Výsledky archeologického výskumu v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Mgr. Zuzana Kasenčáková

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni patrí k jedným z mála nepreskúmaných
kostolov a ukrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa vďaka výskumom dostávajú postupne na
svetlo sveta.
Prvý

významnejší

nález

bol

vďaka

reštaurátorskému výskumu odhalený v roku 2016.
Na severnej strane presbytéria odkryli reštaurátori
stredovekú nástennú maľbu – fresku. Po jej
celoplošnom odkrytí v roku 2017 sa odhalili jednotlivé
výjavy, ktoré boli maľované v štyroch horizontálnych
pásoch a predelené dekoratívnymi rámami.1 Prvý pás
bol zle čitateľný z dôvodu vloženia mladšieho okna
s ostením. Druhý pás obsahoval zobrazenie Príchodu
Krista do Jeruzalema (tento výjav bol narušený
zasekaným elektrickým vedením) a mladšiu maľbu zobrazujúcu sv. Kláru. Vedľa je výjav s
Poslednou večerou, Modlitbou v Getsemanskej záhrade a Judášovým bozkom, nad ktorým
je v mladšom období namaľovaná bl. Saloma. Tretí pás zobrazoval Krista pred Pilátom,
Bičovanie, Tŕním korunovanie a Nesenie kríža. V najspodnejšom páse je fragmentárne
zachovaný výjav Ukrižovania a na pravej strane sa zachytila freska z mladšieho obdobia
zobrazujúca Troch kráľov.2
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Súbežne s reštaurátorským3 a architektonicko-historickým4 výskumom prebiehal v
Kostole sv. Mikuláša aj archeologický výskum5. Cieľom výskumu bolo preskúmanie
priestoru pred vstupom do južnej krypty, ktorý sa odkryl po odstránení kamenného
obkladu. Po odstránení kamenného obkladu, ktorý sa tiahol po obvode celého kostola boli
objavené otvory. Išlo o vstupy do krýpt a odvetrávacie otvory.

KRYPTY POD KOSTOLOM SV. MIKULÁŠA

Východná krypta pod severnou loďou Kostola sv. Mikuláša
(sonda S1/2018 a prvá miestnosť – K1)
V inventárnej knihe Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni sa popisuje, že v
roku 1685 bola realizovaná oprava starej sakristie a stavba pivnice pod ňou.6 Prvá etapa
archeologického výskumu začala 2. júla 2018. Sonda bola vytýčená pred zachyteným
vstupom v nadväznosti na severnú fasádu kostola, v blízkosti vstupu do sakristie.
Sondážnym výskumom sa podarilo zachytiť schodisko
z kamenných stupňov. Odkrytá situácia v sonde bola
narušená telefónnym káblom, ako aj výkopom pre betónový
základ novodobého kamenného sokla kostola, ktorý bol
realizovaný v nadväznosti na múr kostola. V sonde boli
zachytené

tri

stupne

kamenného

schodiska,

ktoré

korešpondovali výškovo aj sklonom s pokračujúcimi schodmi
vedúcimi pod sakristiu. Časť kamenného schodiska bola
rozobraná pravdepodobne v súvislosti s výkopom pre
telefónny kábel a niektoré kamenné stupne boli v mladšom
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období sekundárne využité na zamurovanie vstupu do krypty. Kamenné schodisko bolo
zasypané zeminou a nad posledným kamenným stupňom sa fragmentárne dochovala
okruhliaková dlažba, ktorá dokladala úroveň námestia v 19. storočí.
Po odstránení sekundárne zamurovaného vstupu do krypty pod severnou loďou
kostola bolo odkryté celé schodisko, ktoré pozostávalo z deviatich kamenných stupňov.
Dňa 20. júla 2018 sa po kamennom schodisku vstúpilo do prvej krypty (východná) pod
severnou loďou kostola, ktorá bola situovaná priamo pod sakristiou.
Na jej južnej strane sa nachádzali zamurované kolumbária z konca 18. a začiatku 19.
storočia.

Zosnulí

boli

pochovaní

v štyroch

horizontálnych

úrovniach.

