Výtvarník Jozef Vydrnák
Jozef Vydrnák sa narodil 27. marca 1961 v Trenčíne. Detstvo a mladosť prežil na Považí v dedinke
Kľúčové, dnes miestnej časti mestečka Nemšová. Od roku 1986 tvorí a žije spolu s manželkou
Dankou a synmi Matúšom (1984) a Michalom (1989) v Dubnici nad Váhom.
V rokoch 1971 – 1977 súkromne študoval u akad. maliara M. Sučanského v Trenčíne. V rokoch
1980 – 1985 absolvoval štúdium na SVŠT v Bratislave a v rokoch 1998 – 2000 absolvoval mimoriadne doplnkové štúdium na VŠVU v Bratislave – Oddelenie grafického dizajnu u prof. Ľ. Longauera.

•

J. Vydrnák sa v kresbe na začiatku 90-tych rokov inšpiroval špirálovým barokovým prvkom.

Z neho si postupne odvodil zjednodušený prvok – konštrukt, ktorý až doteraz využíva v jeho
perokresbách a z nich odvodených dielach (ilustrácie, gvaše, maľby olejom a pod.)

Betlehem, tuš, pero, 1995

Ukrižovaný, tuš, pero, 1995

Pružná rodinná nálada, tuš, pero, 1995

Orba, tuš, pero, 2006

Za vrchol tvorby v tomto poňatí možno považovať cyklus jeho monumentálnych perokresieb
z druhej polovice 90-tych rokov (David a Goliáš, Trenčiansky bazár, Kontakty na vysokej úrovni, Čičmianske pastorále a ďalšie)... a z roku 2000 (Milénium rozkvitnutých čerešní, perokresba
tušom na papieri 150 x 100 cm).

Čičmianske pastorále, perokresba na papieri, 63 x 88 cm, 1996

Kontakty na vysokej úrovni, perokresba na papieri, 63 x 88 cm, 1996

Takto poňatú tvorbu aplikoval i v maliarskej tvorbe.
Traja anjeli, olej, 90 x 70 cm, 2002

Anjelská ratolesť, olej, 2008

•

V roku 1995 pri tvorbe v oblasti grafického dizajnu J. Vydrnák pre seba objavuje princíp čiary.
(obr. – logo smetiska Veronika.)

Dualita elektrónu, kresba k manifestu, cca 2007
/Princíp komplementarity hlása, že základné zložky hmoty, ako sú
elektróny, sú entity s dvojakou tvárou podobne ako boh Janus:
raz sa nám ukazujú ako zrnká pevnej hmoty, raz ako nehmotné vlnenie. Tieto dve podoby si protirečia, a predsa ich fyzik potrebuje
naraz obidve. Preto s nimi musí zaobchádzať, akoby boli zároveň
presné aj koexistujúce. Heisenberg prvý pochopil, že komplementárnosť medzi stavom zrnka a vlny navždy ukončí karteziánsky
dualizmus medzi hmotou a duchom: jedno i druhé sú komplementárne prvky jednej a tej istej reality.
(In: J. Guitton, Boh a veda, Lúč, Bratislava, 1992)

Výskum čiary umožňil J. Vydrnákovi vytvárať v jednom obraze zobrazenia danej “veci, či udalosti”
spôsobmi, ktoré sa dovtedy vo výtvarnom procese neuplatňovali:
- čiara umožňuje zobrazovanú “vec” zobraziť na obraze vo viacpočetných zobrazeniach
posunutých v čase, pričom časové predely sú definované jednoduchou čiarou,
- čiara umožňuje zobrazovanú “vec” zobraziť v rezoch

- čiara umožňuje zobrazovanú vec, či udalosť zobraziť v zjednodušenej linearite, či
symbolike
Výraznosť umeleckého diela má rozličné stupne. Najnižší, čo do výraznosti, je ”naturalizmus”, ktorý fyzickú skutočnosť chce len verne znázorniť, poťažne zachytiť jej najnižšiu pudovú stránku. Symbolika je najvyšší stupeň. Symbolika, symbolická moc, má byť ideálom,
má byť vrcholnou perspektívou tvorivého snaženia. Symbolicky charakter, aj u najvšednej
šieho námetu, ma byť formou umeleckého diela.
/L. Hanus - Kostol ako symbol, Vydavateľstvo LÚČ, 1995/

Madonka, II. polovica 90-tych rokov

- čiara umožňuje používať v diele znaky (napr. šípky...) na doplnenie informácie o pohybe,
smere a pod.,... danej veci

