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Úvod
Předložená bakalářská práce se téměř výhradně věnuje historické architektuře zhotovené
ze dřeva.
Na úvod je vhodné definovat termín „dřevěná architektura“. Je to druh architektury, jehož
hlavní stavební hmotou (stavivem) je dřevo, respektive převážně řemeslně opracované kmeny
stromů.
Jak z definice vyplývá, taková architektura mohla vzniknout pouze na velice zalesněných
územich. V Evropě mezi takové zalesněné oblasti, ve kterých vznikly vlastní školy dřevěné
architektury, patří především severozápadní území dnešní Ruské federace, oblast Karpatských
hor a také, v této práci opomíjené, severně položené Norsko. Vedle tradičních evropských
center existují i jiné, pro středoevropany exotické oblasti, nalézající se především v Indii
a Thajsku, avšak tato práce se bude zabývat zejména tradicemi severní oblasti Ruska a regionu
Karpatských hor na příkladu Ukrajiny, Slovenska a Českých zemí.
Pisatel si uvědomuje značnou šíři tématu a proto se jej snaží omezit geograficky a národnostně
i nábožensky do jistých, postihnutelných celků, při čemž si je vědom, že se do budoucna otevírá
široká možnost dalšího pokračování ve studiu, bádání a výzkumu.
Tento druh umění má ve své podstatě mnoho společného s lidovým uměním a řemeslem,
což bývá mnohdy důvodem k jeho opomíjení ze strany historiků umění. Avšak, dle autora této
práce, takový přístup je neopodstatněný. Dřevěná architektura si zaslouží hlubší, detailnější
a pečlivější průzkum zachovaného fondu staveb i těch, které již zanikly a jsou
např. ikonograficky nebo archivně doložené.
Možná překvapivě se nebudu zabývat přímo samotnou dřevěnou architekturou, ale své poznání
budu soustředit především na její typologii.
Můj zájem o typologii dřevěných kostelů vznikl ve chvíli, kdy jsem byl účastníkem přednášek
(lekcí) o ruských srubových kostelech na střední škole. Tehdy mě velice zaujalo, jak různě
pojmenované typy jsou určené různými hodnotícími měřítky (kritérii), ať již půdorysem,
střechou resp. vnějším tvarem nebo vnitřní vazbou krovu, či vlastní formou hlavního objemu.
Tato typologie byla čerpána ze starších pramenů, a zdálo se mi, že pokud se vůbec
jedná o typologie tak by měla být přísnější. Mým prvotním záměrem bylo porovnat způsoby
klasifikací kostelů v Rusku, Norsku, a regionu Karpatských hor, abych mohl později dospět
6

k vývoji přísně seřazené klasifikace ruských dřevěných kostelů. Avšak brzy jsem si uvědomil,
že takové téma vyžaduje dlouhodobější výzkum. Tím byl rozsah materiálů a cíl práce vymezen
do dnešního stavu. Prvním bodem bylo prozkoumat a porovnat způsoby a východiska
klasifikací kostelů ve dvou regionech, na severu Ruska a v Karpatech, na Ukrajině, dále
na Slovensku a v Česku. Za druhé jsem chtěl najít odpovědět na otázku, k čemu je dobrá
klasifikace a proces vytváření typologií. Do třetice mě zajímalo, čím je určena volba jednoho
či druhého základního kritéria typologie v každé zemi, a jak se odráží v dosavadním bádání
a výzkumu. Vzhledem k tomu, že objektem mého zkoumání nejsou samotné kostely, ale jejich
klasifikace a typologie v různých regionech, musím předem upozornit na několik podstatných
rysů tohoto mého způsobu nazírání – úhlu pohledu na danou problematiku.
Za prvé, porovnávám především typologii a ty principy, na kterých je typologie založena.
Nebudu tedy klást příliš velký důraz na jednotlivé stavby, ale spíš se budu zabývat obecnějšími
určujícími rysy. Avšak bezpochyby potřebuji popsat a soustředit pozornost na jednotlivé
kostely, které budou zastupovat a prezentovat vždy jeden určitý typ. Stejně tak se nebudu
zabývat unikátními příklady, jenž nespadají do zavedených typologií a neodpovídají
všeobecným tendencím. Samozřejmě, dokonalá klasifikace musí obsahovat minimální počet
podobných výjimek, a všechny uvedené regionální typologie, jež nejsou mým příspěvkem,
ale souhrnnem různých názoru, vzájemně se doplňující, odpovídají této podmínce.
Za druhé, musím zmínit, že typologie jako taková nepatří do oblasti zájmů všech výzkumníků
dřevěné architektury (což osobně považuji za omyl, protože je výborným nástrojem pro hlubší
zkoumání). Mezi těmi badateli, jenž používají rozsáhlou typologii nebo ji dokonce vytvářejí,
často existují neshody, zejména pokud porovnáváme starší a mladší práce. Postupem času
obecná tendence tkví v přísnějším třídění kostelů do menších, přísně logicky vymezených
skupin. Proto se ve své práci snažím používat co nejvíce moderní způsobu třídění – jsou sice
rozsáhlejší a tím úplnější a navíc asketicky přísné.
Za třetí, chtěl bych předem upozornit, že u těch případů, u kterých budu popisovat jednotlivý
kostel, jako vzorový příklad pro ten či onen typ, či skupinu kostelů, se téměř nikdy nebudu
věnovat interiéru kostela. A to z důvodu, že ačkoli existují nepočetné příklady typologií, které
zahrnují třídění objektu dle podoby interiéru, zkoumání vnitřního prostoru v těchto případech
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probíhá již na tak vysoké úrovni diferenciace, že ho vzhledem k rozsahovému omezení do této
práce nelze zahrnout. 1

1

ORFINSKIJ / GRISHINA 2004, 31; 57–63.
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Přehled dosavadního bádání
V ruské umělecko-historické tradici nebyla dřevěná architektura, stejně jako v ostatních zemích
(s výjimkou Norské) vnímána jako rovnocenná se zděnou, avšak už na počátku 20. století
získala na pozornosti.
Jedním z hlavních průkopníků v této oblasti byl významný ruský malíř a současně restaurátor
a historik umění Igor Emmanuilovič Grabar (1871–1960). V prvním dílu svého
třináctisvazkového díla Dějiny ruského umění, věnoval dřevěným kostelům rozsáhlou kapitolu,
v níž už jsou určeny mnohé typy kostelů; doposud známé a užívané.

2

V práci jsou uvedeny

mnohé domněnky autora, s nimiž ovšem nesouhlasí mladší vyzkumnici. 3
Paralelně s ním pracoval Michail Krasovský(1874–1939), jenž ve své rozsáhlé knize věnované
dřevěné architektuře věnoval dvě kapitoly kostelům. Kurz dějin ruské architektury byl vydán
v roce 1916, avšak v kapitolách zasvěcených dřevěným kostelům je jistý zmatek z pohledu
typologií.4
Další vlna zájmu o dřevěnou architekturu Ruska přišla již v druhé půlce dvacátého století
a je spojena s významnými badatelskými jmény. Mezi nimi vynikal architekt a restaurátor
Alexandr Opolovnikov (1911–1994), který na špičkové úrovni rekonstruoval mnoho
významných kostelů na serveru Ruska. Opolovnikov napsal několik popularizovaných, téměř
až literárně poetických knih, o ruských dřevěných kostelích.

5

Ale opravdu významnou

se teprve stalo dvoudílné dílo s názvem Ruská dřevěná architektura, v jehož druhém svazku
autor pojednává o sakrálních budovách. Zde při pojednání o jednotlivých kostelech dosáhl
vysoké vědecké úrovně, avšak uvedené kostely jsou rozděleny na typy, které jsou seskupeny
poněkud chaoticky. Jednou z příčin je, že autor psal výhradně o památkách, které restauroval
či alespoň minimálně kompletně osobně prozkoumal. 6 Což přirozeně nijak nesnižuje význam
autopsie v rámci bádání kohokoli, kdo se zajímá o architekturu.
Dalším ruským badatelem je architekt a odborník na dřevěnou architekturu V'ačeslav Orfinskij
(nar. 1929), jehož raná díla nebyla příliš rozsáhlá, a nezahrnovala skoro žádný pokus o třídění
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GRABAR 1910, 528.
BODE 2011, 101.
4
KRASOVSKIJ 1916, 406.
5
OPOLOVNIKOV / OSTROVSKIJ 1981.
6
OPOLOVNIKOV 1986, 6.
3
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kostelů.7 Avšak v roce 2004 spolu s Irinou Grishinou (nar. 1980) přispěl k napsání
nejrozsáhlejší a nejpodrobnější klasifikace kostelů. Kniha Typologie dřevěných sakrálních
staveb Ruského severu je patrně jedinou prací v ruské historii, zasvěcenou zejména typologii
kostelů.8 Bohužel, koncept třídění předložený autory má jisté trhliny. Vzhledem ke snaze
o přísnost klasifikace minimálně ztrácí nutnou jednoduchost systému. Lze se domnívat,
že hlavním kamenem úrazu je skutečnost, že v architektuře ruských dřevěných kostelů
se od začátku vyskytuje mnohem více možných základních forem, než např. v mnou probrané,
dosti rozsáhlé, dřevěné tradici ukrajinské části Karpat.
Při takové rozsáhlé diferenciaci na základní úrovni třídění, absolutně již v základech
různorodých kostelů, se mohou dále objevovat stejné konstrukční prvky a řešení (např. podoba
oltářů), které jsou definujícími na vyšším stupni klasifikace. Tato skutečnost velice komplikuje
vytvoření přísné klasifikace. A v těch případech, kdy je klasifikace i přesto provedena (příklad
Orfinského a Grishinove), vzniká problém její značné nepraktičnosti a nemožnosti použití
bez příručky (katalogu). Stejně tak se stalo s klasifikací těchto odborníků. Jejich typologie
nevypadá jako rozvětvené dřevo, protože na každé další úrovni některé z variant definující tuto
rovinu příznaků, se uplatňují u všech či několika variant z předchozího stupně. Tento přístup
způsobuje neskutečně drobnou diferenciaci. A to se překrývá s tím, že klasifikace Orfinského
a Grishinové má 10. úrovní (třída, podtřída, skupina, podskupina, typ, podtyp, druh, poddruh,
odrůda a pododrůda; definující příznaky některých dost vzdálených stupňů jsou dost podobné),
a nečetné množství „dodatečných příznaků“.9 Předpokládám, že dle této klasifikace
nezvládneme najít dva známé kostely, jež by měly shodné všechny příznaky, a jež by se dostaly
do stejné skupiny.
Poutavým se mi jeví, že i v tomto pedantském a rigorózním třídění, je největší pozornost
soustředěna na třídění dle způsobu zastřešení, stejně tak jako v dřívějších a pozdějších pracích
jiných badatelů. Mezi nimi vyniká J. Málkov, který vyčlenil pět typů kostelů dle způsobu
zastřešení, a zkusil probrat nejpůsobivější stavby v pořadí odpovídajícím chronologii vzniku
jednotlivých typů ve své knize z roku 1998. 10
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ORFINSKIJ 1971, 4.
ORFINSKIJ / GRISHINA 2004.
9
ORFINSKIJ / GRISHINA 2004, 31.
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MALKOV 1998.
8
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V roce 2011 Andrej Bode (nar. 1967) vydal svou knihu Dřevěné kostely ruského severu;
Architektura a místní svéráznost, v níž jsem nalezl nejrozsáhlejší a zároveň nejvíc užitečnou
klasifikaci ruských dřevěných kostelů v ruské uměnovědné tradici. Stejně jako mnozí
předchozí badatelé A. Bode zvolil definujícím bodem svého třídění způsob zastřešení kostelů,
dle něhož vyčlenil osm různých typů. 11 Avšak cílem zkoumání Bodeho nebylo třídění kostelů
nebo vytváření nové typologie, ale spíše zkoumání původu a proměn jednotlivých prvků
zastřešení, v čemž navazoval na svou předchozí práci Dřevěná architektura ruského severu:
Architektonická pokladnice poříčí Oněgy z roku 2005. 12
Ukrajinská uměnovědná tradice již od poloviny 20. století provádí třídění ukrajinských
podkarpatských kostelů na základě etnografického rozdělení tohoto území. Ačkoliv na začátku
20. stol. některými badatelemi byly podniknuty pokusy o jinou klasifikaci, tento etnografický
způsob se nakonec stal všeobecně uznávaným. V roce 1923 se D. Antonovič (1877–1945)
pokusil rozdělit dřevěné kostely z podkarpatské země dle zdánlivě stylové příslušnosti, a to v
rámci obecnějšího studia o ukrajinské architektuře.13 Avšak toto rozdělení nemělo úspěch.
Sičins'kij ve své syntéze Dějiny ukrajinského umění z roku 1956 uvažuje

o

takovém rozdělení dle typů určených jednotlivými národnostmi, v tom částečně navazuje na
svoji dřívější stať o Bojkovské škole už z roku 1923.14
I přesto, že byl princip klasifikací vytvořen, neznamená to, že by hned bylo možné třídit kostely
do jistých skupin. Ne všechny školy a skupiny byly vyčleněny během poslední čtvrtiny
20. stol. Třeba David Buxton, jehož knihu z roku 1981 jsem vnímal jako protipól lokálnímu
bádání a pohled nepodjatého výzkumníka, uvažuje o pouhých třech školách ukrajinských
Karpatských kostelů (zdá se, že kvůli použití starších pramenů). 15
Petr Makušenko (1936 –1994) napsal svoji knihu Lidová dřevěná architektura Zakarpatí o pět
let dříve. Přesto v ní již uvažuje o čtyřech skupinách kostelů, které (pouze) navazují na kostely
jednotlivých národů Podkarpatí. 16
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Nejrozsáhlejším, nejužitečnějším, „nejpřísnějším“ pramenem pro mně byla kniha Jaroslava
Tarasa (nar. 1944) s názvem Sakrální dřevěná architektura ukrajinců Karpat z roku 2007.
Jedná se o kompletní rozbor všech dosavadních názorů, prezentaci jeho unikátní metody
průzkumu a přísnou klasifikaci kostelů do jednotlivých skupin v rámci pěti škol Ukrajinské
Karpatské architektury.17
V Česku a na Slovensku se situace s dřevěnou architekturou výrazně lišila od situace v Rusku
a na Ukrajině. V obou státech je počet dřevěných kostelů omezený (zejména v Česku, protože
na Slovensku existuje velká skupina řeckokatolických kostelů vybudovaných Rusíny,
a patřících do ukrajinských podkarpatských škol). Kostely, nacházející se na těchto území, jsou
rozdělené badateli a seskupeny do několika různých kategorií dle různých příznaků a různých
typologických systémů. Lze říci, že na těchto územích existuje několik absolutně samostatných
tradic, které jsou propojeny pouze v rovině použití dřeva pro konstrukce (maximální shoda
panuje pouze u použití roubené konstrukce). A jelikož množství kostelů v každé z těchto
nepočetných kategorií kolísá kolem desíti, tak je v tomto případě třídění dle takových
konstrukčních prvků zbytečné. Proto slovenští a Čeští badatelé přistupují ke každému
jednotlivému kostelu zvlášť, a zároveň k nim také raději přistupují z pohledu otázky významu
donátorů a s nimi způsobené kvality díla v rámci ryze uměnovědného pohledu. O tomto tématu
krásně pojednávají texty Jiřího Langera a Karla Kučy v syntéze Dřevěné kostely a zvonice v
Evropě.18
Typickým příkladem třídění kostelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku i na Slovensku
je rozdělení, které provedl Karel Kuča (1961): dřevěné kostely 15. až 18. stol., hrázděné
a polohrázděné kostely, historizující a secesní kostely, moderní kostely a přenesené
řeckokatolické kostely.19 Průkopník bádání dřevěné architektury v Česku, Václav Mencl
(1905–1978), ve své stručné práci z roku 1924 dělí jím probrané kostely na dřevěné
a polodřevěné a uvažuje o tom, že nejde třidit dřevené kostely Česka, jelikož jsou slohovými
20
stavby a jsou spjaty se zděnou architekturou.
Typickou literaturou o dřevěné architektuře

v Česku a na Slovensku je průvodce (leč často velice rozsáhlý). Však s ohledem na téma této
práci, do oblasti mých zájmu spadají nejen roubené kostely v Česku a na Slovensku,
ale především roubené kostely, jež patří k Karpatským tradicím. A z tohoto pohledu byla
17

TARAS 2007.
LANGER / KUČA 2009, 7.
19
KUČA 2015, 16–22.
20
MENCL 1924.
18
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pro mě nejvíce užitečná rozsáhlá práce Václava Mencla, vydána v roce 1980 (po jeho smrti)
Lidová architektura v Československu, v níž zasvětil několik stránek Karpatským kostelům. 21
Zajímavým prvkem je to, že V. Mencl pojednává o karpatské tradici v rámci obecných dějin
umění, a tak má trochu víc nestranný pohled. O karpatských kostelech posuzuje jako o stavbách
vzniklých na území, kde se protínají západní, gotická tradice a východní, ukrajino-byzantská,
a tak označuje jistou gradaci forem a celého pojetí kostela, při pohybu směrem od východu na
západ. S takovým principem by nesouhlasili moderní ukrajinští badatelé, avšak V. Mencl
zároveň neodmítá třídění dle etnografického principu. Takovým způsobem V. Mencl založil
(avšak bohužel již nerozvinul) další osobitý pohled a tvořící možný základ pro typologie
roubených karpatských kostelů.
Mezi významné odborníky na Slovensku patří Miloš Dudaš (nar. 1966), jenž ve svých pracích
kvalitně probral většinu dřevěných památek na Slovensku, a věnoval zvláštní pozornost
zejména kostelům.
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1. Roubené kostely v severní časti Ruska
Přístup ruských historiků umění k dřevěné architektuře se vyznačuje rozdělením staveb
do několika typů. Jasná typologie usnadňuje stylové zařazení, dataci a hledání souvislostí
vzniku. Toto rozdělení bylo možné uskutečnit především proto, že nám jsou více méně známé
procesy šíření jednotlivých typů, a to podél říčních a pozemních cest. Rozhodl jsem se v této
kapitole zachovat danou terminologii, proto je rozdělena do podkapitol dle typů kostelů
vyskytujících se převážně ve východní a střední části severu Ruska.
22
Dnes je nám známo 212 dřevěných kostelů v Evropské části Ruska.
Oblíbenou formou

kultovní budovy v Rusku byly také menší kaple bez kněžiště a volně stojící zvonice. Proto
množství dřevěných sakrálních objektů je v podstatě mnohem rozsáhlejší. Převážná většina
z nich se nachází v severozápadní části státu, především v Karélii a Archangelské oblasti. 23

1.1. Komorové kostely
Nejarchaičtějším typem dřevěných kostelů je typ zvaný komorový (rus. клетский). Dodnes
se dochovalo více než 30 takových kostelů, z nichž čtyři vznikly v 15. století, většina ale až
v 17. století. Nejčastěji se setkáváme s trojsrubovými komorovými kostely, krytými sedlovými
střechami. Od západu na východ jsou umístěny předsíň-jídelna, loď kostela, jež je nejvyšší
prostorou objektu, a kněžiště. Avšak tak velký počet kostelů tohoto typu uvádějí pouze čeští
badatelé, a to z důvodu, že ne zcela dodržují přísnost ruské typologie dřevěných kostelů.
Dle českých autorů je nejstarším roubeným kostelem v Rusku komorový kostel z roku 1410,
v bývalé pevnosti Ples (rus. Плес). Kostel má typickou, již popsanou trojsrubovou kompozici,
avšak k jídelně přiléhá předsíň, na kterou navazuje další srub chodby navazující na zvonici.
Avšak ruští badatelé (např. Y. V. Malkov) pokládají za nejstarší kostel jiný objekt. Tím
je kostel zasvěcený Vzkříšení sv. Lazara z kláštera v Muromě (rus. Муромский
монастырь), pocházející z konce 14. století, a později převezený do nynějšího Muzea dřevěné
architektury v přírodě Kiži (rus. Кижи). 24 Někdy bývá datován do konce 16. století. Dřívější
dataci dokládá způsob roubení, absence stropů v lodi a kněžišti, a základ složený z velkých
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kamenů.25 Jedním z malebných estetických prvků kostela je hra s velikostí konstrukčně
podobných objemů. Téměř čtvercová loď kostela je krytá dosti strmou sedlovou střechou
a zdobená cibulkou, jež tvoří dominantní prvek stavby. Pravoúhlé kněžiště je nižší a užší,
ale je zastřešeno úplně stejnou sedlovou střechou. Výška srubu jídelny je skoro stejná, jako
u kněžiště, ale sedlová střecha nad ním je mnohem povlovnější, avšak je to nejširší
a nejprotáhlejší srubový objem.
Čeští badatelé jako další příklady tohoto typu uvádějí například kostel Položení roucha
Přesvaté Bohorodičky ve vsi Borodava (rus. Ризоположения, Бородава) z roku 1485 (nyní
se kostel nachází v Kirillo-Belozerském klášteře (rus. Кирилло-Белозерский монастырь),
nebo kostel svatého Jiří v Juksoviči (rus. св. Георгия, Юксовичи) postavený v roce 1495.
Dle názorů ruských odborníků, každý z těchto třech kostelů patří k jinému podtypu. 26
Komorový typ kostelů se šířil na území Ruska zejména na serveru, nejpozději od 14. století
do 19. století, i když již od 18. století se považoval za zastaralý. 27
Největší přínos do typologie ruských dřevěných kostelů udělal v posledních letech odborník
A. B. Bode. Ale i jeho klasifikace, stejně jako klasifikace dalších ruských odborníků, má zjevný
nedostatek z pohledu úplnosti a objektivity jeho typologie. Jedná se o střídání jednotlivých
základních prvků, na kterých celá klasifikace spočívá. Avšak, co se týče vlastního přínosu, tak
se ve většině případů snaží třídit kostely především na základě jejich střešních částí. 28
Komorové kostely A. B. Bode dělí na několik typů dle jejich zastřešení.