Najčastejšie sa objavovali priezviská
rodín

Prokopowits,

Dulin,

Duhatz,

Korponay, Sitkeij. Išlo o zámožnejšie
rodiny, ktoré mali finančné prostriedky
a postavenie na to, aby mohli byť po
smrti pochovaní pod kostol do krypty.
Túžba spočinúť čo najbližšie k oltárom a tam kde zaznievali modlitby bola vždy silná
a ovplyvňovala vznik a podobu sakrálnych stavieb. Snaha zabezpečiť si pohrebné miesto
v kostole spája v sebe tak ako žiaden iný fenomén existenciálne obavy o spásu duše
s demonštráciou spoločenskej prestíže.7

Dnešné exaktné poznatky o pochovaných vo východnej krypte pod severnou loďou
kostola boli získané na základe fyzickej obhliadky in situ:
Zamurované kolumbária na južnej stene krypty:
1. úroveň pochovaných – najspodnejšia (zľava doprava)
-

Pani Sofia Prokopovičová z rodiny Demek zomrela v Pánu [septembra-decembra]
v roku 1800, v 45-tom roku svojho života8
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-

Pán [...]nus Klimkovič z rodiny svojej odišiel v roku Pána 1802, dňa 16. [...], v 30-tom
roku svojho života9

-

V pokoji slečna Berta z Prokopovičových narodená v roku 1832, zomrela 12.
septembra 187210

-

Pani Františka slávneho pána Jána Ignáca Prokopoviča manželka zomrela v 35. roku
života vo februári 179911

-

Šľachetná, veľavážená Františka Töth, manželka kapitána Štefana Tötha zosnulá
v Pánu v roku ako spomínaný (manžel) v 68-tom roku svojho života12

2. úroveň pochovaných (zľava doprava)
-

dve zamaľované kolumbária

-

Veľavážená pani Mariana z Prokopovičových zomrela v roku 1804 dňa 8. októbra
vo svojom 22-hom roku života13

-

Veľavážený pán Mikuláš z Prokopovičových narodený v roku 1791, zomrel 22. mája
1868.14

-

Veľavážený pán Eugen z Prokopovičových narodený v roku 1835, zomrel 2.
decembra 1867.15

-

Veľavážená pani Viktória Jurmani odišla zo života v roku Pána 1791 dňa [..] júna, vo
76-tom roku svojho života16
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-

Mariana, čestného pána Ignáca a Františky Prokopovičových, dcéra zomrela
v dožitých 12. rokoch dňa 17. augusta 179017

-

Mária Korponay rodená šľachtičná Prokopovičová narodená 1794, V mene Boha
Krista, dobrá matka, vzácna manželka, mier a svetlo večné na spásu, 20. januára
(1864)18

3. úroveň pochovaných (zľava doprava)
-

popísané kolumbárium (Pán Mikuláš Korponay zomrel dňa 16. [...])19

-

Pán Antón Prokopovič zomrel dňa 30. júna v roku [....]20

-

Páni Katarína z Prokopovičových zomrela 8. októbra v roku 1809, v 37-om roku
svojho života21

-

V roku 181[5] Ignác 12. júna. On bol v tom čase kostolníkom, keď to tu písal.22

-

Vznešený pán Kajetán Prokopovič zomrel 1810 dňa 11. augusta, v 17-tom roku
svojho života23

-

Čestná pani Dorota Dulin, rodená Krotkievič v roku 1804 dňa 15. septembra zomrela
v 36-tom roku svojho života24

-

Anna Duhatz vo svojom 1 ¾ roku zomrela v roku 1810 dňa 3. mája25

-

Mária Duhat zomrela dňa 8. októbra v roku 1807 ako 3-ročná26

-

Vybielené miesto pre 1 alebo 2 kolumbária
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Anna Duhatz 1&¾ An(n)oru(m) Obiit Anno 1810 Die 3tia May
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-

Vznešená pani Karolína Prokopovičová zomrela v roku 186627

4. úroveň pochovaných (zľava doprava)
-

Šľachetná Panna Amália, dcéra urodzeného Michala Korponaya z manželky Márie
šľachetnej Prokopovičovej, narodená 30. októbra 1815, zomrela 3. augusta 1816.28

-

Johanes Sitkeij, syn Simona a Márie Sitkeij, zomrel ako 3-mesačný, 19. septembra
v roku 179629

-

Andrej Prokopovič, syn pána Jána a Kataríny, zomrel ako 3-mesačný, 12. mája
v roku 179630

-

Antón Zabojsky, syn Petra a Margaréty Zabojských, zomrel v prvom mesiaci svojho
života, 8. júna v roku Pána 1786.31

