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Vážení čitatelia,
prítomné číslo nášho periodika pokračuje v dobrej tradícii tematickej špecializácie
svojho obsahu. Tentoraz sa zameriava na oblasť výtvarných pamiatok – teda pamiatok
sochárstva, maliarstva či umeleckých remesiel, vrátane ich väzby na architektonické nosiče. Napriek možnému zdaniu istého postavenia výtvarných pamiatok „v ústraní“, snáď
vyplývajúcemu z menšej frekvencie v každodennej agende pamiatkových úradov, tvoria v skutočnosti rovnocennú súčasť pamiatkového fondu, adekvátnu napohľad dominujúcim nehnuteľným, urbanisticko-architektonickým pamiatkam a archeologickému
dedičstvu. Svojím spôsobom bývali, ale vlastne aj sú najohrozenejšie – a to práve z dôvodu ich mobilnosti, zraniteľnosti, ale aj pokušeniu niektorých jednotlivcov, ako o tom
svedčia vlny scudzení v období deväťdesiatych rokov.
Teší nás, že tematický okruh výtvarných pamiatok môžeme otvoriť príspevkami
o najnovších výskumoch a reštaurovaní naozaj výnimočných a exponovaných stredovekých pamiatok – oltára v Spišskej Kapitule (Ingrid Ciulisová) a nástenných malieb
z územia Gemera a Malohontu, o ktorých (spolu s ďalšími) informujú metodičky pamiatkového dohľadu Andrea Moravčíková a Katarína Damjanovová. Špecifický pohľad
technológa na problematiku pigmentu gotických výtvarných diel podáva Jana Želinská.
Obdobie renesancie zastupuje monografický pohľad na jeden pamätník individuálnej osobnosti, zachovaný neďaleko Bardejova, patriaci medzi prvé u nás (Petr Švanda). V teritóriu severovýchodného Slovenska zotrváme vďaka dobrej správe o kontinuálnom reštaurovaní gréckokatolíckych pamiatok, tentoraz z cerkvi sv. Michala
Archanjela v šarišskej Fričke, ktorú prináša Emília Rudinská a kolektív.
Pokračujúci výskum pamiatok baroka stredoslovenských banských miest popri už
pomerne známej Kremnici (Adriana Reťkovská a kol.) priniesol nález, autorsky zaraďujúci
dosiaľ anonymný obraz na hlavnom oltári farského kostola vo Vyhniach (Andrea Gregová).
K obdobiu historizmov druhej polovice 19., resp. začiatku 20. storočia prináša Patrik
Baxa novozistené podrobnosti o premenách bočných oltárov Dómu sv. Martina v Bratislave, jedného z našich najvýznamnejších príkladov rekonštrukčných prístupov v intenciách uvedeného obdobia a názoru. Tematicky k tomu nadväzuje preklad z dobovej
publicistiky na tému reštaurovania (Henrich Fieber, 1912), pripravený Petrom Budayom.
Napredujúca doba vyvolala hodnotenie a polemizovala dovtedy prevládajúcu metódu
purizmu. Premostenie k prvej polovici 20. storočia potom tvorí štúdia Tomáša Kowalského, mapujúca vznik prvých pomníkov sprítomňujúcich Ľudovíta Štúra. Pokladáme
za dôležité, že aj oblasť ochrany pamiatkového fondu prispieva k tohtoročnému 200.
výročiu narodenia tejto dominantnej osobnosti národného obrodenia. Iné veľké výročie
späté s terajším rokom – ukončenie druhej svetovej vojny má ohlas v príspevku Ľuboša
Haršányho. Venuje sa následným peripetiám kultúrneho dedičstva, a to na príklade kaštieľa v Adamovciach (dnes Adamovské Kochanovce), konfiškácie imania jeho majiteľov
a činnosti Národnej kultúrnej komisie. Táto, ustanovená celoštátnym zákonom (1946)
na zabezpečenie a správu aspoň najvýznamnejšieho kultúrneho majetku a fondov
v nových povojnových podmienkach, v skutočnosti (na Slovensku činná od mája 1948)
sa premenila na „inštrument“ v rukách rozhodujúcich politických orgánov, teda uplatňovala praktiky mnohokrát vzdialené dobru samotných pamiatok. Vedeckovýskumnú
časť tvorí aj pohľad do aktuálnej témy digitalizácie kultúrneho dedičstva – hnuteľných
kultúrnych pamiatok (Peter Brunčák a Jana Haličková).
Každoročnou slávnosťou na poli ochrany kultúrneho dedičstva je odovzdávanie
Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, udeľovanej vynikajúcim pracovníkom za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Laureáti za rok 2015 – Ing. arch. Mária Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia
doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam
patria k popredným osobnostiam profilujúcim a ovplyvňujúcim smerovanie našej disciplíny. Ako mimoriadnu, z externého prostredia plynúcu a tým vzácnejšiu poctu vnímame udelenie Ceny Fra Angelico generálnej riaditeľke PhDr. Kataríne Kosovej. Laureátke
ju priznala Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska.
Reštaurátorovi Albertovi Leixnerovi patrí nesporná zásluha o záchranu a prezentáciu nejednej pamiatky starého umenia Slovenska, napr. v Banskej Štiavnici, Bytči, Devíne, Žípe a inde. Reštaurátorská tvorba je témou návratu Magdy Brázdilovej.
Takisto nové knižné publikácie, recenzované v prítomnom čísle, sú venované pamiatkam výtvarného umenia a ich zberateľstvu, ale aj umeleckoremeselným súčastiam architektúry na príklade ich topografie v meste Krupina. Popri ďalších správach
o podujatiach v uplynulom období uzatvárajú obsah, ktorý teraz predkladáme do Vašej láskavej pozornosti a ku kritickej reflexii.

Tomáš Kowalski
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Archanjel Michal vážiaci duše
zo Spišskej Kapituly1

Ve d a a v ý s k u m

INGRID CIULISOVÁ

I

novácie, uvádzané nizozemskými majstrami 15. storočia,
našli v strednej Európe, tak ako aj inde, širokú odozvu.
Avšak reakcie regionálnych majstrov na nový repertoár obrazových foriem, motívov, ikonografických typov a techník
boli rozdielne. Jednou z možností domácich maliarov bolo
verne reprodukovať zvolený model, prístup zďaleka nie ojedinelý v európskom umení 15. storočia. Kópie tohto druhu
bezpochyby uľahčovali asimiláciu umeleckých inovácií.
Zhotovovanie kópií, ktoré reprodukovali v celku alebo čiastočne, diela nizozemských majstrov, bolo jednou z charakteristických čŕt nizozemského umenia neskorého 15. storočia.
V pozadí stáli najmä tí klienti, ktorí programovo objednávali
kópie dobre známych umeleckých diel. Diel, ktorých spirituálna alebo materiálna hodnota bola jednoznačne daná.2
Napríklad práce Rogiera van der Weyden, ako sú mariánsky
„Miraflores“ oltár, alebo oltár sv. Jána (obe diela v Berlíne,
Staatliche Museen), boli kopírované viac ako päťdesiat rokov
potom, ako boli namaľované. Tiež kópie Rogierovi pripisovaných obrazov Svätý Lukáš maľuje Máriu s dieťaťom a Snímanie z kríža boli namaľované v neskorom 15., a potom aj v 16.
storočí.3

Málo skúmaným príkladom takéhoto vedomého kopírovania módneho vzoru nizozemského maliara 15. storočia
je maľba zo Spišskej Kapituly. Je centrálnym obrazom oltára sv. Michala, triptychu s dvomi pármi krídel, a prezentuje
archanjela Michala vážiaceho duše [Obr.1].4 Doposiaľ známe
archívne materiály prinášajú iba málo informácií o tomto
pozoruhodnom diele. Najstaršou archívnou zmienkou sa
zdá byť správa o posviacke Kostola sv. Martina, napísaná
v roku 1478 istým Mikulášom, ktorý bol v Kapitule kanonikom a lektorom. Z jeho textu sa dozvedáme, že po dlhom
období renovácie bol Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule dňa 25. októbra 1478, na sviatok sv. mučeníkov Krišpína
a Krispiniána, slávnostne posvätený. Pri tejto príležitosti tu
bolo inštalovaných a posvätených jedenásť oltárov, včítane
oltára sv. Michala.5
Svätý Michal vážiaci duše zo spišskokapitulského oltára
[Obr. 2] je kópiou figurálneho výjavu z ústrednej tabule oltára Posledného súdu v Beaune spájaného s menom Rogiera
van der Wyeden a jeho dielne [Beaune, Museé de l´Hôtel-Dieu, Obr. 3].6 Avšak kým Weydenov monumentálny oltár
prezentuje viaceré scény z Posledného súdu, anonymný
autor spišskokapitulského obrazu prevzal iba jeden izolovaný motív: postavu sv. Michala. Psychostáza je v Kapitule
podaná ako ceremoniálny akt. Frontálne situovaný Michal
s rozprestretými krídlami drží v pravej ruke rovnoramennú
pákovú váhu, zatiaľ čo jeho ľavá ruká je pozdvihnutá v geste,
zdôrazňujúcom, že proces váženia prebieha nezávisle. Jeho
postava je situovaná v priestore, kde sa nebeské stretáva
s pozemským. Je oblečený ako diakon-kaplán asistujúci Kris-

2

Obr. 1. Oltár sv. Michala, okolo 1478, drevo, polychrómia, upravované
v roku 1889, Kostol sv. Martina, Spišská Kapitula. Foto: Archív Ústavu
dejín umenia SAV / Pavol Breier.

tovi pri svätej omši: má odetú albu, štólu prekríženú na hrudi, a brokátový pluviál vpredu zopnutý sponou. Na hlave má
perlový diadém. Ľavou nohou vykračuje smerom k divákovi,
upierajúc svoj zrak na Krista na nebesiach, ktorý rozhoduje
o osude každej súdenej duše. Keďže tu neexistuje žiadna bariéra medzi archanjelom a divákom, je divák postavený do
pozície hriešnika čakajúceho na verdikt oddeľujúci vyvolených od zatratených. Vo svojej fyziognómii, postoji, odeve,
ako i atribútoch je Michal skutočne veľmi podobný vážičovi
duší z Beaune. Bližší pohľad však prezrádza, že spišskokapitulská maľba sa v jednotlivých detailoch od svojho vzoru aj
značne odlišuje.
Napríklad, akt váženia sa v Kapitule odohráva v interiéri
a nie v prostredí asociujúcom výsek krajinnej scenérie, ako je
tomu na Weydenovom obraze. Na rozdiel od Rogiera, anonymný maliar sa rozhodol vyobraziť skoršiu fázu procesu váženia: na jeho obraze miska váh s modliacou sa dušou je len
o niečo ťažšia ako tá, v ktorej sa nachádza diabolská kreatúra.
Váhy sú v detailoch trocha odlišné a kruhový prstenec šnúry,
na ktorej sú zavesené, má Michal navlečený na palci pravej
ruky. Archanjelova silueta je jasne odvodená z Weydenovej predlohy, ale jeho hlava je k telu proporčne príliš malá
a vertikála jeho asketickej figúry je na kapitulskej maľbe viac
zdôraznená. Archanjel stojí na šachovnicovom pavimen-
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te pred dekoratívnym obložením,
ktoré na obraze v Beaune chýba.
Rovnako tam chýba aj zlaté brokátovanie, ktoré vypĺňa hornú časť
spišského obrazu. Obidve diela sa
tiež odlišujú v interpretácii vlastného výjavu Psychostázy. Kapitulský
majster pozmenil Rogierovu predlohu v dôležitom bode kompozície:
na jeho obraze cnosť váži viac ako
hriech. Miska váh s modliacou sa
ľudskou dušou klesá k zemi, zatiaľ
čo u Rogiera cnostná duša stúpa
k nebesám. Absentuje tu aj ľudská
figúra, ktorá na beaunskom obraze
znázorňuje hriech. Je nahradená
postavou diabla, ktorý v prípade
Rogierovho vyobrazenia Posledného súdu celkom chýba. Naviac, Michalove krídla nie sú krídlami z papagájích pier a evidentné sú aj isté
posuny v pozícii archanjelových
rúk a prstov. Hoci neznámy kopista
sa snažil uplatniť inovácie charakteristické pre nizozemských majstrov
15. storočia, jeho práca nesie znaky
tradičných postupov. Napríklad,
Michalova tvár [Obr. 4] je síce inšpirovaná nizozemskou predlohou,
inkarnát a jednotlivé črty tváre však
postrádajú Weydenov zmysel pre
realistické zobrazenie. Svetlé vlasy,
padajúce v dekoratívne usporiadaných vlnách na Michalove plecia,
prispievajú k idealistickému výrazu
figúry. To však nemožno povedať
o všetkých častiach maľby. Dekoratívne panelovanie je maľované
spôsobom, ktorý signalizuje úsilie
o realistické podanie zobrazovaného materiálu. Je to tak aj v prípade
bohatej výzdoby Michalovho brokátového pluviálu, ktorého maľba
svedčí o veľkej pozornosti, ktorú
neznámy maliar venoval otázkam
svetla a tieňa. Anonymný maliar
sa tiež snažil aplikovať maliarske
postupy nizozemských maliarov.
V prípade maľby Michalovej alby
uplatnil odstupňovanie tónov
a podmaľbu, použijúc odtieň sivej
za účelom zdôraznenia modelácie
záhybov odevu. Dekoratívne koncipované záhyby archanjelovho
rúcha sú však viac grafickejšie, ako
je to u Rogiera. Napriek všetkému,
záver sa zdá byť jednoznačný: kapitulský majster mal k dispozícii
sprostredkujúci model, z ktorého
vychádzal pri svojej maľbe.7
Ako je známe, zbierky kresieb,
či už záznamových kresieb, prípravných štúdií, alebo kresieb určených
na prezentáciu pre prípadných objednávateľov, tvorili dôležitú súčasť
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Obr. 2. Ústredná tabuľa oltára, okolo 1478, 150 × 73 cm,
Kostol sv. Martina, Spišská Kapitula. Foto: Miroslav Hain.

Obr. 3. Rogier van der Weyden a dielňa: Ústredná tabuľa
oltára Posledného súdu v Beaune (detail), 1446 – 1452; 212
× 101 cm, Beaune, Musée de l‘Hôtel-Dieu. Repro: Ingrid
Ciulisová (ed.), Artistic Innovations and Cultural Zones (VEDA,
Peter Lang), Frankfurt am Main 2014.

Monument revue 1 / 2015

výbavy každej nizozemskej maliarskej dielne 15. storočia. Predpokladá sa, že mladí maliari v čase svojej
odbornej prípravy venovali veľkú
pozornosť budovaniu vlastnej kolekcie, najčastejšie kopírovaním
ukončených diel majstrov, u ktorých sa učili. Dovtedy, kým sa sami
stali majstrami, pracovali zvyčajne
v dielňach iných majstrov a ich vandrovky boli zacielené predovšetkým na osvojenie si všetkých súčastí maliarskeho remesla. Zbierky
modelových kresieb využívali majstri a ich asistenti najmä pri vlastnej
práci, ale tiež v prípade potreby jej
prezentácie pri komunikácii s potenciálnym objednávateľom.8 Tieto zbierky sa dedili z generácie na
generáciu a bolo to hlavne vďaka
živej cirkulácii dielenských kresieb,
že sa módne kompozície mohli uplatniť v pomerne krátkom časovom
odstupe od vzniku originálov aj na
veľmi vzdialených miestach. O dielenských praktikách stredovekých
maliarskych dielní v strednej Európe sme však, žiaľ, málo informovaní. Známe a prístupné archívne
materiály z tohto obdobia týkajúce
sa Spišskej Kapituly len málo vypovedajú o tom, ako maliari pracujúci
pre tunajší Kostol sv. Martina získavali a používali predlohy, ktorých
existenciu predpokladáme v prípade centrálneho obrazu oltára sv.
Michala.
Vieme, že Van der Weyden viedol početnú dielňu, ktorej produkty, maľované jeho asistentmi,
vychádzali tak z inštrukcií majstra,
ako aj z dôsledného nasledovania
maliarskeho charakteru jeho diel.
Zdá sa, že Rogier sám recykloval
niektoré zo svojich ideí. Ním vyhotovené vzorové schémy boli ľahko
reprodukovateľné a adaptovateľné
v súlade s požiadavkami klientov.
Keďže jeho druhý syn Pieter, jeho
vnuk Goossen a jeho pravnuk Rogier boli tiež maliarmi, predpokladá sa, že kresby z Weydenovej
dielenskej zbierky mohli kolovať
v Bruseli a Antverpách ešte aj okolo
polovice 16.storočia.9 Medzi týmito materiálmi mohli byť aj kresby
súvisiace s postavami z ústrednej
tabule oltára v Beaune. Existenciu
kresbovej predlohy pre figúru Súdiaceho Krista z tohto oltára potvrdzujú dve zachované kresby z 15.
storočia: parížska kresba (Musée du
Louvre, 260 × 185 mm, inv. 18.785),
označená monogramom Martina
Schongauera a dátumom 1469
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Obr. 4. Ústredná tabuľa oltára sv. Michala, (detail), okolo 1478, Kostol sv.
Martina, Spišská Kapitula. Foto: Miroslav Hain.

a kresba uchovávaná v Karlsruhe (Staatliche Kunsthalle, 244
× 170 mm, inv. VIII 2686), považovaná za kópiu z roku 1493
vytvorenú neznámym nemeckým majstrom.10 Fritz Koreny
presvedčivo argumentoval, že obidve kresby nevychádzajú
priamo z beaunského polyptychu, ale z inej kresby Weydenovej figúry Krista pochádzajúcej z jeho dielne. Práve táto
kresba bola zrejme prístupná Hansovi Memlingovi, keď maľoval svoj oltár Posledného súdu, dnes v Gdańsku.11
Kresby reprodukujúce hlavné figúry z Weydenovho oltára Posledného súdu boli zrejme konzultované aj v maliarskej dielni vedenej Hansom Pleydenwurfom, majstrom
dokumentovaným v Bambergu a neskôr v Norimbergu,
kde žil a pracoval až do svojej smrti v roku 1472. O tom, že
Pleydenwurf mal predlohy tohto druhu k dispozícii, nás presviedčajú prinajmenšom dve kresby z obdobia okolo roku
1460 odkazujúce k Deësis beaunského oltára. Obidve kresby,
Modliaca sa Panna Mária (Budapešť, Szépmüvészeti Múzeum, 235 × 155 mm, inv. E 17-3a) a Svätý Ján Krstiteľ (Oxford,
Ashmolean Museum, 220 × 144 mm, inv. WA 1863.388), spojil Robert Suckale s Pleydenwurfovou dielňou.12 Dôležitým
v tomto kontexte je poznatok, že práce tohto maliara zohrávali dôležitú rolu pri šírení nizozemských inovácií a od roku
1460 bol ich vplyv zaznamenaný aj na území dnešného Slovenska, a síce na tabuliach hlavného oltára farského Kostola
sv. Alžbety v Košiciach.13
Spišskokapitulská maľba vykazuje úzku súvislosť nielen s kompozíciou centrálneho obrazu Weydenovho oltára z Beaune, ale čiastočne aj s jeho farebnosťou, ktorá bola
na kresbách zriedkavejšie zaznamenávaná. Odev Michala z Kapituly kombinuje prinajmenšom tri farby: červenú
a bielu v kombinácii so zelenou. Bolo by možné uvažovať,
že anonymný maliar mohol vidieť beaunský originál, alebo jeho maľovanú kópiu. Na druhej strane však vieme, že
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bolo bežnou praxou v dielňach nizozemských a nemeckých
majstrov 15. storočia opatriť kresby značkami, indikujúcimi
farby a materiál zaznamenávaných objektov ako pomôcku
pre prípad, keď vznikla potreba vyhotoviť maľovanú verziu kompozície. Domnievame sa, že nie je možné vylúčiť,
že autor spišskokapitulského obrazu so sv. Michalom mal
k dispozícii práve takúto kresbu. Tieto úvahy nás privádzajú
k základným otázkam: kto si v sedemdesiatych rokoch 15.
storočia chcel objednať kópiu známeho diela na mieste tak
vzdialenom od Bruselu, kde Van der Weyden pracoval, ako aj
od Beaune, kde bol oltár Posledného súdu vystavený? Aký
bol širší sociálny kontext tejto objednávky?
Pri hľadaní odpovede sa musíme vrátiť k listine dokladajúcej posviacku Kostola sv. Martina, v ktorej sa oltár sv. Michala spomína nielen so zasvätením archanjelovi Michalovi,
ale aj všetkým zosnulým veriacim (omnium Fidelium Defunctorum).14 Michal bol často uvádzaný ako ochranca zosnulých
a bol preto často vyobrazovaný na pohrebných kaplnkách.
A hoci vieme, že každá téma zo stredovekého myšlienkového sveta má mnoho konotácií, možno predpokladať, že
voľbu výjavu na oltári v Kapitule diktovali špecifiká objednávky, zohľadňujúce práve tieto aspekty. Kostol sv. Martina
bol dôležitým liturgickým a intelektuálnym centrom Spiša,
plnil však aj inú významnú spoločenskú rolu: bol miestom,
kde sa odohrávali súdy a kongregácie spišskej šľachty. Konali sa buď v interiéri kostola alebo pred ním.15 Oltárny obraz
s Psychostázou tu tak zrejme plnil nielen náboženskú, ale
aj sociálnu funkciu, pripomínajúc všetkým v Kapitule vzťah
medzi božskou a ľudskou spravodlivosťou.16 Vychádzajúc
z predpokladu, že obrazové formy by nemali byť študované
samostatne,17 bude azda namieste vysloviť domnienku, že
to mohla byť práve táto funkcia, ktorá motivovala objednávku a podieľala sa aj na rigidnej frontálnej monumentálnosti a hieratickom charaktere postavy sv. Michala. Ba čo viac,
mohla dokonca priamo podnietiť transfer Rogierovho figurálneho motívu.18
Umelecké dielo je produktom situácie, ktorá zahŕňa tak
objednávateľa, ako aj patróna. Pri absencii relevantného historického dôkazu však zostáva identita toho, kto stál za objednávkou oltára sv. Michala, neznámou. Z Mikulášovej správy
vieme iba to, že na renovácii Kostola sv. Martina sa podieľali
boni Viri spirituales, et saeculares.19 V súvislosti s podmienkami, za akých obraz so sv. Michalom vznikol, je však hodné
zmienky, že okolo roku 1465 sa terrae Scepusiensis stala privátnou dedičnou doménou Imricha Zápoľského (Emericus de
Zapolya, †1487), bývalého hlavného kráľovského pokladníka
(summus thesaurarius,1459 – 1464), a jedného z najvýznamnejších dvoranov Mateja Korvína (1443 – 1490), kráľa Uhorska
a Chorvátska.20 Ako nový územný suverén (comes perpetuus
terrae Scepusiensis) a patrón časti spišského regiónu mohol
Imrich participovať tak na renovácii Kostola sv. Martina, ako aj
na fundovaní jeho oltárov. Tento predpoklad ešte viac umocňuje fakt, že projekt obnovy kostola bol v tom čase usmerňovaný prepoštom Gašparom Backom z Berendu (post prepošta
zastával v rokoch 1464 – 1493), ktorého do pozície prepošta
menoval sám Matej Korvín. Back bol pôvodne vojenský dôstojník, ktorý si získal reputáciu v bojoch proti Turkom a husitom spolu s Imrichom Zápoľským. Po svojom menovaní
prepoštom absolvoval štúdium práva v Bologni, kde získal aj
doktorát. Strávil dokonca istý čas v rímskej kúrii, kde v roku
1472 celebroval aj svoju prvú omšu.21 Ako prepošt a vzdelaný
človek sa teda mohol podieľať na diskusiách týkajúcich sa ikonografického programu oltára sv. Michala.
Otto Pächt konštatoval, že beaunský oltár nie je len príkladom monumentalizmu, ale aj nového idealizmu.22 Bol to
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pravdepodobne práve idealizmus, ktorý korešpondoval so súvekými konvenciami, vkusom a umeleckými normami preferovanými v Spišskej Kapitule. Dá sa predpokladať, že nový vizuálny motív predtým, ako bol akceptovaný, prešiel procesom
komplexného prispôsobenia sa štandardom, ktorým sa riadil
tak objednávateľ, ako i publikum. Až po zosúladení s existujúcimi normami, lokálnymi umeleckými preferenciami a zaužívanými formátmi mohla byť „inovácia“ verejne prezentovaná
publiku. Začlenením nového motívu do etablovaného umeleckého rámca, sociálny systém preferovaný lokálnou komunitou nebol radikálne pozmenený a umelecké inovácie boli
akceptované.23 Nemalo by sa pritom zabudnúť, že v tom čase
bol Weydenov oltár Posledného súdu, objednaný burgundským kancelárom Nicholasom Rolinom a jeho manželkou
Guigone de Salis pre špitál Hôtel-Dieu, založený v roku 1443
v Beaune, už intenzívne študovaným dielom. Z tohto pohľadu rozhodnutie objednať v 70. rokoch 15. storočia v Spišskej
Kapitule kópiu jednej z centrálnych figúr beaunského oltára
môže byť vnímané nielen ako číry prejav okúzlenia Rogierovým obrazom, či ako pocta vtedy už známemu majstrovi, ale
aj ako manifestácia sociálnych a kultúrnych ašpirácií súvekých
domácich elít.
■
Text vznikol vďaka podpore grantovej agentúry VEGA,
č. projektu 2/0053/13.
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Nové objavy pri reštaurovaní sakrálnych
objektov na juhu stredného Slovenska
ANDREA MORAVČÍKOVÁ
KATARÍNA DAMJANOVOVÁ

J

edinečnosť regiónu na juhu stredného
Slovenska nás o svojich kvalitách presviedča v dennodennej práci. Gemer, Malohont, Novohrad sú špecifické územia,
o ktorých má do kontextu dejín umenia
Slovenska ešte veľa čo povedať história
a umenoveda. Na niekoľkých príkladoch
vám predkladáme časť reštaurátorských
akcií prinášajúcich zaujímavé nové poznatky.
Evanjelický kostol augsburského vyznania v Kameňanoch – stredoveké
nástenné maľby

Kameňany, ev. a. v. kostol. Foto: A. Moravčíková.

etape zrevidovali stav nástenných malieb v podkrovnom priestore, vo svätyni, zadefinovali rozsah výmaľMalebná obec ležiaca na
by, jej technický stav a výtvarné kvality. Skúmala sa
južných svahoch Slovenskéstratigrafia omietkových vrstiev a kamenných archiho rudohoria pod vrchom
tektonických článkov.
Železník ukrýva kostol, ktoSokel svätyne je vymaľovaný bez použitia šablóny
rý svojím interiérovým výuhlopriečkovým rastrom vytvárajúcim kosoštvorcozdobným programom zvivú sieť s výplňou štvorlístka. Samotný register zachyditeľňuje celé okolie. V roku
távajúci zástup samostatne stojacich figúr životnej
1876 bola publikovaná prvá
veľkosti (svätcov, kráľov) je horizontálne členený šispráva o existencii nástenrokou pásovou bordúrou pravidelne členenou kosoných malieb, ktorá sa týka ich Kameňany, ev. a. v. kostol, detail hlavy svätca
štvorcovými rámami, v ktorých sú zachytené portrétprítomnosti v podkrovnom s pastigliami. Foto: P. Koreň.
ne poprsia. Milan Togner predpokladá, vzhľadom na
priestore lode kostola na
koruny a meče ako atribúty, že ide o uhorských kráľov
víťaznom oblúku. V roku 1958 profesor Karol Veselý so štu- sv. Štefana a sv. Ladislava. Na výzdobe plášťa svätyne identidentmi Vysokej školy výtvarných umení realizoval sondy za fikuje figúry sv. Imricha, sv. Alžbety, svätcov, ako aj patrónov,
oltárom. Sondážny prieskum preukázal výskyt stredovekých donátorov kostola. Maliarsky výzdobný cyklus víťazného
nástenných malieb aj v priestore svätyne. Na jeho prieskum oblúka je tvorený postavami svätcov, nad ktorými sú menadviazali výskumom v roku 1977 Milan Togner s Jiřím Jose- dailóny s poprsiami múdrych a hlúpych panien vo vrchole
fíkom, keď sondážou rozšírili a konzervovali nástenné maľby. s Kristom v mandorle. Sondami boli preukázané stredoveVýskum v 70. rokoch 20. storočia preukázal maľby po vnú- ké maľby aj v lodi kostola, zachytené len na severnej strane
tornom plášti svätyne 5 m od súčasnej podlahy (približne v prvom klenbovom poli empory.
v mieste napojenia tehlovej konchy). Odkryté, zakonzervoPo reštaurátorskom výskume v roku 2011 plynule pokravané sondy podnecovali k ďalšiemu výskumu a poznávaniu. čuje realizácia samotného reštaurovania. V súčasnosti sa reaRokom 2011 sa začali reštaurátorské práce, ktoré v prvej lizuje plošný odkryv so stabilizáciou farebnej vrstvy. NástenKameňany, ev. a. v. kostol, maľba na svernej stene lode kostola. Foto: P. Koreň.
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né maľby pochádzajú z druhej polovice 14. storočia (okolo
roku 1360), keď majiteľom Kamenian bol Ján zo Štítnika.
Pravdepodobne ide o kvalitnú prácu umelca cudzej proveniencie, ktorý pochádza z oblasti lombardskej maliarskej
produkcie trecenta. Vyspelosť autorovej techniky a výtvarnej úrovne malieb môžeme porovnať so stredovekými maľbami v reformovanom kostole v Plešivci. Kameniansky maliar má vyhranený zmysel pre monumentalitu zobrazených
výjavov. Vyšpecifikovaná bravúrna kresbová línia postáv je
doplnená špecifickou technikou výzdoby pastigliami (puncovanie, vtláčanie, razenie drobných ornamentov do podkladu, mäkkej omietky). Postavy kráľov sú zachytené v majestátnosti honoru kráľa, umocnené razenými svätožiarami,
kráľovskými korunami a ozdobnými detailmi šatu. Dôkladná
prepracovanosť tváre prechádza pri niektorých figúrach až
do portrétnej charakteristiky. Odkryvom sa potvrdila aj primárna výzdoba svätyne (konsekračné kríže, hlava staršieho
muža). Táto výmaľba by mohla pochádzať z obdobia okolo roku 1360. Vyspelosť prezentovanej, súčasnej výtvarnej
vrstvy sa posunie na prelom 14. a 15. storočia. V rozšírenej
sonde na severnej strane lode kostola bola objavená freska
výnimočnej kvality odlišného autora ako svätyne s námetom Panny
Márie v mandorle a jedinečný motív Metercie (sv. Anna Samotretia).
Hrachovo, ev. a.v. kostol, oltár. Foto:
Maľba vysokej umeleckej kvality je
A. Moravčíková.
delená na samostatné scény ohrajednoduchšia nika na odkladanie
ničené bordúrami. Maľba Metercie
liturgického riadu so zvyškami
zobrazuje jemný charakteristický
červenej polychrómie v ostení.
portrét, na rozdiel od rustikálne zoKamenianske maľby predstavujú
brazenej svätice vo vedľajšom obraoriginálny typ stredovekej fresky
ze. Na povrchu fresky sú vyryté nápiod talianskeho majstra s použitím
sy s datovaním 1664, čo preukazuje
pastiglií, puncovania, na gloriolách
výskyt staršej empory. Stredoveké
svätcov a šate troch ústredných
nástenné maľby v lodi kostola prepostáv. Razidlá majú tvar kvietkov
kryli niekoľkými vápennými nátera koliesok. Obdobný typ výzdoby
mi so sekundárnymi výmaľbami,
fresky sa zriedkavo vyskytuje na
renesančnou čierno-bielou po roku
území Slovenska a v rámci územia
1600, až ich prekryli barokovou emhistorického Uhorska. Podľa tvaru
porou z roku 1720. Výmaľbu kostola
puncovania možno predpokladať
realizovali pravdepodobne viacerí
toskánsko-sienský pôvod autora.
maliari rôznej úrovne. Farebnosť
Pri prezentácii nástenných malieb
výjavov v teplých odtieňoch červesa pristupuje k forme konzervácie,
nej, hnedej, okrovej farby s čiernou
ktorej prednosťou je vysoký stuje následkom vystavenia stien časpeň pôvodnosti, umelecká hodtým požiarom, pri ktorých dochánota a nové nálezy, ktoré tvoria
dza k chemickej reakcii pigmentov
základ zvolenej metodiky.
farieb. To je dôvodom absencie
Hrachovo, ev. a. v. kostol, detail oltárneho obrazu. Foto:
modrej, zelenej farby. Denné diely A. Moravčíková.
Evanjelický kostol augsburskégiornata boli vrstvené pod jednotho vyznania v Hrachove – oltár
livé postavy a bordúry samostatne.
Objavom neskororománskej kamennej sedílie, ktorá bola
Oltár z evanjelického kostola augsburského vyznania
prekrytá drevenou lavicou zo začiatku 19. storočia, bola po- v Hrachove sa nachádza v závere svätyne. Neskororenesančtvrdená existencia staršej stavby. Po odstránení vápenných ný, manieristický oltár pochádza z roku 1629, ako dokazuje
vrstiev bola na pozadí sedílie odkrytá gotická nástenná signovanie v nadstavci. Do nového murovaného tolerančnémaľba v kompozícii troch svätcov – biskupov. Pozostatky ho evanjelického kostola postaveného v rokoch 1798 až 1800
reliéfneho gotického pastofória boli odhalené plošným od- preniesli zo starého dreveného kostola oltár a maľované epikryvom. Vedľa pastofória sú namaľované kľačiace postavy tafy, z ktorých sa zachoval epitaf rodiny Jánoki z roku 1721, naanjelov adorujúcich pri Sviatosti oltárnej. V zámurovke boli chádzajúci sa v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského
objavené kamenné články zosekaného reliéfu a fragment múzea v Rimavskej Sobote. Oltár je stvárnený ako ploché trojskleneného terčíka zelenej farby dokazujúci tvar stredo- dielne architektonicky členené drevené retabulum s predelou
vekej okennej výplne. V južnej časti svätyne bola objavená a nadstavcom so štítom. Postavený je na murovanej oltárnej
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Gemerský Jablonec, r. k. kostol, celkový pohľad. Foto: Š. Siváň.

Gemerský Jablonec, r. k. kostol, pohľad na kazetový strop. Foto: A. Moravčíková.

menze s omietnutým stipes. Oltárnu architektúru tvorí nosná konštrukcia tak, že oltárne obrazy sú maľované priamo na
drevenú základňu oltára, sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Predela je ohraničená po stranách postamentmi strednej
dvojice stĺpov. Centrálne je umiestnený maľovaný výjav Poslednej večere v ustálenej schéme. Na ľavej strane je doplnený scénou zajatia Krista v Getsemanskej záhrade s Judášom
a vojakmi prichádzajúcimi bránou a vpravo Golgota s krížmi
a vojakom prepichujúcim bok Krista. Kristus je maľovaný na
podklade zeleného rúška, ktoré môže evokovať Veraikon (protestantské prostredie ho eliminuje). Stredná časť oltárneho
retabula je rozčlenená kanelovanými stĺpmi s korintskými hlavicami a vybíjanou ornamentikou v dolnej časti driekov na tri
polia. V priestore medzi stĺpmi sa nachádzajú na dreve maľované obrazy v polkruhových rámoch. V strednej časti je výjav
zobrazujúci Klaňanie pastierov (Narodenie Krista) a v dvoch
iluzívnych edikulách po stranách stojace postavy apoštolov
Petra a Pavla. Postavy svätcov sú umiestnené v neutrálnom interiéri. Ústredný obraz Klaňania pastierov zobrazuje „rodinnú“
scénu narodenia Krista s pastiermi a dobytkom, situovanú do
otvoreného priestoru s priehľadom do krajiny, kde sú naznačené ďalšie prichádzajúce postavy. Uprostred obrazu je do-
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plnená adorujúca postava donátora (mladší
muž v modrom šate orientálneho vzhľadu),
ktorá prihliada vzácnej udalosti odohrávajúcej sa priamo pred ním. V ľavom dolnom rohu
je nenápadne zobrazený predobraz Kristovej
obety, zviazaný baránok a žarnov ako personifikácia hriechu, diabla. Obraz je signovaný
v pravom dolnom rohu 16 P(L?)S 29. Monogram má podobu písmena „S“ vpísaného do
predĺženej nohy písmena „P“, pokračujúceho
do písmena „L“. Obraz Klaňania pastierov je
zrkadlovou imitáciou medirytiny Hendricka
Goltziusa z roku 1594 podľa Jacopa Bassana. Edikuly v bočných poliach majú plastické
trojuholníkové štíty lemované zuborezom
aplikovaným aj pod rímsami oboch architrávov. V rohoch edikuly nad svätcami možno
pozorovať jemné rozvilinové arabesky, maľované svetlou farbou na tmavom podklade.
Nadstavec od retabula horizontálne oddeľuje mierne prevýšené mohutné architrávové
zalomené kladie s okrídlenými anjelskými
hlavičkami. V strede kladia je sekundárne
umiestnená oválna kartuša s nápisom, pod
ktorým je šatka. Nadstavec je podobne členený ako oltárne retabulum. V ústrednej edikule
je oltárny obraz s výjavom Zmŕtvychvstania
a dve menšie tabule s personifikáciami Viery
(Fides, ženská postava anjela s atribútom kríža) a Nádeje (Spes, zvýraznená ženská postava
anjela s atribútmi vtáka a kotvy). Štít od nadstavca predeľuje mierne predstavané kladie
s vročením 1629. Ukončujúci oltárny štít tvorí
kruhová ornamentálna kartuša s erbom a iniciálami F. I. Charakteristická je aplikácia ornamentiky „severského“ manierizmu odvodená
z nizozemských a nemeckých vzorkovníkov,
s prebíjaným ornamentom (beschlag) a zvíjanými rolverkovými kartušami. Pôvodným
fundátorom, na základe ikonografického rozboru erbu, bol František Jákoffy, hradný kapitán a vtedajší
správca hrachovského panstva Széchyovcov, ktorý zomrel
ako 46-ročný v roku 1639. V jeho hrobke pri kostole sa v roku
1761 údajne našli klenoty v celkovej hodnote 175 zlatých,
ktoré potom použili na renováciu kostolného mobiliáru. Renovácia oltára bola v roku 1767 aj s finančným prispením
Juraja Fejesa. V okrúhlej ornamentálnej akantovej kartuši,
ktorú umiestnili uprostred kladia nad ústredným obrazom,
je biblický citát a dedikácia NON NOBIS DOMINES NON, SED
NOMINI TVO DA GLORIAM. I. C XV. I. (citát žalmu 151,1) IN NOMINIS DIVINI GLORIAM, PERIL. AC GEN. DN. GEORGIUS FEJES,
PROPIRIIS SVMPTIBVS HANC ARAM RENOVARI CVRAVIT. A. R. S.
M D CCLXVII. Počas tejto rekonštrukcie zasiahli aj do oltárnej
architektúry tak, že detaily rezbárskej dekorácie buď odstránili, nahradili zjednodušenými replikami (anjelské hlavičky),
prípadne vytvorili nové, barokovými motívmi inšpirované
ornamenty (ušnice, kartuša, mušľa v štíte, nová polychrómia). Týmto zásahom porušili autentický charakter celku
z prvej polovice 17. storočia s charakteristickou kombináciou z renesancie odvodenej architektonickej kompozície
s manieristickým dekorom a ornamentikou. Oltárne obrazy
sú v značnej miere premaľované, ale možno z ich kompozí-
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cie rozoznať predlohy, čo sa prejavilo vo zvýšenom akcento- Kostol, pôvodne románsky z 13. storočia, sa nachádza na
vaní dekoratívneho momentu, celkovým sploštením a kuli- miernom návrší nad dedinou, pri cintoríne. Upravovaný bol
sovosti. V podaní neškoleného autora preberanie kompozícii začiatkom 18. storočia, reštaurovaný v roku 1933 a obnovovyznieva až groteskne. K tomuto názoru nás môže viesť aj ne- vaný v roku 1969. Pozoruhodné a jedinečné patrocínium ako
zvyčajné zobrazenie postáv, hlavne ústredného obrazu, ktoré je svätý Abdon a svätý Sennen (mučeníci z Perzie, ktorých
majú výrazné orientálne črty tváre a oblečenie. Oltár predsta- zabili pre vieru v Ríme začiatkom 4. storočia) nenachádzavuje typ retabulového (epitafového) oltára vychádzajúceho me v bývalom Uhorsku nikde, iba v Gemerskom Jablonci.
z typológie oltárov 17. storočia, na objednávke ktorých spo- Doložené je od roku 1332 (Albertus sacerdos ecclesie Sanclupracovali domáce rezbárske, stolárske a maliarske dielne. torum Abdon et Siemen) s predpokladom, že patrocínium je
Určený bol pre potreby vidieckej náboženskej komunity. Evi- románske z 13. storočia. Drevený kazetový strop prekrýva
dentná je závislosť domácej tvorby od všeobecne rozšírených priestor nad loďou kostola. Konštrukčne je strop skladaný
predlôh a charakteristické preberanie zaužívaných vzorov z dosák nepresahujúcich jednu kazetu, lepených do tabúľ.
sprostredkovaných grafickými predlohami v celej strednej Dĺžku jednotlivých kaziet určuje vzdialenosť trámov tvoriaEurópe, o čom svedčia dostupné vzorkovníkové ornamentiky cich nosnú konštrukciu. Trámy sú súčasťou krovového sysa grafické listy. Celková predloha a typológia oltára vychádza tému, ktorý sa kompaktne zachoval. V pozdĺžnej osi kostola
z manieristického epitafu (bez nekrológu a tabule so zobra- na ôsmich hradách a priečne v desiatich radoch je umiestnezením kľačiacej rodiny). Dogmatické pokyny M. Luthera a F. ných 88 maľovaných kaziet. Vymedzené sú deliacimi lištami
Melanchtona určili tvar, typ a ikonografiu evanjelického ol- tvarovanými do formy obráteného rímsového rámu, v krížetára. Prísne sa dodržiavala ikonografia Kristologického cyklu ní spájané do pravouhlých štvorcov so skosenými hranami.
a námetov zo Starého zákona. Potvrdením
týchto pokynov je oltár z Hrachova. Hrachovský oltár, tak ako množstvo zachovaných oltárov v novohradskej, hontianskej, malohontskej a z časti gemerskej oblasti, bočné krídla
nahrádza a redukuje na oltárne vyrezávané
ornamentálne uši. Výstavbou, výzdobnými
prvkami, ornamentikou možno oltár z Hrachova komparovať s epitafom Daniela Hirschera z roku 1608 umiestneného v Kostole sv.
Jakuba v Levoči; s epitafom Jonáša Gelitnika
z roku 1635 z evanjelického a. v. kostola v Štítniku a epitafom Sophie Greffovej z roku 1609
z Kostola sv. Jakuba v Levoči. Na tvorbe evanjelických oltárov sa už od 17. storočia podieľali
rezbárske dielne v Levoči, Prešove, Bardejove,
Rožňave a z jednej z nich môže byť aj hrachovský oltár. Na rozdiel od domácich rezbárskych
a stolárskych dielní, ktorých produkcia je predsa len trochu viac spracovaná, spájať konkrét- Gemerský Jablonec, r. k. kostol, detail stropu. Foto: A. Moravčíková.
ne oltárne maľby s menami doložených miestnych maliarov vzhľadom na neúplné poznanie a nedostatok Povrchovo sú maľované čiernym linkovým pletencovým orporovnávajúceho materiálu nie je zatiaľ možné. Keďže oltár sa namentom na bielom tenkom kriedovom podklade. Kazety
reštauruje, nie je vylúčené objavenie nového nálezu pod se- sú pripevnené o konštrukčný systém trámov kovanými klinkundárnymi nátermi. Oltár si evanjelický a. v. cirkevný zbor za- cami. Strop bol spevnený železnými kovanými pásovinami,
dovážil v roku 1629. Prvé úpravy na ňom vykonali v roku 1767, ktoré prechádzajú cez deliace lišty. Čas vzniku kazetového
keď autor realizoval úpravy detailov ornamentálnej výzdoby stropu môžeme na základe nápisu na kazete stanoviť na
a doplnil oltár o niektoré nové detaily. Terajšiu podobu získal rok 1703 a autorstvo pripísať stolárovi a maliarovi s menom
pravdepodobne v medzivojnovom období. Asi už nebude Fredericus Claudini. Pravidelné rámovanie tvorí raster kaziet
možné zistiť prvotnú podobu renesančného oltára a jeho s vegetabilným, štylizovaným, geometrickým ornamentom
chýbajúcich častí, napr. nad erbom v štíte. Podľa komparácií s kazetami s figurálnou výmaľbou a nápisovými kazetami.
mohla byť vo vrchole socha Pelikána, vázy, anjelskej hlavičky. V kazetách sú vpísané štvorce tvorené pásom orámovaným
Z obdobia vzniku oltára pochádzala pôvodne aj kazateľnica čiernou linkou a s kazetou sú spojené pásmi. Iluzívne čle(v súčasnosti odstránená). Bohato polychrómovaný oltár má nia kazetu na menší štvorec v hnedom farebnom odtieni.
všetky znaky provinčnej maliarskej výzdoby, keď do popredia Priestor mimo iluzívneho štvorca je dekorovaný bordovým
vystupuje rezbársky bohato zdobená a polychrómovaná ol- podkladom so svetlým rastlinným ornamentom vo farbe
tárna architektúra, ktorá dominuje nad obrazmi.
slonovej kosti. Pri celkovom zábere je možné strop „čítať“
z východnej strany (od svätyne). Zachovalejšia strana kaRímskokatolícky Kostol sv. Abdona a sv. Sennena v Ge- zetového stropu je severná. Pri nej došlo k rozsiahlejšiemu
zatekaniu, a tým aj k väčšej deštrukcii polychrómie. Množmerskom Jablonci – kazetový strop
stvo nápisov na samostatných kazetách bude spresnených
Drevený kazetový strop sa nachádza v rímskokatolíckom po ich očistení. Nachádzajú sa poväčšine v torzálnom stave
Kostole sv. Abdona a sv. Sennena v Gemerskom Jablonci. a sú v aktuálnom stave ťažko čitateľné. Dve kazety majú na-
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maľované postavy anjelov barokizujúcich tvarov v pohybe,
s trúbkou (poľnicou). Okolo nahých postáv s krídlami sa vinie nápisová páska s torzom nápisu (pravdepodobne bude
dobre čitateľný po odbornom upevnení a očistení). Pozadie
je neutrálne. Symboly kresťanských cností sú personifikované v predmetoch ako presýpacie hodiny, ktoré znázorňujú
miernosť, ubiehajúci čas a božiu milosť nebies dopadajúcu
na zem. Okolo centrálne umiestnených presýpacích hodín
je v poloblúku nápisová páska z čiastočne čitateľným nápi-

Malé Teriakovce, ev. a. v. kostol. Foto: A. Moravčíková.

