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Po pomalom výstupe

Kaplnka vzkriesenia je zakotvená v  krajine. Je na mieste dáv-
no známeho miesta s krásnym výhľadom. Teraz už je aj na konci 
krížovej cesty (predtým to bola obyčajná lesná cesta), ktorá ju spája 
s  kaplnkou sv. Heleny od architekta Petra Rutkaia Rátha v  doline 
v  Kvetnici. Jednoduché, premyslené, redukované, zdanlivo nie 
celkom dopovedané formy (sú výsledkom niečoho podobného, 
čomu Peter Zumthor hovorí „slow architecture“) /1/ pôsobia na 
pozorovateľa ako samotná cesta lesom, na ktorej sú postavené, 
nútia nás rozmýšľať o tom, či sú výsledkom iba nejakej náhody ale-
bo vedomého procesu navrhovania. Architekt pred návrhom ka-
plnky prešiel púťou do Santiaga de Compostela, zážitok zo slávnej 
stredovekej púte teda musel byť prítomný pri myslení o projekte, 
podobne ako existencia podobných oveľa kratších putovných 
ciest Spiša aj s ich architektúrou. Architektúra je tu predovšetkým 
cesta, so znakmi v podobe krížov (o ktorých pre ich redukovanú 
formu občas musíme rozmýšľať, či sú to skutočne kríže). Tri kríže 
sú zdvojené, sformované do archaickej formy stromu života, 
najznámejšieho zo zobrazenia podobenstva Ecclesie a  Synagógy 
z  kostola v  Žehre (kostol je súčasťou svetového dedičstva UNE-
SCO). Tieto znaky alebo značky sú tak riedko, že pri prvom výstupe 
nás občas nútia uvažovať o tom, či sme na správnej ceste. Samotná 

kaplnka je koniec, vyvrcholenie cesty, s  čistinkou s  výhľadom na 
krajinu. 

Významy Kaplnky vzkriesenia, neoddeliteľnej od celej kalvárie 
na Krížovej, sú atraktívne vo viacerých súvislostiach ich odka-
zov. Priestor kaplnky, vyvrcholenia cesty, masívne drevené trámy  
smrekovca iba vymedzujú, ale neuzatvárajú. Sklolaminátová vlnitá 
strieška je v kontraste s drevom – na prvý pohľad pôsobí prekvapivo 
v kontexte prírody a prírodných materiálov a jeho zložitejšiu formu 
vtipne podčiarkuje. Dielo tak môžeme chápať aj ako architektúru, 
presnejšie niečo, čoho podstata pochádza z  tradícií stavania, ale 
jeho forma je na hranici architektúry. Rovnako ich (ju) môžeme 
vnímať ako objekt inštalácie plastiky alebo landartu, teda súčasných 
foriem umenia, ale opäť nemôžeme nevidieť odkaz takejto formy 
na jej archaickú sakrálnu podstatu. Nemôžeme nevidieť ani náznak 
(vľúdneho) labyrintu, v ktorom „by sa malo nachádzať niečo celkom 
iné“ /2/. Čiastočne otvorené steny so zaujímavými zmenami svetla 
labyrint (pôvodne archaický hrôzostrašný priestor) poľudšťujú. Tu 
by sme mohli rozmýšľať aj o  barokových predlohách alebo vzo-
roch, keby ich formy neboli natoľko súčasné, minimalistické. 
Baroková by mohla byť aj cesta k samotnej kaplnke so starostlivo 
rozmiestnenými zastaveniam – na zlomoch, na miestach výhľadov, 
po strmších úsekoch, v  miestach v  lese, kde už-už strácame  
orientáciu, alebo na iných atrakciách cesty – keby výstup ku ka-
plnke nebol oveľa viac turistickým výkonom ako kontemplatívnou 
prechádzkou. A práve nejasnosť ich podstaty, popri dualite a ťažšie 
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identifikovateľnej forme je najzaujímavejšia na tejto architektúre 
(Architektúre?). Snáď práve táto neuchopiteľnosť formy je dôležitá 
pre hlbšie ponorenie sa do ich sakrálneho odkazu. 

Ale o tom všetkom vôbec nemusíme rozmýšľať, keď sa vydáme 
po ceste vyznačenej masívnymi drevenými krížmi (pri ich redu-
kovanej forme sa takmer vytráca ich všeobecne známy symbol 
a  odkaz). Odmenou za už-už športový výkon bude niekedy dáv-
no objavené miesto na vrchu Krížová s fascinujúcim výhľadom na 
hrebene Rudohoria. Po výhľade môžeme vojsť do tohto nového 
dreveného objektu. Objektu, ktorý stojí na rozsypanej drvenej 
bridlici kopca. Môžeme sa pozrieť do jeho vnútra s vľúdnym názna-
kom labyrintu, pozrieť sa zo zvedavosti, ukryť sa, cítiť vôňu smre-
kovca. Alebo iba vojsť a rozmýšľať v priestore Kaplnky vzkriesenia.

Ján Krcho

Poznámky:
1 Termín odvodený od „slow food“ – ako protipól k „fast food“ 
– architektúra tvorená bez náhlenia, postupne a organicky. 
ZUMTHOR, Peter. Atmosféry. Zlín 2013, s. 71.
2 „das ganz Andre“ Mircea Eliade, Posvátné a profánní, Praha 
1994, s. 11, v odkaze na Rudolfa Otta, das Heilige (1917) 
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