Na severnej strane prvej krypty pod severnou loďou
kostola

sa

nachádzalo

jedno

samotné

zamurované

kolumbárium, na ktorom bol nápis: „Veľavážená pani Terézia
Holenia, manželka Františka Holenia. Zomrela v 52. rokoch svojho
života, dňa 30. októbra v roku 1817“.32 Zamurované kolumbárium
bolo narušené vandalmi.
Vo východnej časti krypty bol vymurovaný sokel, išlo
o prípravu na ďalší hrob. Krypta so zamurovanými kolumbáriami
bola zaklenutá valenou klenbou, ktorej vonkajší vrchol sa

27
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nachádzal 0,50 m pod úrovňou podlahy v sakristii.33 Vnútorná výška krypty so
zamurovanými kolumbáriami bola v najvyššom bode

2,80 m a podlaha pozostávala

z udupanej hliny. V západnom múre prvej miestnosti (východná krypta – K1) bol čiastočne
zamurovaný prechod, ktorým sa vstupovalo do druhej miestnosti (západná krypta – K2)
pod severnou loďou kostola.

Západná krypta pod severnou loďou Kostola sv. Mikuláša
(druhá miestnosť – K2)
Druhá krypta sa nachádzala pod Kaplnkou sv. Anny, ktorá bola vybudovaná v 1. polovici 17.
storočia s finančným prispením Bratstva sv. Anny.34 Dnes ide o priestor v severnej lodi
kostola a nachádza sa tam bočný oltár sv. Anny Metercie a oltár sv. Kríža. V minulosti sa
priestor pod Kaplnkou sv. Anny využíval ako Boží hrob počas obradov Veľkého piatku, kedy
sa kríž s Kristom symbolicky ukladal do Božieho hrobu.35
Prechod z prvej (východnej) do druhej
(západnej) krypty pod severnou loďou kostola sa
nachádzal v priestore pod bočným oltárom sv.
Kríža. Dokumentovateľné rozmery západnej
krypty boli na dĺžku 6 m, šírka 4 m a výška 2,30 m
(výška nie je meraná od pochôdznej úrovne). Už
pri prechode do druhej (západnej) krypty pod severnou loďou kostola sa naskytol pohľad
na množstvo rozhádzaných rakiev s ľudskými pozostatkami, ktoré museli byť narušené
vandalmi. V krypte boli zdokumentované tri pootvorené rakvy s ľudskými pozostatkami.
Telá zosnulých neboli ešte rozložené, z dôvodu dobrej klímy a vlhkosti. To vplývalo aj na
dobré zachovanie odevu (napr. prikrývky hlavy – čepce), aj vďaka ktorému vieme, že išlo
o jedincov ženského pohlavia.
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Na rakvách prevláda maľovaná výzdoba. Forma
dekorácie je rôzna, napríklad nápis IHS (Iesus Hominum
Salvator – Ježiš spasiteľ ľudí) sa nachádzal poväčšine na
detských rakvách, motív lebky s prekríženými kosťami bol
zachytený na rakve dospelého jedinca. Okrem maľovanej
výzdoby rakiev sa zdokumentovala aj výzdoba vybíjanými
kovovými pukličkami. V minulosti boli rakvy poukladané na
sebe, ale po vyčíňaní vandalov boli už poväčšine rozhádzané
a porozbíjané.
V druhej (západnej) krypte pod severnou loďou kostola bolo na južnej strane
viditeľné kamenné schodisko, ktorého stupne stúpali smerom hore do kostola ku hlavnej
lodi. Celé schodisko je zahádzané rakvami, ktoré boli spustené do miestnosti cez ešte vtedy
funkčné schodisko. V 19. storočí pri úprave podlahy v interiéri kostola stratilo schodisko
svoju funkciu a znefunkčnil sa aj prístup do krypty.
Na severnej strane je vetrací otvor – okno, ktorého časť bola odkrytá pri
odstraňovaní kamenného obkladu. Vetrací otvor v západnej krypte pod severnou loďou
kostola sa nachádzal v osi okna kostola, na ktorom sa nachádzala vitráž s vyobrazením sv.
Dominika Savia (Dar rodiny Fr. Kocun a manželky Kataríny i sestry Anny Kocun).
Západná krypta bola taktiež zaklenutá valenou klenbou, ktorej vonkajší vrchol sa
nachádzal 0,40 m pod úrovňou podlahy v kostole. Pochôdzna úroveň nebola určená
z dôvodu množstva rakiev, ale predpokladá sa, že išlo o rovnakú niveletu, ako tomu bolo
v prvej krypte.
Obidve krypty (východná a západná miestnosť) sa nachádzajú pod severnou,
bočnou loďou kostola sv. Mikuláša.

