi – Vachová 2013, 38–41).
Klenba lode v rotunde na Budči má mierne deformovaný tvar – nejde o typickú kupolu, t. j. polovicu gule, ale tvar
kupoly je v osi východ–západ mierne lomený. Tento atypický tvar je so všetkou pravdepodobnosťou výsledkom práce menej náročných a menej dôsledných stavebných remeselníkov a je znakom periférneho postavenia stavby voči
súdobej architektúre, čo korešponduje s ostatnými menej náročnými a jednoduchšími stavebno-technickými detailmi
tejto stavby (omietanie typu pietra rasa, nedôsledne radiálne zaklenutie klenby a víťazného oblúka, kónické ohnutie
múrov lode; Illáš 2018a, 160). V Nitrianskej Blatnici možno predpokladať v apside zaklenutie konchou, no dnes to
20 Trojuholníkový klenák nesie zrejme symboliku uholného kameňa alebo čísla tri symbolizujúceho trojjediného Boha alebo tri dni od ukrižovania do
zmŕtvychvstania (Illáš 2013b, 116–117).
21 Z takého predpokladu sa zjavne vychádzalo pri stavbe malej rotundy v archeoskanzene v Modré u Velehradu.
22 V tejto štúdii sa pojmom apsida označuje vo všeobecnosti polkruhovo uzavretá svätyňa a pojmom presbytérium svätyňa štvoruholníkového pôdorysu.

130

Martin Illáš

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre...

nemožno nijako verifikovať, avšak v lodi tejto rotundy je zaklenutie konchou vylúčené pozitívnym zistením pôvodne
plochého zastropenia, keďže pod korunou muriva lode boli zistené kapsy pre trámy plochej stropnej konštrukcie
(Dorica 2015, 289, 292).
V archeologicky objavených architektúrach z 9. storočia na území Veľkej Moravy možno pre existenciu zaklenutia identifikovať priame či nepriame doklady len v malom počte príkladov. V rotunde na Kostolci pri Ducovom
sa za priamy doklad prítomnosti konchy v apside považujú trosky muriva v interiéri apsidy (Ruttkay 1972, 135);
neprítomnosť takej deštrukcie v interiéri lode sa naopak považuje za doklad absencie zaklenutia lode. V VI. kostole
v Mikulčiciach (tzv. dvojapsidovej rotunde) sa za nepriamy doklad prítomnosti kupoly v lodi a konchy v apsidách
považuje sústava kolových jamiek pod podlahou lode a apsíd, ktoré sú pravdepodobne pozostatkami po lešení a podpore debnenia, na ktorom boli kupola a konchy vybudované (Poulík 1963, 27). Nie je vylúčené, že dokladom rovnakej
situácie je kolová jama uprostred apsidy IV. kostola v Mikulčiciach (Misar 2008, 92). Za nepriamy doklad existencie
zaklenutia apsidy konchou sa v I. kostole na Pohansku u Břeclavi a v kostole na Bratislavskom hrade považujú nálezy
fragmentov omietok, ktoré sú sféricky (konkávne) zakrivené (Hammer 2008, 129; Hammer – Misar 2001, 146).
Indíciou existencie klenby v zaniknutom kostole môže byť aj samotná pôdorysná dispozičná forma kostola.
V prípade X. kostola v Mikulčiciach (tzv. kostola s príporami) sú indíciou existencie valenej klenby v lodi exteriérové
prípory, ktoré mohli slúžiť ako štrukturálne statické zabezpečenie obvodových múrov lode proti odstredivým silám
spôsobeným hmotnosťou klenby (Illáš 2011a, 261–262). Podobne možno s existenciou kupoly a konchy počítať
v centrálnych stavbách s výraznejšie hrubým murivom, ako je IV. kostol v Starom Měste („Na dědině“, rotunda sv.
Michala) a predovšetkým IX. kostol v Mikulčiciach (tzv. štvorapsidová rotunda).
Pre identifikáciu proveniencie stavebnej techniky má spomedzi uvedených zachovaných alebo predpokladaných
klenbových konštrukcií určitý význam len valená klenba, a to tak jej použitie v štvrouholníkovom presbytériu ako
aj jej použitie v lodi (jediný prípad v kaplnke v Kopčanoch). Tento typ klenby nie je síce špecifický či typický pre
konkrétnu oblasť – ide o najrozšírenejší spôsob zaklenutia longitudálneho priestoru – avšak umožňuje spomedzi
možných oblastí pôvodu prakticky vylúčiť Dalmáciu. V dalmátskej predrománskej architektúre boli štvrouholníkové
presbytériá takmer výlučne zaklenuté konchou spočívajúcou na trompoch, nie valenou klenbou, takže súvislosť valenej klenby v štvrouholníkovom presbytériu s dalmátskym prostredím možno vylúčiť. Naopak, v súvislosti s pravdepodobnou prítomnosťou valenej klenby v lodi kaplnky v Kopčanoch je možné o vzťahu s dalmátskou predrománskou, resp. ranorománskou architektúrou teoreticky uvažovať, pretože všetky dalmátske jednoloďové kostoly
s apsidou či štvrouholníkovým presbytériom mali loď zaklenutú valenou klenbou. Tá však bola v prevažnej väčšine
prípadov doplnená klenbovými pásmi, ktoré členili valenú klenbu na niekoľko travé. S prítomnosťou tohto klenbového systému v dalmátskych kostoloch súvisí aj exteriérové a interiérové členenie kostolov príporami, resp. lizénami,
ktoré okrem estetickej funkcie mali aj funkciu statického zabezpečenia obvodových stien lode kostola proti odstredivým silám vyvolaným hmotnosťou klenby. Taká situácia však v Kopčanoch doložená nie je. Kaplnka v Kopčanoch
je, zdá sa, pokiaľ ide o zaklenutie lode jednoduchou valenou klenbou, asi výnimočnou stavbou. Zaklenutie lode longitudálnych kostolov je vo všeobecnosti v predrománskej architektúre strednej a západnej Európy veľmi ojedinelé
(napríklad kostol sv. Petra, Gratsch, Taliansko, koniec 8. – prelom 9. a 10. storočia; Nothdurfter 2003, 348). Valené
klenby sa aplikovali spravidla len v kvadratických presbytériách, nikách, malých chóroch pred apsidami, v kryptách,
hrobových komorách, úzkych chodbách, schodištiach a koridoroch (napríklad schodište pri Aule regii v Aachene,
koniec 8. – začiatok 9. storočia; Ley 2016a, 54–56; krypta v kostole sv. Petra vo Fulde-Ptersbergu, 836/938, Kenner
2016, 172; krypta v tzv. Einhardovej bazilike v Michelstadt-Steinbachu, 815 – 826, Ludwig 2016a, 208–209; schodištia vo Westwerku opátskeho kostola v Corvey, 873–885, Lobbedey 2016, 88–90). Z hľadiska stavebnej techniky sa
v Kopčanoch k vybudovaniu valenej klenby v lodi pristúpilo zrejme preto, že išlo o priestor tak malý, že vybudovanie
valenej klenby v lodi nebolo nijako náročné – loď v Kopčanoch má rozmery, ktoré sú vo vyspelej západoeurópskej
architektúre typické pre presbytériá, v ktorých sa valená klenba spravidla vyskytovala. Nie je však vylúčené, že výnimočné zaklenutie lode súviselo s významom stavby.
Okolnosť, že máme k dispozícii dve zachované stavby s valenou klenbou vo štvrouholníkovom presbytériu, dovoľuje vykonať podrobnejšiu analýzu a komparáciu so zaniknutými veľkomoravskými stavbami dochovanými len na
úrovni pôdorysu, ktoré mali štvrouholníkové presbytérium. Pôdorysný tvar ich presbytérií nie je jednotný – štvorec
či približný tvar štvorca (VIII. kostol v Mikulčiciach, I. kostol s krížovou dispozíciou v Uherskom Hradišti-Sadoch –
Na špitálkách), obdĺžnik s kratšou osou v smere východ–západ (X. kostol v Mikulčiciach, tzv. kostol s príporami),
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lichobežník zužujúci sa smerom od lode (Kopčany, Kostoľany pod Tríbečom, II. kostol a V. kostol v Mikulčiciach),
lichobežník zužujúci sa smerom k lodi (Modrá).
Kostoly v Kopčanoch a v Kostoľanoch majú presbytériá lichobežníkového pôdorysu zužujúceho sa smerom od
lode kostola, hoci v prípade Kostolian pod Tríbečom ide iba o mierne lichobežníkový tvar a len v exteriéri, takže by
bolo možné pôdorysný tvar tohto presbytéria charakterizovať aj ako obdĺžnik s dlhšou osobou v smere východ–západ. Zhodujú sa zároveň v tom, že obe presbytériá sú zaklenuté valenou klenbou. Je možné, že špecifický pôdorysný
tvar presbytéria priamo súvisel s prítomnosťou valenej klenby. Horizontálne zbiehavé smerovanie severnej a južnej
steny presbytéria tu mohlo plniť úlohu statického zabezpečenia proti odstredivým silám vyvolaným hmotnosťou
klenby. Tým, že sa tieto múry zbiehajú smerom od lode, zmenšujú hmotu valenej klenby a eliminujú rovnomerné
rozloženie odstredivých síl pôsobiacich na steny presbytéria. Hlavnú časť týchto odstredivých síl takto znáša ústie
presbytéria do lode, t. j. východná stena lode s víťazným oblúkom poskytujúca stenám presbytéria účinnú oporu. To
by znamenalo, že zbiehavý horizontálny odklon od pravouhlého systému v presbytériu je zámerný a že má funkciu
statického zabezpečenia.
Takmer obdĺžnikový pôdorys presbytéria v Kostoľanoch pod Tríbečom môže svedčiť o tom, že i presné a pravidelné (takmer) pravouhlé zameranie presbytéria zabezpečovalo dostatočnú stabilitu a stavební remeselníci ho považovali za dostatočné statické zabezpečenie.
Tieto poznatky dovoľujú rekonštruovať typ zastropenia aj ostatných veľkomoravských kostolov so štvrouholníkovým presbytériom. V kostoloch s presbytériom na pôdoryse lichobežníka zužujúceho sa smerom od lode tak
možno predpokladať valenú klenbu v presbytériu. To sa teda týka II. kostola a V. kostola v Mikulčiciach. Rovnako
v prípade presbytéria s pravidelne zameraným štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom možno predpokladať
existenciu valenej klenby, čo platí pre VIII. kostol v Mikulčiciach. Platí to aj pre X. kostol v Mikulčiciach (tzv. kostol
s príporami), ktorého presbytérium bolo v exteriéri opatrené príporami; preto tu možno predpokladať dokonca
konchu spočívajúcu na trompoch (Illáš 2011a, 261–262).
Naopak, v kostoloch s presbytériom na pôdoryse lichobežníka zužujúceho sa smerom k lodi, ktorý sa teda smerom od lode rozširoval, nemožno podľa vyššie uvedenej úvahy predpokladať prítomnosť valenej klenby. Tým, že
sa v takom presbytériu steny presbytéria rozchádzali, by zväčšovali hmotu valenej klenby, to znamená zvyšovali jej
hmotnosť, a tým by sa zvyšovalo aj destabilizujúce odstredivé pôsobenie hmotnosti klenby na steny presbytéria.
Preto valenú klenbu v presbytériu nemožno predpokladať v kostole v Modrej. Týka sa to zrejme aj I. kostola v Uherskom Hradišti-Sadoch – Na špitálkách (tzv. kostola s krížovou dispozíciou), ktorého rozmerné takmer štvorcové
presbytérium malo múry príliš tenké (okolo 65 cm) vo vzťahu k prípadnej valenej klenbe, ktorá by tu pôsobila na
severnú a južnú stenu presbytéria relatívne značnou hmotnosťou. Takéto presbytériá boli zrejme zastropené buď
plochým dreveným stropom alebo prostým otvoreným krovom.