1.1.1. Komorové kostely se strmými střechami se zalomením spádů:
Do první skupiny se řadí kostely se strmými střechami se zalomením spádů. Takové kostely
často nebyly příliš velké, a pod střešní části měly zvláštní prvek, který se nazývá poval (rus.
повал).29 Jedná se v podstatě o formu, kterou tvoří věnce srubu, postupně se rozšiřující v horní
části stavby. Nejčastěji vypadá jako horizontálně protažený prvek ve tvaru hyperboly umístěný
hned pod střechou, a esteticky odpovídající její zužující se formě. Takovým způsobem (strmá
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střecha se zalomením spádů a povalem pod ní) byla nejčastěji řešena nejen loď kostela,
ale i kněžiště. V předlodí se tyto prvky téměř nikdy neobjevovaly.
K tomuto typu právě patří již zmíněný kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky
ze vsi Borodava (rus. Ризоположения, Бородава) z roku 1485.30 Je to nejstarší kostel tohoto
typu a můžeme zde pozorovat jisté stopy nalézání unikátních forem. Kostel má několik
zajímavých prvků. Především, na rozdíl od řešení naprosté většiny ruských dřevěných kostelů,
v Borodavě kněžiště netvoří samostatný srub, ale je oddělené od lodi pouze v úrovni kleneb.
Zadruhé, zastřešení kněžiště má unikátní podobu. Dle názoru některých badatelů představuje
archaický prvek, znázorňující prvotní hledání sudovité formy. 31
Kostel Zjevení Páně v Jelgomskem pogostě (rus. Богоявления, Елгомский погост) také
patřil do tohoto typu. Výška střech lodi a kněžiště v tomto výjimečném případě přesahovala
výšku srubu pod nimi. Kostel se bohužel nedochoval.
V hřbitovním kostele Zesnutí Bohorodičky ve vsi Usť-Paděňga (rus. Успения
Богоматери, Усть-Паденьга) z roku 1675, jenž byl znovuzasvěcen Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, bychom mohli pozorovat řešení objemů vyplývající z estetiky souměrnosti, jelikož
po stranách strmé střechy lodi se nacházely dvě sudovité střechy kněžiště a předlodí. Tento
kostel se do dnešních dnů také nedochoval. 32
Dalšími příklady tohoto typu jsou kostely Zesnutí Bohorodičky ve vsi Zadňaja Dubrova
(rus. Успения Богоматери, Задняя Дуброва) z roku 1675 (nedochoval se) a svatého Jiří
ze vsi Poržinskoje (rus. св. Георгия, Поржинское) z 17.–18. století.
Většina těchto kostelů pochází z 17. století, setkáváme se ale i s pozdějšími příklady. Takovým
je například kostel sv. Vasilija z Čuchčer'my (rus. св. Василия, Чухчерьма) postavený,
podle nápisu v předsíni, v roce 1824.

33

Ovšem badatelé se domnívají, že je zde uveden rok

opravy kostela. Díky množství archaických detailů se předpokládá, že je objekt v podstatě
starší.
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Kromě zmíněných kostelů je známo kolem 20 kaplí, u kterých bylo užito stejného způsobu
zastřešení. 34

1.1.2. Komorové kostely se strmými střechami (bez zalomení spádů):
Existuje ještě jedna skupina kostelů, která se na první pohled podobá předchozímu typu.
To jsou kostely, které mají strmou střechu bez zalomení spádů: kostel Zmrtvýchvstání Krista
z Bil'ukovo (rus. Воскрешения Христа, Билюково) (1699), kostel sv. Salvátora ve vsi
Fominskoje (rus. Спасский, Фоминское) (1712), kostel Proměnění Páně ze Spas-Veža
(rus. Спасо-преображенский, Спас-Вежа) (1713), kostel sv. Mikuláše v Glotovo
(rus. Никольский, Глотово) (1766) a další.35 Avšak A. B. Bode na základě vlastního
průzkumu geografického rozšíření těchto dvou typů tvrdí, že mají různé původy. Dle jeho
názoru, tradice kostelů se strmou střechou a zalomením spádů vznikla v centrálních regionech
Evropské části Ruska v době sjednocení země pod vedením Moskevského knížectví. Odtud se
šířila na sever podél řek Oněga a Severní Dvina, kde se stala populární, a proto se zachovala
převážně zde, zatímco v centrálních regionech kvůli své archaičnosti vymizela. Vznik této
tradice je spojen především s estetickou stránkou tvaru, zadruhé s tím, že stavitelé chtěli
zdůraznit kostel pomocí vysoké střechy, ale potřebovali také bránit kostelní zdi vůči vodě
(okapový převis střechy). Nepřímým důkazem tohoto tvrzení je, že v případech, kdy se jednalo
o nižší srub, stavitelé prováděli u kostela také méně výrazný poval, což omezovalo možné
rozpětí spádů z důvodu nepotřebnosti.
Druhá tradice také vznikla v okolí tehdejšího mocenského sídla (Moskvy), ale později. Tyto
kostely se nacházejí v centrálních regionech a jejich areál je protažen od Moskvy
na severovýchod. Kostely dle menších detailů jistě patří do samostatné skupiny (způsob
zastřešení kněžiště, malý rozměr předlodí, stejný způsob umístění hlavici nad lodi kostela atd.).
Úsudky Bodeho ohledně původu strmých střech jsou v jistém rozporu s názorem českých
badatelů, kteří se domnívají, že tento prvek byl převzat ze Skandinávie. 36 V dřívějších pracích
ruských badatelů takové rozdělení chybí, a kostely z kapitol 1.1.1. a 1.1.2. spadají do jedné
skupiny.37
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1.1.3. Komorové kostely se sudovitým zastřešením
Další skupina komorových kostelů se skládá z kostelů, jenž jsou zastřešené sudem. Jde zejména
o takové příklady, ve kterých sudovitá střecha je umístěna nad lodí. Toto řešení nebylo příliš
populární, jelikož nejčastěji se sudovité střechy stavěly nad bočními sruby (především
nad kněžištěm, ale také nad předlodí). 38
Mezi nejstaršími dochovanými příklady je kostel zasvěcený Kazaňské ikoně Matky Boží
z Ilimského ostrogu (rus. Казанский, Илимский острог) (1679), nyní přemístěn do muzea
Tal'cy vedle Irkutsku. Pokud jde o rozměry, jedná se o malý malý kostelík, skládající se z lodi,
ve které je umístěn oltář, a drobného předlodí. Sudovitá střecha je umístěna nad východní
zvýšenou části lodi, kostel je jinak zastřešen dosti plochou sedlovou střechou. Zajímavým,
unikátním prvkem, je ustoupení čelních stran sudu do hloubky od úrovně stěn tak, že ze dvou
stran sudu vznikají niky.
Dalším dochovaným kostelem z této skupiny je kostel Zvěstování ze vsi Pustyňka
(rus. Благовещения, Пустынька) (1719).
Tato vysoká patrová budova, obsahující dva kostely – jeden v přízemí, druhý v patře – byla
součástí kláštera. Sudy jsou umístěny nad lodí a menší nad kněžištěm. Nad obrovskou předsíní
je jednoduchá sedlová střecha.39 Kostel je ve špatném stavu, je neesteticky zakryt dřevem,
přičemž jeho horní část se nedochovala.
S velice podobným uspořádáním se setkáme u kostela Jana Křtitele v Počozerském pogostě
(rus. Иоанна Крестителя, Почозерский погост), avšak kostel není patrový, (1700 nebo
1800). Na tomto místě se nachází obnovený, liturgicky funkční klášter. Kostel je součástí
třídílného komplexu typického pro sever Ruska.40 Zdejší sudovité střechy jsou rekonstruované.
Sudovitá střecha se také často používala na vedlejších srubech,je známá celá řada obdobných
příkladů. Navíc existují čtyři kaple kryté sudovitou střechou. 41
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Tento prvek je značně rozšířen v oblasti od ústí řeky Oněgy, středního toku Dviny a dál
na severovýchod do řeky Piněga. Největší popularitu měl v 17. století až do počátku
18. století.42
A. Bode uvažuje, že tato forma vznikla za doby sjednocení Ruska pod vedením Moskvy,
a že byla převzata ze zděné architektury. To se zdá pravděpodobné, jelikož velice podobný
prvek se používal v moskevském regionu ještě před dobou mongolské okupace. Tím byl
způsob zastřešení lodi, nazývaný zakomar (rus. закомара) a rozšířený ve východokřesťanské
architektonické tradici. Avšak v Moskvě vznikl zvláštní typ – kýlový zakomar
(rus. килевидная закомара), jenž se lišil zejména sudovitou podobou. Tato forma se ideálně
opakuje u raných sudovitých stříšek vedlejších srubů dřevěných kostelů, a následně
se přetransformovává do více cibulovitého tvaru takovým způsobem, že občas dosahuje
převahy a získává dominantní postavení.

1.1.4. Komorové kostely s kaskádovou střechou:
Poslední skupina komorových kostelů je vymezena také na základě způsobu zastřešení. Tuto
skupinu tvoří kostely s kaskádovou střechou. Patrně takový typ zastřešení vznikl v důsledku
redukce forem horní částí kostelů, jež mají stupňovité zastřešení (více probraný v následujících
podkapitolách).43
Kostel svatého Jiří ve vsi Juksoviči (rus. св. Георгия, Юксовичи) byl postaven v roce 1495.
Je jedním z nejstarších příkladů tohoto typu. Kaskádová střecha je umístěna nad lodí, a také
nad stejně velkým pravoúhlým předlodím a chrámovým kněžištěm. Střecha centrálního
objemu má dva dodatečné vystupující sklony, vedlejší střechy mají každá pouze jeden. Mezi
dvěma rovnoběžnými sklony dvou či tři střech nad každou z časí kostela se srub velice mírně
zvyšuje

o jeden či o dva věnce. V roce 1632 kostel bohužel částečně ztratil svoji

působivost. V tomto roce k němu totiž byla přistavěna jídelna, obíhající jej ze tří stran, a
narušující tak jeho vertikální estetické vnímání.
Další dochovaný kostel tohoto typu je kostel Narození Panny Marie ve vsi Listvenka
(rus. Рождения Богородицы, Лиственка) z roku 1599. Kaskádově jsou zastřešeny loď
a kněžiště.
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Kostel sv. Mikuláše v Kovdě (rus. Никольский, Ковда) pocházející buď z konce 16. století
nebo z přelomu 17. a 18. století, také patří do této skupiny, i když jeho zastřešení vypadá
odlišně.44 Kaskádová střecha lodi zdobená cibulkou, se liší především velikostí dodatečných
sklonů, jež v tomto případě jsou stejně dlouhé, jako sklony sbíhající od hřebene, a krom toho,
sbíhají pod ostřejším úhlem. Tyto netypické prvky se počítají jako důkaz stáří. Odstup mezi
sklony je na dva věnce vysoký. K lodi se pojí stejně široké, ale nižší kněžiště se sedlovou
střechou a velké předlodí s navazující předsíní.
Většina známých kostelů tohoto druhu se bohužel, stejně jako v jiných případech, nedochovala.
Mezi ně patřily: kostel svatého Jiří ve vsi Šemeskoje (rus. св. Георгия, Шемеское) (1522),
kostel sv. Mikuláše v Rebovském pogostě (rus. св. Николая, Ребовский погост) (1523),
kostel svatého Vladimíra ve vsi Staraja Russa (rus. св. Владимира, Старая Русса) (konec
17. stol.).
Kostel svaté Barbory v Jandomozero (rus. св. Варвары, Яндомозеро) z roku 1650 zřejmě
také patřil do této skupiny, a to do té doby, než horní část lodi a kněžiště byly kompletně
přebudovány.45 Nepřímým důkazem, dokládající tuto skutečnost, jsou stopy ozubu někdy
kaskádové střechy kněžiště na srubu lodi. Předpokládá se, že loď byla zastřešená stejným
způsobem.
Kromě těchto příkladů, existují čtyři kapličky s kaskádovými střechami.46 Existuje také mnoho
kostelů, kde byl takový typ zastřešení použit na vedlejších objemech. Avšak tyto kostely podle
způsobu zastřešení hlavního objemu (lodi) spíš patří do jiných skupin.
Za jeden z nejvíce působivých příkladů tohoto typu bychom mohli označit kostel sv. Mikuláše
ze vsi Tuchol' (rus. св. Николая, Тухоль) později přenesený do muzeu pod otevřenným
nebem Vitoslavlicy vedle Novgorodu (rus. Витославлицы). I přesto, že zde na první pohled
můžeme pozorovat více typické kaskádové řešení střechy lodi, Orfinský uvažuje, že je to
v podstatě zvláštní příčně-vyběžkové (rus: поперечно-уступчатый) stupňovité řešení,
a to kvůli velkému (sedm věnců vysokému) odstupu mezi sklony.47 Do této skupiny také patřilo
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několik kostelů, z nichž ovšem většina není dochována. Objemy kostela se postupně rozšiřují
od východu na západ, kde je umístěno malé kryté zápraží. Nad lodí je umístěna cibulka.
Tradice kaskádovitého zastřešení pochází z Velikého Novgorodu. To můžeme předpokládat,
pokud

si povšimneme geografického rozrůstání tohoto typu zastřešení. Největší

popularity tento prvek dosáhl v 16.–17. století, kdy byl využíván na hlavním objemu kostela.
Později se používal méně často, a to převážně nad kněžištěm a výjimečně nad předlodí.
Tato tradice byla velice rozšířená v mnoha regionech na severu Ruska, a to včetně regionů,
které neměly přímé vazby skrze vodní toky. To je dokladem starobylosti této tradice. Orfinský
se dokonce zmiňuje o možné návaznosti na západoevropskou tradici (Novgorod udržoval hojné
obchodní styky s pobaltskými státy).
Nicméně existuje i jiná teorie. Dle ní se mohl kaskadovitý krov vyvinout z příčněvyběžkového, jenž vznikl v důsledku snahy vytvořit hlavice kostela. 48
Jde o to, že tesaři, ačkoliv ještě nevymysleli vhodnou technologii, se snažili vytvořit ve dřevěné
architektuře to, co viděli ve zděných kostelech: tambur a kupoli. V podstatě dohromady tvořící
specifický menší objem, postavený na větší hlavní objem kostela.

1.2. Kostely typu „osmihran na čtyřhranu“ se stanovou střechou
Většina těchto kostelů pochází ze 17. století, přičemž existuje také mnoho příkladů z 18. století.
Ačkoliv do té skupiny patří velké množství kostelů, čeští badatelé žádným způsobem tuto
kategorii nevymezují.49 A to z důvodu, že přičítají tyto kostely ke stupňovitým, s čímž by
nesouhlasili ruští badatele50.
Proporce kvádrového a osmibokého hranolového objemu se mohly výrazně lišit. Nejčastěji
se délka a šířka hranolů rovnala šířce kvádru. S takovými kostely se můžeme setkat po celé
oblasti severního Ruska, jelikož je to nejrozšířenější typ.51 Většina těchto kostelů má věžovitou
podobu, a jejich tvarosloví původně navázalo na fortifikační věže. 52 Zřídka se objevuje kostel,
jež by měl hranol výrazně menší než kvádr. Také existují unikátní příklady kostelů
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ze severozápadní části severní oblasti Ruska, jenž mají hranol větší než krychli, na které
je umístěn.
Dle uspořádání objemu kostela lze pochopit, k jaké ze dvou existujících tradic kostel patří.
Pokud jde o užší, nebo stejně široký hranol jako základní kvádr, můžeme uvažovat
o moskevské tradici, jež se šířila podél řek Oněga a Dvina.