Druhá etapa archeologického výskumu pokračovala
dňa

14.08.2018

formou

nedeštruktívneho výskumu.

Pomocou georadaru sa preskúmal priestor kostola sv.
Mikuláša.36 Počas prieskumu boli namerané georadarové
anomálie rôzneho typu a veľkosti. V interiéri kostola boli
identifikované štyri krypty, z čoho boli dve (východná
a západná krypta pod severnou loďou kostola) v tej dobe
už preskúmané. Tretia krypta bola zameraná pod južnou
loďou kostola, konkrétnejšie dnes pod bočným oltárom sv.
Rodiny a posledná krypta sa nachádzala v osi hlavnej lode,
hneď za stupienkom do presbytéria.

Krypta pod južnou loďou Kostola sv. Mikuláša
(sonda S2/2018, K4)
V inventarizácii z roku 1690 sa spomínalo, že v južnej lodi Kostola sv. Mikuláša sa pod
oltárom sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu nachádzala krypta.37 V súčasnosti je nad
kryptou umiestnený bočný oltár sv. Rodiny.
Na základe informácií z inventarizácie, ktoré boli potvrdené aj
anomáliami z georadaru bola dňa 23.08.2018 realizovaná druhá sonda
S2/2018 v nadväznosti na južnú fasádu Kostola sv. Mikuláša.
Sondážnym výskumom bol zachytený vstup do krypty pod južnou
loďou kostola. Schodisko z kamenných stupňov bolo hlbšie
zapustené do zeme, ako tomu bolo na severnej strane kostola. Pred
zamurovaným vstupom boli zdokumentované štyri kamenné stupne,
ktoré klesali do krypty.

36
37

Georadarový prieskum a videoinšpekciu realizovala firma TERRA s.r.o.
Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni, Inventárna kniha kostola a farnosti Stará Ľubovňa. s. 34 - 35.

Zo zásypu schodiska sa vyzdvihli dve mince. Prvá
minca ležala na treťom schode, išlo o medený trojgroš
Franc II. z roku 1800. Na averze sa nachádzal profil
cisára s kruhopisom: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. GER. HVN.
BOH. REX. A. A. Na opačnej strane, reverze bola vyrazená rakúska dvojhlavá orlica
s nominálnou hodnotou 3 na prsiach a po stranách sa nachádzal delený letopočet 1800.
Starší strieborný poltorák Žigmunda III., ktorý bol vyrazený v Bydgoszczi sa vyzdvihol
o schod nižšie (4. schod). Na averze bol v strede vyrazený delený štítový erb (v pravom
hornom rohu a v ľavom dolnom rohu je orol, v pravom dolnom a ľavom hornom rohu je
jazdec na kráčajúcom koni otočený doprava, srdcový erb tvorí heraldická ľalia)
s kruhopisom SIGIS. D. G. (3) REX. P. M. D. L. (Sigismund Dei Gratia Rex Polonia Magnus
Dux Livoniae – Žigmund s Božou milosťou kráľom Poľska a veľkoknieža Litovska). Na
reverze sa v strede mince nachádzalo korunovačné
jablko s nominálnou hodnotou 1/24 a kruhopisom
MONE. NO. REG. POLO. (Moneta Nomina Regiae
Poloniae – Nominálna minca poľského kráľovstva).
Zamurovaný vstup do krypty pod južnou loďou kostola bol rozobratý iba čiastočne
po riadkoch tak, aby sa tam dalo vojsť. Dňa 24.8.2018 sa vstúpilo po dlhých rokoch do krypty
pod južnou loďou kostola. Išlo o najväčšiu kryptu (8,30 x 5,40 m), ktorej priestor bol
zaklenutý valenou klenbou s otlačkami po konštrukcii a troma výklenkami – nikami v
rohoch. Vonkajší vrchol klenby sa nachádzal 0,35 m pod úrovňou podlahy v kostole.
Zdokumentovaná vnútorná výška v južnej krypte bola 2,30 m, avšak nebola nameraná od
pôvodnej pochôdznej úrovne. V krypte sa nachádzalo veľké množstvo nasypanej zeminy,
ktorá sa v dvojmetrových pásoch prepadávala. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pod
ňou nachádzali rakvy, na ktorých sa veká pod
ťarchou

zeminy

prepadávali.