8. Importovaný stavebný materiál
Vo viacerých veľkomoravských kostoloch bol použitý stavebný materiál či dekoratívne architektonické články pochádzajúce zo zdrojov často značne vzdialených od lokality, v ktorej sa nachádzal samotný kostol, prípadne
i z cudziny.
Preprava kameňa ako stavebného materiálu zo vzdialenejšej lokality na miesto výstavby je vo všeobecnosti obvyklá v miestach, v ktorých sa kameň prirodzene nevyskytuje. Napríklad v prípade budovania kostolov a opevnení
v prostredí nivy rieky Moravy – v Mikulčiciach či na Pohansku u Břeclavi – sa stavebný kameň dopravoval zrejme
z okolia Holíča či Skalice, čo je vzdušná vzdialenosť 6 až 27 km (Macháček et al. 2014, 99; Poláček 2016, 74, 88; Poulík
1957, 260). Naopak, v mieste, kde bol dostatok kameňa vhodného na výstavbu, čerpal sa takmer výhradne z miestnych zdrojov, ako napríklad v prípade kostola na Devíne, kde bola maximálna zistená vzdialenosť pôvodu stavebného kameňa asi 1 km (Plachá – Hlavicová 2011, 75).
Odlišná situácia je však v prípade špecifických druhov stavebného kameňa používaných aj na dekoratívne účely,
ktorý bolo potrebné dovážať aj z relatívne väčších až veľkých vzdialeností. V rotunde na Kostolci v Ducovom bol
na neznámy účel použitý dekoratívny červený pieskovec (Ruttkay 1972, 192; Ruttkay 1979, 66) pochádzajúci z ne-
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známeho miesta, no z relatívne väčšej vzdialenosti, keďže v bezprostrednom okolí lokality nie je známe ložisko
takého kameňa; najbližší výskyt červeného pieskovca je doložený v okolí Selca a Kálnice (vzdušná vzdialenosť od
Ducového 16 – 19 km; Olšavský 2008, 3, 8, 10, 11), no vyskytuje sa aj v okolí Handlovej (vzdušná vzdialenosť 66
km) alebo Černovej (vzdušná vzdialenosť 114 km). Vo východnej časti chrámu v Sadoch-Na špitálkách v Uherskom
Hradišti bol zrejme ako dlažba použitý červenofialový vápenec (Galuška 1996, 31, 42) pochádzajúci z okolia Starej
Turej vo vzdušnej vzdialenosti 36 km. V prípade tufitického pieskovca použitého v I. kostole v Pohansku u Břeclavi
ide o zdroj až z oblasti Štúrova alebo Visegrádu (dnes v Maďarsku) v značnej vzdušnej vzdialenosti až 173 km, resp.
188 km (Galuška 1996, 31).
Podobná situácia je doložená na Nitrianskom hrade. V najstarších zachovaných častiach muriva kostola sv. Emeráma z druhej či tretej tretiny 10. storočia (teda síce nie v rámci veľkomoravskej architektúry ale stále v predrománskej architektúre na tomto území) je dominantným stavebným materiálom belavý organonogénny vápenec (Pivko
2007, 392–393, 399, 401; Bednár – Poláková – Šimkovic 2010, 20) pochádzajúci pravdepodobne z okolia Malých Kozmáloviec (vzdušná vzdialenosť asi 31 km od Nitry), prípadne z Breitenbrunnu am Neusiedler See v Litavských
vrchoch alebo z okolia Budapešti (vzdušná vzdialenosť asi 109 km, resp. 115 km od Nitry). Doplnkovým stavebným
materiálom tu bol aj tuf pochádzajúci zo zdroja v okolí Obýc v Pohronskom Inovci (vzdušná vzdialenosť asi 30 km
od Nitry), travertín pochádzajúci buď z okolia Levíc alebo z oblasti Hornej Nitry (vzdušná vzdialenosť asi 40 km,
resp. 60 km) alebo žltý pieskovec najskôr z okolia Piešťan vo vzdušnej vzdialenosti asi 38 km (Pivko 2007, 393, 395,
401; Fusek – Bednár 2008, 42).
Stavební remeselníci teda na účely použitia špecifického stavebného či dekoratívneho kameňa domácej proveniencie, ktorý nebol dostupný priamo v mieste výstavby ani v jeho okolí, museli využívať zdroje nachádzajúce sa na
nejakom inom vzdialenejšom mieste. Je preto nevyhnutné predpokladať, že stavební remeselníci prichádzajúci na
toto územie z cudziny vykonávali počas prípravy na výstavbu kostola aj prospektorskú činnosť a boli s výskytom
špecifických surovín na tomto území oboznámení, či už túto prospekciu vykonávali sami alebo v sprievode domáceho obavyteľstva znalého výskytu rôznych typov kameňa.
V zriedkavých prípadoch mohol pochádzať stavebný materiál dokonca z územia mimo Veľkej Moravy, resp.
mimo domáceho územno-politického rámca. Extrémnym prípadom takého importu stavebného materiálu z cudziny na územie západného Slovenska mohol byť v druhej polovici 9. storočia litotamniový vápenec použitý ako
stavebný materiál pri výstavbe kostola alebo inej murovanej stavby na Nitrianskom hrade (napríklad Bednár 2002,
90 podľa expertízy Ľ. Illášovej; Bednár – Ruttkay 2014, 232). Podľa autorov výskumu tento stavebný materiál pochádzal z niektorej lokality v Litavských vrchoch (potenciálne lokality podľa Leithalkalk: Breitenbrunn am Neusiedler
See, Keisersteinbruch, Loretto, Mannersdorf am Leithagebirge, Mülendorf a Sankt Margarethen im Burgenland
vo vzdušnej vzdialenosti 107 až 130 km od Nitry) alebo v Dolnom Rakúsku (Eggenburg vo vzdušnej vzdialenosti
170 km od Nitry). Tento materiál by musel byť dovezený na miesto výstavby v enormnom množstve (s objemom
niekoľko desiatok až stoviek metrov kubických), keďže z neho bola pravdepodobne vybudovaná veľká časť stavby.
Podľa podrobnej analýzy pôvodu stavebného materiálu nájdeného vo výplní opevňovacích valov a najstarších častí
kostola sv. Emeráma v Nitre má však tento stavebný materiál odlišný petrografický charakter v porovnaní s rakúskymi ložiskami (Pivko 2007, 399).
Importom zo vzdialenejšej cudziny je s najväčšou pravdepodobnosťou aj časť kamennej výzdoby tohto kostola
(fragment stĺpovej hlavice s astragálom) pochádzajúca snáď z neznámej honosnej antickej stavby (Vančo 2000b, 17–
31); nie je vylúčené, že išlo o nejakú lokalitu v Rakúsku nachádzajúcu sa v blízkosti zdroja litotamniového vápenca
použitého v tej iste stavbe.
V prostredí karolínskej architektúry je podobným príkladom použitia stavebného materiálu z rôznych lokalít na
účely výstavby reprezentačnej stavby vysoko postaveného stavebníka cisárska kaplnka Panny Márie v Aachene (794 –
803), v ktorej sa okrem importovaných antických spólií (hlavice stĺpov, mramorové stĺpy a platne, Jacobsen 2004, 8)
použil aj stavebný kameň privážaný pravdepodobne až z trinástich rôzne vzdialených lokalít (Heckner – Schaab 2016,
21, Abb. 5), čo mohlo mať v tomto konkrétnom prípade cisárskej kaplnky aj symbolický význam.
Import luxusného dekoratívneho stavebného materiálu ako aj dekoratívnych komponentov vnútornej výzdoby
kostola, prípadne dokonca značnej časti stavebného materiálu, ako tomu mohlo byť v Nitre, si vyžadoval značné náklady, ktoré mohol poskytnúť len mimoriadne vysoko postavený a majetný zadávateľ. V prípade nálezov stavebných
trosiek a intaktných murív na Nitrianskom hrade a alternatívneho pôvodu ich stavebného materiálu až v Litavských
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vrchoch by bolo možné počítať s osobou vysoko postaveného príslušníka kléru, t. j. najskôr s osobou biskupa alebo
aspoň archipresbytera. Vysoká nákladnosť stavebného projektu kostola na Nitrianskom hrade teda môže byť nepriamou indíciou, že v priebehu 10. storočia mohlo existovať v Nitre biskupstvo alebo iná cirkevno-správna inštitúcia, a to nielen titulárne ale možno aj personálne. Skutočnosť, že stavebný materiál sem mohol byť importovaný
z východných častí Salzburskej cirkevnej provincie, môže byť indíciou úzkych stykov tohto biskupa ako zadávateľa
s touto oblasťou a kontaktov s tamojšími stavebnými remeselníkmi. Biskup sám mohol byť teda do Nitry ordinovaný práve z územia ríše, najskôr zo salzburskej provincie.
Iným príkladom importu nákladného či luxusného stavebného, resp. dekoratívneho materiálu je pravdepodobne
zelený kvetovaný porfyrit. Nález plochých leštených fragmentov zeleného kvetovaného porfyritu je známy z presbytéria II. kostola (resp. aj z deštrukcie tzv. I. kostola) v Mikulčiciach, z apsidy VII. kostola v Mikulčiciach a z východnej časti chrámu v Sadoch-Na špitálkách v Uherskom Hradišti (Galuška 1996, 31; Galuška – Poláček 2006, 119; Hrubý
1965, 204, 261; Poulík 1963, 83; Poulík 1975, 51, 110). Nálezy porfyritu sú však zaznamenané aj v okolí III. kostola
(tzv. trojloďovej baziliky), IV. kostola a hypotetického XII. kostola v Mikulčiciach (podľa mapy v Poláček 2008, 24).
Pôvod tohto typu porfyritu sa hľadá v južnom Grécku (Poulík 1985, 65); ložiská porfyritu sa však nachádzajú aj na
iných miestach (napríklad v Egypte či v Turecku). Zelený kvetovaný porfyrit sa už od antiky používal spravidla na
produkciu dekoratívnych stĺpov, v dlažbe, najmä v opus sectile, ako obloženie stien alebo obloženie oltáru či oltárnej
menzy. V uvedených veľkomoravských kostoloch nemožno účel použitia tohto dekoratívneho kameňa určiť, pretože sa nezachoval in situ, ale len v rozptýlenej deštrukcii stavieb. Celkom určite však nešlo o použitie porfyritu vo
väčšom množstve, napríklad ako obloženie stien či celoplošná dlažba, ani v podobe tvarovo náročnejších článkov,
akými boli stĺpy alebo komponenty v opus sectile. V prípade jedného zlomku z II. kostola v Mikulčiciach so zachovaným pravouhlo profilovaným zvýšeným okrajom (Poulík 1975, Tab. 28; Poulík 1963, Tab. LXII) prichádza do úvahy
najskôr jeho použitie na obloženie oltára alebo ako oltárnej menzy.
Prítomnosť zeleného kvetovaného porfyritu v interiérovom vybavení veľkomoravských kostolov sa obvykle vysvetľuje jeho sekundárnym využitím po získaní z ruín neznámych rímskych stavieb niekde v oblasti dolného Pomoravia. Taká rímska stavba však doteraz nebola objavená a navyše zlomkový porfyrit z deštrukcie takej rímskej stavby
by bol len sotva použiteľným materiálom pre výzdobu kostola. To analogicky platí aj pre ojedinelý výskyt porfyritu
v podobe rôzne veľkých fragmentov transportovaných na severnú Moravu ľadovcom počas doby ľadovej (Brumovice a Závada na Morave; Gába 2006). Je preto pravdepodobné, že zelený kvetovaný porfyrit bol na Veľkú Moravu
intencionálne importovaný v takom množstve a takej forme, ktorá bola vhodná a potrebná na zamýšľané použitie
(Charvát 2014, 229). Porfyrit mohol byť na Veľkú Moravu dovezený priamo z miesta jeho pôvodu na Balkáne, no
mohol byť importovaný stavebnými remeselníkmi i zo západnej Európy.
V karolínskej architektúre bol zelený kvetovaný porfyrit použitý napríklad v bazilike Saint Denis pri Paríži v podobe porfyritových stĺpov privezených sem v roku 754 (Schulze-Dörrlamm 2009, 205), v kláštornom kostole v Lorschi
v opus sectile (kláštor postavený v rokoch 767 – 774; Forster 2013, 41–45) a neskôr vo forme porfyritového sarkofágu
asi v roku 876 (Schulze-Dörrlamm 2009, 203; Vančo 2001, 123 ref. 25), v cisárskej falci v Ingelheime v opus sectile (koniec
8. storočia; Grewe 2014, 38; Peisker 2016, 112), v cisárskej kaplnke Panny Márie v Aachene v opus sectile pod trónom
(794 – 803; Binding 1997/98, 79), v rotunde v Dreihusene na obložení oltára (asi okolo 800; Atzbach 2010, 28–29),
v starom dóme v Kolíne nad Rýnom v opus sectile (asi začiatok 9. storočia; Back – Hochkirchen 2016, 80), v kostole vo
falci v Paderborne (falc postavená v rokoch 792 – 799) ako súčasť dlažby z prestavby z roku 836 (Spiong 2008, 197),
v opátskom kostole v Corvey na bližšie neurčený účel (1. polovica 9. storočia; Rulkens 2013, 291) a v kostole sv.
Emmeráma (koniec 8. storočia, asi 783 alebo 791) v Regensburgu na porfyritový oltár z roku 870 (Schnieringer 2016,
241; Schulze-Dörrlamm 2009, 204). Zrejme vo všetkých týchto prípadoch išlo o importy prevažne z Ríma, resp. z Apeninského polostrova, prípadne aj zo zaalpských lokalít, v ktorých sa nachádzali zachované antické stavby slúžiace ako
zdroj aj iných luxusných či vzácnych materiálov (Atzbach 2010, 29; Brenk 2002, 154, 158; Papajanni – Ley 2016, 10).
Zelený kvetovaný porfyrit bol teda podobne ako v reprezentačných stavbách karolínskej ríše používaný aj v niektorých veľkomoravských kostoloch. Prirodzene, idea používania zeleného kvetovaného porfyritu nie je pôvodným
znakom karolínskej architektúry, ale ide o recipovanú antickú techniku dekorácie reprezentačných stavieb a ich interiérov, ktorá bola aplikovaná v celom areáli, na ktorom pretrvalo a transformovalo sa dedičstvo antickej kultúry,
t. j. napríklad aj v Byzancii. Veľkomoravskému výskytu dekoratívneho zeleného kvetovaného porfyritu je však časovo i územne najbližší jeho výskyt v susednej oblasti karolínskej architektúry.
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Podobnosť využívania špecifického dekoratívneho kameňa v karolínskej architektúre a vo veľkomoravských kostoloch sa týka aj iných typov kameňa. Ide napríklad o použitie červeného pieskovca v Ducovom. Červený pieskovec
bol v karolínskej architektúre hojne využitý napríklad vo vstupnej bráne kláštora v Lorschi (okolo 900, Papajanni
2016, 180–181) a možno ho nájsť aj vo vnútornej liturgickej výbave kostolov, napríklad v krypte katedrály sv. Kiliána
vo Würzburgu, kde sa nachádza kamenný latinský kríž vyhotovený z červeného pieskovca (Nemecko, 8. – 9. storočie;
Illáš 2018a, 151, 174 obr. 5.8).