Malé Teriakovce, ev. a. v. kostol, pohľad na strop. Foto: P. Gregvorek.

som. Na viacerých kazetách sú zobrazené symboly zo života,
zrady, umučenia a smrti Ježiša Krista ako Agnus Dei – Baránok Boží v silne naturalistickom zobrazení; pelikán kŕmiaci
svoje mláďatá; kohút; pávy, orol a slávik. Prvou kazetou je
v severovýchodnom rohu pozoruhodná kazeta s obesenou
postavou Judáša a nápisom IUDAS SE LAQVEO SUSPENDIT.
Vedľa je ďalšia polpostava, en face, vložená do neutrálneho
pozadia v tvare štvorca, ruky má späté v adoračnom geste
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a okolo nej je v kruhovej páske nápis FORAS FLEVIE A MARE
ET EGRESSUS PETRUS. Pri Petrovi je postava priviazaná ku
krížu identifikovaná ako lotor. V nasledovnej kazete kríž s tŕňovou korunou, nápisom INRI a arma Christi a vedľa ďalší lotor. Z celkového pohľadu je tu znázornený výjav Kalvárie.
V tomto istom rade je ťažko poškodená kazeta s postavami
Adama a Evy. V nasledujúcom rade je kohút a zaujímavý
rakúsko-uhorský znak: dvojhlavá rakúska orlica, ktorá má
na prsiach vmaľovaný dvojramenný uhorský kríž. Pri orlici je
váza s kvetinami, pelikán, ďalšia váza s kvetinami a vetvičkami, znovu sa opakujúca orlica, rastlinná rozeta vpísaná v kruhovom terči
a rad ukončuje pelikán. Tretí rad začína plošne
vykreslenou kvetinou so štylizovaným rastlinným ornamentom s rozvilinami. Nasleduje
slnečný kruh s lúčmi, v ktorom je na modrom
podklade christogram IHS, rozetka v terčíku,
slnko s vykreslenou tvárou, palmetka, slnečný kruh s papršlekmi a na modrom podklade
mariánsky monogram MRA, rozetka a kvetinový dekoratívny plošne vykreslený ornament. Štvrtý rad začína kazetou s nápisom,
ďalej Baránkom Božím, anjelom, dedikačným
nápisom, anjelom, nasledujú dve kazety nečitateľné a rad je ukončený nápisom v kartuši. V piatom rade sa nachádzajú dva nápisy
a invenčne variované, kombinované, farebne
dimenzované rozetky, palmetky, veterná ruža
ako solárny symbol. Nasledujú rady, v ktorých
sa opakujú pávy, orlice, hodiny, presýpacie
hodiny s kazetami s vegetabilným, geometrickým a štylizovaným rozetovým ornamentom,
akantovými úponkami, variovanými listovými
dekormi. Výmaľba rastlinných ornamentov je
štylizovaná a v základnej konštrukcii maľovaná cez šablónu v pestrofarebnej skladbe.
Dobové vzorkovníky, staršie predlohy a autorova invencia sú najčastejšími motívmi
maliarskej výzdoby. V Gemerskom Jablonci
sa syntézou spojili všetky činitele, avšak s určitým rustikálnym maliarskym prejavom. Pri
motívoch kaziet dominuje individualita každej v samostatný výpovedný celok, pričom
autor dodržiava zaužívaný ikonografický úzus
(napr. Kalvária) a niektoré výjavy vo výmaľbe
kaziet opakuje v snahe zvýrazniť jej symboliku (napr. páv, orlica, pelikán). Výrazne je
v maľbe cítiť plošnosť. Kvalitnejšie vykresľuje
vegetabilné a ornamentálne polia a figurálne
polia sú vykreslené rustikálne. Z týchto znakov možno predpokladať, že išlo o domáceho
neškoleného majstra, ktorý motívy čerpal zo
starších predlôh a dobových vzorkovníkov.
Domáca rustikálna dielňa zostavila strop
v invenčnej živosti a bohatosti maliarskeho celku, za štedrej
finančnej podpory donátora. Renesančný strop sa zachoval
v dedinskom kostole, tak ako ostatné na Gemeri, v prostredí
malej komunity veriacich, ktorí čiastočne akceptovali tradičnú podobu kostola a nezasahovali pri svojpomocných
rekonštrukčných prácach do konštrukčných prvkov a hlavne
ho nemodernizovali. Úspechom kompaktnej zachovanosti
stropov v uvedenom regióne je fakt, že sa im vyhli časté po-
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žiare a katastrofy. Väčšinou sú stropy situované do starších
objektov, v ktorých už neplnilo funkciu pôvodné prekrytie
lode kostola. Tak ako v Gemerskom Jablonci sa zachovali
aj renesančné stropy v Kyjaticiach, Malých Teriakovciach,
Rimavskej Bani, Kraskove a i. Maliarska úroveň, poväčšine
osobitá, má predsa svojské zákonitosti, a to v rastlinnej šablónovitej ornamentike a v symbolických výjavoch. Všetky
ikonografické symboly majú význam v kresťanskej mystike
a následne ako biblia pauperum evokujú v pozorovateľovi
transcendentálnu krásu. Tak ako odľahčený gotický lomený
oblúk vo výškach katedrál evokoval božskú nekonečnosť,
tak drevený strop v tmavosti hrubých múrov dedinského
stredovekého kostolíka evokuje krásu nebeského Jeruzalema. Každý strop je samostatný maliarsky komplex. Nadväzuje na starší stredoveký výzdobný systém, ktorý môžeme
zachytiť v celej strednej Európe, nám najbližšie v Maďarsku
a Rumunsku. V komparácii stropu s ostatnými maľovanými
stropmi v rámci strednej Európy možno konštatovať, že ide
o unikátne dielo, hlavne v ikonografickej
interpretácii.
Strop
z rímskokatolíckeho
Kostola sv. Abdona
a sv. Sennena je neoddeliteľnou súčasťou slovenského renesančného umenia.

kom 1795. Najmladší strop pochádza z 19. storočia. Najstarší
drevený strop zo 16. storočia (1593?) sa nachádza v súčasnej svätyni v západnej časti kostola. Neprekrýva jej celkový
rozmer, ale je doplnený obdĺžnikovými kazetami s krycími
lištami z 19. storočia. Neskororenesančný strop má výnimočný tvar hexagónu (šesťuholníka) a prekrytý je krycími
lištami. Vizuálne pripomína včelí plást. Jednotlivé kazety
s priemerom 90 cm sú vymedzené dekorovanými štylizovanými geometrickými lištami. Pri motívoch dominuje individualita každej kazety vytvárajúca samostatný výpovedný
celok s výraznou mierou rustikality. Z týchto znakov možno
predpokladať, že išlo o domáceho neškoleného majstra, ktorý motívy čerpal zo starších predlôh a s adaptovaním dobových vzorkovníkov. Kazety sú centrálne dekorované na bielom a okrovom podklade. Ornament po obvode zobrazuje
tmavú štylizovanú renesančnú rastlinnú, prípadne rustikalizovanú rozvilinovú šablónu. V centre kazety je menšie zrkadlo štylizované do abstraktného kvetu, rozetky uprostred
s plastickým dreveným gombíkom.
Rozetky sa líšia rôznou mierou štylizácie. Voľne maľované
a úsporne tvarované centrálne rozety
vypĺňajú okrajové
pásy bieleho a okrového šablónového
ornamentu rôznych
Evanjelický kostol
tkaninových a vegeaugsburského
vytabilných vzorov na
znania v Malých Tečiernom podklade,
riakovciach – strop
ktoré dodávajú stropu silný dekoratívny
Drevený kazetoprízvuk. Dve kazety
vý strop sa nachádza
sú špecifické, v jedv evanjelickom a. v.
nej je značne poškokostole v Malých Tedený dedikačný náriakovciach, ktoré sú
pis a v druhej kosák
miestnou časťou Veľmesiaca s hviezdami
kých Teriakoviec. Kos- Malé Teriakovce, ev. a. v. kostol, detail stropu. Foto: A. Moravčíková.
a kruhmi. Nápisotol pôvodne románsky
z 13. storočia sa nachádza na miernom návrší nad dedinou, vá kazeta čiastočne identifikuje autora s menom Andreas
obklopený starým cintorínom. Kostol bol upravovaný kon- Demko (rovnako neznámeho ako v ostatných príkladoch,
com 18. storočia, v roku 1933 a poslednú komplexnú obnovu napr. v ev. a. v. kostole v Pôtri). Krycie lišty majú skosené
realizovali koncom 70. rokov 20. storočia. Pôvodné patrocí- hrany v červenom odtieni a stredná časť je dekorovaná na
nium kostola nie je doložené. Drevený strop prekrýva pries- bielom kriedovom základe modrou ornamentikou v tvare
tor nad pôvodnou loďou kostola, ktorá v súčasnosti tvorí pletencov, geometrických útvarov a abstraktných tvarov.
svätyňu sieňového priestoru. Pravdepodobne rozširovaním Niektoré lišty sú uložené mimo pôvodný raster a nekorešobjektu na konci 18. storočia (1774 – 1795) východným sme- pondujú tvarovo ani ornamentálne s lištami. Protokazety sú
rom odstránili pôvodnú svätyňu, ktorej polygonálne zákla- na západnej, severnej a južnej časti prekryté doskami tak,
dy boli čiastočne zachytené pri archeologickom výskume aby boli zakryté nedostatky pri sekundárnom umiestňovaní.
v roku 2008, zmenili dispozíciu a premiestnili oltár z východ- Strop v Malých Teriakovciach vznikol pravdepodobne pod
nej strany kostola na západnú. Počas tejto stavebnej úpravy vplyvom reformácie, výzdobný prvok centrálne umiestnenej
využili časť prekrytia stropu lode kostola dreveným hexago- rozetky evokuje symbol Lutherovej ruže. Špecifikom stropu
nálnym stropom a vyskladali ho na originálnom mieste v ne- je hexagonálny tvar, ktorý sme na území Slovenska nenašpôvodnom rozložení. Tomuto nasvedčuje fakt, že krycie lišty li v žiadnej profánnej ani sakrálnej stavbe. Jediný známy
kaziet ornamentálne nenadväzujú na seba a dodatočne boli príklad šesťuholníkového stropu je v Čechách na zámku vo
prispôsobované a dopĺňané najmä pri obvode kazetového Velkých Losinách, ktorý pravdepodobne pochádza z mlad■
stropu. Ukončovali ho pridaním doskových okrajov ku ste- šieho obdobia. 
ne s olemovaním krycou doskou so šablónovým dekorom.
Doplňujúce zvyšné zastropenie dokladajú samostatným
stropom tvoreným obdĺžnikovými kazetami datovanými ro-
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Gotické pigmenty ako ich nepoznáme
JANA ŽELINSKÁ

M

ateriálovému výskumu farebných vrstiev
umeleckých diel sa neustále venuje zvýšená
pozornosť, pretože často môže nielen potvrdiť originalitu a pôvodnosť skúmaných diel, ale aj objasniť
umeleckohistorické, spoločenské a iné súvislosti.
V umeleckých dielach z obdobia gotiky sa v poslednom období potvrdila prítomnosť niekoľkých anorganických pigmentov. Ide o rôzne formy zeleného
sférulitického malachitu (zásaditý uhličitan meďnatý) a ďalšie zelené a modré meďnaté minerály (napr.
chryzokol, atakamit, paratakamit, brochantit a i.)
s rozdielnym chemickým zložením alebo kryštalografickou štruktúrou.1 Iba sporadicky sa však v odbornej literatúre objavujú zmienky o použití minerálnych pigmentov aj v pamiatkach nachádzajúcich
sa na Slovensku, pričom širšie súvislosti (napr. chemické zloženie, kryštalografia, zastúpenie stopových
prvkov, distribúcia pigmentov, spojitosť s ložiskami
nerastných surovín ťažených na Slovensku) neboli
doposiaľ predmetom výskumu.
Použitie prírodného azuritu a malachitu ako
umeleckých pigmentov v maľbe a polychrómii go- Historická výroba pigmentu. Reprofoto: Agricola 1556, faksimilie 1978, s. 470.
tických diel je pomerne známy fenomén. Na Slovensku jednoznačne súvisí s dobovou ťažbou rúd obsahujúcich druh malachitu sa v súčasnej odbornej literatúre označuje
drahé kovy, popri ktorých sa tieto pigmenty dolovali, ná- ako „spherulitic“ alebo „spherical malachite“ a doposiaľ sa
považoval za umelo pripravovaný pigment. Pomerne rozsledne čistili, preosievali a drvili.2
„Výroba“, ako aj distribúcia sférulitického malachitu ako šírený bol v talianskej tabuľovej maľbe z druhej polovice
zeleného pigmentu zo Španej Doliny pri Banskej Bystrici v 15. 15. storočia, identifikovaný bol ale aj v umeleckých dielach
– 16. storočí je pomerne známa v odborných kruhoch. Tento pochádzajúcich z Nemecka, Ruska, Poľska, Česka a i., prevažne z obdobia 15. – 17. storočia. Nemecký reštaurátor Gunnar Heydenreich na základe štúdia množstva archívneho materiálu prišiel k názoru, že pod
názvom „Schifferggrun“ alebo „Scheffelgrün“ bol
s najväčšou pravdepodobnosťou na európskom
trhu predávaný prírodne zrážaný zelený sférulitický
malachit z oblasti Španej Doliny a Pieskov.3 Proces
získavania zelenej farby, resp. pigmentu prirodzeným usadzovaním zo zelenej „cementovej vody“,
vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch, je popísaný v mnohých literárnych prameňoch zo 16. až 19.
storočia.
Prvá podrobnejšia písomná informácia o výrobe
zeleného pigmentu v Španej Doline sa nachádza
v knihách Juraja Agricolu z roku 1546 a 1556 (táto
vyšla už posmrtne):
Bei Neusohl in den Karpathen fliesst grünes Wasser
aus einem alten Stollen, das Chrysokolla mit sich führt.
A ďalej: Kluge Leute […] fassen Wasser, der aus […]
Stollen herausfliesst, in hőlzerne Wannen oder BehälOltár sv. Mikuláša, socha sv. Jána Almužníka, zelený podstavec. Priečny rez SEM BEI –
ter […]. Es bildet sich darin ein niederschlag, der jedes
podmienky a miesta meraní,1 biely podklad zo sedimentárnej kriedy, 2 zelená vrstva
obsahujúca sférulity malachitu a ihlicovité kryštály langitu. Foto: CHTO PÚ SR.
Jahr abgeschabt und gesammelt wird, z. B. Chrysokol-
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List levočského maliara Teofila Stanczela
napísaný 1. augusta 1523 mestu Bardejov,
v ktorom sa spomína Majster Pavol („Paul
Schniczer“). Zdroj: Štatny archív v Prešove,
pobočka Bardejov.
Freuntschaft bevor myt stetem dinst.
Ersamen herenn alz myr dann E. W. schreybet
von wegen des berggryns das E. W. solde
senden ayn 1b aber XII, szo send ich euch myt
dem boten XII 1b vor IIc dos, das hab ich erst
yecz den Jormerck lossen brengen aus dem
Sohl vor dem Jormerck hab ich eyn haws pey
vns gemolt, do hab ich keyns gehabt, szo
hab ich vom paul schniczer mussen nemen
das 1b vor dos XVI, er helt fest myt wann er
hot seyn nicht vil vnd das het er myr gerne
aus den henden kaufet, wo ich ys selber nicht
bestelt het myr zw brengen, vnd wisset das
vnser herren auch von myr haben genom
8 1b vor 1 fl. Ich hab eyn zenten lassen
brengen, szo E. W. mer wirt bedorfende seyn,
fint yr pey myr. Ich hab schon vor X fl. vorkauf
dorvon. domyt spar euch got gsundt. aus der
levtsch an sant peters tag keten (? !) feyer im
Jor 1523
Theophilus Sztanczel
eyn moler zu der lewtsch
der ever.
Külczíme: Den Namhaftigenn weyszenn herenn Richter vnd Ratzman der kuniglichen Stadt Bartphel seynen besunderenn herrn vnd freundenn.
List maliara Teofila Stanzela z Levoče richtárovi a rade mesta Bardejov o tom, že zelená farba, ktorú posiela prostredníctvom posla 12 libier za 2 centy,
tú nechal teraz priniesť z jarmoku v Banskej Bystrici ? (sol); s ňou namaľoval 1 dom u nich (v Levoči), preto potom nemal žiadnu, a tak musel vziať 1 libru
za 16 denárov od Pavla Schniczera, hoci on sám nemal veľa, rád mu ju predal. Hoci Stanzel ju nemal objednanú, priniesli mu ju a páni z radnice od neho
zobrali 8 libier za 1 zlatý. Nechal si priniesť 1 cent, ak budú potrebovať, mohli si ju od neho kúpiť. Už z nej predal za 10 zlatých, takže aj ušetril.
Voľný preklad – doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

la in den Karpathen. (Pri Banskej Bystrici v Karpatoch vyteká
zelená voda zo starej štôlne, ktorá so sebou nesie malachit.
Múdri ľudia zachytávajú vodu, ktorá tečie zo štôlne do drevených vaní alebo nádrží. Pritom sa vytvára usadenina, ktorá
sa každý rok zoškrabe a zozbiera.)4
Z toho je zrejmé, že v Španej Doline nešlo o klasický
spôsob výroby pigmentu drvením kusového minerálu malachitu, ale ani o syntetický spôsob výroby zrážaním roztokov meďnatých solí. Išlo tu teda o akýsi poloprírodný produkt. Zatiaľ nám nie je známa žiadna iná lokalita vo svete,
kde by sa používal rovnaký, pomerne jednoduchý spôsob
výroby zeleného pigmentu, vysoko ceneného ako „uhorský“
malachit.5

Taktiež existujú archívne doklady o tom, že Majster Pavol
a jeho súčasník maliar Teofil Stanczel nakupovali tento zelený
pigment na jarmokoch v Banskej Bystrici. Zo známeho listu
maliara Teofila Stanczela mestu Bardejov z 1. augusta 1523 vyplýva nielen to, že Pavlova dielňa vtedy ešte nielen pracovala,
ale pracovala veľmi intenzívne. Stanczel totiž v liste spomína,
že keď sám potreboval na maľovanie jedného domu v Levoči
zelenú farbu (horskú zeleň) – kúpil si ju od rezbára Pavla. Píše
ďalej, že teraz sa mu podarilo na banskobystrickom trhu kúpiť jeden cent tejto farby, ktorú by bol Pavol rád odkúpil pred
ním, ak by si ju nebol vopred zaistil pre seba. Takéto veľké
množstvo jednej farby mohla potrebovať len naplno pracujúca rezbárska dielňa.6

Ramanova spektroskopia, spektrum minerálu langitu, podstavec Jána
Almužníka, záznam © Ľ. Vančo. Zrno 018, langit.
Frost L. R.: Spectrochimica Acta Part A, 59 (2003), s. 1195-1204.

Ramanova spektroskopia, spektrum minerálu malachitu, 3700 podstavec
Jána Almužníka, záznam ©Ľ. Vančo, Zrno 019, malachit. Pásmo na 508
cm-1 potvrdzuje prítomnosť linaritu ako sprievodného minerálu.
Aliatis, I. et al: Spectrochimica Acta Part A, 73 (2009), s. 532-538.
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Skúmaná socha – Metercia z oltára sv. Anny v Kostole sv. Jakuba v Levoči.
Foto: archív autorky.

Na Slovensku bol tento pigment dokázaný v celom rade
gotických nástenných malieb a jeho použitie bolo publikované aj v rámci prezentácie výsledkov medzinárodného výskumu v posledných rokoch. V súčasnosti je už zrejmé širšie
použitie tohto pigmentu v polychrómii drevorezieb, ako aj
v tabuľovej maľbe.
Sférulitický malachit bol dokázaný zo zmesi meďnatých
pigmentov aj na základe charakteristického stacionárneho
kríža v polarizovanom svetle optického mikroskopu.7
Ďalším z minerálov, ktorého použitie ako umeleckého pigmentu bolo dokázané až v poslednom desaťročí, je
rôznofarebný fluorit (fluorid vápenatý). Prvýkrát bol fluorit
identifikovaný ako pigment na nástennej maľbe ako aj v polychrómii drevených sôch z Tirolska z rokov 1480 – 1515.
Ďalej bol dokázaný v nástennej maľbe zo Sliezska v Poľsku,
v tabuľovej maľbe z roku 1510 vo Švajčiarsku, v Bavorsku na
fialovom šate kamennej sochy Krista z roku 1450 a neskôr vo

14

viacerých dielach datovaných do prelomu 15. – 16. storočia.
Jedným z prvých umeleckých diel, v ktorom bola na
Slovensku dokázaná prítomnosť fluoritu, bol bočný tabuľový gotický oltár sv. Mikuláša z 15. storočia v Kostole sv.
Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici, reštaurovaný
kolektívom študentov katedry reštaurovania VŠVU v rokoch 2005 – 2007. Fluorit tu bol identifikovaný na základe
optických a morfologických vlastností, ako aj na základe
SEM-EDS.8 Následne bolo SEM-EDS analýzou dokázané
použitie fluoritového pigmentu v ďalších významných
dielach, a to napríklad v roku 2007 na neskorogotickom
krídlovom oltári sv. Kataríny Alexandrijskej z Kostola v Turanoch, ktorého vznik je datovaný do rokov 1490 – 1500. Oltár pôvodne pochádza zo Spišského Štvrtka, do Turian bol
dovezený v roku 1806. V roku 2009 bol fluoritový pigment
dokázaný na tabuľových maľbách neskorogotického bočného krídlového oltára Metercie z Kostola sv. Martina biskupa
v Lipanoch, datovaného do roku 1526.
V neskorších štúdiách bol na Slovensku fluorit popísaný
a dokázaný v tabuľovej maľbe viacerých oltárnych celkov,
predovšetkým: hlavný oltár Vir Dolorum z Kostola sv. Heleny v Trnave, neskorogotický krídlový oltár Panny Márie z r.
k. Kostola sv. Martina v Rakúsoch, hlavný oltár sv. Vavrinca
z Kostola sv. Vavrinca v Hrabušiciach, hlavný oltár sv. Pavla
a Antona pustovníkov z Kostola sv. Antona a Pavla v Sásovej,
kde bol dokázaný aj v polychrómii sv. Antona.9
Použitie fluoritu a meďnatých pigmentov súvisí zrejme
s ťažbou striebra, medi a ďalších rúd, v ktorých boli tieto minerály vedľajšou prímesou. Z historických prameňov vieme
o ťažbe strieborných rúd v Európe už pred rokom 1430. Agricola (1530) sa vo svojom diele Bermannus zmieňuje o výskyte fluoritu ako prímesi pri ťažbe striebra a olova v strednom Nemecku (Breitenbrunn) a Česku (Jáchymov),Tirolsku
a Poľsku, kde boli bane na ťažbu minerálnych rúd v rokoch
1470 – 1550. Dôležité náleziská fluoritu sú v Bavorsku (Wolsendorf, Nabburg), kde sa ťažilo striebro v rokoch 1470 –
1570.10 Práve táto lokalita bola schopná v danom období
poskytnúť veľké množstvo tohto minerálu tmavofialového
odtieňa. Zánik väčšieho počtu rudných baní v strednej Európe koncom 16. storočia mohol spôsobiť nahradenie tohto
farebného minerálu inými pigmentmi. Ložiská fluoritu sa na
Slovensku nevyskytujú, sú tu však mineralogické výskyty.
Naopak, meďnaté pigmenty sa vo veľkom množstve nachádzajú v oxidačnej zóne ložísk medených rúd, ktoré sa v stredoveku vo veľkom ťažili najmä severne a východne od Banskej Bystrice (Ľubietová, Špania Dolina – Piesky). Ak teda bol
fluorit používaný v umeleckej tvorbe aj na území Slovenska
na prelome 15. – 16. storočia, musel tento fakt úzko súvisieť
s nemeckou kolonizáciou severného Uhorska a s rozvojom
baníctva, čo dokladuje úzku spätosť našej kultúry s umeleckým, kultúrnym, spoločenským aj obchodným dianím stredovekej Európy.11
Historické a odborné zdroje uvádzajú pomerne časté
použitie červeného organického farbiva karmínu kermesového typu predovšetkým v maľbe, avšak jeho použitie
u nás bolo dokázané exaktnými metódami a publikované
až v posledných rokoch. Vo všetkých troch skúmaných oltároch – Arnutovce, r. k. Kostol sv. Heleny, oltár Panny Márie
(1485), Kežmarok, r. k. Bazilika Svätého kríža, oltár sv. Kataríny (1493), Levoča, r. k. Kostol sv. Jakuba, oltár sv. Alžbety
(1493) – je charakteristické použitie červeného organického
farbiva karmínu kermesového typu. Červené organické far-
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bivo sa vyskytuje v skúmaných farebných vrstvách
jednak samostatne tak, že vytvára výsledný farebný
efekt, napr. na plášťoch svätcov, častejšie však býva
použité v lazúrnej vrstve na spodné krycie vrstvy alebo kovové fólie.12
Karmínové laky sú vo všeobecnosti organické
pigmenty pripravované z antrachinónových moridlových farbív produkovaných samičkami parazitného hmyzu nadskupiny červcov (Coccidae),
kermes (Kermes vermilio Planchon), poľská košenila
(Phorphyrophora polonica Linné), arménska košenila
(Phorphyrophora hamelii Brandt) a americká košenila (Dactylopius coccus Costa). Hlavnými farbivami
sú kyselina kermesová a karmínová. Kermes, ani košenily európske neboli pestované, ale iba zbierané
vo voľnej prírode, zatiaľ čo košenila americká bola
kultivovaná na veľkoplantážach. Kermes bol používaný v antike, svoju slávu poznal aj v stredoveku. Bol
jedným z najdrahších farbív vôbec. Európske košenily mali menší význam, ale boli rovnako používané
v stredoveku a tiež sa vyvážali z regiónov strednej
Európy, kde boli hojne zbierané. Časté použitie kermesu v maľbe spomínané v historických zdrojoch
bolo podložené chemickými analýzami. Použitie košenily poľskej a arménskej sa zdá skôr ojedinelé na
základe písomných zdrojov, jednak podľa analýz, čo
môže byť skreslené nedostatkom údajov. Košenila
americká sa objavuje v Európe po objavení Ameriky.
Dovážaná je približne od 1520–1530 až od 17. storočia a jej výskyt vo farebných vrstvách prevažuje
nad ostatnými červenými farbivami. Nachádzame
ju systematicky v maľbe aj polychrómii od konca 16.
až do 19. storočia. V polovici 19. storočia začína byť
nahrádzaná syntetickými farbivami.13
■

Charakteristický stacionárny kríž sférulitického malachitu v polarizovanom svetle
optického mikroskopu. Foto: CHTO PÚ SR.

Selekčná elektrónová difrakcia, prvá analýza fluoritu SAED z kryštálu fluoritu
pri dopade primárneho elektrónového lúča. Foto: CHTO PÚ SR.
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Starý príbeh v novom rúchu
PETR ŠVANDA

P

ribližne päťsto metrov južne od Dlhej Lúky (od 1972
mestská časť Bardejova), neďaleko rázcestia do Bardejovských Kúpeľov, po ľavej strane cesty smerujúcej z Bardejova do Zborova stojí pod košatou, vyše storočnou lipou
nenápadný pomník (č. ÚZPF 171/0).1 Pripomína bývalého
majiteľa hradu Makovica (dnes Zborov) Gašpara II. Šerédyho
(Serédy, Szeredy, Serédi, de Sered), ktorý na tomto mieste
skonal počas cesty do Bardejova, ako o tom informuje list
makovického prefekta (kastelána) bardejovskej mestskej
rade.2 V staršej uhorskej historickej spisbe sa pomník označuje ako kaplnka.3
Ľudová tradícia obklopila miesto romantickou povesťou o predaji Makovice Gašparom Šerédym (nehovorí však,
o ktorého Šerédyho ide, strýka alebo synovca) Jánovi Rákocimu (Rákóczi, Rákóczy) za 16 tisíc (iný údaj 20, prípadne 30 tisíc) alebo jednu mericu (korec) dukátov s podobizňou Rákociho, vyrazených v Sedmohradsku v priebehu jedného roka.
Šľachtic tohto mena sa spomína iba v roku 1588 vo funkcii likavského hradného kapitána. Autori rozlične
interpretovanej povesti
Pomník Gašpara II. Šerédyho, stav
sa ho preto v minulosti
po reštaurovaní. Foto: P. Švanda.
usilovali účelovo premenovať na Žigmunda,
prípadne na Juraja Ráho zastávali významné funkcie
kociho, reálne žijúcich
na uhorskom kráľovskom dvov rokoch 1544 – 1608.
re. Gašparov otec Mikuláš mal
Šerédy na uvedenom
päť súrodencov, starších bratov
mieste zomrel údajne
Juraja, Gašpara (*1490) a Jána,
po zistení, že Rákoci
mladšieho Benedikta a sestru
splnil jeho podmienku
Veroniku. Podľa údajov uhorskej,
predaja a on tým prišiel
resp. maďarskej genealogickej
o svoj milovaný hrad.4
literatúry rod nižších šľachticov
Spisovateľ Vladimír FerŠerédyovcov pochádzal zo zako (1925 – 2002) nieniknutej obce Šered (Sered) vo
lenže udalosť nespráv- Pomník okolo roku 1901. Foto: súkromný archív J. Petroviča.
Fejérskej stolici v Zadunajsku.
ne datoval (1570), ale
Rôzni bádatelia ho však nesprávzamenil aj jej aktérov,
ne spájajú s mestom Sereď na
pričom zo Šerédyho spravil majiteľa Šarišského hradu a z Rá- západnom Slovensku.7
kociho pána Makovice.5 V rokoch 1537 – 1642 však Šarišský
Makovické hradné panstvo získal od Ferdinanda I. (1526
hrad nepatril ani jednému z nich, vlastnili ho uhorskí panov- – 1564) za vojenské zásluhy v bojoch voči protikráľovi Jánovi
níci z rodu Habsburgovcov. Držbu Rákociovcami potvrdil I. (1526 – 1540), kráľovnej vdove Izabele Jagelovskej (*1519,
Linecký mier uzavretý 16. decembra 1645 medzi Ferdinan- †1559) a Turkom hornouhorský hlavný kapitán Gašpar I.
dom III. (1637 – 1657) a Jurajom I. Rákocim (*1593, †1648).6
Šerédy (v dostupnej literatúre sa uvádza niekoľko dát kráGašpar II. Šerédy bol synom Mikuláša II. a vnukom Mi- ľovskej donácie – 1542, 1546, 1548). Po jeho smrti (1. marca
kuláša I. a jeho manželky Kláry, rodenej Várdaiovej (Várday, 1550) ho prevzal Gašparov starší brat Juraj I., ako tútor jeho
†1544) s koreňmi v jednom z najstarších uhorských šľach- syna Jána, ktorý však zomrel v roku 1555. Juraj, tiež aktívny
tických rodov Gutkeled (Gut-Keled), predstavitelia ktoré- účastník protiosmanských bojov, hlavný župan Šarišskej sto-
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lice (1546) a košický kapitán (1552) však onedlho po smrti (poškodenej) soklovej rímsy. Nepoznáme ani tvar pôvodnej
synovca Jána opustil tento svet (23. apríla 1557). Panstvo striešky. Od svojho vzniku prešiel objekt v nasledujúcich sto(okrem iných majetkov) zdedil ďalší z jeho synovcov Gaš- ročiach niekoľkými zásadnými úpravami, resp. opravami.
par II. S manželkou Annou, dcérou palatínskeho miestodržiV súčasnosti na šesťbokom murovanom kamenno-tehteľa Michala Méreia (Mérey, †1572) mali tri deti, syna Juraja lovom podstavci s bosovanou omietkou stojí na troch poly(II.), ktorý zomrel v detskom veku a dcéry Barboru a Zuzanu. gonálnych stĺpikoch trojstranná baldachýnová stavba (výšUž na jeseň 1559 Gašpara z poverenia panovníka Spišská ka 560 cm, šírka 165 cm) so strieškou a korunnou rímsou.
kapitula znovu uviedla do vlastníctva panstva Makovica. Na vrchole striešky sa týči kovaný ozdobný dvojkríž (výška
Navyše mu Ferdinand I. po smrti Rafaela Podmanického cca 110 cm). Na rohoch striešky sú osadené tri zoomorfné
(23. februára 1558) a prevzatí majetkov od jeho vdovy Jany chrliče z betónovej hmoty imitujúcej prírodný kameň. Pod
(Johanna) z Lomnice (3. apríla 1559) Uhorskou komorou da- arkádami je situovaný trojhranný stĺp, na ktorého jednotroval (13. marca 1560) bystrické (považskobystrické) hradné livých stranách sa nachádzajú tri pieskovcové tabule. Na
panstvo. Z 8. septembra 1563 sa zachoval údaj o Gašparovej severozápadnej strane vypĺňa tabuľu (rozmery 116 x 70
účasti (spolu s 26 jazdcami) v sprievode Ferdinanda I. pri prí- cm) vystupujúci reliéf bradatej mužskej postavy v úplnej
ležitosti korunovácie jeho syna Maximiliána (1564 – 1576) za plátovej zbroji s prilbou na hlave, so zástavou v pravej ruke,
uhorského kráľa v Prešporku.8 O tri roky neskôr však tohto s ľavou rukou položenou na šabli zavesenej na páse, stomocného a bezohľadného zemepána zastihla smrť. O prevo- jacej na premoženom levovi, symbolizujúcom silu, statočze Gašparových telesných pozostatkov do Bystrice (dnes Po- nosť a odvahu. V ľavom dolnom rohu tabule sa nachádza
važská Bystrica) informuje list kastelána
makovického hradu.9 Miestom posledného odpočinku sa so všetkou pravdepodobnosťou stala kaplnka hradu Bystrica
(dnes Považský hrad). Záznam o tom sa
však nezachoval.10
Vdova Anna sa v roku 1571, päť rokov
po Gašparovej smrti, vydala za Andreja I.
Balašu (Balassa, † po 1576), hlavného kráľovského komorníka (1566) a hlavného
župana Novohradskej stolice, ktorý sa sobášom stal majiteľom hradných panstiev
Makovica, Bystrica a Budatín, čo v tom
istom roku potvrdil panovník.11 O Gašparovej staršej dcére Barbore sa písomné
pramene ďalej nezmieňujú. Mladšia Zuzana (*1566) sa ako šestnásťročná vydala
v roku 1582 za Jána (Janusz) z Ostrohu
(Ostrog, dnes Rovenská oblasť, Ukrajina),
grófa z Tarnówa, syna kyjevského vojvodu Konštantína Vasiľa z Ostrohu a Žofie
z Tarnówa. Ján (*1554, †1620) po sobáši Nález pôvodnej rímsy v priebehu reštaurovania. Foto: M. Kutný.
prevzal makovické panstvo. V manželstve
sa im narodili dve dcéry – Eleonóra a Eufrozína. Ich matka erb – na renesančnom štíte vpravo otočená v lakti ohnuvšak zomrela už v roku 1596.12 Ján, od roku 1593 krakov- tá obrnená ľavá ruka drží tri skrížené šípy. Reliéf dopĺňa
ský kastelán, ako tútor svojich neplnoletých dcér (vnučiek v hornej časti nápis HOC EST SERE / DI GASSPAR (slov. To
Gašpara II. Šerédyho) sa päť rokov po Zuzaninej smrti roz- je Šerédy Gašpar.). Ide zrejme o tabuľu z pomníka zhotovehodol makovické panstvo predať. Novým majiteľom sa stal ného v roku 1566. Na juhozápadnej strane stĺpa nápisová
Žigmund II. Rákoci, hlavný župan Boršodskej a Turnianskej tabuľka (84 x 59 cm) oznamuje ranohumanistickým mastolice, ktorý ho kúpil za 80 tisíc uhorských zlatých, ako to juskulným písmom s prvkami kapitály, že pomník dal obdokladá zápis o predaji spísaný zástupcami Spišskej kapituly noviť (dvadsaťštyri rokov po Gašparovej smrti) jeho zať Ján
17. augusta 1601 v Tarnówe.13
spolu s manželkou Zuzanou. Jej text znie: ILLVSTRISSIMVS
Pomník pri Dlhej Lúke pripomínajúci úmrtie Gašpara II. / PRINCEPS DOMI / NVS, D.(ominus) IANVSSIVS / DVX IN
Šerédyho je dnes, okrem archívnych materiálov, prakticky OBSTROG / COMES DE TARNO / PALATINVS WOLYHIN / IÆ
jedinou hmotnou pamiatkou na bývalého majiteľa mako- [na tomto mieste sa nachádza oddeľovací prvok v podobe
vického panstva. Dokladom o jeho vybudovaní Gašparovou krúžku s vnútorným x] CVM SVSANNA / SEREDI CONSORTE
manželkou Annou je list prefekta hradu bardejovskej mest- / SVA HOC OPVS RE / NOVARI CVRAVIT / A.(nno) D.(omini)
skej rade.14 Zhotovil ho nemenovaný bardejovský kamenár- M(illesimo) 5 9 0 / DIE DECIMA NON / NA [má byť Nona]
sky majster. Architektúra pomníka mala pravdepodobne IVLII (slov. Najjasnejšie knieža pán, pán Ján /Janusz/, vojsubtílnejšiu podobu (potvrdená reštaurátorským výskumom voda v Ostrohu, gróf z Tarnówa, volyňský palatín so svov septembri 2012). Dosvedčuje ju nález pôvodnej rímsy pod jou manželkou Zuzanou Šerédyovou dali toto dielo opraviť
pieskovcovými reliéfmi po odstránení podstatne mladšej dňa 19. júla r/oku/ P/ána/ 1590). Uprostred pieskovcového
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Detail nápisovej tabuľky. Foto: P. Švanda.

reliéfu na východnej strane (115 x 56 cm) je situovaný Ukrižovaný po stranách s adorantmi –– mužom v brnení a ženou v renesančnom odeve. Podľa niektorých názorov znázorňuje Gašpara II. s manželkou Annou (v tomto prípade
by mohlo ísť o tabuľu z pôvodného pomníka), podľa iných
sú na nej obnovovatelia pomníka, čiže Ján z Ostrohu a jeho
manželka Zuzana.15
Úpravy pomníka dokladajú kresby Júliusa Sárdyho
(1862) a Viktora Miškovského (1875, 1889) z druhej polovice
19. storočia, pričom ozdobný dvojkríž zachytávajú až kresby
Miškovského.16 Použitie cementového železobetónu na korunnej rímse striešky, ako aj na nej samotnej možno datovať
do konca 19. storočia, v tom istom čase sa predpokladá vloženie troch chrličov do architektúry pomníka. V 20. storočí sa
pomník dočkal niekoľkých opráv. O jednej z nich je záznam
v zborovskej farskej kronike (založená 1789) zo 6. mája 1942.
Po tejto oprave zostali funkčné iba dva chrliče, pričom chrlič
pri kmeni lipy (umiestnený sekundárne) sa zachoval len ako
torzo. Dvojkríž je doložený na fotografiách v rokoch 1925,
1955 a 1972. Realizátorom opravy pomníka v auguste 1986
bola Okresná pamiatková správa v Bardejove. O deväť rokov neskôr, keď si ho autor tohto príspevku osobne prezrel,
bol už bez dvojkríža, poškodený poveternostnými vplyvmi,
pokrytý machmi a lišajníkmi, poznačený bezohľadnosťou
vandalov. Z podnetu zborovského farára Jána Šveca-Babova
v roku 2002 orezali dolné konáre lipy, ktoré stavbu (najmä
strešnú časť) bezprostredne ohrozovali. V roku 2009 však
mohutný kmeň lipy ochránil pomník pred vážnym poškodením po havárii francúzskeho karavánu (dodnes je časť kmeňa zbavená kôry).
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V roku 2010 sa Mesto Bardejov na základe podnetov
Obecného úradu v Zborove a Združenia na záchranu Zborovského hradu rozhodlo riešiť kritický stavebno-technický
stav tejto nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v rámci
programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.
Hlavným zámerom projektu sa stali zabezpečenie narušenej statiky pomníka a konsolidácia jeho havarijného stavu.
Realizáciu komplexnej obnovy zverili reštaurátorskému
ateliéru akad. sochára Martina Kutného, renomovaného
odborníka, známeho napr. z reštaurovania súsošia Kalvárie
v bardejovskej Bazilike sv. Egídia v rokoch 2008 – 2009.17
Uskutočnila sa v troch etapách a pozostávala z konzervátorských, konsolidačných a v primeranej miere rekonštrukčných zásahov. Po odbornom výskume a predložení
návrhu na reštaurátorské práce (júl – november 2012) boli
v druhej etape (august – december 2013) odstránené povrchové depónie z kamenných a kovových prvkov vrátane
sekundárnych omietkových a farebných vrstiev murovaných častí až na pôvodnú omietkovú vrstvu, resp. pôvodné
murivo. V záverečnej etape (august – december 2014) sa
zrekonštruovali kamenárske prvky. Podľa zachovanej profilácie poškodených stĺpikov (hlavice, drieky, pätky) a ríms
sa vyhotovili kópie z prírodného pieskovca (kameňolom
Králiky na východných svahoch Kremnických vrchov). Po
ich osadení nasledovala obnova dvoch pieskovcových reliéfnych tabúľ a nápisovej tabuľky (ošetrenie, spevnenie
petrifikačným roztokom a domodelovanie chýbajúcich
častí reliéfov). Rekonštrukcia striešky zahrnula jej statické
zabezpečenie vymurovaním stredového stĺpika vo vnútri
pomníka a umiestnenie kópie kovaného dvojkríža na jej vr-

Stav pomníka pred reštaurovaním v roku 2007. Foto: P. Švanda.
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Rekonštrukcia pôvodnej a súčasnej podoby pomníka. Nákres: M. Kutný.

chol (akad. sochár Stanislav Kožela), originál ktorého sa našiel v depozitári Šarišského múzea v Bardejove. Na základe
starších kresieb a fotodokumentácie boli zrekonštruované
všetky tri chrliče s figúrami psov na korunnej rímse (vzhľadom na nedostatočnú vedomosť o tvare odlomenej časti
chrliča pri lipe, ako aj malú vzdialenosť od jej kmeňa sa
rozhodlo osadiť ho len v torzovitej podobe). Po upevnení
pôvodnej omietkovej vrstvy a doplnení vypadaných miest
novou omietkou (baldachýn, soklová časť), vyzretí tmelov
a omietok sa vykonalo farebné scelenie pomníka.
Súčasný stav pomníka je dokladom precíznej práce realizačného odborného tímu vedeného akad. sochárom M. Kutným, pýchou mesta Bardejov a skvelým dokladom ochrany
kultúrneho dedičstva Slovenska. Umiestnenie informačnej
tabule s jednoduchým textom by mohlo vhodným spôsobom priblížiť verejnosti osobu jedného z majiteľov bývalého
makovického panstva, ako aj osudy samotného pomníka. ■
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Nové metódy výskumu a reštaurovania
na príklade ikonostasu
z gréckokatolíckeho kostola vo Fričke
EMÍLIA RUDINSKÁ
ZUZANA BENČEKOVÁ-TAHY
ZUZANA CHOVANOVÁ

V

roku 2013 bol realizovaný reštaurátorský výskum ikonostasu z gréckokatolíckeho Chrámu sv. Michala Archanjela vo Fričke (č. ÚZPF 12119/1-47) a na
základe toho bol vyhotovený návrh na
reštaurovanie. Cieľom reštaurátorského
výskumu je pomocou rôznych nedeštruktívnych metód a deštruktívnych foriem
sondážneho a chemickotechnologického
výskumu získať poznatky o skúmanom
diele, jeho originálnej podobe, charaktere, stave zachovania, zisťuje sa presná
stratigrafia (sled za sebou idúcich vrstiev,
premalieb, depozitov, a pod.), rozsah
jednotlivých premalieb a technický stav
zachovania, presne sa definuje počet, Ikonostas z gr. kat. Kostola sv. Michala Archanjela vo Fričke – stav pred reštaurovaním Foto: J. Müller.
charakter i technická výstavba jednotliálny obhliadkový výskum, UV-luminiscencia, IR – infračervých maliarskych vrstiev. Reštaurátorský
výskum je občas až detektívnym pátraním, v ktorom sa re- vená reflektografia, rtg. snímky. V prvom rade je dôležitý
štaurátor vracia do minulosti a podmienok, v akých tvorili dôkladný vizuálny obhliadkový výskum. Na zistenie stavu
diela pred reštaurovaním, určenie miery jeho poškodenia
umeleckí majstri dodnes zachované diela.
a odlíšenia sekundárnych zásahov od originálu sa využíva metóda pozorovania pri
rozptýlenom svetle a bočnom intenzívnom
osvetlení. Reštaurátor, ktorý je oboznámený
s historickými technológiami, vie vo vrstvách
čítať jednotlivé technologické postupy a taktiež na použitých materiáloch rozlíšiť zmeny,
ktoré sa udiali v priebehu času a vplyvom
rôznych atmosférických zmien prostredia.
Preto je nevyhnutné, aby reštaurátor poznal
jednotlivé technologické postupy a zoznámil
sa s materiálmi, či už počas štúdia pri výstavbe technologických kópií, alebo pri samotnej
reštaurátorskej praxi.
Priebeh a výsledky reštaurátorského výskumu môžeme názorne prezentovať na
ikonostase z Fričky, na ktorom bolo v minulosti vykonaných viacero premalieb a sekunHlavné ikony z ikonostasu – sv. Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus učiteľ, sv. Michal
Archanjel, prezentovanie výsledkov výskumu počas kontrolného dňa. Foto: E. Rudinská.
dárnych zásahov. Drevený gréckokatolícky
chrám vo Fričke bol postavený na mieste
Zložitou úlohou reštaurátora býva v priebehu výskumu staršieho chrámu v 18. storočí. V roku 1829 prebehla jeho
určiť jednotlivé maliarske vrstvy a tým aj obdobia vzniku obnova a aj v priebehu ďalších rokov bol viackrát upravoa mieru ich zachovanosti. Preto sa rokmi vyvinuli technoló- vaný a obnovovaný, konkrétne v rokoch 1933, 1971, 1995.
gie, ktorými je možné ešte pred samotným reštaurovaním Samotná obec sa formovala už v rokoch 1598 – 1618. Represkúmať dielo aj bez veľkého zásahu do farebných vrstiev. štaurátorský výskum aj samotné reštaurovanie priniesli vo
Medzi nedeštruktívne metódy výskumu patria VIS – vizu- veci datovania nové zistenia.
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Ikona Hodigitrie, detail tváre, stav pred reštaurovaním. Foto: E. Rudinská.