Dĺžka

prepadávajúcej sa zeminy korešponduje
s dĺžkou rakvy pre dospelého jedinca. Na
povrchu v krypte boli rozhádzané fragmenty
z rozlámaných rakiev, ktoré boli zdobené
vybíjanými kovovými pukličkami. Okrem kopy

kameňov sa tam nachádzalo päť pohodených ľudských lebiek a fragmenty hlinených
glazovaných svietnikov.
V troch rohoch južnej krypty sa nachádzali výklenky – niky, ktorých funkcia nie je
doposiaľ objasnená. V poslednom, severozápadnom rohu krypty bolo zachytené zvetrané
staršie murivo, ktoré patrilo staršiemu jednoloďovému kostolu z konca 13. storočia.
V strede západného múru v južnej krypte sa nachádzala nika, ktorá bola viackrát
upravovaná a následne v 80. rokoch 17. storočia ju počas dostavby južnej bočnej lode
zamurovali. Hypoteticky, otvor zachytený v západnom múre južnej krypty mohol podľa
všetkého plniť funkciu prechodu, ako predpríprava pred výstavbou ďalšej krypty (čo sa
nerealizovalo).
Na protiľahlej strane (východný múr južnej krypty) bol zamurovaný užší obdĺžnikový
otvor s dvoma schodíkmi. Interpretácia tohto otvoru nie je úplne jasná, ale je
pravdepodobné, že ide o primárny vstup do južnej krypty, ktorý stratil svoju funkciu
vytvorením sekundárneho38 vstupu. V tomto múre boli vedľa „primárneho“ vstupu
zachytené aj štyri lešenárske kapsy.
Vstup, cez ktorý bola južná krypta v súčasnosti preskúmaná vznikol v 80. rokoch 17.
storočia a s najväčšou pravdepodobnosťou mal plniť funkciu odvetrávania, ako vetrací
otvor. Po zamurovaní „primárneho“ vstupu na východnej strane krypty nadobudol
odvetrávací otvor funkciu vstupu. Zo zásypu schodiska sa vyzdvihli dve mince, na mladšej
je vyrazený letopočet 1800 – po roku 1800 sekundárny vstup stratil svoju funkciu a južná
krypta bola úplne zamurovaná a neprístupná. Treba mať na zreteli, že všetky tieto
stavebné premeny v južnej lodi kostola sa udiali v krátkom časovom horizonte a je to naša
domnienka.
Funkcia krypty pod južnou loďou Kostola sv. Mikuláša nie je úplne zreteľná, keďže
tam neboli objavené žiadne rakvy s ľudskými pozostatkami. Avšak spomínané rakvy sa
mohli nachádzať pod násypmi zeminy. Krypta pod južnou loďou kostola nestihla byť
plnohodnotne využitá.
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Vstup na južnej strane kostola sv. MIkuláša, cez ktorý bola v súčasnosti južná krypta preskúmaná – sonda
S2/2018.