53

V případě zvětšeného hranolu,

přesahujícího objem kvádru lodi, je kostel příkladem uplatnění „Novgorodské” tradice, jež byla
populární po březích řeky Svir' a jezera Oněga. 54
Kostel sv. Flora a Lavra ve vsi Megrega (rus. св. Флора и Лавра, Мегрега), byl postaven
v roce 1613. Kostel má malý osmiboký hranol, umístěný nad nevelkým, avšak mnohem
masivnějším hranolem (ve srovnání s kvádrem lodi). Badatel Bode předpokládá, že převážně
takto vypadala většina archaických kostelů tohoto typu.55 Uvažuje o tom na základě domněnky,
že kompozice "osmihranu na čtyřhranu" ve dřevěné architektuře vznikla v důsledku snahy
napodobit kompozice objemů zděného kostela, tj. tambur na kvádru hlavního objemu. Tento
kostelík má typický půdorys. Skládá se z větší předsíně-jídelny a obdélného kněžiště
se sedlovými střechami, a křížově zastřešené lodi, v jejímž centru je umístěn malý hranol
se stanovou stříškou nad povalem.
Dalším, a jedním z nejstarších příkladů staveb tohoto typu, je kostel sv. Mikuláše ve vsi
Purnema (rus. Никольский, Пурнема) z konce 16. století. Kostel se skládá ze tří částí: loď
typu "osmihran na čtyřhranu" se skoro obdélným základem, na níž navazuje pravoúhlé kněžiště
a předsíň, obíhající loď ze tří stran, jež je propojena se sakristií na severní straně. Loď kostela
je zastřešená osmibokou stanovou střechou se zalomenými spády, umístěnou nad povalem
a ukončenou hlavici. Tento kostel přináleží k moskevské tradici. 56
Tomuto

kostelu

se

velice

podobal

například

kostel

ve

vsi

Kurgominskoje

(rus. Кургоминское), který bohužel není dochován.
Často se u kostelů vycházejících „z moskevské tradice“ setkáváme se zvláštním sudovitým
elementem, zvaným kokošnik, nacházející se nad zastřešenými rohy kvádru. Takový prvek
nacházíme například v kostele sv. Mikuláše v obci Njonoksa (rus. св. Николая, Ненокса)
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(1763).57 Nebo v kostele Zesnutí Panny Marie ve vsi Varzuga (rus. Успения Богородицы,
Варзуга) na Kolském poloostrově (1674). 58
Někteří badatelé předpokládají, že tento prvek má určitou návaznost na prvek známý ze zděné
architektury. Jde tedy o zakomar, což je vystupující projekce konstrukce kleneb na vnější straně
zdi kostela. 59 V moskevském regionu měl tento prvek už od 12. století zvláštní obrys, jeho
podoba nejvíc připomínala oslí hřbet. Proto měl i zvláštní název „kýlový zakomar“
(rus. килевидная закомара). Tato teorie o návaznosti prvků se hezky osvědčuje teritoriem
šíření kostelů s kokošniky na východu severního Ruska (především podél řeky Oněgy), odkud
se aktivně obchodovalo s Moskvou v 17. století. 60
Kostel sv. Petra a Pavla na ostrově Lyčnyj (rus. св. Петра и Павла, остров Лычный)
vznikl v roce 1620 a je pěkným příkladem tzv. Novgorodské tradice. 61
K dosti vysoké a štíhlé krychli kostelní lodi jsou připojeny jednoduše pojatá kněžiště
se sedlovou střechou a jídelna velkých rozměrů, jež nemá vstup v západním průčelí, ale na jižní
straně přes zastřešené schodiště a jiné drobnější zajímavé prvky.62 Na krychli centrálního
objemu je umístěn osmiboký hranol, jehož šířka se rovná šířce kvádru v úrovni připojení,
ale v půlce výšky se hranol pomocí povalu rozšiřuje a jeho šířka přesahuje šířku kvádru.
Nad hranolem se nachází typická stanová střecha se zalomenými spády, korunována hlavicí.
V horní části hranolu je vytvořen ještě jeden poval, jež jej rozšiřuje ještě více.
Zde si musíme povšimnout způsobu přechodu od krychle k osmibokému hranolu, jenž
je proveden pomocí prvku nazývaného štítový pás (rus. фронтончатый пояс).
Pravděpodobně tento prvek, s nímž se setkáváme na kostelech v západní části severní oblasti
Ruska, má souvislost se způsobem zastřešení zděných novgorodských kostelů křížovou
střechou.63 Tento typ krovu vytvářel na stěnách zděného kostela vizuálně působivé štíty,
jež se venkovští tesaři snažili napodobit při výstavbě dřevěných kostelů. Vznikající štítový pás
bývá více či méně konstrukčním prvkem (někdy jde však pouze o dekoraci), a dle obecných
principů vývoje prvků by původní funkce měla být jistě konstrukční. Nejvíce konstrukčních
57
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řešení štítového pásu pozorujeme v jihozápadní části severní oblasti Ruska, tedy v okolí
Novgorodu.
Dalšími příklady kostelů s hranolem širším než kvádr je kostel Narození Panny Marie ve vsi
Gimreka (rus. Рождения Богородицы, Гимрека) (1695), a kostel Zesnutí Bohorodičky
v obci Kondopoga (rus. Успения Богородицы, Кондопога) (1774), nedávno zničen
požárem. Byl posledním a nejvíce vyspělým příkladem mezi památkami v poříčí Oněgy, které
vycházely z novgorodského tvarosloví. 64 Někteří odborníci řadí tyto dva kostely do zvláštní
podskupiny „pulzujících“ kostelů, jejichž vymezení je určeno střídavě zužujícím a rozšiřujícím
objemem lodi, postavených na sebe. 65

1.3. Kostely s kříženými sudy a stanovou střechou
Tento typ zastřešení, stejně tak jako mnohé dále probrané, vznikl díky činnosti jedné významné
osobnosti. Nejvíce jich vzniklo díky osobnosti moskevského patriarchy Nikona, který v Rusku
kolem roku 1655 provedl církevní reformu. 66 Mimo jiné rozhodl o zákazu používání stanové
střechy s jednou cibulí, protože tato forma se až příliš vzdálila od původní podoby,
jež následovala byzantský kanón pětihlaví. Ten byl v souladu se symbolickým významem
s křesťanskou numerologií. Odsoudil nejen absenci pětihlaví, ale obzvlášť i samotnou podobu
stanové střechy, kterou považoval za příliš světskou.
V souladu s tímto zákazem se v Rusku téměř přestaly stavět kostely se stanovou střechou,
což v případě zděné architektury znamenalo, že namísto kostela stanového typu byly stavěny
křížovo-kupolové kostely, jejichž konstrukce byla dobře známá a lišila se od stanové zároveň
i v úrovni půdorysu. Prvek stanové střechy se začal přemísťovat z hlavního objemu kostela
na vedlejší, t.j. na zvonici, což nebylo nikdy zakázáno.67 Tento přístup se však týká především
zděných kostelů, jejichž konstrukční řešení bylo vždy mnohem víc podřízeno existujícím
pravidlům a kanónům. Venkovští tesaři v severní části Ruska, daleko od Moskvy, měli zcela
jiný přístup.68 V ruské dřevěné architektuře neexistovala tradice pětihlaví, takže ve většině
případů byla jen trochu pozměněná podoba samotné střechy. A to nejčastěji použitím téměř
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až kosmetických prvků (přidáváním malých hlaviček po stranách stanové střechy či na rozích)
nebo konstrukčním řešením, které minimálně mění obrys stanové střechy.
Tak vznikly kostely se stanovou střechou umístěnou na kolmo na sobě postavených sudech.
Nejčastěji měla loď takového kostela podobu vysokého čtyřhranného hranolu, na němž byla
umístěna stanová střecha s vloženým křížovým sudem, orientovaným po světových stranách,
a zdobeným malými cibulkami.
Většina těchto kostelů se nacházela na severovýchodě v povodí řek Piněga a Mezeň,
ale dle zkoumání existovaly i v centrální části severní oblasti Ruska.
Z původně rozsáhlého seznamu památek tohoto typu se dochovalo pouze několik realizací.

69

Nejprve uvedu seznam zaniklých kostelů, pak podrobněji proberu dochované.
Kostel archanděla Michaela v Juromském pogostě (rus. Архангела Михаила, Юромский
погост) (1685), vynikající tím, že jeho zastřešení bylo vyšší než stěny srubu, a celková výška
dosahovala 44 metrů.70
Kostel Dmitrije Soluňského ve vsi Čelmochta (rus. св.Дмитрия Солунского, Челмохта)
(1681 nebo 1685)
Kostel sv. Mikuláše ve vsi Sura (rus. св. Николая, Сура) (1696)
Kostel sv. Jiří ve vsi Pil'jegory (rus. св. Георгия, Пильегоры) (1697)
Kostel sv. Mikuláše ve vsi Usť-Jožuga (rus. св. Николая, Усть- Ёжуга) (zač. 18. stol.)
Kostel Zvěstování ve vsi Čelmochta (rus. Благовещения, Челмохта) (1709)
Kostel Zmrtvýchvstání ve vsi Kevrola (rus. Воскрешения, Кеврола) (1710)
Kostel sv. Jiří ve vsi Pirinem' (rus. св. Георгия, Пиринемь) (1717)
Kostel sv. Jiljí v Juromském pogostě (rus. св. Ильи, Юромский погост) (1727)
Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Lampožňa (rus. св. Троицы, Лампожня) (1781)
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Podobu všech těchto kostelů známe z černobílých fotografií ze 20. století. Můžeme je rozdělit
na dvě skupiny dle způsobu řešení sudů. Většina kostelů patří do skupiny, v níž se vysoký
hranol lodi v horní části rozšiřuje pomocí povalu, nad nímž je umístěna kompaktní kompozice
křížených sudů s vysokou stanovou střechou.71 Do druhé skupiny se řadí více zavalité kostely,
u kterých čelní strana rozvinutých sudů s dlouhým hřebenem prodlužuje rovinu zdi kostela;
stanová střecha je v tomto případě nižší a má stlačenou podobu.72 Tento typ zastřešení
73
konstrukčně nejvíce připomíná způsob zastřešení zděných křížových kupolových kostelů.

Většina kostelů z této skupiny se nacházela právě blíže k centrálním regionům, což nám
umožňuje se domnívat, že se tato tradice šířila z regionu Moskvy. Dále na sever se šířily kostely
s kompaktní kompozicí, v níž převažuje vertikalizující složka.
Kostel Bohorodičky Hodegetrie ve vsi Kimža (rus. Богородицы Одигитрии, Кимжа)
(1709) je jedním ze dvou dochovaných kostelů tohoto typu a patří do první skupiny.
Kostel má rozvinutou kompozici protaženou ze západu na východ: nízká předsíň, věž
se zvonicí, jež je stejně široká v dolní části, jako v navazující jídelně, loď, jež je zastřešená
stanovou střechou na křížených sudech a pětiboké kněžiště, které je zastřešené sudem stejně
velkým, jako jsou sudy nad lodí. Na střeše lodi kostela je umístěno pět cibulek: centrální
nad stanovou střechou, ostatní čtyři těsně kolem ní na vysokých stopkách nad konci sudů.
Kostel sv. Jiljí v Verkol'ském klášteře (rus. св. Ильи, Веркольский монастырь) z 19. stol.
Tento kostel je datací velmi vzdálen od ostatních. To je důsledkem jeho kompletní přestavby
v 19. stol., která byla provedena se zachováním původní konstrukce kostela, ale bez ohledu na
jeho proporce, proto je stanová střecha nyní nižší, než byla předtím.
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Kostel se dnes skládá

z malé předsíně, pětibokého kněžiště zastřešeného sudy a lodi s čtvercovým půdorysem.

1.4. Kostely s kubickým zastřešením
Kubický (rus.: „кубоватый“ [kubovatyj]) typ zastřešení vypadá jako velká cibule
na čtvercovém půdorysu,v podstatě je ale odrazem konstrukce zastřešení kříženými sudy.
Z celého objemu křížených sudů vybíráme pouze tu část, ve které se protínají; ohýbané hrany
tohoto geometrického tělesa se propojují stěnami. Kubické střeše se velmi podobá velká
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osmihranná cibulová střecha. Dříve se ruští badatelé neshodovali v tom, zda jde o jeden prvek,
který má pouze dva odlišné způsoby provedení, nebo se jedná o dvě rozdílné tradice.

75

Nyní

ovšem můžeme tvrdit, že v tomto případě se jedná o dvě samostatné nesouvisející tradice.
Důkazem jsou rozdílné cesty a regiony šíření těchto typů zastřešení. Navíc již z druhého, více
soustředěného pohledu, je zřejmé, že i samotná estetická podstata těchto střech se značně liší:
kubické střechy jsou v převážné většině případů korunovány pěticí cibulí, zatímco nad velkou
osmihrannou cibulovou střechou se umisťuje pouze jedna cibulka. 76
Kostely s kubickou střechou se šířily od poslední třetiny 17. století až do konce 19. století,
a to především v povodí řeky Oněgy a na březích Oněžského zálivu. 77
Nejstarší dochovaný příklad kostela s kubickým zastřešením je velkolepý kostel
Nanebevstoupení Páně ze vsi Kušereka (rus. Вознесения, Кушерека) (1669), jenž je nyní
78
přemístěn do skanzenu Malyje Karely vedle Archangelsku (rus. Малые Карелы).
Velmi

jednoduchý leč vysoký hranol lodi tvoří důmyslným způsobem kontrast bohatě zdobené horní
části. Nad kubickou střechou bylo rozmístěno pět cibulek na štíhlých stopkách, zdobených
u jejich základu čtyřmi kokošniky; kokošniky jsou orientované dle světových stran v případě
centrální cibulky a dle os jihovýchod-severozápad, jihozápad-severovýchod u cibulek
vedlejších.79 Celá plasticky zakřivená plocha střechy je pokryta stříbřitým šindelem.
V lodi byly v přízemí a v patře umístěny letní a zimní kostely. 80 Loď je obestavěná ze západu
patrovou uzavřenou galerií a ze severu a jihu uzavřenou galerií v úrovni přízemí. Pultové
střechy bočních částí galerie jsou stejně povlovné jako sedlová střecha západní zvýšené části,
před níž bylo po dvou stranách umístěno malebné kryté schodiště.
Vysoké kněžiště kostela je pětiboké a má sudovité zastřešení. Kostel má dokonale štíhlé
proporce.
Podobné proporce měla většina raných kostelů tohoto typu, jenž se šířily podél dolního toku
řeky Oněgy. Takovými byli nedochované kostely Obětování Krista a Proměnění Páně
ve vsi Čekujevo (rus. Сретения; Преображения, Чекуево) (1677 a 1687), kostel
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sv. Klimenta ve vsi Pijala (rus. св. Климента, Пияла) (1685) a další. Později se tradice
rozšířila za hranice povodí Oněgy, zde ve vzdálených regionech ztratila svůj jednoduchý
půvab.81
Kostel sv. Petra a Pavla ve vsi Virma (rus. св. Петра и Павла, Вирма) (patrně pol.
18. stol.)
Kostel je geograficky velmi vzdálen povodí řeky Oněgy.
Nevysoký objem lodi je krytý dosti masivní kubickou střechou. Před lodí je umístěna protáhla
a široká jídelna, na niž navazuje další objem předsíně.82 Pětiboké kněžiště je skoro stejně široké
jako loď, ale je kryté štíhlejším sudem. Proporce kostela se velmi liší od výše zmíněného
příkladu.
Dosti podobný je kostel archanděla Michaela ve vsi Archangelo (rus. Архангела Михаила,
Архангело) (1715).
Kostel sv. Alexije z Edessy ve vsi Kurťajevo (rus. св. Алексия Человека Божьего,
Куртяево) (1721) vyniká svým malým rozměrem a tím, že na kubické střeše zbylo místo
pouze pro jednu cibulku.83
Jedním ze svébytných příkladů dokládající nemožnost přísného typologického třídění
severoruských dřevěných kostelů, je krásný kostel sv. Mikuláše ve vsi Berežnaja Dubrova
84
(rus. св. Николая, Бережная Дуброва) (1678), jenž je dílem tzv. Pooněžské školy.
Jde

v podstatě o několik památek vzniklých na březích řeky Oněgy, které vynikají svým odlišným
a často komplikovaným tvaroslovím. Tyto kostely mají často kubickou střechu stejně širokou,
nebo širší, než je hranol lodi. Její forma se z dálky podobá cibulce, přičemž cibulky kostela
jsou zde ale kompaktně rozmístěny tak, že ze vzdáleného pohledu má horní část kostela
jehlancovou podobu.85
Zmíněný kostel sv. Mikuláše se skládá z rozsáhlé jídelny s přistavěnou předsíní na západě,
na východě ze dvou pětihranných kněžišť, jež mají jednu společnou zeď, a jež jsou zastřešeny

81

BODE 2011, 87.
OPOLOVNIKOV 1986, 258.
83
BODE 2011, 88.
84
BODE 2005, 54.
85
OPOLOVNIKOV 1986, 268.
82

28

jedním obrovským společným sudem, vysokého hranolu lodi. Loď je kryta kubickou střechou,
v níž jsou vloženy křížené sudy. 86 Na hřebeni každého sudovitého prvku stojí cibule, a kromě
těchto cibulí se zde vyskytuje ještě pět dalších, umístěných tradičně na hranách a na vrcholu
kubické střechy. Kostel má tedy dohromady 9 cibulí (původně 10, poslední byla umístěna
nad kněžištěm) a měl by tak patřit do skupiny hojněcibulkových kostelů. 87
Kostel sv. Vladimíra ve vsi Podporožje (rus. св. Владимира, Подпорожье) (1745–1757)
byl vybudován mnohem později, ovšem je to památka, jež se také zahrnuje do Pooněžské
školy.88 Zajímavým prvkem je zde křížový koncept kostela (k centrálnímu hranolu byly
přistaveny ze všech stran čtyři sruby) a zvláštní stanové stříšky s cibulkami umístěnými
nad sudy má zastřešení vedlejších srubů. Tento nedochovaný kostel měl tři oltáře, a proto
zároveň i tři kněžiště se společnými stěnami, jež jsou dohromady kryté obrovským třílistým
sudem.89
Velice podobný kostel Proměnění Páně, jehož proporce jsou ovšem štíhlejší, nalezneme
ve vsi Turčasovo (rus. Преображения, Турчасово) (1786).
Taktéž v 19. století bylo vybudováno hodně kostelů s kubickými střechami. Pěkným
dochovaným příkladem je kostel Zjevení Páně ve vsi Pole (rus. Богоявления, Поле) (1852
až 1857). Můžeme zde pozorovat zajímavou proměnu proporcí, které ovšem neubírají na jeho
malebnosti. Hranol lodi je zde mnohem nižší, než u výše zmíněných příkladů, a u základu
široká, a vzhůru vytažená, kubická střecha mu vytváří důstojný protiklad. 90
Obrovský kostel s kubickým zastřešením, zasvěcený Proměnění Páně, byl vybudován ve vsi
Nimeňga (rus. Преображения, Нименьга) (1878). Představu o rozměrech dokládá
skutečnost, že v objektu byly umístěny dva kostely, jeden v přízemí a druhý v patře. Horní
kostel osvětlovaly dvě řady oken. 91
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Dalšími kostely s kubickou střechou, jenž se nedochovaly, a jejichž podobu známe pouze
na základě fotografií, jsou například:
Kostel sv. Paraskevy ve vsi Šujerěckoje (rus. Пятницкая, Щуерецкое) (1666)
Kostel sv. Klimenta ve vsi Usť-Koža (rus. св. Климента, Усть-Кожа) (1695)
Kostel Tichvinské ikony Bohorodičky ve vsi Věrchovje (rus. Тихвинская, Верховье)
(1675; 1783)
Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Paběrěžskoje (rus. св. Троицы, Пабережское) (1724)
Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Podporožje (rus. св. Троицы, Подпорожье) (1727)
Kostel Narození Panny Marie ve vsi Ol'ginskij prichod (rus. Рождества Богородицы,
Ольгинский Приход) (1750)
Kostel Nanebevstoupení Páně ve vsi Vazěncy (rus. Вознесения, Вазенцы) (polovina
19. stol.)
Ruští badatelé se rozcházejí v názorech ohledně otázky původu konstrukce kubické střechy.
Někteří uvažují o souvislosti vzniku této formy s již zmíněným zákazem stavět stanové střechy,
přičemž ale stanové střechy byly stavěny v severní oblasti Ruska až do konce 18. století. Grabar
se domnívá o příbuznosti této tradice s ukrajinskými cibulovými střechami. Krasovský
předpokládá, že tato forma se natolik shoduje se známými cibulemi, či sudem, že vznikla bez
jakéhokoli vlivu či příčiny.92 Orfinskij uvažuje o estetické transformaci celé ruské kultury
v 17. stol. směřující k větší malebnosti forem.93
Je dochována jediná smlouva z poloviny 18. st. na rekonstrukci kostela sv. Paraskevy ve vsi
Šujerěckoje (rus. Пятницкая, Щуерецкое), ve které je hezky zachycen postup myšlenky
stavitelů a objednavatelů. V této dohodě je kubická střecha nazývána „sudem na čtyři spády“
(rus. бочка на четыре ската).94
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1.5. Kostely s osmihrannou cibulovou střechou s jednou cibulkou
Tyto kostely se šířily především v regionu povodí řeky Váha, jež je přítokem Severní Dviny.
Zde skoro vždy má loď těchto kostelů kompozici „osmihran na čtyřhranu“, a skoro všechny
vynikají velkými rozměry. 95
Nejstarší příklad cibulového zastřešení zde můžeme pozorovat na kostele sv. Mikuláše ve vsi
Začačje (rus. св. Николая, Зачачье) (1748 přestavěn do dnešní podoby).96 Je to starší kostel,
jenž se dle některých klasifikací vztahuje do typu „osmihran od země“. Původně se kostel
nacházel v jiné vsi a byl zastřešen stanovou střechou. Roku 1687 byl ale převezen do Začačje
a poté, co byl zasažen bleskem v roce 1748 dostal dnešní cibulovou střechu. Právě zde byla
poprvé vymyšlena a použita tato konstrukce v ruské dřevěné architektuře. Toto zvláštní řešení
zde bylo zvoleno z důvodu, že se objednatelům zamlouvala podoba kubické střechy, přičemž
ale takové konstrukční řešení nešlo esteticky uplatnit na osmihranném hranolu lodi. Kvůli
obrovským rozměrům lodi je tato cibulová střecha největší ze všech známých v Rusku. Dříve
byla ještě obestavěná čtyřmi cibulkami umístěnými na spádech střechy. 97
V roce 1909 byl kostel znovu vybudován z nového materiálu, díky čemuž je dnes v dosti
dobrém stavu. Kostel se skládá ze symetrické kompozice osmibokého hranolu lodi, s příruby
kněžiště a předlodí, nadkrytými sudy, a ze západu přistavěné rozsáhlé předsíně, do níž zasahuje
dolní objem předlodí. Na předsíň navazuje dvouramenné schodiště se stejným úhlem svahu
sedlové střechy.
Cibulový typ zastřešení byl nejvíce rozšířen v ukrajinské architektuře. Některé ruští badatelé
uvažují o souvislosti ruské a ukrajinské tradice: I. E. Grabar, V. V. Suslov
a M. V. Krasovský.