Drevený päťradový ikonostas pochádzajúci z rôznych časových období bol v minulosti viackrát upravovaný a obnovovaný. Je niekoľkokrát celoplošne a aj lokálne premaľovaný,
čo znehodnocuje charakter pôvodnosti ikonostasu a jednotlivých ikon. Drevná hmota ikonostasu je výrazne napadnutá
aktívnym drevokazným hmyzom, popraskaná a konštrukčne uvoľnená. V najhoršom stave sú cárske dvere, keďže sú
celé zhotovené z listnatého lipového dreva, ktoré je mäkké
a ako také býva najcitlivejšie na napadnutie škodcami. Poškodenie dverí odlomením väčších častí by bola len otázka
času. Rovnakým spôsobom je do väčšej miery poškodený aj
horný rad prorokov a kalvária. Konštrukčné časti ikonostasovej steny a podklad ikonových malieb je zhotovený z ihličnatého dreva, všetky rezbárske dekoratívne prvky sú tiež
z lipového dreva. Dekoratívne prvky a jednotlivé spoje boli
upevnené kolíkovým systémom, tzv. drevené klince často
vyrábané z tvrdého dreva buka alebo duba. Z dôvodu týchto
poškodení bolo nevyhnutné na pamiatke vykonať odborné
reštaurátorské zásahy s cieľom zachrániť hmotnú podstatu
diela a aj po vizuálnej stránke prinavrátiť do pôvodného stavu tento na území Slovenska jedinečný ikonostas aj s jeho
ojedinelými a originálnymi súčasťami ako je prestol, žertveník a bočný oltárik.
Po sekundárnych zásahoch predchádzajúcich období
mal ikonostas podobu prebronzovaných zlátení, jeho architektúra, najmä orámovania jednotlivých výjavov, bola
premaľovaná bielou a okrovou olejovou farbou. Modrou
olejovou farbou sú zvýraznené najmä dekoratívne hrozná
na cárskych dverách a stĺpikoch. V hornom rade prorokov sú
zelenou olejovou farbou zvýraznené vyrezávané dekoratívne rastlinné ornamenty. V tomto duchu boli premaľované aj
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Ikona Hodigitrie, detail tváre, stav po očistení. Foto: E. Rudinská.

oltárik a žertveník, ako aj celý interiér kostola. Tento zásah
môžeme datovať do roku 1933, keď prešovský maliar J. Wagner premaľoval interiér kostola a na strope svätyne zhotovil
maľbu Svätej Trojice. Datovanie tejto premaľby ikonostasu
bolo nájdené obhliadkovým výskumom, zaznamenané zo
zadnej strany na nosnom tráme, rok 1933 bol tiež zapísaný
na Veraikone ikonostasu. Jedným z mnohých zistení z priebehu reštaurovania bolo identifikovanie Veraikonu prostredníctvom nedeštruktívneho postupu použitím RTG snímok
a po deštruktívnom sondážnom výskume až po samotné
realizovanie pôvodne ako Mandylion bez tŕňovej koruny,
ktorý bol v staršom období prevedený ako zlátený v kombinácii so striebrením s farebnými lazúrami.
Hrubý nános olejovej premaľby celého ikonostasu držal farebnú vrstvu celistvú, dalo sa teda predpokladať, že
farebná vrstva bude vo veľmi dobrom stave. Stav zachovania originálnej vrstvy sa nám však ukázal až po odstránení
premalieb.
Počas viacerých renovácií boli ikony lokálne a niektoré aj celoplošne upravované a premaľované. Ikonostas bol
znečistený sadzami, stmavnutým lakom a usadeným depozitom. Povrch pôvodnej polychrómie znehodnocujú sekundárne zásahy. Pôvodnú polychrómiu sme pred začatím
samotného reštaurovania určili deštruktívnymi metódami
chemickotechnologického a sondážneho výskumu. Celý
ikonostas bol zo zadnej strany premaľovaný dvoma bielymi
nátermi. Pri prvotnej obhliadke boli viditeľné premaľby na
rade ikon svätých apoštolov, kde v oblasti svätožiar sekundárna farebná vrstva dobre nepriľnula na zlato a na opadaných miestach sa odhalilo originálne zlátenie. Pri bočnom
osvetlení sa nám zase odhalili v hornej časti nad apoštolmi
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zite viditeľnosť pôvodnej farebnej vrstvy,
a to pravej ruky svätého Mikuláša, ktorá je
približne o 20 cm nižšie a drží v ruke knihu
zdobenú ornamentmi a Svätým krížom.
V oblasti tváre zachovanosť originálnej
vrstvy nie je jasne čitateľná. Taktiež boli
vyhotovené dve snímky ikony Hodigitrie
v oblasti tváre a rúk. Preukázala sa miera
zachovania originálnej tváre Madony v silnej intenzite s posunom približne 10 cm
oproti vrchnej vrstve. Na jej čele sa ukázala vrstva s tmavou hviezdou, pravdepodobne ide o striebrenie alebo zlátenie. Ponad hviezdu je namaľovaný menší útvar
pripomínajúci tvar kvietku. Keďže hviezda
ani kvietok neboli viditeľné v strede čela
nápisy zamaľované čiernou sekundárnou farbou, taktiež aj pôvodnej tváre Madony, dalo sa predpokladať, že Madona
členenie radu apoštolov korintskými stĺpikmi, z ktorých kaž- bola najmenej trikrát premaľovaná – Madona s hviezdou,
dý druhý bol zamaľovaný. Takéto prípady jasne ukážu, na Madona s kvietkom a Madona, ktorú dnes vidíme. Avšak už
ktorých miestach je potrebné robiť sondážny výskum.
pri samotnom čistení sa ukázalo, premaľby boli realizované
Pri hlavných ikonách, ktoré boli celoplošne premaľova- až štyrikrát, a to lokálne na pozadí a v tvárovej oblasti. Navyné, sme museli pristúpiť k ďalšej z nedeštruktívnych metód, še pod sekundárnym kriedovaním sa ukázal fragment žltej
a červenej farby pod úrovňou vrstvy Hodigitrie, ktorá bola očistená na primárnu
vrstvu. Odhalenie týchto fragmentov pod
vrstvou, ktorá bola pôvodne považovaná
za primárnu naznačilo, že maliar pravdepodobne zo 17. storočia mohol použiť
ako podklad drevo z inej ikony. Na druhej
snímke nižšie sa v slabšej intenzite ukázalo pôvodné umiestnenie ruky Panny
Márie a na nej sediaca postava malého Ježiška, držiaca Pannu Máriu za palček, tiež
pôvodná drapéria, riešenie zvlnenia látky,
ako aj odev Ježiška zopnutý a nariasený
v páse (pozri obr. príloha, obálka s. 3).
Ako zaujímavé sa ukázali aj snímky
z kalvárie, ktoré na ikone Panny Márie
preukázali mieru zachovania originálnej
farebnej vrstvy. Na snímke sú jasne čitateľné dve postavy, dve tváre, v dolnej
časti dva páry chodidiel oproti sebe, čiastočne aj drapéria, ale tá obsahuje menej
olovenej bieloby ako inkarnát. Na kríži
Sondážny prieskum, detail rúk pôvodnej vrstvy
Postava Panny Márie z kalvárie, na sonde na
z kalvárie RTG snímka taktiež preukázala
Ježiška na ikone Hodigitrie. Foto: J. Müller.
pôvodnej vrstve vidno dve tváre, dva páry očí
ako aj dva páry nôh postáv Panny Márie a Márie mieru zachovania originálnej polychróMagdalény. Foto: J. Müller.
mie a dokladá trojnásobnú korekciu rúk
a tváre Krista. Najčitateľnejšou vrstvou je
akou je rtg. V spolupráci s chemickotechnologickým oddele- pôvodná, v ktorej sa na snímke najviac zvýraznila Kristova
ním Pamiatkového úradu SR sme vybrali najvhodnejšie iko- krv, štylizovaná takmer do podoby dažďa krvi, ktorá prýšti
ny, na ktorých boli vykonané RTG snímky. Snímky boli zhoto- z jeho rán. Viditeľné sú aj nápisy nad rukami Krista. Na tvári
vené na štyroch hlavných ikonách sv. Mikuláša, Bohorodičky je len rozmazane vidieť konkrétne črty.
Hodigitrie, ikone Kristus učiteľ, ikone sv. Michal Archanjel,
V spolupráci s Chemicko-technologickým oddelením PÚ
ďalej na ikonách Panny Márie z kalvárie, kríž Ukrižovaný Kris- SR boli niektoré z ikon sledované aj pod UV lampami s cietus z kalvárie, ikona sv. Jána Evanjelistu z kalvárie. Snímky ľom zistenia lakovej vrstvy a prípadných premalieb, ktoré sa
preukázali, do akej miery je zachovaná originálna farebná pozorovaním pri UV luminiscencii javia ako tmavé fľaky na
vrstva. Keďže maliar používal olovenú bielobu ako pigment svetlom podklade. Pri pozorovaní UV lampou boli lokálne
pri tónovaní, tieto miesta sa krásne zviditeľnili na snímkach. na niektorých miestach ikon viditeľné stmavnuté usadené
Zreteľne je viditeľná krakeláž rozpraskaná po líniách jednot- depozity. Miestami luminoval lak, ktorý cez usadený depozit
livých letokruhov a deficity, ako napríklad suky na dreve. Pri nie je veľmi čitateľný. Taktiež farebná vrstva neluminovala cez
ikone sv. Mikuláša boli vyhotovené dve RTG snímky z oblasti celoplošné premaľby, prevažne bola tmavá. Použitie UV lumitváre a rúk svätca. Snímka preukázala vo veľmi slabej inten- niscencie bolo zaujímavé aj počas čistenia ikon pri odkrývaní
UV luminiscencia, sondážny prieskum – detail jednotlivých vrstiev premalieb na ikone kríža
z kalvárie v hornej časti ikonostasu. Foto: E. Rudinská, CHTO.
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RTI bočné osvetlenie realizované na ikone Hodigitrie, ilustračné zobrazenie z viacerých bodov nasvietenia. Foto: P. Brunčák, E. Rudinská.

sekundárnych vrstiev, čo sme realizovali s pomocou kolegyne Ing. Zuzany Sejkovej na ikone Hodigitrie, ikonách z radu
apoštolov a kalvárie. Všetky výskumy boli zdokumentované
fotograficky a budú zaznamenané v dokumentáciach Návrh
na reštaurovanie a Priebeh reštaurovania.
Na hlavných ikonách bol realizovaný aj výskum IR reflektografie, ktorá bola vykonaná v Ústave merania Slovenskej
akadémie vied RNDr. Miroslavom Hainom, PhD. Pozorovanie
pri IR žiarení sa prevádza s cieľom zistenia rozsahu premalieb, retuší a prípadných zmien kompozície alebo násobnej
farebnej vrstvy. Pri IR reflektografii sú však viditeľné iba tie
podkresby, ktoré boli realizované materiálom obsahujúcim
uhlík. Preto napríklad červené podkresby, ktoré často obsahujú železo, už nie sú viditeľné. Snímky IR reflektografie boli
vykonané na štyroch hlavných ikonách sv. Mikuláš, Hodigitria, Kristus Učiteľ, sv. Michal Archanjel a na kríži a Panne
Márii z kalvárie. Keďže všetky ikony boli premaľované troma
vrstvami a aj sekundárne prekriedované sadrou, na IR snímkach sa preukázali iba čiastočné podkresby sekundárnych
premalieb na miestach, kde už boli urobené sondy, a tým aj
odstránený sekundárny podklad. Tak boli preskúmané miesta na ikone Hodigitrie, kde je v sondách veľmi dobre vidieť
podkresbu Ježiškovho oka a rúk, rovnako aj na kríži a postave Panny Márie z kalvárie v miestach sond. IR reflektografia
poukazuje aj na farebné valéry, tónovanie farebných vrstiev.
To, čo sa pri bežnom osvetlení javí svetlé alebo tmavé, pri IR sa
často prehodí a tmavšie miesta sú svetlé a viac čitateľné. Takto
sa nám zviditeľnila sekundárna vrstva, jej tónovanie drapérií,
zmeny kompozície a rukopis autora celoplošnej premaľby. Prínosným by bolo zrealizovať IR aj po odstránení sekundárnych
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vrstiev, pretože tie sú do takej miery hrubé, že touto technológiou sa nám nepodarilo zistiť mieru zachovania originálu.
Tieto poznatky nám na druhej strane umožnila RTG snímka.
Chemickotechnologický výskum vzoriek bol vyhotovený
na pôde CHTO PÚ SR. Chemicko-technologický výskum diela
bol realizovaný s cieľom presnejšieho stanovenia charakteru
a rozsahu poškodenia a degradácie a spresnenia adekvátneho návrhu na reštaurovanie a samotného postupu reštaurovania. Cieľom bolo určiť farebné vrstvy, pôvodnosť vrstiev,
datovanie podľa pigmentov a podkladov jednotlivých vrstiev, počet premalieb, nájsť striebrenia a zlátenia, určiť pigmenty na základe chemických prvkov nachádzajúcich sa vo
vrstvách. Na vzorkách bola vykonaná stratigrafická analýza
prierezmi maľby a prvková analýza podkladu a farebných
vrstiev metódou SEM EDS analýzy. Na preskúmanie bolo
odobratých 29 vzoriek.
Spoločným znakom vzoriek odobratých z ikonostasu je
podklad zo sedimentárnej kriedy, na ktorom ja nanesená pôvodná vrstva. Nasledujú sekundárne zásahy, pri ktorých je vo
väčšine vzoriek použitý podklad zo sadry. Celkovo sú na oltári
spravené 3 sekundárne úpravy, ktoré nemusia byť celoplošné.
Odobraté vzorky sa archivujú a slúžia aj do budúcna na
porovnávanie vzoriek, určenie obdobia vzniku a autorstva.
Na základe výskumov teda môžeme usúdiť, že pod hlavnými
ikonami sú zachované staršie maľby. Zatiaľ podľa rukopisu
maľby môžeme predpokladať, že premaľba súvisí s rodom
Bogdańskich. Táto poľská rodina zohrala v 19. storočí veľkú
úlohu v cirkevnom maliarstve, predovšetkým na území Poľska od Nového Sonču po Dobromil, kde svoje maliarske práce
zrealizovali na 80 miestach. O tom, kde všade tvorili a zdobili
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chrámy sa dozvedáme z rodinných zápisov a taktiež aj zo zachovaných nápisov na pamiatkach. Rodinné zápisky boli zozbierané posledným maliarom z rodiny, ktorým bol Zygmunt
Bogdański, ktorý žil v Domaradze, pôvodne Brzozów. Členovia tejto rodiny maľovali aj v lokalitách popri poľskej hranici,
autorstvo ich diel sa predpokladá v približne 25 lokalitách.
V súčasnosti sme dostali na reštaurovanie ikonostas
z Driečnej (časť obce Vladiča v okrese Stropkov), na ktorom
sa nachádza presné datovanie a signovanie Zygmuntom
Bogdańským. Pri nadchádzajúcom prieskume teda budeme môcť porovnať použité pigmenty, ktoré môžu preukázať
súvislosť a umožniť predbežné určenie autora premalieb na
hlavných ikonách vo Fričke.
Na základe vykonaných nedeštruktívnych metód a chemicko-technologického rozboru vzoriek sa mohlo pristúpiť
k sondážnemu prieskumu. Na objektoch reštaurovania, teda
ikonostase a mobiliári z Fričky, bolo vykonaných presne 114
overovacích sond, na základe, ktorých bola zistená pôvodná
farebná vrstva, rozsah jej zachovania a výstavba sekundár-

tretím. V sekundárnej vrstve bol ikonostas viac ladený do červenej míniovej farebnosti s pestrejším farebným striebrením.
Na ikonách boli premaľované vrstvy, najmä apoštoli už mali
premaľované svätožiary a pozadie na bledomodro. Sondážny
výskum preukázal, že originálna farebná vrstva je pod sekundárnymi vrstvami vo veľmi dobrom stave, miestami na malých plochách absentuje, najväčší úbytok je iba na zlátených
častiach, kde bude potrebné miestami nanovo prezlacovať.
Na sekundárnej farebnej úprave sú potom dve vrstvy olejové. Vrstva označená číslom 3 má pod olejovou farebnosťou
ešte jednu, akoby vyrovnávaciu vrstvu, tmelovú na olejovej
báze. Na tejto vrstve je potom nanášaná hrubá vrstva olejovej farby. Táto farebnosť súvisí s farebnosťou interiéru chrámu, realizovaná bola prešovským maliarom J. Wagnerom
a datovaná rokom 1933. Najmladšia vrstva označená číslom
4, ktorú dnes vidíme, má farebnosť prevažne korešpondujúcu s farebnosťou číslo 3. Zmeny sú len v tóne, napríklad pôvodne staroružová bola pretretá svetloružovou. Túto štvrtú
„quartálnu“ úpravu môžeme datovať medzi roky 1933 – 1971.
V týchto rokoch je zaznamenaná realizácia úprav v kostole.
Vznik ikonostasu môžeme stanoviť do rozmedzia rokov 1618 a 1781. V roku 1618 sa obec
prvýkrát spomína ako usadlosť s rusínskym
obyvateľstvom, v roku 1781 je tu zaznamenaný prvý gréckokatolícky kňaz Štefan Hodobay.
Drevený filiálny chrám bol postavený v roku
1829. Všetko nasvedčuje k tomu, že staršie časti
ikonostasu pochádzajú v rokov 1618 až 1781,
novšie pribudli po roku 1829. Ikonostas je zjavne zložený z častí pochádzajúcich z viacerých
období, čomu nasvedčuje aj výstavba a rukopis
jednotlivých ikon. Podľa sondážneho výskumu
môžeme určiť poradie ikon od najstarších po
najnovšie: kríž kalvárie aj s postavami Panny
Márie a Jána Krstiteľa, 4 hlavné ikony, antependiá, rad apoštolov, Veraikon, cárske dvere a rad
prázdnikov s ikonami prorokov.
Pracovný záber aplikovania ochranného prelepu japonským papierom na ikonu Pokrov
z Fričky. Foto: E. Rudinská.
Novým prínosom pre reštaurátorské ateliéry je dnešná spolupráca s oddelením grafickej
dokumentácie (OGD), Ing. Petrom Brunčákom,
nych vrstiev. Cieľom sondážneho výskumu bolo tiež zistiť Ing. Jankou Haličkovou a kolektívom. Na vybraných ikonách
skutočnosť, do akej miery sú zachované lazúry na striebrení, z Fričky boli realizované nové metódy výskumu za použitia
najmä na dekoratívnych ornamentoch. Sondážny výskum bol 3D skenera. Bolo realizované RTI bočné osvetlenie v softvéri
realizovaný chemicky organickými rozpúšťadlami a mecha- RTI Builder, fotogrametrické skenovanie v softvéri Photo Scan
nicky skalpelom. Originálna farebná vrstva ikonostasu sa javí a optické 3D skenovanie za pomoci 3D skenera Comet L 3D,
v prevažne čiernej farebnosti so zlátením, na ktorej sa vyníma- hypsometrické mapy – výškové mapy, vypracované z 3D skejú hlavné ikony s červeno-zelenkavo-modrými rámami. Celé nu v softvéri na úpravu 3D modelov. 3D skenovanie sa v dnešfarebné rozloženie uzatvárajú vrchné rady ikonostasu, pričom nej dobe dá využiť v pamiatkovej starostlivosti a v reštaurátorrad prázdnikov je zeleno-tmavomodrý a rad Apoštolov le- skej praxi prevažne na dokumentačné a archivačne účely, ale
muje zlátenie s modrým ukončením po stranách. Na samom taktiež aj na praktické využitie v reštaurátorskej praxi. Každý
vrchu sú farebnejšie riešené rámy ikon prorokov (pozri obr. objekt na reštaurovanie prináša nový reštaurátorský problém
príloha, obálka s. 3).
a v dnešnej dobe sú techniky, ktoré nám umožňujú tieto situNa celej tejto originálnej farebnej úprave ikonostasu bola ácie riešiť. V prípade, že je nejaký objekt vystavený v exteriéri,
celoplošne, miestami lokálne aplikovaná sekundárna premaľ- podlieha atmosférickým podmienkam a degraduje, či už jeho
ba emulznou temperou s lokálnym, a na niektorých ikonách polychrómia alebo samotný materiál, z ktorého je zhotovený
celoplošným prekriedovaním – sadrou. Pôvodné zlátenia na – drevo, kameň a podobne. To umožňuje reštaurátorovi pouornamentoch boli nahrubo prekriedované a na žltom poli- žiť technológiu 3D skenovania na zhotovenie kópie objektu,
mente prestriebrené a následne na to aplikované farebné ktorý by bol vystavený a prezentovaný ako kópia v exteriéri,
lazúry. Počas sondážneho výskumu sa ukázalo, že zlato je zatiaľ čo originál by bol exponovaný v interiéri a tak chránený
zachované vo veľmi dobrom stave, i keď miestami absentuje, pred poškodením. Pri rekonštrukciách je možné taktiež metóčo mohlo byť v minulosti spôsobené prešúchaním, resp. pre- du využiť v prípade absencie určitého dekoratívneho prvku,
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Ikona Madony Ochrankyne Pokrov z bočného oltárika vo Fričke – zábery z výskumu a z priebehu reštaurovania. Foto: J. Müller, E. Rudinská, P. Brunčák, J. Haličková.

ktorý sa takto dá nahradiť. Tu však vzniká otázka, či budú budúci reštaurátori schopní aj ručne vyrezávať a vysekávať chýbajúce prvky, keďže reštaurátor je často v časovej tiesni realizovania niektorých prác. 3D skenovanie nám však umožňuje
ísť do oveľa väčšej presnosti záhybov a štruktúry. Napríklad pri
transfere či už tabuľovej maľby, alebo nástennej maľby, kde
je potrebné vytvoriť novú podložku s presnosťou nerovnosti,
je taktiež 3D skenovanie veľkým prínosom a v zahraničí je už
viac rokov využívané. Oblastné reštaurátorské ateliéry v Bratislave v spolupráci s OGD realizovali 3D skenovanie na ikone
Hodigitrie už po plošnom odkryve, čoho výhodou bola možnosť rozlíšiť jednotlivé vrstvenie sekundárnych premalieb.
Boli viditeľné nerovnosti, praskliny, na premaľovaných miestach sa ukázali štruktúry primárnej maľby. Týmto spôsobom
boli taktiež zaznamenané praskliny na dreve a v budúcnosti
bude možné zdokumentovať a monitorovať, či sa rozširujú
a či naďalej nepracujú.
Momentálne na ikonostase a mobiliári z Fričky prebieha
reštaurovanie a v budúcnosti sa pokúsime publikovať prezentáciu jeho záverečného stavu. Profesionálnym reštaurovaním
bude zabezpečená jednak ďalšia životnosť hmotnej podstaty
pamiatkových objektov, ako aj obnova estetického a umeleckého výrazu pôvodnej ikonopisnej maľby. Všetky zásahy na
pamiatke budú vykonané v zmysle platných zásad pamiatkovej obnovy a súčasnej reštaurátorskej praxe. Reštaurátorský
zásah bude pozostávať z konzervátorských, konsolidačných
a v primárnej miere aj rekonštrukčných postupov. Konzervátorské a konsolidačné postupy budú pritom zamerané hlavne na sanáciu hmoty a pôvodných povrchových vrstiev a na
zlepšenie technického stavu diela. Cieľom rekonštrukčných
postupov bude obnovenie výrazových kvalít diela a skvalitnenie úrovne jeho prezentácie. V súlade s vyššie stanovenými
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kritériami bude spôsob obnovy ikonostasu smerovať k odstráneniu sekundárnych vrstiev. Dôvodom je predovšetkým
nevhodnosť sekundárnych zásahov, ktorými sa degradujú mimoriadne kvality autentického originálu ikonostasu. Zachovanie primárnych vrstiev preukázaných výskumom je dostatočné na výrazovú rekonštrukciu pri uplatnení citlivej miery
retuší. V navrhovanom prístupe k obnove by mali byť všetky
zachované pôvodné povrchové vrstvy zreštaurované, chýbajúce miesta doplnené retušou a zlátením do miery dosiahnutia uceleného esteticko-výtvarného výrazu a s rešpektovaním
originálnej farebnej vrstvy, a to nezasiahnutím retušou do zachovanej farebnej vrstvy.
■
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Digitalizácia hnuteľných kultúrnych
pamiatok metódou optického skenovania
PETER BRUNČÁK
JANA HALIČKOVÁ

N

ové meracie a spracovateľské
technológie s možnosťami digitálneho záznamu obrazových dát našli
svoje uplatnenie a prínos aj v oblasti
digitalizácie hnuteľných kultúrnych pamiatok a archeologických nálezov. V súčasnosti sa na digitalizáciu hnuteľného
kultúrneho dedičstva využívajú prevaž- 3D mračno bodov skenovaného predmetu a polygonálny 3D model predmetu. Autor modelu: P. Brunčák.
ne neselektívne meracie metódy, ako
je napríklad terestrické laserové skenovanie (TLS), digitálna kom priestorovom rozlíšení a presnosti. Proces digitalizácie
fotogrametria alebo optické skenovanie. Metódy TLS a digi- je realizovaný premietaním štruktúrovaného svetla na meratálna fotogrametria majú väčší rozsah, ale nižšiu presnosť ako ný objekt, pomocou ktorého softvér vyhodnotí priestorové
metóda optického skenovania. Preto sa využívajú prevažne mračno bodov. Táto metóda je vhodná prevažne na menšie
pri digitalizácii nehnuteľných pamiatok alebo väčších hnuteľ- kultúrne objekty (do 1 m), kde je vyžadovaná vysoká detailnosť zamerania.
ných celkov.
Využitie
optických skenerov na báze
štruktúrovaného svetla je rôznorodé, počnúc
strojárskym
priemyslom, cez
dokumentova-

Princíp metódy optického skenovania

Optické skenery pracujú na princípe bezdotykového snímania a digitalizujú vonkajší povrch predmetu. Pri optickom
skenovaní sa na predmet premieta presný svetelný vzor pomocou projektora. Tieto pásy svetla kopírujú povrch a zároveň sú snímané digitálnou kamerou. Pomocou pásov svetla
systém rozpozná povrch predmetu. Následne spracovateľský softvér vyhodnotí zaznamenaný obraz do 3D mračna
bodov, ktoré sa ďalej trianguluje na polygonálny 3D
model. V laboratórnych podSkenovanie hlinenej vázy optickým
mienkach výrobca udáva
skenerom Comet L3D 5M. Foto: P.
presnosť 0,001 mm, z užívaBrunčák.
teľského hľadiska je reálnejšia presnosť danej metódy
nie rôznych historických
0,01 mm.
artefaktov až po vizualizáOddelenie grafickej dociu vo filmovom priemysle.
kumentácie
má k dispozícii
Presný digitálny model sníoptický
skener
Comet L3D 5M
maného objektu môže veľod
firmy
Steinbichler.
Daný
mi účelne poslúžiť reštauráoptický
skener
má
k
dispozícií
torom a historikom umenia
Spájanie skenov do jedného celku. Autor modelu: P. Brunčák.
4 kamery a projektory s rôzpri skúmaní a obnove kulnym meracím rozsahom od
túrnych objektov. Keďže je
optický skener mobilný, nie sme pri meraní obmedzovaní 100 mm až do 800 mm v závislosti od veľkosti a potreby rozlíhmotnosťou a veľkosťou meraného objektu. Prvé výsledky šenia skenovaného objektu. Pri menších objektoch volíme kaukazujú, že táto digitalizačná technológia je predurčená na meru s menším rozsahom, ktorá má zároveň vyššie rozlíšenie.
tvorbu podkladov pre výskum, archiváciu a rekonštrukciu Pri väčších objektoch, kde potrebujeme naraz zosnímať väčšiu
mnohých druhov archeologických a pamiatkových objektov. plochu, ale nepotrebujeme povrch s vysokým rozlíšením, zvolíme kameru s väčším skenovacím rozsahom. Pred samotným
skenovaním objektu je potrebné spraviť verifikáciu meracieho
Digitalizácia objektov metódou optického skenovania
systému a skontrolovať vzájomnú polohu kamery voči projekPriestorové optické skenovanie je transformácia fyzické- toru, načo slúži kalibračná platňa. Ak došlo ku geometrickým
ho povrchového tvaru objektu do digitálnej formy vo vyso- zmenám optickej sústavy, je nutné kalibrovať prístroj.

26

Monument revue 1 / 2015

Veda a výskum

Po úspešnej kalibrácii optického skenera môžeme pristúpiť k samotnému skenovaniu daného objektu, pričom objekt musí byť v strede skenovacieho
rozsahu systému a kamera by mala smerovať kolmo
na objekt. V systéme nastavíme pre konkrétne objekty správne hodnoty citlivosti senzora a intenzitu
osvetlenia, aby sme zachytili čo najväčšiu časť povrchu objektu.
Skenovaný predmet je potrebné nasnímať zo
všetkých uhlov pohľadu, aby sme dostali ucelený 3D
model skenovaného predmetu. Výsledkom každého
nasnímania objektu je sken – priestorové mračno
bodov. V priebehu merania po každom nasnímaní je
nutné získané mračno pripojiť automatizovane alebo manuálne k predošlým skenom. Automatizované
spájanie skenov do jedného celku nám umožňuje
rotačný stolík, ktorý zabezpečuje pravidelnú rotáciu
predmetu okolo vertikálnej osi o malý uhol.
Výsledkom procesu optického skenovania je ucele- Fotografia a polygonálny 3D model diptychových slnečných hodín. Foto: P. Horanský,
né mračno bodov, z ktorého následne vygenerujeme autor modelu: P. Brunčák.
uzatvorený polygonálny 3D model. Pred samotnou tvorbou tu jedného denára. Priemer tejto mince je 17-18 mm a jej
modelu je potrebné mračno bodov očistiť od prípadného oko- hmotnosť je 2,87 g. Pri digitalizácii objektu bol opäť použitý
litého šumu.
najmenší skenovací rozsah 100 mm. Celkovo bol objekt nasPolygonálny 3D model je možné využiť na tvorbu rezopo- nímaný z 25 rôznych pozícií, pričom meranie a spracovanie
hľadov, na výpočet objemu a plôch objektu a tiež môže slúžiť 3D modelu mince trvalo 4 hodiny.
na vizualizáciu, archiváciu, prípadne rekonštrukciu daného objektu bez fyzického kontaktu s ním, čím nedochádza k možnému poškodeniu originálu.
Skenovanie archeologických artefaktov
Archeologické nálezy sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva každej krajiny. Nesú výpovednú informáciu o spôsobe života našich predkov,
či už ide o pracovné, bojové alebo kultúrne artefakFotografia striebornej mince (vľavo) a jej polygonálny 3D model. Foto: R. Glaser-Opitzová,
ty. Keďže sú tieto predmety aj niekoľko storočí staré, autor modelu: P. Brunčák
sú veľmi krehké a každá manipulácia s nimi môže
ohroziť ich celistvosť.
Príkladom digitalizácie archeologických nálezov, ktoré sa
Jedným z najzaujímavejších objektov, ktoré boli u nás di- bežne používali v domácnostiach, je hlinený hrniec. Jeho nágitalizované, sú diptychové cestovné slnečné hodiny s kom- lezisko je neznáme. Najväčší rozmer objektu je 30 cm, preto
pasom. Hodiny boli nájdené na hrade Uhrovec, pričom nález bol pri jeho zameraní použitý skenovací rozsah 500 mm. Snímanie objektu bolo realizované
zo 62 skenovacích pozícií a čas
merania a spracovania digitalizovaného objektu bol 7 hodín.
Všetky archeologické objekty na
ukážku digitalizácie a informácie
o objektoch nám poskytol odbor
archeológie PÚ SR v Bratislave.
Fotografia, mračno bodov, polygonálny 3D model a rez hlineným hrncom. Foto a autor modelu: P. Brunčák.

bol datovaný podľa analógií do druhej polovice 16. storočia.
Vyrobené boli zo zvieracej kosti s použitím rytej výzdoby
a kovových aplikácií. Na Slovensku sú známe ďalšie nálezy
diptychových hodín z Ilije a Svodína, exemplár z Uhrovca je
však najstarší a najlepšie zachovaný. Keďže rozmer hodín je
do 5 cm, na skenovanie bol použitý najmenší skenovací rozsah 100 mm s najvyššou presnosťou merania. Hodiny boli
snímané z 50 rôznych pozícií, pričom proces merania a spracovania objektu trval 9 hodín.
Jeden z najmenších nami digitalizovaných objektov bola
strieborná minca nájdená v roku 2009 v lokalite Žalobín.
Ide o mincu z roku 97 n. l., ktorá mala nominálnu hodno-
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Skenovanie hnuteľných sakrálnych pamiatok

Dôležitú časť nášho kultúrneho dedičstva tvoria rôzne
sakrálne objekty, medzi ktoré patria sochy, obrazy, liturgické
pomôcky a iné predmety. Na výskum v oblasti ochrany pamiatok a na ich záchranu – reštaurovanie, je možné metódou
optického skenovania tieto artefakty nasnímať vo veľkom
rozlíšení a následne zobrazovať vo veľkých detailoch. Tým
je umožnené spozorovať zmeny v povrchových štruktúrach,
predtým voľným okom nepozorovateľné. Pri určovaní pôvodu jednotlivých artefaktov sa kladie dôraz na najmenšie
zmeny v štruktúre povrchu, pretože aj malé praskliny môžu
naznačiť vývoj a pretváranie diela v čase.
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socha anjela z hlavného oltára evanjelického kostola v Koceľovciach. Socha
sa nachádza v hornej nadstavbovej časti oltára, ktorý bol konštruovaný v barokovom slohu. Keďže ide o pomerne
členitú sochu, na zdigitalizovanie anjela
bolo potrebných až 65 skenovacích pozícií, pričom bol použitý najväčší merací rozsah 800 mm. Proces skenovania
objektu a následná úprava 3D modelu
trvala 8 hodín.
Našou poslednou ukážkou digitalizácie sakrálnych sôch je drevený adorujúci anjel. Ide o adorujúceho anjela na
pravej strane svätostánku z hlavného
oltára rímskokatolíckeho kostola v Háji.
Hlavný oltár aj kostol je zasvätený sv.
Kozmovi a Damiánovi, sochy pochádzaFotografia a 3D model drevenej sochy Jezuliatka z františkánskeho kostola vo Fiľakove: Foto: Z. Tahy,
jú z 18. storočia. Na digitalizáciu tejto
autor modelu: P. Brunčák.
sochy bolo potrebných 32 skenovacích
Metódu optického skenovania môžeme použiť aj pri re- pozícií a bol použitý najväčší skenovací rozsah 800 mm. Meštaurovaní a obnove poškodených sôch rôzneho materiálu, ranie a spracovanie 3D modelu trvalo 7 hodín.
či už ide o drevo alebo kameň. Po naskenovaní sochy
vieme na danom modeli robiť povrchové analýzy,
pozdĺžne a priečne rezy modelom, ktoré môžu reštaurátorom pomôcť pri tvorbe plastických foriem.
Následne sa plastické formy použijú na výrobu odliatkov chýbajúcich častí sôch. Taktiež je možné priamo
v softvéri domodelovať chýbajúce časti a následne využiť v súčasnosti sa do popredia dostávajúcu 3D tlač,
ktorá umožňuje priestorovú tlač predmetu s vysokou
presnosťou.
Na nasledujúcej fotografii je ukážka digitalizácie
hnuteľných sakrálnych objektov, konkrétne drevená socha Jezuliatka. Táto socha je súčasťou oltárnej
sochy sv. Antona Paduánskeho s Ježiškom, ktorá je
súčasťou neskorobarokového bočného oltára Korunovania Panny Márie z 18. storočia, nachádzajúceho
sa v rímskokatolíckom františkánskom kostole vo Fiľakove. Na digitalizáciu objektu bolo potrebných 52
skenovacích pozícií a bol použitý 500 mm skenovací Fotografia a polygonálny 3D model pozlátenej sochy anjela (Koceľovce). Foto: Z. Tahy,
rozsah. Proces skenovania a následného spracovania autor modelu: P. Brunčák.
polygonálneho 3D modelu trval 7 hodín.
Okrem sôch sme metódu optického skenovania apliĎalším digitalizovaným objektom je pozlátená drevená
kovali aj na drevené a plátenné
obrazy. Pomocou tejto metódy je
možné zachytiť aj jemný reliéf na
obraze vytvorený vrstvou farby.
Zmena štruktúry povrchu zachytená meraním s vysokou presnosťou a detailnosťou môže ukázať,
či na danom diele nedošlo v priebehu času k nejakému výraznejšiemu zásahu.
Príkladom využitia optického
skenovania je nasnímanie ikony
Michala Archanjela z ikonostasu
v Chráme Michala Archanjela vo
Fričke. Na naskenovanie celého
obrazu sme použili najväčší skenovací rozsah 800 mm. Keďže ide
o rovinný objekt, je tam vyššie
riziko deformácie celej meranej
Fotografia sochy, polygonálny 3D model a vertikálny rez modelom sochy anjela z r. k. kostola v Háji. Foto: M.
plochy postupným pridávaním
Chlepková, autor modelu: P. Brunčák.
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skenov. Z tohto dôvodu bol objekt meraný
s väčšími vzájomnými prekrytmi medzi jednotlivými skenmi.
Po konzultácii s reštaurátorom z ORA
PÚ SR boli vybrané najzaujímavejšie časti
obrazu a tie boli naskenované s menším
skenovacím rozsahom 250 mm. Menší
merací rozsah nám umožňuje realizovať
meranie s vyššou detailnosťou, môžeme
zachytiť aj malé výškové zmeny reliéfu
obrazu. Na skene je zreteľne vidieť praskliny v dreve aj reliéf zlatého brokátovania.
Metódu optického skenovania sme
použili aj pri digitalizovaní ikony Pokrov na
plátne z chrámu Michala Archanjela z Fričky, kde dochádza k väčším deformáciam
povrchu. Digitálny model ikony zvýrazňuje všetky krivosti povrchu, čím môže uľahčiť reštaurátorom prvotnú analýzu a ďalšie Fotografia a polygonálny 3D model detailu ikony Michala Archanjela z gr. k. kostola vo Fričke. Foto
a autor modelu: P. Brunčák.
plánovanie procesu obnovy diela.
Pre zvýraznenie lokálnych krivostí
na konkrétnom diele je možné vyhotoviť aj hypsometrickú dreve alebo plátne. Výhodou tejto metódy je vysoká presnosť
mapu, ktorá vzniká ako rozdielový model medzi skutočným a detailnosť digitalizovaného predmetu. Pri použití menšieho
povrchom obrazu a zidealizovanou plochou, ktorá dodržiava skenovacieho rozsahu môžeme dosiahnuť presnosť až 0,01
mm. Výstupom sú polygonálne 3D modely a rezy, ktoré môžu
globálnu krivosť obrazu.
Ďalším možným výstupom analýzy deformácie ikony je poslúžiť reštaurátorom a historikom umenia pri analýze a obvytvorenie rezov danou ikonou a zidealizovanou plochou. nove cenného diela. Keďže historické artefakty sú častokrát
V zobrazenom reze je vidieť, že v prípade ikony Pokrov zvl- veľmi krehké, každá manipulácia s nimi spôsobuje riziko ich
nenie plátna dosahuje až niekoľko milimetrov. Pri reštauro- poškodenia alebo zničenia. Veľkou výhodou 3D modelov je, že
po zdigitalizovaní daných objektov sa môžu vizuálne analýzy a merania realizovať na modeli, čím
sa minimalizuje riziko poškodenia originálu. V súčasnosti sa do popredia čoraz častejšie dostáva
3D tlač, ktorá by mohla pomôcť aj odborníkom
pri obnove kultúrneho dedičstva, pretože výroba hrubých foriem na tvorbu chýbajúcich častí
umeleckých diel by bola uľahčená. Avšak žiadna
nová technológia nemôže úplne nahradiť precízne umenie našich umelcov a reštaurátorov, môže
byť však dobrým pomocníkom pri ich vytrvalej
snahe zachrániť dedičstvo našich predkov.
■
Priečny rez vedený digitálnym modelom ikony Pokrov. Autor modelu: J. Haličková.
vaní historických obrazov je častý krok postupné vyrovnávanie ohnutých pevných častí diela a následne vyrovnanie
plátna. Celý proces sa musí realizovať po malých krokoch,
aby nedošlo k prelomeniu dosiek alebo roztrhnutiu plátna.
Znázornenie týchto lokálnych krivostí obrazu by mohlo pomôcť pri reštaurovaní, kde sa ukáže veľkosť a smer vyrovnania pevných častí a posúvania plátna.
Všetky sakrálne objekty na ukážku digitalizácie a informácie o nich nám poskytol PÚ SR – Oblastný reštaurátorský
ateliér v Bratislave.
Záver
V danom príspevku sme sa snažili priblížiť rôznorodé možnosti využitia metódy optického skenovania pre potreby obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva SR. Táto metóda našla svoje
uplatnenie pri digitalizácii archeologických nálezov, či už sú to
mince malých rozmerov, rôzne hlinené a kovové nádoby alebo
časti ľudských kostí. Okrem archeologických nálezov je možné
túto metódu aplikovať aj pri digitalizácii iných hnuteľných pamiatok, či už sú to kamenné a drevené sochy alebo obrazy na
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Článok vznikol na základe projektu Digitálny
pamiatkový fond v rámci Operačného pragramu informatizácia spoločnosti (OPIS) č. 21120120002.
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Kláštor františkánov v Kremnici
Dejiny a stavebný vývoj kláštora

ADRIANA REŤKOVSKÁ
ĽUDMILA HUSOVSKÁ
NAĎA HRAŠKOVÁ

N

edávno sme si pripomenuli neslávne 65. výročie násilnej likvidácie kláštorov komunistickou štátnou mocou
v bývalom Československu známej pod názvom Akcia K, ktorá prebehla v noci z 13. na 14. apríla 1950. Počas tejto barbarskej noci bol zlikvidovaný aj františkánsky kláštor v Kremnici.
Opustený a chátrajúci rozsiahly komplex kláštorných budov
dodnes čaká na svoje vzkriesenie. V roku 2014 bol ukončený
pamiatkový výskum konviktu, ktorý by mal položiť základ
novej budúcnosti stavby a jej poslania, a nadviazať tak na
vyše štyristoročnú históriu františkánskeho kláštora, ktorá
bola súčasťou histórie mesta i jeho širšieho okolia.
Archívne a grafické pramene o histórii a podobách
kláštora

