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Obnova pamiatky – „srdcovka“ architekta

Biskupský kostol, Katedrála a Bazilika sv. Emeráma v Nitre patrí 
k  najhodnotnejším dielam sakrálnej architektúry na Slovensku. 
Hrad Nitra je v  obraze okolitej krajiny najvýznamnejšou ikonou 
a vzácnym šperkom. Zákonné označenie Hradu Nitra ako národná 
kultúrna pamiatka je príznačné. Hoci ani pamätný stredoveký ar-
cheologický výkop uskutočnený v  rokoch 1930 – 1931 renomo-
vanými zakladateľskými osobnosťami slovenskej a českej ochrany 
pamiatok nepotvrdil kýžené a  najmä slovenskou intelektuálnou 
obcou očakávané potvrdenie nálezu zvyškov stavby najstaršieho 
kostola západného rítu na území dnešného Slovenska, ktorý tu bol 
podľa prameňov postavený niekedy okolo roku 830 nitrianskym 
kniežaťom Pribinom a vysvätený soľnohradským biskupom Adal-
rámom, neuberá to nič z národného historického vedomia o hod-
notách architektúr areálu Hradu Nitra, ktoré boli postupne posta-
vené a zavŕšené v 18. storočí. 

Nazdávam sa, že preto aj vstup architekta, aj keď dnes už re-
nomovaného a oceňovaného, do tohto vzácneho sakrálneho in-
teriéru, je limitovaný nielen záväzným metodickým usmernením 
špecializovanej komisie pamiatkarov, ale najmä jeho vlastným po-
stojom, ktorý by mal byť motivovaný rešpektom, úctou a pokorou 
k zachovanému a objavenému dielu. Architekt Viktor Šabík z Nitry 
so svojou kanceláriou Barak (má sídlo v blízkosti Pribinovho pom-
níka) bol prizvaný, aby vyriešil architektonický spôsob prezentácie 
vzácneho nálezu stredovekej fresky na východnej stene tzv. Dol-
ného kostola, pred ktorou donedávna stál neskororenesančný 
oltár Snímania z  kríža od J. Perneggera, datovaný rokom 1662. 
Treba povedať, že tento oltár je významným dielom oltárnej ar-
chitektúry 17. storočia. Pokiaľ ide o  umeleckú provenienciu, je 
síce inde, ale svojimi umelecko-historickými hodnotami má veľmi 
blízko k veľkému, o 21 rokov staršiemu, prospektu hlavnej oltárnej 
architektúry katedrálneho chrámu Jána Krstiteľa v Trnave. Šabík sa 
opovážil navrhnúť transfer oltára a dokázal presvedčiť pamiatkarov, 
aby bol prenesený na západnú stenu toho istého priestoru medzi 
dva epitafy biskupov v  blízkosti miesta odpočinku veľkej sloven-
skej autority kardinála J. Ch. Korca. Nebol som účastný pri jeho 
argumentovaní, ale osobne sa nazdávam, že ak to dokázal, svedčí 
to o  architektovej kompetentnosti, tvorivo zmýšľajúcej osob- 
nosti a  osobnej spôsobilosti byť kvalitným a  inšpirujúcim part-
nerom pamiatkarov. Nemalo by sa zabúdať, že ochrana pamiatok 
je ako odbor považovaná za vedu a tvorbu a práve tvorivý prístup 
pri posudzovaní takýchto vážnych vstupov do vzácnych slohových 

interiérov pamiatkových objektov umožňuje dosiahnuť výsle-
dok – spôsob prezentácie, ktorá vnesie do súčasnej barokovej 
architektonickej kompozície interiéru Dolného kostola jedinečnú 
stopu niekdajšej gotickej podoby priestoru. To je hodnota sama 
osebe. Pamiatka realizáciou tohto názoru v zásade neutrpela. Je 
namieste pripomenúť obligátnu zásadu, ktorá sa v praxi ochrany 
pamiatok rešpektuje, že sme dedičmi všetkého, čo sa nám z minu-
losti až po dnešok zachovalo. Prezentuje sa nástenná maľba, ktorá 
bola v subštrukcii hmoty steny oddeľujúcej starší trištvrtekruhový 
priestor apsidy zachovaná. Že sme o nej nevedeli, je iná vec.

