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  Návštevníci katedrály budú môcť vidieť zrekonštruované múry kostola s výklenkami z obdobia
gotiky, ktoré sa našli pod podlahou dnešného Dolného kostola.        Výsledky archeologických
výskumov v Katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade bude môcť vidieť aj verejnosť.  
Biskupstvo pripravuje stálu prezentáciu, ktorá bude novou atrakciou pre návštevníkov hradu.
Pozrieť si tu budú môcť zrekonštruované a osvetlené múry kostola s výklenkami z obdobia
gotiky, ktoré sa našli pod podlahou dnešného Dolného kostola. „Budú pod sklom, schváliť to
však najprv musia pamiatkari,“ informoval agentúru SITA nitriansky diecézny biskup Viliam
Judák. Až po ich súhlase sa môže začať pracovať na realizácii prezentácie.    Archeologický
výskum v katedrále priniesol mnohé zaujímavé nálezy. Možno sa tu našiel hrob svätého
Svorada – patróna Nitry, no nedá sa to jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť. Pod podlahou kostola
bolo aj vyše 20 stredovekých hrobov. Nevšedným objavom bola kostra nedonoseného
novorodenca, pochovaná v drevenej rakvičke. V hroboch sa našli zvyšky odevu, ruženca či
kožené topánky.    Návštevníci katedrály budú môcť vidieť to, čo sa našlo pod úrovňou zeme.
Zo sedílií - teda sedadiel vo výklenku v múre - uvidia len spodnú časť, kde mal sediaci položené
nohy. „Priznám sa, že som z toho trošku smutný a mám strach, že bežný návštevník tomu
veľmi rozumieť nebude,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre
Matej Ruttkay.    Tento rok chcú archeológovia na hrade preskúmať gotickú hradnú priekopu a
Kaplnku svätého Emeráma. 

Nájsť by chceli architektúru z obdobia Veľkej Moravy. Nevzdávajú sa ani nádeje, že sa im raz
podarí objaviť aj prvý kresťanský kostol na našom území, ktorý dal podľa písomných prameňov
postaviť knieža Pribina v roku 833. „Výskum v 30-tych rokoch sa v kaplnke dostal len po určitú
úroveň a nie až po spodok archeologických vrstiev. My si od toho dosť veľa sľubujeme, pretože
by sme mohli nájsť práve tie zaujímavé staré veci,“ hovorí Ruttkay. Predošlé výskumy doložili,
že veľkomoravská architektúra na tomto mieste bola. „Žiaľ, je to tak rozbúrané novšími zásahmi
za tých tisíc rokov, že sa veľmi ťažko identifikuje,“ podotkol Ruttkay. Hradný kopec zo toto
obdobie narástol až o 13 – 14 metrov.    
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