Citrónový čaj, 2003

Baza čierna, keď predtým bola biela, 2007

Dary Vianoc, 2009/

Ovplyvnený veľkým francúzskym kresťanským filozofom Jeanom Guittonom a jeho dielom Boh
a veda, tiež jezuitom a paleontológom Teilhardom de Chardin, slovenským kresťanským filozofom Ladislavom Hanusom a ďalšími autormi, si od polovice 90-tych rokov paralelne k objavenému lineárnemu rukopisu vytvára Osobnú teóriu tvorby a hodnotenia diela, ktorú nazval:
EnergArtS. (Pozri http://vydrnak.com/3/filozofia/filozofia.htm). V roku 2000 ju rozšíril o Výtvarný
manifest:
Všetky existencie tohto sveta (živé či neživé) majú svoju hmotnú a nehmotnú podstatu pochádzajúcu z toho istého spektra. Hmotná podstata reprezentuje túto existenciu in
natura a výtvarník ju vníma hlavne cez mechanické aspekty hmoty. Nehmotná podstata reprezentujúca “neuchopiteľnú” vlastnosť ducha, je jej riekou, ktorá vyvrela pri “vzniku” existencie, tečie s ňou a mohutnie s každou udalosťou (interakciou), ovplyvňujúcou jej komplementárnu podstatu. Rieka sa týmto stáva akýmsi záznamníkom, svedkom, dejepiscom,
či lekárskou správou tela aj duše a pretrváva aj po “zániku” hmotnej podstaty existencie.
Chcem vo svojej tvorbe využívať čas (prítomný, minulý, či budúci) na presuny po rieke. Čiarou (líniou) prehrádzať riečny prúd v okamihoch, ktoré svetu vyšlú posolstvo o stave harmónie (in natura, v znaku, symbole, bode, farbe, slove, či kompozícii), provokujúc fantáziu
i filozofiu. Každé dielo s posolstvami medzi “priehradami” bude vždy o kúsok menej, či o
kúsok viac dlhším fragmentom riečnej rovnice existencie, ktorej úplného popisu sa mi však
ani cez všetky diela nedostane, pretože sama podstata tejto existencie ľudskému autorovi
poznateľná nie je.
/ Dubnica nad Váhom, 18. a 19. október 2000 /
V reálnej výtvarnej praxi používa J. Vydrnák od polovice 90-tych rokov až doteraz túto filozofiu vo
svojej maliarskej, kresliarskej, grafickej, typografickej tvorbe, tvorbe do architektúry a pod... Spôsob vyjadrenia mu v začiatkoch umožnil vytvoriť z piatich čiar minimalistický symbol sediacej,
či stojacej Madonky s Ježiškom, ktorá sa stala potom v jeho mariánskych obrazoch jeho špecifickým autorským identifikačným kódom...

Madonka s Božím okom,olej, 2002

Madona, olej, 70 x 50 cm, 2009

Na konci 90-tych rokov vytvoril týmto rukopisom dnes už známy obraz: Sedembolestná (olej,
120 x 100cm, 1999), (naposledy prezentovaný v roku 2011 v Jezuitskej kaplnke Sedembolestnej panny Márie v Piešťanoch v rámci projektu Umenie ducha.)

Sedembolestná, olej, 120 x 100cm, 1999

a v roku 2001 pre Výstavu Horizonty súčasnosti, konanú v GMAB, vytvoril monumentálny triptych
na troch drevených tabuliach pod názvom Triptych bolesti. (V súčasnosti prezentovaný v SŠ
sv. J. Bosca na Novej Dubnici.)

Triptych bolesti, olej na drevených doskách, šírka zostavy 250 cm, 2001

Pieta, tempera a akryl, 120 x 100 cm, 2003

Madona, olej, 120 x 100 cm, 2002

V ďalších rokoch vytvoril tiež rozmernejšie diela so sakrálnou tematikou: Madona, Glória in
Excelsis Deo Banícka madona, Pieta, Svadba v Káne, Pustovníci zo Skalky, Kristus a Zachej,
a ďalšie.

Svadba v Káne, olej, 120 x 100 cm, 2003

Glória in excelsic Deo, tempera na papieri, 61 x 86 cm, 2003

Maurova legenda, olej, 120 x 100 cm, 2008

V rámci Roka milosrdenstva 2016 vytvoril diela: Návrat márnotratného syna, Milosrdný Samaritán a Posledná večera.

Posledná večera, olej, 120 x 80 cm, 2016

Milosrdný Samaritán, olej, 70 x 100 cm, 2016

Návrat márnotratného syna, olej, 100 x 70 cm, 2016

Za vstup do voľnej tvorby trojrozmerných sakrálnych diel možno považovať Madonu z roku 2003,
vytvorenú z kolorovaných a zlatených drevených palíc. V roku 2016 pribudli Madonky i plastika
Agnus Dei z kolorovaného dreva.

Madonky, kolorované drevo, 2016

Madona, zlatené a kolorované drevo, 2003

Agnus Dei, kolorované drevo, 61,5 x 11 x 11,5 cm, 2016 (foto mobilom)

- čiara a jej funkcia časového predelu, umožňuje pomocou tejto filozofie vytvoriť i písmo:

Vydrnákova záverečná práca na Katedre grafického dizajnu pod názvom “Grafické rovnice na
vytváranie hybridných tvarov písma” (využívajúca analýzu a následnú syntézu historických
vývojových reťazcov, vývoja jednotlivých znakov abecedy od egyptských hieroglyfov až po
latinske písmo) získala v roku 2001 na medzinárodnom Bienále knižného umenia v Martine Cenu
za typografiu a tvorbu písma.
Písmo vytvorené pomocou tejto filozofie použil Vydrnák o.i. i v roku 2004 a 2005 pri tvorbe pre
sakrálny priestor pri komplexnej výtvarnej výzdobe interéru novopostaveného Kostola sv. Jozefa
Robotníka na Novej Dubnici. (Išlo o výtvarné návrhy výzdoby 12 veľkoformátových pieskovaných okien, 2 vitráží, oltárneho stola, Bohostánku, ambóny, mobiliáru, monumentálného
balkóna. Záverom, na požiadanie investora, realizoval pre kostol i veľkoformátový oltárny obraz
Sv. Jozefa Robotníka).

