Drevený kostolík

Kontakt

svätého Michala Archanjela

Obecný úrad Ruská Bystrá, okres Sobrance
adresa: Ruská Bystrá 19, 072 64 Podhoroď
telefón: 056/6584071
Mestské informačné centrum Michalovce
e-mail: mic@ba.telecom.sk
web: www.zemplininfo.sk

Morské oko vo Vihorlatských vrchoch
Foto: Petro

Infoicentrum MiC KOŠICE –
Regionálne turistické a informačné centrum Košice
e-mail: info@MiCKOSICE.sk
web: www.MiCKOSICE.sk

Agentúra
na podporu
regionálneho
rozvoja Košice,
n. o.

Zemlínska Šírava
Foto: Ján Lacika

vytlačené v rámci projektu ikarus (intenzívnejšia
komunikácia a spolupráca aktérov regionálneho
rozvoja ukrajiny a slovenska)

projekt je spolufinancovaný z nórskeho finančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu slovenskej
republiky

Vinianske jazero
Foto: sirava.sk

d i z a j n a f o t o    š o m š á k

Inovce
Obec Inovce sa nachádza v bezprostrednej blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice severne od mesta Sobrance.
Prelínanie východnej a západnej kultúry v regióne východného Slovenska, podmienilo vznik cenných stavebných
pamiatok, medzi ktoré patrí aj jedinečný drevený kostolík
svätého Michala Archanjela v obci Inovce. Kostolík – jedna
z najmenších drevených cerkví – pochádza z roku 1836 a je
stále funkčný. Pravidelne sa tu konajú liturgické obrady
a jeho vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď. Vďaka svojej výnimočnosti bol v roku 1968 vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku (spolu s ostatnými 26 drevenými chrámami zo Šariša a Horného Zemplína).
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Drevené kostolíky

Morské oko Prírodné jazero Morské oko, nachádzajúce sa
v hlbokých bukových lesoch Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto pohoria a nemá obdobu vo vulkanických pohoriach Európy.

Dôvodom pre stavanie drevených kostolíkov boli pravdepodobne tradície stavania drevených kultových objektov v predkresťanskom období. Boli podmienené dostatkom kvalitného
dreva ako stavebného materiálu a možnosťou pomerne
rýchleho premiestnenia celej komunity, vrátane chrámu, ak
sa komunita ocitla v ohrození.

Morské oko leží v nadmorskej výške 618 m. Jeho dĺžka je
približne 750 m a hĺbka 25 až 28 m. Napája ho 6 potokov
a niekoľko periodických tokov. Prebytočnú vodu z jazera
odvádza potok Okna. V blízkosti Morského oka sa nachádza
turisticky atraktívne miesto Sninský kameň, s nádherným
výhľadom na krajinu údolia Cirochy, Vihorlatské lesy a Východoslovenskú nížinu.
Zemplínska Šírava alebo ako sa jej s obľubou na Slovensku
hovorí „Východoslovenské more“ sa nachádza neďaleko mesta
Michalovce pod výbežkami Vihorlatských vrchov. Má dĺžku
11 km, šírku 3,5 km a rozloha vodnej nádrže je 33 km2. Priemerná hĺbka je 9,5 m, maximálna hĺbka je 16,5 m. Priemerná
ročná teplota je 9 – 10 °C.
Zemplínska Šírava je dvanásta najväčšia jazerná plocha v Európe a má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie,
letné a zimné vodné športy a rybolov. Je ideálne miesto pre
relax, šport, zábavu a turistiku. Na jej brehoch je 7 rekreačných stredísk so širokou paletou služieb. Žije tu množstvo
chránených druhov vodného vtáctva a rastlinstva.
Vinianske jazero je pridruženým strediskom Zemplínskej
Šíravy, nachádza sa v katastri obce Vinné, 11 km od Michaloviec. Leží v malebnom prírodnom prostredí, obkolesené
hustými lesmi, napájané prameňmi Vihorlatských vrchov.
Plocha prírodného jazera je pomerne malá a vyznačuje sa
mimoriadne teplou vodou.
Trávnaté pláže, teplá voda, detské ihriská a široká ponuka
reštauračných zariadení robia toto stredisko veľmi obľúbeným. V zimných mesiacoch sa z Vinianskeho jazera stáva
prírodné klzisko vhodné pre rekreačné korčuľovanie.

Drevený kostolík svätého Michala Archanjela je trojpriestorová zrubová stavba s veľkou valbovou strechou so šindľovou
krytinou, postavená na nízkej podmurovke. Svätyňa je zaujímavo hrotito ukončená a na strešnej konštrukcii nad ňou
sa nachádza malá strešná vežička. Väčšia loď má štvorcový
pôdorys a babinec tvorí zrubová konštrukcia, nad ktorou
čnie západná veža. Obe veže sú ukončené cibuľkami s trojramennými krížmi. Pri kostolíku stojí samostatná zvonica.

Interiér
Hlavný vchod do chrámu tvoria jednokrídlové dvere s pôvodným kovaním. Umožňujú vstup do babinca a chrámovej
lode, skromne osvetlenej dvomi okienkami, nachádzajúcimi
sa na južnej a severovýchodnej strane. Okienko z juhu je vsadené do hlbokej niky prelamujúcej nízko zostupujúci strešný
plášť. Stavba byzantského obradu a jej výzdoba je príkladom
ovplyvňovania barokovou a klasicistickou architektúrou
a maľbou 19. storočia.

Ikonostas
Výnimočnosťou ikonostasu z polovice 19. storočia je jeho
asymetria a neúplnosť z dôvodu malej šírky a výšky východnej steny lode. Atypické je vyrezávanie bielo-zlatých
cárskych dvier z obdobia vzniku cerkvi, ako aj riešenie
rezbárskej dekorácie stĺpikov ikonostasu i rámov hlavných
ikon. Všetky ikony i prestol vo svätyni sú poznačené vplyvom
západnej maľby a tým sa odlišujú od klasického prístupu
k ikonopisnej tvorbe.

Z dôvodu malej šírky aj výšky východnej
steny lode je ikonostas osadený s neúplným
ikonografickým programom. Chýba mu horná
časť s pásom prorokov a Kalváriou. Neúplnosť
a asymetrické osadenie ikonostasu je zriedkavým
a zaujímavým riešením interiéru kostolíka.