O histórii kostola a kláštora kremnických
františkánov je možné sa oboznámiť priamo
z primárneho zdroja, z diela písaného rukou
františkánskeho gvardiána a archivára kremnického konventu Benedikta Mayerla, autoVeduta Kremnice z roku 1742, lavírovaná perokresba,
ra najstaršej miestnej zachovanej Historie
B. Mayerl, Historia domus
domus s názvom: Historia Cremniciensis Conventus per p. fratrem Benedictum Mayerl p. t.
a mestské slávnosti, portréty predstavených
Conventus Guardianum Anno Reparatae Saa členov rehole. Rukopis dopĺňajú aj výstrižlutis MDCCXLII.1 Knižne zviazané dielo v rozky z dobovej tlače týkajúce sa spoločenskésahu 186 rukopisných strán, nachádzajúce
ho i politického diania. Okrem troch kroník
sa v archíve rímskokatolíckej fary v Kremnici,
františkánskeho konventu niekoľko málo
zachytáva históriu kremnického kláštora od
údajov o kláštore poskytujú dve Historie
jeho založenia v roku 1649 až do roku 1790.
domus rímskokatolíckej farnosti v Kremnici,
Niektoré state z kroniky preložil a začlenil do
nachádzajúce sa v archíve fary. Prvá kronika
svojho diela Cirkevné dejiny mesta Kremnica
farnosti Historia Domus Parochiae Cremnickremnický historik a archivár Michal Matuziensis, I. diel,5 zaznamenáva udalosti medzi
2
nák. Z Mayerlovej kroniky, resp. z jej čiastkorokmi 1803 až 2004. Je rukopisom v latinčivého Matunákovho prekladu, čerpajú všetci Kláštor, B. Mayerl, Historia domus, 1742 ne, maďarčine a slovenčine, od strany 180
bádatelia histórie Kremnice a kremnických
ďalej nepaginované. Druhá farská kronika
františkánov. Pokračovaním prvej MayerloHistoria Domus Parochiae Cremnicziensis, II.
vej kroniky je Historia Conventus Cremnicziensis ab Anno 1759 diel,6 má záznamy od roku 2004 v slovenskom jazyku. Zmienusque ad Annum 1773, ktorú z väčšej časti napísal miestny ky o kláštore sú vo farských kronikách častejšie od roku 1949,
františkánsky páter, vikár a historik konventu Cyril Macháč keď boli františkáni nútení sa presťahovať na faru a po roku
(Machacz).3 Rukopis v latinčine je uložený od roku 1994 v Slo- 2004, keď kláštor prešiel do vlastníctva farnosti Kremnica.
venskom národnom archíve. Najmladšou a doteraz nespra- Niekoľko dokumentov z archívu kremnických františkánov
covanou kronikou kremnického františkánskeho konventu sa nachádza v Štátnom archíve v Bratislave, vo fonde Zlomky
je Historia Domus Conventus Cremnicziensis Ord. Frum. Min.,4 kláštorných archívov, Františkáni Kremnica, Notatio Defunctov ktorej sú na 250 stranách rukopisné záznamy v latinskom rum Provinciae Nostrae Patrumet Fratrum ab anno 1570 usque
a slovenskom jazyku z rokov 1904 – 1948. Od roku 1927 sú 1830.7
texty doplnené vlepovanými malorozmernými fotografiami,
Osobitný zdroj poznania z hľadiska stavebného vývoja
ktoré zobrazujú kláštor a kostol, ich interiér a obnovu, rehoľné františkánskeho konventu v Kremnici predstavujú historic-
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ké veduty mesta. Podobu františkánskeho kostola krátko dzi siedmich dolnouhorských (stredoslovenských) banských
po jeho dostavbe možno sledovať v najstaršej zachovanej miest bola už v úpadku a výrazne poklesol počet miestneho
vedute Kremnice s názvom Cremnitz und Bergwerck daselbst, obyvateľstva. Mesto plne prijalo myšlienky reformácie. Miestz tzv. Maximiliánovho banského poriadku z roku 1703. Vyt- ni kňazi aktívne vystupovali na obhajobu luteránskej viery za
vorili ju rytci Johann Andreas Pfeffel a Christian Engelbrecht významnej podpory predstaviteľov vrchností banských miest
vo Viedni podľa staršej predlohy. Rovnaká veduta Kremnice ako aj ich meštianstva prevažne nemeckej národnosti a odsa nachádza aj v druhom vydaní Maximiliánovho banské- mietali podvoliť sa príkazom uhorského arcibiskupa. Dobová
ho poriadku z roku 1760 a v diele Scriptores rerum Hunga- správa trochu nadnesene vypovedá, že na začiatku 17. stororicarum vetere sacgenuini od M. Bela a J. G. Schwandtnera.8 čia bol jediný katolík v celej oblasti už len komorský gróf.12
Veduta zachytáva františkánsky kostol s dreveným sanktusFrantiškánom sa podarilo presadiť v čisto protestantskom
níkom uprostred hrebeňa sedlovej strechy, zrejme krátko prostredí mesta Kremnice za aktívnej podpory ostrihomsképo dokončení stavby kostola v roku 1653 a pred výstavbou ho arcibiskupa Juraja Lippaya, konajúceho prostrednícveľkej drevenej veže v roku 1660. Oproti františkánom na ne- tvom uhorského panovníka Ferdinanda III. Lippayova snaha
zastavanej ploche námestia stojí gotický farský kostol Pan- o „vzkriesenie“ katolíctva v stredoslovenských banských mesny Márie v stave pred barokovou prestavbou z rokov 1729 tách sa opierala o rehoľu jezuitov, no v Kremnici pre nesúhlas
– 1752. Na druhej najstaršej vedute Kremnice dekorujúcej mestskej rady sa ju usídliť nepodarilo. Preto padla voľba na
okraj mapy Samuela Mikovíniho z roku 17339 je zaznamena- františkánov, ktorým chcel arcibiskup založiť kláštor v zázemí
ná podoba františkánskeho kostola s dvoma vežami, vyššia pri svojom letnom sídle vo Svätom Kríži (Žiar nad Hronom).
veža sanktusníka v strede strechy a menšia veža vo vrchole Vidiac však väčšiu osožnosť rehole v ich pôsobení priamo
štítu východnej fasády nad vstupom do kostola. Na koloro- v Kremnici, 19. decembra 1649 oslovil listom pátrov františvanej rytine veduty Kremnice od Jeremiáša Rotha z Rothen- kánskeho kláštora v Hlohovci.13 Výzva sa neminula účinku
feldu (v zbierkach NBS-Múzea mincí a medailí v Kremnici), a už nasledujúceho dňa trojica františkánov – páter Vitus Burs možným datovaním medzi rokmi 1738 (dokončenie prvej barokovej prestavby farského
kostola Panny Márie s výstavbou dvoch veží
na priečelí) a 1742 (vedutou sa inšpiroval Benedikt Mayerl v svojej Histórii domus kremnických františkánov), je zobrazený františkánsky kláštor zo západnej strany z pohľadu
priestranstva pred mestskými hradbami. Kláštorný komplex má na východnom konci, už
pred líniou mestských hradieb, múrom ohradenú záhradu. Medzi kláštorom a hradbami
je budova, ktorá bola pri výstavbe západného
krídla kláštora zbúraná. Podľa tejto predlohy
vznikla ďalšia veduta Kremnice od Benedikta
Mayerla z roku 1742, (lavírovaná perokresba),
ktorou ilustroval svoju už spomínanú Históriu
domus.10 Benedikt Mayerl v ňom okrem veľkorozmernej veduty ešte na dvoch samostatných stranách podrobnejšie zachytáva poFrantiškánsky kostol a kláštor, prelom 19. a 20. storočia. Zdroj: www.facebook.com, Slovensko
dobu františkánskeho konventu. Mayerlova na historických fotografiách.
kresba bola predlohou barokovej olejomaľby
– portrétu prímasa Juraja Lippaya, ktorá sa nachádza v bu- ganovský pôvodom z Moravy, páter Egídius Roztok zo Sliezdove rímskokatolíckej fary. Na spodnom okraji plátna je la- ska a fráter Pacifik Egegi sa vydali na cestu do Kremnice. Po
tinský text datujúci založenie stavby konventu 24. februára príchode na Vianoce 26. decembra pre odpor predstaviteľov
1653: Illustrissimus, ac Reverendissimus Princeps dnus, dnus, mesta nemohli vstúpiť cez mestskú bránu, a tak sa uchýlili do
Georgius Lippayde Zombor Archi: Eppus Ecclae Metropolita- provizórneho príbytku v arcibiskupskom mlyne pred hradbanae Strigoniensis primas Reg. Hung: Legatus. Naius, S : C : R. mi. Na nový rok 2. januára 1650 sa presťahovali do tzv. PizetárMattis. Imunus Consinarius ac Fundator Conventus Cremnitzi skeho domu na námestí, patriaceho arcibiskupovi, z ktorého
pusis qvi prima Fundamenta posuit An: 1653 die 24 FP: Arcibis- sa zachoval len suterén dnešného domu č. 4. Tu od 11. februkup sediaci v kresle drží v ruke list papiera s maľbou krem- ára 1650, potom čo priniesli z Hlohovca prvé cibórium, slúžili
nického františkánskeho kláštora a kostola, bez loretánskej obrady pre malú komunitu katolíkov. Lippayovi sa podarilo
kaplnky. Historické vyobrazenie františkánskeho kláštora je po zložitých vyjednávaniach s predstaviteľmi mesta presaaj na barokovej vedute Kremnice od Johanna Anreitera von diť vrátenie domu tzv. Bestandhausu stojaceho na západnej
Zirenfeld, ilustrujúcej viedenský exemplár Zlatej knihy z roku strane námestia, ktorý patril ostrihomskej kapitule a mesto ho
malo v nájme. K nemu arcibiskup prikúpil susedný dom Mi1764, uchovávaný v Rakúskej národnej knižnici.11
chala Wengera a 26. februára 1651 osobne vyznačil pozemok
pre kostol a kláštor, ktorý daroval františkánskemu pátrovi
Dejiny kremnických františkánov
Valeriánovi à Sancta Cruce a jeho spolubratom. A tak vďaka
Františkáni prišli do kráľovského banského mesta Kremni- vplyvnému patronátu uhorského prímasa dostala komunita
ce v roku 1649, v období celkovo nepriaznivom na ich usídle- františkánov – napriek v stredoveku záväzným mendikantnie. Banská činnosť kedysi hlavného banského mesta spome- ským pravidlám umiestňovať svoje sídlo za hradbami mesta
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Chodba v interiéri kláštora, prvá pol. 20. stor. Foto: archív r. k. far. úradu v Kremnici.

– kláštor priamo v najlukratívnejšej časti Kremnice, v susedstve hrdých ringbürgerov. Základný kameň františkánskeho
kláštora prísnejšej observancie salvatoriánskej proviniencie
s kostolom zasväteným sv. Františkovi Serafínskemu položili
16. februára 1653. Stavebné práce rýchlo napredovali pod vedením správcu svätokrížskeho arcibiskupského majetku Jána
Szöllösyho. Františkáni sa do priestorov nového kláštora presťahovali už 18. apríla 1653 a v svätyni a sakristii Kostola sv.
Františka začali vykonávať bohoslužby 25. júna 1654. Kostol
s vysokou sedlovou strechou a dreveným sanktusníkom na
sedlovej streche a druhou drevenou vežou vo vrchole štítu
západnej fasády kostola bol dokončený za gvardiána pátra
Víta Burganovského v roku 1660. V tom istom roku bol kláštor
povýšený na konvent. Priečelie kláštora zmenilo vzhľad v roku
1706 výstavbou novej vysokej kamennej veže medzi strechou
kostola a susediacim kláštorom. Slávnostné posvätenie kostola 23. septembra 1715 celebroval pomocný biskup a ostrihomský kanonik Lukáš Natali, ktorý v ten deň posvätil aj tri
ďalšie kremnické kostoly navrátené od evanjelikov.14
Rehoľa františkánov zohrala významnú úlohu v procese
postupnej rekatolizácie Kremnice a jej okolia. I keď nebolo
poslaním františkánov duchovne spravovať cirkevné farnosti, v roku 1679 im bola pridelená farnosť špitálskeho slovenského Kostola sv. Alžbety a nariadením arcibiskupa ako
dočasné riešenie pre nedostatok katolíckych kňazov i správa
fár nachádzajúcich sa na pozemkoch prináležiacich mestu.15
O pôsobení rehole františkánov v meste Kremnica sa zachovalo svedectvo richtára a členov mestskej rady z 12. apríla
1712: My, rychtár a rada atd. dávame na vedomie etc. že vd. pátri
rádu sv. Františka, odkedy do tohto mesta uvedení boli, až dosaváď sv. omšami, spovedaním a vysluhovaním iných sviatostí ku
spaseniu ľudskému potrebných, slovom Božím a kázňami, katechezom, pohrabmi a inými zbožnými a spasiteľnými učeniami,
ako pomocníci p. farárov, tak i v slovenskom kostole, im sverenom, vždy a pri každej príležitosti, nám veriacim a prívržencom
pravej r. k. viery a naším predkom vždy verne slúžili, zbožnými
rozhovormi a dobrými príkladmi nás predchádzali, a jako sa
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dobrým reholníkom svedčí, medzi nami až dosaváď spolu žili.16
Dobré vzťahy medzi mestom a františkánmi pokračovali aj
v nasledujúcom období. V roku 1753 pri príležitosti jubilea
založenia kláštora prispelo mesto sumou 50 zlatých na osvetlenie kostola a kúpu kostolných rúch.17
Kremnický kláštor bol centrom vzdelávania. Františkáni si
v ňom postupne vybudovali bohatú knižnicu, v ktorej okrem
teologických kníh mali početnú zbierku vedeckej a náučnej literatúry. Mnísi pôsobili tiež ako vychovávatelia a učitelia mládeže. Potom, čo sa v roku 1755 do mesta nepodarilo pozvať
rehoľu piaristov, aby tu vzdelávali miestnu chudobnú mládež, tejto úlohy sa ochotne a z vlastných prostriedkov ujali
františkáni.18
Kláštor františkánov napĺňal aj jednu z prvotných funkcií
kláštorov, slúžil ako miesto azylu pre stíhané osoby. V roku
1748 sa za jeho múry uchýlil istý Ján Roch stíhaný predstaviteľmi Turčianskej stolice pre podozrenie zo založenia požiaru
v Dvorci, ktorí rešpektovali kláštorný azyl a žiadali zatknutie
utečenca hneď, ako opustí kláštor.19 Múry kláštora poskytovali útulok pre mníchov dokonca i po ich smrti, keďže pod
kláštorom boli vybudované krypty ako miesta posledného
odpočinku členov rehole.
Františkáni sa vzmáhali, svojou obetavou činnosťou si vyslúžili rešpekt a uznanie obyvateľov Kremnice. Ich aktivity si
vyžadovali nové priestory, a tak 13. mája 1749 mestská rada
prerokovala a schválila žiadosť rehole františkánov o zakúpenie tzv. Kaiserovského domu pri kostole od mešťana
Antona Körmendyho za 2 600 zlatých. Mesto oslobodilo
konvent od poplatkov z kúpy pod podmienkou, že každý
štvrťrok budú v zámockom kostole vysluhovať omšu za požehnanie baníkov.20 V obvodných stenách gotického domu
františkáni vystavali loretánsku kaplnku s fasádou prispôsobenou fasáde kláštora a v dvorovej časti domu v roku 1760
vybudovali sýpku.21
Františkáni sa aktívne zapájali do spoločenského diania
v meste. Pri príležitosti návštevy cisára Františka I. Lotrinského v Kremnici 8. júna 1751 vítalo panovníka dvadsaťštyri
mníchov spolu so zástupmi mešťanov.22 Františkáni prispeli
sumou 500 zlatých na monumentálnu maľovanú slávobránu vytvorenú podľa návrhu banskoštiavnického maliara
Antona Schmidta, ktorá bola postavená na námestí pred
ich kláštorom.23 Pri inej významnej príležitosti v meste, návšteve ostrihomského arcibiskupa Františka Barkóciho dňa
29. júla 1762, vítali mnísi vzácneho hosťa pri Dolnej bráne
a otec gvardián ho sprevádzal po budove konventu.24 Pri
druhej cisárskej návšteve mesta 26. a 28. júla 1764, keď do
Kremnice prišli dvaja synovia Márie Terézie, rímsko-nemecký
cisár Jozef II. a jeho brat arcivojvoda Leopold spolu s kniežaťom Albertom Sasko-Tešínskym,25 františkáni v konvente
realizovali prípravné upratovacie a renovačné práce, ktorých
súčasťou bola aj renovácia slávobrány. Františkáni podnikali
svoje aktivity v prospech mesta aj mimo konventu. V roku
1769 s podporou kremnického richtára Antona Körmendyho obnovili divadlo v dome pri škole vyzdobenom maľbami.
Scéna bola vybavená maľovanými kulisami a oponou. Dopĺňal ju starobylý, ale maliarom opravený obraz Panny Márie
pochádzajúci zo zámockého kostola, ktorý daroval farár.26
Kláštor františkánov jeho obyvatelia priebežne upravovali a rozširovali. Konvent sa 6. apríla 1752 obrátil na mesto
so žiadosťou o povolenie prístavby k mestským hradbám.
Kladné stanovisko magistrátu z 15. februára 1753 bolo podmienené, že v prípade potreby bude prístavba vyprataná,
okná zamurované a priestory poskytnuté na obranu mesta.

Monument revue 1 / 2015

Veda a výskum

K tomu už nikdy nedošlo. Nové kláštorné krídlo slúžilo na
ubytovanie mníchov. Osvetlenie mníšskych ciel zabezpečovali okná prebúrané v múre opevnenia. V malej bašte, v ktorej sa ešte nachádzali dve delá, bola zriadená kláštorná knižnica. V roku 1929 predstavený kláštora páter Libor Mattoška
dal knižnicu presťahovať na kláštornú chodbu.27 Už trinásť
rokov po dostavbe, v roku 1765, bolo stavebne upravované
pravdepodobne západné krídlo kláštora, v ktorom boli pôvodné malé mníšske cely. Zbúraním a odstránením jednej
cely, rozmermi pre pohodlie nevyhovujúcej bola rozšírená nemocnica, zaklenutá novou klenbou zdobenou maľbami krucifixu a svätých v rámoch. Pre štyroch pátrov a bratov boli
pripravené nové lôžka.28
V rokoch 1758 – 1759 postavili františkáni zo severnej
strany kláštorného kostola loretánsku kaplnku, na mieste
staršieho gotického domu (tzv. Kaiserovský). S jej slávnostným posvätením bol spojený začiatok písania rukopisu Historia Conventus Cremnicziensis ab Anno 1759 usque ad Annum
1773.29 Veľký požiar mesta v roku 1777 zničil františkánsky
kostol a kláštor, vrátane jeho interiéru a vybavenia. Františkáni obnovu mobiliáru poňali veľkoryso a povolali k tomu
významných sochárov a maliarov oltárnych obrazov.30
O živote františkánov v Kremnici v dobe najväčšieho rozkvetu ich konventu vypovedá správa o stave kláštora zo 17.
marca 1788. V kláštore žilo 38 pátrov – františkánskych kňazov, z nich šesť bolo v stálej duchovnej službe a štyria boli
výpomocní; žilo tu tiež päť mníchov bez kňazského svätenia a trinásť konveršov – laických pomocníkov. Zaujímavá
je pracovná náplň jednotlivých zamestnancov, zabezpečujúcich každodennú prevádzku kláštora. Boli
to domáci sluha, kočiš, zametačka kostola,
práčka, záhradník, kurič, krajčírsky tovariš,
pekársky tovariš, päť chlapcov na kostolnú,
Knižnica na chodbe kláštora, r. 1929. Foto: archív r. k.
farského úradu v Kremnici.
kuchynskú a refektársku službu. Ročne boli
z kláštorných fondov platení mestskí remeFrantiškáni sa významne angažovali
selníci, poskytujúci svoje služby v prípade
v charitatívnej oblasti. V roku 1847 magispotreby: kominár, ránhojič s tovarišom, lekátrát oslovil ich konvent, aby zo svojich fonreň a lekár, mlynár, mäsiar, kotlár, železiar, kodov a tiež za prispenia mesta zabezpečoval
lár mydlár, sedlár, remenár, obuvník, voskár,
varenie teplého jedla pre chudobných obypovrazník, debnár, zámočník, kováč, hrnčiar,
vateľov, čo sa aj stalo.33 V 20. storočí orgavodár a koreninár. Obyvateľstvo kláštora sa
nizovaním početných charitatívnych akcií
nezaobišlo bez veľkých zásob palivového
prispievali k zmierňovaniu dôsledkov oboch
dreva, ktorého sa ročne spotrebovalo 180 Odtlačok pečatidla františkánskej rehole
svetových vojen na obyvateľstvo Kremnice.
siah, tiež bez potravín, ako bola napríklad salvatoriánskej provincie na Slovensku.
Počas druhej svetovej vojny do života
Foto: archív r. k. farského úradu v Kremnici.
soľ, masť, víno v množstve 150 okov a pre
kremnických mníchov zasiahli samozvapôstne obdobie väčšie množstvo rýb. Na ošatenie mníchov ní nájomníci v podobe časti nemeckého vojska, od októbra
i sluhov sa používalo plátno, súkno, na písanie papier, ďalej 1944 obývajúceho priestory kláštora. Areál poškodila streľba
tiež tabak, vreckovky a iné osobné veci. Z radov františkánov za bojov v okolí.34 Opravy prebehli v lete 1946, keď bola obnoplatených z kláštorného fondu pochádzali aj traja profeso- vená strecha kostola za 40 000 Kčs a tiež realizované menšie
ri vyučujúci v mestskej škole, tiež farský kazateľ a pomocní opravy a vymaľovanie stien kláštorných chodieb. Na dvore
kapláni. Finančný fond kláštora tvorili základné istiny a úve- kláštora boli vybudované moderné staviská pre chov ošíparové fondy, príležitostné dary od mesta a jednotlivých bo- ných.35 V povojnovom období žili v kláštore štyria pátri: predhatších dobrodincov a tiež almužny pravidelne získavané stavený kláštora gvardián Hadrián Grejtovský, vikári Baptista
medzi obyvateľstvom, ktoré tzv. kveštovaním vykonávali Jozef Chládecký, Dominik Valko, Emil Masár a štyria frátri:
mnísi na to určení. Počas roka tvorili almužnu aj naturálne Elzeár Jakubík, Achác Nevizanský, Felicián Frívaldský a Juvedávky, napr. 130 kusov baranov, 100 husí, 200 funtov mäsa, nál Bosý. Nastávajúce krízové obdobie prinieslo odchod jed4000 vajec, 20 funtov sviec, 4 dbenky masti, 200 mecí zbožia, ného brata do civilného života. S cieľom zistiť, konsolidovať
8 mecí strukovín, 130 okov muštu, 50 okov piva, 30 súdkov ka- pomery a určiť nové smerovanie rehole sa 18. februára 1946
pusty, 2 sliepky.31 Kveštovanie kremnických františkánov bolo uskutočnila v kremnickom kláštore generálna vizitácia, ktorú
mestskou vyhláškou z 30. októbra 1808 obmedzené, pričom z poverenia ministra-generála celého rádu Valentína Schaafa
obilie, víno a finančnú almužnu si mohli naďalej zaobstará- vykonal predstavený česko-moravskej provincie Klement Mivať tak ako predtým v mesiacoch september a október, po- nařík.36 Následne 21. – 23. marca 1946 sa konala provinciálna
domovým žobraním mohli získavať len obilie a víno.32
kapitula v Žiline, na ktorej zvolili za predstaveného provincie
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Mestskom hrade. V roku 2005 sa pod vedením nového vlastníka začala rozsiahla obnova kostola a kláštora, ktorá začala
výmenou okien na Kostole sv. Františka. Pre bohoslužobné
potreby bol zakúpený a inštalovaný nový digitálny organ,
pričom pôvodný barokový organ ostal nefunkčný.43 Nariadením diecézneho biskupa bol Kostol sv. Františka od roku
2006 uzavretý z dôvodu jeho plánovanej komplexnej obnovy. Realizácia zámeru závisela od zabezpečenia finančných
prostriedkov, preto vlastník pristúpil ku krajnému riešeniu
a v rokoch 2006 a 2009 odpredal z pôvodného kláštorného
majetku tri barokové obrazy od Antona Schmidta – Ukrižovanie, Smrť sv. Jozefa a Nanebovzatie Panny Márie, vytvorené
pre bývalý rýnocký kostol Panny Márie, zbúraný v roku 1880.
Obrazy zakúpili do svojich zbierok SNG a Historické múzeum
SNM v Bratislave.44 Od 1. júla 2008 sa začali stavebné práce
na obnove Kostola sv. Františka. Realizovalo sa najmä omietanie spojovacej chodby, vyrovnávanie podlahy kostola liatym betónom, osadenie nových okien a iné práce súvisiace
s inštaláciou podlahového kúrenia a kladenia novej dlažby.
Zároveň bol zadaný na reštaurovanie hlavný oltár sv. Františka z Assisi.45 V roku 2014 sa realizoval architektonicko-historický, umeleckohistorický a archeologický výskum kláštora
s návrhom obnovy pod vedením Ing. arch. Ľudmily Husovskej, CSc., doc. Ing. arch. Nadi Hraškovej, PhD., s finančným
príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Stavebno-historický vývoj kláštora

Interiér františkánskeho Kostola sv. Františka. Foto: www.facebook.com,
Slovensko na historických fotografiách.

(Minister Provincialis) bývalého riaditeľa františkánskeho gymnázia v Malackách Celestína Lepáčka.37
Život kremnických františkánov plynul svojím vlastným
tempom až do nástupu komunistickej vlády v Československu, ktorá v snahe obmedziť vplyv rehoľníkov na spoločnosť
zasiahla aj v Kremnici. V roku 1949 na základe rozhodnutia
Povereníctva vnútra boli františkáni presťahovaní zo svojho kláštora do budovy fary.38 Zámer úplnej likvidácie reholí začala realizovať štátna moc od tzv. barbarskej noci z 13.
na 14. apríla 1950, keď bol násilne zrušený aj františkánsky
kláštor v Kremnici. Františkáni v počte dvoch pátrov – P.
Baptista Jozef Chládecký, P. Ch. Krajčovič a troch frátrov –
Hapšuda, Juvenál Bosý, Achác Nevizanský, boli prevezení do
sústredného kláštora v Hronskom Beňadiku. Mohli si vziať
iba niekoľko sošiek svätých.39 Niektoré umelecké predmety
z majetku františkánov boli prevedené do kremnického múzea, dnes tvoria fond výtvarného umenia NBS-Múzea mincí
a medailí.40 Po odsune mníchov bola zlikvidovaná aj bohatá
kláštorná knižnica.41 Po nejakom čase sa do Kremnice vrátil
páter B. J. Chládecký, aby pôsobil v ústave pre nepočujúcich,
kde aktívne a obetavo slúžil dlhé roky.42 Zlovôľu komunizmu
boli nútení františkánski mnísi znášať až do novembra roku
1989, keď tento totalitný režim padol.
Na prelome rokov 2004 a 2005 sa udiala významná zmena vo vlastníctve a štatúte františkánskeho kláštora a kostola. Banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž dekrétom
z 2. decembra 2004 previedol Kostol sv. Františka z Assisi do
vlastníctva Rímskokatolíckeho farského úradu v Kremnici.
S účinnosťou od 1. januára 2005 sa stal farským kostolom
mesta, pričom túto funkciu stratil Kostol sv. Kataríny na
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Budova františkánskeho konventu má jednoduchý vzhľad,
ktorý odráža charakter rehole mendikantov a snahu o nenápadné včlenenie sa do výrazu meštianskych domov po obvode námestia. Kláštorná kvadratúra sa pridržiava tradičnej stredovekej schémy rajského dvora obklopeného dvojtraktovými
krídlami s krížovou chodbou.46 Najstaršiu časť františkánskeho
konventu tvoria dva bývalé gotické meštianske domy zo 14. –
15. storočia, z ktorých sa zachovali murivá nosných konštrukcií a lomený portál v suteréne pod časťou okolo rajského dvora. Ich zaklenutie a prepojenie patrí už do druhej stavebnej
etapy, vymedzenej od 16. do začiatku 17. storočia. Do prvej
stavebnej etapy patrí aj západná fasáda kláštora, ktorú tvoria
hradbový múr a tzv. Františkánska bašta ako súčasti stredovekého opevnenia mesta.47
Pôvodne gotickým meštianskym domom č. 15 bola aj
loretánska kaplnka. Dom mala vo vlastníctve a prenajímala
ho rodina Fuggerovcov z Augsburgu, podnikajúca v banskom odvetví. Odpredali ho v roku 1546.48 V zadnej časti
domu mala prevádzku mincovňa – bola tu lúčobňa zvaná
„ciment“.49 Františkáni dom po odkúpení v roku 1749 prestavali v rámci jeho obvodových múrov na loretánsku kaplnku, zadnú dvorovú časť využívali na hospodárske účely
a neskôr si v nej zriadili sýpku. V interiéri zadnej časti domu
sa zachovali fragmenty nástennej maľby z 15. storočia. Figurálna freska je identifikovaná ako kráľ v zbroji, zlomok mladšej dekoratívnej maľby má podobu listového akantu.50
Tretia stavebná etapa vymedzená rokmi 1653 – 1660 je
dokumentovaná vlastnou stavebnou podstatou kláštora, ale
najmä literatúrou, ktorá vychádza z interpretácie archívnych
dokumentov. Areál kláštora s Kostolom sv. Františka z Assisi
postavil františkáni ako neskororenesančnú stavbu s obytnou
časťou, ktorá bola najprv jednoduchšia so štvorcovým nádvorím – rajským dvorom s arkádovou chodbou na kamenných
pilieroch. K tejto etape patria aj zachované pravouhlé portály s jednoduchou páskou, okná mali kamenné omietané
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šambrány s páskou. Otázne zostáva
zastavanie kláštora až po západné
hradby, lebo v tejto dobe ešte opevnenie mesta bolo funkčné a hradby
museli byť prístupné. Preto je pravdepodobné, že severné kláštorné
krídlo končilo na úrovni zachovaného nárožia na severnej fasáde.
Štvrtá stavebná etapa do prvej
polovice 18. storočia sa vzťahuje
na ďalšie rozširovanie kláštora, pričom jej rozlíšenie opäť vychádza
z interpretácie historických údajov
a vedút. Najmä porovnávaním vedút so zobrazením kláštora môžeme tvrdiť, že v tejto etape už bol
trojpodlažnou stavbou okolo krídiel rajského dvora, so severným
krídlom, ktoré končilo pri hradbe.
Za kláštorom v predpolí opevnenia
bola záhrada ukončená oplotením
s arkádami. Od susedného domu
na severnej strane mal kláštor pomerne mohutný parcelačný múr.
Podľa historického vyobrazenia
vieme, že západné dvorové krídlo
bolo stále len dvojpodlažné. Hlavná
fasáda mala rovnakú tektoniku do
námestia ako dnes. Súčasťou tejto
etapy bol vykurovací systém.
Piata stavebná etapa z druhej
polovice 18. storočia je doložená
aj konkrétnymi prvkami s datovaním. Na základe historických
údajov a existujúcich prvkov môžeme potvrdiť, že v tomto období
stavebná činnosť v kláštore pokračovala a uzavrela jeho rozsah, tak
ako ho poznáme dnes. Dôvodom
stavebných aktivít bol iste aj požiar
v roku 1777, možno aj v roku 1787.
Do tejto etapy zaraďujeme dostavbu západného krídla nad hradbu
s priestormi so zaklenutím. Nové
kláštorné krídlo slúžilo hlavne na
ubytovanie mníchov, v pôvodnej
bašte zriadili kláštornú knižnicu.
Osvetlenie ciel zabezpečovali okná
už nad hradbou. Nadstavba o druhé
poschodie a rozšírenie až smerom
k Františkánskej bašte súvisí s odkúpením susedných domov na dostavbu loretánskej kaplnky, čím sa
posunula hranica parcely severným
smerom. V západnom krídle vznikla
aj reprezentačná sieň so zázemím
a s vysokou a rozsiahlou korýtkovou klenbou s rímsou a zrkadlom.
Nad hradbou v kamennom murive
s malým podielom tehál už boli pravouhlé okná a na prízemí otvorili
prechod do záhrady za hradbami
mesta. V tom čase priestory zakle-
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Anton Schmidt: Nanebovzatie Panny Márie, SNM-Historické
múzeum, Bratislava. Foto: T. Kowalski.

Anton Schmidt: Smrť sv. Jozefa, SNG Bratislava. Foto: T.
Kowalski.
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nuli valenými klenbami so segmentovými lunetami, českými plackami i korýtkovými klenbami alebo
rovnými stropmi. K tomu patrí aj
systém vykurovania, ktorý zopakoval a doplnil už existujúci systém
– kúrenie kachľami v miestnosti
s prikladaním paliva a čistením komínov z chodby. Aj v tejto etape
upravovali otvory okien a dverí,
pričom najlepším dokumentom je
portál v suteréne západného dvorového krídla, ktorým otvorili natrvalo vstup do záhrady v predpolí
hradby. Toto otvorenie na západ
nepriamo dokladá aj skutočnosť,
že opevnenia miest už strácali svoj
význam a koncom 18. storočia boli
rušené. Vtedy upravili aj hlavnú
fasádu, s pilastrami okolo poslednej južnej osi, aby tak kompozične
vyvážili a zjednotili celú východnú
uličnú fasádu do námestia. Z tejto
etapy sa zachovali dvere datované
rokom 1757 na prízemí a nárožný
kameň s letopočtom 1777.
Šiesta stavebno-vývojová etapa
trvajúca v prvej polovici 19. storočia je sporo dokumentovaná historickými prameňmi. Požiar mesta
15. októbra 1848 zasiahol aj kláštor,
preukazuje to dendrochronologický výskum, ktorý datoval použité
drevo na konštrukciu krovu nad
kaplnkou, kostolom a krídlami do
rokov 1849/1850.
Siedma vývojová etapa z druhej polovice 19. storočia je dokumentovaná podľa katastrálnej
mapy z roku 1858. Rozsah kláštora
je zhodný so súčasným stavom.
Kláštor opravovali v roku 1885,
nadväzne na zemetrasenie z roku
1879. V objekte vstavali niektoré
priečky, menili najmä výplne otvorov. Z tejto doby je aj zvon, ktorý
má nápis s datovaním 1868.
Posledná
stavebno-vývojová
etapa sa uskutočnila počas 20. storočia s presahom do súčasnosti.
Prvá polovica 20. storočia bola pre
kláštor pokojná, v tridsiatych rokoch
premaľovali hlavný oltár (1930)
a opravili fasády (1936). Počas druhej svetovej vojny bola poškodená fasáda z námestia, ktorú začali
komplexne opravovať až po roku
1966 a 1976. Víchrica v roku 1953
poškodila strechu, opravili ju v roku
1957 a v roku 1975 pokryli medeným plechom. Objekt po zrušení
kláštora využívali rôzne organizácie,
ktoré realizovali bežné údržbárske
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ríms s adorujúcimi anjelmi. V historických
záznamoch je zmienka o autorstve oltárnej architektúry, ktorú medzi 2. júlom až
2. októbrom 1796 postavil rehoľný stolár
fráter Anton Czveich podľa návrhu neznámeho autora. Neznáme zostáva aj meno
autora oltárnych sôch. Pri reštaurovaní
oltára (2007 – 2014) boli odhalené dve sekundárne premaľby oltárnej architektúry:
z rokov 1843 – 1845, keď došlo aj k premaľbe hornej polovice oltárneho obrazu,
Umeleckohistorický popis kostola,
a z roku 1930 (datovanie na zadnej strane
kláštora a ich mobiliára
oltárneho tabernákula). F. A. Maulbertsch
Jednoloďový barokový Kostol sv. Franje aj autorom obrazu Ukrižovanie z bočtiška je stavaný podľa františkánskeho typu
ného oltára sv. Kríža, ktorý dodal z Viedne
najkrajnejšej redukcie sieňového typu, ktorá
tesne pred svojou smrťou v lete 1796.56
takmer nemala vnútorné členenie, s prístenOkrem oltárnych architektúr s maľbami
nými piliermi, ktoré v iných kostoloch oda sochami bol kostol a priľahlý kláštor zariadeľujú plytké oltárne výklenky. Zaklenutý
dený množstvom voľných závesných obje valenou klenbou s lunetami.52 Loretánrazov, sôch a bohoslužobného mobiliáru.
ska kaplnka susediaca s kostolom predstaZ pôvodnej výbavy kláštora sa zachovalo
vuje jednoduchú stavbu zhmotňujúcu kult
sedem olejomalieb na plátne ukončených
Panny Márie, ktorého aktívnymi šíriteľmi
polkruhom, ktoré boli osadené pod lunetobola rehoľa františkánov. Kaplnku tvorí jedvými výsečami kláštornej chodby. Obrazy
noduchý jednoloďový priestor zaklenutý
z druhej polovice 17. storočia predstavujú
troma poľami pruskej klenby, na západnej
výjavy zo života sv. Františka z Assisi: Vystrane s vnútornou „kaplnkou“ vyjadrujúhnanie diablov z Arezza, Zázrak so studňou,
cou ideu Loteránskeho domčeka (Santa
Zjavenie sa sv. Františka na kapitule v Arles,
Casa). V nej je umiestnená milostivá socha
Uzdravenie chorého z Leridy, Zázrak v GubPanny Márie Loretánskej s dieťaťom, odetá
biu, Spoveď ženy z Beneventa. Na dolných
do zdobeného rúcha kužeľovitého tvaru.
okrajoch pláten sú nápisové pásky s latinPredstavuje typ tzv. čiernej madony, kto- Socha Panny Márie Loretánskej z rovnomennej ským a nemeckým textom, ktoré vysvetľujú
rej autorom bol podľa tradície evanjelista kaplnky kláštora. Foto: T. Kowalski.
maľované scény. Podobný tvar plátna má
Lukáš. Vo vrchole loretánskej architektúry
aj obraz Sv. Anton Paduánsky z kremnickéje maľba na dreve od Antona Schmidta, stvárňujúca legendu ho kláštora, ktorý je v zbierkach NBS-Múzea mincí a medailí
anjelského prenášania domčeka Svätej rodiny z Nazaretu do v Kremnici.57 Vo fonde výtvarného umenia tohto múzea sú
talianskeho Loreta. Podklad maľby je profilovaný podľa jed- viaceré obrazy františkánskych a iných svätcov, ako aj súbor
notlivých postáv výjavu.53 Na prácach pri tvorbe oltárneho štyroch relikviárov, ktoré deponovali pravdepodobne zo
tabernákula v roku 1759, finančne zabezpečeného donáciou zrušeného kláštora.58 Obrazy zo života sv. Františka a ďalších
Antona Körmöndyho, sa okrem sochára podieľal aj františkán- františkánskych svätcov vo forme nástenných malieb alebo
sky fráter stolár Paschal Valter. V tom istom roku zhotovil aj la- malieb na plátne, boli podľa vzoru horného Kostola sv. Franvice z jaseňového dreva pre chór.54
tiška v jeho rodnom meste Assisi záväznou výbavou každého
Strohosť architektúry františkánskeho konventu v Krem- františkánskeho kláštora.59
nici je v protiklade s jeho vnútornou výbavou, ktorá napĺňa
myšlienku barokovej veľkoleposti slúžiacej na oslavu Boha. Záver
Oltáre sa v historických záznamoch spomínajú v rokoch 1711
Areál kláštora patrí k najvýznamnejším neskororenesanča 1716, no do súčasnosti sa zachovali oltáre pochádzajúce až
z tretej štvrtiny 18. storočia.55 Hlavný oltár patrí sv. Františko- ným a barokovým stavbám mesta, ale aj stredoslovenskej
vi z Assisi (Serafínskemu), v bočných kaplnkách sú oltáre sv. banskej oblasti, pričom dokumentuje stavebnú a cirkevnú
Antona z Padovy, sv. Jána Nepomuckého, sv. Anny, Svätého činnosť rádu, ktorý do mesta priviedol ostrihomský arcibiskríža, Božského srdca a v loretánskej kaplnke je oltár Panny kup J. Lippay v období rekatolizácie kráľovstva. V urbanisticMárie. Hlavný stĺpový ambitový oltár oddeľuje loď a sväty- kej skladbe mesta Kremnica vytvára podstatnú časť zástavňu kostola od prízemného priestoru sakristie a oratória na by západnej strany centrálneho námestia a svojou hmotou
poschodí. Na oltárnej menze sprístupnenej troma schodmi je spolu s hradom, radnicou a mincovňou dominantným
je umiestnené dvojposchodové tabernákulum s dvojicou kompozičným prvkom v celej historickej urbanistickej skladsôch adorujúcich anjelov, sčasti prekrývajúce oltárny obraz. be mesta a pamiatkovej rezervácie i zóny.60 Kremnický klášZobrazuje scénu Stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Autor- tor je zároveň odkazom na bohaté duchovno-materiálne
stvo významného rakúskeho maliara Franza Antona Maul- dedičstvo, ktoré zanechala v tomto meste pôsobiaca rehoľa
bertscha (1724 – 1796) potvrdzuje signatúra s datovaním františkánov. Niekdajšie centrum vzdelanosti, kultúry, chariv pravom dolnom rohu plátna: F. Ant: Maulpertsch Pinxit: 795. ty, porozumenia, spolupráce a celkového pozdvihnutia spoPo stranách dvojíc kanelurovaných stĺpov na oblúkoch am- ločenského života v meste i v okolí za vzhľadnou fasádou
bitových nadpraží sú sochy sv. Kataríny a sv. Barbory. Hlavice smerujúcou do hlavného námestia sa postupne rozpadáva
stĺpov nesú mohutný rímsový preklad, nad obrazom so so- a v blízkom čase hrozí jeho zánik. Preto je nevyhnutné v čo
chou Boha Otca, po stranách na segmentových nábehoch najkratšom čase pristúpiť k celkovej obnove.
■
práce. Uskutočnila sa úprava výkladov pre
obchod s textilom. Po roku 1976 vznikol
zámer využiť bývalú obytnú časť kláštora
pre okresný archív, neskôr sa modifikoval
na využitie pre hotel. Obnova sa realizovala
v rozsahu statického zabezpečenia, nebola
však dokončená, dôsledok je súčasný havarijný stav. Po roku 1989 sa obnovilo vlastníctvo františkánskej rehole.51
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Nepredpokladaný nález
pri reštaurovaní oltárneho obrazu
ANDREA GREGOVÁ

Z

archívnych prameňov o hlavnom oltári sv. Michala
Archanjela z rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala Archanjela vo Vyhniach poznáme len niekoľko stručných informácií. V archívnych fondoch Štátneho ústredného banského
archívu v Banskej Štiavnici sa nachádza návrh oltára z roku
1780, ktorého autorom je Ján Brinn – na projekte je navrhnutý obetný stôl so svätostánkom, po jeho stranách sú dvaja
kľačiaci anjeli v životnej veľkosti s naširoko rozprestretými
krídlami; nad obetným stolom je zobrazený oltárny obraz
s rámom – bez ideového náčrtu maľby; na projekte nie je
návrh oltárnej architektúry. V kanonickej vizitácii farnosti vo
Vyhniach z roku 1804 sa uvádza, že oltár bol postavený zo
základiny baní ťažiarskej banskoštiavnickej rodiny Gerambovcov, ktorej patrilo aj Ťažiarstvo sv. Michala. Rodina bola
jedným zo štedrých mecenášov sakrálnych objektov v banskoštiavnickom regióne.
Nové poznatky o oltárnom obraze Víťazstvo sv. Michala
Archanjela nad Satanom v profilovanom polychrómovanom
neskorobarokovom ráme boli zistené v priebehu jeho reštaurovania v rokoch 2011 – 2012.
V roku 2011 bol realizovaný reštaurátorský obhliadkový
Hlavný oltár sv. Michala Archanjela. Foto: Archív PÚ SR.