Krypta v osi hlavnej lode Kostola sv. Mikuláša (K3)
Najmenšia krypta bola zachytená georadarom v stredovej osi hlavnej lode, pred hlavným
oltárom sv. Mikuláša, hneď za stupienkom do presbytéria. Krypta v hlavnej lodi bola
preskúmaná videoinšpekciou, pred ktorou sa realizoval kolmý vrt pre zavedenie sondy.
Vrt prešiel pod súčasnou cementovou dlažbou staršími suchými
podkladmi, tehlami (do hĺbky 0,25 m) a následne až do hĺbky 0,70 m sa
nachádzal riedky násyp. Posledný úsek vrtu prechádzal cez veľmi
pevný kamenný blok v strope klenby krypty. Stredová krypta bola
vybudovaná z kameňa a bola zaklenutá valenou klenbou, ktorej
vnútorná strana sa nachádzala 0,88 m pod podlahou v kostole.
Georadarom bol na západnej strane krypty zachytený vstup, ktorého šírka
dosahovala 0,80 m. Videoinšpekciou sa ukázalo, že išlo o kamenné schodisko, ktoré bolo
sčasti zasypané. Dno krypty bolo zamerané v hĺbke 1,94 m od podlahy v kostole, teda medzi
vrcholom klenby a dnom bol rozdiel len 1 m. Na dne sa nachádzal hlinito- piesčitý povrch
s drobnými kamienkami. Valená klenba dosadala tesne nad dnom na rozšírený základový
múr krypty. Na dne krypty sa pri severnej strane nachádzala prepadnutá rakva dospelého
jedinca a smerom ku vchodu (západná strana krypty) ležala na násype neporušená menšia
rakva. Pravdepodobne išlo o detskú rakvu, ktorá bola položená na rakve dospelého jedinca.
Vplyvom času a tlakom menšej rakvy bola dospelá rakva prepadnutá. Obidve rakvy boli
rovnako zdobené kovovými rozetami po hranách. Veko detskej rakvy zdobil kríž, ktorý
tvorili malé kovové pukličky. Menšia detská rakva bola orientovaná hlavou na západ tak,
aby smerovala k hlavnému oltáru.

Na severnom kamennom múre krypty nad rakvou dospelého jedinca bol zachytený
nápis, ktorý nebol, žiaľ, cez kameru dobre čitateľný. Pravdepodobne mohlo ísť o signatúru
pochovaných.
Vnútorná dĺžka najmenšej krypty
dosahovala do 2 m a šírka do 1,50 m.
Vonkajšia dĺžka kamennej krypty bola 2,50 m
po kamenné schodisko a šírka dosahovala do
2 m.
Krypta

zachytená

v hlavnej

lodi

Kostola sv. Mikuláša bola zaznamenaná
georadarom

a následne

preskúmaná

nedeštruktívnou metódou a to kolmým
vrtom,

cez

ktorý

sa

uskutočnila

videoinšpekcia.

HROBY
Počas georadarového prieskumu sa v Kostole sv. Mikuláša zachytili aj ďalšie anomálie,
ktoré boli interpretované ako hroby. Pri severnej stene presbytéria bol viditeľný prvý hrob
(H1), ktorý bol zapustený 0,05 m pod úrovňou súčasnej podlahy v kostole. Na vrchu sa
nachádzala

kamenná

krycia

doska

(náhrobný

kameň)

s

plytkým

reliéfom

a dokumentovateľné rozmery hrobky boli 2,10 x 0,67 m. V súčasnosti je kamenná platňa na
hrobe zakrytá bočnou lavicou.
Južne od prvého hrobu bola zachytená ďalšia anomália, išlo o druhý hrob (H2), ktorý
bol situovaný v presbytériu v stredovej osi kostola. Tento hrob už nebol voľným okom
viditeľný. Vzduchová bublina bola georadarom zachytená v hĺbke 0,22 m pod úrovňou
podlahy v kostole. Dokumentovateľný rozmer druhého hrobu bol 2 m na dĺžku a 0,75 m na
šírku.
Posledný, tretí hrob (H3) ležal pod podlahou v severnej bočnej lodi kostola,
konkrétnejšie pri severozápadnom vnútornom pilieri. Vrch hrobky, čiže kamenná krycia
doska sa nachádzala v hĺbke 0,22 m pod úrovňou podlahy a dno hrobky bol v hĺbke 1,30 m.

Rozmery posledného hrobu sa veľmi neodlišovali od predošlých dvoch, dĺžka do 2 m a šírka
0,70 m.
Nedeštruktívnym výskumom v Kostole sv. Mikuláša sa zachytili tri hroby, ktoré sa
nachádzali približne 0,22 m pod úrovňou súčasnej podlahy. Dĺžka a šírka anomálii
zodpovedá hrobom dospelých jedincov.