V roku 2008 v spolupráci s historikom a znalcom umenia PhDr. Mariánom Kvasničkom
realizoval komplexné výtvarné riešenie výzdoby interiéru školskej Kaplnky Premenenia Pána na
Spojenej škole sv. Jána Bosca na Novej Dubnici.

Cyklicky sa po roku 2000 vracia i k voľnej tvorbe s využitím písma - k jeho “typografikám” i so sakrálnymi motívmi: MADONA, BETLEHEM, VIANOCE, či Hlaholika. Typografika MISIA, venovaná
C-M jubileu, bola v roku 2013 použitá, ako emblém pre súbornú celoslovenskú výstavu: Zobrazenie solúnskych bratov“ v GJK v Trnave (kurátorka PhDr. Alena Piatrová).

V roku 2012 realizuje podľa libreta Dr. M. Kvasničku ilustračne i graficky bibliofíliu: Kostoly
a chrámy Trenčianskeho kraja.

V roku 2013 k pocte C-M jubilea v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom (TNOS) v Trenčíne a manažérkou projektu Mgr. Annou Vraždovou, autormi textov: Mgr. Igorom Zmetákom PhD. za slovenskú stranu a PaedDr. Jiřím Jilíkom, za moravskú stranu ilustroval a graficky upravil bibliofíliu MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – sakrálne kultúrne pamiatky
9. – 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji. Veľkoformátová výstavná verzia (20 výstavných tabúľ 100 x 70 cm) tejto bibliofílie je prostredníctvom TNOS od
roku 2013 nepretržite vystavovaná po jednotlivých obciach, mestách, či lokalitách, a záujem o jej
vystavenie pretrváva i v roku 2017.

VELEHRAD

ISKONI Bä SLOVO
slovo Bä u BOGA
BOG Bä SLOVO.
Na poÈátku bylo Slovo (Iskoni bä Slovo)

JiĚí Jilík

to Slovo bylo u Boha (i Slovo bä u Boga)

K

Každým rokem poÈátkem Èervence, v den svátku spolupatronĪ Evropy, slovanských apoštolĪ Cyrila
a MetodÖje (5. 7.), se soustĔeÊuje
pozornost k Velehradu, slavnému
poutnímu místu, skrytému mezi výbÖžky jihovýchodní Èásti ChĔibĪ, 6 km od Uherského HradištÖ.
Barokní klášter s bazilikou spojuje s Velkou Moravou lidová tradice, která toto místo ztotožnila
s hlavním centrem první Ĕíše západních SlovanĪ a uÈinila je sídlem velkomoravských knížat
i obou vÖrozvÖstĪ. PĔitom v písemných pramenech
z 9. století bychom sídlo tohoto názvu marnÖ hledali. MimoĔádný význam Velehradu v dobÖ Velké
Moravy zmiăují ovšem mnozí stĔedovÖcí kronikáĔi. Tak souÈasník Èeského krále a Ĕímského císaĔe
Karla IV. PĔibík Pulkava ve své kronice sepsané po
roce 1374 mj. uvádí: „Léta PánÜ 894 za Îasİ císaĚe
Arnulfa byl v mÜstÜ VelehradÜ pokĚtÜn vévoda BoĚivoj spolu se svou ženou blahoslavenou Ludmilou,
od blahoslaveného MetodÜje, arcibiskupa moravského, z návodu krále Svatopluka... a hlavním mÜstem Moravského království bylo mÜsto Velehrad.“ •
Cisterciácký klášter na VelehradÖ byl založen mo-

to Slovo bylo BĪh. (i Bog bä Slovo.)

ravským markrabÖtem Vladislavem JindĔichem
v roce 1197, tedy tĔi století po zániku Velké Moravy. Mniši, kteĔí pĔišli na Velehrad v roce 1205
z kláštera plaského nedaleko PlznÖ, používali
jako provizorium nedaleký kostelík sv. Jana. Stavba klášterního komplexu v pozdnÖ románském
slohu, s kostelem zasvÖceným PannÖ Marii, který
v té dobÖ patĔil k nejvÖtším v našich zemích, byla
dokonÈena ve 40. letech 13. století. V prĪbÖhu
následujících staletí byl Velehrad nÖkolikrát poškozen váleÈnými událostmi a požáry, které se
v 17. století staly dĪvodem jeho pĔestavby do souÈasné barokní podoby. • Úcta ke sv. Cyrilu a MetodÖji promÖnila Velehrad v proslulé poutní místo.
V kamenných zlomcích románské stavby byly
spatĔovány zbytky velkomoravského Veligradu, lidová tradice pĔisoudila velkomoravský pĪvod
i nÖkterým místĪm a objektĪm v okolí jako je
KrálĪv stĪl nedaleko Modré, nebo Hrádek, domnÖlé sídlo knížete Rastislava. Miléniové oslavy pĔíchodu cyrilometodÖjské misie na Moravu
v roce 1863 obrátily k Velehradu pozornost nejen
vÖĔících, ale i historikĪ, z jejichž Ĕad se stále ÈastÖji ozývaly i kritické názory zpochybăující souvislost Velehradu s Velkomoravskou Ĕíší. Následovala léta odborných polemik o lokalizaci hlavního
centra, kterým uÈinily konec teprve archeologické
výzkumy ve 20. století. Ty prokázaly, že skuteÈný
velkomoravský Veligrad ležel v nedalekém Starém MÖstÖ. Klášterní komplex na VelehradÖ však
nadále zĪstává významným duchovním centrem,
místem Èastých církevních poutí, shromáždÖní
a cyrilometodÖjských oslav. • Velehradská bazilika je pak naším nejvÖtším památníkem vÖrozvÖstĪ