9899

Tyto vztahy nemůžeme opomenout, avšak dle názorů jiných autorů

samotný původ této formy zastřešení v severní části Ruska zjevně vyplynul z intuitivně
jednoduchého přechodu od kubické střechy k osmihranné cibulové. 100
Druhý nejstarší kostel tohoto typu je zasvěcen sv. Jiljí a nachází se ve vsi Rostovskoje
(rus. св. Ильи, Ростовское) (1756). Stejně jako mnoho jiných kostelů tohoto typu je bohužel
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také špatně dochován (ostatní jsou buď ve velmi špatném stavu, nebo necitlivě
rekonstruovány). Kostel se skládá z vysoké lodi typu osmihran na čtyřhranu se třemi pásy oken,
pětibokého kněžiště na východě a předsíně na západě. Je zastřešený sedlovými střechami.
Kostel sv. Mikuláše ve vsi Gridinskoje (rus. св. Николая, Гридинское) (1790–1792)
se velice podobá předchozímu kostelu, nemá ovšem předsíň, kdysi měl ale pěkně zápraží.
Dalšími příklady jsou:
Kostel Zmrtvýchvstání ve vsi Kozlovskoje (rus. Воскресения, Козловское) (1791)
Kostel Zesnutí Panny Marie ve městečku Vel'sk (rus. Успения, Вельск) (1796)
Nedochovaný kostel sv. Mikuláše ve vsi Šelěksa (rus. Николая, Шелекса) (1792)
Zajímavým příkladem je také nedochovaný kostel sv. Joachima a Anny ve vsi Moržegory
(rus. св. Иоакима и Анны, Моржегоры) (1726), jenž měl velice zvláštně pojatou střechu.
Byl to unikátní příklad cibulové stanové střechy: celá horní část byla řešena s přímými svahy,
podobně jako stanová, ale v dolní části byla střecha jakoby stažena provazem. 101
Ještě jedním zajímavým příkladem byl kostel Třech církevních otců ve vsi Bogoslovskoje
(rus. Трехсвятительская, Богословское) (1783), jehož cibulová střecha se zužovala
a rozšiřovala až čtyřikrát. 102

1.6. Kostely se stupňovitou hojně cibulkovou kompozici lodi
Již z názvu tohoto typu kostelů je zřejmý lehce odlišný přístup k jejich seskupení. Kostely
z této skupiny mají často odlišné unikátní uspořádání hranolových objemů nasazených
na centrální osu lodi, každý z nich však může být jinak zastřešen. Typickým rysem je však
použití sudového zastřešení a pyramidální kompozice horních částí. 103
Regionem, ve kterém vznikaly a začaly se šířit tyto kostely, je pobřeží Oněžského jezera.
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V roce 1708 ve vsi Vytěgra byl postaven dodnes nedochovaný, ovšem na novém místě znovu
vystavěný, kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky (rus. Ризоположения,
Вытегра). Půdorys a kompozice kostela jsou natolik komplikované, že není jednoduché
ho popsat. 105 Lze napsat, že loď kostela je tvořena osmibokým hranolem, na němž je umístěn
užší a nižší hranol. K základnímu hranolu jsou při světových stranách přistavěny dvakrát
snížené sruby. Každá z osmi sudovitých střech zdvihajících se nad těmito čtyřmi sruby
je zdobena cibulkou. Nad každou z osmi stěn většího hranolu se také rozprostřela sudovitá
střecha s cibulkou; nad zdí menšího hranolu se umístily křížené sudy korunované velkou cibulí.
K severnímu, jižnímu a východnímu srubu jsou přistavěny tři pětiboké kněžiště, kryté
sudovitými stříškami s cibulkami. Na západní srub navazují postupně snižující objemy předsíní
a krytého schodiště. Mezi těmito prostory a jižním a severním srubem jsou šikmo rozmístěny
dva sruby jídelny.
Celkem má kostel nyní 21 cibulí různé velikosti, kdysi měl ještě o čtyři více. 106
Ještě komplikovanější tvarosloví má kostel, jenž je symbolem celé oblasti severní části Ruska
a dřevěné ruské architektury. Jedná se tedy o kostel Proměnění Páně ve vsi Kiži
(rus. Преображения, Кижи) (1714), který maximálně rozvíjel principy založené
v konstrukcí a tvarosloví kostela z Vytěgry. 107
Tvarosloví tohoto kostela rozvíjí principy založené ve vytegrském kostelu, proto popis zvolím
dosti podobně. Loď kostela je tvořena osmibokým hranolem, na němž jsou umístěny dva
postupně zužující se osmiboké hranoly, a k němuž jsou při světových stranách přistavěny
dvakrát snižující sruby. Každá z osmi sudovitých střech nad těmito sruby je zdobena cibulkou.
Nad každou z osmi stěn největšího hranolu je také umístěna sudovitá střecha s cibulkou, stejně
jako nad stěnami středního osmibokého hranolu. Nad nejmenším hranolem stojí velká cibule,
jejíž stopka je obklopena osmi kokošniky. Kostel má pouze jedno kněžiště, zastřešené sudem
s cibulkou. Jídelna je umístěna na západě, má pravoúhlé formy a obklopuje západní srub ze tří
stran.108
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Dosti podobné, ale mnohem jednodušší formy měl také nedochovaný kostel Nejsvětější
Trojice v Klimeckém klášteře (rus. св. Троицы, Климецкий монастырь) (1712)
Pozdější kostely se lehce lišily od prvotních, za prvé svými rozměry, za druhé tím, že půdorys
jejich lodi byl čtvercový, zatímco u již zmíněných kostelů měl podobu zvláštního kříže.
V roce 2009 se zhroutil kostel Zjevení Páně ve vsi Paltoga (rus. Богоявления, Палтога)
(1733)109
Velice specifické rysy měly nedochované kostely Zesnutí Bohorodičky ze vsi Děv'jatiny
(rus. Успения, Девятины) (1770) a sv. Mikuláše ve vsi Ošta (rus. св. Николая, Ошта)
(1791). Stavitelé zde dosáhli svérázu tím, že geometrizovali dobře známou formu sudovité
střechy. To bez pochyby má souvztažnost s tím že na těchto územích převládal jiný národ
(vespy). O podobných souvislostech etnosů či regionů se zvláštními rysy dřevěných kostelů
uvažuje napřiklad Orfinskij.110 Však třídění kostelů na základě etnografii nikdy nemělo v ruské
kunsthistorické tradici důležité role (narozdíl od ukrajinské).
Kostely se stupňovitou hojně cibulkovou kompozicí lodi vznikaly v rámci obecné tendence
18. ale také 19. století ke zkomplikování forem horní částí budovy.111 Již výše uvedené kostely
s kubickou a cibulovou střechou také odpovídají této tendenci. V této době ve dřevěné
architektuře již nehrají důležitou roli, a téměř vůbec ji neovlivňují místní tradice, avšak i zde
se můžeme domnívat, že řada sudovitých střech obíhající kostel je jakýmsi přetvořeným,
112
113
ale již známým prvkem původem z Novgorodu.
Jedná se o štítový pás.
Jinak veškeré

ostatní tvarosloví je již typické pro celou oblast Ruska.
Typologie, kterou jsem zde uvedl jsem z větší časti převzal u Bodeho, jelikož se mi zdála
dostatečně rozsáhlou, zároveň logickou, a užitečnou (na rozdíl od typologii Orfinského).
Ovšem i tato klasifikace má mnoho problémů, a nezahrnuje všechny kostely. Proto z jiných
zdrojů musím zmínit ještě několik dalších typů:
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1.7. Kostel s osmihrannou lodí, dvěma příruby a stanovou střechou
114
Je dosti archaickým typem, a je známo z dokumentů, že již v 15. byl považován za archaický.

Příklady jsou kostel sv. Mikuláše ve vsi Ljavlja (rus. св. Николая, Лявля) (1581 až 1584),
sv. Jiří ze vsi Veršina (rus. св. Георгия, Вершина) (1672) a další. 115

1.8. Kostely s několika stanovými střechami
Jedná se o několik výjimečných staveb, které obecně mají dosti odlišné tvarosloví, ale jsou
seskupeny na základě tohoto prvku.
Zde musím zmínit především kostel Nejsvětější Trojice v obci Njonoksa (rus. св. Троицы,
Ненокса) (1727) a kostel Zesnutí Bohorodičky ve městě Kem' (rus. Успения, Кемь) (1711
až 1717).116
Do skupiny kostelů se stupňovitou, hojně cibulkovou kompozicí lodi jsme nemohli zařadit
kostely, jež mají hodně cibulí, ale nejsou stupňovité. 117 Takové jsou např.:

1.9. Kostely s hojně cibulkovým zastřešením
K této skupině se váže například kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky v muzeu
Kiži (rus. Покровская, Кижи) (1764), jenž má již známou kompozici hranolu lodi: "osmihran
na čtyřhranu", ale zároveň unikátně pojatou střechu.

118

Dalším příkladem je kostel Položení

roucha Přesvaté Bohorodičky ve vsi Zaostrov'je (rus. Покровская, Заостровье) (1683
až 1688), kostel Zjevení Páně ve vsi Ljadiny (rus. Богоявления, Лядины) (1793) nebo
nedochovaný kostel sv. Jiljí ze vsi Čuchčer'ma (rus. Ильи, Чухчерьма) (1657).
Stejně tak existují kostely se stupňovitou kompozicí lodi, s jednou cibulkou.
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1.10 Kostely se stupňovitou kompozicí lodi, s jednou cibulkou
Zde především musím zmínit ve své půvabné jednoduchosti vynikající kostel Narození Jana
Křtitele ve Širkovém pogostě (rus. Рождества Иоанна Предтечи, Ширков погост)
(1694).119 Pozoruhodné jsou také kostel Tichvinské ikony Bohorodičky ve městě Toržok
(rus. Тихвинская, Торжок) (1653) a kostel Petra a Pavla ve vsi Ratonavolok
(rus. Петропавловская, Ратонаволок).120
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2. Roubené kostely Karpat
2.1 Ukrajinská tradice klasifikace karpatských kostelů
Ukrajinské Podkarpatí bylo vždy regionem s velmi komplikovanou etnografickou a politickou
situací. Od 15. století se zde vyskytuje několik specifických národností, jež se na tomto území
objevily, a jež nesou společný obecný název„Rusíni“. Toto území často trpělo vlivy Rumunů,
Uhrů (Maďarů a Slováků) i Poláků, často dokonce podléhalo jejich státním útvarům,
což znamenalo nátlak na pravoslavné rusínské obyvatelstvo. 121
Zejména tato situace komplikovaného protínání a vzájemného ovlivnění několika různých
kultur vedla k tomu, že kulturu regionu Karpatských hor různé národnosti pojímají jako
příbuznou a každá národnost v ní hledá shody i různice. Proto historici umění původem
z různých oblastí Evropy mají odlišné názory na původ forem, tvarosloví kostelů, a samořejmě
i na jejich klasifikace.
V této kapitole se autor práce pokouší naznačit moderní pohled ukrajinských badatelů
na typologie roubených kostelů tohoto regionu.
Podkarpatské dřevěné kostely se velmi odlišují od celo-ukrajinské dřevěné tradice a tvoří
samostatnou rozsáhlou skupinu. Ukrajinská Podkarpatská škola dřevěné architektury
se vyznačuje množstvím nádherných, vysoce kvalitních, kostelů, z nichž každý je jakýmsi
unikátním „národním gesamtkunstwerkem”. 122
Kostel byl jedinou veřejnou budovou ve vsi, v níž probíhaly všechny veřejné akce, a zároveň
jediným vyzdobeným objektem a současně symbolem hrdosti každé jednotlivé vesničky.
Přestože je můžeme roztřídit do určitých specifických skupin, každý z nich je unikátní
památkou, zaznamenávající preference velice omezené společnosti.

123

V případě Podkarpatí

se jedná o hornatou krajinu, kde kostelu nejčastěji náležel nejvýše položený bod ve vesnici,
a jejich podoba také (ideálně) nejčastěji korespondovala s tímto urbanistickým umístěním.
Kostely Podkarpatí jsou zřídkakdy zdobené dekorativními prvky, jelikož jejich hlavní dekoraci
tvořila samotná silueta, resp. hra forem a linií jednotlivých konstrukčních prvků.
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Ukrajinští badatelé mají vlastní specifický přístup k třídění kostelů, jenž se šířily na území
Podkarpatí. Vyskytuje se zde několik dosti odlišných typů kostelů a také jeden hlavní princip,
podle kterého jsou rozděleny. Jde o příslušnost k výtvorům jedné či jiné Karpatské
národnosti.124 Není tu úplná shoda mezi badateli, ovšem některé z typů, nazývané
dle jednotlivých národností, se vyskytují u všech odborníků: huculské kostely, lemkovské
a bojkovské. Často se zmiňuje transkarpatská (zakarpatská) skupina kostelů, jež více než
ostatní podléhala vlivu maďarské a rumunské národnostní minority. Krátký rozbor existujících
názorů na třídění kostelů dle tohoto architektonicko-etnografického způsobu uvádí Jaroslav
Taras ve svém slovníku / příručce. 125 Kostely každé z těchto skupin mají své zvláštní rysy,
a to především v rovině půdorysu a zastřešení.
Ukrajinští uměnovědci vymysleli zvláštní kartografickou metodu, jež spočívala v zanášení
kreseb plánů a fasád známých kostelů na různé druhy map. Při tom se používaly
administrativní, geomorfologické i historické mapy a také mapa klimatických oblastí. Další
zpracování umožňovalo poznat místo, odkud se šířil každý jednotlivý typ, hranice uplatnění
forem této školy, a pochopit příčiny, jimiž byla tato delimitace způsobena. 126
Avšak hranice šíření každého z těchto typů kostelů nejsou určeny až příliš přísně a navíc
neodpovídají úplně hranicím výskytu jednotlivých národností. Proto občas mezi badateli
nepanuje shoda názorů, do které skupiny patří ten, či onen, kostel. 127
Je důležité zmínit, že ačkoliv někdy můžeme uvažovat o vlivech zděné architektury
na dřevěnou, a v některých případech uvažovat i o estetické návaznosti (stejně tak jako
v Rusku) pokoušet se přemýšlet o dřevěné architektuře Podkarpatí v rámci uměleckých slohů
by bylo nesprávné. Avšak ve starších studiích kunsthistoriků se můžeme setkat s podobnými
snahami.128. Například s tímto názorem by nesouhlasil Václav Mencl, jenž probírá karpatské
roubené kostely zejména z pohledu protínání ukrajino-byzantské a gotické tradice. Uvažuje
o souboru všech roubených karpatských kostelů jako o nedílném celku, ve kterém můžeme
pozorovat jakousi gradaci převahy jedné či druhé tradici v souladu s polohou kostelů. Přitom
neodmítá třídění podle etnografického principu. 129

124

TARAS 2007, 386.
TARAS 2006, 452–453.
126
TARAS 2007, 389.
127
TARAS 2007, 388–393.
128
ANTONOVIČ 1923, 340.
129
MENCL 1980, 327–336.
125

38

Přísnost dodržování unikátních forem každé jednotlivé školy bylo způsobeno tím, že mistři,
jež stavěli kostely v jednotlivých architektonicko-etnografických regionech často byli
původem ze stejné, nebo sousední vesnice, kde již byla upevněna nějaká konkrétní podoba
kostela, kterou napodobovali ve svých dílech. Navíc architektonické cítění venkovana,
jenž objednával kostel, bylo ve většině případů dosti konzervativní, a proto požadovali,
aby tvarosloví takového nového kostela bylo v souladu s místní tradicí a navazovalo na nějaký
významný vzor v okoli. Způsob vzdělávání nových mistrů během spolupráce se staršími měl
na to také zásadní vliv.