ZÁKLADOVÉ MURIVÁ
Medzi posledné anomálie zachytené georadarom pod podlahou Kostola sv. Mikuláša patrili
fragmenty murív, ktoré dokladajú staršie stavebné fázy.
V severnej stene presbytéria sa nachádzal prechod do sakristie. Priamo vo vstupe
bolo v hĺbke 1,20 m od úrovne podlahy zachytené základové murivo (M1), ktorého šírka
dosahovala do 0,95 m. Prítomnosť mohutného základového muriva v tejto polohe
naznačuje, že vstup do presbytéria z dnešnej sakristie bol robený sekundárne v mladšej
stavebnej etape po pristavení severnej lode kostola (80. roky 17. storočia), t. j. dnes priestor
sakristie ku pôvodnému jednoloďovému kostolu.
Na protiľahlej strane presbytéria bolo pod podlahou kostola zmapované ďalšie
fragmentárne zachované základové murivo, ktoré sa nachádzalo v hĺbke 1,20 m a hrúbke
0,90 m. Murivo (M2) evidentne súvisí so staršou jednoloďovou stavbou kostola, ktorá
podľa architektonicko-historického výskumu bola datovaná na koniec 13. storočia.
Ďalšie základové murivo (M3) súvisiace s jednoloďovým kostolom bolo zachytené
na spojnici centrálneho oporného stĺpu, presnejšie od jeho juhozápadného výstupku ku
poslednému juhozápadnému vnútornému stĺpu. Časť plochy v tejto trase nebola
preskúmaná kvôli združeným laviciam. Avšak zachytené murivo korešponduje hĺbkou (1,20
m) ako aj hrúbkou ( 0,90 m) s predošlými zmapovanými základovými murivami.

Základové murivá (M1, M2, M3) zmapované na južnej strane súvisia so stavbou
staršieho jednoloďového kostola datovaného podľa architektonicko-historického výskumu
na koniec 13. storočia. Na severnej strane bolo zachytené murivo iba v prechode
z presbytéria do sakristie. Je možné, že murivo na severnej strane mohlo byť rozobraté
počas mladšej stavebnej fázy, napríklad počas prístavby bočných lodí kostola. Základové

murivá sa nachádzajú 0,25 m pod úrovňou podlahy kostola. Všetky tieto údaje boli získane
nedeštruktívnym výskumom, ktorý ponúkol bohaté informácie o stavebnej fáze Kostola sv.
Mikuláša.

V presbytériu kostola boli zistené nedeštruktívnou metódou dve torzá základových
murív (M5 a M6), ktoré svojím priebehom pripomínajú „polygonálny uzáver menšej
sakrálnej stavby“39. Ľavé pokračovanie muriva (M5) už neexistovalo, zrejme bolo neskôr
zničené stavbou hrobky pri severnej fasáde presbytéria. Spojnica medzi murivami nebola
georadarom zameraná, pretože sa nachádza pod dreveným pódiom, na ktorom je obetný
stôl. Výbežok muriva (M6) sa tiahol južným smerom, avšak jeho pokračovanie nebolo
taktiež doskúmané kvôli združeným laviciam. Šírka starších murív dosahovala 0,70 m
a nachádzali sa približne 0,30 m pod úrovňou súčasnej podlahy v kostole. Obidve zachytené
murivá v presbytériu ponúkajú indíciu k existencii najstaršej stavebnej fázy sakrálnej stavby
v Starej Ľubovni, ktorej vznik by predchádzal koniec 13. storočia. Avšak kým sa táto plocha
v presbytériu neoverí archeologickým výskumom, môžeme sa len domnievať a vytvárať
hypotézy.

Nedeštruktívnou metódou bol zachytený polygonálny uzáver staršej sakrálnej stavby v presbytériu kostola,
avšak
39

