Cyklistický výjazd
Románsko-gotický kostol
Svinica
Realizoval:
Cykloturistický klub LEŠŤAN
Termín výjazdu:
19.-20.04.2013
Trasa presunu:
-KE-Slanec-Kožuchov-Trebišov-Dargov-Svinica-KE
Dĺžka presunu:
126 km
Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentácie:
- text – http://www.apsida.sk/c/380/svinica
- fotografie – MVDr. Michal Ondovčík.

Svinica
Patrocínium: nedochovalo sa, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Vznik: polovica 12. storočia
Poloha: v opevnenom areáli na kopci nad obcou
Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s polygonálnym
uzáverom presbytéria a predstavanou západnou vežou
História
Pôvodný románsky kostolík postavili v polovici 12. storočia na okraji
stredovekej dediny. Išlo o jednoduchú stavbu s obdĺžnikovou loďou a
polkruhovou apsidou.
V priebehu prvej polovice 14. storočia bol kostol rozšírený, pravdepodobne už
pre potreby paulínov, ktorí si v tejto lokalite postavili kláštor, pričom
pôvodná dedina sa začala presúvať do údolia. Románska loď tak bola
predĺžená západným smerom a ukončená mohutnou vežou, vtedy ešte len
dvojposchodovou.
V 15. storočí zbúrali románsku apsidu a nahradili ju predĺženým päťbokým
presbytériom. Okrem toho bola veža zvýšená o tri poschodia a upravená na
obranné účely. V 16. storočí pristavali k severnej stene lode ďalší priestor,
pravdepodobne sakristiu alebo kaplnku.
Kompletnou rekonštrukciou prešiel kostol v 70. rokoch, nástenné maľby boli
reštaurované v rokoch 1992 – 1993.
Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka svojej polohe a vysokej päťposchodovej veži,
prevyšujúcej aj okolité stromy výraznú krajinnú dominantu, viditeľnú
zďaleka.
- Na južnej stene sa zachoval pôvodný románsky portál, ukončený
trojuholníkovým štítom, ktorý je ozdobený stúpajúcim oblúčikovým vlysom.
- Na pravo od portálu je pôvodné románske štrbinové okno a vedľa neho
zvyšok
ďalšieho.
- Na juhozápadnom nároží lode sa zachovala nárožná konzola v tvare
zvieracej hlavy. Ide o prvok, ktorý nachádzame na románskych kostolíkoch
(Boldog, Bernolákovo aŠtvrtok na Ostrove), v tomto prípade je však na nároží
už predĺženej gotickej časti lode.

- Po sakristii alebo kaplnke na severnej strane zostali len obvodové múry
vyčnievajúce len pár desiatok centimetrov nad úroveň terénu.
- V interiéri kostola sa zachovali hodnotné fresky z polovice 14. storočia v
taliansko-byzantskom štýle. Hlavným motívom je Posledný súd, pričom sa
zachovali na naše pomery nezvyčajne drastické výjavy mučenia hriešnikov.
- Na južnej fasáde lode sú zvyšky malieb z 15. storočia.
Súčasný stav
Na prvý pohľad už trocha vidieť, že od poslednej opravy kostolíka ubehlo
približne 30 rokov, stále však je v pomerne dobrom stave. V interiéri sa
nachádza expozícia k dejinám obce i samotného chrámu. Od roku 1991 sa
tu konajú aj koncerty a prehliadky chrámových zborov a spevokolov v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Kostol sme navštívili koncom augusta
2007 a v decembri 2009.
Bohoslužby: nie
Praktické informácie
Obec Svinica (maď. Petöszinye) sa nachádza 20 km východne od Košíc na
ceste do Michaloviec. Kostol sa nachádza nad dedinou, jeho vysoká veža je
dobrým orientačným bodom. Naľavo od schodov vedúcich ku kostolu stojí
fara Reformovanej kresťanskej cirkvi, kde sa môžete opýtať na kľúče od
kostola.
GPS: 48.735332813, 21.458991766
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