TRENËÍN
Igor Zmeták

G

Geografická poloha predurÈila
TrenÈín na trvalé osídlenie od praveku, Èo dokazujú archeologické
nálezy v meste i v blízkom okolí.
Na rozvoj lokality mala vplyv Jantárová cesta, našli sa poÈetné keltské mince typu
BIATEC, pôsobili tu priame vplyvy antickej kultúry
germánskeho Vanniovho kráùovstva Èi rímskej posádky sídliacej vo vtedajšom Laugaríciu. V neskor-

ších storoÈiach sa stal TrenÈín významným staroslovanským, a neskôr veùkomoravským sídlom na
strednom Považí. V dnešnej Èasti Soblahovská-Dlhé Hony bolo nájdené pohrebisko približne
z polovice 9. storoÈia. Kúsok odtiaù v TrenÈianskych
Bohuslaviciach je ešte staršie nálezisko zo 7.–8.
storoÈia. Podùa analyzovanej hustoty a štruktúry
osídlenia v okolí sa na hradnej skale predpokladá
významné slovanské hradisko, aj keÊ vzhùadom
na neskoršiu hustú zástavbu sa priame archeologické nálezy nenašli. Skalnatý hradný kopec nad
riekou Váh je z prírodného hùadiska prirodzenou
pevnosĠou a strategickým bodom, ktorý si vybrali
Kelti i Rimania. Z týchto dôvodov patril TrenÈín urÈite aj naÊalej medzi významné slovanské centrá,
a to po stránke obchodnej, vojenskej i správnej.
Podùa trenÈianskej archeologiÈky Tamary Nešporovej súlad písomných a hmotných prameăov nám
dovoùuje vysloviĠ teóriu, podùa ktorej hradná skala obsahovala všetky potrebné zložky správneho
a sakrálneho slovanského strediska pre okolité
územie, a to najneskôr v období Veùkej Moravy. •

Cyrila a MetodÖje. NávštÖvníci zde naleznou desítky významných umÖleckých dÖl s cyrilometodÖjskou tématikou. Obrazy, reliéfy i sochy obohacují návštÖvníka nejen hlubokými estetickými
a duchovními prožitky, ale souÈasnÖ pĔispívají
k poznání naší dávné minulosti a stále aktuálního
odkazu obou soluăských bratĔí.
•
Literatura: ÇOUPEK, JiĔí a kol. Velehrad dÜjiny obce. 2006.
Obecní úĔad Velehrad. • POJSL, Miloslav. Sv. Cyril a MetodÜj v ikonograƲi baziliky. 2005. Historická spoleÈnost Starý Velehrad. Uherské HradištÖ.
•
GPS souĔadnice lokality Velehrad: 49°06‘12.4“N • 17°23‘45.0“E
•
GPS souĔadnice lokality KrálĪv stĪl: 49°08‘30.6“N • 17°23‘25.1“E

•
Sv. Cyril a MetodÜj podle ikony.
•
Úvodní vÜta Evangelia podle Jana v pĚepisu v hlaholici
(podle staroslovÜnského znÜní), kterou Filozof Konstantin-Cyril jako první napsal pĚi pĚekladu Písma z Ěeckého jazyka
do staroslovÜnštiny.
•
Legendami opĚedený kamenný objekt zvaný Králİv stİl
nedaleko Modré u Velehradu s vyobrazením sv. Rastislava
Moravského podle ikony.

V hornej Èasti TrenÈianskeho hradu, v areáli Barborinho paláca, bola objavená rotunda, v základnej
stavebnej fáze pochádzajúca s najväÈšou pravdepodobnosĠou z veùkomoravského obdobia. Z vonkajšej strany je v tvare kruhu s priemerom 7,5 m,
vnútorne je Èlenená na štyri protiùahlé výklenky.
Štvorapsidová rotunda je na Slovensku výnimoÈná, najstaršia by mala byĠ východná apsida, ktorá
slúžila ako svätyăa – priestor pre kăaza. Ostatné
apsidy boli dobudované v neskoršom období, asi
zaÈiatkom 11. storoÈia za vlády prvého uhorského kráùa sv. Štefana. Stavba bola asi dosĠ vysoká,
odhaduje sa asi až nad 10 m, okolo bolo pohrebisko. • V prípade trenÈianskej rotundy, a jej najstaršej apsidy orientovanej na východ, ide typovo o sakrálnu veùkomoravskú architektúru, ktorá
v 9. a 10. storoÈí mohla slúžiĠ ako zemepanský
kostol pre miestneho veùmoža z trenÈianskeho
hradiska. Analogickú stavbu nájdeme z 9. storoÈia v MikulÈiciach (kostol È. 9). • ZaujímavosĠou je
zmienka o zasvätení trenÈianskej hradnej kaplnky
sv. Svoradovi. KeÊže sv. Svoradovi bývajú objekty zasväcované spoloÈne so sv. Benediktom, toto
samostatné zasvätenie bolo reálne len do roku
1035. • V 11. storoÈí sa rotunda po prestavbe stala postupne farským kostolom a v 14. storoÈí bol
k nej pristavaný palác, z ktorého mohol byĠ priamy vstup na emporu. V 15. storoÈí bola rozobraná
a materiál sa použil na prestavbu paláca, prípadne aj novú kaplnku. Vtedy už slúžil veriacim farský kostol pod hradom. • TrenÈianska rotunda je
dôkazom, že veùkomoravská architektúra mala na
západnom Slovensku, teda území bývalého Nitrianskeho kniežatstva stálu tradíciu, ktorá sa preniesla aj do raného Uhorského kráùovstva. Rotundy na hradoch boli kniežacími kostolmi a spájali
na jednom mieste symboliku svetskej a božskej
moci. Tak to mohlo byĠ aj v TrenÈíne, kde skalná
vyvýšenina tvorila prirodzené správne centrum
pre hustú sieĠ slovanského osídlenia v okolí.
•
Literatúra: KOL. 1978. Významné slovanské náleziská na
Slovensku. Bratislava: VEDA, 267 s. • NEŠPOROVÁ, Tamara.
1993. Najstaršie osídlenie TrenÎína. In: TrenÎín. Vlastivedná
monograƲa I. Bratislava: ALFA, s. 33–47.
•
GPS lokality TrenÈín: 48°53‘38.3“N • 18°02‘42.0“E