Kostol sv. Michala Archanjela vo Vyhniach. Foto: Archív PÚ SR.

a sondážny výskum. Zistilo sa, že obraz je realizovaný technikou olejomaľby na plátne s prípravnou podkladovou vrstvou. V dolnej tretine obrazu, z dôvodu poškodenia maľby,
bola maľba sekundárne upravovaná – na veľkej ploche bola
plošne prebrúsená a domaľovaná v súlade s pôvodným
ideovým konceptom v intenciách dobového videnia konca
19. storočia. Zároveň v tejto časti došlo v minulosti k mechanickému poškodeniu – väčšiu trhlinu opravovali podlepením plátna z rubovej strany. Napriek tomu, že povrch obrazu

38

bol opakovane upravovaný lakovými vrstvami, maľba bola
poškodená hustou sieťou krakeláže, jej primárny výtvarný
výraz bol znečitateľnený stmavnutím lakov a usadenou vrstvou depozitov (prach, dym zo sviečok, mastný film atď.).
Pri sondážnom výskume náterových vrstiev na ráme obrazu sa zistilo, že pod sekundárnou povrchovou úpravou – zeleným mramorovaním je zachovaná primárna vrstva – modrobiele mramorovanie so zlátením vnútornej obvodovej lišty.
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu bolo reštaurovanie oltárneho obrazu s rámom zamerané na primárnu vrstvu – t. j. do výrazovej a farebnej podoby z obdobia jeho
vzniku s rešpektovaním sekundárnej domaľby v dolnej časti.
V roku 2012 po demontáži obrazu z oltárnej architektúry,
vyňatia z dekoratívneho rámu a potom aj z podrámu sa zistilo,
že na rubovej strane je obraz signovaný: S. G. Kramer / pinxit
AD 1778 – S. G. Kramer / namaľoval roku Pána 1778. Nález signovania bol nepredpokladaný, ale veľmi významný.
Po sňatí obrazu z podrámu bol jeho povrch z lícnej aj rubovej strany očistený od povrchových depozitov a nalepený na
nové plátno (tzv. dublovanie), pretože pôvodné plátno bolo
na troch miestach natrhnuté a pevnosť pôvodného plátna
bola vekom oslabená. Olejomaľba na plátne bola opätovne
napnutá na podrám, ktorý bol tiež opravený a ošetrený. Počas
procesu reštaurovania bol obraz presvecovaný luminiscenčným ultrafialovým svetlom, aby bolo možné lepšie identifi-
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kovať rozsah pôvodnej primárnej vrstvy olejomalieb a sekundárnych domalieb. Aj touto nedeštruktívnou metódou sa
potvrdili zistenia sondážneho výskumu, že približne v dolnej
tretine bol obraz poškodený a pri jeho oprave neznámy autor
veľmi tvrdým zásahom do jeho štruktúry – prebrúsením rozsiahlej časti vrstvy olejomaľby a podkladovej vrstvy až na plátno – odstránil pôvodnú primárnu vrstvu a nanovo namaľoval
postavu pokoreného satana a padlých hriešnikov. Bolo zistené, že novým prvkom od tohto autora je aj mnohonásobne
lomený blesk po pravom boku sv. Michala Archanjela, ktorý
vychádza od jeho štítu a dotýka sa hrude diabla. Aj na postave
archanjela bolo množstvo lokálnych sekundárnych premalieb
na primárnej vrstve.
Povrch olejomaľby z lícnej strany bol očistený od lakových stmavnutých vrstiev; nasledovalo upevnenie pôvodnej
vrstvy; na miestach kde bola pôvodná maľba premaľovaná
sekundárnou, bola sekundárna premaľba odstránená. Chýbajúce časti podmaľby boli vytmelené a potom bola celá
olejomaľba zjednotená farebnou retušou. Povrch olejomaľby bol ošetrený lakovou vrstvou.
Rám obrazu bol taktiež očistený od povrchových depozitov a stmavnutých lakov; bol ošetrený náterom proti drevokaznému hmyzu a lokálne doplnená poškodená časť dreva.
Bola odstránená sekundárna vrstva
zeleného mramorovania. Primárna
vrstva modrého mramorovania bola
upevnená a zjednotená farebnou
retušou. Zo zlátenej lišty vnútorného obvodu rámu boli odstránené
Inštalovanie zreštaurovaného obrazu
sekundárne vrstvy imitujúce zlátena pôvodné miesto – do centra oltárnej
nie; pôvodná vrstva zlátenia plátkoarchitektúry. Foto: A. Gregová, archív KPÚ
Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
vým zlatom na bolusovom podklade bola spevnená a vyretušovaná.
a predložil p. farár Mgr. Peter KriAko som už uviedla vyššie, pri režan. Reštaurovanie pod vedením
štaurovaní došlo k nepredvídanému
zodpovedného reštaurátora akad.
a objavnému nálezu – signovanie
mal. V. Mýtnika realizovali Z. Greis menom autora s datovaním. Dnes
nerová, D. Gustafíková, Mgr. art. J.
už vieme, že obraz vznikol v roku Meno autora a datovanie obrazu. Foto: A. Gregová, archív
Kavecká a Mgr. art. P. Ševčík.
■
1778 („dožil“ sa 234 rokov). O auto- KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica.
rovi – S. G. Kramerovi sa umenovedná literatúra konkrétne nezmieňuje, ale na základe porovnaní
z rôznych prameňov, najmä písomných, ho môžeme zatiaľ
aspoň približne identifikovať. Historička umenia M. Čelková
v diele Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí uvádza, že v rokoch
1765, 1769, 1777 a 1770 maľoval maliar Samuel Theodor Kramer portréty viacerých komorských grófov a podgrófov (Jána Literatúra:
Gotlieba II. grófa Stampfera, Karola Mitrovského baróna von
Nemischl, Bartolomeja Ľudovíta von Hehengarten a Jozefa ČELKO, M., ČELKOVÁ, M., GRAUS, I. Portréty komorských gróvon Colloredo). S. Th. Kramer pochádzal z mnohopočetnej rofov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska
diny Krammerovcov zo Spiša, ktorá pôsobila najmä v Levoči
v 17. – 19. storočí. 1. vyd. [Košice; Bratislava] : Ing. Tibor
a Prešove.
Turčan – Banská agentúra a Zväz hutníctva, ťažobného
Z uvedeného môžeme dedukovať, že maliar S. G. Kramer
priemyslu a geológie Slovenskej republiky, 2007. 191 s.
pochádzal zo Spiša. Iniciály krstných mien na reverze obrazu
ISBN 978-80-968621-8-4.
sú jasne čitateľné ako „S“ a „G“. Otázkou zostáva bližšia iden- ČELKOVÁ, M. Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjetifikácia osoby maliara. Pravdepodobne prišiel do regiónu so
la vo Vyhniach. In Vyhne minulosť a súčasnosť : zborník
Samuelom Th. Kramerom.
prednášok zo seminára konaného v dňoch 15. – 16. 06.
Reštaurovanie bolo realizované zo získanej finančnej
2006 vo Vyhniach. Banská Štiavnica : Slovenské banské
dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačmúzeum, 2006, s. 49-66. ISBN 80-85579-32-4.
ného programu Obnovme si svoj dom – podprogramu 1.2 FLAUGNATTI, M., MÝTNIK, V., ŠEVČÍK, P. Reštaurátorský výObnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrskum a návrh na reštaurovanie hlavného oltára Kostola
neho dedičstva v rokoch 2011 a 2012. Projekt na reštaurovaArchanjela Michala vo Vyhniach. 2011. Archív KPÚ Banská
nie hlavného oltára v spolupráci s reštaurátormi spracoval
Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica.
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Lippertov neogotický oltár Svätého Kríža
v bratislavskom dóme
a jeho prestavba na „vojnový oltár“
PATRIK BAXA

V

roku 2010 publikoval Jozef Haľko v revue Pamiatky
a múzeá článok o tzv. „vojnovom oltári“ v Dóme sv.
Martina v Bratislave.1 Príspevok čitateľom približuje adaptáciu bočného oltára Svätého Kríža na spomínaný „vojnový
oltár“ v roku 1917 a zaoberá sa predovšetkým osudmi štyroch reliéfov v krídlach upraveného oltára. Tie boli v čase
prvej Československej republiky kvôli svojmu tematickému
stvárneniu pripomínajúcemu časy Rakúsko-Uhorska (postavy cisára Františka Jozefa I. a uhorského husára) úmyselne
poškodené a následne nahradené súčasnými vyobrazeniami pašiových výjavov.
Nový „vojnový oltár“, ako sa spomína aj v článku J. Haľka,
vznikol zo staršieho neogotického oltára Svätého kríža. Tento starší oltár postavili ako jeden zo štyroch bočných oltárov
v Dóme sv. Martina počas veľkého reštaurovania interiéru
chrámového trojlodia v duchu puristickej regotizácie. Obnova hlavnej a bočných lodí bola zavŕšená v roku 1875, keď
posvätili nové bočné oltáre a dali ich do užívania.2 Vzhľad,
umeleckú kompozíciu a ikonografiu pôvodného oltára
z druhej polovice 19. storočia
sme dlhú dobu nepoznali. Až
teraz môžeme tzv. „Lippertov
oltár“ opísať podľa fotografie,
ktorú len nedávno objavili
správca katedrálnej klenotnice Roman Bajzík a autor tohto
článku. Záber zhotovil v roku
1910 bratislavský fotograf
Strelisky a v súčasnosti sa nachádza v depozitári dómskej
klenotnice.
Neogotický oltár Svätého
kríža osadili v severnej lodi
chrámu na mieste staršieho
barokového dreveného oltára sv. Anny.3 Vyhotovený bol
podľa návrhu arcibiskupského architekta Jozefa Ervína
Lipperta, rytiera z Granbergu
(1826 – 1902)4, ktorý viedol
celú puristickú obnovu dómu.
Architektúra oltára spočívala
na dvoch oltárnych stupňoch Architekt Jozef Ervín Lippert, rytier z Granbergu.
Zdroj: Művészet [...]: Lippert József [online]. [prevzaté
(gradus inferiores). Jednodu- 20. 6. 2014]. Dostupné z: <http://mke.hu/lyka/01/
chú menzu podopierali dva muveszet_01_lippert.htm>.
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„Vojnový oltár“ v súčasnosti. Foto: František
Baxa.

postranné stĺpiky. Predela nad ňou sa v horizontálnom smere delila na tri rovnako
veľké polia ozdobené tradičnými kresťanskými symbolmi. Na krajných poliach bol
uplatnený maľovaný florálny motív viniča
s dvomi strapcami hrozna, prostredné pole
zdobili namaľované klásky obilia. Všetko
v prísne symetrickej kompozícii.
Vo vertikálnej línii nad predelou pokračovala drevená architektúra oltára – retabulum tvorila len jedna hlbšia oltárna
skriňa (archa) s tradičným výjavom Ukrižovania. Pod Ježišom pribitým na kríži stáli
Panna Mária a apoštol Ján, obaja so smut-
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omšu na hlavnom oltári. Zatiaľ opát a kanonik Karol Rimely,
ako aj kanonici František Horeczky, Jozef Pantocsek a Vavrinec Gály celebrovali prvé omše na štyroch novopostavených
bočných oltároch.6 Súčasťou chrámového interiéru sa vtedy
stali oltáre sv. Ondreja, sv. Jána Nepomuckého, oltár Bolestnej Panny Márie so sochou „zázračnej“ Piety a konečne oltár
Svätého kríža ako spomienka na pôvodné zasvätenie chrámu
Najsvätejšiemu Spasiteľovi.7 Možno aj z tohto dôvodu zavesili
pred oltár Sv. kríža neogotickú lampu večného svetla.
Heillerova slávnostná bohoslužba bola umelecky sprevádzaná vtedajším prešporským Cirkevným hudobným spolkom (Kirchenmusikverein), ktorý uviedol Mozartovu omšu C
dur. Na graduál odohrali skladbu Ave verum Corpus a na ofertórium Quiste comprehendet v tónine Es. Takouto formou boli
zároveň oslávené meniny geniálneho hudobného skladateľa,
keďže na 31. októbra pripadá v rímskokatolíckom cirkevnom
kalendári sviatok sv. Wolfganga.8 Historickú udalosť zakončilo
generálne zhromaždenie prešporskej katolíckej obce.9

Lippertov oltár Svätého kríža postavený v roku 1875. Foto: Strelisky, 1910.

ne sklonenými hlavami obrátenými ku Kristovi. Sochy z tejto
scény boli pri prestavbe oltára v roku 1917 opätovne použité
a zachovali sa dodnes v centrálnej arche nového „vojnového
oltára“. Oltárnu skriňu v hornej časti završoval stlačený lomený oblúk s visiacimi ažúrovými kružbami, rytmické panelovanie slepými mníškami, ústredná krížová kytica, korunná
rímsa a ukončovala ju strmá valbová strecha so štylizovanou
napodobeninou krytiny.
Oltár nemal nijaké krídla, boky oltárnej skrine však zdobili dve sochy svätcov osadené na konzolách. Skulptúry spočívali pod baldachýnmi, pričom každý pozostával zo štyroch
vimperkov a viacerých vežičiek s fiálami a krabmi a voči človeku stojacemu pred oltárom boli natočené profilovo. Na
tzv. evanjeliovej strane oltára (pri čelnom pohľade na oltár
je to ľavá strana) sa nachádzala socha sv. Vavrinca. Opačnú,
epištolovú stranu skrášľovala socha sv. Štefana Prvomučeníka. Tieto sochy boli v roku 1917 – podobne ako centrálny
výjav Ukrižovania – zakomponované do novej oltárnej architektúry a zachovali sa dodnes. Svätý Vavrinec je zobrazený
tradične ako diakon, z ľavej ruky mu visí manipulum, pravicou drží rošt, na ktorom ho umučili opekaním. Tento typický
atribút dopĺňa palmová ratolesť v ľavej ruke svätca pripomínajúca jeho martýrium. Podobne je stvárnený aj sv. Štefan
– v ľavej ruke má knihu a palmovú ratolesť, v pravej ukazuje
skalu, atribút mučeníckej smrti ukameňovaním. Nechýba ani
manipulum prevesené cez ľavú ruku.
Obrad posvätenia pôvodného neogotického oltára Svätého kríža sa uskutočnil v nedeľu 31. októbra 1875. V tento
deň bol totiž slávnostne konsekrovaný puristicky upravený
interiér chrámového trojlodia. Veľká slávnosť sa začala o deviatej hodine ráno.5 Mestský farár, opát, kanonik a titulárny
biskup budvanský Karol Valentín Heiller slúžil slávnostnú
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Lippertov oltár „zázračnej“ Piety z roku 1875 (v strede pôvodné
ranobarokové gotizujúce súsošie). Foto: Strelisky, 1910.

Pôvodná Lippertova kompozícia oltára Svätého kríža
(v strede centrálne Ukrižovanie a po stranách sochy dvoch
svätých diakonov) tvorila akýsi pendant k oltáru Piety (Bolestnej Panny Márie) stojacemu v južnej lodi presne oproti
oltáru Svätého kríža. Aj na tomto oltári bolo centrálne súsošie „zázračnej“ Piety obklopené dvomi svätými – sv. Agnesou
Rímskou a sv. Rozáliou Palermskou. Oltár Bolestnej Panny
Márie taktiež začiatkom 20. storočia (1911) prestavali. Sponzorom bol pápežský komorník gróf Evarist Czaykowszki,10
blumentálsky farár a neskôr kanonik Bratislavskej kapituly. Adaptáciu oltára Svätého kríža zasa vykonali z iniciatívy
matky Evarista Czaykowszkeho, Rízy.11 Drevená architektúra
niekdajšieho oltára Piety sa však, na rozdiel od pôvodnej
neogotickej architektúry oltára Svätého kríža zachovala do-
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Apoštoli sú rozmiestnení takto: v prvej trojici zľava je celkom
naľavo prekvapený Bartolomej,
vedľa neho Jakub mladší a Ondrej
s otvorenými dlaňami, dištancujúc
sa od opísanej zrady. Vo vedľajšej
trojici Peter siaha po noži, zradca
„Vojnový oltár“ Ježišovho Srdca
Judáš zviera v pravej ruke mešec
V roku 1917 bol Lippertov oltár
s tridsiatimi striebornými a napoSvätého kríža upravený na „vojnový
kon Ján skláňa svoju hlavu k Petrooltár“ Ježišovho Srdca. Zo starého olvi. Judáš je od všetkých účastníkov
tára ponechali na pôvodnom mieste
Poslednej večere odlíšený aj istým
len menzu podopretú dvomi stĺpikšpecifickým znakom – v pohári má
mi (prípadne aj kamennú predelu,
menej vína ako ostatní. V ďalšej
ktorú pravdepodobne len prekryli
trojici, pri ľavej ruke Krista, Jakub
súčasným reliéfom Poslednej večestarší zdesene roztvára ruky, za ním
re). Nad staršou menzou vytvorila
Tomáš zdvihnutým prstom zdôrazdrevorezbárska dielňa Ferdinanda
ňuje svoju nevinu a napokon Filip
Prinotha novú pozlátenú drevenú arpozerá na svojho Učiteľa, pričom
chitektúru, ktorá sa svojou výškovou
sa prstami symbolicky dotýka pŕs
monumentalitou prispôsobila novej
ukazujúc, že ani on nie je zradcom.
podobe prestavaného pendantného
Poslednú kompozičnú trojicu (na
oltára Bolestnej Panny Márie v južreliéfe celkom vpravo) uzatvára Manej lodi (jeho adaptáciu realizovala
túš ukazujúci na Ježiša a opakujúci
tá istá firma v roku 1911). Dielňa sídjeho slová starému Tadeášovi, ktorý
lila v St. Ulrichu (taliansky Ortisei),
sa práve pozerá na Šimona prezenmestečku v južnom Tirolsku v dneštujúceho svoje nevinné ruky.13
nej talianskej Autonómnej provincii
Retabulum nového dómskeho
Bolzano – Horná Adiža (pred prvou
oltára Ježišovho Srdca poňali umelsvetovou vojnou táto oblasť patrila Prestavaný oltár Bolestnej Panny Márie („zázračnej“ Piety) ci klasickým spôsobom – ústrednú
v súčasnosti. Foto: František Baxa.
Rakúsku).
archu obkolesujú pevne osadené
Nový oltár Ježišovho Srdca odka(fixné) krídla so štyrmi reliéfnymi
zuje na tradičnú kompozíciu neskorogotických krídlových poľami. Umelecky nehodnotné reliéfy z roku 1917, inšpioltárov. Nad menzou je typická predela s vykonzolovanými rované motívmi prvej svetovej vojny (lúčenie odvádzanébokmi nesúcimi krídla oltára. Predelu zdobí reliéf Poslednej ho vojaka s rodinou, boje na vojnovom poli, smrť vojaka
a zobrazenie modliaceho sa cisára
Františka Jozefa I.), boli zámerne
poškodené a neskôr ich nahradili
esteticky kvalitnejšími vyobrazeniami pašiových výjavov (Agónia
v Getsemanskej záhrade, Bičovanie, Korunovanie tŕním, Stretnutie
Ježiša s Matkou). Tieto reliéfy, spolu
s centrálnym výjavom Ukrižovania,
symbolizujú tzv. päť tajomstiev
modlitby bolestného ruženca.
Pre centrálny priestor archy sekundárne použili výjav Ukrižovania
z predchádzajúceho oltára Svätého
kríža. Aj keď sa zdá, že Prinothova
dielňa spolu so sochárskymi dielami
Reliéf Poslednej večere na predele „vojnového oltára“ (detail). Foto: František Baxa.
využila pri stavbe nového oltára taktiež časti drevenej skrine Lippertovvečere, ktorý preberá motív svetoznámej fresky Leonarda da ho oltára Svätého kríža, nie je to pravda – architektonické prvVinci nachádzajúcej sa v refektári dominikánskeho kláštora ky sa v drobných detailoch odlišujú a boli vyrobené nanovo.
Nad retabulom sa nachádza vysoký trojosí nadstavec
Santa Maria delle Grazie v Miláne. Výjav vo svojej kompozícii
zachytáva okamih napätia a priamej reakcie apoštolov na Je- so štyrmi sochami. Ukončujú ho spolu tri baldachýnové
žišove slová „... jeden z vás ma zradí.“ Podľa Leonarda da Vinci fiály, pričom prostredná je najvyššia. Niky zastrešené fiása po týchto slovách dvanásti apoštoli zhŕkli do štyroch trojíc lami, v ktorých sú osadené spomínané štyri sochy, spájajú
a Ježiš zostal od nich oddelený dvomi priestorovými medze- bohato vyrezávané florálne motívy. V prostrednej nike virami. Tieto medzery po bokoch Krista tak v umeleckom diele díme skulptúru Ježiša Krista s Božským Srdcom a rozopätými rukami pozývajúcimi, ako sa píše v dobových novinách,
vyjadrujú práve silu a osudovosť Ježišovho výroku.12
dnes a tvorí schránku pre sochy svätých Ondreja, Imricha a Alojza Gonzagu na dnešnom oltári sv. Ondreja
pri hlavnom severnom vchode do
chrámu.
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„temer všetkých ľudí“ slovami: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“14 Nad Ježišom
stojí adorujúca postava anjela a po bokoch Krista vidíme dve
sochy sv. Vavrinca a sv. Štefana. Obe sú sekundárne použité
z predchádzajúceho „Lippertovho oltára“. Pri presunutí nezmenili ani ich stranovú orientáciu – na evanjeliovej strane je
sv. Vavrinec, na epištolovej sv. Štefan. Na rozdiel od predošlej
kompozície však nie sú k pozorovateľovi stojacemu pred oltárom postavené profilovo, ale frontálne.
Po oboch stranách centrálnej sochy Ježiša Krista je možné na stene za nadstavcom oltára zazrieť zvyšok neogotickej maliarskej výzdoby, ktorá iluzívnym spôsobom dopĺňala
architektúru Lippertovho oltára Svätého kríža z roku 1875.
Rozsiahla farebná dekoratívna výzdoba stien, pilierov a klenieb trojlodia bola (až na niekoľko zachovaných fragmentov)
kompletne odstránená počas poslednej veľkej rekonštrukcie
interiéru chrámu v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.
Zaujímavé je, že oltár Ježišovho Srdca môžeme podľa novín Preβburger Zeitung pokladať za prvý vojnový oltár
v monarchii, pričom mal zostať trvalou pamiatkou na útrapy prvej svetovej vojny.15 Posviacka adaptovaného oltára sa
uskutočnila na veľkonočnú nedeľu 8. apríla 1917 o pol piatej
popoludní. Obrad vykonal prepošt František Koperniczky

Retabulum „vojnového oltára“ – centrálne Ukrižovanie pochádza taktiež
z Lippertovho oltára Svätého kríža. Foto: František Baxa.

každého oltára, sa však svätili zvyčajne viaceré naraz (určené
do budúcnosti na stavbu mnohých oltárov), takže rok 1908
nijako nesúvisí so zmenami na opisovanom oltári. Napríklad
ďalší oltárny kameň s takým istým dátumom je v dóme uložený ešte aj v oltári sv. Ondreja, ktorý sa nachádza pri hlav■
nom severnom vstupe do chrámu.18

1

Oltárny nadstavec – sochy svätých diakonov Vavrinca (vľavo) a Štefana
(vpravo) sú sekundárne použité z predchádzajúceho oltára Svätého kríža.
Foto: František Baxa.

a zúčastnilo sa ho veľké množstvo ľudí, noviny spomínajú
masovú účasť „všetkých vrstiev“ obyvateľstva.16 Zrejme vtedy do oltára vložili prenosný (voľne položený) oltárny kameň
s relikviami svätých Felicissimy, Modesty a Deodata. Kameň
posvätil 14. augusta 1908 Ľudovít Rajner, generálny vikár
ostrihomského arcibiskupa a svätiaci biskup cidyesský.17 Oltárne kamene, ktoré boli v minulosti nevyhnutnou súčasťou
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Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach
Poznámky k dejinám sprítomňovania štúrovskej tradície / I. časť

TOMÁŠ KOWALSKI

Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva;
v ňom, kde sa ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka i národa.
(Ľudovít Štúr, 1853)1

P

amiatky národno-politických udalostí a národných
činiteľov sú významnou súčasťou v rámci špecifického druhu pamiatok – pamiatok histórie.2 Tieto ako objekty
alebo veci sú nositeľmi znakov iných druhov pamiatok,
ale vyznačujú sa osobitosťou, ktorá vyplýva zo zviazanosti
s konkrétnou význačnou udalosťou alebo osobnosťou dejín.
Pamiatky histórie možno pomocne rozčleniť na autentické –
bezprostredne spojené s udalosťou alebo osobnosťou histórie, a druhotné – vzniknuté s cieľom oslavného pripomenutia
minulosti.
Genéza pamiatok druhotných (najmä pomníky, pamätníky, pamätné tabule) zrkadlí vzťah a vedomie spoločnosti
k vlastným dejinám, ich aktérom a reprezentantom. Vytváranie „pripomienkových“ pamiatok histórie vo svojej dobe
podmieňovala politická prípustnosť: vznikali často na priamu oficiálnu (štátnu) objednávku, prinajmenšom však boli
viazané na priazeň verejno-správnych orgánov. V prípade
slovenskej situácie preto nevyhnutne súvisia s mierou sebaurčenia a slobody národa.
Ľudovít Štúr (28. októbra 1815 – 12. januára 1856) ako
nesporne výrazná osobnosť verejného života3 sa už vo svojej dobe stal námetom výtvarného umenia.4 Štúrov portrét

František Kolář: Podobizeň Ľudovíta Štúra, litografia, 1847/48. Zdroj
a repro: Galéria mesta Bratislavy.

litickým zaangažovaním výtvarného umenia. Súbor litografií
vytvoril František Kolář (1829 – 1894), grafik a ilustrátor českého pôvodu pracujúci vo Viedni.5 Autentický portrét sa stal
zdrojom ďalších zobrazení, vytvorených ešte v 19.
storočí.
Verejná úcta k osobnosti Ľ. Štúra vyjadrená
prostriedkami monumentálneho výtvarného
umenia začala byť prípustnou až po zmene štátoprávnych podmienok na Slovensku v roku 1918.6
Popri M. R. Štefánikovi (1880 – 1919), ktorý nedávno zahynul, mohol byť Ľ. Štúr uznaný za hrdinu,
ktorý mal zásluhy o národ a zachovanie jeho svojbytnosti v časoch národného a sociálneho útlaku.
Úcta k Štúrovej osobnosti vyjadrená zhmotnením
do monumentov sa nedlho po utvorení československej štátnosti vyznačovala nanajvýš skromnými formami.
Činnosť Ľ. Štúra prvýkrát pripomenula pamätBratislava, pamätná tabuľa na budove bývalej Uhorskej kráľovskej komory / krajinského
ná tabuľa na paláci niekdajšej Uhorskej kráľovsnemu, 1922. Foto: autor.
skej komory v Bratislave, vtedajšom sídle Súdnej
je súčasťou albumu podobizní členov krajinského snemu tabule (Michalská ulica č. 1). Nápis na tabuli z ružového mrav roku 1847/48. Zobrazenie podnietila príslušnosť Ľ. Štúra moru najprv upozorňuje na tunajšie konania stavovských
k snemovému zhromaždeniu, teda nesúviselo s národno-po- snemov uhorských medzi rokmi 1802 – 1848; nato uvádza
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Štúrovo poslanectvo (ablegát mesta Zvolen) a jeho bojovanie za ľudské a národné právo utlačovaných národov bývalého
Uhorska.7 Denná tlač oznámila, že tabuľu odhalili na fasáde
paláca 11. októbra 1922.8 Správa ani samotný nápis neuvádzajú iniciátora osadenia tabule. Pripomínaná udalosť nemala výlučne bratislavsky lokálny vzťah – v tabuli sa navyše
uvádza iné slovenské mesto a uplatňuje právna terminológia, čím sa snáď vylučuje prameň iniciatívy v komunálnom
prostredí.

šieho jubilea Ľ. Štúra. Zaradenie úpravy hrobu do obdobia
matičných osláv preukazuje taktiež uvedenie neúplného
biografického údaju S. Štúra – podrobná genealógia Štúrovej rodiny sa stala predmetom výskumu až v neskoršom
období.
„Zlatú éru“ vzniku celého radu Štúrových pamätníkov
v polovici tridsiatych rokov iniciovalo a organizačne zabezpečilo Združenie slovenských akademikov, sídliace
v Bánovciach nad Bebravou, centre rodného kraja Ľ. Štúra.
Spolok sa niekedy označoval aj Združenie akademikov bánovského okolia a pre veci jubilejných
osláv zriadil Prvý (resp. Ústredný) Štúrov jubilejný výbor. Predsedníctvo výboru prevzal vtedajší
bebravskobánovský rím. kat. dekan a poslanec
Národného zhromaždenia dr. Jozef Tiso (1887 –
1947), tajomníkom bol novinár, publicista a vydavateľ Henrich Kurtha (1909 – 1993).15 Akademická mládež zvolila za príležitosť k oslavám v roku
1936 sté výročie výstupu vlasteneckej mládeže
na Devín (24. apríla 1836). Komplex podujatí pomenovali nie celkom presným názvom Štúrove
jubilárne národné slávnosti – Štúrova storočnica.
Oslavy vrcholili v Štúrovom rodnom kraji 29. a 30.
augusta 1936 a prevzali nad nimi záštitu najvyšší
Jozef Pospíšil: Pamätná tabuľa Ľ. Štúra, štúrovcov a slovanskej tradície na Devínskom
politickí predstavitelia – prezident republiky Edhrade, 1936. Foto: autor.
vard Beneš, predseda vlády Milan Hodža a preziNevýrazné a strohé stvárnenie pamätnej tabule na bu- dent Slovenskej krajiny Jozef Országh.16
dove Súdnej tabule sa zrejme nepovažovalo za definitívne už
Združenie bánovských akademikov okrem realizácie
krátko po jej osadení. J. Hofman za pamiatkový referát v roku pripomienkových osláv si určilo za cieľ postaviť viaceré
1925 pravdepodobne inicioval vyhotovenie architektonickej štúrovské pamätníky. Mali vyznačovať miesta účinkovania
obruby pre pamätnú dosku Štúrovu, a to popri zámere súdu a veľkých udalostí národného pohybu spojených s medoplniť budovu o umelecké nápisové štíty
(mal ich dodať sochár Miroslav Motoška, 1891
– 1956). Návrh orámovania tabule totiž vyžiadalo Prezídium Súdnej tabule od pamiatkového referátu, mal taktiež oznámiť súdu, akou
čiastkou prispeje na financovanie. Referát
zadal vypracovanie tohto návrhu architektovi
Františkovi Faulhammerovi; jeho odmenu do
140 Kč mienil uvoľniť z konzervačného paušálu.9 Výtvarné návrhy nie sú známe.
V rámci spomienkového zhromaždenia
na osobnosť Ľ. Štúra 18. júla 1926, v roku 70.
výročia jeho úmrtia, sa „oficiálnym“ pamätným miestom stal rodný dom v Uhrovci (okr.
Bánovce nad Bebravou). Súčasť osláv tvorilo odhalenie skromnej pamätnej tabule. Aj
v tomto prípade nápis pateticky pripomína
činorodosť Ľ. Štúra a nezmieňuje zadávateľa
či financovateľa jej vzniku.10 Predpokladá sa,
že verše zložil Štefan Krčméry, vtedajší tajom- William Henry Bartlett: Hrad Devín (Castle Theben), oceľorytina, 1844. Repro: autor.
ník Matice slovenskej a hlavný rečník zhromaždenia za usporiadateľa.11 Samotný dom, bývalá evan- nom Ľ. Štúra. Príležitostná brožúra vydaná v auguste 1936
jelická škola s bytom učiteľa, patrí do záujmu pamiatkovej mohla už referovať17 o pamätných tabuliach na Devíne a na
starostlivosti od roku 1963, výraznejšie však od vyhlásenia Slovanskom ostrove v Prahe,18 o práve realizovaných pomza národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.12
níkoch v Bánovciach nad Bebravou a Uhrovci, a tiež o ďalK matičnému podujatiu patrila aj úprava hrobu Samuela ších uvažovaných v Bratislave,19 Modre, Trenčíne,20 na vrchu
Štúra (1789 – 1851), uhroveckého učiteľa, otca Ľ. Štúra. Nový Říp v stredných Čechách a na mieste Štúrovho príchodu na
náhrobník obsahuje nápisovú tabuľu, ktorej písmo je štylizo- Slovensko s prvým československým vojskom roku 1848.21 Nevané totožne s písmom tabule na rodnom dome.13 Snímku zostávalo pri jednom pomníku – išlo o celý kult; pritom však
už jestvujúceho náhrobníka publikoval v roku 1936 časopis nešlo len o kamene a len o mŕtveho, ale predovšetkým o národ
Nový svet,14 mapujúci štúrovské pamiatky v rámci vtedaj- živý, národ rastúci a zdravý, ktorého očakáva nová štúrovská
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ucelenosť formy a jednotnosť rukopisu, udržaných v rade
realizácií.
Zanietenosť J. Pospíšila pre pomníkovú akciu nie je náhodná.25 Počas štúdia na Akadémii výtvarného umenia
v Prahe (1920 – 1926) sa aktívne zúčastňoval kultúrneho
a spolkového života, vytváral prvé návrhy pomníkov a odznaky pre rôzne združenia. Ako študent bol členom „martinského“ Spolku slovenských umelcov (SSU), kde bol jedno
obdobie tajomníkom výtvarného odboru (1926/27). Od záveru dvadsiatych rokov sa trvale usadil v Bratislave – a to na
radu Janka Alexyho, ktorý vedel, že sochári budú v Bratislave
potrební. Nadviazal tu kontakty s umeleckou obcou a zapojil
sa do výtvarného života. Zrejme nespokojnosť alebo nezhody s jestvujúcimi výtvarníckymi spolkami (UBS, SSU, Bratislavský umelecký spolok/Pressburger Kunstverein) viedli
Pospíšila k založeniu Združenia slovenských umelcov (ZSU),
schváleného Krajinským úradom 9. júla 1931. Medzi členov
ZSU patrili okrem iných Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, či sochár Ladislav Majerský; pre kurátorstvo výstav získali svojho
generačného súpútnika Vladimíra Wagnera. Výbor ZSU podľa zásadného článku stanov mohol zakladať pomníkové akcie
za účelom stavania pomníkov osobám celoštátneho významu.26 Celkom nápadná je podobnosť medzi Pospíšilom a Ľ.
Štúrom: ani jeden si nezaložil rodinu, prvý kvôli oddanosti
pre veci politické a národné, druhý – ako zaznamenal J. Alexy (1929) – pre celostné venovanie sa sochárstvu. V týchto
súvislostiach neprekvapuje, že práve Pospíšil už roku 1931
vytvoril azda prvú bustu Ľ. Štúra,27 teda štyri roky pred prvými akciami na Štúrove pomníky,
pričom na ich stvárnení mal potom rozhodujúci vplyv.
Hradisko a hrad Devín (dnes
mestská časť Bratislavy, okr. Bratislava IV) vďaka svojej polohe
Jozef Pospíšil: Pomník Ľ. Štúra v Bánovciach
na prielome Dunaja cez Karpaty
nad Bebravou, 1936. Foto: autor.
– v tzv. Devínskej bráne, tvoril výstoročnica – storočnica slovenského
znamný strategický a vymedzujúci
prieboja.22 Výtvarné umenie okbod pre väčšinu štátnych útvarov,
rem zviditeľnenia štúrovskej idey
ktorým podliehal. V modernej dobe
pomníkmi malo zabezpečiť jej
sa jeho výnimočnosť transformoprienik do domácností a dokonvala na význam symbolický, vždy
ca ju mali prejavovať individuálne
rozdielny podľa kritérií toho-ktoosoby: usporiadatelia vyzývali na
rého štátu a národa. Pripomínanie
znak sympatie s národnými snahami
štúrovskej tradície na Devíne je
mladých a piety k pamiatke Štúrovej
súčasťou rozsiahlejšieho procesu
nosiť Štúrov odznak a svoje príbytky
jeho „spamätňovania“ (samotní
ozdobiť Štúrovými bustami.23 Kažmladí štúrovci ponímali Devín ako
dý z uskutočnených pomníkov má
pamätné miesto),28 preto je potrebsvoju genézu, čiastočne známu Bánovce nad Bebravou, pomník Ľ. Štúra, celok zo zadnej
né aspoň zmieniť dobovo predchástrany, stav v auguste 1956. Zdroj a repro: Archív PÚ SR.
z doterajších, predovšetkým lokáldzajúce okolnosti a súvislosti.
ne zameraných výskumov; tieto
Uhorský štát pri príležitosti
poznatky sa pokúsime prehĺbiť najmä z hľadiska menej ak- osláv tisícročia svojho trvania roku 189629 postavil na vrchocentovaných súvislostí svojej doby, ale aj vo vzťahu k ochra- le horného hradu Devín tzv. milenárny pamätník, jeden zo
ne pamiatok a postojom jej predstaviteľov.
siedmich na svojom území, resp. jeden z dvoch na teritóriu
Pamätníky Ľ. Štúra realizované v rámci jubilea spolutvo- Slovenska.30 Zmena štátoprávnej prináležitosti Slovenska,
ria základný fond slovenského monumentálneho sochárstva a teda i Devína (1918) zákonite priniesla likvidáciu tohto
v medzivojnovom období. Doterajšia všeobecná, štúrovská druhu monumentov (1921).31 Atmosféra republikánskej
i umelecká historiografia celkom ojedinele24 reflektova- štátnosti a slobody čoskoro podnietila zámery nových pala programovú spoluprácu Štúrovho jubilejného výboru mätníkov, symbolizujúcich zmenené politické podmienky.
a bratislavského sochára Jozefa Pospíšila (1897 – 1976).
Azda prvú iniciatívu vybudovať nový devínsky pomník
Výlučná angažovanosť jediného umelca okrem plynulé- vyvinula v roku 1928 Ústredná správa Slovenskej ligy na
ho napĺňania zámerov zaistila stálosť výtvarného názoru, Slovensku. Tomu malo ale predchádzať odstránenie zvyškov
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Arpáda, ktorý podľa vyjadrenia pamiatkového referátu stále hyzdil výzor historicky a umelecky dôležitej ruiny na Devíne.
Referát bol ochotný odporučiť podporu z prostriedkov na
ochranu pamiatok a nie z fondov na podporu stavby pomníkov, t. j. [nie] na moderné umenie.32 Inú predstavu začiatkom
roku 1930 predstavil aj Okrášľujúci spolok v Devíne. Ním organizovaná oslava 80. narodenín prezidenta T. G. Masaryka
mala byť zároveň začiatkom akcie na postavenie Sochy Slobody na vrchu Devína. Pamiatkový referát oznámil devínskemu spolku, že monumentálny objekt už plánuje Slovenská
liga a pre získanie projektu bude vypísaný súbeh. Aktuálne
odporúčal skôr upraviť vrchol skaly, architektonicky preriešiť
základňu pod stožiarom na štátnu vlajku, k čomu bol ochotný urobiť aj návrh.33
Žiadna z iniciatív neprerástla rovinu úvah a ostala fixovaná nanajvýš v písomnej agende so štátnou administratívou. Možnú prekážku konkrétnejších akcií okrem finančnej
náročnosti predstavovala prináležitosť Devínskeho hradu
do vlastníctva súkromnoprávneho subjektu – pálffyovského
veľkostatku so sídlom v Malackách. Problém ochrany, správy
a sprístupnenia hradu rezonoval medzi verejným sektorom
a záujmovými združeniami (napr. turisti) počas dvadsiatych
rokov; do úvahy prichádzala možnosť úpravy majetkovoprávnych vzťahov formou dlhodobého prenájmu, vyvlastnenia alebo odkúpenia v prospech čs. štátu. Dynamiku do
rozriešenia vnieslo až krajinské zriadenie (1928)34 a ním ustanovená priama ingerencia novoutvorených slovenských
správnych orgánov. Krajinský výbor v Bratislave uznesením
z 22. júna 1932 konečne súhlasil so zmluvou o zakúpení zrúcaniny hradu Devína s pozemkom za čiastku Kč 1000.–.35 Konal
pritom samostatne voči ústredným (pražským) štátnym orgánom, ako vyplýva zo žiadosti evidentne neinformovaného
Ministerstva školstva a národnej osvety, zaslanej pamiatkovému referátu: Buď sem oznámeno co možno nejpodrobněji,
co je Vám známo o skutečnosti, že země slovenská kupuje – či
snad už koupila – od velkostatku Pálffyho v Malackách zříceninu hradu Děvína s přilehlými pozemky.36
V novej situácii sa znovu aktivizovali snahy o dotvorenie devínskeho hradného areálu. Ústredná správa Slovenskej ligy zvolala na 29. júla 1935 zasadnutie, kam pozvala
zástupcu pamiatkového referátu s cieľom vypočuť vzácnu
odbornú mienku vo veci postavenia pomníku na Devíne.37 Zámer v podstate nadväzoval na iniciatívu z konca dvadsiatych
rokov: uvažovaný pomník mal osláviť naše oslobodenie. Idea
mala byť teda všeobecná, v duchu republiky a jej nadchádzajúceho 20. výročia, zjavne kontradiktórne proti posolstvu
niekdajšieho maďarského pamätníka. Referát vo vyjadrení
pre Krajinský úrad síce uvítal tento zámer, jeho miesto na vrchole hradu však nepokladal za vhodné.38
Pripomínanie slovenskej národnej tradície Devínskeho hradu mal za cieľ medzičasom konštituovaný Štúrov jubilejný
výbor v Bánovciach nad Bebravou. V tomto zmysle mu Krajinský výbor 20. marca 1936 s radosťou povolil umiestniť na
skalách zrúcaniny pamätnú tabuľu, s podmienkou dohody
vo veci jej presného umiestnenia, formy a textu s krajinským
úradom a pamiatkovým referátom.39 Mládež sebavedome
opísala tabuľu ako utešený pamätník so zlatými slovami textu učiaceho nás Slovákov národnej hrdosti, radosti zo slobody
a s uvedomením, že aj náš národ má svoju historickú tradíciu
a oprávnenosť žiť ako národ.40 Tabuľu, osadenú v skutočnosti
na ruine múrov stredného hradu, odhalili presne v deň storočnice pamätného výstupu.41
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Jozef Pospíšil: Pomník M. R. Štefánika v Trenčíne, 1938/39, zničený 1953;
pohľadnica z roku 1948. Zdroj a repro: Archív PÚ SR.

Štúrovská tabuľa na Devínskom hrade pripomína miesto
Devína v slovanských dejinách (niekdajšie veľkomoravské
hradisko ako mocenské stredisko, miesto pôsobenia cyrilometodskej misie) a tradíciu ich pripomínania (Ján Hollý, Ľ.
Štúr).42 Oslavuje a vlastne pokračuje v sprítomňovaní historickej (slovanskej) idei, dôležitej predovšetkým pre slovenský
národ (spomedzi všetkých žijúcich v neveľkej vzdialenosti
od Devína). Dejiny, tradície i celkový význam ideového posolstva Devína pre Slovensko a Slovákov sú teda značne
odlišné od jeho úlohy pre iné národnosti a ich štátne celky:
Maďari a Nemci lokalitu ponímali nanajvýš teritoriálne, ako
síce výrazný, stále však iba geografický bod vymedzujúci ich
štátne územie. Potvrdzujú to oslavy pri príležitosti nadobudnutia Nemeckou ríšou (1938) alebo výročných osláv (1896)
získania Devína do štátoprávneho útvaru Maďarov.
Skutočným cieľom bánovského výboru však bolo uskutočniť veľkolepejší pamätník symbolizujúci národnú tradíciu
devínskeho staroslávneho hradu – strediska Slovanstva na
úsvite jeho dejín. Na ten vraj slovenská verejnosť čakala roky
a oprávnene sa uisťovala, že pri vlaňajších [1935] oslavách
sv. Metoda na Devíne, usporiadaných Slovenskou ligou „za
tú našu slovenčinu“ takýto národný symbol bude na Devíne
odhalený.43 Začiatkom roku 1937 premenil uvedenú kritiku na akciu a predložil svoju žiadosť o povolenie postaviť
sochu Slobody na najvyššom mieste hradu Devína.44 Krajinský výbor tejto žiadosti ale nevyhovel, poneváč na hrade

Monument revue 1 / 2015

47

Socha Ľ. Štúra pre pomník v Bánovciach nad Bebravou v rozpracovanom
stave; stojaci zľava: J. Pospíšil, neznámy, V. H. Kurtha, 1936. Zdroj: AVU SNG,
repro: autor.