9. Maľované konsekračné kríže
V interiéri rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici boli objavené maľované latinské kríže, ktoré ich objaviteľ
J. Dorica považuje za konsekračné kríže. Nachádzajú sa na omietkovej úprave, ktorá je v poradí treťou interiérovou
omietkovou úpravou a zároveň prvou celoplošne nanesenou omietkou. Vznik tejto omietky a tým aj vznik krížov
autor výskumu kladie do predrománskej etapy vývoja kostola (t. j. do 9. až prvej polovice 11. storočia; Dorica 2015,
285–287; Dorica 2017, 33; Dorica 2013, 65),
no pred objavom maľovaných krížov tú istú
omietkovú vrstvu datoval do obdobia medzi
polovicou 11. a polovicou 13. storočia, resp.
až polovicou 14. storočia (Dorica 2011, 117;
Dorica 2010b, 172).
Identifikované boli jednoznačne dva kríže na severnom úseku interiéru lode (obr. 5:
1 a 5: 2). Na juhovýchode lode možno na tej
istej omietkovej vrstve identifikovať zvyšky
tretieho kríža (obr. 5: 3). Všetky tri kríže sú
tvarovo identické, latinské, zložené z jednoduchých hrubých brvien pravouhlého alebo
mierne lichobežníkovo rozšíreného ukončenia. Kríže sú maľované červenou farbou, no
nie je jasné, či sú maľované technikou al fresco
alebo al secco. Identifikácia techniky maľovania
bezprostredne súvisí aj s otázkou relatívneho
datovania omietky a maľovaných krížov, t. j.
či vznikli zároveň s omietkou, alebo je datovanie podkladovej omietky len termínom post
quem pre datovanie krížov.
Latinský konsekračný kríž sa v predroObr. 5. Červené latinské kríže na nástenných maľbách kostolov z 9.
mánskej nástennej maľbe nevyskytuje, je pre- storočia. 1–3 – Nitrianska Blatnica, rotunda sv. Juraja, maľované kríže
to problematické zaradiť maľované latinské
na severe, severovýchode a juhovýchode lode. Kresba: Martin Illáš;
kríže z Nitrianskej Blatnice do konkrétneho
4–6 – Müstair, kostol sv. Jána, maľované kríže, severná a stredná apkontextu v rámci predromaniky. Konsekračsida (dekoračný pás v podobe závesu), južná apsida (scéna vysviacky
né kríže sa v predromanike zachovali mimo- kostola), 1. pol. 9. st. Kresba: Martin Illáš podľa Goll 2015, 80 Abb. 3
riadne zriedkavo, no z dostupných prameňov
a Goll – Hirsch 2007, 89, 97.
je zrejmé, že v ranokresťanskej, predrománFig. 5. Red Latin crosses on the wall-paintings of the churches
skej, románskej i gotickej nástennej maľbe
from the 9th century. 1–3 – Nitrianska Blatnica, St. George Rotunda,
sa typicky používal klasický crux signata, t. j.
painted crosses on the north, north-east and south-east of the nave.
grécky kríž v kruhu (tiež apoštolský kríž).
Drawing: Martin Illáš; 4–6 – Müstair, St. John Church, painted crosV ranokresťanskej architektúre je crux signata ses in the north and middle apse (decorative field in form of curtain),
doložený napríklad v Aténach (Niemiec 2018,
south apse (consecration scene), 1st half of the 9th century. Drawing:
274, obr. 3). V otónskej architektúre je crux
Martin Illáš by Goll 2015, 80 Abb. 3 and Goll – Hirsch 2007, 89, 97.
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signata v diagonálne otočenej polohe známy napríklad v kostole sv. Martina v Linzi, koniec 10. až 1. polovica 11.
storočia (Juraschek 1950, 379–380; Kaltenegger 2003, 495).
Latinský konsekračný kríž sa len veľmi ojedinele vyskytol v ranokresťanskom, románskom a gotickom umení:
napríklad latinský kríž v kruhu v Strumici, prípadne vo forme jednoduchého christogramu v Kalauziji (Macedónsko, oba príklady sa však nachádzajú v interiéri hrobiek asi zo 6. storočia, nie v kostoloch; Filipova 2018, 494, 498,
503–504), desať maľovaných červených krížov v kostole Panny Márie v Norbelle (Taliansko, kríže z 13. storočia;
Sammarco 2014, 171–199), veľmi podobný maľovaný červený kríž v kostole sv. Michala v Berg-Freidorfe (Nemecko,
kríž okolo 1200), plytko tesaný a červeno maľovaný kríž v jaskynnej kaplnke Všetkých Svätých v Monte Sant´Angelo (Taliansko, 13. storočie; Del Vecchio 2006, 41) alebo niekoľko zelených maľovaných krížov v presbytériu kostola
Panny Márie v Šamoríne (Slovensko, kríže z 15. storočia; Botek – Erdélyi – Pauliny – Vachová 2016, 25). Nie je však
vylúčené, že latinské kríže v Nitrianskej Blatnici nevznikli podľa vzoru konsekračného kríža, ale boli inšpirované
nejakým iným symbolom kríža analogického tvaru, ktorý nebol konsekračným krížom. Latinské kríže sa vyskytovali
v predrománskej nástennej maľbe v rôznych formách, napríklad crux gemmata v niektorých kostoloch v Taliansku
(Raimo 2005, 239–263). No najbližšou tvarovou analógiou ku krížom v Nitrianskej Blatnici sú tri červené kríže vyobrazené na freskách z 1. polovice 9. storočia v kostole sv. Jána v Müstaire (Švajčiarsko, 775). Dva z týchto krížov sú
súčasťou výzdoby s motívom maľovaného závesu v spodnom páse fresiek v severnej a strednej apside kostola (obr.
5: 4 a 5: 5) a tretí kríž je súčasťou výjavu biskupského svätenia kostola v južnej apside, kde biskup v adoračnom geste
žehná oltár s oltárnou prikrývkou ozdobenou prostým červeným latinským krížom (obr. 5: 6; Goll 2015, 80 Abb. 3;
Goll 2007, 89, 97, 99).
Ak by latinské kríže z Nitrianskej Blatnice súviseli s krížmi na freskách v Müstaire, poskytla by táto súvislosť
okrem identifikácie ich proveniencie aj indíciu pre rámcové datovanie vzniku krížov v Nitrianskej Blatnici. Karolínske fresky v Müstaire vznikli v 1. polovici 9. storočia a prekryté boli románskymi freskami okolo roku 1200. Ako
vzor pre kríže v Nitrianskej Blatnici mohli teda poslúžiť v celom tomto pomerne širokom období od 9. do 12.
storočia. Táto súvislosť s Müstairom by mohla zároveň spochybniť aj interpretáciu krížov v Nitrianskej Blatnici
ako krížov konsekračných. Analogické kríže v Müstaire neboli konsekračnými krížmi, ale boli súčasťou freskovej
výzdoby s motívom dekoratívneho závesu v spodnej časti apsíd, resp. s motívom oltárnej prikrývky. Je preto možné,
že aj v Nitrianskej Blatnici šlo o podobný výzdobný motív; tým by sa dali vysvetliť aj iné, bližšie neinterpretované
fragmenty maliarskej výzdoby, ktoré mohli predstavovať napríklad drapérie závesu.