•
Pôdorys základov v tvare štvorlístka (tetrakonchy), štvorapsidovej, predrománskej rotundy na TrenÎianskom hrade.
•
Rotunda na kresbe hradnej akropoly z obdobia Matúša
Íáka – koniec 13. a zaÎiatok 14. storoÎia – podÿa rekonštrukcie A. Fialu (zdroj: www.hrady.cz).

KOPËANY
Igor Zmeták

N

Na historickej ceste zo Záhoria do Bratislavy, niekoùko kilometrov na juh od Skalice,
leží obec KopÈany. Preslávila sa tým, že
v jej katastri sa nachádza jediný dodnes
stojaci kostol z obdobia Veùkej Moravy. Ku
Kostolu sv. Margity Antiochijskej vedie nenápadná
odboÈka priamo z KopÈian, alebo pre cykloturistov asfaltová skratka od tereziánskeho klasicistického kaštieùa v HolíÈi. Ale najbližšie je ku kostolu
– necelé 2 km vzdušnou Èiarou – z MikulÈického
hradiska, prechodu však zatiaù bráni tok rieky Moravy. • Dlhé roky bol kostol za obcou uprostred polí
a bažinatého terénu považovaný za gotický objekt,
podùa viditeùného portálu a okien, až postupne sa
na základe archeologických a pamiatkovo-historických výskumov posúvalo datovanie jeho vzniku. Ide o rozmerovo neveùký, ale zato najstarší

typ sakrálnej architektúry na našom území – loÊ
s rozmermi 3,8 × 4,9 m s hranatou apsidou. Celková dõžka stavby je 11,9 m a šírka 5,21 m. Archeologický výskum Viery Drahošovej zo Záhorského
múzea v Skalici odkryl pred vstupom pozostatky
murovanej pozdõžnej predsiene z prvej stavebnej fázy z 9.–10. storoÈia. Objavený, a v základoch viditeùný nartex je podùa byzantského obradu miesto, kde sa predovšetkým stretáva vládca
(veùmož) s patriarchom (kăazom) – teda pozemské
s božským. Nartex môže slúžiĠ aj ako miesto krstenia, ale podùa Alexandra Avenaria je existencia
týchto stavebných prvkov u nás spojená s východným obradom (podobne bazilika v MikulÈiciach
a Staré MÖsto – Špitálky). Zaujímavým spojením
s cyrilo-metodskou misiou je aj samotné zasvätenie
sv. Margite Antiochijskej, ako aj dlhodobo dodržiavaný termín púte 13. júla, hoci tento termín bol
v cirkevnom kalendári len do 12. storoÈia. • PokraÈujúci archeologický výskum a nálezy z hrobov
z okolia kostola – veùkomoravské šperky, maltovina z 9. storoÈia (P. Baxa) – posúvajú odhadované
datovanie do tohto storoÈia, dokonca sa spomína
aj jeho prvá polovica. Najnovšie dendrochronologické analýzy zachovaných kúskov dreva zo stavby
urÈili vek vybranej vzorky podùa rádiouhlíkového
datovania na rok 951. • KeÊže kostol slúžil na liturgické úÈely kontinuálne aj naÊalej, odzrkadlili
sa ăom aj drobné stavebné úpravy z nasledujúcich období až do 17. storoÈia. Okrem výrazného gotického portálu a okien o tom svedÈia ÈiastoÈne odkryté stredoveké fresky, Êalej boli nové
omietky, a výrazným zásahom bolo aj posunutie
oltárnej menzy na dnešné miesto. • Pozoruhodný nález priniesol architektonicko-historický výskum interiéru štítov lode z roku 2011 (A. Botek,
R. Erdélyi, B. Vachová), ktorý analyzoval prekvapivo nový fenomén veùkomoravskej, resp. poveùkomoravskej architektúry. Doteraz sa predpokladalo,
nakoùko sa inde takýto stojaci kostol nezachoval
(iba základy), že veùkomoravské riešenie klenby
bolo v podstate totožné s románskym – zaklenutý
záver a rovný strop. Postupné zošikmenie a zakle-