Devíne a menovite tiež na mieste, na ktorom by mala byť dľa
žiadosti socha postavená, konajú sa výskumy za účelom vyšetrenia minulosti hradu Devína a pred ich dokončením neni
možné rozhodnúť o tom, kde by mala byť socha postavená.
Najvyšší správny orgán Slovenska si zároveň vyhradil vlastnú iniciatívu: Po prevedení výskumov postará sa za pomoci
povolaných odborníkov o postavenie sochy na hrade Devíne
k osláveniu slovenského oslobodenia a o výber miesta k tomu
vhodného.45
Ani samotná tabuľa nebola realizovaná bezproblémovo: Krajinský úrad zistil osadenie bez predchádzajúceho
usmernenia, len na základe predbežného povolenia, neurčujúceho ale konkrétne podmienky. Záležitosť vyšetroval
a 27. augusta 1936 vypočúval členov jubilejného výboru;
pamiatkový referát mal k tomu oznámiť, či udeľoval súhlas
s umiestnením, formou a textom tabule.46 Referát oznámil,
že podobne ako krajinský úrad prijal len predbežný (ústny)
zámer umiestnenia tabule, a požadoval predložiť presný návrh s textom a plastickou úpravou – to sa však nestalo. Miesto osadenia tabule označil ako vhodné, jej formát a úpravu
s reliéfom sú primerané. Navrhoval však, aby namiesto pribitia na povrchu skaly bola zasadená asi na 5 cm do skaly. Podstatné výhrady vyjadril k enormnej dĺžke nápisu a upozornil
na podobný zámer v Bratislave na Michalskej ulici. Vcelku
však referát s radosťou podporoval kultus piety k národnej
minulosti, odporúčal ale zámery posudzovať, a tým dosahovať ich väčší účinok.47

48

Medzinárodná politická situácia a štátoprávne zmeny
v roku 1938 nepriali zotrvaniu tabule na Devínskom hrade.
Zabratie prihraničných území Čiech a Moravy do Nemeckej ríše (Mníchovská dohoda, 30. septembra 1938) a najmä
predpokladané územno-štátne nároky aj voči Slovensku
(Prvá viedenská arbitráž, 2. novembra 1938) viedli k zámeru
deponovať tabuľu v múzeu na slovenskom území. Iniciatívu
muzealizácie zrejme rozvinul sochár J. Pospíšil a Slovenská
liga – im totiž zaslal pamiatkový referát alternatívny návrh
zasadiť tabuľu na kamenný hranol pred Zemedelským múzeom spolu s nápisom, že pochádza z Devína. Takovým spôsobom by sa vybudoval akýsi pomník obsadeného Devína, ktorý by bol pietnou rozpomienkou na tuto národnú pamiatku
a na historické reminiscencie, ktoré s Devínom súvisia. Referát
je ochotný pri uskutočnení veci spolupracovať.48 Tabuľu pred
možným „ukoristením“ po zabratí obce Devín (24. novembra
1938) skutočne odviezli do Bratislavy, ale nestala sa novým
„pomníkom“. Svoje posolstvo na Devíne hlása od obnovenia
slovenskej správy v apríli 1945.
Hlavné dielo združenia akademickej mládeže – pomník
Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou odhalili v nedeľu
30. augusta 1936,49 na tretí deň po vyšetrovaní osadenia
devínskej tabule. Slávnosť programovali medzi 12.25 a 13.
hodinou. Najprv za usporiadateľa osláv prehovoril dr. J.
Tiso a v mene vedenia Slovenska jeho krajinský prezident
J. Országh. Pomník potom odhalil V. H. Kurtha a symbolicky ho prevzal do ochrany obcou Štefan Fojtik, starosta
Bánoviec. Hlavné prejavy predniesli Andrej Hlinka – ako
predseda Spolku sv. Vojtecha a Jozef Škultéty za Maticu
slovenskú. Štúrov deň mladého Slovenska však začal už od
8. hodiny slávnostnými zasadnutiami rôznych orgánov, otvorením výstav detvianskych výšiviek, Matice slovenskej
i prehliadkou umeleckej výstavy – členov Združenia slovenských umelcov.50 V jej rámci dr. V. Wagner prednášal Profil
slovenského umenia, podľa rovnomennej publikácie z predchádzajúceho roku.51 Slovenská akademická mládež ešte
predpoludním odhalila v bánovskom kostole inú sochu
– Krista, vytvorenú J. Pospíšilom; týmto zvýraznila, že život
ľudský a jeho vzrast je uzákladnený mravnými a duchovnými
princípmi a hodnotami.
Genéza vlastnej realizácie pomníka sa javí ako priamočiara, nemajúca závažnejších peripetií. Verejná zbierka
vyhlásená52 od októbra 1935 získala k 31. decembru kapitál v hodnote 107 565,40 Kč. Následne udelené subvencie
krajiny, okresu a obce v súhrnnej hodnote 110-tisíc korún
umožnili v apríli 1936 zadať riešenie pomníka J. Pospíšilovi.53
Okolnosť zámerného nevypísania verejnej súťaže54 sa podľa
Kurthu stala pre niektoré umelecké kruhy55 z konkurenčných
pohnútok dôvodom spochybňovať prinajmenšom udelenie
krajinskej subvencie.56 Bánovskí usporiadatelia reagovali
zásadným postojom: súťaže predlžujú akcie, ktoré potom
trvajú roky a verejnosť zo svojich obetí nič nevidí.57 Priamym
postupom vlastne len tlmočia presvedčenie verejnosti, že dary
prichádzali na Štúrov pomník a nie na súťaže a škriepky.58 Iniciátori bánovskej akcie pritom zdôrazňovali postavenie prvého pomníka Ľ. Štúra na periférii – mimo Bratislavy alebo jej
blízkeho okolia,59 ale aj pramenenie tohto zámeru z katolíckeho prostredia. Tým podľa konfesionálne zameraných kritikov Štúra vyvlastňovali, ba falšovali; prvenstvo vo vystavaní
pomníka vraj evanjelikom znemožnila len okolnosť chýbajúcich 35-tisíc korún.60 Samotný pomník na mieste samom
vybudovali, osadili a odhalili v rozmedzí jediného mesiaca:
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kladenie základových kameňov podstavca oznámil denník
Slovák 7. augusta 1936.
Základná kompozícia bánovského pomníka je architektonická: pozostáva zo stupňovitej betónovej podstavy,
z ktorej stredu vyrastá vysoký pieskovcový podstavec vo forme zrezaného kužeľa, nesúci bronzovú figúru Ľ. Štúra. Spodnú časť podstavca sochy obopína nižší kvadratický podstavec, opäť betónový, na ňom vpravo vedľa podstavca sochy
je pieskovcové súsošie dvoch slovenských junákov. Títo
heroicky kráčajú vpred pod plápolajúcou zástavou, jeden
držiac meč, druhý knihu. Ľavá strana strednej časti pomníkovej architektúry je odľahčená, tvorí ju šesť schodiskových
stupňov, nemajú však funkčnosť v rámci architektonického
celku. Kamenný blok umiestnený za ústredným podstavcom
sochy v úrovni súsošia dobrovoľníkov obsahoval zo zadnej
strany rozsiahly nápis, pôvodne uvádzajúci zakladateľov
pomníka vrátane mien dr. J. Tisa a V. H. Kurthu. V druhej polovici päťdesiatych rokov (1956 alebo neskôr) bola podstatná
časť nápisu zbrúsená,61 čitateľný ostal len údaj o sochárovi
pomníka v dolnej časti nápisovej plochy a štúrovské krédo,
dodatočne doplnené na miesto odstránenej časti nápisu.62
Architektonická kompozícia celku bánovského pomníka
sa dôvodne porovnáva63 so zhodne riešením pomníkom M.
R. Štefánika v Trenčíne (v mestskom parku pri starej železničnej stanici).64 Rozdiel spočíval vo väčšom zaplnení trenčianskeho pomníka sprievodnými figúrami: dve trojfigurálne
skupiny (legionári idúci do boja, slovenská rodina) obklopovali obe strany ústredného podstavca, teda nevzniklo
hlucho pôsobiace miesto, ako v bánovskom prípade. Treba
zdôrazniť, že splynutie figurálnych skupín do jedného celku
pred ústredným pylónom potom Pospíšil dosiahol v pomníku Roľníckeho povstania na vrchu Furča pri obci Haniska
(okr. Prešov, 1937 – 1938).
Bánovská pomníková akcia bola témou intenzívnej publicistickej odozvy ešte dva roky po jej ukončení, už v kontexte ďalších projektov. Kritik o pomníku už nevynášal rekriminácie, hoci dnes hodno ľutovať, že neozval sa nik ostrejšie proti
nepravidelnostiam, ktoré sa pri tejto akcii ukázali. Na čele tejto
pomníkovej akcie v Bánovciach bol fakticky V. H. Kurtha. Neupieral mu horlivosť a príčinlivosť, iba sa treba čudovať, ako
môže mladý človek, nevedno ani akého vzdelania a zamestnania, vyárendovať si stavanie pomníkov a získať si organizáciu,
v rámci ktorej to všetko robí. Kurtha a jeho organizácia postavili totiž i pomník Antonovi Bernolákovi v Nových Zámkoch. Autorom oboch pomníkov bol ten istý sochár a oba boli zadané
bez súbehu. Pri oboch predsa len sa nezrovnáva s umeleckou
morálkou a vžitými zvyklosťami, dávať stavať všetko jednému
sochárovi bez súbehu. Terčom ďalšej kritiky bol pomník v Haniske: na tento síce Spolok východoslovenských akademikov
– kde však Kurtha a jeho spoločnosť sú tuho zainteresovaní –
vypísal súťaž, z nej ale víťazne vyšiel návrh Kurthovho protežovaného sochára Joža Pospíšila.65 Príspevok s nezvykle ostrým tónom vyvolal reakciu dotknutého sochára, vyžiadanú
na uverejnenie podľa tlačového zákona.66
Odliatok sochy Ľ. Štúra z bánovského pomníka zamýšľalo združenie použiť pre veľkolepejší, impozantnejší pomník v Prahe. Mal vyjadrovať československú jednotu, resp.
prihlásenie sa slovenskej strany k nej. Tejto idei nepostačovala jediná tabuľa – i keď umelecky krásna a cenná, v Prahe
nevyhnutne potrebovala reprezentatívnejší monument.
Opätovné použitie už jestvujúceho diela malo podľa úvah
iniciátorov byť nielen veľkolepé, ale aj lacné, vzhľadom na
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Jozef Pospíšil: Pomník Ľ. Štúra v Uhrovci, 1936. Foto: autor.

tiesnivé hospodárske pomery.67 Zjavné Pospíšilovo skĺznutie
k netvorivému „pozmeňovaniu“ figúry dejateľa do podoby
iného sa prejavilo napr. v súťaži na pomník M. R. Štefánika
pre Lučenec: tamojšiu porotu prekvapila úplná totožnosť
koncepcie predloženého návrhu (heslo Generál – Osloboditeľ) a hlavnej figúry bánovského pomníka.68
Popoludnie Štúrovho dňa mladého Slovenska (30. august
1936) prinieslo taktiež pomník Ľ. Štúra v Uhrovci. Pomník
umiestnili v priestranstve námestia pod kaštieľom, v neveľkej vzdialenosti od rodného domu. Tvorí ho vysoký kamenný podstavec valcového tvaru, na ktorom je bronzová busta
vnímaná z podhľadu. Oľga Kvasnicová správne rozpoznala,69
že ide o odliatok podobizne z bánovského pomníka – v tomto prípade teda nejde o sochárske dielo sui generis. Základná kompozičná schéma pomníka napriek svojej ukotvenosti
do antického sochárstva do určitej miery evokuje náhrobný pomník slovenského Homéra J. Hollého (1785 – 1849) na
Dobrej Vode.70 Stvárnenie uhroveckého pomníka ako celku,
najmä vďaka modelácii a subtílnosti sokla je omnoho výtvarnejšie a malebnejšie než súdobé kompozície obdobnej
architektonicko-sochárskej schémy (napr. busta A. Kolíska,
busta A. Bernoláka, obe v Bratislave, autor J. Pospíšil).
Štúrovu storočnicu zamýšľal pražský Jubilejný výbor (po
dohode s ústredným výborom v Bánovciach nad Bebravou)
uzavrieť novou tabuľou na bývalej snemovej budove
v Bratislave. Jestvujúcu tabuľu z roku 1922 – prvý národný
pamätník slovenský, ktorý bol po prevrate – pokladali za tak
chatrnú a slabo dôstojnú, že vôbec nezodpovie svojmu poslaniu. Spolky slovenských akademikov v Prahe (Detvan, Po-
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Juraj Tvarožek: Návrh na pamätnú tabuľu Ľ. Štúra v Bratislave, február/júl
1937. Zdroj a repro: Archív PÚ SR.

važan, Jánošíkov kruh) sa 8. júna 1936 obrátili so zámerom
novej tabule priamo na Ministerstvo spravodlivosti, ktoré
ale žiadosť postúpilo Vrchnému súdu v Bratislave.71 Napriek
výhradám k nevhodnej forme tabule vzali akademici na milosť obsah jej nápisu, ktorý mienili prevziať s doplnením ideí
aktuálnych osláv.72 Stvárnenie novej tabule rozpočtovali sumou až do 50-tisíc korún. Odhalenie novej tabule 28. októbra 1936 malo byť konečným premostením od uctenia Ľ. Štúra k veľkolepej manifestácii bratislavských Slovákov a Čechov
za československú spolupatričnosť a za československý štát.
Hoci akademici sa odvolávali pred justičnou správou na
dohodu o novej tabuli s prednostom pamiatkového referátu
J. Hofmanom, ten 22. júla 1936 oznámil súdu viaceré výhrady k zámeru.73 Referát uznal vlastenecký úmysel žiadateľov,
nebol ale predložený s projektom a podrobnosťami, ktoré sa
napokon dozvedel len z odpisov podaní pre justičné orgány.
Podľa referátu všetky uvažované nápisy vyžadujú obrovský
rozmer novej tabule a teda narušenie symetrie fasády, pritom jestvujúcu mal za už takmer maximálnu. Obsiahle nápisy tabúľ znižujú čitateľnosť a trieštia prehľadnosť, dôkazom
toho je Štúrova tabuľa na Devíne. Referát podľa oznámeného
rozpočtu dedukoval tabuľu s veľkými čiastkami figurálnymi –
podľa vysvetlenia jubilejného výboru: s plastikou umelecky
výraznou a hodnotnou, teda reprezentujúcou mladú slovenskú generáciu i mladé obrodené Slovensko, no referát mu pripúšťal len tabuľu malú s nepatrnou plastikou a s textom drobným.74 Referát dôvodil svoje výhrady aj frekventovanosťou
Michalskej ulice, kde vôbec je veľmi nepraktické umiestňovať
pamätné tabule, ktoré žiadajú dlhé zastavenie sa diváka cieľom prečítania nápisu.
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8. októbra 1936, teda dvadsať dní pred zamýšľaným odhaľovaním novej tabule, referát pripomenul svoju požiadavku
predložiť návrh jej riešenia – aby navrhovateľ, ak. sochár Jožo
Pospíšil doniesol foto alebo náčrt dosky, udal rozmery a ukázal
na fasáde budovy miesto, kde má byť umiestnená.75 V záujme
eliminácie rozporov o stvárnení i samotnom umiestnení na
fasáde odporúčal súdu zvolať poradu. S poradným hlasom
sa mali tiež zúčastniť Juraj Tvarožek, architekt mestskej stavebnej komisie76 a Emil Belluš ako neúradný znalec. Porada
sa konala štvrtý deň po iniciovaní a jednotlivé strany zopakovali svoje stanoviská. Referát požadoval predložiť návrh
riešenia tabule, a to aj kvôli skonkrétneniu zamýšľaného
umiestnenia Štúrovej busty. Žiadal, aby rozmery tabule nezasahovali do architektonických článkov a okien budovy, nápis
mal byť sformulovaný stručne a jadrne. J. Tvarožek súhlasil
s mienkou referátu. Zástupca Jubilejného výboru J. Pospíšil
konkretizoval zamýšľané vyhotovenie tabule z tmavohnedej
švédskej žuly, s bronzovým portrétom a vypuklými písmenami nápisu. Prehlásil podľa skutočnej situácie, že realizovať dielo do 28. októbra 1936 pre krátkosť času je technicky
nemožné.77
Zámer napriek nezdaru ešte nespel do zabudnutia,
v nasledujúcom roku vypracoval J. Tvarožek návrh architektonického riešenia tabule. Preukazuje zmenu koncepcie:
nápisovú tabuľu s kruhovým medailónom portrétu Ľ. Štúra
(datovanie k 11. februáru 1937) modifikoval v prospech celoplošného reliéfu z bronzu (10. júl 1937). Pôvodne uvažovaný
rozmer tabule mal byť nepatrne zmenšený. Referát oznámil
súdu svoj súhlas s predloženým návrhom,78 no bola to už definitívna bodka za celou záležitosťou.
„Jubilejnú“ pamätnú tabuľu Ľ. Štúra s krédom Naspäť
cesta nemožná, napred sa ísť musí (Ref. 62, 72, 83) napokon
umiestnili aj v Bratislave – na objekte vtedajšej Unionbanky
v nároží ulíc Grösslingová a Štúrova (č. 5, autor J. Pospíšil).
Vhodnú príležitosť jej uskutočnenia poskytla až storočnica
štúrovskej slovenčiny (1943).79 Tabuľa symbolicky označuje
ulicu, pomenovanú od roku 1921 podľa Ľ. Štúra.80 Ulica vedie
z úzkeho centra mesta k univerzite – vrcholnej celonárodnej
ustanovizni výchovy a vzdelávania. V roku 1948 povereník
školstva a osvety Ladislav Novomeský usiloval o pomenovanie vtedajšej Slovenskej univerzity názvom „Štúrova“.81
Pamätnou tabuľou na zvolenskej radnici ešte v roku
1935 bolo pripomenuté vyvolenie Ľ. Štúra za poslanca krajinského snemu (30. októbra 1847).82 Iniciatíva jej osadenia
vzišla z obetavosti občianstva mesta Zvolena prostredníctvom miestneho odboru Matice slovenskej.83 Nepatrila
k akciám vlastného štúrovského jubilea (časovo mu vlastne
predchádza), napriek tomu architektonicko-výtvarné stvárnenie je zhodné s „jubilejnými“ tabuľami: vytvoril ju Jozef
Pospíšil. Okrem pripomienky zvolenskej udalosti poskytuje
predstavu o zamýšľanej, ale nerealizovanej tabuli pre budovu bývalého snemu v Bratislave.
Štúrovo poslanectvo pripomenulo jeho vysielajúce mesto opäť v roku 1967, tentoraz výrazne monumentálnejšou
formou. Pamätník Ľ. Štúra vo Zvolene projektoval architekt, tamojší rodák Jozef Lacko (1917 – 1978), bustu v technike zváraného železa vymodeloval Ján Kulich (1930 – 2015),
pochádzajúci z neďalekej Zvolenskej Slatiny.84 Pomník v rovnomennom parku, tvoriacom severnú časť zvolenského
námestia mal byť prvým článkom panteónu sedemnástich
dejateľov – význačných osobností politického a kultúrneho
života minulosti, pôsobiacich v meste a regióne.85 Zriade-
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nie súboru iniciovala miestna organizácia Matice slovenskej
v marci 1969 a osvojil si ho mestský národný výbor. Ten uložil
svojmu odboru výstavby obstarať projekt, aby sa táto akcia
prevádzala cieľavedome.86 Rozvinutie myšlienky však znemožnili pomery nadchádzajúcej normalizácie.
Rozsah, územnú šírku a výsledky akcií Štúrovho jubilea,
zorganizovaných bánovskými akademikmi (1936), možno
adekvátne porovnávať len s oslavami Antona Bernoláka
(1762 – 1813), uskutočnenými v nasledujúcom roku. V každej z troch dôležitých „bernolákovských“ lokalít sa konštituoval miestny jubilejný výbor, pričom niektorým iniciatívne
poskytovali rady a skúsenosti predstavitelia Štúrovej akcie
(dr. J. Tiso, V. H. Kurtha). Trvalým výsledkom akcie sú Bernolákove pomníky: V rodnej obci Slanica pri Námestove vznikol v roku 1938 (bronz, autor Miroslav Machala z Trnavy) ako
finále mnohoročnej genézy, trvajúcej vlastne od predchádzajúcich osláv storočnice úmrtia začiatkom roku 1913.87
Pomník v Trnave je zrejme najznámejší vďaka autorstvu a sochárskej koncepcii tamojšieho Jána Koniarka, vybraného
pomníkovou súťažou, ale aj okolnosťami určenia samotného
miesta. Oficiálnym hosťom trnavskej slávnosti 10. októbra
1937 bol predseda vlády dr. Milan Hodža.88 Pomník v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí vytvoril J. Pospíšil,
odhalili ho 12. septembra 1937 a vzhľadom na národnostný
charakteru slovenského juhu sa ním vyjadrovala aj prináležitosť územia ku Slovensku.89 Skromnejšie pomníky vo forme
busty osadili v Bratislave (J. Pospíšil) a Čeklísi (dnes Bernolákovo, okr. Senec, M. Motoška), v ďalších lokalitách založili
alebo pomenovali po Bernolákovi sady, parky či aleje.
■
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Juraj Tvarožek(?) a Jozef Pospíšil: Pamätná tabuľa Ľ. Štúra vo Zvolene, 1935.
Foto: autor.
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Konfiškácia kaštieľa v Adamovciach
a činnosť Národnej kultúrnej komisie
pre Slovensko
ĽUBOŠ HARŠÁNY

M

ajiteľmi barokového kaštieľa
z tretej štvrtiny 18. storočia
v Adamovciach,1 ktorého vybudovanie sa prisudzuje Jozefovi Ambróovi
(1732 – 1775) a jeho druhej manželke
Kristíne Majthényiovej (1725 – 1804),2
sa v 19. storočí stala rodina Sizzo von
Noris, disponujúca od roku 1774
grófskym titulom.3 Táto pôvodom
florentská rodina zostala jeho vlastníkom až do konca druhej svetovej vojny.4 V súčasnosti je kaštieľ majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a po rekonštrukcii slúži ako Domov
sociálnych služieb. Cieľom predkladaného príspevku je preskúmať proces
prechodu kaštieľa a jeho interiéroKaštieľ v Adamovských Kochanovciach, 1959. Foto: A. Jursa, Archív PÚ SR.
vého zariadenia do vlastníctva štátu
a prispieť k detailnejšiemu poznaniu
priebehu konfiškácie šľachtického majetku a jeho prechodu vateľov historického anglického parku okolo kaštieľa, ktorédo rúk štátu v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Keďže ho súčasťou boli i vzácne druhy rastlín a drevín, je považovav slovenskej historiografii ide o podrobne nepreskúmanú ná práve rodina Sizzo von Noris.11
problematiku,5 príspevok predkladáme ako prípadovú štúTáto pôvodne patricijská rodina, pochádzajúca z Flodiu založenú na archívnom výskume, ktorá môže poslúžiť rencie, sa neskôr presídlila do severotalianskeho Tridentu
ako porovnávací materiál pri štúdiu priebehu konfiškácie a časť jej príslušníkov sa usadila i v rakúskom Tirolsku. Rodiďalších šľachtických sídiel po roku 1945.
na Sizzo von Noris patrila k tridentského patriciátu, od roku
1649 sa zaradila k miestnej šľachte s potvrdeným erbom,
od roku 1654 patrila k ríšskej a dedičnej rakúskej šľachte.12
Kaštieľ v Adamovciach a rodina Sizzo von Noris
V roku 1774 v Rakúsku usadená časť rodu získala od Márie
Kaštieľ v Adamovciach je dvojpodlažnou, trojkrídlovou, Terézie dedičný grófsky titul pre rakúske krajiny s rozšíredvoj- a trojtraktovou podpivničenou budovou s obdĺžni- ným erbom.13 Z hľadiska nami sledovanej povojnovej konkovým pôdorysom a s dvoma krátkymi bočnými krídlami.6 fiškácie kaštieľa a jeho vnútorného zariadenia je podstatný
Kaštieľskej budove dominuje ústredný zvýšený rizalit s tym- gróf Christoph Sizzo von Noris (1856 – 1925), majiteľ kaštieľa
panónom a kupolovitou strechou, ktorá je zakončená later- v Adamovciach a spolumajiteľ rodových statkov v južnom Tinou.7 Fasády prízemia sú členené pásovou rustikou. Hlavný rolsku.14 V roku 1881 sa oženil so Sibylou Semseyovou (1863
vstup je situovaný v ústrednom krídle cez portál s pilastrami – 1917), majiteľkou veľkostatku Balmazújváros pri Debrecís rímsovitými hlavicami a kaštieľ má i ďalší vchod vo východ- ne.15 Manželom sa narodila jediná dcéra Maria Konstance
nom krídle. Prízemie od poschodia oddeľuje priebežná kor- (1882 – 1958),16 ktorá sa v roku 1909 vydala za baróna Tibora
dónová rímsa a strecha kaštieľa je valbová s malými sedlový- Fiátha (1883 – 1944).17 Po smrti svojej prvej manželky Sibymi vikiermi.8 Kaštieľ má dvojtraktovú dispozíciu s okružnými ly sa Christoph v roku 1918 druhýkrát oženil s mladučkou
chodbami, zaklenutými valenými lunetovými klenbami, pri- kontesou Margitou Crouy-Chanel (1891 – 1977), ktorá bola
čom miestnosti majú korýtkové klenby a rovné stropy. Na dcérou sestry jeho prvej manželky, teda jeho vlastnou neteposchodí v strede interiéru sa nachádza slávnostná sieň.9 rou. Po smrti Christopha Sizzo von Noris sa majiteľkou kaštieKaštieľ obklopuje prírodno-krajinársky park, ktorý dotvára ľa v Adamovciach stala práve jeho druhá manželka, vtedy len
prostredie aristokratického sídla a zároveň je významným 34-ročná Margita Sizzo-Norisová,18 rod. Crouy-Chanel.19 Dôkakrajinotvorným prvkom obce.10 Za zakladateľov a zveľaďo- zom, že grófka Margita Sizzo-Noris obývala kaštieľ aj v čase
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po skončení druhej svetovej vojny je, ako uvádzame nižšie,
že v rokoch 1945 – 1950 podala niekoľko písomných žiadostí
a podnetov. V roku 1945 to bol protest proti rozparcelovaniu
pozemku pred kaštieľom, v roku 1946 proti prestavbe kaštieľa a v roku 1950 žiadosť o ponechanie bytu v ňom. V roku
1951 iniciovala riešenie otázky mobiliáru a jeho vlastníctva
a v roku 1952 boli predmetom skúmania jej vlastnícke nároky na majetok po manželovi.
Konfiškácia a budúce využitie kaštieľa v Adamovciach
V prípade kaštieľa v Adamovciach nabrali udalosti po
druhej svetovej vojne rýchly spád. Kaštieľ bol skonfiškovaný
na základe nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR20 ako majetok Marie Konstance Fiáthovej spolu s celým jej pôdohospodárskym majetkom.21 Povereníctvo pôdohospodárstva
a pozemkovej reformy pridelilo kaštieľ Povereníctvu pre sociálnu starostlivosť, ktoré zamýšľalo v kaštieli uskutočniť rôzne prestavby, aby mohol byť užívaný pre vojnových invalidov. Margita Sizzo-Norisová, ktorá i po znárodnení v kaštieli
naďalej bývala, sa obávala, že prestavbami by mohla byť narušená čistota barokového slohu, v ktorom bol kaštieľ postavený. Preto sa obrátila s prosbou na štátny pamiatkový úrad,
aby zakročil u Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy i Povereníctva sociálnej starostlivosti s cieľom
upustiť od plánovaných stavebných úprav. Vo svojom liste
zdôraznila, že v susedných Kochanovciach sa tiež nachádza
kaštieľ, ktorý má rovnako slúžiť ako stredisko pre vojnových
invalidov a stojí úplne prázdny.22
Dňa 24. augusta 1948 si Povereníctvo školstva a osvety
vyžiadalo správu od Štefana Pozdišovského, okresného konzervátora pre okresy Trenčín a Ilava, vo veci kaštieľa v Adamovciach. Požadovalo informácie, či bol kaštieľ adaptovaný,
prípadne opravený, kto sa stará o jeho udržiavanie a či sa
v kaštieli nachádzajú predmety umeleckého či historického
rázu.23 V auguste 1949 prejavila záujem o uvoľnenie parku
spolu s hospodárskymi budovami Jednotná telovýchovná
organizácia Sokol Adamovce-Kochanovce.24 Národná kultúrna komisia pre Slovensko so sídlom v Bratislave (NKK) podala
návrh na zahrnutie kaštieľa v Adamovciach spolu s parkom
do zoznamu historických objektov, ktoré budú v zmysle zákona č. 137/1946 Zb. prehlásené za štátny kultúrny majetok.25
V liste sa zdôrazňuje, že prehlásenie sa má uskutočniť v čo
najkratšom čase, aby mohol kaštieľ a park v Adamovciach
prejsť do správy NKK.26 To sa aj skutočne stalo. Vyhláškou
povereníka školstva, vied a umení č. 99/1949 Úr. v.27 zo dňa
24. decembra 1949 bol podľa § 3 ods. 2 zákona č. 137/1946
Zb. objekt kaštieľa vyhlásený za národný kultúrny majetok,
ktorý má spravovať NKK.28 Prechod kaštieľa v Adamovciach
do správy NKK však nebol bezproblémový. V máji 1950 NKK
požiadala pracovnú skupinu pre pozemkovú reformu v Piešťanoch, aby bol kaštieľ aj s príslušenstvom odovzdaný do jej
užívania ako štátny kultúrny majetok v zmysle vyhlášky z 24.
decembra 1949.29 Prevzatie a odovzdanie adamovského kaštieľa do správy a užívania sa uskutočnilo priamo na mieste
v kaštieli v Adamovciach 24. mája 1950 o 11.00 hodine za
prítomnosti zástupcov pracovnej skupiny pre pozemkovú
reformu v Piešťanoch, NKK, miestneho národného výboru
a štátneho agronóma z Trenčína.30
Po odovzdaní kaštieľa do správy NKK ale nastali ťažkosti.
Najprv si nárok na vlastníctvo objektu robilo JRD v Adamovciach. Obdobne sa zachovalo i Povereníctvo pôdohospodár-
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Rodokmeň rodiny Sizzo von Noris. Autorka: Ivana Janáčková.

stva a pozemkovej reformy, ktoré chcelo v júni 1950 v kaštieli zriadiť školiace stredisko pre zootechnikov a traktoristov,
a preto žiadalo, aby bol kaštieľ v Adamovciach vyňatý spomedzi objektov vyhlásených za štátny kultúrny majetok.31 NKK
však plánovala zriadiť v kaštieli hudobno-historický ústav. Situáciu komplikoval i fakt, že kaštieľ bol stále obývaný nájomníkmi, ktorí sa napriek tomu, že dostali výpoveď z bytov, ktoré
užívali, nevysťahovali a v kaštieli bývali i naďalej.32
NKK naďalej presadzovala zriadenie hudobno-historického ústavu práve v adamovskom kaštieli, v ktorom plánovala sústrediť všetky hudobno-historické pamiatky Slovenska (hudobné nástroje a bohatý hudobný archív). Kaštieľ
v Adamovciach sa na toto využitie zdal vhodný z toho dôvodu, že v jeho okolí sa vyskytovali významné pamiatky starej
ľudovej hudobnej tvorby a zavážila i blízkosť Trenčianskych
Teplíc, kde sa každoročne konávalo kultúrne podujatie s medzinárodným významom – Hudobné leto. Kaštieľ mal slúžiť
aj na usporadúvanie komorných koncertov.33 Na požiadavku
povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Michala Falťana NKK odpovedala, že v prípade kaštieľa v Adamovciach nemôže svoje stanovisko zmeniť, keďže podľa zákona je povinná tento majetok kultúrne využiť.34 V auguste
1950 Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy od svojho zámeru upustilo.35 V záležitosti zriadenia hudobno-historického ústavu v Adamovciach NKK udelila plnú
moc prof. Konštantínovi Hudecovi ako predsedovi správneho zboru pre kultúrne využite kaštieľa v Adamovciach.36
V tom istom čase NKK poslala jednému z nájomníkov bytu
v kaštieli v Adamovciach, Ľudovítovi Volešákovi, zásielku,
ktorá obsahovala tabule so štátnym znakom a nápisom Štát-
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ny kultúrny majetok v správe Národnej kultúrnej komisie. Tieto
mal Volešák pripevniť pri vchode do kaštieľa na dobre viditeľnom mieste, a to ihneď po prijatí zásielky.37 Tým sa proces
získania kaštieľa do správy NKK uzavrel.
Osudy inventárneho zariadenia kaštieľa
V období, keď sa NKK snažila získať kaštieľ v Adamovciach do svojej správy, bol obývaný viacerými nájomníkmi.
Svoj byt v kaštieli mala aj Margita Sizzo-Norisová, talianska
štátna občianka, ktorá mala podľa testamentu svojho manžela na kaštieľ doživotné užívacie právo a patrilo jej aj celé
zariadenie kaštieľa.38
Počas neprítomnosti Margity Sizzo-Norisovej prišli 16. augusta 1949 do Adamoviec členovia NKK a uzamkli veľkú sálu
kaštieľa na prvom poschodí, v ktorej boli uskladnené predmety, ktoré boli v dobrom stave, ale podľa vyjadrení členov
komisie sa nevyznačovali žiadnymi zvláštnosťami.39 Podľa zápisnice inventarizačnej komisie sa v tejto sále nachádzalo 18
rodinných portrétov z 18. – 19. storočia (z toho 11 oválnych
a 7 podobizní štvorcového formátu), 1 komoda s intarziou,
1 hlboké kreslo, 1 garnitúra s hnedým poťahom s drobnými
kvetmi (spolu 1 kanapa a 2 kreslá), 1 garnitúra s ružovým brokátom (spolu 1 kanapa, 7 kresiel), 1 kanapa, 1 kreslo a 2 stolice
potiahnuté červeno-zlatým brokátom, 2 hlboké kreslá, 2 rohové skrinky, 1 čierna komoda, 2 okrúhle stoly, 1 vyrezávaná
komoda, 1 čierna skriňa, 6 behúňov, 2 štvorcové stoly, 8 stolíc
so slameným výpletom, 2 hlboké fotely, 1 stolička s brokátom,
1 garnitúra s novým modrým poťahom s rokokovými motívmi (1 kanapa, 2 kreslá, 1 stolica) a zlomok knižnice. V kaštieli
komisia nenašla žiadne archiválie.40 Vo vstupnej hale kaštieľa,
v malej izbe na prízemí a vo veľkej sieni na prvom poschodí
bolo umiestnené zároveň i skonfiškované vnútorné zariadenie, dovezené z kaštieľa v Dubodieli. Išlo zväčša o nábytok,
ktorého časť bola počas leta a jesene 1950 zreštaurovaná a po
vyprázdnení kaštieľa od nájomníkov mal slúžiť na zariadenie
interiérov hudobno-historického ústavu, ktorý mal byť zriadený v objekte adamovského kaštieľa.41
NKK na dvere veľkej sály pripevnila nápis Národná kultúrna komisia pre Slovensko a miestnosť označila úradnou
pečiatkou. Margite Sizzo-Norisovej bola zakázaná akákoľvek
manipulácia s predmetmi, ktoré sa v tejto sále nachádzali.
Z tohto dôvodu upovedomil taliansky konzulát v Bratislave
Povereníctvo školstva, vied a umení, aby zakročilo na patričných miestach a Margite Sizzo-Norisovej bolo navrátené
právo voľne manipulovať so zariadením kaštieľa v Adamovciach, alebo aby bolo majiteľke poskytnuté odškodné vo výške jeho hodnoty.42 Pri následnej návšteve kaštieľa zástupca
NKK a inventarizačná komisia zistili, že na bráne kaštieľa visí
tabuľa, podľa ktorej budova a majetok v Adamovciach patrí
pod zvláštnu ochranu talianskeho veľvyslanectva v Prahe.
Preto sa NKK obrátila na Povereníctvo pôdohospodárstva
a pozemkovej reformy so žiadosťou o informáciu, či bývalá
majiteľka kaštieľa v Adamovciach Maria Konstance Fiáthová,
ktorá mala tiež talianske štátne občianstvo, podala na povereníctve odvolanie proti konfiškácii.43 Neskôr Povereníctvo
školstva, vied a umení dostalo list od Margity Sizzo-Norisovej, v ktorom problém s tabuľou vysvetľuje: ona ako osoba
talianskej štátnej príslušnosti nespadá do právomoci konfiškačnej legislatívy a nevzťahuje sa na ňu príslušný dekrét,
týkajúci sa iba československých štátnych občanov maďarskej
a nemeckej národnosti. Preto sa obrátila na talianske veľvysla-
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Ukážka zoznamu predmetov prevezených na hrad Červený Kameň
z kaštieľa v Adamovciach. Foto: Archív Slovenského národného múzea,
SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej.

nectvo v Prahe, aby ochránila svoj hnuteľný majetok, ktorý
po rozptýlení počas prechodu frontu v roku 1945 dostala
čiastočne naspäť, aj keď v značne poškodenom stave. Prízvukovala, že interiérové zariadenie kaštieľa ako súkromný
majetok talianskeho štátneho občana je nedotknuteľné. Na
záver zdôraznila, že ihneď po výzve NKK bola táto tabuľa
odstránená.44
NKK od Margity Sizzo-Norisovej žiadala, aby sa z kaštieľa
vysťahovala. Preto sa obrátila opäť so žiadosťou o pomoc na
taliansky konzulát v Bratislave. Ten žiadal od NKK, aby prehodnotila svoje stanovisko a požadoval, aby bol Margite Sizzo-Norisovej vzhľadom na jej pokročilý vek a majetkové pomery
v kaštieli ponechaný byt. Keďže následkom konfiškácie kaštieľa prišla aj o dôchodky plynúce z majetku, taliansky konzulát
navrhol, aby bola v ústave, ktorý mal byť v kaštieli zriadený,
zamestnaná za odplatu ako dozorkyňa a sprievodkyňa.45 NKK
odpovedala, že voči ponechaniu bytu bývalej majiteľke Margity Sizzo-Norisovej nemajú námietky, ale musí sa presťahovať do iného, menšieho bytu, ktorý je určený pre jednu osobu
a gazdinú. Do zamestnania ju však NKK odmietla prijať z dôvodu, že ide o taliansku štátnu občianku.46
V júni 1950 dostala Margita Sizzo-Norisová prípis od
Miestneho národného výboru v Adamovciach o výpovedi
bytu v kaštieli, ktorý mala vyprázdniť do konca mesiaca. Proti výpovedi sa odvolala a žiadala Predsedníctvo zboru povereníkov o ponechanie bytu a záhrady, pričom argumentovala svojím vdovským právom, alebo požadovala vyplatenie
primeraného odškodného. V tom istom čase Povereníctvo
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy rozhodlo, že
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osobitná inventarizačná komisia prezrie 29. júna 1950 za
súčinnosti orgánov Povereníctva školstva, vied a umení
objekt kaštieľa, skonfiškovaného Márii Konstance Fiáthovej
a v zmysle zákona č. 137/1946 Zb. vytriedi inventár kaštieľa
v Adamoviach, ktorý v zmysle tohto zákona považovala za
štátny kultúrny majetok.47
Svoj byt v kaštieli však Margita Sizzo-Norisová neuvoľnila. Už 3. októbra 1950 opäť adresovala NKK list, v ktorom
žiadala o súhlas s tým, aby mohla i naďalej poberať nájomné
od obyvateľov bytov v kaštieli v Adamovciach. Ako dôvod
uviedla, že príjem z nájmu predstavuje jej jedinú obživu. Odpoveďou jej bolo, že odo dňa prevzatia kaštieľa v Adamovciach do správy NKK, čiže od 24. mája 1950, je podľa nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR povinná odvádzať nájomné vo
výške stanovenej Miestnym národným výborom za miestnosti, ktoré obývala, a taktiež je povinná vrátiť nájomné,
ktoré poberala od nájomníkov.48 V októbri 1950 dostala opäť
výzvu na vyprázdnenie bytu, ktorý obývala, keďže NKK dala
výpoveď z kaštieľa i všetkým ostatným nájomcom. NKK jej
oznámila, že výpoveď je platná, pokiaľ otázka jej vdovského
práva nebude vyriešená na Povereníctve pôdohospodárstva
a pozemkovej reformy.49
V septembri roku 1951 sa Margita Sizzo-Norisová opäť
pokúšala o uvoľnenie zabaveného interiérového zariadenia,
ktorého bola právoplatnou majiteľkou. Ako písomný dôkaz
o vlastníctve tohto nábytku predložila NKK overený závet
svojho manžela, podľa ktorého bola dedičkou všetkého
hnuteľného majetku a zariadenia, okrem maličkostí, ktoré si
z kaštieľa po vyhlásení závetu zobrala Maria Konstance Fiát-
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hová, jej nevlastná dcéra. NKK odpovedala, že interiérové
zariadenie bolo inventarizačnou komisiou v auguste 1949
zahrnuté do zápisnice z dôvodu nevedomosti, že nábytok
je majetkom Margity Sizzo-Norisovej, a preto nespadá pod
konfiškáciu objektu v Adamovciach, ktorý bol skonfiškovaný ako majetok jej nevlastnej dcéry. NKK Margitu SizzoNorisovú požiadala o zaslanie potvrdenia od Miestneho národného výboru, že ide skutočne o jej súkromný majetok.50
V novembri Margita znova kontaktovala NKK so žiadosťou,
aby bol jej nábytok z inventára skonfiškovaného mobiliáru
z kaštieľa v Adamovciach vypustený. Odvolávala sa na skutočnosť, že pri inventarizácii 16. augusta 1949 nebola v kaštieli prítomná a nábytok bol – ako uznala sama NKK – do
zoznamu zahrnutý nedopatrením. Zdôrazňovala, že na túto
skutočnosť pracovníkov NKK, ktorí inventarizáciu skonfiškovaného mobiliáru uskutočňovali, upozorňovala aj prítomná
Irma Vargová, ktorá obývala byt spolu s Margitou Sizzo-Norisovou. Argumentovala i faktom, že inventárny zoznam nepodpísala, takže nemôže byť proti nej použitý ako dôkaz.51
Opätovne predložila overený odpis testamentu svojho manžela, z ktorého jednoznačne vyplývalo, že okrem zariadenia
tzv. žltého salóna, zariadenia spálne Sibyly, rod. Semseyovej, prvej manželky zosnulého Christopha Sizzo von Noris
a strieborného príboru, zdobeného aliančným erbom rodov
Sizzo a Semsey, je všetok mobiliár, nachádzajúci sa v kaštieli
v Adamovciach, jej súkromným majetkom.52
Štátne orgány tak stáli pred závažným problémom, ktorým bolo tvrdenie Margity Sizzo-Norisovej, navyše podopreté dôkazmi, že interiérové zariadenie adamovského kaštieľa
bolo zabavené neoprávnene. Jej tvrdenia boli podložené aj
svedeckými výpoveďami, podpísanými obyvateľmi Adamoviec: Jánom Slávikom, Emíliou Cvičkovou, Jozefom Markom
a Štefanom Miškerníkom, ktorí prehlásili, že po smrti majiteľa kaštieľa Christopha Sizzo von Noris sa do Adamoviec
dostavila jeho dcéra, Maria Konstance Fiáthová, ktorá si nábytok, ako i všetky ostatné hnuteľné predmety, ktoré zdedila
po svojom otcovi, nechala odviezť do Maďarska, takže v kaštieli v Adamovciach zostal výlučne iba nábytok a zariadenie
vo vlastníctve vdovy Margity Sizzo-Norisovej.53 NKK sa v tejto veci preto obrátila na Povereníctvo pôdohospodárstva
a pozemkovej reformy so žiadosťou o usmernenie, či mobiliár Margity Sizzo-Norisovej tiež spadá pod nariadenie SNR
č. 104/1945 Zb. SNR alebo zostáva vlastníctvom majiteľky,
v prospech ktorej intervenoval aj taliansky konzulát v Bratislave ako za svoju štátnu príslušníčku.54 Ďalším listom adresovaným Okresnému súdu v Trenčíne si NKK vyžiadala informáciu, či sa vdovské právo Margity Sizzo-Norisovej vzťahuje
na celý objekt alebo iba na jej byt.55 Pracovnú skupinu pre
pozemkovú reformu NKK požiadala o informáciu, či vdovské právo Margity Sizzo-Norisovej uznala, prípadne či bolo
uznané zo strany Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, prípadne komu bolo odovzdávané nájomné
od nájomníkov kaštieľa až do dňa prevzatia tohto objektu,
ktoré prebehlo dňa 31. mája 1950.56 NKK dostala list od Krajského národného výboru (KNV) v Bratislave, že v zmysle § 5
nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR dňom konfiškácie, t. j. 1.
marca 1945 (v súlade s § 27) zanikli patronátne práva a povinnosti viažuce sa na poľnohospodárske majetky, skonfiškované podľa § 1 citovaného nariadenia. Obdobne týmto
dňom všetky výnosy zo skonfiškovaného majetku v súlade
s týmto nariadením patria až do pridelenia konfiškátu prídelcovi do vlastníctva štátu.57
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Rekonštrukcia kaštieľa v roku 1957. Foto: H. Ruttkayová, Archív PÚ SR.