2.1.1 Kostely Bojkovské školy
Bojkovská kultura se šířila podél povodí horního Dněstru a Stryje. 130
Dle některých badatelů je můžeme rozdělit na dvě skupiny: jednodušší bojkovské kostely
a komplikovanější.131 Jednodušší bojkovský kostel se skládá ze tří obdélných, skoro
čtvercových srubů, umístěných na ose západ-východ, a krytých jehlancovými stupňovitými
(kaskádovými) střechami (dvě až tři, zřídka se objevuje více svahů nad každým srubem), občas
zdobenými cibulkami. Každý odstup v tomto zastřešení se ukrajinsky nazývá „zalom“ (ukr.:
залом).132
Komplikovanější typ vypadá z pohledu půdorysu stavby velice podobně, ale nad sruby jsou
umístěny osmiboké vícestupňové zužující se věže, jejichž „zalomy“ jsou kryté osmibokými
povlovnými střechami, jejichž počet může dosahovat až osmi na jediné věži. 133
Centrální srub, jenž je lodí, je vždy zvýrazněn svými rozměry – je vyšší a širší, a vyniká počtem
konstrukčních prvků v zastřešení, které jsou zároveň hlavní výzdobu kostela.134 Vedlejší sruby
babince a kněžiště vypadají velice podobně, a to z důvodu, aby byl zachován dojem symetrie
při pohledu z jihu či serveru. Avšak často kolem babince, nad nímž se občas umisťovaly zvony,
bývala vystavěna krytá galerie. 135 Tři sruby kostela jsou vizuálně sjednocené pultovým
přístřeškem uloženým na vystupujících částech trámů, jenž obkružuje celou stavbu. Tento
130
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vícestupňový způsob zastřešení spolehlivě bránil kostel vůči dešti a jiným srážkám. Celý
povrch kostela kromě stěn pod pásovým přístřeškem byl pokrytý šindelem. 136
Známé chrámy Bojkovské školy byly stavěny od 17. století. K této skupině patří následující
kostely:
Kostel sv. Vasilija ze vsi Čerče (ukr. Василія Великого, Черче) (1648)
Kostel sv. Mikuláše ve vsi Gusnyj (ukr. Миколая, Гусний) (1659)
Kostel sv. Jana Evangelisty ve vsi Skoryky (ukr. Іоанна Богослова, Скорики) (kolem
r. 1700)
Kostel sv. Mikuláše ve vsi Slyvky (ukr. Миколая, Сливки) (1760)
Kostel Panny Marie ve vsi Matkiv (ukr. Пресвятої Богородиці, Матків) (1838)
Kostel ve vsi Roztoka (ukr. Розтока) (1862)
Kostel ve vsi Mochnate (ukr. Мохнате) (pol. 19. stol.)
Kostel Seslání Ducha Svatého ve vsi Vysoc'ko Nižne (ukr. Зішестя св. Духа, Висоцько
Нижнє) (1814)
Vynikajícím příkladem je kostel sv. Jiří ve vsi Drogobyč (ukr. Юра, Дрогобич) (16. stol.;
1656 přestavba). Zde se setkáváme se skutečnými dřevěnými tambury a kupolemi. Nachází se
jich zde celkem pět (dva menší jsou umístěny nad jižními a severními sruby sakristie). 137
Dalším podobným příkladem kostela Bojkovské školy s kupolemi je kostel narození Panny
Marie ve městečku Chotynec v Polsku (polsky Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy, Chotyniec) (kolem 1613)
Další kostel špičkové kvality, vynikající výškou svých věží, byl vystavěn ve vsi Krivka v roce
1763, a zasvěcen sv. Mikuláši (ukr. Миколая, Кривка).138
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2.1.2. Kostely huculské školy
Huculové obývali jižní část Podkarpatí a měli vlastní tradici dřevěných kostelů. Území,
na kterém bydleli huculové, a na němž se nacházela většina kostelů jejich školy, se rozléhalo
mezi řekami Bílý Čeremoš (ukr.: Білий Черемош) na východě a Prut (ukr.: Прут) na západě;
na serveru se vymezovalo podél linií Děljatyn – Kuty.139 Jejich kostely skoro vždy mají křížový
půdorys a skládají se z pěti srubů, z nichž centrální má obdélný půdorys a lehce dominuje
z pohledu z výšky, šířky a občas i ze způsobu zastřešení, ostatní sruby nejčastěji také jsou
obdélné.140 Avšak dle Jaroslava Tarase nemůžeme řadit všechny kostely z této oblasti mající
křížový půdorys, do huculské školy. Například kostely, nacházející se mezi řekami Sukil'
(ukr.: Сукіль) a Limnyce (ukr.: Лíмниця) mají křížový půdorys, ale vznikly pod působením
četných místních klášterů, dle vzorců vybraných z jiných lokalit. Odlišným rysem od huculské
školy je to, že zde se setkáváme s pětibokými jižním, severním a východním srubem. 141
Tyto kostely, stejně jako kostely bojkovské, mají nejčastěji takový přístřešek, který je uložen
na vypuštěných koncích trámů a obkružuje celý kostel.
Kostel huculské školy může mít buď jednu, nebo pět dřevěných kupolí (nad centrálním srubem
lodi, nebo nade všemi). V případě, že je kupole umístěna pouze nad centrálním srubem, bývají
ostatní části zastřešeny jednoduchou sedlovou střechou.
Zvonice téměř nikdy nebývala součástí huculského kostela. Nejčastěji zvonice stály poblíž. 142
Vorochta (ukr. Ворохта) (1615)
Lazesšyna-Pytovatyj (ukr. Лазещина-Плитоватий) (1780)
Jasiňa (ukr. Ясiня)
Dyljatin (ukr. Ділятин) (1620–1630)
Knjaždvir (ukr. Княждвір) (1846)
Zelena (ukr. Зелена) (1846)
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2.1.3. Lemkovská škola
Lemkovská škola byla vždy více otevřena novým vlivům, také proto, narozdíl od bojkovské
a huculské, má rozmanitější tvarosloví, a více zvláštních skupin kostelů. Tuto ukrajinskou
školu dřevěné architektury nejvíce ze všech zasáhly vlivy transylvánské, maďarské a polské
tradice, což se projevilo především ve způsobu rozmístění věžovitých zvonic nad západním
srubem (resp. místo něj). To se nejspíš událo kvůli rozdělení území, na němž bydleli, nejen
na teritoriu příbuzných bojků a huculů (dnešní Ukrajiny), ale i na „odvěkých” polských
a slovenských zemích.143 Lemkové určitě měli styky s těmito národy (zejména za doby
podřízení těchto území Rakousku-Uhersku), a zde se inspirovali tvaroslovím zděných
katolických gotických a především barokních kostelů. 144
Kostel lemkovské školy se skládá ze třech srubů, které mají čtvercový základ (občas
s výjimkou kněžiště). Z pohledu půdorysu se lemkovské kostely dost podobají bojkovským,
avšak působí zcela jiným výtvarným dojmem, a to především proto, že ačkoliv jsou zde dva
východní sruby, jejichž návaznost a proporce vypadají skoro stejně, nad západní částí kostela
je vystrčená vysoká věžovitá zvonice, často zdobena barokizujícími prvky zastřešení.

145

Zejména zvonice je dominantou kostela, což kompletně mění jeho celkový dojem, protože
namísto vyvážené, symetrické kompozice bojkovské architektury, pozorujeme velice
dynamickou, v prostoru rozvíjející se skladbu.146 Vjem pospolitosti všech srubů v úrovni jejich
zastřešení je často určen přístřeškem obíhajícím celou budovu. Podél zdi lodi a babince
je přístřešek výraznější a opírá se o dřevěné sloupečky, čímž vzniká krytá galerie. Ačkoliv
tvarosloví v různých skupinách této školy je dost rozmanité, existuje dokonce i skupina kostelů,
jež neměly věže, však obecná tendence vypadala tak, že postupem času se věže stávaly vyšší
a pro správný estetický dojem byla potřeba zvětšit i jejich základ, takže se v některých
případech babinec rozšířil do rozměru lodi. 147
O převzetí u katolíků, či alespoň o pozdějším domýšlení prvků věžovité zvonice v kostelích
lemkovské školy, můžeme posuzovat na základě odlišnosti její konstrukce. Je to jediná část
budovy, jež ve většině případů není roubená, ale vystavěna na základě dřevěné nosné
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konstrukce.148 Důmyslné zastřešení věží se řešilo nejčastěji v duchu barokního slohu, a bylo
hlavním dekorativním prvkem celé budovy. 149
Ke kostelům lemkovské školy patří (či přináležely) následující stavby
kostel sv. Archanděla Michaila, Nová Sedlica (ukr. св. Архангела Михаїла, Нова
Седлиця) (1764)
kostel sv. Archanděla Michaila, Šelestovo (nyní v Užgorodu) (ukr. св. Архангела Михаїла,
Шелестово) (1777)
kostel sv. Paraskevy , Kvjatoň (ukr. св. Параскевы, Квятонь) (1700)
kostel sv. Michaila, Svjatkova Velika (polsky . sw. Michała Archanioła, Świątkowa Wielka)
(1757)
kostel sv. Michaila, Svjatkova Mala (polsky sw. Michała Archanioła, Świątkowa Mała)
(1762)
Jak bylo výše poznamenáno, nepanuje mezi badateli názorová shoda ohledně jednotlivých
skupin, či dokonce celých škol. Tak třeba D. Buxton předpokládá, že do lemkovské školy patří
skupiny kostelů, které byly zasaženy větším rumunským vlivem, což se projevuje
v kompletním propojení objemů babinců a lodí pod jedinou sedlovou valbovou střechou, z níž
zdvihá se věž nad západní částí kostela; zastřešení nižšího srubu kněžiště má stejnou podobu,
a navazuje na přístřeší obíhající kostel po způsobu galerie. V takových kostelech často vzniká
150
další úroveň galerie v patře nad babincem.
Za příklady kostelů patřících do této skupiny

považuje kostely Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu ze vsi Roztoka (ukr. Введення
Пресвятої Богородиці, Розтока) (1650), Sv. Ducha ze vsi Koločava (ukr. Церква
Святого Духа, Колочава) (1795), Sv. Mikulaše ze vsi Kolodne (ukr. Церква святого
Миколая, Колодне) (1470). Avšak toto určení je v jistém rozporu s klasifikací J. Tarasa, jenž
uvažuje o této skupině v rámci transkarpatské školy (probrána dále). 151 Mohu-li soudit,
lze se přidržet názorů Jaroslava Tarasa, protože jeho práce je mnohem rozsáhlejší, modernější
a jeho metoda více sofistikovaná.
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Další zvláštní skupina kostelů lemkovské školy vznikla v jižní oblasti jejich území,
pod maďarským vlivem. Tyto kostely často mají prodloužené kněžiště polygonální formy
se sakristií, prodlouženou loď, a mají babinec a věž nad ním.152 Objemy kostela bývají
nejčastěji zastřešeny zvláštními stupňovitými obdélnými střechami. Tyto vlivy se však
objevovaly i v severní částí území lemků:
kostel sv. Kosmy a Damiána, Skvirtne (polsky sw. Kosmy i Damiana, Skwirtne) (1837)
kostel Bohorodičky, Gančova (polsky Opieki Matki Bożej, Hańczowa) (1. pol. 19. stol.)
kostel sv. Kosmy a Damiána, Kotaň (polsky sw. Kosmy i Damiana, Kotań) (2. pol. 19. stol.)
Na Slovensku, kde jsou výběžky území obývané lemky, jsou také kostely, jež by měly
přináležet do lemkovské školy.153 Často se můžeme setkat s kostelem, jenž má ze západu místo
srubu babince odspoda vystavenou rámovou věž, obloženou latěmi a šindelem (někdy takové
kostely mají babinec a v tomto případě dva štenýře věže bývají opírány o jeho podlahu,
ale častěji, i v tomto případě, stojí přímo na zemi). 154
kostel sv. Jakuba, Powroźnik (polsky sw. Jakuba, Powroźnik) (18. stol.)
kostel sv. Paraskevy, Kwiaton (polsky św. Paraskewy, Kwiatoń) (1700)
kostel sv. Lukaše, Tročany (15. až poč. 16 stol.)
kostel sv. Kosmy a Damiána, Venecia (1708–1709)
kostel sv. Archanděla Michaila, Ladomirova (1742)
kostel Ochrany Přesvaté Bohorodičky, Mikulašová (1730, nyní ve skanzenu Bardejovské
Kúpele)
kostel Ochrany Přesvaté Bohorodičky, Mirol'a (1770)
Existuje dokonce ještě jeden druh lemkovských kostelů, jenž se skládá ze tří srubů, ale přitom
vedle kostela na ose ze západu stojí zvlášť rámová zvonice. 155 Mezi nimi se zmiňují:
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kostel Ochrany Přesvaté Bohorodičky, Komanča (polsky Opieki Matki Bożej, Komańcza)
(1800–1803)
kostel sv. Mikuláše, Repeď (polsky św. Mikołaja, Rzepedź) (1824)

2.1.4. Kostely transkarpatské školy
Tato škola dřevěné architektury není vymezována všemi badateli, ale i přestože je zmiňována,
tak ne všichni odborníci k jejímu určení přistupují ve shodě. Často se do ní řadí různé kostely.
Naopak mnohé kostely, jenž by měly patřit do této skupiny, jsou některými badateli řazeny
do již výše zmíněných škol.156 157
Z etnografického pohledu zde také panuje určitá nejistota, jelikož zatím nejsou přesně
vymezené hranice mezi Zakarpatím, lemkovskými, bojkovskými a huculskými zeměmi. 158
Kostely z této skupiny se šířily především v 16. a 17. století v jižní části Podkarpatí, v době,
kdy toto území bylo součástí Transylvánie, což jistým způsobem ovlivnilo místní tradici.
Je na nich zřejmý vliv gotického tvarosloví, a to ve způsobu zastřešení lodi a kněžiště,
a především ve špičatém zastřešení věžovité zvonice nad babincem.159 Někteří badatelé uvažují
dokonce o ohlasu románského slohu ve způsobu řešení objemu kostelů. 160
Existuje také skupina chrámů transkarpatské školy, jež ma barokně zpracovanou věžovitou
zvonici.161
Jedná se v podstatě o kostely, na nichž je na první pohled krásně aplikováno nejen gotické
či barokní tvarosloví, ale i celkové řešení kostela v duchu západokřesťanské tradice. Dle názoru
mnohých ukrajinských badatelů ve skutečnosti tomu tak není, jelikož tyto kostely mají tradiční
podkarpatskou třídílnou vnitřní strukturu objemu (často se projevující i v exteriéru), netypickou
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pro podobné katolické dřevěné kostely.162 Čeští badatelé naopak zdůrazňují gotické pojetí
a uvažují o proudu podřizujícím se západoevropským stavebním tendencím. 163
Půdorys kostelů této skupiny se velice podobá bojkovskému či lemkovskému. Avšak v úrovni
střech nejčastěji pozorujeme splynutí předsíně a lodi (kvůli použití charakteristickému
pro Slovensko a Moravu), a dvojhřebenové strmé sedlové střechy, s významným poklesnutím
nad kněžištěm. 164 Nad rámovou věžovitou zvonici v gotickém řešení se uplatňována čtyřboká
nebo osmiboká špičatá stanová střecha (někdy obestavěná ze čtyř stran menšími fiálami),
v případě barokního řešení; cibulová střecha s falešnou lucernou a makovici.
K této škole mj. přináleží následující kostely:
kostel Narození Přesvaté Bohorodičky, Steblivka (ukr. Різдва Пресвятої Богородиці,
Стеблівка) (16. stol.)
kostel sv. Paraskevy, Šandrovo (ukr. св. Параскеви, Олександрівка) (1753)
kostel Zesnutí Bohorodičky, Novoselycja (ukr. Церква Успення Пресвятої Богородиці,
Новоселиця) (1669)

165
Častým prvkem je galerie kolem lodi a babince, která je občas umístěna jakoby v patře.

V takovém případě pod ním bývá na západě rozsáhlé zápraží:
kostel sv. Mikuláše, Kolodne (ukr. Церква святого Миколая, Колодне) (1470)
kostel sv. Archanděla Michaila, Krajnikovo (ukr. святого архистратига Михаїла,
Крайниково) (1668)
kostel sv. Mikuláše, Sokyrnycja (ukr. Святого Миколи, Сокирниця) (1704)
kostel sv. Mikuláše, Danylovo (ukr. Святого Миколи, Данилово) (1779)

Tento kostel již byl zmíněn výš, neboť D. Buxton jej připisuje ke skupině lemkovských kostelů.
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2.1.5. Bukovinská škola
Poslední školou karpatských dřevěných kostelů, kterou vymezují ukrajinští badatelé je škola
Bukovinská.166 Název školy odpovídá názvu území na jihu Podkarpatí, odkud se kostely tohoto
typu šířily. Druhý název této školy - „chatní” (ukr. хатній) je přisuzován této škole kvůli tomu,
že kostely do ní řazené nemají žádné věže, kupole, či jiné vyznačující se výrazné horní části
nad objemy.167 Jsou zastřešeny jedinou protáhlou strmou sedlovou střechou s valbami, a proto
nejvíce připomínají obytné budovy, zvané ukrajinsky „chata” Avšak interiér kostela
neodpovídá exteriéru a zevnitř můžeme často pozorovat kupole či jiné typy kleneb.
Bukovinské kostely se skládají ze tří srubů, z nichž loď je skoro obdélná, a presbytář a babinec
mají polygonální závěr, proto hlavní portál se nejčastěji neváže na jižní stranu.
Vznik tohoto unikátního typu kostelů výzkumníci spojují s tím, že Bukovina v 15. stol. byla
součástí Moldavského knížectví, trpícího pod nadvládou Turků, kteří zakázali výstavbu
kostelů, u nichž se rozvíjí vertikální kompozice.

168

Avšak to není zcela pravda. Vznik tohoto

typu kostelů zde souvisí s velice archaickým ukrajinským typem kostelů z 12. až 15. století.169
K této skupině kostelů patří následující stavby:
kostel sv. Mikuláše, Černovice (ukr. Церква святого Миколая, Чернівці) (1607)
kostel sv. Archanděla Michaila, Petrašivka (ukr. святого Миколая, Петрашівка) (1663)
kostel Povýšení svatého kříže, Horní Synovci (ukr. Воздвиження Чесного Хреста,
Верхні Синівці) (1790)
kostel

Zvěstování,

Krupnjaňské

(ukr.

Благовіщення

Пресвятої

Богородиці,

Круп'янське) (1772)
Kostely této školy jsou rozšířeny i na serveru Moldávie. 170
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Dané školy všech těchto příbuzných národů, rozléhající se na dosti malém teritoriu nemůžou
být úplně přísně rozdělené. Navíc, v každé škole existuje celá řada dalších menších skupin.
Často autoři pojednávají o různých vzájemných vlivech, mísení atd. Nejčastěji jde
o nepatrné odklony od ideálních vzorů, ale občas se setkáváme s opravdu velice zajímavými
příklady patrně úmyslného mísení tradic. K takovým příkladům patří kostel sv. Paraskevy
ve vsi Dobroslava na Slovensku (1705), jenž svým půdorysem odkazuje k huculské škole,
způsobem zastřešením k bojkovské (pokud si nebereme v úvahu barokní cibule), a v rámci
kompozici narůstání vrcholu od východu na západ k lemkovské či transkarpatské tradici. 171

2.2. Kostely na Slovensku
Etnografická situace na Slovensku byla ještě víc různorodější, než v Zakarpatské části
Ukrajiny. V různých částech tohoto hornatého území zde působili Slováci, Uhři, již zmínění
Lemkové, Poláci a Židé. 172 Rozmanitost náboženských konfesí zrcadlila rozmanitost
etnografickou (ve smyslu národnostní). Postupem věků se zde vyznávalo katolictví, pravoslaví,
luteránství, kalvinismus, řeckokatolictví a judaismus. Vzhledem k tomu, že dřevo bylo v
hornaté krajině Slovenska dlouhodobě hlavním stavebním materiálem, kdysi zde stály
náboženské dřevěné stavby všech těchto zmíněných konfesí.
Nejstarší dochované kostely na Slovensku pocházejí z 15. století. V této době (15. a 16. stol.)
se stavěly především roubené kostely, jejichž tvarosloví rovnou navazovalo na tvarosloví zděné
gotické architektury.173 Ty představují první skupinu slovenské klasifikace dřevěných kostelů,
která se nazývá „Kostely gotizujícího charakteru“.