10. Ryté kríže a iné symboly
Na južnej exteriérovej stene presbytéria kaplnky sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch sa na dvoch kameňoch
nachádza niekoľko vyrytých symbolov (Botek 2014, 115). Na jednom z týchto kameňov sa nachádzajú asi 1 cm vysoké rytiny dvoch tzv. ondrejských krížov (crux decussata); jeden z nich je vpísaný do obdĺžnika, druhý je voľný. Na tomto kameni sa nachádza aj rovnako 1 cm vysoký symbol pripomínajúci najskôr ľudskú tvár s trojicou rovnoramenných
krížikov. Na druhom kameni sa nachádza niekoľko menej zreteľných a menej precízne vyhotovených ondrejských
krížov s približnou výškou 2,5 cm (obr. 6); je možné, že v prípade tohto kameňa nešlo o úmyselné zobrazenie symbolických znakov.
Účel ani význam týchto symbolov nie je dosiaľ objasnený. Zrejme kľúčový význam bude mať zvláštny symbol
tváre. Tvár je vytvorená veľmi hrubo a schematicky, čo nie je prekvapujúce pri tak drobných rozmeroch. Je korunovaná horizontálnym radom troch rovnoramenných krížikov. Tie možno interpretovať ako korunu, resp. ako tŕňovú
korunu. Mohlo by teda ísť o zobrazenie Krista, snáď vo forme Krista Kráľa. Ondrejské kríže v tomto prípade zrejme nesúvisia priamo so sv. Ondrejom, ale vystupujú tu ako symboly mučeníctva vo všeobecnejšom význame. Majú
zrejme priamu súvislosť s Kristom a jeho obetou za spasenie ľudstva. Mohlo tu teda ísť o symboly s ochrannou
funkciou.
Tak ako je neobjasnený význam a funkcia týchto rytín, nie je ľahké nájsť pre ne ani zodpovedajúce analógie v predrománskej architektúre. V sakrálnych pamiatkach možno motív jednoducho znázornenej postavy Krista sprevádzaného drobnými krížmi nájsť v supraporte z 8. storočia v Geisenheime (Volbach 1960, Abb. 5). Kristus v žehnajúcom
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geste je tu sprevádzaný dvoma latinskými
krížmi, pričom nad jeho hlavou sú umiestnené drobné ondrejské kríže, ktoré tu aspoň
v jednom prípade predstavujú jednoduchý
symbol ryby. Podobné symboly sa pritom
môžu nachádzať aj v iných, mladších stredovekých stavbách, ako ukazuje analogický
tvar diagonálneho kríža vo štvorci vytesaného na kamennom kvádri v murive kostola sv.
Petra a Pavla vo Svojšíně (Česká republika);
bohužiaľ, tento nález nie je v literatúre osobitne komentovaný (Hauserová – Nováček –
Čechura – Falta 2011, 21, obr. 31). Aj tu sa
však zdá, že šlo o symbol s ochrannou funkciou, keďže v podobnej situácii je tu aj rytina
s motívom rybej kosti, ktorá možno rovnako
symbolizuje Krista.
O inom, resp. ďalšom význame týchto rytých symbolov môže svedčiť niekoľko včasnostredovekých kamenných plastík
Obr. 6. Dva kamene s vyrytými symbolmi na južnej stene presbytéria
zo 7. – 9. storočia. Nejde tu však o nálezy
kaplnky sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Foto a kresba: Martin
v sakrálnej stavbe, ale ide o náhrobné kaIlláš.
mene alebo náhrobné stély umiestnené na
Fig. 6. Two stones with symbolic carvings on the south wall of the
pohrebiskách. Náhrobná stéla objavená na
presbytery of St. Margaret of Antioch Chapel. Photography and
merovejskom pohrebisku v Kaiserauguste
drawing: Martin Illáš
(Švajčiarsko, roky 600/620–700/720; obr.
7: 1) má na svojom hornom obvode rad piatich rytých rovnoramenných diagonálnych krížov, z toho jeden je v pravouhlom ráme (Schwarz 2002, 161, fig. 5).
Náhrobná stéla pochádzajúca z Moselkernu (Nemecko, koniec 7. storočia; obr. 7: 2) má vo svojej dolnej časti veľký
rovnoramenný diagonálny kríž v pravouhlom ráme. V hornej časti tejto stély je vytesaná mužská postava, ktorej
tvár obkolesuje trojica rovnoramenných krížikov (jeden bezprostredne nad tvárou a dva po jej bokoch) interpretovaná ako vyobrazenie Krista (Elbern 1955/1956, 184–214; Ristow 2007, 177). Náhrobná stéla z Niederdollendorfu
(Nemecko, koniec 7. storočia; obr. 7:3) nesie na svojej vrchnej strane geometrický motív obsahujúci tri diagonálne
kríže v ráme a na svojej zadnej strane motív s ústrednou postavou interpretovanou ako Kristus (Schulze-Dörrlamm
2004, 338, fig. 41–1). Symbolika ondrejského kríža – teda znaku X – na stéle z Moselkernu sa interpretuje aj ako
christogram, to zn. ako priamy symbol Krista (Küntzel 2015, 81); túto interpretáciu bez prekážok možno aplikovať aj na ostatné uvedené príklady. Diagonálny kríž v pravouhlom ráme možno nájsť aj na náhrobnom kameni
z Hofheimu (Nemecko, 7. storočie; Harl – Harl 2016) alebo na náhrobnej platni zo Stockumu (Nemecko, okolo
650; Schmidt 2012, 27). Podobnú ikonografiu možno nájsť na merovejských pohrebiskách aj vo Francúzsku: diagonálne kríže v pravouhlom ráme napríklad na náhrobných stélach v Guitrancourt – la Grippe (koniec 6. – 7. storočie, Le Forestiere 2016, 189), v Maule – Les Moussets (7. – 8. storočie, Le Forestiere 2016, 199), v Rhuis (asi 7. – 8.
storočie, Popineau 2007, 87), z neznámej lokality v okolí Laonu (7. – 8. storočie, Musée municipal de Laon, Fleche
Mourgues 1995, 148), na sarkofágoch v Amenucourt (asi 6. – 7. storočie, Le Forestiere 2016, 346), v Isle-Aumont (začiatok 8. storočia, Scapula 1950, 82, 84), v Paríži – Saint-Germain-des-Prés (2. polovica 6. – 7. storočie, Le Forestiere 2016,
50, 289), v Paríži – Saint-Marcel (7. – 8. storočie, Vieillard-Troïekouroff 1989, 235) či v Sainte-Savine (hrobka biskupa
Ragnegisila, 637, Hubert 1938, fig. 175), alebo postavu Krista sprevádzanú drobnými rovnoramennými krížikmi vedľa
hlavy alebo nad hlavou na sarkofágoch v Paríži – Villemomble (7. – 8. storočie, Le Forestiere 2016, 309), v Paríži – La
Courneuve (6. – 7. storočie, Vieillard-Troïekouroff 1984, 75) alebo v Paríži – Saint-Marcell (6. storočie, Le Forestiere
2013, 44). Do 8. – 9. storočia je datovaná náhrobná platňa z Tonndorfu (Nemecko), na ktorej sa nachádza postava,
interpretovaná buď ako podobizeň pochovaného alebo ako Kristus, sprevádzaná rovnoramennými krížmi napravo
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Obr. 7. Merovejské náhrobné alebo pohrebiskové stély. 1 – Kaiseraugust. Kresba: Martin Illáš podľa Schwarz 2002, 161, fig. 5; 2 – Moselkern. Kresba: Martin Illáš; 3 – Niederdollendorf. Kresba: Martin Illáš
podľa Schulze-Dörrlamm 2004, 338, fig. 41-1.
Fig. 7. Merovingian grave or graveyard steles. 1 – Kaiseraugust.
Drawing: Martin Illáš by Schwarz 2002, 161, fig. 5; 2 – Moselkern.
Drawing: Martin Illáš; 3 – Niederdollendorf. Drawing: Martin Illáš by
Schulze-Dörrlamm 2004, 338, fig. 41-1.
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a naľavo od hlavy (Wenning 1982, 16–30).
Podľa týchto príkladov podobnej či analogickej ikonografie sa zdá, že symbolika
ondrejských krížov, resp. ondrejských krížov
v pravouhlom ráme, symbolizujúcich Krista,
navyše v spojení so samotným vyobrazením
tváre alebo postavy Krista ojedinele obklopenej aj krížikmi má súvislosť s pohrebnou
funkciou miesta, na ktorom sa použila. V prípade kostola v Kopčanoch by teda prítomnosť týchto rytých symbolov mohla mať rovnako tento význam – označovali by pohrebnú
funkciu kostola. Taká funkcia kostola v Kopčanoch je doložená prítomnosťou murovanej
hrobky v predsieni kostola (Baxa 2010, 142;
Botek 2014, 119). Táto interpretácia rytých
symbolov na fasáde kostola teda umožňuje
vysloviť tvrdenie, že funkcia kopčianskeho
kostola ako stavby určenej na pochovávanie
príslušníkov elity našla svoje vyjadrenie aj
v jeho výtvarnej výzdobe, a to zrejme od samotného počiatku existencie stavby, t. j. ešte
pred vybudovaním sekundárne pristavanej
predsiene s hrobkou (Botek 2014, 117–119).
Vylúčiť samozrejem nemožno ani alternatívu, že rytiny boli do kameňov na fasáde vyryté až neskôr, počas existencie kostola, no
v súvislosti s prítomnosťou hrobky v predsieni kostola by sa v takom prípade zdalo
logické, aby také rytiny boli vyryté na fasáde
predsiene, nie na fasáde presbytéria.