Posledný dokument, ktorý sa viaže na priebeh konfiškácie kaštieľa v Adamovciach a jeho zariadenia, je z roku 1952.
Ide o žiadosť Povereníctva školstva, vied a umení, adresovanú Okresnému národnému výboru v Trenčíne, v ktorom povereníctvo žiada o informáciu, či na základe konfiškačných
zákonov a predpisov bol majetok Margity Sizzo-Norisovej
skonfiškovaný a ako s ním bolo naložené.58 Zachovaný archívny materiál hlbšie neumožňuje sledovať priebeh konfiškácie a sporu Margity Sizzo-Norisovej so štátnymi úradmi.
Z ďalších dokumentov, ktoré súvisia s priebehom prevozu
(v dobovej terminológii „zvozu“) interiérového zariadenia
z kaštieľa v Adamovciach na vtedajší štátny hrad Červený
Kameň možno vyvodzovať, že Margite Sizzo-Norisovej sa
darilo požiadavkám štátnych orgánov na vysťahovanie dlho
vzdorovať. Svoj byt v kaštieli neopustila a žila v ňom až do
svojej smrti v roku 1977.59
Prevoz nábytku a iných predmetov z kaštieľa v Adamovciach na hrad Červený Kameň sa uskutočnil v roku 1956
v dvoch etapách.60 Prvá sa realizovala v dňoch 23. – 24. januára 1956 a druhá etapa dňa 27. februára 1956. Na základe
evidencie, ktorá bola vyhotovená až po vyložení predmetov
z nákladných áut priamo na hrade vieme, že bolo dovezených
spolu 437 predmetov (v januári 165 kusov a vo februári 272
kusov predmetov). Nachádzalo sa medzi nimi veľa poškodeného nábytku, ktorý bol napadnutý aj červotočou, čo ohrozovalo aj ostatné predmety uložené v hradných priestoroch.61
O prevoze mobiliáru z kaštieľa v Adamovciach na hrad
Červený Kameň sa dozvedáme aj z korešpondencie Správy
štátneho hradu Červený Kameň a odboru kultúry KNV v Bratislave. Vtedajší správca hradu Ján Janko62 26. januára 1956
informoval KNV v Bratislave, že 23. januára 1956 bol na hrad
Červený Kameň dovezený rôzny mobiliár na štyroch a na
druhý deň na dvoch nákladných autách. Podľa dopravcu
v Adamovciach zostalo ešte zariadenie, ktoré sa vojde ešte do
dvoch či troch nákladných áut.63 Ďalšie hlásenie podal správca
hradu Červený Kameň krajskému národnému výboru 28. februára 1956. Jeho obsahom bola informácia, že 27. februára bol
v dopoludňajších hodinách na troch nákladných autách dovezený i zvyšok predmetov z kaštieľa v Adamovciach, vrátane
skonfiškovaného porcelánu. Ján Janko v správe poznamenal,
že autá nevedeli vyjsť až na hrad, keďže na ceste bolo veľa
snehu a nedokázali sa na hradný kopec pohnúť ani pomocou
reťazí. Mobiliár bol teda dočasne uložený v jednej prázdnej
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garáži v Častej a na druhý deň sa predmety
vozili na hrad Červený Kameň na saniach.64
Zoznam predmetov dovezených z kaštieľa v Adamovciach bol odovzdaný v troch
exemplároch KNV v Bratislave, keďže sa
vyskytla požiadavka bývalej majiteľky
Margity Sizzo-Norisovej, ktorá stále obývala dve miestnosti v kaštieli v Adamovciach,
o poskytnutie jedného rovnopisu zoznamu
pre svoje potreby a podľa jej výslovného tvrdenia predmety neboli skonfiškované, ale
ona sama ich dala do úschovy Slovenskému
pamiatkovému ústavu.65
Margita Sizzo-Norisová v tomto období
s československými štátnymi orgánmi spolupracovala a niekoľko kusov interiérového
zariadenia z adamovského kaštieľa bolo na
štátny hrad Červený Kameň prevezených už
v roku 1955.66 Jej ústretový prístup potvrdzuje i prípis Správy štátneho hradu v Trenčíne, adresovaný Slovenskému pamiatkovému ústavu v Bratislave. Jeho súčasťou
je i informácia o tom, ako Margita Sizzo-Norisová v roku 1956
po odchode áut s mobiliárom smerujúcich na hrad Červený
Kameň ohlásila, že na chodbe jej bytu zostala ešte časť barokového regálu na knihy a vraj bez nej bude regál prevezený na
Červený Kameň nekompletný a nebude sa dať zmontovať.67
Napriek tomu, že na príklade konfiškácie objektu kaštieľa
v Adamovciach a jeho interiérového zariadenia nie je možné
z dôvodu nekompletného zachovania spisovej agendy, týkajúcej sa prechodu kaštieľa a jeho zariadenia do vlastníctva
štátu, detailne sledovať celý priebeh tohto procesu, patrí prípad adamovského kaštieľa k tým lepšie zdokumentovaným.
Na príklade Adamoviec sa podarilo poukázať na živelnosť
konfiškácie kaštieľov. Štátne orgány pri uplatňovaní konfiškačnej legislatívy pracovali so všeobecne známymi informáciami a nepredpokladali, že by vnútorné zariadenie kaštieľa
malo iného majiteľa ako samotný objekt. Ani NKK nemala
kapacitné možnosti skúmať oprávnenosť konfiškácie a vlastnícke pomery k objektom a mobiliáru, ktoré mala spravovať.
Z tohto dôvodu mohla vzniknúť nepríjemná situácia ako
v prípade Margity Sizzo-Norisovej, ktorá aktívne bojovala za
svoje vlastnícke práva k zariadeniu kaštieľa v Adamovciach.
Napriek tomu, že NKK uznala, že nábytok, umelecké predmety a porcelán, ktoré zinventarizovala v adamovskom kaštieli, boli majiteľke zabavené neoprávnene a nespadajú pod
konfiškáciu objektu kaštieľa, na veci sa nič nezmenilo. Hoci
štátne orgány na podnet Margity Sizzo-Norisovej iniciovali
zisťovanie oprávnenosti jej nároku, štát sa snahy na získanie
interiérového zariadenia kaštieľa nevzdal. V roku 1956 bolo
vnútorné zariadenie kaštieľa, ktoré majiteľka považovala stále za svoje súkromné vlastníctvo, prevezené na hrad Červený Kameň, kde sa neskôr stalo súčasťou zbierkového fondu
tamojšieho múzea. Margite Sizzo-Norisovej nepomohli ani
písomné dokumenty, dosvedčujúce jej vlastníctvo, ani svedecké výpovede, ani záštita talianskeho konzulátu v Bratislave a talianskeho veľvyslanectva v Prahe. Hoci sama tvrdila, že
mobiliár iba odovzdáva do úschovy Slovenskému pamiatkovému úradu, štátne orgány okamihom odovzdania považovali vec za uzavretú. Štát od nej vnútorné zariadenie kaštieľa
v Adamovciach prevzal na základe zápisnice a to dodnes
tvorí neoddeliteľnú súčasť zbierkového fondu Slovenského
národného múzea-Múzea Červený Kameň v Častej. 
■
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Kaštieľ v roku 1953. Foto: Š. Pisoň, Archív PÚ SR.
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Psychológia reštaurovania pamiatok I.
Monumentológia

HENRICH FIEBER
FIEBER, Henrik. A műemlék-restaurálás pszichológiája I. In Magyar Iparművészet, 1912, 15, č. 7, s.
241–247.
Henrich Fieber (1873 – 1920)1 vstupuje do povedomia odbornej i laickej verejnosti začiatkom 20. storočia ako dôsledný
obhajca moderného sakrálneho umenia. V jeho chápaní má
náročne prevedený, formou kultivovaný súčasný objekt rovnaké právo na existenciu ako diela veľkých štýlov minulých epoch.
Autorovo presvedčenie tým odzrkadľuje roky umeleckohistorického štúdia, ciest po Európe a v neposlednom rade vplyv úzkych kontaktov s výtvarníkmi. Cieľom Fieberových početných
štúdií i jeho pôsobenia ako pedagóga, neskôr ministerského
referenta sa stáva výchova k citlivosti voči umeniu, samostatnému úsudku a vkusu. Svoje aktivity (a kritiku) smeroval predovšetkým do vlastných radov: ako kňaz pranieroval nepochopiteľný prístup niektorých duchovných k umeleckému dedičstvu,
najmä k „bezbožnému“ a príliš „svetskému“ baroku. Na druhej
strane odmietal i konzervatívny – konzervátorský postoj vedúci
k muzealizácii sakrálnych priestorov, bez možnosti ich ďalšieho obohatenia. Organizuje kurzy dejín umenia pre adeptov
kňazstva, prednáša na budapeštianskej umeleckopriemyselnej
škole a širšie publikum oboznamuje so svojimi myšlienkami
v rámci vystúpení v tzv. Slobodnom lýceu. Po získaní miesta na
ministerstve školstva sa sústredil na usmerňovanie novej sakrálnej tvorby. Zabezpečuje prácu celému radu výtvarníkov, stojac tak v pozadí vzniku mnohých monumentálnych diel. Vrcholom jeho snáh je prvá výstava moderného cirkevného umenia
v Budapešti, otvorená v roku 1908. Fieberovu ambíciu zhodnotiť toto podnetné, predvojnové obdobie zahatila predčasná
smrť, ktorou sa uzavrela jeho dynamická a i napriek krátkemu
trvaniu názorovo veľmi konzistentná životná dráha.
Po roku 1900 sa uhorská pamiatková ochrana začína
razantnejšie vyrovnávať s dedičstvom vlastnej minulosti,
prezentovanou najmä reštaurátorskou praxou v duchu purizmu. Napriek fyzickej záchrane vybraných objektov dochádzalo v mene pochybnej kategorizácie na prvotriedne (takmer
výlučne stredoveké) a druhoradé pamiatky neskorších epoch
k devastácii a likvidovaniu nielen jedinečných architektonických detailov a konštrukcií. Sakrálne interiéry utrpeli cieleným
odstraňovaním renesančných, barokových a mladších súčastí
nenahraditeľné straty. Po prelome storočí sa budapeštianska
pamiatková komisia na čele s barónom Forsterom pokúsila
o čiastočnú nápravu týchto chýb, zároveň sa snažila zamedziť
ďalším prípadom „štýlového zjednocovania“ na úkor dokladov
mladších období. Dokumenty svedčia o striedavých úspechoch
na tomto poli. Negatívne správy prichádzali najmä z vidieckeho prostredia, kde bol dosah pamiatkových orgánov minimálny. Fieber z pozície ministerského referenta dôverne poznal
túto situáciu a svoje skúsenosti premietol aj do prvej časti svojho dvojdielneho textu. Ten však nie je len kritikou často bizarne
vyznievajúcich požiadaviek kňazstva, ale aj obhajobou rôznorodosti štýlov a živého sakrálneho priestoru, v ktorom sú hnuteľné pamiatky a diela moderny rovnocennými činiteľmi.
Tam, kde sa dvaja či traja stretnú v posvätnom mene
umenia – nasleduje bolenie hláv; a keď sa stretnutie koná
vo veci umeleckých štýlov, určite skončí babylonským cha-
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Pôvodný barokový hlavný oltár v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Fotoreprodukcia: Archív PÚ SR, 1938.

osom a útekom. Lebo božechráň, aby umelec a publikum,
architekt a estét, klérus a odborník, no a samozrejme akadémie a umelecké skupiny hrali na spoločnú nôtu. Ešte i dnes
je predmetom tých najzapálenejších debát štýlovo korektná tvorba, reštaurovanie, alebo presnejšie: štýlová jednota a čistota – teda aspoň u nás, čo sme prišli zo Skýtie. Za
Litavou už menej počuť – ak vôbec – hlas pravekého tvora
či Spiessa. U nás však naďalej vznikajú oficiálne stanoviská
plné prehnanej sebaistoty, kde je zdôraznené a podčiarknuté, že tú a tú románsku alebo gotickú pamiatku reštaurovali,
oživili či doplnili štýlovo vhodným spôsobom. Noviny deň čo
deň upokojujú vlastenecké city lipnúce na starých pamiatkach tým, že niektorú našu národnú pýchu zvečnia v štýle
jej doby. Zasadajú komisie, ktoré s plnou vážnosťou vyhlasujú, že Rákociho pamiatku si môžeme my, ľudia 20. storočia uctiť len v štýle baroka, v ktorom žil a dýchal samotný
Rákoci, hoci hlavný hovorca kurucov Thaly necíti potrebu
písať svoje diela barokovou maďarčinou. ... Krajinská komisia
pre pamiatky je na radosť vlastencov hrdou ozdobou na piedestáli štýlovo korektného reštaurovania a stavania. A klérus
si vo svojej hypnotickej zaujatosti žiada kostoly v čisto románskom alebo gotickom štýle. S bázňou sa stará o dobro
veci svedomito pátrajúc po chybách krásy na štýlovo rýdzej
forme. Srdcia dojímajú scény, keď sa sťažujú, nariekajú, ba
vzlykajú, keďže ten bezbožný barok alebo „zopf-štýl“ znešváril ich románske či gotické kostoly. A tu nachádzajú mocnú
oporu v postojoch význačného reštaurátora a ešte význačnejšieho architekta, ktorého som mal možnosť vidieť uvažo-
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vať nad barokovými oltármi jednej hornouhorskej pamiatky
a proti ktorému musela takmer zasiahnuť brachiálna moc,
aby vo svojom posvätnom zápale nevyhodil tieto „vedľajšie
výhonky“ umenia. Lebo tak sme na tom, moji drahí bratia.
Egyptská tma vládne v hlavách osobností nášho umeleckého života: autoritou, ktorú požívajú v očiach laickej verejnosti, spôsobujú nenávratné škody. Preto sa nečudujem, ak od
kléru dostávam listy tohto znenia: „Môj kostol je románsky
či gotický, preto si želám čisto románsky alebo gotický oltár,
kalich atď., po každej stránke spĺňajúci umelecké nároky.“ –
„Nechcel by som reštaurovanie nášho kostola zveriť do rúk
fušera, pretože je to pekná pamiatka v gotickom slohu; žiadam teda umelca dokonale ovládajúceho gotický štýl, aby
vytvoril návrh v jeho prísnom duchu.“ – „Môj kostol je aj podľa mienky odborníkov prvoradou gotickou pamiatkou; no je
veľkým nešťastím, že ho kazí nepekné barokové zariadenie;
túžim po tom, aby som namiesto neho mohol zaobstarať
štýlovo vhodné oltáre.“
Veď je to jasné! V každej, čo i len trochu súcej príručke
a o to viac v hrubých, odborných prácach či foliantoch opatrených pečaťou akadémie stojí, že podľa večných zákonov estetiky a princípov štýlovej čistoty treba každú stavbu, čiže každý
kostol spolu so zariadením a ozdobami navrhnúť, vyhotoviť
a uchovať v jednom a tom istom štýle. Ak teda bol tento štýl
narušený prostredníctvom neskorších prác, prídavkov a náhrad, a najmä znešvárený pitoresknými výtvormi prekliateho
baroka a zopf-štýlu, poslaním reštaurovania je, aby vrátilo niekdajšiu štýlovú jednotu, obnovilo slohovú čistotu v jej nedotknutej podobe a vyvrhlo všetko, čo tento najvyšší umelecký
princíp v priebehu stáročí zahmlilo a narušilo. Keď sa tento ušľachtilý zámer vydarí a kostol vo svojej prázdnote alebo s „autentickými“ doplnkami privedie týchto puritánskych nadšencov umenia k vznešenému vytrženiu, minister alebo starosta,
biskup alebo zaslúžilý farár môže počas slávnosti posvätenia
povznášajúcimi slovami ospevovať skvelý výsledok štýlovo
jednotného reštaurovania. Každá dobrá duša chváli Pána,
ktorý nám doprial tento krásny deň. Niekedy sa síce v tábore
štýlovej čistoty a jednoty vyskytnú menšie, slovom či písmom
vyjadrené názorové rozdiely, a to najmä vtedy, ak nevyspytateľný osud nakládol svoje kukučie vajce v podobe nezákonného zväzku románskeho a gotického ... Nech predstúpi ten,
kto mečom štýlovej čistoty dokáže rozťať tento gordický uzol:
či sa má reštaurovať na základe štýlu staršej časti – ktorá je
románska – alebo podľa prevažujúceho, menovite gotického
slohu. Ale vďaka špeciálnemu Bohu Maďarov aj na toto existuje osvedčený recept: „k svetským pamiatkam sa hodí skôr
románsky, k sakrálnym gotický štýl; prvý je dôrazným vyjadrením kráľovskej moci, druhý signatúrou ducha cirkvi, týčiacou
sa k nebesiam.“ Prosím nemyslite si, že žartujem: takto to stojí
v jednom ministerskom prípise. Autorom je náš prvoradý architekt. Ale ak správne diagnostikujem domáci klérus, väčšina neinklinuje ku gotike, ale k romanike, prvému domácemu
prejavu triumfujúceho kresťanstva; Nemec je nepochybne
viac zamilovaný do gotiky. Čo teraz s princípom, ktorý s absolútnou istotou sformuloval významný architekt, pamiatková
komisia a Umelecká rada, kde teraz nájdeme odpoveď na pálčivú otázku: románsky alebo gotický?
Pozrime sa na historický vývin, snáď budeme múdrejší.
Doposiaľ bolo zvykom, že k reštaurovaniu starobylej pamiatky sa pristupovalo na základe princípu štýlovej čistoty.
Osobitne to platí pre kostoly skrývajúce v sebe stopy gotiky. V prípade rábskej katedrály stačilo niekoľko románskych
fragmentov nájdených v stene svätyne, aby celý kostol –
teda aspoň jeho exteriér – reštaurovali do románskej podoby. Pôvodom barokové kostoly ako-tak rešpektujú a v mene
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Božom strpia, no z najtajnejších kútov ich sŕdc sa k Pánovi
nebies smerujú nevyslovené modlitby, aby našu domovinu
pomocou nejakej živelnej pohromy zbavil týchto „zbožných
plesových sál korunovaných cibuľovými strechami, plných
sedemkrát ohnutých sôch svätých.“ V súčasnosti sme dospeli aspoň tam, že ani najradikálnejší puristi sa neodvažujú
otvorene položiť ruky na diela mladších dôb, než je gotika,
ak tie tvoria uzavretý alebo samostatný celok. Kým však i tie
najbezvýznamnejšie, posledné románske a gotické pamiatky vyvolávajú horúčkovitý zápal u našich puristov a na ich
reštaurovanie padá bohaté požehnanie, na renesančné
a najmä barokové diela sa sotva nájdu prostriedky; starajú sa
o ne, obetujú na ne skôr z donútenia a s nevôľou.
V skromných radoch priateľov umenia a v armáde znalcov – veď kto by už u nás nebol znalcom? – je svätým a nenapadnuteľným princípom štýlovosť, štýlová čistota, štýlovo
jednotné reštaurovanie, dopĺňanie, o správnosti a opodstatnenosti ktorého nemožno ani len vo sne pochybovať, či nebodaj premýšľať. Takýto názor panoval takmer 60 rokov tu
a tam v Európe, v inštitúciách i v kruhoch priateľov umení.
A v tej chvíli povstal všetko popierajúci duch, večné odmietanie stojace proti harmónii jednoty, ktorý vyrušil zbožné city
trvajúce na štýlovej čistote, no nie v podobe Lucifera, pretože smer popierajúci všetko, čo bolo doteraz povedané, vytryskol priamo z prameňa cirkvi. Boli to benediktíni z Beuronu, čelný predstaviteľ nemeckých katolíkov Reichensperger
a jeden z korifejov luteránov, historik umenia Gurlitt, ktorí
nahlodali už takmer dogmatizovaný princíp štýlovo čistého
reštaurovania. Opozičný názor v posledných dvadsiatich rokoch získal na sile, stal sa víchricou žnúcou víťazstvá na každom fronte, kde núti puristov opustiť ich zdanlivo bezpečné
zámky. Dokonca aj svet laikov sa zamyslel pod vplyvom antipuristických postojov a dnes sa pri posudzovaní diel rôznych umeleckých štýlov uplatňuje rovnosť. Štýlová čistota
sa ujíma len tam, kde skutoční odborníci nedokážu presadiť
svoj vplyv a kde rozhoduje vkus krátkozrakých milovníkov
umenia a umelcov spútaných okovami jedného štýlu.
Napriek tomuto správnemu prístupu nikto ani v tábore
antipuristov nepopiera, že najideálnejšie by bolo, keby každá
pamiatka a umelecká práca bola do posledného detailu a čo
najväčšej ucelenosti dokončená v štýle doby svojho vzniku, akoby bola dielom jednej ruky. Taká je ideálna predstava, teória vzdialená od praxe. Ako uvidíme, táto myšlienka
nebola nikdy dôsledne uskutočnená a jej realizácia nie je ani
v súčasnosti možná. Princíp školskej filozofie: posse ad esse
non volet conclusio tu nachádza svoj žiarivý dôkaz. Štýlová
jednota sa nikde na svete nestala skutočnosťou. Iné je, ak
otázku nevyhrotíme a uspokojíme sa s istými všeobecnosťami. Potom však okamžite padá zásada puristov. Pripusťme
teda – podotýkam opäť len hypoteticky – že umelecké dielo
v jednom štýle (ako málo o to dbalo umenie tých „najkrajších“
dôb!) je nanajvýš pekné. Keď túto štýlovú jednoliatosť stratilo neskoršími úpravami, ak barok a zopf-štýl načal svojbytnú
harmóniu romaniky, gotiky či renesancie, ide každopádne
o smutný a bolestivý prípad. Pre upokojenie skrúšených sŕdc
puristov, to všetko – majúc zmysel pre spravodlivosť – pripúšťame, uznávame a podpisujeme. Nech nás neobviňujú z preháňania. Nemáme ani chuť, ani žalúdok ich v tomto
nasledovať. Ak však vkročíme na pole reality, ak príde reč na
obnovu, opravu, dostavbu kostola, paláca, hradu, radnice atď.,
do ktorých neskoršie obdobia vložili svoj vklad, purifikáciu zamýšľanú či vykonanú v mene štýlovej čistoty musíme považovať za do neba volajúci zločin. Veď v týchto prípadoch predsa
nerozhodujeme o odstránení treťotriednych doplnkov, ale
spravidla o majstrovských dielach, ktorých umelecká hodnota
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zodpovedá hodnote pôvodných častí budovy. Často sa stáva,
že z objektov v mene abstraktného princípu vyhadzujú práce
veľkých, dejinami umenia oceňovaných osobností.
U nás, kde učebnice pod vplyvom historickej školy minulého storočia hlásajú menejcennosť umenia pred renesanciou a s nepochopiteľnou iróniou pranierujú obdivuhodne
vzletné diela baroka, ťažko vysvetliť túto rovnosť. Ak vo
verejnosti opäť zakorení pochopenie pre barok, ľahšie sa
ubránime deštruktívnej činnosti puristov. Veď v tomto „štylistickom“ boji ide predovšetkým o barok a jeho mladšie výhonky. Je vôbec dovolené obetovať diela týchto období molochu štýlovej čistoty? A vôbec, ak sme už pristúpili na túto
bezbožnú obetu, umenie ňou niečo získalo? Sme schopní
dosiahnuť krásny dojem z kedysi plánovanej, no nikdy nedokončenej štýlovej ucelenosti? Sotva. Práve preto, tu, pred
zničenými, otrhanými a vykradnutými pamiatkami žalujeme
stúpencov štýlovej čistoty a jednoty: čo stratíme a čo získame štýlovo „korektným“ reštaurovaním? Pred vynesením
rozsudku ozrejmime tieto otázky.

Interiér Kostola sv. Jána Krstiteľa v Tajove s neogotickým mobiliárom.
Foto: H. Ruttkayová, Archív PÚ SR.

Prvá je takmer naivne jednoduchá. Ikonoklazmom spáchaným v mene štýlovej čistoty sa stráca všetko, čo je mladšie ako
gotika, u nás najmä doklady barokového umenia. Zoberme si
jeden príklad z praxe: Bratislavský dóm reštaurovali s veľkým
nadšením a za značné náklady. Samozrejme, reštaurátor prisahajúci na gotiku vyprevadil z kostola všetky barokové práce.
Hlavný oltár zbúrali a sochu sv. Martina stojacu nad ním postavili za kostol. Ale Donnerovho mena sa bál i odborník, inak
by socha s veľkou pravdepodobnosťou bola skončila v zbere
niektorého Žida. (Mimochodom komisia pre pamiatky teraz
nariadila vrátenie sochy na jej pôvodné miesto.) Jeden z tisícov. Zmizli stovky barokových oltárov, stali sa potravou ohňa;
vápnom zatreli prvotriedne nástenné maľby a premaľovali ich
Stornovskými nepodarkami; obrazy s múzejnou hodnotou
sa za smiešnu cenu dostali do rúk starožitníkov; nespočetné
množstvo sôch svätých v extatickom pohybe (podľa puristov
„sedemkrát ohnuté“), spovednice, kazateľnice, chórové a iné
lavice, dvere, organy, ... chórové zábradlia. Na predaj či na
smetisko putovali vozy plné svietnikov, relikviárov, kalichov,
monštrancií a omšových rúch. V očiach puristov predstavoval
tento vandalizmus prvoradý umelecký výsledok, pretože barok je podľa nich neumeleckou, nevkusnou deformáciou. Pre
cirkevníkov je bezbožný, nie príliš vážny, profánny a teatrálny.
Kým naše srdcia krvácajú za stratenými a zničenými pamiat-
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kami; oni sa sebavedome chvália svojim herostratovským činom. Ani by nebolo možné dôsledne uskutočniť ideu štýlovej
čistoty, ak sa do duše človeka nezažerie bojový výkrik historickej školy prisahajúcej na romaniku a gotiku: renesancia je
už podozrivá, barok skazou. Avšak ten, koho umelecká škála
nemá len dve či tri oktávy; kto sa pri štúdiu a hodnotení štýlov
neobmedzuje iba na filozofickú, nacionálnu, sociálnopolitickú
a konfesionálnu stránku a cení si ich kvôli vnútornému obsahu
a dokonalosti vyjadrovacích prostriedkov, toho duša žiali nad
prehnanými snahami 19. storočia. Hoci pomaly, nenápadne,
ale predsa – z mysliacich hláv na školských katedrách preniká
k publiku prostredníctvom kníh a tlače pravda: každý štýl má
v princípe rovnakú hodnotu a právo, ako verný odraz svojej
doby. Jeho umelecká hodnota sa odvíja a závisí od schopností
a výsledkov. Ak by Rím ochudobnili o barokové pamiatky, stal
by sa púšťou a veľká časť hrdých výtvorov kresťanstva by zapadla prachom. Ničenie baroka je teda ranou a nešťastím pre
umenie. Slepá dôslednosť spravila z tohto ničenia živelnú pohromu. Pravdou totiž je, že ortodoxný purizmus vyhlásil vojnu
proti jednému zo žiarivých štýlov dejín umenia, ktorého diela
stvorili prvoradí umelci zvučných mien, geniálni majstri a remeselníci. Zlatému veku baroka prináleží miesto na prvých
stránkach historiografie umenia.
Ani nás nenapadne poprieť, že 18. storočie s rovnakou
nedbalosťou odstraňovalo diela romaniky, gotiky a renesancie. Pri prestavbách, renovácii, rozširovaní zaodel staré,
ušľachtilé formy podľa vlastného vkusu a štýlu. Krásne siete gotických rebier a elegantnú štíhlosť zväzkových pilierov
pokryli a deformovali vrstvy štuku.
Šlo o žalostný prístup, ale aspoň nie zámerne ničiaci, ale
celkom naivný. ... Keď staré spustlo, vybledlo, zhnilo, architektonické články bolo potrebné obliecť do nových ozdôb.
Barok nikdy nevyhodil starý umelecký predmet, len pridal
k nemu, uspokojil nové požiadavky a podľa potreby upravil.
Čiže tvoril, ale neničil, ako puristi – a to je takmer odstrašujúci rozdiel! To, že človek minulosti uplatňoval iba vkus a štýl
svojej doby a nie minulé, vyžité a k ďalšiemu rozvíjaniu nevhodné formy, svedčí o jeho hlbokom cite.
I samotných puristov desia otrasné dôsledky uplatňovania
myšlienky štýlovej čistoty, preto pri novších reštaurátorských
prácach postupujú predsa len o čosi ohľaduplnejšie voči
predmetom mladšieho pôvodu a to najmä vtedy, ak nestoja
v ceste štýlovej jednoty, napríklad, ak budova je ako celok baroková. Niežeby uznávali jej umeleckú hodnotu, ale pretože
sa im pritrafilo takéto dielo; môže sa mu stať hocičo, hlavné,
že ho môžu reštaurovať jednotne – v barokovom štýle. Ale
na základe nejakej písomnej zmienky predsa len tušia nejakú
malú románsku hlavicu, gotické rebro alebo tú najprimitívnejšiu, nepodarenú, samu o sebe odpudivú fresku – potom
už nič nezachráni barokovú štukatúru, sochy a maľby pred ich
slepou túžbou skúmať. Pod titulom vychytených umenovedných šlágrov z nich odstránia všetko, aby sa na stene kostola plného ligotavého umelého mramoru a zlata ukázala tá
najhoršia mazanica 12. – 14. storočia, ktorú ešte pre istotu
prikryjú sklom. Stena potom vyvoláva dojem, akoby z nej
pod vplyvom vlhkosti padla časť omietky. Veď v očiach puristov nie je dôležitá estetika, ale história, nie krása, ale veda; nie
radosť, ale princíp. Ak sa v románskych a gotických kostoloch
nájdu barokové a rokokové prvky zariadenia a ozdoby, tie na
obzvlášť významných miestach zachovajú, avšak z menších
vidieckych kostolov ich bez milosti vyhodia. Taká je prax súčasnosti. Pamiatková komisia sľúbila pre tajovský kostol výmenou za vyrezávanú hlavu sv. Jána Krstiteľa „štýlovo korektný“
oltár. Navždy sa tak stratí nie náročný, no každopádne poetický a pre toto miesto vhodný barokový oltár. Toto neblahé
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a ničivé ťaženie vychádza z úradov a často ho vedú tí, ktorých náboženského cítenia mnohých generácií, pred ktorými veúlohou je pamiatky chrániť. Je tomu tak u nás aj inde. Nech sa riaci v priebehu stáročí získavali duchovnú útechu a silu; ku
spytuje svojho svedomia ten, kto hodlá z kostolov a domov ktorým sa viaže úprimná, nefalšovaná viera, ktoré sami osebe
vyhodiť štuky, fresky, oltáre, lavice, nábytok – sú naozaj také obsahujú množstvo detailov hodných úcty a piety. Rovná sa
bezcenné? A bude dnešný priemysel produkujúci brak schop- urážke, ak ich staviame na jednu úroveň s odpadom nahroný nahradiť práce doby, ktorá mala v porovnaní s tou dnešnou madeným v skladoch. Tí, čo lipnú na naučených umeleckých
tisíckrát väčší cit pre umenie a remeselnú kvalitu?
princípoch a školácke duše náchylné skôr k filozofickému absUmelci – reč je tu najmä o architektoch „patentovaných“ trahovaniu než k precíteniu umenia samozrejme nepochopia,
štátnymi školskými ustanovizňami – nenávidia a prenasledu- že harmonická kombinácia štýlov je z hľadiska malebnosti
jú barok a iné štýly spravidla z hľadiska umenia. Kléru je kvôli nevyčerpateľnou studnicou zážitku z krásna. Je majstrovskou
údajnej svetskej príchuti cudzie takmer všetko, okrem gotiky. protiváhou monotónnosti, nudy a únavy čakajúcej za rohom
Úradná autorita tých prvých je väčšia; moc druhých, korenia- stavieb obnovených v zmysle štýlovej jednoty. Nie sú na to
ca v duchovnom presvedčení, je však desivejšia. V Rakúsku sa potrebné poznatky, vedomosti, ale najmä umelecké cítenie,
nedávno odohral neľútostný boj medzi cirkvou a tamojšou čo je u puristu zriedkavé, pretože je tvorom rozmýšľajúcim.
pamiatkovou komisiou. Prudkosť týchto bojov ilustruje sku- Malebné umiestnenie nie je produktom múzea, ba je proti
točnosť, že na čelo bojovníkov sa postavil zbor biskupov. Pri- múzeám s ich usporiadaním evokujúcim skladisko. Ich malebznajme si, klérus mal sčasti pravdu a postoj tamojšej komisie nosť vzniká nevedomky, prostredníctvom spoločnej práce dlje celkom neumelecký a duchom antimoderný. Čisto vidiaca hých stáročí. A neexistuje cirkevný zákon či rozhodnutie, ktoré
a duchaprítomná časť kléru vymyslela bojový pokrik, ktorý by takúto malebnosť zakazovalo, exkomunikovalo miešanie
celý rok znel na biskupskej konferencii a dekanských schô- štýlov. Práve cirkev bola počas osemnástich storočí hlavnou
dzach, na Katholikentag, v časopisoch, nápisoch, protestných oporou a podnecovateľkou tejto malebnosti. Čo bolo tak dlho
zhromaždeniach: die Kirche ist kein Museum und keine Rumpel- správne, dovolené ba favorizované, prečo je zrazu bezbožné,
kammer! (Kostol nie je múzeum ani sklad
svetské a rušivé? Podstatou je vždy to, či
braku!) To posledné sa stalo výstižným
sú jednotlivé umelecké predmety skubojovým heslom. Aj u nás si ho podaktorí
točne umeleckými prácami; či sú hodné
osvojili, pri našej pasivite sa však nestalo
liturgickej funkcie a bežného užívania.
propagandou. Sploštilo sa. Iba v hrubých
Rozdielnosť štýlov je kostolom vlastná
črtách tu chceme naznačiť neodborný
a iba dnešnú zaujatú, obmedzenú a krátpostoj rakúskej Central-commission,
kozrakú umenovedu napadlo, aby vytvoktorý vyvolal túto búrku: ide o názor, že
rila klasifikácie štýlov. Náklonnosť k niektokaždá pamiatka je uzavretým produktom
rému štýlu je vecou vkusu, ich odmietanie
vývoja, preto na nej nemožno nič meniť.
je však zrkadlom nevedomosti. [...]
Všetko teda ostáva v stave, v akom sa vyAk niektorý umelecký predmet alebo
vinulo v priebehu osemnástich storočí.
pamiatka už nie je schopná spĺňať svoj
Ak je to potrebné, reštauruje sa s prihliadpôvodný účel, ak zanikla jeho živá sila, zanutím na štýl. Vniesť niečo nové je zakániká aj právo na jej existenciu, najmä ak
Jána Krstiteľa z kostola v Tajove.
zané. Central-comission pochybila v tom, Hlava
stojí v ceste skutočným potrebám. Stáva
Foto: Archív PÚ SR, 1934.
že celý rad funkčných objektov vnímala
sa to zriedkavo, skôr ako výnimka potvrnie ako živé a životaschopné organizmy,
dzujúca pravidlo. Ale stáva sa. Vytiahnuť
ale ako očíslované múzejné exponáty, ktorých sa nemožno potom antikvárske umenovedné argumenty sa rovná muddotknúť. Ide o právne neprípustný postoj vyvolávajúci zdanie, rovaniu s monoklom na oku. Veď vo väčšine prípadov nejde
že pamiatkový zákon zaručuje prechod užívateľských práv o kvantá významných prác, ale o nafúknuté archeologické
z vlastníka pamiatky na komisiu. Ak gotika mala právo vniesť záujmy. Je priam smiešne, ak z murív kostola z nepálených
svoje prvky do románskeho interiéru; ak to isté platí pre ba- tehál vyškrabú nepravidelnú, detinsky primitívnu gotickú
rok, prečo by mala táto právna následnosť práve dnes zanik- apsidu a potom celý objekt za 60 tisíc korún reštaurujú, resp.
núť? Prečo by malo byť zakázané vnášať do pamiatok nové prestavajú, prirodzene v štýlovo vhodnej gotike. Pamiatková
prvky spĺňajúce súčasné kultové požiadavky? Kostol, radnica, starostlivosť tým stráca svoju vážnosť. Ľudia sa usmievajú nad
palác či kaštieľ, ktorý žije, nie je múzeom ani skladiskom hara- muchami odborníkov a neberú ich ani inokedy vážne. Je ťažburdia. Zápas kléru bol oprávnený. Avšak puristi skrývajúci sa ké nájsť správnu mieru, veď práve bez poznatkov opierajúcich
v úzadí, využijúc bojovú náladu v radoch kňazstva, snažili sa sa o solídne základy a široký rozhľad sa nenávratne stratila nepubliku nanútiť svoju ideu: kostoly skutočne nie sú múzeami jedna pamiatka označená za nehodnotnú, bezvýznamnú.  ■
ani skladmi, preto preč s barokovými a mladšími doplnkami.
Preklad: Peter Buday
Puristi zneužili túto situáciu a sfalšovali pôvodnú myšlienku
boja. Pravda, vrelo ju prijali aj niektorí kňazi, len aby sa zbavili
nenávideného baroka. Dnes je pre rakúsky klérus akýkoľvek
gotický kostol s barokovým zariadením Rumpelkammer, kde
je potrebné čím skôr upratať. Aj u nás sa nájdu takí, ktorých 1
Stredoškolské štúdiá absolvoval v Budapešti, Ostrihome a Trnave. Ako štusrdcia túžia po niečom podobnom. Ale veď tie preklínané ba- dent arcibiskupského seminára v Trnave sa dostal do viedenského Pazmarokové súčasti nestavali s múzejným cieľom – barokové diela nea, kde sa začína venovať štúdiám dejín umenia. Pokračoval v nich v Budasú, tak ako románske a gotické svedectvom toho istého ná- pešti a Ríme. Po kňazskej vysviacke (1896) bol kaplánom v Želiezovciach, od
boženského cítenia, tej istej kresťanskej obetavosti, ktorá bola roku 1901 vychovávateľom v rodine Luczenbacherovcov, neskôr prefektom
prítomná v dobách minulých. Ich funkcia nie je umenovedná, kolégia sv. Imricha v Budapešti. Od roku 1910 pôsobil ako referent ministerstva cirkevných vecí a školstva pre cirkevné umenie. (Zdroj: web – Fieber
didaktická ani muzeálna, sú určené svätému cieľu a ten vo Henrik [online] Magyar Katolikus Lexikon, 30. 4. 2015 http://lexikon.katoliväčšine prípadov naďalej vynikajúco spĺňajú. Tie predmety kus.hu/F/Fieber.html) Pozri tiež nekrológ od Artúra Eleka v časopise Nyugat,
sú odrazom cirkevného umenia, podnecovateľmi a nositeľmi 1920, č. 1-2.
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Medzinárodný deň pamiatok
a historických sídiel 2015
EVA SEMANOVÁ

U

ž tradične sa slovenskí pamiatkari stretávajú každú
jar, aby si spoločne pripomenuli Medzinárodný deň
pamiatok a historických sídiel, v súčasnosti označovaný aj
ako Svetový deň kultúrneho dedičstva. V zozname svetových dní sa ocitol v roku 1983 ako reakcia na závery sympózia organizovaného Medzinárodnou radou pre pamiatky
a sídla (ICOMOS) v Tunisku, kde 18. apríla 1982 odznel návrh,
aby sa v tento deň na celom svete aktívnejšie a dôraznejšie
upozornilo na nevyhnutnosť chrániť a zveľaďovať kultúrne
dedičstvo.
Logo 50. výročia založenia ICOMOS. Zdroj: www.icomos.org.

Možno čitatelia v tejto chvíli očakávajú výpočet kvalitne
Tohto roku teda uplynie 50 rokov od jej založenia. Polobnovených pamiatok na Slovensku alebo zhrnutie problémov, s ktorými sa v každodennej praxi pamiatkari stretávajú. storočie medzinárodného úspešného pôsobenia je nielen
dôvodom na oslavu,
Chcem však upriamiť pozornosť čitateľov na organizáale aj dôvodom na
ciu, ktorá 18. apríl za medzinárodný deň pamiatok a hisbilancovanie a plánotorických sídiel vyhlásila. Medzinárodná rada pre pavanie ďalšej činnosti.
miatky a sídla (angl. International Council on Monuments
Narodeninové
stretand Sites, odtiaľ skratka ICOMOS) je medzinárodnou
nutie so slávnostnou
mimovládnou organizáciou, ktorá sídli v Paríži a zaoberecepciou sa konalo
rá sa problematikou ochrany kultúrneho dedičstva po
v Paríži 10. marca 2015,
celom svete. Podnet na jej vznik bol spojený s konaním
kde sa za okrúhlym
II. medzinárodného kongresu architektov a technikov
stolom nielen spomíhistorických pamiatok, ktorý sa zišiel v Benátkach v máji
nalo, ale aj hodnotilo
1964. Tu bola prijatá Benátska charta ako dokument,
a plánovalo. Hlavnou
ktorý prehĺbil a rozšíril základné pojmy po prvýkrát
témou stretnutia bolo
zadefinované už v roku
hľadanie spôsobu, ako
1931 v Aténskej charte.
môže medzinárodná
V svojej dobe Aténska
spolupráca
prispieť
charta prispela k rozvoju
k riešeniu hlavných
medzinárodného hnutia,
problémov, ktorým čelí
ktoré propagovalo zaochrana
kultúrneho
chovanie pamiatok ako
dedičstva a aká je úlosvedectva
stáročných
ha ICOMOS v tejto spotradícií predchádzajúlupráci. Druhou akciou
cich ľudských generácií
Bulletin ICOMOS z roku 1976
venovaný Československu. Zdroj:
organizovanou v rámci
nesúcich duchovný odwww.icomos.org.
osláv 50. výročia zalokaz minulosti. A práve
ženia Medzinárodnej
odkaz Benátskej charty
rady pre pamiatky a sídla je usporiadanie medzinásmeroval k vytvoreniu
rodnej konferencie na tému Dedičstvo v transformácii.
medzinárodnej organiOchrana kultúrneho dedičstva v 21. storočí – problémy,
zácie združujúcej odborvýzvy, predpovede, ktorá sa konala 22. – 24. 6. 2015
níkov v oblasti ochrany
vo Varšave. Cieľom konferencie bolo zhrnúť doterajkultúrneho dedičstva.
šiu činnosť, pripraviť plány do budúcnosti a starostÚstavodarné zhromažlivo zvážiť ochranu vo väzbe na spoločenské zmeny
denie sa konalo v roku
vo svetovom meradle. Konferencia bola preto tema1965 v Poľsku a vtedajticky rozdelená do troch častí: minulosť, súčasnosť
šie Československo bolo
a budúcnosť kultúrneho dedičstva a premeny konjej
spoluzakladajúcim Publikácia zo seminára o dedičstve 20. storočia,
cepcie jeho ochrany.
členom.
Helsinki, 1995. Zdroj: www.icomos.org.
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Od svojho vzniku prijala Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla veľa medzinárodných chárt, dokumentov,
rezolúcií a deklarácií, ktoré významným spôsobom pomáhajú zjednocovať postupy, ale aj špecifikovať podmienky ochrany pamiatkového fondu. Je podstatné,
aby základné zásady ochrany a obnovy pamiatok boli
spoločne dohodnuté a formulované na medzinárodnej
báze, pričom úlohou každej krajiny zostáva aplikovanie
týchto zásad v rámci vlastnej kultúry a vlastných tradícií.
Pripomeňme si aspoň heslovite základné postuláty, ktoré riešia jednotlivé dokumenty:
Benátska charta o ochrane a obnove pamiatok a pamiatkových sídiel, prijatá v roku 1964, definuje základné
pojmy, ochranu, obnovu a reštaurovanie, výskumy, dokumentovanie a pripomína nevyhnutnosť publikovania získaných poznatkov. Florentská charta bola prijatá
v roku 1982 a je doplnkom k Benátskej charte v špecifickej časti pamiatok, ktorými sú architektonicko-vegetačné kompozície historických záhrad. Washingtonská
charta – Ochrana historických miest, prijatá v roku 1987,
definuje princípy a ciele ochrany historických miest
a určuje metódy a nástroje ich ochrany. Charta zaoberajúca sa zabezpečovaním ochrany archeologického dedičstva bola prijatá v Lausanne v roku 1990 a určuje politiku integrovanej ochrany archeologického dedičstva
ako neobnoviteľného kultúrneho zdroja. V Sofii bola
v roku 1996 prijatá charta, ktorej základným cieľom je
stanovenie princípov na zachovanie kultúrneho dedičstva pod vodou „in situ“. Zmyslom charty o kultúrnom
turizme, prijatej v Mexiku v roku 1999, je zabezpečenie
turizmu na lokalitách s pamiatkami, pričom apeluje na
právo a zodpovednosť každého pri ochraňovaní univerzálnych hodnôt kultúrneho dedičstva. Charta – Ľudové Úvod Benátskej charty, slovenský preklad. Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, V. – HUSOVSKÁ, Ľ.
(zost.). Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS.
stavebné dedičstvo, prijatá tiež v Mexiku v roku 1999, Bratislava, 2002.
zareagovala na tlak globálnej uniformity kultúry, v dôsledku ktorej sú ľudové tradície veľmi zraniteľné a stanovila lémy revitalizácie malých sídiel, v roku 1993 vydala smernicu
princípy údržby a ochrany ľudového stavebného dedičstva pre vzdelávanie a tréning pri ochrane pamiatok, pamiatkoviazaného výhradne na lokálnu komunitu a regionálny štýl.
vých súborov a sídiel, v roku 1994 a 1996 sa na konferenZ dokumentov spomeniem Dokument o autenticite ciách v Nare a v San Antoniu opakovane venovala autenti(Nara 1994) a Odporúčania pre prieskum, konzervovanie cite pri ochrane a správe kultúrneho dedičstva. V roku 1996
a statickú konsolidáciu architektonických pamiatok, prija- boli hlavnou témou princípy dokumentovania pamiatok,
té v roku 1999. V roku 2003 boli prijaté Zásady analýzy, za- pamiatkových súborov a sídiel.
chovania a štrukturálneho reštaurovania architektonického
Národné komitéty členských krajín ICOMOS tieto dokudedičstva a Zásady zachovania a ochrany-reštaurovania menty ratifikovali a na aplikovanie odporúčaní do vlastnej
nástenných malieb. Charta o kultúrnych trasách zhrnula kultúry a vlastných tradícií prijali viaceré dokumenty. Slovenčinnosť ICOMOS v roku 2008. V tom istom roku bola prija- sko prijalo v Banskej Bystrici v roku 2002 osobitné stanovistá charta, ktorá určuje podrobnosti pre interpretáciu a pre- ko k starostlivosti o strešnú krajinu chránených historických
zentáciu kultúrneho dedičstva UNESCO – „Ename Charty“. súborov a objektov a v tom istom roku aj Banskoštiavnickú
V roku 2011 boli špecifikované Zásady na ochranu priemy- výzvu, v ktorej je zdôraznený postulát, že dobrá ochrana paselného dedičstva UNESCO, jeho štruktúry, oblasti a krajiny miatok prispeje nielen k zachovaniu kultúrneho dedičstva,
ako spoločná iniciatíva ICOMOS a TICCIH (Medzinárodný vý- ale aj k rozvoju kvality života obyvateľov.
bor na zachovanie priemyselného dedičstva).
Pre pamiatkarov sú tieto dokumenty nielen povinným
V prístupoch ICOMOS už dochádza aj k prehodnocova- čítaním, ale aj účinným nástrojom na podporu argumenniu doterajších postojov a postupov a dôkazom je spraco- tácie pri presadzovaní oprávnených požiadaviek ochrany
vanie Zásad na zabezpečenie a riadenie historických miest, kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a pokiaľ sa nimi
obcí a mestských oblastí, ktoré boli prijaté vo Vallete na Mal- majú chuť oboznámiť vlastníci kultúrnych pamiatok, môžu
te v roku 2011 a nahrádzajú Washingtonskú chartu z roku pomôcť k lepšiemu porozumeniu našich usmernení. Pre
1987.
ostatných užívateľov kultúrneho dedičstva môžu prispieť
Vo veľkom množstve rezolúcií, deklarácií, smerníc a vy- k zvýšeniu ich povedomia o význame ochrany pamiatok
hlásení sa Medzinárodná rada zaoberala súčasnou architek- a historických sídiel a reflexii tejto problematiky aj v medzitúrou, ochranou menších historických miest, zhrnula prob- národnom meradle. 
■
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Slovom a činom – Szóval és tettel
PETER BUDAY