2.2.1. Kostely gotizujícího charakteru
Tyto kostely nejčastěji stály na vyvýšeném místě uprostřed vesnice v okolí hřbitova. Ze západu
měly kostely věžovitou zvonici se střechou, jež se nijak nevyznačuje gotizující špičatostí;
předlodí a loď byly zastřešeny strmými sedlovými střechami. Z pohledu půdorysu a konstrukce
tyto kostely často připomínají lemkovské kostely, vyskytující se na západě, ale z vizuální
(pohledové) stránky jsou jejich objemy mnohem víc propojeny.
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Nyní je na Slovensku dochováno pouze pět kostelů Gotizujícího typu: v Hervartově,
Tvrdošíně, Zábreží, Trnově u Žiliny, Rudném (nyní v skanzenu Martin) (1792). Velice se
jim podobá i kostel v Brežanech při Prešove (1727). 174
Kostel sv. Jíří v Trnově u Žiliny vznikl před rokem 1582, předpokládaná doba vzniku
je přelom 15. a 16. stol. V letech 1604 až 1606 byl rozšířen o mohutnou zvonicovou věž, jež
175
se dělí, stejně jako i samotná loď, pultovou stříškou na dvě části.
Zvonice má rámovou

konstrukci, což vizuálně, a z pohledu konstrukce, přibližuje tento kostel ukrajinské lemkovské
škole.
Kostel všech svatých z roku 1440 v Tvrdošíně na horní Oravě také patří k tomuto typu. Kostel
vyniká svým jednoduchým, ale velice působivým tvaroslovím. Celá stavba je jakoby schovaná
dvěma stupni široce rozlehlého zastřešení. Nad západní části nartexu, jenž z vnějšího pohledu
je nedílnou součástí hlavního objemu, je umístěna malá zvonicová věžička, ze všeho nejvíce
připomínající sanktusník. Dvojhřebenová strmá valbová střecha s lehkým zalomením spádů
kryje loď a kněžiště. Dolní pás pultového zastřešení je velice široký, a proto se opírá o zděné
sloupky. Dříve se kostel více podobal trnovskému, díky tomu, že zde nebyl ochoz, a místo
tohoto mohutného pásu zde byly mnohem užší stříšky. Okapové stěny lodi se zužují a ustupují
v půlce její výšky pro odlehčení konstrukce. 176
Kostel má dva portály, z nichž západní má gotický hrotitý tvar, a jižní je vytvořen v podobě
valeného oblouku. Druhým gotickým prvkem je lomené okno v sakristii. Další zajímavý detail
je polygonální výstupek střechy nad západní částí kostela - toto konstrukční řešení nejčastěji
pozorujeme na zastřešení kněžiště, ale právě kněžiště v tomto kostele je obdélné, takže jeho
závěr je zastřešen jednoduchou valbou sedlové střechy.
Kostel sv. Alžbety z osady Zábrež, nyní se nacházející v Muzeu oravskej dediny v ZuberciBrestové.177
Tento kostel se dosti podobá již zmíněnému kostelu v Trnově a také pochází z konce 15. stol.;
v 17. století byla ke kostelu také přistavěna zvonice, jejíž ze tří stran jehlancová střecha
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navazuje na sedlovou strmou střechou lodi. Od již zmíněných kostelů s lodí se liší tím, že má
pětiboký závěr kněžiště.178
Kostel sv. Františka z Assisi v Hervartově byl postaven v 2. polovině 15. století, mohutná
věžovitá zvonice byla připojena k lodi na konci 16. století. 179 Celou loď obíhá pultová stříška,
zabraňující v dolní části zdi styku s vodou. Stejná konstrukce s dřevěnými vzpěrami uloženými
do záseku v trámech srubu, byla nejspíš použita v již zmíněném kostele v Tvrdošíně, před jeho
přestavěním.
Po období, ze kterého pocházejí tyto kostely, se tradice dřevěné sakrální architektury
na Slovensku výrazně proměnila.
Další kapitola tradice dřevěné sakrální architektury na Slovensku je spojena s dobou vlády
Leopolda 1. (1640–1705), jenž na konci 17. a začátku 18. st., po dlouhém období přísné
180
rekatolizace, byl donucen vyhlásit částečné ústupky protestantům.
Tak několika artikuly

z roku 1681 vrátil evangelíkům část dříve katolíky zabavených kostelů, a také je nechal stavět
nové kostely. Tuto možnost ovšem omezil množstvím přísných podmínek, ze kterých pro nás
nejdůležitější je povolení stavět kostely pouze ze dřeva. Tím mezi roky 1681 a 1726 vzniklo
15 nových dřevěných kostelů. Ne vždy mají shodnou podobu exteriéru, jelikož reagovaly
především na místní podmínky, avšak slovenskými historiky umění jsou řazeny do jednoho
zvláštního typu, a tvoří skupinu Artikularních kostelů. 181

2.2.2. Artikularní kostely
Artikularní kostely měly často půdorys ve tvaru kříže (některé řeckého) a celý kostel obíhala
zastřešená galerie. 182 Tento útvar býval volen, jelikož umožňoval postavit větší kostel.
Což bylo žádoucí, vzhledem k tomu, že Leopoldův artikul omezoval celkový počet
evangelických kostelů na dva v každé župě. Proto se evangelické sbory často setkávaly
se situací, kdy potřebovaly postavit rozměrné kostely ze dřeva pro co největší možný počet
farníků. Další otázkou bylo získávání financí na výstavbu. Tak vznikla praxe posílání deputací
do zahraničí. Poslové se snažili sehnat prostředky na výstavbu u souvěrců, a také vnímali
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moderní technologie budování kostelů. 183 Proto od počátku 18. století nově vznikající kostely
evangelíků měly často rámovou konstrukci, a ty které byly roubené, měly být především
prostornými a užitečnými, proto u nich byl na estetickou stránku kladen menší důraz. Kdysi
těchto kostelů bylo kolem 40, do dnešní doby se dochovalo bohužel pouhých pět: ve vesnicích
Leštiny, Istebné, Kežmarok, Hronsek, Svatý Kříž (z Paludzi). Z těchto pěti nás nezajímá
pouze realizace z Hronsek, která nemá roubenou konstrukci. 184
Artikularní kostel v Istebné začaly vystavovat v roce 1686, přičemž byla stavba dokončena
až v roce 1731. Loď kostela s nedílnou součástí kněžiště má půdorys v podobě kříže
se stlačenými rameny na ose sever-jih, a stojí na vysokých zděných základech. Na západní
straně na loď navazuje malá předsíň. Všechny objemy kostela jsou kryty sedlovými valbovými
střechami. Od roku 1871 je v interiéru táflován.
Kostel ve vsi Leštiny vznikl v roce 1689 nad strmým svahem u silnici. Tento kostel má také
značně vysoké zděné základy, které vyrovnávají terén pro budovu.185 Půdorys kostela se velice
podobá půdorysu kostela v Istebné. Je kryt sedlovou valbovou střechou s šindelovým pokrytím
a je taflován. Dnes vedle kostela stojí zvonice, jež je propojena dlouhým přístřeškem
se západním průčelím kostela. Vznikla přibližně o sto let později, protože původně výstavba
zvonic byla evangelíkům zakázána (to byla jedna z podmínek Leopoldova artikulu).
Kostel stojící vedle obce Svatý Kříž byl původně vystavěn v zaniklé obci názvem Paludza.
Jedná se o jednu z největších sakrálních staveb Evropy, do níž mohlo najednou vstoupit
až 4000 farníků.186 S kostelem takových rozměrů může soupeřit pouze ukrajinský chrám
Nejsvětější Trojice ve městečku Novomoskovsk.187 Kostel má půdorys v podobě řeckého kříže
s přistavěnými menšími sruby v západních koutech mezi rameny. Srubová konstrukce
je v tomto případě také táflováná, a je umístěna na zděném základu, avšak mnohem nižším,
než v předchozích příkladech. Kostel je zastřešen sedlovou valbovou střechou. Před západním
portálem je umístěna vysoká samostatně stojící zvonice. 188
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Největší skupinu dřevěných roubených kostelů na území Slovenska však tvoří kostely spadající
do již probraných škol - huculské a lemkovské, jež se šířily především na severovýchodě. 189
Dnes v tomto regionu Slovenska zbylo dochováno přibližně 40 dochovaných kostelů z bdobí
17. až 19. století, jež patří do jedné či druhé školy.
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2.3. Kostely v Českých zemích
Na území Česka nebyla tradice dřevěné sakrální architektury nikdy tak hojně rozšířená, jako
na území ostátních zmíněných států. 190 Dřevěné kostely zde povětšinou nebyly stavěny
v centrálních regionech, ale na úpatí hor, přičemž se většina z nich rozmístila v lokalitě
severovýchodních Čech, na serveru Moravy a v Horním Slezsku. 191
Ačkoliv bylo dřevo ve skutečnosti nejběžnějším stavebním materiálem až do 18. století, již
od začátku doby románské byla dávána přednost zděným kostelům, jelikož dřevěné se počítaly
za méně kvalitní. 192 Občas se dokonce setkáváme se situací, kdy byl dřevěný kostel záměrně
omítnut, aby budil dojem zděné stavby (lidově tzv. v kožichu; například kostely v Loučné
Hoře, Vysočanech, Měníku). V souvislosti s takovým vztahem ke dřevěné sakrální
architektuře, je logické, že v architektonickém řešení těchto staveb se mistři snažili vycházet
ze zděných předloh, a v podstatě uplatňovali tvarosloví jednotlivých slohu zděné
architektury.193
V České literatuře neexistuje přísné typologické třídění dřevěných roubených kostelů.
Dá se předpokládat, že je tomu tak ze třech příčin. Za prvé seznam památek tohoto druhu
v českých zemích je dost omezený, většina z nich se nachází na samém okraji Moravy
a v Českém Slezsku, takže některé z nich mohou být jednoduše zařazeny třeba do slovenské
typologie jak s ideově, tak i konstrukčně (například kostely ve Velké Lhotě, Huslenkách,
Rusavě, řadíme mezi Tolerančními kostely, což velice připomíná slovenské tzv. Artikularní
kostely).194 Pak existují kostely, jež byly převezeny do Česka z Podkarpatí, a jež spadají
do již probraných škol ukrajinské Karpatské tradice.
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V závěru tedy máme pouze několik

málo staveb, které by nepotřebovaly nějaké přísnější uspořádání. Druhou příčinou je to,
že Česko z hlediska dřevěné architektury je umístěno na hranici západních a východních
tendencí. Kdy severovýchod státu je mezníkem uplatnění roubené konstrukce, typické pro celý
karpatský region, tak severozápad Česká je hranicí uplatnění hrázděné konstrukce, typické pro
západnější území. Tyto dvě podmínky v podstatě znamenaly, že třídění dřevěné sakrální
architektury (nejen roubené) spíše nebude probíhat v rovině jednotlivých prvků, či půdorysů,
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ale v rovině použité konstrukce. Poslední příčina byla vyjádřena Václavem Menclem. Dřevěné
kostely dochované na území Česka jsou unikátními budovami, při jejichž výstavbě tesaři
se doopravdy snažili napodobit kamenné stavby, a uplatnit slohové tvarosloví. Kvůli tomu není
možné hledat nějaké obecné způsoby stavení, dle kterých obyčejně třídíme lidovou
architekturu (například Karpatské kostely). V podstatě jedná o tom, že dřevěné kostely
v Čechách nejsou lidovými stavbami, ale slohovými, a tak mají víc společného se zděnými
196
stavbami než mezi sebou, proto nejde vytvořit nějakou typologii.
A tak nejdůležitějšími

vlastnostmi při třídění stávají doba vzniku a stylové zařazení. Třeba Karel Kuča vymezuje
následující skupiny dřevěných kostelů: dřevěné kostely 15.–18. století, hrázděné
a polohrázděné kostely, historizující a secesní kostely, moderní kostely, přenesené
řeckokatolické kostely.197 Jiní autoři se nejčastěji zabývají jednotlivými kostely a nekladou
velký důraz na typologii.198

2.3.1. Dřevěné kostely 15.–18. století.
Typická podoba dřevěného kostela 15. až 18. století v těchto zemích se skládala z většího
obdélného srubu lodi a nižšího srubu kněžiště s pravoúhlým nebo polygonálním závěrem, které
byly kryty dvojhřebenovou strmou střechou. Při pojednání o těchto kostelech, se často uvažuje
o tvarosloví výrazně připomínajícím (resp. napodobujícím) tvarosloví zděné architektury
(gotické, renesanční, barokní).
Takové uspořádání můžeme pozorovat na několika kostelech ze 16. století: ve Slavoňově
(1553), Gutech (1563), Nýdku (1576). Existovaly i mnohem starší příklady, jejichž podobu
známe z pramenů: zaniklé kostely v Paskově (1386), v Bystrci (po 1350), Sádku (1507)
Kopřivnice (pol. 16. stol.).199
Kostel Božího Těla v Gutech byl vystavěn z půlených jedlových trámů poddanými lokálního
vévody. Kostel nepatřil ke katolické církvi, neboť byl vybudován evangelickymi věřícími. 200
Na srub lodi, jenž má skoro čtvercový půdorys, navazuje dost dlouhé kněžiště. Ke kněžišti je
připojena menší sakristie a celou stavbu obklopuje otevřený nadkrytý ochoz. 201 Kostel je kryt
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strmou dvojhřebenovou střechou a má dva portály: západní a jižní. V roce 1781 byla připojena
k západní zdi mohutná zvonice s rámovou konstrukcí. 202
S dalším dřevěným kostelem z roku 1576, zasvěceným sv. Mikuláši, se setkáme v Nýdku,
nedaleko od Gut. Avšak, ten kostel nemá ochoz a zvonice. Tento kostel byl také původně
protestantským.203
Ze stejné doby pochází kostel sv. Kateřiny v Hrabové. Tento kostel se skládá ze dvou srubu
(lodi a protáhlého polygonálního presbytáře) a štenýřové věže ze západu. Prostor pod věží
je předsíni kostela, tamtéž se nachází vstupní portál. Dle nadpisu na čelní zdi lodi můžeme
předpokládat, že kostel byl postaven do roku 1564. Spousta prvků mluví zde pro gotický původ
stavby.204
O něco starší kostel sv. Mikuláše z roku 1520 se nacházel ve vsi Tichá pod Radhoštěm. Ten
však byl nepříliš citlivě historizující restaurován za doby secese. A v roce 1964 po zasažení
bleskem shořel. V tomto případě také se uplatňovalo gotické tvarosloví
Ještě jeden známý dřevěný evangelický kostel z poloviny 16. století se nachází v Severních
Čechách, v Slavoňově, vedle Nového Města nad Metují. Ten má také velmi podobný půdorys,
někdy byl obklopen otevřenými předsíněmi, a namísto věžovité zvonice byl prodloužen
o roubenou předsíň.205 Zajímavou vlastností je podpěrný sloup v lodi, bez něhož by nešlo
překlenout příliš širokou loď. 206 Střecha kostela je rozdělena na dvě části, a ve spodní části
je rozšířená zalomením spádu. Velice podobné prvky jsme pozorovali na některých ruských
kostelech. Je očividné, že tyto tradice nejsou nějakým způsobem propojené, jelikož v Rusku
je takováto konstrukce velice lokálně omezená. Z toho může vyplývat, že architektonický
prvek zalomení dolní části střechy vznikl v těchto regionech zvlášť, a to z některých
pragmatických východisek. Tato konstrukce totiž pomáhala lépe chránit dřevo srubu vůči vodě
a hnilobě.
Vrchol gotického pojetí dřevěného kostela byl dosažen při výstavbě kostela sv. Ondřeje v
Hodslavicích v roce 1551.207 Tento kostel byl postaven sborem Jednoty bratrské. Půdorys
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kostela je vytvořen v podobě nepravého kříže, protože kromě sakristie byl k presbytáři
přistaven zvláštní srub oratoře.208 Loď je vytvořena na čtvercovém základě, stejně vysoké
kněžiště má pětiboký závěr. Velice vysoká a strmá střecha, kryjící najednou loď i kněžiště je v
pěkném protikladu s plochou pultovou střechou obíhajícího kostel otevřeného ochozu. 209
Kostel Petra a Pavla v Liberku u Rychnova nad Kněžnou z roku 1691 již v podstatě
odpovídá barokní tradici přesto, že na první pohled to tak nevypadá (jsou tu hrotitá okna a
strmé střechy). Nejlépe pozorovat nástup nových slohů (renesance a baroka) můžeme v
detailech malé vížky a v celkovém uspořádání objemů stavby. 210
Kostel Petra a Pavla v Albrechticích u Těšína z roku 1776 je už opravdovým barokním
dřevěným kostelem. To je vidět především v samotných proporcích této stavby. Roubená,
mohutná věž kostela překryta nízkou cibuli, a pomocí podokapní římsy vizuálně připojena ke
stavbě. Svým tělem věž náhle přerušuje trojúhelník štítu kostela. 211
Další kapitola dějin dřevěných kostelů v Česku je spojena s již probranou slovenskou
znovuzrozenou evangelickou dřevěnou tradicí. Tak na Moravě v 18. stol. vznikla řada dalších
protestantských kostelů. Když byl v roce 1781 Josefem II. (1741–1790) vyhlášen toleranční
patent, evangelíci v českých zemích byli ve mnohem horší situaci, než na Slovensku, kde se
situace uvolnila až o století dříve. Čeští protestanti po vyhlášení patentu neměli nejen kostely
a finance na jejich vybudování, ale dokonce sháněli i kněží, kteří by mohli v těchto kostelech
kázat. Proto se na Moravě objevili slovenští kněží, kteří také zároveň šířili i novou tradici
velkých dřevěných kostelů.212 Tímto způsobem se do českých zemí dostala moderní centrální
kompozice kostelů, převzata u Švédů za doby deputace Slováků, z těchto severských
protestantských států. Zde začaly vznikat roubené kostely: ve Velké Lhotě, či nedochované
kostely v Huslenkách a Rusavě. 213
Čeští katolíci také začali používat tato moderní řešení: tak vzniká například roubený kostel
v Loučné Hoře u Nového Bydžova dokončený v roce 1780.214 Ačkoliv má barokní tvarosloví,
má křížový půdorys, a je skvělým příkladem uplatnění nových tendenci. Avšak to může být
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i důsledkem toho, že tento kostelík měl napodobovat zděný barokní kostel z blízké vsi Slatiny
(dokonce byl dlouhodobě omítnutý), jenž má podobný půdorys.
Další roubený katolický kostel s centrálním (křížovým) půdorysem byl postaven ve Velkých
Karlovicích na Moravě v roce 1754.
Avšak katolíci na Moravě stavěli roubené kostely nejen odpovídající moderním koncepcím,
215
ale také budovali kostely, v nichž dodržovali starší středověkou tradici.
Můžeme zmínit

kostel Jana Křtitele v Lipně / Lindenau z roku 1746, jenž má jednohřebenovou střechu
se sanktusníkem a pravoúhlý závěr kněžiště.216 V Klepáčově / Klepel v roce 1783 byl postaven
jednoduchý, ale velice pěkný kostel s polygonálním kněžištěm, zasvěcený Janu
Nepomuckému. Ve vsi Veliny si tamní katolíci postavili v roce 1752 roubený kostel
sv. Mikuláše s polygonálním závěrem.