11. Záver
Ako bolo uvedené v úvode, stavebná technika a jej pôvod nemôžu byť automaticky stotožňované s pôvodom
(provenienciou) stavby, jej typu, resp. jej modelu. Je však jeho významnou indíciou. Analyzované stavebno-technické
postupy a detaily treba preto pri hľadaní proveniencie stavby zvažovať aj s spolu ostatnými znakmi stavby. Spôsob
murovania charakterizovaný ako petite appareil alongé a použitý takmer vo všetkých veľkomoravských kostoloch sa
používal rovnako univerzálne v merovejsko-karolínskom staviteľstve. Táto súvislosť teda dovoľuje identifikovať
pravdepodobný pôvod stavebných remeselníkov, ktorí vybudovali jednotlivé objekty veľkomoravskej architektúry,
v západnej – karolínskej architektúre. Vo veľkomoravskej architektúre nie sú k dispozícii spôsoby murovania, ktoré
možno špecificky hodnotiť ako priame dedičstvo neskoroantickej architektúry. V žiadnej stavbe nie je doložené tehlové murivo (opus testaceum). Ojedinele sú síce doložené murovacie techniky bežné v antickej architektúre – enplekton
(Ducové), opus quadratum (Bratislava, neskôr Nitra) a opus spicatum (Staré Město – IV. kostol) – no tie sú nepochybne
sprostredkované rovnako súdobou karolínskou architektúrou, nech už sa do nej dostali ako dedičstvo provinčnej
rímskej architektúry alebo ako import z mediteránneho prostredia. Enplekton bolo v karolínskej architektúre relatívne
hojne využívané (ako je uvedené vyššie). Opus spicatum sa v karolínskej architektúre, podobne ako vo veľkomoravskej,
vyskytovalo len v obdobne jednoduchšej a menej dôslednej forme, než bola typická pre antické staviteľstvo, prípad-
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Obr. 8. Mapa strednej Európy s umiestnením lokalít so včasnostredovekými pamiatkami (7. až 11. st.) uvádzanými
v texte. 1 – Aachen; 2 – Bratislava; 3 – Bennwill; 4 – Breuberg; 5 – Castelseprio; 6 – Cazis; 7 – Corvey; 8 – Devín;
9 – Disentis; 10 – Domat/Ems; 11 – Dreihausen; 12 – Ducové; 13 – Ermhof; 14 – Frankfurt nad Mohanom;
15 – Fulda–Petersberg; 16 – Gösting; 17 – Hildesheim; 18 – Chur; 19 – Ingelheim a Wackernheim; 20 – Kolín nad
Rýnom; 21 – Kopčany; 22 – Kostoľany pod Tríbečom; 23 – Lauterhofen; 24 – Liége; 25 – Lorsch; 26 – Memleben;
27 – Meschede; 28 – Michelstadt-Steinbach; 29 – Mikulčice; 30 – Modrá; 31 – Mohuč; 32 – Müstair; 33 – Nitra;
34 – Nitrianska Blatnica; 35 – Paderborn; 36 – Penk; 37 – Pohansko u Břeclavi; 38 – Regensburg; 39 – Reichenau-Oberzell; 40 – Sabiona (Säben/Klausen); 41 – San Vittore; 42 – Seligenstadt; 43 – Sulzbach; 44 – Tomils; 45 – Uherské
Hradiště – Staré Město; 46 – Würzburg; 47 – Zákolany-Budeč; 48 – Ženeva; 49 – Kaiseraugust; 50 – Moselkern;
51 – Niederdollendorf; 52 – Gratsch; 53 – Linz; 54 – Hofheim; 55 – Stockum; 56 – Oberlindhart; 57 – Geisenheim;
58 – Tonndorf. Mapa: Martin Illáš.
Fig. 8. Map of the middle Europe with location of the early-medieval monuments (7th to 11th centuries) mentioned in
the text. 1 – Aachen; 2 – Bratislava; 3 – Bennwill; 4 – Breuberg; 5 – Castelseprio; 6 – Cazis; 7 – Corvey; 8 – Devín;
9 – Disentis; 10 – Domat/Ems; 11 – Dreihausen; 12 – Ducové; 13 – Ermhof; 14 – Frankfurt nad Mohanom;
15 – Fulda–Petersberg; 16 – Gösting; 17 – Hildesheim; 18 – Chur; 19 – Ingelheim a Wackernheim; 20 – Kolín nad
Rýnom; 21 – Kopčany; 22 – Kostoľany pod Tríbečom; 23 – Lauterhofen; 24 – Liége; 25 – Lorsch; 26 – Memleben;
27 – Meschede; 28 – Michelstadt-Steinbach; 29 – Mikulčice; 30 – Modrá; 31 – Mohuč; 32 – Müstair; 33 – Nitra;
34 – Nitrianska Blatnica; 35 – Paderborn; 36 – Penk; 37 – Pohansko u Břeclavi; 38 – Regensburg; 39 – Reichenau-Oberzell; 40 – Sabiona (Säben/Klausen); 41 – San Vittore; 42 – Seligenstadt; 43 – Sulzbach; 44 – Tomils;
45 – Uherské Hradiště – Staré Město; 46 – Würzburg; 47 – Zákolany-Budeč; 48 – Ženeva; 49 – Kaiseraugust;
50 – Moselkern; 51 – Niederdollendorf; 52 – Gratsch; 53 – Linz; 54 – Hofheim; 55 – Stockum; 56 – Oberlindhart;
57 – Geisenheim; 58 – Tonndorf. Map: Martin Illáš.
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ne len s doplnkovou funkciou. V jednom prípade veľkomoravskej architektúry sa vyskytuje spôsob murovania používaný bežne v antickej architektúre – opus incertum (Devín), avšak aj tu ide s najväčšou pravdepodobnosťou obdobne
o vplyv súdobej architektúry, v tomto prípade predrománskej dalmátskej architektúry.
Použitie drevenej armatúry v murive (Kopčany) je technikou hojne doloženou v karolínskej architektúre. Prevažne sa vyskytovala v reprezentačných stavbách, často stavbách prestížnej povahy slúžiacich tej najvyššej elite (napríklad Aachen). Obdobne to platí aj pre použitie iných drevených či prútených komponentov v štruktúre murovaných
stavieb. Ide tu pritom o množstvo takých konštrukčných situácií, ktoré majú za následok priamy kontakt drevených,
resp. prútených komponentov s omietkami. Poznanie týchto javov dovoľuje vysvetliť hojné doklady odtlačkov driev
a prútia vo veľkomoravských stavbách. Možno sa prirodzene pozastaviť nad skutočnosťou, že medzi nálezmi fragmentov mált a omietok v deštrukcii veľkomoravských kostolov ide o nemalý počet takýchto dokladov. Vysvetlenie
zrejme tkvie v neskoršom odstránení podstatnej časti stavebnej deštrukcie z väčšiny lokalít: spolu so sekundárne
využiteľným stavebným kameňom bola odstránená aj podstatná časť hmoty mált a omietok, ktoré boli spojené so
stavebným kameňom. Na lokalite však ako nevyužiteľný materiál ostala väčšina tých mált a omietok, ktoré počas
existencie stavby neboli spojené so stavebným kameňom, ale s organickými komponentmi muriva, ktoré sa čoskoro
po zániku stavby rozložili, čo prispelo k výraznejšiemu rozdrobeniu mált a omietok do podoby neuvyužiteľného
materiálu.
Omietková úprava spôsobom pietra rasa je doložená vo všetkých našich zachovaných predrománskych kostoloch
ale aj v niektorých zaniknutých stavbách, niekedy ako finálna, inokedy len ako primárna úprava pod sekundárnou
finálnou omietkou. Celkom analogicky bola pietra rasa používaná aj v karolínskej architektúre. Pozoruhodná je zhoda
doložených odtlačkov tkaniny (tzv. murárske koleno) v karolínskej architektúre (Müstair) a v našej predrománskej
architektúre (Kopčany; Illáš 2018a, 142–143 s odkazmi na súvisiacu literatúru).23
V prípade konštrukcie podláh ide o rôznorodé techniky použité v jednotlivých stavbách majúce predovšetkým
vzťah k významu a funkcii stavby. Zväčša majú analogické použitie v karolínskej architektúre, čo síce nedovoľuje
určiť konkrétnejšie súvislosti, ale dovoľuje to v podstate vylúčiť vzťah podlahových úprav s dalmátskou architektúrou, v ktorej absolútne dominuje kamenná dlažba. Tá je naopak vo veľkomoravskej, resp. v širšom zmysle našej
predrománskej architektúre použitá len zriedkavo (II. a V. kostol v Mikulčiciach, I. kostol na Pohansku, Uherské
Hradiště-Sady – Na špitálkách, Bratislava, Budeč); to však samo osebe nedokladá príbuznosť týchto prípadov s dalmátskym prostredím, pretože kamenná dlažba je známa aj v karolínskej architektúre.
V známych príkladoch zaklenutia okenných otvorov, resp. iných konštrukčných otvorov v našej zachovanej predrománskej architektúre sú doložené len veľmi špecifické spôsoby konštrukcie záklenku, ktoré ale majú v karolínskej
architektúre svoje analógie. Aj tu je teda možné konštatovať podobnosť. V týchto špecifických prípadoch doloženej
konštrukcie zaklenutia je pritom možné spoľahlivo vylúčiť juhoeurópske vzťahy, pretože tak trojuholníkový klenák
(okrem jediného prípadu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Cetine pri prameni Cetiny, 4. štvrtina 9. storočia, obr. 2: 9
a 2: 10; Marasović 2011, 40–58) ako ani primitívnejší spôsob zaklenutia vo forme prečnelkového alebo nedôsledneho
radiálneho zaklenutia nie sú v juhoeurópskej predrománskej (najmä dalmátskej) architektúre známe.
Podobný záver možno vysloviť v prípade spôsobu zaklenutia presbytéria, resp. lode kostola valenou klenbou.
Tento spôsob nie je síce špecifický pre niektorú oblasť, takže nemôže pozitívnym spôsobom identifikovať provenienciu, ale opäť dovoľuje vylúčiť vzťah s dalmátskou architektúrou, kde v prípade štvoruholníkových presbytérií
bolo v prevažnej väčšine prípadov použité zaklenutie konchou umiestnenou na trompoch.
Pri analýze importovaného (niekedy luxusného) stavebného materiálu je dokonca možné konštatovať špecifický
vzťah ku konkrétnej oblasti mimo domáceho prostredia (Nitra – litotamniový, resp. belavý organogénny vápenec).
V prípade luxusného materiálu – zeleného kvetovaného porfyritu – síce nemožno konštatovať podobne presnú geografickú súvislosť, ale je tu zhoda v použití totožného materiálu v karolínskej architektúre. Bez významu zrejme nie
je ani prax použitia stavebného materiálu (najskôr dekoratívnej funkcie) pochádzajúceho síce z domáceho prostredia
ale z relatívne väčších vzdialeností od lokality výstavby, ktorá je doložená vo veľkomoravských stavbách väčšieho až
reprezentačného, resp. centrálneho významu pre spoločenskú elitu (I. kostol na Pohansku, Uherské Hradiště-Sady –
Na špitálkách, Ducové), podobne ako v karolínskej architektúre (Aachen).
23 Pri rekonštrukčných prácach na fasáde kaplnky v roku 2020 bolo objavené väčšie množstvo odtlačkov tkaniny, čo opäť otvára možnosť, že išlo
o osobitnú technológiu zatláčania tenko nanášanej omietky (podľa T. Luptáka pre CSRTV: Kostol sv. Margity pri Kopčanoch prechádza obnovou).