nutie klenby lode je dokladom vyspelej stavebnej
techniky miestnych majstrov. • Kostol sv. Margity v KopÈanoch oÈarí každého návštevníka svojou
skromnou krásou a poloha na opustenom mieste
tento dojem iba umocăuje. Od roku 2012 sa pripravuje zápis MikulÈicko-KopÈianskeho areálu do
Zoznamu svetového dediÈstva UNESCO – Pamiatky veÿkej Moravy – Slovanské hradištÜ v MikulÎicích
a Kostol sv. Margity Antiochijskej v KopÎanoch. Zároveă je rozpracovaný projekt Archeopark MikulÎice-KopÎany, v rámci ktorého by sa mostom cez
rieku Moravu spojili obe lokality. Návštevník by
mal tak možnosĠ vidieĠ v jednom celku sústredené archeologické vykopávky v MikulÈiciach, ako
aj jediný doteraz stojaci skvost veùkomoravskej
architektúry – kostol v KopÈanoch.
•
Literatúra: BAXA, P.; FERUS, V.; GLASER-OPITZOVÁ, R.; KATKINOVÁ, J. 2005. Veÿkomoravské hroby pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v KopÎanoch. In: Pamiatky a múzeá, È. 3/2005.
Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2005, s. 48–50.
• BOTEK, ANDREJ A KOL. 2013. Kostol sv. Margity Antiochijskej v KopÎanoch. In: Záhorie, È. 5/2013. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2013, s. 2–7. • BOTEK, ANDREJ; ERDÉLYI, RÓBERT; VACHOVÁ, BARBORA. 2013. Nálezy zvyškov
zaklenutia lode kostola v KopÎanoch. In: Pamiatky a múzeá,
È. 2/2013. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2013,
s. 38–41.
•
GPS súradnice lokality KopÈany: 48°47‘46.4“N • 17°06‘31.6“E

•
Nákres pôdorysu Kostola sv. Margity Antiochijskej v KopÎanoch s rekonštrukciou nartexu – predsiene. (Zdroj: info-panel pri kostole.)
•
Kresba mapky MikulÎicko-KopÎianského areálu s polohou
objavených kostolov v mikulÎickom areáli a Kostola sv. Margity Antiochijskej v KopÎanoch. (Zdroj: Slovanské hradištÜ
v MikulÎicích – Masarykovo muzeum v HodonínÜ.)

V roku 2008 sa stáva zakladajúcim členom a koordinátorom Výtvarnej sekcie Medzinárodného
výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA, vytvoreného k pocte a podpore pútnického miesta Skalka pri Trenčíne. Podieľa sa na komplexnom grafickom vizuály podujatia, bilboardoch,
katalógoch a literárnych prílohách, je spoluriešiteľom vernisáží a putovných výstav z tohto podujatia.
Doteraz sa takto zúčastnil na zrealizovaní deviatich ročníkov sympózia na Skalke.
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•ORA ET LABORA•MOST, KTORÝ PREKLENUL
HRANICE STOROČÍ•V. A VI. STOROČIE: Z CHAOSU ZÁNIKU K PORIADKU A SVETLU•ARCHITEKT V MONTE CASSINO KRESLIL PRE EURÓPU•SVÄTÝ

BENEDIKT•POTOM

BENEDIKTÍNI•

V XI. STOROČÍ: NA SKALKE PRI TRENČÍNE
PUSTOVNÍK BEŇADIK S UČITEĽOM SVORADOM-ANDREJOM•V XIII. STOROČÍ BENEDIKTÍNSKE
OPÁTSTVO•MISIA OBNOVUJÚCA DOBRO EVANJELIA I DOBRO SLOVENSKEJ KULTÚRY• KULTÚRY
NÁRODA, KTORÝ UŽ VTEDY PRISPIEVAL SVOJOU
HRIVNOU KU KULTÚRNEMU BOHATSTVU EURÓPY•SVETADIELU, KTORÝ JE DNES OPÄŤ V POHYBE•V EURÓPSKOM DOME SA BYTY NÁRODOV UŽ
TAKMER ZJEDNOTILI•I NANOSILI DO NICH NÁBYTOK•NAPRIEK TOMU AUTENTICKÝ EURÓPSKY
DUCH AKOBY ZOSTAL ZA DVERAMI•BOHATÉ
SPEKTRUM UMENIA DÁVA PRÍLEŽITOSŤ POOTVORIŤ DVERE•PONÚKAME PRETO MYŠLIENKU VÝTVARNO-LITERÁRNEHO SYMPÓZIA K POCTE
A K PODPORE ODKAZU SKALKY•ORA ET ARS•
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Pre Biskupstvo Žilina - pre jeho Školský a katechetický úrad, už viac rokov sa podieľa na ilustrovaní a grafickom stvárnení diplomov a iných ocenení pre oblasť školstva a katechézy.

Prostredníctvom spolupráce so spisovateľom Rudolfom Dobiášom, ktorému ilustroval a graficky
upravil knihy: Litánie k slobode, Noci a dni, Memoria Passionis a antológiu Básnici za mrežami
sa dlhoročne spolupodieľa na výtvarnej spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska cez ich periodiká a tlač.