ANALÝZA VÝVOJA KOSTOLA SV. MIKULÁŠA
Kostol sv. Mikuláša je najstaršou zachovanou stavbou v meste Stará Ľubovňa. Kanonické
vizitácie spomínajú výstavbu kostola v roku 1222, a to kvôli nápisu na neskorogotickej
kamennej krstiteľnici z prvej tretiny 16. storočia.40 Letopočet zobrazený na krstiteľnici by
mohol hypoteticky odkazovať na starší kostol, s ktorým pravdepodobne súvisia dve torzá
základových murív. V presbytériu zachytené základové murivá pripomínali svojím
priebehom „polygonálny uzáver menšej sakrálnej stavby“, ktorá by predstavovala najstaršiu
stavebnú fázu kostola.
Avšak doteraz zaužívané datovanie vzniku Kostola sv. Mikuláša spadá do obdobia
okolo roku 1280.41 Teraz hovoríme už o dispozícii pôvodného jednoloďového kostola –
presbytérium s rovným uzáverom, priľahlá sakristia v šírke polovice súčasnej, hlavná loď
a veža. Architektonicko-historickým výskumom sa zistilo, že kostol bol pôvodne
bezvežový.42 Jednoloďový kostol z konca 13. storočia dokladajú aj základové murivá
zachytené georadarovým prieskumom v interiéri kostola.43 Pod podlahou v osi hlavnej lodi
kostola sa nachádza kamenná krypta s pôvodným vstupným otvorom zo západu.
Nedeštruktívnym výskumom bola objavená zrejme najstaršia krypta, v ktorej sa nachádzali
dve rakvy. Datovanie samotnej krypty nebolo možné, z dôvodu absencie archeologických
nálezov. Avšak môžeme hypoteticky povedať, že krypta patrila ku sakrálnej jednoloďovej
stavbe, keďže spočíva v jej stredovej osi.
Kostol postupne prechádzal obnovou počas celého 17. storočia. Bratstvo sv. Anny
pristavilo kaplnku ku severnej strane kostola najneskôr v roku 1641.44 V roku 1680
prebiehala renovácia kaplnky sv. Anny a priamo pod ňou vznikol priestor pre Boží hrob
(sklep dla pamiatki Grobu Pana Jezusowego).45 Počas veľkonočných sviatkov sa zostupovalo
40
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po kamennom schodisku z kostola priamo k Božiemu hrobu. V 19. storočí položili v kostole
novú vzorovanú cementovú dlažbu, ktorou sa zakryl vstup do krypty.46 V súčasnosti ide
o priestor západnej krypty pod severnou loďou kostola, kde sú rozhádzané ľudské rakvy.
V polovici 17. storočia sa začalo s prístavbou druhej kaplnky, ktorá sa nachádzala
južne od presbytéria. Autori architektonicko-historického vývoja na základe výzdoby
omietky a nadväznosti architektúr predpokladali, že kaplnka sv. Anny nachádzajúca sa na
severnej strane kostola vznikla skôr, ako kaplnka na južnej strane.47 V 80. rokoch 17.
storočia dokončili prístavbu dvoch polí v južnej lodi ku kaplnke.48 Východná stena kaplnky
bola zbúraná a vytvoril sa široký oblúk, na ktorom sa zachoval unikátny nápis v poľskom
jazyku a v staroľubovnianskom nárečí. Nápis sa nachádzal na druhom nátere pôvodnej
omietky, preto sa predpokladá jeho vznik v závere 17., resp. začiatku 18. storočia.49
Prepojením všetkých troch polí v južnej časti kostola vznikla „dlhá kaplnka“. V súčasnosti
sa pod oltárom sv. Rodiny nachádza najväčšia krypta – popisovaná ako krypta pod južnou
loďou kostola. Táto krypta je rozmerovo porovnateľná s kryptou pod sakristiou (východná
krypta pod severnou loďou kostola), avšak v južnej krypte sa nenachádzajú zamurované
kolumbária. Po fyzickej obhliadke krypty pod južnou loďou kostola bol badateľný postupný
stavebný vývoj, cez jednoloďový kostol, ku prístavbe kaplnky a následnej dostavbe dvoch
polí v južnej lodi kostola.
V inventárnych záznamoch sa spomína v roku 1685 oprava starej sakristie (išlo
o zväčšenie sakristie do dnešných rozmerov) a stavba pivnice, čiže krypty pod ňou.50 Do
krypty viedol vstup nachádzajúci sa na severnej fasáde kostola a schádzalo sa po
kamennom schodisku. V krypte sa pochovávalo koncom 18. a začiatkom 19. storočia do
kolumbárií, ktoré následne zamurovali a signovali.
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Najnovšie výskumy, ktoré boli v posledných rokoch realizované prispeli k získaniu
nových poznatkov o stavebnom vývoji Kostola sv. Mikuláša.51 Archeologickým výskumom
by bolo potrebné preveriť zachytené anomálie v presbytériu kostola, či naozaj ide
o fragmenty murív patriace „staršej sakrálnej stavbe“ na mieste jednoloďového kostola
z konca 13. storočia. Krypty doposiaľ známe len z archívnych materiálov boli fyzicky
preskúmané a zdokumentované. Pod kostolom boli zachytené základové murivá, ktoré
dokladajú jednotlivé stavebné etapy kostola. Posledné bádania v Kostole sv. Mikuláša
priniesli bohaté informácie a podávajú jasnejšiu predstavu o jeho histórii.
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