140

Martin Illáš

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre...

Pri ojedinele zachovaných výtvarných detailoch poskytuje zaujímavú konkrétnu súvislosť analýza maľovaných
latinských krížov v Nitrianskej Blatnici: ich najbližšiu analógiu možno nájsť v karolínskych freskách v Müstaire.
V prípade rytých ondrejských krížov a symbolu tváre v Kopčanoch možno identifikovať súvislosť prevažne so staršími merovejskými príkladmi kamennej plastiky, ktoré dovoľujú interpretovať ich význam v zhode s archeologickým
výskumom kostola v Kopčanoch ako symbol pohrebnej funkcie stavby. V oboch prípadoch tak majú aj tieto výtvarné detaily preukázateľný vzťah k merovejsko-karolínskemu prostrediu.
Ak porovnáme výsledky stavebno-technickej analýzy s výsledkami umelecko-historickej (dispozičnej a štrukturalisticko-ikonografickej) analýzy, zistíme, že úzka súvislosť stavebno-technických postupov a detailov našich predrománskych kostolov s karolínskym staviteľstvom je v zhode s tými hypotézami, ktoré hľadajú pôvod väčšiny veľkomoravských kostolov v prostredí súdobej západoeurópskej, t. j. karolínskej architektúry. Ide tu v prvom rade
o kaplnku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a v širšom zmysle o všetky podobné jednoloďové stavby so štvoruholníkovým presbytériom. Pri týchto stavbách nemožno uvažovať o pôvode typu pozdĺžneho jednoloďového
kostola so štvoruholníkovým presbytériom napríklad v byzantskej či dalmátskej architektúre (ako sa domnievajú
napríklad Kouřil 2008, 57–58; Pošmourný 1964, 196–199), pretože prakticky všetkými svojimi znakmi vrátane komplexu stavebno-technických znakov súvisia s karolínskou architektúrou (spôsob murovania, spôsob omietania, drevené
komponenty, zastropenie interiéru, zaklenutie okenných otvorov, podlahová úprava, výtvarné detaily). Ide však aj
o rotundy. Stavebno-technické postupy a detaily použité v zachovanej rotunde sv. Petra a Pavla na Budči a rotunde sv.
Juraja v Nitrianskej Blatnici (spôsob murovania, omietanie, zastropenie či zaklenutie interiéru, zaklenutie konštrukčných otvorov, výtvarné detaily, podlahová úprava) vylučujú ich pôvod v adriatickej oblasti (severné Taliansko alebo
Dalmácia, odkiaľ pôvod veľkomoravských rotúnd pripúšťajú alebo priamo odvodzujú napríklad Merhautová-Livorová
1970; Merhautová – Třeštík 1984, 322 ref. 88; Richter 1965, 196; Ruttkay 2005, 235) a kde viaceré z týchto postupov a detailov, resp. takéto ich kombinácie nie sú známe. Evidentná je naopak proveniencia ich stavebnej techniky v západnej,
karolínskej architektúre. To sa analogicky týka aj rotundy na Kostolci v Ducovom, VI. kostola v Mikulčiciach (tzv.
dvojapsidovej rotundy) a IV. kostola v Starom Měste („Na dědině“, kostol sv. Michala), hoci tu je analýza stavebnej
techniky obmedzená ich minimálnym zachovaním (skúmať možno aspoň murovanie, omietanie, podlahovú úpravu). Hypotéza karolínskej proveniencie stavebnej techniky tak komplexne dopĺňa hypotézu karolínskej proveniencie
rotúnd ako stavebného typu prítomného vo veľkomoravskej architektúre, ktorá sa opiera o formálno-dispozičnú
ale aj o ikonograficko-ikonologickú, štrukturalistickú a obsahovo-funkčnú analýzu (napríklad Botek 2014, 57; Gervers-Molnár, 1972, 13–18; Illáš 2017, 119–122; Illáš 2011c, 660–661, 670–671; Konečný 1978, 396; Richter 1965, 197;
Vančo 2000a, 40–48).
Karolínska proveniencia stavebno-technických postupov vo veľkomoravských stavbách vrátane rotúnd ponúka
i ďalšiu súvislosť. Zelený kvetovaný porfyrit známy z minimálne troch veľkomoravských kostolov bol použitý aj vo
dvoch karolínskych centrálnych stavbách: v cisárskej reprezentačnej kaplnke Panny Márie v Aachene (794 – 803)
a v malej jednoduchej rotunde v Dreihausene (okolo 800). Rotundu v Dreihausene možno považovať za jednoduchú imitáciu cisárskej kaplnky v Aachene (Atzbach 2010, 20–21). Rôzne imitácie tejto významnej cisárskej stavby začali vznikať už krátko po jej vybudovaní (kaplnka Panny Márie v Centule z roku 799; rotunda v Dreihausene, okolo
800; oratórium Najsvätejšieho Spasiteľa v Germigny-des-Pres z roku 806; prestavba kostola sv. Trojice, neskôr sv.
Donáta v Zadare, pred rokom 811). Za imitáciu aachenskej kaplnky možno považovať aj VI. kostol v Mikulčiciach
(tzv. dvojapsidovú rotundu). Možno sa teda domnievať, že trasa, po ktorej na Veľkú Moravu prichádzali stavební remeselníci a s nimi i luxusný materiál potrebný na výzdobu kostolov, alebo prinajmenšom idea použitia konkrétneho
materiálu vo výzdobe, bola zároveň i trasou, po ktorej bol do prostredia Veľkej Moravy importovaný aj jednoduchý
typ rotundy imitujúci cisársku kaplnku v Aachene (napríklad Vančo 2000a, 45–46; Illáš 2011c, 647–651). Nie je samozrejme vylúčené, že použitie porfyritu vo výzdobe veľkomoravských kostolov je až výsledkom neskoršej úpravy
interiéru kostola a nie je jeho súčasťou už od samotného vzniku stavby, no na opísanej súvislosti to nič nemení.
Zhodu výsledkov formálno-dispozičnej a štrukturalisticko-ikonografickej analýzy na jednej strane a stavebno-technickej analýzy na druhej strane možno konštatovať aj v prípade, že nejde o preukázanie karolínskej proveniencie. Platí to pre prípad kostola na Devínskom hrade. Identifikácia pravdepodobnej proveniencie techniky murovania (opus incertum) v Dalmácii je tu v úplnej zhode s umelecko-historickým identifikovaním proveniencie kostola
rovnako v Dalmácii (Illáš 2018b, 24).