2.4. Názory českých a slovenských badatelů na roubené kostely
karpatského regionu
Výše byl naznačen vztah českých a slovenských badatelů k celkovým souborům dřevěných
roubených kostelů na území těchto států. Nyní bych musel věnovat zvláštní pozornost ještě
jednomu tématu, a zejména názorům historiků umění z těchto států na kostely celého
karpatského regionu. To je nezbytné, protože mnohé roubené kostely na území dnešní České
a Slovenské Republiky jsou nedílnou součástí seznamu všech karpatských roubených kostelů.
Důležitým bodem je tady vztah českých a slovenských badatelů k šíření jednotlivých tradicí
a jejich původních východisek. Jejich názory se dosti liší od toho, s čím jsme se setkali
v pracích ukrajinských badatelů. Zde ovšem odhalíme dva problémy. Za prvé, vzhledem
k tomu, že na území těchto států počet kostelů, patřících do jedné či jiné karpatské tradici
je dost omezen (ve srovnání s počtem takových kostelů v současné Ukrajině), tak vždy jim byla
věnována menší pozornost, a proto najdeme málo bádání na tato témata. Druhý problém
je částečně spojen s prvním. Jelikož počet takových bádání je velice omezen, tak těžko najdeme
práce vzniklé po rozpadu Československa, a to znamená, že v nich se uvažuje o souboru
karpatských kostelů, jehož nedílná část se nachází na území Československa. Nejdůležitějším
zdrojem jsou práce všestranně nadaného historika umění a památkáře Václava Mencla.
215
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Hlavním východiskem československých badatelů vždycky byla kolize a vzájemné protínání
dvou odlišných kultur v regionu Karpatských hor.217 Jde o východní, pravoslavní kulturu
a západní, katolickou. Každá z nich svým způsobem určovala život obyvatelstva v různých
aspektech, a mezi jiné v každé existovala koncepce ideálního kostela. Na východě panovala
ukrajinsko-byzantská koncepce kostela na půdorysu řeckého kříže, s petice kupolí, což bylo
jakýmsi odrazem typického pravoslavného kamenného kostela té doby (kolem 16. stol).
Ze západu, a jihozápadu naopak do Karpat pronikala koncepce gotického jednolodního kostela
s polygonálním presbytářem.218
Zejména kvůli vzájemnému proniknutí těchto dvou odlišných koncepci každý roubený kostel
v karpatských horách představuje jakousi stupeň na škále, jež má na jedné straně ukrajinskobyzantský ostel, na druhé gotický.
Gotické pojetí a tvarosloví se z nížinných oblasti kolem západních a jihozápadních Karpat šířilo
ve Slovensku a dále podél jižních svahů hor na východ. Ukrajinsko-byzantský proud nejvíce
pronikal do střední Evropy od Prutu a Dněstru po severním svahům.
Ještě jedním důležitým bodem je to, že jelikož Karpaty jsou opravdovým okrajem jak
pro východní kulturu, tak i pro západní, všechny tendence tu se objevují mnohem později
než v centrech, a nezanikají a doznívají velice dlouhodobě. 219
Českoslovenští badatele ve většině případů vymezují tři školy kostelů v Karpatech.
První z nich je huculská škola. S jistotou můžeme soudit že tato škola existovala minimálně
od 16. stol. (bojkovská a lemkovská také). Hranice osídlení této národnosti určují přibližně
stejně, jako ukrajinské historiky umění, tedy od horního Prutu po severní straně Karpat
do horního Dněstru a Stryje, kde žila a stavěla národnost Bojků. Kostely této národnosti nejvíc
odpovídají koncepci tradičního pravoslavného kostela. Většina z nich má půdorys řeckého
kříže, skládá se z pěti srubu nad každým z nichž je polygonální kupole s tambury. Centrální
kupole dominuje nad ostatními. K příkladům takových staveb patří:
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kostel Zesnutí Bohorodičky, Koršyv (ukr. Церква Успення Пресвятої Богородиці,
Коршiв) (1843)
kostel Narození Přesvaté Bohorodičky, Rožniv (ukr. Різдва Пресвятої Богородиці,
Рожнів) (1867)
Ovšem čím dále budeme se směřovat na západ k zemím Bojků, tím častěji budeme se setkávat
s různými druhy redukce těchto forem. Začíná to ztracením kupolí nad severním a jižním sruby.
V těchto případech již začíná se vyznačovat osa východ-západ, což má klíčový význam
pro západoevropské longitudinální pojetí náboženské stavby.220 Takový kostel (zasvěcený
Zjevení Páně) najdeme ve vsi Sloboda Bolechivská, (ukr. Богоявлення Господнього,
Слобода-Болехівська) (1700)
Částo se redukovaly nejen kupole, ale zmenšovaly se i samotné sruby. Občas bývalý
redukovaný i kupole nad západním a východním sruby, a kostel mezi pouze jednu centrální
kupole:
kostel Povýšení svatého kříže, Nadvirna (ukr. Воздвиження Чесного Хреста, Надвірна)
(1681)
kostel Narození Přesvaté Bohorodičky, Mšanec (ukr. Різдва Пресвятої Богородиці,
Мшанець) (1762)
kostel sv. Jana Evangelisty, Vytvicja (ukr. Івана Богослова, Витвиця) (1824)
kostel Narození Přesvaté Bohorodičky, Vorochta (ukr. Різдва Пресвятої Богородиці,
Ворохта) (1615 nebo 18 stol.)
kostel Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu, Tysiv (ukr. Введення Пресвятої
Богородиці у Храм, Тисів) (1783)
kostel Nanebevstoupení Páně, Jasinje (ukr. Вознесіння Господнього, Ясіня) (1824)

Na západ od huculů se nacházel areál Bojků. Tato národnost žila na horním Dněstru a Stryji
221
kolem Drohobyče, Skolje, Turky a Samboru.
Kostely Bojků se lišily od kostelů Huculů
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především tím, že skládaly ze třech srubu, také v podstatě to byly longitudinální strany.
Kostely bojků v západní části jich areálu nejčastěji měly tři polygonální kupole, ze kterých
centrální byl masivnější. Stejně tak, centrální srub jejich kostelů byl masivnější a větší než
babinec

a presbytář. Kostely byly po stranách rozbrázděny množstvím

horizontálních stříšek či pokryté prolamovanými drobnými galeriemi. Takových kostelů bylo
vybudováno a se dochovalo nejvíc. 222
kostel Zesnutí Bohorodičky, Tucholka (ukr. Усп ення Пресвятої Богородиці, Тухолька)
(1845)
kostel sv. Demetria, Pohar (ukr. Св. Дмитра, Погар) (1876)
kostel sv. Archanděla Michaila, Chytar (ukr. св. Архангела Михаїла, Хітар) (1860)
kostel sv. Archanděla Michaila, Lavočné (ukr. св. Архангела Михаїла, Лавочне) (1827)
Kostel Panny Marie, Matkiv (ukr. Пресвятої Богородиці, Матків) (1838)
Již u bojkovských kostelů začínáme občas se setkávat s dalšími náznaky zesilujícího vlivu
gotiky, a to za prvé s polygonálním závěrem kněžiště (například u kostela ve vsi Pozdjač
(polsky Leszno) (1777), kostela sv. Jíří ve vsi Hryniv (ukr. Св. Юрія, Гринів) (1781) a za
druhé s povýšením západní části. Tambur západní kupole zvětšovali a transformovali do jakési
věže se zvonici, jež dominovala nad centrální a východní části kostela. Tato věž u bojků měla
tradiční východní roubenou konstrukci a stála na stropu babince.

223

Avšak tím se naznačuje

jistá cesta k věžovitým průčelím gotických kostelů:

kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky, Kostryna (ukr. Покрови Пресвятої
Богородиці, Кострина) (1761 nebo 1645)
kostel sv. Archanděla Michaila, Užok (ukr. св. Архангела Михаїла, Ужок) (1745),
kostel sv. Mikuláše, Zboj (1776) (nyni v Bardejovských kúpelích)
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Poslední přechodný stupeň v této gradaci od východní k západní tradici zastupují kostely
lemků. Jejichž areál leží částečně na území dnešního Polska a Ukrajiny, ale především
na teritoriu severovýchodního Slovenska. 224

Jejich kostely obyčejné mají dva nebo tři sruby, nejčastěji zvlášť zastřešené s použitím kupole,
polygonální presbytář. Ze západu nad kostelem dominuje skutečná věž s rámovou (štenyřovou)
konstrukcí. Tato zužující směrem vzhůru věž je již plně gotická, nestojí na stropu babince,
ale na půdě, a to je právě příčinou toho, že lemkovské kostely občas neměly babinec - portál
do kostela se nacházel pod věží v západní zdi lodi. Takovým způsobem lemkovská kostel
přijímal nejen gotické tvarosloví, ale i gotickou podstatu. Takový kostel úplně ztrácel svoji
centrální povahu a skládal se ze dvou, pro katolictví, tradičních částí – lodi a kněžiště.

kostel sv. Archanděla Michaila, Nižní Orlík (1777 - přestavěn, 1944 - shořel)
kostel sv. Lukaše, Tročany (15. stol. až poč. 16 stol.)
kostel sv. Mikuláše, Bodružal (1658)
kostel Ochrany Přesvaté Bohorodičky, Mikulašová (1730) (nyní ve skanzenu Bardejovské
Kúpele)
kostel sv. Archanděla Michaila, Ladomirova (1742)
kostel Ochrany Přesvaté Bohorodičky, Mirol'a (1770)
kostel sv. Mikuláše, Malá Pol'ana (ukr. святого Миколая, Малая Поляна) (1605) (nyní
Hradec Králové).

Nejvíce gotickou skupinu kostelů, kterou ukrajinští badatelé vyznačují jako „transkapatskou“
čeští historici umění blíže nevymezují.225 226 Ale právě tyto kostely se svým vzhledem nejvíce
přibližují tomu, s čím se setkáváme na území České a Slovenské republiky.

MENCL 1980, 330.
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3. Porovnání přístupu ke klasifikaci
Na začátku práce jsem se netroufal odhadovat, k jakým výsledkům a závěrům se dostanu.
Nejprve jsem pro porovnání zvolil práci současných badatelů, kteří jsou nyní na vrcholu
zkoumání tohoto oboru ve své zemi, a brzy jsem zjistil, že bývalá rozmanitost klasifikace
v ruské kunsthistorické tradici už skoro není. Během práce jsem měl možnost porovnat
odbornou literaturu z roku 1972 (V. Orfinský), 1986 (A. Opolovnikov), z roku 1998
(Y. Malkov) a z roku 2011 (A. Bode).227 Měl jsem možnost spatřit neuvěřitelný postup rozvoje.
Jestli Orfinský ve své rané práci vymezuje tři skupiny kostelů, zaprvé komorové (nazývané tak
dle způsobu řešení objemu), dále kostely se stanovou střechou (určené dle způsobu zastřešení)
a dotřetice "jiné kultovní objekty".228 Tak Malkov uvažuje o 6 různých typech kostelů, a Bode
ve své typologii určuje 8 různých typů kostelů, což však dle mého názoru není dostačující,
a proto jsem přidal několik dalších typů v souladu se zadaným principem autorova třídění.
Na první pohled se může zdát, že přísnější diferenciace různých typů neslouží k ničemu
dobrému a není zásadně důležitá, jen nechává stranou typologii jednotlivých (unikátních)
staveb, avšak s tím nemohu souhlasit. Díky přísnějšímu třídění kostelů do skupin, jde mnohem
snadněji sledovat proměnu, přijímání a původ jednotlivých prvků a konstrukcí, a tak uvažovat
o době a místě vzniku jak samotných prvků, tak jednotlivých kostelů. Dává to představu
o etnografii, topologii, estetickém pojetí v jednotlivých regionech a pomáhá určovat vzájemné
vlivy mezi nimi, stejně tak jako vzájemné vlivy dřevěné a zděné architektury. Tento způsob
nakonec umožňuje lépe prozkoumat dějiny a tvarosloví jednotlivého kostela.
Základním bodem pro současnou ruskou typologii, byl postupem času nenápadně, ale jistě
zvolen zejména způsob zastřešení kostelů. Nemůžu jednoznačně říct, proč tomu tak je, ale zdá
se, že mohu přeložit pravděpodobné domněnky. Mnozí ruští badatelé na začátku svých prací
pojednávají o procesu proměn podoby dřevěných sakrálních budov, a to od doby jejich vzniku
v ruských zemích, tedy zhruba od konce 10. st., kdy tesaři-stavitelé nejprveneměli žádnou
představu o tom, jak z trámů vytvořit budovu připomínající byzantský zděný kostel, do podob
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známých nyní.229 Nejčastěji se v takových případech velice stručně jedná o proměny zejména
objemů staveb. Od jednoduchých (komorový kostel), do více komplikovaných (například
osmihran od země), až do mnohem komplikovanějších (například osmihran od zemi s čtyřmi
vedlejšími sruby). Problém je v tom, že do současnosti není dochován ani jeden kostel tohoto
třetího, posledního typu, a existuje pouze jeden kostel zmíněného druhého typu. A to z důvodu,
že tyto podoby se již v 15. století považovaly za příliš archaické, a proto se téměř
nepoužívaly.230 Postupem času se mistři naučili stavět srub budovy skoro na jakémkoliv
půdorysu, a veškerá inženýrská a estetická snaha a hledání nových řešení se přemístily
do roviny zastřešení kostelů. Toto hledání nových, komplikovanějších způsobů zastřešení
probíhalo až do 19. století. Do dnešní doby jsou dochované především památky, jež zachycují
proces tohoto esteticko-inženýrského hledání v úrovni střech. Ve skutečnosti se snažím říct,
že pokud by ruští badatelé uvažovali o vytvoření typologie dřevěných kostelů o pět století dříve
(v roce 1520), nejspíš by pojednávali o proměnách půdorysů a objemů staveb, jelikož
v předchozích staletích hledání probíhalo většinou právě v této rovině, a seznam známých
památek by se skládal z těchto kostelů (jenž jsou nyní zaniklé).
Úplně jiné řešení typologie se vyskytuje v ukrajinské části Podkarpatí.
Ukrajina z hlediska památek dřevěné architektury může být jednoduše rozdělena na dvě části:
ukrajinské pláně a Podkarpatí. 231 Do oblasti mých zájmů tentokrát spadá pouze druhý region,
jenž je vymezen výzkumníky z důvodu své výrazné odlišnosti.
Ačkoliv se jedná o velice malou část Ukrajiny, Podkarpatí se těšilo velké pozornosti badatelů
a tato oblast byla hojně zpracována své zvláštní typologii.
Základním bodem celé této rozsáhlé klasifikace je architektonicko-etnografický princip, jehož
začátky můžeme pozorovat již v pracích výzkumníků z první poloviny 20. století.

232

Vznik

tohoto způsobu pojednání o dřevěných kostelech v lesnatém regionu Podkarpatí logicky
souvisí s etnografickou různorodostí. Zde, na velice omezeném teritoriu, vedle sebe bydlelo
velké množství národností, jež se hlásily k pravoslavnému (zřidka řeckokatolickému vyznání),
a pro něž bylo dřevo skoro jediným známým stavebním materiálem. To zapříčinilo vznik
několika více, či méně, výrazně odlišných typů kostelů (u každé národnosti vlastní).
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První kroky ve třídění podkarpatských kostelů byly dost jednoduchými: rozdíly mezi
bojkovskou, huculskou a lemkovskou školou jsou dost zřetelné, ovšem další postup
již potřeboval hlubší zkoumání. Ze současných výzkumníků nejvíc přispěl Jaroslav Taras, jenž
v podstatě vynalezl zvláště podstatnou metodu pro tento již existující architektonickoetnografický princip, s jejíž pomocí se mu podařilo velice přísně rozdělit skoro všechny známé
233
kostely nejen do jednotlivých škol, ale i do menších podskupin v každé škole.
K čemu

je přínosná taková specifická diferenciace, jsem již zmiňoval výše.
Jednou z důležitých osobitostí dřevěné tradice v ukrajinském Podkarpatí je velice rozsáhlý
rejstřík památek (dochovaných či fotograficky zdokumentovaných) na velice omezeném
teritoriu.
Dle mého názoru, zejména tato podmínka umožnila co nejvíce detailně se zabývat každým
typem, vyčleňovat jednotlivé prvky, uvažovat o vzájemných vlivech mezi národnostmi atd.
To je to jedna z podmínek, proč tato vynikající metoda třídění nelze použít téměř nikde jinde
(druhou a třetí je unikátní situace neklidného působení mnoha národností na velice omezeném
teritoriu a neskutečně přísné sledování tradic a vzorů mistrů z každé školy). 234
Zvláštní názor na roubené kostely karpatského regionu mají badatelé z území dnešního Česka
a Slovenska. Jelikož odborníci z těchto území nemají tak velký osobní vztah k těmto stavbám,
tak je řadí do celoevropského kontextu vývoje. A tím způsobem dostávají možnost posuzovat
o celém regionu, hledat jisté zákonitosti v architektuře jedné či jiné karpatské školy, posuzovat
o sklonu k různým rozsáhlejším tradicím a tendencím. 235
Situace v Česku se dost podobá situaci na Slovensku. Na těchto územích je počet roubených
kostelů velice omezen, protože se velice brzy ve středověku dřevo začalo považovat za méně
kvalitní materiál (zejména v Česku), a dřevěné kostely bývaly nahrazovány zděnými. 236 Proto
v obou státech existují skupiny starších katolických kostelů, počet objektů v nich je však příliš
malý, aby se uvažovalo o nějakém jejich třídění. Kromě toho České historici umění uvažují
o tom, že klasifikace a třídění dřevěných kostelů na těchto území není možné, z toho důvodu,
že jsou to v podstatě slohové stavby, které nemůžeme nějak logicky oddělit od zděné
architektury a uvažovat o nich zvlášť. 237 V dějinách obou států existují kapitoly pozdější vlny
233
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budování dřevěných kostelů, spojené s omezeně vráceným právem protestantů na výstavbu
svých kostelů. To ihned jednoduše určilo druhou skupinu, jak na Slovensku, tak v Česku
(bez ohledu na časové rozmezí). Třetí speciální složka je v obou zemích spojena s výběžky
uplatnění cizí tradice: na Slovensku se pojednává o roubených kostelech známých ukrajinských
škol, především na východě státu, zatímco v Česku neexistovala rozsáhlá cizí roubená tradice.
Místo toho důležité pozice a svoji zvláštní kapitolu v pracích dostalo hrázděné zdivo, a to
z důvodu svého rozšíření na severozápadě a svéráznosti pracovní techniky.
V podstatě se v obou případech (Česko a Slovensko) jedná o seskupení kostelů dle libovolných,
leč v každém jednotlivém případě, zásadních kritérií. 238
Tento přístup může připomínat původní nesoudržné snahy o klasifikaci v Rusku, ale zde tento
přístup, narozdíl od Ruska, je opodstatněn mnohem menším rejstříkem památek, jež by patřily
do vlastních (necizích) tradic. Takové seřazení dřevěných kostelů do skupin nemohlo být
dostačující pro hlubší zkoumání prvků, jelikož nedává možnost hlouběji prozkoumat
jednotlivou památku zařazenou do skupiny, či sledovat proměny estetického pojetí v různých
regionech atd. V případě velice omezeného seznamu památek provést sofistikovanější třídění,
založené například na jednotlivých prvcích, ale ve skutečnosti není možné, za prvé: kvůli
absenci materiálů pro porovnání, za druhé: nemá smysl, jelikož porovnání by stejně jako nyní,
probíhalo v rámci samostatných jednotlivých budov.
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Závěr
Z výše napsaného vyplývá, že klasifikace (bližší rozčlenění – roztřídění) je důležitým a velice
vhodným nástrojem pro hlubší zkoumání dřevěné architektury. Je patrné, proč otázka třídění
dřevěné sakrální architektury již od počátku 20. století zajímala ruské a ukrajinské badatele.
Zajímavým se jeví nekonečný cyklus hlubšího zkoumání a přísnějšího třídění. Z probraných
prací, v rámci zpracování literatury a seznámení se s dochovaným fondem staveb, je zřejmé,
že postupem času se klasifikaci kostelů autoři, badatelé, věnují rigorózněji, sofistikovaněji a
asketicky vyměřují vymezují dané téma, což napomáhá dnešním badatelům lépe nacházet
body, které jsou potřebné pro další hlubší průzkum. Jediné omezení je takové, že třídění musí
být přísné a dostatečně podrobné, a vždy musí být přínosné, užitečné, a ne příliš složité.
Jelikož typologie je krásným nástrojem pro zkoumání jednotlivých staveb a tradic, tak je velice
dobře, když zároveň existuje několik názorů na klasifikaci stejné skupiny staveb, jak je tomu
v Karpatech. Zatímco ukrajinští badatelé kladou největší důraz na určité věci (např. národní
příslušnost), čeští a slovenští badatelé především uvažovali o jiných (např. slohová příslušnost).
A tyto dva pohledy nejsou v rozporu, nýbrž se doplňují. Proto jsou pokusy o nové způsoby
roztřídění vždycky užitečné, přestože občas kvůli tendenci k větší přísnosti jsou příliš složité.
Přestože klasifikace vybudovaná na jediném principu je přiměřeným nástrojem pro zkoumání,
jak to můžeme vidět na příkladě Ruska a Ukrajinské části Karpat, existují případy, kdy
takové třídění není zapotřebí, a to především při takových okolnostech, kdy fond objektů
pro třídění není dostatečně početný, resp. vypovídající. Jedná se v podstatě o to, že vznik
jednotlivých typologií je možný pouze vůči oblastem (územím), ve kterých bývalo těžené
a smýcené dřevo dominující a hlavním stavivem. Pouze v těchto případech při práci tesařů
vznikaly zvláštní způsoby konstrukcí staveb a jejich vybavení, které pak bývaly převzaty
dalšími řemeslníky a tak vznikal rozsáhlý soubor památek s obdobnými charakteristickými
krajovými rysy. V zemích, kde naopak převažovala zděná tradice, malé množství roubených
památek a jejich výchozí orientace na vzor ve zděné architektuře nedovoluje jejich bližší
roztřídění a výzkum v jednotlivých nepočetných skupinách a svádí k neustálému porovnávání
a poměřování, ať již kvalitativnímu nebo kvantitativnímu vůči předlohám ve starších, de facto
archaističtějších dochovaných zděných stavbách. V těchto případech má třídění nejčastěji
utilitární charakter vyjmenování skupin, jež jsou vymezeny na odlišných základech, jak tomu
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v České a Slovenské republice, což není způsobeno nezájmem badatelů ale nepočetností
dochovaného fondu staveb.
Pokud množství památek dovoluje výzkumníkům vybudovat klasifikaci na základě
jednotlivého definujícího bodu, tak největší pozornost musí být kladena právě na výběr tohoto
kritéria (což není vždy jednoduché), které se stane základnou pro celou klasifikaci. Při práci
s jednotlivými klasifikacemi se musí používat především nejnovejší literatura psaná badateli
z regionu, o kterých se pojednává.
Zkoumání a práce s typologiemi dřevěných kostelů (resp. staveb) je nezbytnou části bádání
zasvěcených těmto objektům religiózní a lidové kultury, tvořící součást naší společně evropské
historie a kultury při vědomí rozdílnosti náboženské, národnostní a územní.
Závěrem předkládané práce je vhodné poznamenat, že všechny stavby, které jsem měl možnost
navštívit, tvoří nedílnou součást krajiny a urbanismu a proto mě v rámci tématu přitahovaly k
hlubšímu poznání, které je tímto pokusem o klasifikaci pouze na začátku naznačené cesty
osobního přístupu v rámci mého studia dějin umění.
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Obrazová příloha
1. kostel z roku 1410 v bývalé pevnosti Ples (rus. Плес).
https://dorogi-ne-dorogi.ru/zolotoe-kolco-rossii/ples-zhemchuzhina-volgi.html