Od roku 2015 výtvarne spolupracuje na dotvorení exteriéru i interiéru novostavby evanj. a. v.
Kostola Sv. Trojice na Novej Dubnici. (monumentálne realizácie - symboly na fasáde, pieskované motívy Dobrého pastiera na vchodovom presklení, vlastné písmo na zaznamenanie žalmov na textílie na oltárnej stene, návrh na vitráž pre monumentálne centrálne okno, návrh
na veľkorozmerný obraz Krst Pána Ježiša v priestore krstiteľnice)

vonkajšia výška zostavy 4310 mm

vonkajšia šírka zostavy 3460 mm

Na jar roku 2016, pre Diecéznu svätyňu sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne
vytvoril výtvarné návrhy zo života oboch svätcov spolu s textom Maurovej legendy, ktoré boli
realizované novou sklárskou technológiou Diptech na dvojicu veľkorozmerných skiel.

Život

svätých pustovníkov Svorada, vyznávača a Beňadika, mučeníka, napísaný od Maurusa, päťkostolského biskupa.
tom čase, keď sa pod vládou najkresťanskejšieho kráľa Štefana Božie meno a kresťanské náboženstvo
v Panónii ešte len slabo ujímalo, začujúc o ňom povesť dobrého vládcu, k nemu ako k otcovi sa utiekali
kňazi a mnísi z iných krajín, nie donútení vonkajšími príčinami, ale aby v združení sa naplnil novou radosťou
zo svätého spoločenstva. • Medzi nimi jeden, ktorý pochádzal zo sedliackeho rodu ako ruža z tŕnia, menom
Svorad, z vnuknutia Ducha Svätého prišiel do tejto vlasti z poľskej krajiny a od opáta Filipa, ktorého kláštor
zvaný Zobor ležal na nitrianskom území na počesť svätého Hypolita mučeníka, prijmúc rúcho a meno Andrej,
rozhodol sa viesť pustovnícky život. Akou skrúšenosťou srdca a trýznením tela tu seba trápil, ako som to počul
z rozprávania jeho učeníka blahoslaveného Beňadika, ktorý pri ňom žil, rozhodol som sa niekoľkými slovami
rozpovedať. Ja totižto Maurus, teraz z Božej milosti biskup, vtedy však novic, tohto dobrého človeka som
videl, ale ako žil, nie z videnia, ale z počutia som sa dozvedel. Do nášho teda kláštora, zasväteného blaženému
biskupovi Martinovi, spomenutý mních Beňadik často chodil a mne, čo nasleduje, o jeho ctihodnom živote rozprával. • Keď sa tento ctihodný muž Andrej utiahol do pustovníckej samoty, síce na veľké trápenie tela, ale
na posilnenie duchovného života zachovával pôst. Po tri dni sa zdržiaval od všetkého, čo možno jesť, z lásky
k milosti toho, ktorý pre ľudí stanúc sa človekom, postil sa štyridsať dní. Keď však mal prísť čas štyridsaťdenného pôstu, na základe rehoľného poriadku, podľa ktorého žil opát Zozimas, keď každý štyridsaťdenný pôst
prežil so štyridsaťpäť datľami, sám od otca Filipa, od ktorého mal rehoľné rúcho, dostal štyridsať orechov a na
tomto jedle žijúc, s radosťou očakával deň svätého Vzkriesenia. V tie dni – ale aj v iné — hoci jedlo nielen
nestačilo na osvieženie tela, ale aj samého ducha, vyjmúc čas modlitby, nikdy neprestal pracovať, ale vezmúc
sekeru chodil pracovať do lesnej samoty. Keď tam jedného dňa prílišnou robotou a pôstom oslabený, na tele
i na duchu zmorený ležal, prišiel k nemu
nejaký mladík prekrásny na pohľad ako
anjel, a naložiac ho na vozík, zaviezol ho
do jeho cely; no keď vytrženie, v ktorom
bol, pominulo, a keď prišiel k sebe, poznal,
čo s ním urobilo milosrdenstvo Božie,
priznal sa spomenutému učeníkovi svojmu
Beňadikovi — ktorý mi toto rozprával
— a prísahou ho zaviazal, aby o tom pred
smrťou nikomu nič nepovedal. Po dennej
robote dožičil si taký odpočinok, ktorý
skôr možno nazvať trýznením a trápením
ako odpočinkom. Okresaný dubový klát
totiž ohradil plotom a na tento plot
zo všetkých strán pripevnil ostré tŕstie.
Sám sediac na kláte ako na sedadle,
na osvieženie tela použil takú polohu,
že keď jeho telo, premožené spánkom,
naklonilo sa na ktorúkoľvek stranu,
ostrým tŕstím poranené hrozne precitlo.
Okrem toho dal si na hlavu drevenú korunu, na ktorú zo štyroch strán zavesil
štyri kamene, takže keď sa ospalá hlava na
ktorúkoľvek stranu naklonila, udrela sa
o kameň. • Ó, odmena blahoslaveného
muža Andreja, ako blažený a večný
život stokrát korunou zdobený, ktorý v
nebesiach nahradí to, čo bolo na zemi
draho kúpené! Ó, neslýchaná viera, ktorá
len vzácnejším robí zasľúbené kráľovstvo! Ani pokrm, ani pohodlie svojou
prázdnou príjemnosťou nemohli uchvátiť