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2020

113–157

141

Porovnanie výsledkov stavebno-technickej a umelecko-historickej analýzy má však aj kontradikcie. V niektorých
prípadoch predpokladaná proveniencia stavebnej techniky nekorešponduje s predpokladanou provenienciou identifikovanou formálno-dispozičnou analýzou. V prípade IX. kostola v Mikulčiciach (tzv. štvorapsidovej rotundy) je
doložená stavebná technika západoeurópskej proveniencie [spôsob murovania (Poláček – Škojec 2013, 237) a zrejme aj dĺžková miera použitá pri výstavbe – karolínska stopa], no formálno-dispozičná analýza ukazuje s najväčšou
pravdepodobnosťou na byzantsko-arménsku provenienciu stavby (Illáš 2013, 20–22). Analogickým príkladom je
X. kostol v Mikulčiciach (tzv. kostol s príporami), ktorého stavebno-technické charakteristiky majú takisto západnú
provenienciu (murovanie stavebnou technikou petit appareil allongé), ale pôdorysný typ sa vo všeobecnosti považuje za
dalmátsky import (napríklad Illáš 2011, 264–268; Měřínský 2006, 591–592; Poulík 1975, 119). Podobný rozpor, pokiaľ
ide o dĺžkovú mieru použitú pri výstavbe, možno konštatovať aj v prípade kostola na Devíne. Jeho provenienciu pokiaľ ide o spôsob murovania ako aj pôdorysný typ (ako už bolo uvedené) možno umiestniť do Dalmácie, no spôsob
omietania ukazuje skôr na západnú provenienciu a pri jeho výstavbe bola so všetkou pravdepodobnosťou použitá
dĺžková miera karolínskej stopy napriek tomu, že vzhľadom na identifikovaný pôvod stavby by sa dala skôr očakávať rímska stopa; v tomto prípade však možno tento rozpor vysvetliť zdomácnením karolínskej stopy v dalmátskej
predrománskej architektúre (Illáš 2018b, 24). Rozpor medzi predpokladanou provenienciou stavby z hľadiska jej
formálno-dispozičnej analýzy (teda pôvod stavebného typu, resp. modelu) a provenienciou stavebnej techniky je
možné vysvetliť vzťahom staviteľa a stavebných remeselníkov, ktorí kostol budovali. Konkrétne stvárnenie stavby
z hľadiska pôdorysného typu, resp. modelu vrátane určenia rozmerov, konštrukčného plánu a štrukturálnych prvkov
stavby bolo predovšetkým obsahom pôsobenia staviteľa. Jeho prístup bol determinovaný tradičným architektonickým prejavom oblasti a prostredia, z ktorého pochádzal a ktorého stavebné formy, konštrukčné metódy a zvyklosti
najdôvernejšie poznal a aplikoval. Výber stavebného typu, resp. modelu mohol ovplyvniť aj organizátor stavebných
prác („majster“, architectus, magister operis), pretože obstarával stavebných remeselníkov vrátane staviteľa a riadil stavbu z organizačného, ekonomického a personálneho hľadiska a mohol určovať aj základné obsahové východiská
a kritériá (obsah, význam, účel) stavby, z ktorých vyplývala samotná forma stavby (Binding 1999). No vlastná fyzická,
technická realizácia stavebného diela bola obsahom aktivít stavebných remeselníkov, ktorí boli ovplyvnení zase svojim domovským prostredím a tradičnými postupmi a technikami, ktoré poznali a ktoré aplikovali v tom prostredí,
z ktorého pochádzali a v ktorom tieto znalosti nadobudli a aplikovali. Stavebné dielo sa v zásade realizovalo prostredníctvom tých stavebných remeselníkov, ktorí boli v tomto stredoeurópskom priestore k dispozícii, t. j. najskôr
išlo o remeselníkov merovejskej a karolínskej stavebnej tradície. Zdanlivý rozpor medzi pôvodom typu, resp. modelu stavby a pôvodom jej stavebnej techniky mohol vzniknúť v situácii, kedy staviteľ pochádzal z iného prostredia
(napríklad z Dalmácie či z Byzancie) než stavební remeselníci (Čiháková – Müller 2015, 20–21; Illáš 2011c, 670–671;
Illáš 2013a, 29; Illáš 2018b, 24). V tomto smere sú preto kostoly, v ktorých je prítomný rozpor medzi provenienciou
stavebnej techniky a provenienciou jej typu, resp. modelu, syntetickým dielom.
Stavebno-technickú analýzu teda možno s pozitívnymi výsledkami použiť ako prostriedok pravdepodobnej
identifikácie proveniencie veľkomoravskej sakrálnej architektúry a dokonca v niektorých prípadoch identifikovať aj
veľmi konkrétne súvislosti a vzťahy k súdobej predrománskej sakrálnej architektúre. Zároveň je tak možné interpretovať aj význam a funkciu niektorých z analyzovaných stavebno-technických prvkov a výtvarných detailov a to tak
v zachovaných ako aj v archeologicky objavených stavbách našej predromaniky.
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Summary
Relationship of the Great Moravian Churches to the Carolingian Architecture
from the View of Construction Technique
This paper is focused on the construction-technical analysis of the Great Moravian, respectively in the broader
meaning of the pre-Romanesque sacred architecture in the 9th century to the beginning of the 10th century in the
territory of the Czech Republic and the Slovak Republic. The analysis concerns the method of masonry, the use of
a wooden armature in the masonry, plastering by the „pietra rasa“ method, the construction of floors, the vaulting of
the window openings, the vaulting of the church and the use of imported (sometimes luxurious) building material.
Complementary art analysis concerns painted crosses and engraved symbols on the church facade. The comparison
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will primarily concern contemporary Central European and Western European architecture, i. e. Carolingian architecture.
The identification of the provenance of the construction technique cannot be automatically identified with the
identification of the provenance of the building itself. The origin of the construction technique is a direct indication
only for the origin of the construction craftsmen (mason etc.) who built the church. They came from countries
where they gained experience and adopted procedures corresponding to the local building tradition. These were
areas where there was virtually constant demand for their activities. In peripheral areas, such as those of Bohemia,
Moravia and Western Slovakia, they performed their activities rarely, occasionally or seasonally. This influenced the
quality of their work, but it was also variable and relative, depending on the degree of development and on complexity of the environment in which construction craftsmen came and on the possibilities of the submitter for whom
the church was built. In the peripheral environment, migrating construction craftsmen were virtually the only experts
in the construction of masonry and walled architecture, because the domestic Slavic population has not yet had any
knowledge of technologies related to advanced architecture.
The construction technique used in the building thus determines the origin of the construction craftsman. Thus,
also the origin of the builder can be identified, i. e. the construction craftsman who led the construction and was
responsible for the construction project (namely the design of the church type and model with all its elements and
characteristics such as dimensions, construction plan, structural elements of the building etc.). The activities and nature of the work of the craftsmen and the builder are therefore an important indication for finding the provenance
of the building as such.
Almost all Great Moravian churches used a masonry method characterized as petite appareil alongé. It is used
equally universally in the Merovingian-Carolingian architecture. This basic connection allows identify the origin of
the craftsmen who built the individual buildings of Great Moravian architecture in the West - Carolingian architecture. In Great Moravian architecture, there are no methods of masonry, which can be evaluated as a direct legacy
of late-antique architecture – neither enplekton nor brick masonry (opus testaceum) is documented. Occasionally, the
methods of masonry common in antique architecture - opus quadratum (Bratislava, later Nitra) and opus spicatum (Staré
Město – Church No. IV.) – are documented, but these are also conveyed by the Carolingian architecture. In one case
of Great Moravian architecture, there is a masonry method commonly used in antique architecture but unknown
in the Carolingian architecture – opus incertum (Devín). In this case, the masonry method represents the influence of
contemporary Dalmatian pre-Romanesque architecture.
The use of wooden armature in masonry (Kopčany) is a technique widely documented in the Carolingian architecture. It predominantly occurred in representative buildings (Frankfurt, Michelstadt-Steinbach, Mainz, Müstair),
even in buildings of a prestigious character serving the highest elite (Aachen). Beside the wooden armature used
as reinforcement in the core of the masonry, there exist also such constructional situations in which the wooden,
respectively wicker components were placed in direct contact with plasters (roof trusses, door-leaf, wall-beams).
Such situations enable to explain the abundant evidence of wood and wicker imprints in ruins of Great Moravian
buildings. The same applies to the use of other wooden or wicker components in the structure of masonry buildings
(e. g. Mikulčice – Church No. VIII., Pohansko u Břeclavi – Church No. II.).
The plastering application in the form of „pietra rasa“ is documented in all our preserved pre-Romanesque
churches, but also in some extinct buildings, either as a final or just as a primary treatment under a secondary final
plaster. By analogy, the pietra rasa was also used in the Carolingian architecture (e. g. Aachen, Cazis, Corvey, Frankfurt, Chur, Ingelheim, Lorsch, Mainz, Müstair, Penk, Regensburg, Reichenau-Oberzell, San Vittore, Tomils, Säben/