2. kostel zasvěcený Vzkříšení sv. Lazara z kláštera v Muromě (rus. Муромский
монастырь)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
1%80%D1%8F

3. kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky ve vsi Borodava (rus. Ризоположения,
Бородава)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_
%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
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%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9
1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%
D0%B9%D0%BB:Church_of_the_Deposition_from_the_Borodav%D0%B0_2009.jpg

4. kostel svatého Jiří v Juksoviči (rus. св. Георгия, Юксовичи)
https://karopka.ru/community/user/13717/?MODEL=355984

5. Kostel Zjevení Páně v Jelgomskem pogostě (rus. Богоявления, Елгомский погост)
https://sobory.ru/photo/265114
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6. kostel Zesnutí Bohorodičky ve vsi Usť-Paděňga (rus. Успения Богоматери, УстьПаденьга)
https://sobory.ru/article/?object=35194

7. kostel svatého Jiří ze vsi Poržinskoje (rus. св. Георгия, Поржинское)
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https://culture-art.ru/wpcontent/uploads/2018/02/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8
%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%B5.-XVII-%D0%B2.%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-XIX-%D0%B2.%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0..jpg

8. kostel sv. Vasilija z Čuchčer'my (rus. св. Василия, Чухчерьма)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8
F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%87%D0%B5%D1%80%D
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1%8C%D0%BC%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Church
_in_Chukcherma.JPG

9. kostel Zmrtvýchvstání Krista z Bil'ukovo (rus. Воскрешения Христа, Билюково)
https://sobory.ru/article/?object=42692

10. kostel sv. Salvátora ve vsi Fominskoje (rus. Спасский, Фоминское)
http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=5838
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11. kostel Proměnění Páně ze Spas-Veža (rus. Спасо-преображенский, Спас-Вежа)
http://www.temples.ru/card.php?ID=3400

12. kostel sv. Mikuláše v Glotovo (rus. Никольский, Глотово)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0
%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8
%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%BE%
D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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13. kostel zasvěcený Kazaňské ikoně Matky Boží z Ilimského ostrogu (rus. Казанский,
Илимский острог)
http://ostrog.ucoz.ru/photo/ilimskij_ostrog/cerkov_kazanskoj_ikony_bozhiej_materi/9
-0-160

14. kostel Zvěstování ve vsi Pustyňka (rus. Благовещения, Пустынька)
https://sobory.ru/photo/165407
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15. kostel Jana Křtitele v Počozerském pogostě (rus. Иоанна Крестителя, Почозерский
погост)
https://lookmytrips.com/597617ddff936735fe07a434/pochozerskii-pogost-ff9367

16. kostel Narození Panny Marie ve vsi Listvenka (rus. Рождения Богородицы,
Лиственка)
https://sobory.ru/photo/238891
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17. Kostel sv. Mikuláše v Kovdě (rus. Никольский, Ковда)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B
A%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0)
#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BD%D1%81%D0
%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5
%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%
D0%B0.jpg

18. kostel sv.Mikuláše v Rebovském pogostě (rus. св. Николая, Ребовский погост)
https://www.spbgasu.ru/uploadfiles/nauchinnovaz/konferenzii/%D0%90%D0%B8%D0%93_%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0
%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2018.pdf
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19. Kostel svaté Barbory v Jandomozero (rus. св. Варвары, Яндомозеро)
http://kizhi.karelia.ru/collection/tserkov-sv-varvaryi-d-yandomozero/3329

20. kostel sv.Mikuláše ze vsi Tuchol' (rus. св. Николая, Тухоль)
https://www.novgorod.ru/read/information/cultutre/woodenarchitecture/vitoslavlici/churches/nikolskaya-tuholya/
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21. Kostel sv. Flora a Lavra ve vsi Megrega (rus. св. Флора и Лавра, Мегрега)
https://bigenc.ru/geography/text/5666745

22. kostel sv.Mikuláše ve vsi Purnema (rus. Никольский, Пурнема)
http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=14152

82

23. kostel ve vsi Kurgominskoje (rus. Кургоминское)
https://sobory.ru/photo/275282

24. kostel sv. Mikuláše v obci Njonoksa (rus. св. Николая, Ненокса)
http://culsevsk.ru/attraction/the-home-church-of-st-nicholas-the-wonderworker/
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25. kostel Zesnutí Panny Marie ve vsi Varzuga (rus. Успения Богородицы, Варзуга)
https://www.culture.ru/objects/1260/khram-uspeniya-presvyatoi-bogorodicy-vvarzuge-murmanskoi-oblasti

26. kostel sv. Petra a Pavla na ostrově Lyčnyj (rus. св. Петра и Павла, остров Лычный)
http://tourism.karelia.ru/useful/kondopoga/lychnyj_ostrov.html
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27. kostel Narození Panny Marie ve vsi Gimreka (rus. Рождения Богородицы, Гимрека)
https://sobory.ru/article/?object=00134

28. kostel Zesnutí Bohorodičky v obci Kondopoga (rus. Успения Богородицы,
Кондопога)
https://wiki-karelia.ru/articles/kultura-regiona/uspenskaia-tserkov/
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29. Kostel archanděla Michaela v Juromském pogostě (rus. Архангела Михаила,
Юромский погост)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A6%D0
%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%85
%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0
%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%
B2_%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B
C%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D
0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.png

30. Kostel Dmitrije Soluňského ve vsi Čelmochta (rus. св. Дмитрия Солуньского,
Челмохта)
http://sacradamus.ru/kholmogorsky_region/derevyannoe-zodchestvo-xolmogorskogorajona-po-materialam-igorya-grabarya.html
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31. Kostel sv. Mikuláše ve vsi Sura (rus. св. Николая, Сура)
https://sobory.ru/article/?object=39065

32. Kostel sv. Mikuláše ve vsi Usť-Jožuga (rus. св. Николая, Усть- Ёжуга)
http://pinezhye.info/srednee-pinezhe/ust-yozhuga

33. Kostel Zvěstování ve vsi Čelmochta (rus. Благовещения, Челмохта)
https://www.dvinaland.org/wordpress/?p=546
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34. Kostel Zmrtvýchvstání ve vsi Kevrola (rus. Воскрешения, Кеврола)
https://sobory.ru/article/?object=27990

35. Kostel sv. Jiří ve vsi Pirinem' (rus. св. Георгия, Пиринемь)
https://sobory.ru/article/?object=44593

36. Kostel sv. Jiljí v Juromském pogostě (rus. св. Ильи, Юромский погост)
http://naov.ru/articles/57_hrami-novoyi-mangazei-turuhanska.html
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37. Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Lampožňa (rus. св. Троицы, Лампожня)
https://regnum.ru/news/2727503.html

38. Kostel Bohorodičky Hodegetrie ve vsi Kimža (rus. Одигитрии, Кимжа)
https://autotravel.ru/otklik.php/6579
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39. Kostel sv. Jiljí v Verkol'ském klášteře (rus. св. Ильи, Веркольский монастырь)
https://monasterium.ru/monastyri/monastery/svyato-artemiev-verkolskiy-muzhskoymonastyr/

40. kostel Nanebevstoupení Páně ze vsi Kušereka (rus. Вознесения, Кушерека)
https://izi.travel/ru/c810-cerkov-vozneseniya-gospodnya-1669-g-iz-s-kusherekaonezhskogo-rayona/ru
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41. kostely Obětování Krista a Proměnění Páně ve vsi Čekujevo (rus. Сретения;
Преображения, Чекуево)
https://sobory.ru/article/?object=37313

42. kostel sv. Klimenta ve vsi Pijala (rus. св.Климента, Пияла)
https://sobory.ru/article/?object=38459
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43. Kostel sv. Petra a Pavla ve vsi Virma (rus. св. Петра и Павла, Вирма)
https://svyatsy.org/churches/respublika_kareliya/belomorskiy_rayon/virma/cerkov_pe
tra_i_pavla_v_virme/

44. kostel Archanděla Michaela ve vsi Archangelo (rus. Архангела Михаила, Архангело)
https://yandex.ru/maps/org/tserkov_arkhangela_mikhaila_v_sele_arkhangelo/134056
5187/?ll=39.101317%2C61.914990&z=16
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45. Kostel sv. Alexije z Edessy ve vsi Kurťajevo (rus. св. Алексия Человека Божьего,
Куртяево)
https://www.sedmitza.ru/text/407846.html

46. kostel sv. Mikuláše ve vsi Berežnaja Dubrova (rus. св. Николая, Бережная Дуброва)
https://sobory.ru/article/?object=10109
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47. Kostel sv. Vladimíra ve vsi Podporožje (rus. св. Владимира, Подпорожье)
https://sobory.ru/article/?object=15241

48. kostel Proměnění Páně ve vsi Turčasovo (rus. Преображения, Турчасово)
https://wikipoints.ru/point/1204

49. kostel Zjevení Páně ve vsi Pole (rus. Богоявления, Поле)
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https://sobory.ru/article/?object=19593

50. kostel Proměnění Páně ve vsi Nimeňga (rus. Преображения, Нименьга)
https://sobory.ru/article/?object=15266

51. Kostel sv. Paraskevy ve vsi Šujerěckoje (rus. Пятницкая, Щуерецкое)
https://sobory.ru/article/?object=36127
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52. Kostel sv. Klimenta ve vsi Usť-Koža (rus. св. Климента, Усть-Кожа)
http://arni.petrsu.ru/2014/tb7039.html

53. Kostel Tichvinské ikony Bohorodičky ve vsi Věrchovje (rus. Тихвинская, Верховье)
http://arni.petrsu.ru/2014/tb7223.html
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54. Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Paběrěžskoje (rus. св. Троицы, Пабережское)
https://sobory.ru/article/?object=38088

55. Kostel Nejsvětější Trojice ve vsi Podporožje (rus. св. Троицы, Подпорожье)
https://sobory.ru/article/?object=37315
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56. kostel sv. Mikuláše ve vsi Začačje (rus. св.Николая, Зачачье)
http://www.emezk.ru/forum/topic.aspx?topic_id=32

57. kostel sv. Jiljí ve vsi Rostovskoje (rus. св. Ильи, Ростовское)
https://sobory.ru/photo/363567
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58. Kostel sv. Mikuláše ve vsi Gridinskoje (rus. св. Николая, Гридинское)
http://verenitsa.ru/post_102

59. Kostel Zmrtvýchvstání ve vsi Kozlovskoje (rus. Воскресения, Козловское)
https://yandex.ru/maps/org/tserkov_voskreseniya_khristova_v_kozlovskoy/17225402
51/gallery/?ll=42.841776%2C61.100417&photos%5Bbusiness%5D=1722540251&p
hotos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A87982450&z=16
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60. Kostel Zesnutí Panny Marie ve městečku Vel'sk (rus. Успения, Вельск)
https://sobory.ru/photo/397255

61. Nedochovaný kostel sv. Mikuláše ve vsi Šelěksa (rus. Николая, Шелекса)
https://sobory.ru/article/?object=38968
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62. Nedochovaný kostel sv. Joachima a Anny ve vsi Moržegory (rus. св. Иоакима и Анны,
Моржегоры)
https://sobory.ru/article/?object=34278

63. kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky ve vsi Vytěgra (rus. Ризоположения,
Вытегра)
http://sg-vytegra.cerkov.ru/chasovnya-rizopolozheniya-presvyatoj-bogorodicy/

101

64. kostel Proměnění Páně ve vsi Kiži (rus. Преображения, Кижи)
http://spp.lfond.spb.ru/russia/memorials/118

65. kostel Nejsvětější Trojice v Klimeckém klášteře (rus. св. Троицы, Климецкий
монастырь)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8
F%D1%82%D0%BE%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D
0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8
C

66. kostel Zjevení Páně ve vsi Paltoga (rus. Богоявления, Палтога)
https://sobory.ru/article/?object=05926

67. Nedochovaný kostel Zesnutí Bohorodičky ze vsi Děv'jatiny (rus. Успения, Девятины)
https://sobory.ru/article/?object=11836
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68. Nedochovaný kostel sv. Mikuláše ve vsi Ošta (rus. св. Николая, Ошта)
https://sobory.ru/article/?object=35388

69. kostel sv. Mikuláše ve vsi Ljavlja (rus. св. Николая, Лявля)
https://svyatsy.org/churches/arhangelskaya_oblast/primorskiy_rayon_vklyuchaya_sev
erodvinsk_i_soloveckie_ostrova/horkovo_lyavlya/cerkov_nikolaya_chudotvorca_v_l
yavle/
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70. kostel sv. Jiří ze vsi Veršina (rus. св. Георгия, Вершина)
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g298499-d6491272i339469039-Small_Korela_Wooden_Architecture_and_Folk_Art_MuseumArkhangelsk_Arkhang.html

71. kostel Nejsvětější Trojice v obci Njonoksa (rus. св. Троицы, Ненокса)
https://arch-heritage.livejournal.com/1802159.html
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72. kostel Zesnutí Bohorodičky ve městě Kem' (rus. Успения, Кемь)
https://sobory.ru/article/?object=03368

73. kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky v muzeu Kiži (rus. Покровская, Кижи)
https://russian-church.ru/viewpage.php?cat=kareliya&page=52
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74. kostel Položení roucha Přesvaté Bohorodičky ve vsi Zaostrov'je (rus. Покровская,
Заостровье)
https://arch-heritage.livejournal.com/1591424.html

75. kostel Zjevení Páně ve vsi Ljadiny (rus. Богоявления, Лядины)
https://arch-heritage.livejournal.com/2599141.html

76. nedochovaný kostel sv. Jiljí ze vsi Čuchčer'ma (rus. Ильи, Чухчерьма)
https://sobory.ru/article/?object=34068
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77. kostel Narození Jana Křtitele ve Širokovém pogostě (rus. Рождества Иоанна
Предтечи, Ширков погост)
https://sobory.ru/photo/297482
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78. kostel Tichvinské ikony Bohorodičky ve městě Toržok (rus. Тихвинская, Торжок)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D
0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B
6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%
D0%B8_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA)

79. kostel Petra a Pavla ve vsi Ratonavolok (rus. Петропавловская, Ратонаволок)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%
BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%
D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%BA)
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80. Kostel sv. Vasilija ze vsi Čerče (ukr. Василія Великого, Черче)
https://sobory.ru/article/?object=20958

81. Kostel sv. Mikuláše ve vsi Gusnyj (ukr. Миколая, Гусный)
https://www.liveinternet.ru/users/2673728/post80192858/
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82. Kostel sv. Jana Evangelisty ve vsi Skorylu (ukr. Іоанна Богослова, Скорики)
https://sobory.ru/article/?object=35445

83. Kostel sv. Mikuláše ve vsi Slyvky (ukr. Миколая, Сливки)
http://decerkva.org.ua/fra/slyvky.html
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84. Kostel Panny Marie ve vsi Matkiv (ukr. Пресвятої Богородиці, Матків)
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/70826_cerkov-sobora-presvyatoybogorodicy-matkov.htm

85. Kostel ve vsi Roztoka (ukr. Розтока)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cerkev_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Roztoka)
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86. Kostel ve vsi Mochnate (ukr. Мохнате)
http://decerkva.org.ua/mokhnate.html

87. kostel sv. Jiří ve vsi Drogobyč (ukr. Юра, Дрогобич)
https://anga.ua/ru/sights/sobor_sviatoho_yura.html
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88. kostel narození Panny Marie ve městečku Chotynec v Polsku (pol. Cerkiew Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy, Chotyniec)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej
_Bogurodzicy_w_Choty%C5%84cu

89. kostel sv. Mikuláše ve vsi Krivka (ukr. Миколайе, Кривка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B
E_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B8
%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%
D0%B2%D0%BA%D0%B8
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90. kostel sv. Františka z Assisi v Hervartově
https://slovakia.travel/hervartov-kostol-sv-frantiska-z-assisi

91. kostel Všech svatých v Tvrdošíně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Tvrdo%C5%
A1%C3%ADn)
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92. kostel sv. Alžběty ze Zábreže
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:M%C3%BAzeum_oravskej_dediny_Zuberec_
-_Brestov%C3%A1_(10).jpg

93. kostel sv. Jiří v Trnově u Žiliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(Trnov
%C3%A9)#/media/Soubor:Zilina,_kostol_svateho_Juraja.jpg
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94. kostel sv. Lukáše Evangelisty v Brežanech u Prešova
https://www.travelguide.sk/cze/turisticke-zajimavosti/chram-svateho-lukasaevanjelistu-brezany_345_1.html

95. kostel v Leštinách
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Le%C5%A1tiny)
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96. kostel sv. Michala v Istebné
http://drevenekostely.tode.cz/kostely/0cizi/istebne/istebne.html

97. kostel Nejsvětější Trojice v Kežmarku
https://www.justride.cz/tipy-na-vylet/dreveny-kostel-kezmarok
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98. kostel v Hronsku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Hronsek)

99. kostel v Svatém Kříži (z Paludzi)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Kr%C3%AD%C5%BE

100.

kostel sv.Jana Křtitele ve Slavoňově
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Slavo
%C5%88ov)

101.

kostel Božího Těla v Gutech

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Bo%C5%BE%C3%ADho_T%C4%9Bla_(Guty)

102.

kostel v Loučné Hoře u Nového Bydžova

https://www.cestyapamatky.cz/cestopisy-cesko/kostel-v-kozichu-v-loucne-hore
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103.

kostel sv. Jana Křtitele v Lipně

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Lipn%
C3%A1)

104.

kostel Jana Nepomuckého v Klepáčově

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(
Klep%C3%A1%C4%8Dov)
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105.

kostel svatého Mikuláše ve vsi Veliny

https://veliny.cz/turista/kostel-sv-mikulase/
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