Ikonograficky ide na nitrianskej freske o zobrazenie príbehov 
zo života Panny Márie, smrť Panny Márie a jej korunovanie v pravej 
časti fresky. Som toho názoru, že maliar, ktorý fresku maľoval, 
poznal nástenné maľby v  radnici v  Siene, najmä tamojšie diela 
Duccia di Buoninsegnu († 1319) a  mladšieho Simone Martiniho  
(† 1344). Kreslenie architektonických detailov za hlavou koruno-
vanej Panny Márie zase poukazuje na Giotta di Bondone († 1337) 
z Florencie. Zistiť, akou cestou sa majster našej fresky dostal do Nit- 
ry, by si vyžadovalo osobitný výskum. Ale nazdávam sa, že to boli 
priame kontakty vtedajších nitrianskych biskupov s  toskánskym 
prostredím. Maliarske botegy, ktoré sa podľa Vasariho už v 14., ale 
najmä v 15. storočí rozmáhali, školili majstrov spôsobilých takéto 
fresky namaľovať. Vplyv tohto prostredia na fresku je pritom ne-
sporný.

Prezentácia fresky
Nitra

BARAK architekti

Východná časť tzv. Dolného kostola, stav 28. 10. 2010,  
foto: Michaela Kalinová
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Pred touto stenou bol v čase vzniku fresky oltár a pred ním bola 
pravdepodobne aj krypta sv. Emeráma; na severnej stene odkrytá 
nádherná kompozícia sedílií a  pôvodná stredoveká niveleta pod 
nimi. Šabík nahradil starší otvor s  oblúkom pravouhlým otvorom 
a  drevenú dverovú výplň skleneným krídlom dverí. Za dverovým 
otvorom sa nachádza rameno schodišťa, ktoré ešte v  tridsiatych 
rokoch riešila Dobroslava Menclová, pretože sa zaoberala odlišnou 
niveletou dvoch priestorov. /1/

V  jednom z  variantov (z  roku 2013) architektonickej prezen-
tácie riešil Šabík veľkú plochu steny pod freskou, ktorá zostala po 
prenesení neskororenesančného oltára prázdna. Architekt túto 
významovú plochu vyriešil decentným náznakom v pravom uhle 
prekrížených, mierne z  plochy vystupujúcich lizénových pásov 
a samostatne stojacim bielym kubusom pred stenou, ktorý mohol 
evokovať oltárny stôl, ale aj truhlu ako spomienku, že práve v týchto 
miestach ležali ostatky sv. Emaráma. Túto Šabíkovu prezentáciu pa-
miatkari odmietli, a tak stena pod freskou zostala nedopovedaná, 
prázdna.

Povinnou výbavou priestoru pred chórovou prepážkou by 
mal byť medzerou prerušený rad sedadiel, pretože spiritualita 

obsahu tohto mimoriadneho a  vzácneho diela – Korunovanie 
Panny Márie, posledná modlitba Matky Božej a  jej následná smrť 
– poskytuje veriacemu možnosť meditácií, iným návštevníkom 
zase neopakovateľnú príležitosť umeleckého zážitku, niekomu 
oboje. A k tomu je dobré sa pohodlne usadiť. To, čo treba kriticky 
komentovať, je spôsob osvetlenia diela. Tento priestor bol v čase 
vzniku diela, pravdepodobne v  poslednej štvrtine 14. storočia, 
hlavným liturgickým priestorom Nitrianskeho biskupstva, preto si 
myslím, že investor mal od pamiatkarov i architekta požadovať pod-
statne tvorivejší prístup v otázke osvetlenia celého priestoru, najmä 
však citlivého dotvorenia prázdnej steny pod freskou. Súčasný stav 
vnímam ako nedorobok. Na ťahu je opäť investor, pretože by sa mal 
zamyslieť, aký spôsob funkčného využitia bude preferovať. Podľa 
toho bude musieť rozhodovať metodik-pamiatkar, až potom ar-
chitekt, aj keď sa o to usiloval v predstihu. 

Patrik Guldan  

Poznámka:
1 MENCLOVÁ, D. Otázka nového zariadenia starých kostolných 
interiérov. In: Slovenský staviteľ. 1936, č. 1, s. 18 an.
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Prezentácia stredovekej fresky v katedrále Nitrianskeho hradu
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