Klausen). Remarkable is the coincidence of the documented prints of the fabric (the so-called “mason´s knee”) in
the Carolingian architecture (Müstair) and in our pre-Romanesque architecture (Kopčany).
In the case of floor construction, the various techniques used in the individual buildings are related in particular
to the importance and function of the building: trampled clay floor, lime screed, wood floor, cast mortar, cast mortar
on a penning bed, cast mortar with brick spreading (terrazzo), mortar with „mosaic“ pattern, stone pavement. They
mostly have analogous use in the Carolingian architecture, which in fact does not make it possible to establish more
specific contexts, but it basically excludes the relationship of floor construction with the Dalmatian architecture, which
is absolutely dominated by stone pavement. This type of pavement is on the other hand used in Great Moravian,
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respectively in the broader sense of our pre-Romanesque architecture, very rarely (Church No. II. and No. V. in
Mikulčice, Church No. I. in Pohansko u Břeclavi, Uherské Hradiště – Sady-Špitálky, Bratislava, Budeč).
In our preserved pre-Romanesque architecture, only very specific ways of construction of the arch of window
openings and chancel arches are documented (fig. 1): same coursed stones in arching (Kostoľany pod Tríbečom,
Nitrianska Blatnica), inconsequent radial arching (“false vaulting”, Budeč) and arching with the triangular keystone
(Kopčany). These techniques are rare, but they have analogies in the Carolingian architecture (Aachen, Corvey, Disentis, Domat/Ems, Ermhof, Fulda, Meschede, San Vittore, Wackernheim; fig. 2 and 3). In these cases it is possible
to reliably exclude South European relations, as these vaulting techniques are not known in South European pre-Romanesque architecture (especially Dalmatian except for the Church of the Holy Saviour in Cetina).
In the case of vaulting of the presbytery, respectively vaulting of the church nave with the barrel vault, it should
be noted that this method is not specific to a particular area, so that it cannot positively identify the provenance,
but allows to exclude the relationship with Dalmatian architecture, where in the vast majority of cases the quadratic
presbytery was vaulted with conch placed on the trompes.
Regarding imported (sometimes luxurious) building material, our pre-Romanesque architecture shows the use of
green flowered porphyry (Church No. II. and No. VII. in Mikulčice, Uherské Hradiště – Sady-Špitálky), lithotamnic
(or leitha) limestone (Nitra) and some colourful decorative types of rocks. (e. g. red limestone in Ducové). It is even
possible to state a specific relationship to a specific area outside the domestic environment (lithotamnic limestone:
Nitra – Leitha Hills or Lower Austria). In the case of luxurious material – green flowered porphyry – it is not possible
to establish a similarly exact geographical connection, but there is coincidence on the use of identical material in the
Carolingian architecture (Aachen, Dreihausen, Corvey, Ingelheim, Cologne, Lorsch, Paderborn, Regensburg, Saint
Denis). Also the use of building material probably of decorative function coming from the domestic environment,
but from relatively larger distances from the construction site, which is documented in Great Moravian buildings of
larger or representative, respectively of central importance for the social elite (Church No. I. in Pohansko u Břeclavi,
Uherské Hradiště – Sady-Špitálky, Ducové) is similar to the practise of Carolingian architecture (e. g. Aachen).
The analysis of red painted Latin crosses in Nitrianska Blatnica allows identify their closest analogy in the Carolingian frescoes in Müstaire (fig. 5). In the case of the engraved Saint Andrew‘s the carved crosses and the face
symbol in Kopčany (fig. 6), a connection with the earlier Merovingian and Carolingian examples of stone tombstone
sculpture or steles can be identified (Kaiseraugust, Moselkern, Niedredollendorf, Hofheim, Stockum and others; fig.
7). In both cases of visual and art details, the relationship to the Merovingian-Carolingian environment is demonstrable.
The results of the construction-technical analysis correspond with the results of artistic-historical analysis (formal and structure-iconographic analysis) in several aspects. This allows confirm those hypotheses which seek the
origin of most Great Moravian churches in the contemporary Western European environment, i. e. Carolingian
architecture (fig. 8). It relates to the single-nave churches with a quadratic presbytery (e. g. Kopčany), which are
virtually with all their features related to the Carolingian architecture (including construction-technical details such
as masonry, plastering method, wooden components, interior vaulting, window arching, flooring, art details). These
buildings cannot be considered as results of influence of the Byzantine or Dalmatian architecture. The same applies
to rotundas, whose construction and technical procedures and details used (Budeč, Nitrianska Blatnica: masonry,
plastering, vaulting of interior, arching of construction openings, art details, flooring) exclude their origin in the
Adriatic area (northern Italy or Dalmatia), where several of these procedures and details, respectively such combinations of them are not known. This applies analogously to the archaeologically discovered rotundas (Ducové, Church
No. VI. in Mikulčice, St. Michael Church No. IV. in the Staré Město: masonry, plastering, flooring). Another possible
connection may be established on the analysis of the use of green flowered porphyry, which has been used in at
least three Great Moravian churches and two Carolingian central buildings - Aachen and Dreihausen; the rotunda in
Dreihausen can be considered as an imitation of the chapel in Aachen. Also the Church No. VI. in Mikulčice (the
so-called double-apse rotunda) can be considered as the imitation of Aachen chapel. It is therefore possible that
the route along which construction craftsmen came to Great Moravia and with them luxury material for decoration
of churches (or at least the idea of its use in decoration) was also the route along which a simple type of rotunda
imitating the imperial chapel in Aachen was imported into the environment of Great Moravia.
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The correspondence between the results of the art-historical analysis and the results of the construction-technical analysis may be stated also in the case of the church at Devínsky hrad: here the provenance of masonry (opus
incertum) may be situated in Dalmatia.
However, the construction-technical and art analysis have also contradictions. In the case of the Church No. IX.
in Mikulčice (the so-called four-apses rotunda) is documented by the construction technique of Western European
origin (the method of masonry, probably also the length measure used in the construction – the Carolingian foot), but
the ground-plan analysis indicates the Byzantium-Armenian provenance of the building. In the case of the Church
No. X. in Mikulčice (the so-called church with buttresses), there is documented construction-technique of western
provenance (the method of masonry and probably also the length measure used in construction - Carolingian foot),
but the ground plan type is considered to be an Dalmatian import. In the case of the church in Devín, the provenance of its building technique as well as the ground-plan type can be located in Dalmatia, but the length measure
of the Carolingian foot was in all probability used in its construction: in this case, this contradiction can be explained
by the domestication of the Carolingian foot in Dalmatian pre-Romanesque architecture. The contradiction between
the assumed provenance of the building and the provenance of its construction-technique can be explained by the
relationship between the builder and the construction craftsmen who built the church. Particular design of the building from the view of its ground-plan type or model (including dimensions, construction plan, structural elements of
the building) was the content of the builder´s activities. His approach was determined by the traditional architectural
expression of the area and environment from which he came from. The choice of construction type, respectively
construction model could also have been influenced by the building organizer (“master”, architectus, magister operis).
However, the realization of the building itself was the content of the activities of the construction craftsmen, who
were equally influenced by their origin environment and traditional practices and techniques they knew and applied
in the environment from which they came and in which they acquired their knowledge. The construction work was
essentially realized undoubtedly by those construction craftsmen who were available in this Central European area,
i. e. most likely it were the craftsmen of Merovingian and Carolingian building traditions. Apparent discrepancy between the type, respectively model of the building and its construction technique could arise in a situation where the
builder came from a different environment (for example, Dalmatia) than the construction craftsmen.
Preklad M. Illáš