život vo večnosti a zlý duch nemohol nájsť
prístup ku lži. • Tieto veci dozvedel som
sa od spomenutého učeníka jeho, Beňadika, ktorý po smrti svojho otca Andreja
rozhodol sa tiež bývať na tom istom mieste. Keď podľa príkladu svojho učiteľa tri
roky žil v tejto prísnosti, napadli ho zbojníci a v nádeji, že má veľa peňazí, priviedli ho na breh Váhu, zaškrtili
a hodili do vody. Kým jeho telo dlho hľadali a nenachádzali, po celý rok vídali orla sedávať na brehu Váhu
ako nejakého pozorovateľa. Ním upozornení na telo, dali sa jednému človeku ponoriť do vody, a tak našli ho
neporušené, ako by bol práve umrel. V tom istom hrobe, kde odpočívali kosti svätého otca, blaženého Andreja,
v Bazilike blaženého Emeráma mučeníka, pochovali aj Beňadika, ktorý mi bol o onom ctihodnom všetko, čo
som napísal, povedal. Ale čo nasleduje, porozprával mi opát Filip, keď ma ustanovili za opáta. • Keď sa mu
(Svoradovi-Andrejovi) teda blížil koniec života, oznámiac to tým, ktorí boli prítomní, prikázal, aby ho nevyzliekali ani z jednej časti jeho rúcha, kým nepríde opát Filip, po ktorého poslal. Otec prišiel, keď ctihodné telo už
mŕtve ležalo, a vyzlečúc ho, aby ho umyl, našiel kovovú reťaz, ktorá sa už vnútorností dotýkala. Ó, podivná
a neslýchaná vec! Reťaz, ktorá zvnútra mäso na hnilobu obracala, zvonku bola kožou obtiahnutá. Ale neboli
by zbadali tento spôsob mučeníctva, keby nad pupkom neboli zazreli uzol zviazaného kovu. Keď však rozviazanú
reťaz ťahali z tela, silne bolo počuť štrkot rebier. Polovicu tej reťaze, ktorú som od tohto opáta vypýtal a
podnes opatroval, dal som najkresťanskejšiemu vojvodovi Gejzovi, ktorého prosbe, keď ju túžobne odo mňa
žiadal, odoprieť som nemohol. Aj to, čo som sa z rozprávania opáta Filipa po pochovaní tela blaženého muža
dozvedel a zdalo sa mi hodné pamiatky, som zapísal. • Raz zbojníci, ktorých tlupy zväčša samoty obývajú, zišli
sa v hore. Keď došlo medzi nimi k hádke, jedného z nich veľmi poranili. Po skončení ruvačky, pretože druhovia
tohto poraneného nijako nechceli v hore zanechať, poradiac sa rozhodli, že ho zanesú do cely spomenutého
muža Andreja, ktorého povesť bola známa v širokom okolí. Od miesta boli ešte ďaleko, keď zbojník na ceste
zomrel. No priniesli ho do cely — bola už polnoc — a zložili ho v nej. Keď ho chceli pochovať, mŕtvy zrazu
začal dýchať a vstávať. Keď však tí, čo tam boli náramne sa naľakali a zo strachu utekali, vzkriesený volal
ich nazad hovoriac: „Nebojte sa, bratia, a neutekajte! Svätý Svorad ma totiž vzkriesil z mŕtvych do života.“ A
oni od radosti plakali a prosili ho, aby s nimi šiel, povedal, že nikdy z tej cely neodíde, ale navždy tam Bohu
a svätému Svoradovi bude slúžiť. Urobil teda, čo sľúbil, a ostal tam až do svojej smrti. • Nijako som nechcel
zamlčať ani iný zázrak, o ktorom som sa dozvedel z rozprávania toho istého opáta Filipa. V meste Nitre obesili
jedného odsúdeného zločinca. On potom milosťou Božou odviazaný prišiel k opátovi Filipovi a rozprával, ako
bol pre zásluhy blaženého muža Andreja vyslobodený. Povedal totiž, že keď bol odsúdený, stále vzýval jeho
meno, a keď ho dvíhali na šibenicu, blažený muž Andrej ho hneď svojimi rukami pridržal. Keď sa však všetci
v domnienke, že je mŕtvy, vrátili domov, ten ho svojou rukou odviazal a prepustil. Ó, muž takej zásluhy pred
Bohom, ktorý, ukážuc sa viditeľným, oslobodil ľudí a neviditeľný má miesto medzi zbormi anjelov. • Končia sa
skutky svätých Svorada a či Andreja vyznávača a Beňadika mučeníka stručne spísané
päťkostolským biskupom
Maurusom.

V

Ukážka grafického návrhu
skla sv. Andrej-Svorad
s Maurovou legendou

Foto zrealizovaných skiel

Autor dlhodobejšie spolupracuje i s neinvestičným fondom Beňadik (vznikol v roku 2011 na podporu pútnického miesta Skalka) a rektorom Svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne a správcom farnosti Skalka nad Váhom vdp. Mgr. Petrom Beňom. V rámci
spolupráce riešil grafiku ich informačných bulletinov Skalka, propagáciu a bilboardy pre púte
na Skalke, a graficky a ilustračne riešil i dve vydania publikácie Benediktínskymi cestami I a II,
ktoré vznikli v rámci spolupráce s benediktínskym kláštorom Rajhrad v ČR.