Správy

P

riestory Apponyiho paláca
v Bratislave sa 22. apríla stali
dejiskom medzinárodnej konferencie usporiadanej pri príležitosti 200.
výročia narodenia Františka Floriána Rómera (1815 – 1889). Na jednodňovom podujatí, ktoré organizačne zabezpečili Balassiho inštitút
(Maďarský inštitút), Mestské múzeum a Pamiatkový úrad SR, odznelo
desať príspevkov od účastníkov zo
Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Rodné mesto priekopníka niekoľkých kultúrnohistorických disciplín
sa touto cestou pripojilo k udalostiam sprevádzajúcim „Rómerov
rok.“ Poďakovanie v tomto smere
patrí najmä PhDr. Štefanovi Gaučíkovi, spolupracovníkovi Mestského
múzea a jeho dôslednému prístupu, od prvotného zámeru po finále.
Cieľom konferencie bolo predstaviť fenomén „Rómer“ z pohľadu
múzejníctva, pamiatkovej ochrany
a umenovedy, teda odborov, k rozvoju
ktorých tento kňaz a vedec významným spôsobom prispel. Prednášky sa
v rovnakej miere dotkli i Rómerovej
pozostalosti, roztrúsenej v zbierkach
pamäťových inštitúcií troch krajín a jej

potenciálu pre výskum v súčasnosti.
Úvodná prednáška P. Budaya načrtla hlavné míľniky Rómerovho života
formujúce jeho vedecký profil, s dôrazom na vklad v oblasti dokumentácie
a záchrany pamiatkového dedičstva.
Gyula Perger (Múzeum D. Kunyho, Tata) sa na základe dobových materiálov pokúsil rekonštruovať charakter prvých
prírodovedných zbierok múzea v Győri. Rómer tu vybudoval jednu z najlepších kolekcií tohto druhu, rozšíriac ju
o archeologický materiál získaný počas svojich ciest. Katarína Pekařová (Univerzitná
knižnica v Bratislave) upriamila pozornosť obecenstva
na ďalšie jubileum spojené
s Rómerovým menom: v roku
1865 sa totiž v Bratislave konala 12. schôdza Uhorského
prírodovedného a lekárskeho spolku. Pripomeňme, že
pri tejto príležitosti vyšiel
zborník s Rómerovou staťou
o pamiatkach mesta. László
Szende (Maďarské národné
Apponyiho palác v Bratislave. Foto: P. Fratrič, Archív PÚ SR.
múzeum v Budapešti) priblí-
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žil jeho vedeckú a organizačnú činnosť
na poste kurátora numizmatickej a archeologickej zbierky múzea. Okrem
toho, že ich podstatne rozšíril, prispel
aj k ich vedeckej katalogizácii a propagovaniu. Vedcovo posledné pôsobisko,
Veľký Varadín (Oradea), mal v uhorskej cirkevnej organizácii špecifické
postavenie. Počnúc Františkom I.
panovník disponoval právom prideliť miesto varadínskeho kanonika štyrom osobnostiam vedeckého
a literárneho života. Rómerovým
menovaním na krátku dobu ožila
idea Varadína ako humanistického
centra. Zmieneného javu sa dotkol Attila Balla-Lakatos. Zuzana
Ludiková (SNG Bratislava) sa zamerala na obrazovú dokumentáciu
Rómerových textov. Konferencia
po obedňajšej prestávke pokračovala referátom Józsefa Demmela
(Výskumný inštitút Krajinskej slovenskej samosprávy v Maďarsku,
Békešská Čaba) o zmene identít
v Uhorsku 19. storočia, procese tak
častého u popredných predstaviteľov inteligencie, Rómera nevynímajúc. Terézia Kerny, pracovníčka
Umenovedného inštitútu Maďarskej akadémie vied roky mapuje
vedcov odkaz. Tentoraz predstavila
málo známe dokumenty uchovávané
v budapeštianskych ústavoch a pripomenula už dávnejšie nastolenú požiadavku zostavenia ich súpisu. Predmety
spojené so životom slávneho rodáka
uchovávané v zbierkach bratislavského
mestského múzea a inštalované v jeho
stálych expozíciách predstavila Zuzana
Francová. Odbornej verejnosti málo
známa pozostalosť Rómera v Archíve
hlavného mesta, jeho genéza a obsah
tvorili ťažisko záverečného príspevku
Štefana Gaučíka. Po odznení referátov nasledovala diskusia, po ktorej sa
na nádvorí Starej radnice uskutočnilo
kladenie vencov k buste F. F. Rómera.
Príspevky spracované do podoby štúdií
budú zverejnené v tohtoročnom zborníku Mestského múzea.
Rómerovo dielo možno bez nadsadenia vnímať ako európske, vedome
totiž prekračuje hranice nášho regiónu,
hľadajúc jeho miesto v širších súvislostiach. Dobové odborné fóra rešpektovali túto osobnosť ako autoritu, čomu
zodpovedal i ohlas v prostredí rodiska.
Dúfajme teda, že „najslávnejší syn mesta“ sa po desaťročiach na okraji nášho
záujmu dočká úcty, aká mu inde už
dávnejšie prináleží.
■
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Míľniky – Mérföldkövek XIX.
PETER BUDAY

P

mienkach, avšak nadobudli odlišný
charakter odvíjajúci sa od ich „funkcie“.
Éva Szakálos prezentovala umeleckohistorický výskum fresiek kristologického cyklu odkrytých v svätyni kalvínskeho kostola v Plešivci, vyzdvihnúc
ich jednoznačný vzťah k talianskej
maľbe druhej polovice 14. storočia. Závery archívneho výskumu k stavebným
dejinám Kostola sv. Jakuba v Želiezovciach boli náplňou referátu P. Budaya.
Intenzívnu debatu vyvolala prednáška Gabriela Strešňáka o procesoch
s čarodejnicami na panstve Šintava
začiatkom 18. storočia. Prednášajúci
vyzdvihol dva momenty interpretácie
týchto udalostí: tie jednak odzrkadľujú

osledný aprílový deň sa v reprezentačnej sále hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne zišli účastníci konferencie Míľniky / Mérföldkövek,
tradične zameranej na rôzne aspekty
regionálnych dejín. Podujatie, ktorého
19. ročník sa konal v nadväznosti na Komárňanské dni, je priestorom nielen pre
„profesionálov“, ale i miestnych historikov, aktívnych a žiaľ, neraz posledných
ochrancov kultúrneho dedičstva svojho
rodiska či kraja. Tohtoročné stretnutie
organizačne zastrešili múzeá v Komárne
a Komárome, vlastivedné združenie Pro
Patria a občianske združenie Pro Museum. Akcia sa v prvýkrát konala mimo
svojho obvyklého dejiska, Dvorov nad
Žitavou a medzi prednášajúcimi boli zastúpení aj bádatelia z Maďarska. „Míľniky“ nie sú tematicky vyhranené, štrnásť
príspevkov z poslednej konferencie však
možno rozdeliť do niekoľkých, pomerne
jasne ohraničených okruhov. Vzhľadom
na 750. výročie udelenia mestských
privilégií Komárnu prevažovali referáty sústredené na dejiny mesta. Ďalšie
skupiny tvorili prednášky venované
pamiatkam, historickým prameňom
a napokon dejinám cirkvi. Samozrejme,
naďalej rezonovala téma „veľkej vojny.“

v tejto téme k dispozícii, v nasledujúcej
časti vykreslil osudy niektorých obetí.
Éva Fritz Beke sa zamerala na slávnostné príhovory miestneho duchovného
a biskupa Zadunajského dištriktu reformovanej kresťanskej cirkvi, Gábora
Pappa. Z obsahu týchto rečí vysvitá
kňazov veľmi liberálny postoj, kladúci
dôraz na náboženskú a národnostnú
toleranciu a potrebu úzkeho, navzájom

Sériu prezentácií k histórii sídla otvoril Lukáš Paluga charakteristikou výsadných listín udelených Komárňanom
v rokoch 1277 – 1518. Následne Krisztina Tóth načrtla hlavné momenty rozvoja mesta v dobe Anjouovcov. Obnova architektonicky ojedinelej rodovej
hrobky Csetke-Nádosy na mestskom
cintoríne poslúžila Denisovi Pongráczovi ako podnet na genealogický výskum dvoch rodín s veľmi podobnými
osudmi. Po vpáde rumunských vojsk
do Sedmohradska v roku 1916 smerovali do bezpečnejších regiónov Uhorska, a teda aj Komárna a jeho okolia
tisíce utečencov. Ich prijatie, tunajšiu
prítomnosť a návrat sledovala prostredníctvom dobovej miestnej tlače
Ilona L. Juhászová. Ferenc Bálint počas
posledného roka spracoval údaje približne 250-ich komárňanských vojakov
padlých v I. svetovej vojne. V úvode
svojej prednášky nás oboznámil so
škálou materiálov, ktoré sú bádateľom

Komárno, reprodukcia z časopisu Vasárnapi Ujság, 1867. Zdroj: Archív PÚ SR.
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prospešného vzťahu vedy a náboženstva. Socialistická výstavba, „asanácia
a sanácia“ v mene tvorby zdravšieho
a komfortnejšieho životného prostredia zanechala hlbokú stopu aj na tvári
Komárna. Jeho premeny po roku 1945
sumarizovala Bernadeta Antošová.
V rade prednášok venovaných stavebnému, umeleckému a archeologickému dedičstvu ako prvý zaznel
príspevok Mária Žáčika o sepulkrálnych pamiatkach a dokladoch ľudovej zbožnosti v obciach Veľké a Malé
Chrašťany, Pustý Chotár a Beladice. Referujúci upriamil pozornosť na tunajšie
cintoríny, miesta posledného odpočinku príslušníkov viacerých šľachtických
rodov. Pavol Paterka mapoval spisbou
doposiaľ málo povšimnuté archeologické náleziská medzi dedinami Chotín
a Svätý Peter. Jednotlivé osady sa v danej lokalite rozvíjali v podobných pod-

ľudové povery a predstavy, v dobovom
kontexte ich však možno vnímať aj ako
formu ventilovania napätia v spoločnosti v čase doznievania posledného
stavovského povstania. Vilmos Galó,
ktorý dlhodobo skúma medzivojnové
obrodné hnutie v reformovanej cirkvi,
predstavil málo známu, mimoriadne
činorodú osobnosť misijného kňaza,
pražského docenta Kálmána Tótha.
Vysoká úroveň prezentácií, reprezentatívny priestor, solídna a aktívna
účasť prítomných len podčiarkli celkovo kladný dojem z konferencie, ktorú
čaká už 20. jubilejný ročník. Miesto na
ňu by mohlo opäť poskytnúť komárňanské múzeum, sláviace v budúcom
roku 130. výročie svojho založenia.
Referáty z aprílového podujatia budú
podľa očakávania publikované v zborníku.
■
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Osobnosti

Cena Fra Angelico udelená
Kataríne Kosovej

G

enerálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
PhDr. Katarína Kosová bola ocenená
cenou Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska.
Ocenenie bolo slávnostne odovzdané
dňa 18. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave deviatim osobnostiam a jednému kolektívu.
Cenu udeľuje Rada
Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
pre vedu, vzdelanie
a kultúru. Na slávnosti, ktorá sa konala
už po trinásty raz, sa
zúčastnili osobnosti
z oblasti cirkevného,
kultúrneho a spoločenského života. Ocenenia udelil biskup
Rábek spolu s predsedom KBS Mons.
Stanislavom Zvolenským.

a vypracovávaní zásad pamiatkovej
ochrany významných pamiatok a historických území. Neskôr sa v Štátnych
reštaurátorských ateliéroch venovala
výskumu a metodike reštaurovania. Od
roku 1990 sa ako ich riaditeľka začala
cieľavedome venovať reálnym možnostiam pamiatkovej ochrany a reštaurovania ako verejného záujmu v nových
podmienkach spoločenského a ekono-

Katarína Kosová,
historička
umenia,
pamiatkarka, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky,
sa narodila v roku
1954 v Bratislave do
rodiny, ktorá svojou Foto: TK KBS
výchovou, postavením a rozhľadom zásadne vplývala na
formovanie mladého človeka a predznamenala budúce povolanie. Jej
matka, PhDr. Mária Kosová, CSc., bola
výkonnou redaktorkou doteraz neprekonaného Súpisu pamiatok na Slovensku, ktorý bol v troch dieloch vydaný
v rokoch 1967 až 1969.
Po ukončení vysokoškolského štúdia dejín umenia a etnografie na prestížnej Masarykovej univerzite v Brne
v roku 1978 začala pracovať v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody na výskumoch

mického prostredia, najmä z pohľadu
zodpovednosti štátu za zachovanie
kultúrneho dedičstva Slovenska.
Zlúčenie štátnej pamiatkovej inštitúcie a reštaurátorských ateliérov
pod jej vedením v roku 1994 bolo
základným predpokladom pre vznik
novej pamiatkarskej legislatívy, ktorej
reálnym naplnením bol vznik Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Úrad vo svojej štruktúre krajských pamiatkových úradov a dvoch oblastných
reštaurátorských ateliérov zabezpečuje výkon štátnej ochrany pamiatok
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a poskytuje výkon reštaurovania ako
najnáročnejšej obnovy pamiatkového
fondu, ktorú v nevyhnutnom prípade
musí garantovať štát. Táto moderná legislatíva, na ktorej sa Katarína Kosová
zásadne podieľala, ustanovila rovnosť
vlastníckych práv a verejného záujmu
ochrany pamiatok v procese správneho konania, priniesla zodpovednosť
a požiadavky na dôsledné poznanie pri
rozhodovaní.
Osobne sa podieľala na vzniku finančného mechanizmu podpory štátu
pre pamiatky, ktorý programom Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj
dom“ od roku 2004 prispieva na obnovu pamiatkového fondu. Snaha o podporu obnov pamiatok
pokračuje aj v osobnom
zainteresovaní
a využití spoločenských kontaktov a aktivít v domácom i v medzinárodnom meradle
formou nadácií. Príkladom je zaangažovanie
Nadácie Slovenského
plynárenského podniku pri obnove Červeného Kláštora, vďaka
ktorej sa po 34 rokoch
opätovne sprístupnil
kláštorný Kostol sv.
Antona
Pustovníka,
alebo nemeckej Nadácie Messerschmitt
Stiftung v Mníchove,
ktorá práve vďaka jej
osobným
vzťahom
a dlhodobej spolupráci už od roku 2001
investuje do záchrany
kultúrnych pamiatok
na Spiši, a najmä svetového kultúrneho dedičstva, aktuálne
do reštaurovania hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči.
Práca Kataríny Kosovej v odborných
domácich a medzinárodných projektoch, dlhoročné členstvo v poradných
a riadiacich orgánoch vrcholných vládnych a odborných inštitúcií na Slovensku, jej práca pre UNESCO či pre Výbor
pre kultúrne dedičstvo Rady Európy
ju radí medzi uznávané autority, ktoré
reprezentujú Slovensko na týchto fórach. Desaťročia venuje systematickú
pozornosť našej kultúrnej diplomacii

Osobnosti

v rámci európskeho priestoru, aktívne
pôsobí v európskom fóre riaditeľov pamiatkových inštitúcií Európskej únie. Aj
preto sa uskutočnil summit tohto fóra
v roku 2009 v Bratislave. Jej osobným
pričinením sa Slovenská republika stala
súčasťou medzinárodnej pamiatkovej
vzdelávacej inštitúcie ICCROM so sídlom Ríme. Vďaka jej pôsobeniu sú aj
ambície Slovenska na zastúpenie v Zozname Svetového kultúrneho dedičstva úspešnou realitou.
V roku 2008 osobne iniciovala vznik
Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej,
ktorú udeľuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky každoročne na Červenom Kláštore v rámci Medzinárodného
dňa pamiatok a historických sídiel ako
uznanie za prácu a angažovanosť v oblasti ochrany a záchrany pamiatkového
fondu. Za ochranársku aj tvorivú prácu
pamiatkarov a ich úsilie vytvorila tak
dôležité kolegiálne a spoločenské ocenenie ich práce, vďaka ktorej si táto krajina zachováva svoju históriu, tvárnosť
a charakter.
Vďaka neúnavnej práci Kataríny Kosovej má Slovensko legislatívne etablovanú pamiatkarsku disciplínu, ktorá
je mimoriadne uznávaná aj v medzinárodnom meradle a preukazuje svoju životaschopnosť a opodstatnenosť
v domácom prostredí. Jej podiel na
záchrane a obnove pamiatkového fondu, kde vlastníctvo cirkvi predstavuje
jeho podstatnú časť, je nenahraditeľný
a pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v prvých dekádach samostatnej Slovenskej republiky
zásadný.
Svoje profesionálne pôsobenie
uzatvára tým, že pod prizmou rodinnej
tradície a aj ako istý záväzok voči nej,
vydáva Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky pod jej vedením prvé zväzky
nového súpisu národných kultúrnych
pamiatok na Slovensku ako vyvrcholenie jej systematickej odbornej a riadiacej cesty. Opäť tak otvára možnosti
disciplíne, ktorá takmer po 50 rokoch
bude mať postupne k dispozícii ucelený odborný prehľad o pamiatkovom
fonde Slovenskej republiky. Vďaka Kataríne Kosovej, ktorá celý svoj osobný aj
súkromný život podriadila povolaniu.

Peter Jurkovič

Osobnosti

Albert Leixner – reštaurátor,
výskumník a pamiatkar
1932 – 1989

U

ž viac ako štvrťstoročie sa nemôžeme stretať a užívať si spoločnosť tohto majstra, ktorý nám so
samozrejmosťou a nezištne odovzdával svoje myšlienky, múdre poznámky
k výkonu práce, ktorá v období začiatku druhej polovice 20. storočia formovala metodické princípy a usmerňovala
prax pamiatkovej ochrany vo vtedajšom členení a štruktúre pamiatkových
orgánov na území Slovenska. Erudovaná, ale i komplikovaná osobnosť tohto
reštaurátora svojim širokospektrálnym
záberom, znalosťou komplexného
uchopenia problematiky ochrany a obnovy pamiatkového fondu je čitateľná
takmer na celom území Slovenska.
Poznať akad. mal. Alberta Leixnera,
spolupracovať s ním v počiatkoch mojej pamiatkarskej praxe bolo pre mňa
obdobím, ktoré môžem nazvať najprínosnejším, obdobím, ktoré ma na-

učilo základom orientácie v terénnom
výskume, tým, ktoré ma nasmerovalo
k pochopeniu interdisciplinárneho
ponímania odboru ochrany pamiatok
a ako jej súčasti – reštaurovania. Tento
odbor, spájajúci v sebe vedecké bádanie ale aj výsledky exaktných disciplín,
ktoré napomáhajú objasňovanie teoretických princípov i samotnej praxe zachovania, obnovy a prezentácie fondu
národných kultúrnych pamiatok, vo
veľkej miere vyžaduje precíznu schopnosť vnímania pamiatok v kontexte
historických umeleckých smerov. A.
Leixner spĺňal všetky tieto kritériá nutné pre výkon práce terénneho tvorivého pracovníka, ktorý sa v plnej miere
uplatňuje ako vo výskumných, tak aj

v realizačných reštaurátorských zložkách obnovy pamiatkového fondu. Ak
popritom spomenieme jeho edukačné
schopnosti, predstavoval komplexnú
osobnosť, ktorá ovplyvnila reštaurátorskú prax a ochranu pamiatok v rozpätí
60. až 80. rokov 20. storočia. Práve Albertovi Leixnerovi vďačím za mnoho
podnetov, praktických rád i za rozšírenie svojich teoretických znalostí z oblasti konzervácie a reštaurovania.
Pamiatkový úrad Bratislava vďaka
daru autorovej manželky, pani Theodory Leixnerovej, získal v roku 2012 do
svojich archívnych fondov vzácnu pozostalosť, ktorú prezentujú odborné reštaurátorské dokumentácie a výskumy
pamiatkových objektov veľkej väčšiny
akcií, ktoré A. Leixner realizoval v teréne po celom Slovensku. Získaním tohto
materiálu máme možnosť oboznámiť
sa i s prácou p. They Leixnerovej, ktorá
manžela sprevádzala počas takmer celej jeho reštaurátorskej praxe vo funkcii
odborného fotografa. Získané písomné, fotografické a grafické materiály
predstavujú 50 škatúľ a sú zoradené
abecedne podľa jednotlivých dotknutých lokalít. Najrozsiahlejšia je časť dokumentov (v rozsahu 21 krabíc), ktoré
obsahujú zisťovacie prieskumy reštaurovaných a skúmaných pamiatkových
objektov v MPR Bratislava i v ďalších
pamiatkových rezerváciách: Banská
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Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica.
Foto: P. Fratrič, Archív PÚ SR.

Pôvodne stredoveký objekt na nároží Bielej ulice
a Františkánskeho námestia počas prieskumu
v roku 1968. Foto: Thea Leixnerová.

Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov
a Levoča.
Žiak prof. Karla Veselého na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave
(1955 – 1961) vstupuje do praxe v roku
1962. Ako prvú väčšiu samostatnú
prácu realizuje reštaurovanie nástenných malieb na klenbe bočnej vstupnej kaplnky v Univerzitnom kostole
– Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
(rok 1962). Osobnosť A. Leixnera, jeho
hlboké odborné znalosti ho predurčili
na širokospektrálny záber realizácie
reštaurátorskej činnosti jednak na významných sakrálnych pamiatkových
objektoch, ale najmä na množstve
objektov profánnej meštianskej architektúry a kaštieľoch. Najväčšie penzum prác odviedol na meštianskych
domoch v mestských pamiatkových
rezerváciách, kde bol veľmi často
v priamom kontakte konfrontovaný

Kamenný reliéf Krista na Olivetskej hore z r. k.
kostola v Bratislave-Devíne, 15. storočie.
Foto: Thea Leixnerová.
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s prebiehajúcimi prácami stavebnej
výroby. Dohliadal vždy na dôsledné
presadzovanie zásad pamiatkovej starostlivosti v rámci reštaurátorského dozoru, najmä na zverených akciách.
A. Leixner bol priekopníkom nových metód reštaurovania, stál pri
zrode a formovaní požiadaviek na
prehĺbenie dokumentačných metód
a presadzoval komplexnosť naplnenia obsahovej stránky textových častí
dokumentácií reštaurovania, vrátane
nárokov na podrobnú meračskú a fotografickú dokumentáciu. V prvom rade
dohliadal na to, aby boli v odborných
výskumných materiáloch zahrnuté
poznatky architekta – pamiatkara ako
aj na správnu sumarizáciu výsledkov
výskumu, ich vyhodnotenie za spolupráce s metodikmi – historikmi výtvarného umenia.
V spektre realizovaných prác autora
v počiatkoch môžeme zaznamenať ako
najvýznamnejšie dielo jeho výskumnú
a realizačnú činnosť na hrade Zvolen,
kde v spolupráci s Ing. arch. A. Fialom
vykonali podrobný zásadný výskum
hradnej kaplnky a navrhli na základe
nálezov obnovu pôvodného architektonicko-výtvarného výrazu interiéru
tejto gotickej pamiatky (1963 – 1964).
Žiaľ, výsledky výskumu sa nepremietli
do pamiatkovej obnovy tohto priestoru v navrhovanej a požadovanej miere.
Popri veľkom množstve výskumov
meštianskych domov (fasád a interiérov) v Bratislave, kde sa uplatnili jeho
analytické znalosti, ale aj schopnosti vedeckej syntézy prezentovanej
dôsledným určením pamiatkových
hodnôt a voľbou správnej metodiky
pamiatkovej úpravy, ktorá vyústila do
návrhu postupu realizácie reštaurátorských prác, sa vo vykonávanej praxi
prezentuje ako jedna z najtalentovanejších realizačných reštaurátorských
osobností obdobia druhej polovice 20.
storočia. V tomto smere je jeho dielom
aj komplex výskumných a realizačných
prác na objektoch Academie Istropolitany a Starej radnice v Bratislave, kde
vyprezentovali spolu s architektom A.
Fialom postupný vývin radničných objektov od raného stredoveku, obnažili
a verejnosti sprístupnili pôvodnú gotickú kaplnku patriacu k Jakubovmu
domu, vyskladanú z nálezov výskumu,
a to rekonštrukčnou metódou, ako súčasť historickej expozície Mestského
múzea v Bratislave (1963 – 1974).
Pre poznanie pamiatkových architektúr na území mestskej pamiatkovej rezervácie v Bratislave sú závažné
jeho nálezy a realizácie na objekte
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Kapitulská 10 (farský dom). A. Leixner
objasňuje vznik a stavebno-historický
vývoj farského domu vrátane diania
na susedných domoch a parcelách.
Treba povedať, že v jeho materiáloch
nachádzame ako u prvého reštaurátora zahrnuté výsledky archívnych výskumov vrátane zhodnotenia historických materiálov: daňových kníh, súpis
majiteľov domov, ako aj najstarších
grafických dokumentov o stavebnom
vývoji skúmaných architektúr. Zároveň v textových a grafických častiach
uvádza fakty o obdobiach, ktoré sú
podstatné vo vývoji pre jednotlivé architektúry. Z urbanistického hľadiska
nachádzame tiež vo výskumoch doklady o delení parciel. Tieto údaje ako závažné, ovplyvňujúce obnovu objektov,
nachádzame už v materiáloch k domu
na Kapitulskej č. 15, kde sa premietli
do vydareného riešenia komplexnej
rekonštrukcie a generálnej obnovy tzv.
malého prepoštského domu, stavebne pozostávajúceho z dvoch objektov (obnovený objekt dnes chátra bez
funkčného využitia).
V pohľade na historické jadro Bratislavy nachádzame Leixnerovo dielo na
mnohých ďalších pamiatkových architektúrach, a to na Panskej, Sedlárskej,
Michalskej, Bielej i Zámočníckej ulici,
kde ním zaznamenané nálezy zisťovacích sondážnych reštaurátorských
výskumov, vo veľkej miere zadaných
a realizovaných až počas prác stavebnej
obnovy, ovplyvnili priamo jej priebeh.
Zásadným spôsobom aj zmenili chod
prác a viedli k možnostiam prezentácie
historickej výtvarnej koncepcie výzdoby, zmenám v projektovej dokumentácii a najmä k uplatneniu historickej
architektonickej tvaroslovnej vybavenosti fasád a interiérov. Aj dnes možno využiť závery zisťovacieho reštaurátorského výskumu, ktorý A. Leixner
vykonal ešte v roku 1968 na fasádach
nárožného stredovekého domu Biela
ul. – Františkánske námestie. Zisťuje
stav omietkových vrstiev, v nálezových
situáciách podrobne rozoberá a popisuje technologické zloženie a technický stav troch obnažených historických
omietkových vrstiev a výtvarnej výzdoby fasád vrátane k nim prislúchajúceho
tektonického aparátu fasád. Navrhuje
alternatívne riešenia obnovy. Dnes je
objekt ako jediný v centre MPR Bratislava v dezolátnom stave a v dôsledku
zanedbanej údržby a obnovy mu hrozí
zánik.
Rozhodujúca, rozsiahla a prínosná
je jeho činnosť v Banskej Štiavnici, kde
reštauruje nástennú maľbu Posledné-
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ho súdu v interiéri rím. kat. Kostola sv.
Kataríny Alexandrijskej. Výskum reflektoval zachovanie pôvodnej koncepcie
výstavby objektu v jeho hmotnej celistvosti a estetickej komplexnosti. Pokiaľ ide o interiér, ide o maľbu patriacu
svojím druhom a rozmermi k najväčším
na Slovensku, kvalitou dosahujúcu európsku úroveň. Figurálne secco-fresco
situované na južnej stene presbytéria,
námetovo skoncipoval štiavnický a krakovský kazateľ Johannes Gloger. Maľba
Posledného súdu vrcholí v obraze Krista Salvator mundi. Výtvarno-estetická
prezentácia maľby reštaurátorom bola
riešená veľmi citlivo. Retuše maľby sa
riešili systematickým pritónovaním
plomb a rekonštruovaných častí omietok, ktoré sa predstavujú nerovnakou
intenzitou zachovania v jednotlivých
plochách. Reštaurovanie smerovalo
k splynutiu týchto častí s plochou celej
steny. Sceľovanie poškodených častí
maľby reštaurátor riešil svetlejším odtieňom zachovaného tónu s cieľom
dosiahnutia väčšej intenzity optického
scelenia maľby. Kresbové časti pritom
boli doplnené minimálne, len v miestach násilného prerušenia linky, bez
ďalších rekonštrukčných zámerov. Pôvodná polychrómia bola obnovená po
sňatí premalieb.
V tejto lokalite reštauruje i ďalšie
sakrálne objekty. Na základe požiadavky investora (Banské múzeum) spracováva návrh na úpravu a čiastočné
reštaurovanie interiéru románskej Kaplnky sv. Michala a časti jej exteriéru,
ako súčasti Starého zámku v Banskej
Štiavnici. Vypovedá požiadavky a predostiera možnosti úpravy interiéru
kaplnky a časti jej vonkajšieho plášťa,
ktorý je začlenený v interiéri pristavanej bašty (rok 1973). Navrhuje etapizáciu prác (2 etapy) s taxatívnym určením
požiadaviek na práce v jednotlivých
etapách realizácie.
Početný je jeho výskum meštianskych architektúr v Banskej Štiavnici
napr. na objektoch 120/I na Trojičnom
námestí, č. 48, 49, 50 a ďalších. Najrozsiahlejší a hodnotovo prínosný výskum
v tejto lokalite je jeho výskum objektu
Komorského dvora (Kammerhof ), realizovaný v spolupráci s Ing. arch. M.
Križanom a prom. hist. E. Križanovou
v roku 1975 – 1976 (výsledky viackrát
publikované v rámci prednášok a tlačou spoluautorkou E. Križanovou).
Svojím nezanedbateľným podielom sa reštaurátor podpísal aj na obnove fasád so sgrafitovou výzdobou, ako
aj maliarskej výzdoby v interiéri Sobášneho paláca a na západnej fasáde kaš-
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tieľa v Bytči, vrátane reštaurátorských
výskumov. A. Leixner prezentuje nové
poznatky o nástenných maľbách v sieni interiéru, ale tiež preškrabovaných
sgrafít v podstrešnej rímse a dekoratívnych sgrafitových zdobení ostení okien
a arkieru západnej dvorovej fasády.
V rámci prác tiež zatrieďuje a určuje
význam objektu v kontexte staviteľskej
činnosti začiatku 17. storočia na Slovensku (realizácia v druhej polovici 70.
rokov 20. storočia).
Dlhodobým záujmom A. Leixnera
bol i výskum r. k. kostola v Bratislave,
miestna časť Devín. Tu som sa stretla
s p. Leixnerom po prvý raz pri priamej
spolupráci a spoločne sme sa pokúsili
o interpretáciu výsledkov výskumu na
objekte v rámci jednotnej prezentácie
stavebno-architektonického, historického a výtvarného vývoja tohto sakrálneho objektu (obnova Garayovskej
severnej kaplnky kostola, nález gotického reliéfu Krista na Hore Olivetskej
na južnej strane priečelia, 1972).
Činnosť A. Leixnera zaznamenávame na mnohých ďalších solitérnych
sakrálnych objektoch (Žíp, Poruba,
Horné Vestenice a ďalšie), ktoré realizoval koncom 60., v prvej polovici 70.
a na začiatku 80. rokov 20. storočia. Reštaurátorská tvorba A. Leixnera je mnohotvárna, rozsiahla, ale najmä prínosná
pre dôslednejšie poznanie pamiatkového fondu na Slovensku, jeho interpretáciu a prezentáciu ďalším pokoleniam pamiatkových pracovníkov ako aj
širokej laickej verejnosti .
A. Leixner bol konfrontovaný s nepriaznivými okolnosťami, ktoré nepriali
voľnej reštaurátorskej činnosti, zostal
však naďalej žičlivým konzultantom,
de facto i de jure pracovníkom štátnej
pamiatkovej starostlivosti (pôsobenie
v 80. rokoch 20. storočia na Krajskom
stredisku pamiatkovej starostlivosti
Bratislava) vo funkcii metodika zastávajúceho principiálny postoj vychádzajúci z jeho dôsledných znalostí reštaurátorských techník a technológií,
dobových koncepcií výtvarného riešenia v prevahe najmä na nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatkach.
Dielo A. Leixnera ostáva doposiaľ
komplexne nezhodnotené a jeho občiansky obetavý postoj a prínos k profesii v rámci dlhoročného a intenzívneho fungovania v reštaurátorských
komisiách Diela, podniku SFVU Bratislava nedocenený.

Magdaléna Brázdilová
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Nástenná maľba Posledného súdu v Kostole
sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Foto: P. Fratrič,
Archív PÚ SR.
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Laureáti Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015
za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti
ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky

P

ri príležitosti Medzinárodného
dňa pamiatok a historických sídiel
bola 25. apríla 2015 po ôsmykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Ing. arch. Mária
Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl,
DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová
in memoriam. Cenu odovzdala gene-

rálna riaditeľka
Pa m i a t k o v é h o
úradu Slovenskej
republiky PhDr.
Katarína Kosová
na slávnostnom
podujatí v Kostole sv. Antona
Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky
– kartuziánskeho
kláštora v Červenom Kláštore.
Laureáti pri preberaní ocenenia (zľava): Mária Slováková, Peter Maráky,
netere Václava Mencla Jana El Helo a Alena Ďurčeková. Foto: J. Oršulová.

Ing. arch. Mária Slováková
Laureátka Ceny Alžbety Günthe- do zvoleného terénu, ale aj vytvoriť
rovej-Mayerovej za rok 2015 Ing. arch. bezprostredné okolie objektov tak, aby
Mária Slováková sa narodila v Spišskej čo najviac zodpovedalo ich obvyklému
Novej Vsi 6. apríla 1942. Svojou karié- prostrediu na pôvodnom mieste.
Od začiatku sedemdesiatych rokov,
rou a pôsobením patrí k predstaviteľom generácie, ktorá od začiatku 60. v období, keď územná ochrana poznala
rokov pôsobila priamo v regiónoch, len pamiatkové rezervácie, sa podieľala
vtedy v krajských mestách,
v organizačných zložkách založených pri krajských národných výboroch. Spišskonovoveská rodáčka bezprostredne
po ukončení vysokoškolského
štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku
1965 nastúpila do pozície odbornej pracovníčky na Krajskom stredisku pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Už na
začiatku svojej profesionálnej
kariéry sa podieľala na riešení
viacerých odborných otázok.
K najdôležitejším patrí archi- Ing. arch. M. Slováková s dcérou. Foto: J. Oršulová.
tektonicko-zastavovacia štúdia vtedy ešte len zamýšľaného múzea na spracovávaní zásad na regeneráciu
v prírode v Zuberci. Cieľom tejto štúdie pamiatkových súborov v historických
bolo nielen osadiť prenesené objekty jadrách miest Zvolen a Bytča. Neskôr
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spracovávala i zásady pamiatkovej
ochrany pre mesto Ružomberok. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, od roku 1978 ako vedúca úseku
pamiatkovej starostlivosti banskobystrického strediska, vypracovávala početné zámery pamiatkovej úpravy pre
mnohé dôležité pamiatkové súbory na území Stredoslovenského kraja. Radia sa
k nim ruiny kláštora v Bzovíku, ruiny hradov Varín,
Liptovský Hrádok, Lednica,
Lietava, Oravský hrad a Budatín. Z kaštieľov uveďme
renesančné objekty v Bytči, Hornej Lehote, Liptovskom Mikuláši-Palúdzke,
Krasňanoch, či Finkovu kúriu na námestí vo Zvolene.
Spomedzi kostolov spomeňme Kostol sv. Štefana
kráľa v Žiline alebo evanjelický a. v. kostol v Pôtori.
Podrobnejší
metodický
materiál, program pamiatkových úprav, vypracovala pre archeologickú lokalitu Kostol Svätého Ducha
v Komjatnej.
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Výrazne sa podieľala na propagačnej činnosti zameranej na pamiatkový
fond predovšetkým Stredoslovenského kraja. V tejto súvislosti v 80. rokoch
20. storočia spolupracovala na scenároch a katalógoch výstav, ktoré organizoval väčšinou Krajský národný výbor
a Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej
Bystrici: Historické jadrá miest v Stredoslovenskom kraji (1982), Ľudová architektúra v prírodnom prostredí (1983),
Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky
a skvosty prírody v Stredoslovenskom
kraji (1984), Obnova historických jadier
miest na Slovensku (1984), Metódy záchrany a využitia ľudovej architektúry
(1988), Autentické pamiatky SNP v prírodnom prostredí (1989).
V súvislosti so zmenenou rodinnou
situáciou sa na začiatku 90. rokov 20.
storočia presťahovala naspäť do svojho rodiska a svoje odborné skúsenosti
a vedomosti ponúkla Krajskému ústavu pamiatkovej starostlivosti v Prešove.
Pôsobila ako vedúci odborný pracovník
– metodik na pracovisku Spišská Nová
Ves, avšak v odborných otázkach pod-

ľa potreby pôsobila i v širšom území
Spiša. Popri každodennom riešení odborných otázok a praktickej metodiky
v pridelených okresoch využívala svoje
skúsenosti pri spracovávaní odborných
podkladov na vyhlásenie chránených
území, konkrétne spracovala návrhy na
vyhlásenie pamiatkovej zóny Spišská
Nová Ves, Markušovce, Smolník, Gelnica. Pre Spišskú Novú Ves spracovala
odborno-metodické podklady, vtedy
nazývané Zásady pamiatkovej starostlivosti pre pamiatkovú zónu.
Po nástupe na dôchodok ešte pokračovala v práci na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, kde sa venovala
spracovávaniu aktualizačných listov
pre národné kultúrne pamiatky viacerých spišských lokalít. Vypracovala
početné aktualizačné listy obsahujúce
textové časti, fotodokumentáciu a dispozičné náčrty jednotlivých podlaží
budov, zamerané hlavne na meštiansku architektúru v Spišskej Novej Vsi,
Levoči, Spišskom Podhradí, Spišských
Vlachoch a Kežmarku. Ľudovú architektúru popisovala vo Vyšných Repašoch,
Toryskách, sakrálne a profánne stavby,

významné architektonicko-urbanistické súbory dokumentovala v Spišskej
Kapitule, Strážkach, Spišskom Hrhove.
Zachytila aj osobitnú skupinu tatranskej, zväčša hrazdenej architektúry na
Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici,
Tatranských Matliaroch.
Ing. arch. Mária Slováková svoju celoživotnú prácu zasvätila pamiatkam,
ich ochrane a opätovnému oživeniu.
Jej práca bola v mnohých prípadoch
malou, ale dôležitou tehličkou z veľkej
stavby, ktorá sa však nie v každom prípade podarila realizovať podľa pôvodných predstáv, či už z dôvodu ľudského
zlyhania zodpovedných, nedostatočne zabezpečenej finančnej podpory
zámeru alebo pre nedostatok vhodných kapacít. Takýto osud je typický
pre viaceré hľadania novej náplne pre
nevyužívané objekty pri pamiatkovej
obnove. I v tejto súvislosti patrí úsiliu
laureátky, ktoré sa nedávalo okato na
obdiv, zaslúžená pozornosť a vďaka za
vytrvalosť.

Viera Dvořáková

Etnograf, múzejník, pamiatkar a pedagóg Peter Maráky

PhDr. P. Maráky. Foto: J. Oršulová.

Etnograf, múzejník, pamiatkar, riaditeľ viacerých pamäťových inštitúcií,
bývalý generálny riaditeľ sekcie kul-
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túrneho dedičstva Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, šéfredaktor revue
Pamiatky a múzeá a pedagóg PhDr. Peter Maráky sa narodil v Bratislave 19.
augusta 1950. Rok po ukončení štúdia
etnografie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku
1974 sa stal riaditeľom krátko predtým
založeného Kysuckého múzea v Čadci, kde budoval nielen múzeum, ktoré
plnilo aj funkciu Okresnej pamiatkovej
správy, ale najmä Múzeum kysuckej
dediny vo Vychylovke, čím zachránil množstvo materiálnych dokladov
ľudového a technického staviteľstva
– sveta, ktorý sa už vtedy začínal nenávratne strácať. Na Kysuciach sa podieľal na pamiatkovej obnove kaštieľov
v Radoli a v Oščadnici, aj na revitalizácii mobiliáru, trate a ďalších zariadení
historickej úzkorozchodnej lesnej železnice spájajúcej región so susednou
Oravou. Od ranej profesionálnej mladosti sa v ňom prejavoval komplexne
a koncepčne uvažujúci odborník v oblasti kultúry a mimoriadne aktívny a or-

ganizátorsky zdatný človek. Dokladá to
i fakt, že v roku 1980 stál pri zrode najstaršieho slovenského filmového festivalu Etnofilm v Čadci. Podieľal sa aj na
riešení najvýznamnejších kolektívnych
etnografických projektov (Etnografický atlas, Encyklopédia ľudovej kultúry)
na Slovensku, ale ako podpredseda redakčnej rady a spoluautor aj na tvorbe
multidisciplinárne koncipovaného Atlasu krajiny Slovenskej republiky.
Peter Maráky vo svojich aktivitách
smerujúcich k záchrane dokladov našej
hmotnej kultúry nikdy neoddeľoval formu múzejnú od pamiatkarskej, čo ho
doviedlo v roku 1985 aj do ústrednej
pamiatkarskej inštitúcie, kde v rokoch
1986 – 1987 pôsobil ako riaditeľ Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti. Od
roku 1987 pôsobil vo viacerých vedúcich pozíciách v Slovenskom národnom
múzeu (SNM). Bol odborným námestníkom generálneho riaditeľa SNM, riaditeľom Historického múzea a v rokoch
1995 – 1997 a 2002 – 2009 generálnym
riaditeľom SNM, kde sa okrem iného za-
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slúžil o pamiatkovú obnovu komplexu
šľachtických kúrií v zachovanom zvyšku
bratislavského Podhradia a o vybudovanie celej siete špecializovaných múzeí
etnických menšín. V čase jeho pôsobenia sa Slovenské národné múzeum stalo
najväčšou kultúrnou organizáciou v Slovenskej republike a svojimi zbierkami
porovnateľnou s obdobnými inštitúciami v zahraničí.
Jeho zásluhou ako šéfredaktora revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky
a múzeá je nielen obnovenie tohto periodika v novej koncepcii v roku 1991,
ale najmä dnes už jeho takmer štvrťstoročné fungovanie ako mimoriadne kvalitného a odbornou i laickou verejnosťou uznávaného periodika. Inicioval tiež
prestížne podujatie – každoročné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky
a múzeá pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Peter Maráky zohral nezastupiteľnú
úlohu pri transformácii ochrany pamiatkového fondu na Slovensku, keď sa ako
generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v rokoch 1998 – 2002 zaslúžil
o sformulovanie a prijatie Deklarácie

Národnej rady Slovenskej republiky
o ochrane kultúrneho dedičstva, o prijatie knižničného zákona a zriadenie
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Zasadil sa o vydanie vtedy nového
zákona o ochrane pamiatkového fondu,
o zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a jeho začlenenie do
štruktúry špecializovanej štátnej správy,
čím disciplína pamiatkovej ochrany získala historicky najvýznamnejšie postavenie v našej spoločnosti.
O tom, že Peter Maráky aj v časoch
pôsobenia v múzejnej oblasti vždy
aktívne participoval na zbližovaní múzejnej a pamiatkovej ochrany dokladov hmotnej kultúry svedčí aj jeho
mimoriadna osobná angažovanosť
pri záchrane konkrétnych objektov,
v poslednom období najmä z oblasti
dopravy. Ide napríklad o národnú kultúrnu pamiatku remorkér Šturec ako
základ lodného múzea a ďalšie objekty
v Zimnom prístave a ich vyhlásenie za
národné kultúrne pamiatky, a predtým
mnohé ďalšie, najmä z oblasti ľudového staviteľstva a technických pamiatok.
Laureát tohtoročnej Ceny Alžbety
Güntherovej-Mayerovej je známy ako

autor publikácií o pamäťových inštitúciách, napríklad Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou (2012), Regionálne
múzeá (2013), Mestské múzeá (2014),
či zostavovateľ a spoluautor publikácií
Hrady, zámky a kaštiele (2011), Čadca a okolie (1980), Kultúrny život Slovenska (1999, 2002), scenárista výstav
a dokumentárnych filmov, publicista
pôsobiaci v printových médiách aj
v rozhlasovom vysielaní, ale aj ako pedagóg vyučujúci na Katedre etnológie
a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nesporne najcennejším v celoživotnom
diele Petra Marákyho je už niekoľkokrát zdôraznený komplexný interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup
k ochrane kultúrneho dedičstva, ktorý
sa nikdy nevymedzoval aktuálnym zamestnaním, naopak, ochranu pamiatok chápal ako integrálnu súčasť svojej
múzejnej, riaditeľskej, publicistickej
alebo pedagogickej práce. Ocenenie
takejto zriedkavej osobnosti a prezentovanie jeho diela a osobnostného prístupu je najmä pre nasledujúce generácie mimoriadne dôležité.

Peter Jurkovič

Dobroslava Menclová, Václav Mencl
Ing. arch. Dobroslava Menclová (2. 1. 1904 Přerov – 19. 11. 1978 Sušice)
doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. (16. 1. 1905 Plzeň – 27. 7. 1978 Sušice)

Václav Mencl. Zdroj: Archiv Národního muzea,
Praha, fond Menclovi, šk. 13.
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Manželia Dobroslava a Václav
Menclovci pôsobili na Slovensku len
deväť rokov, navyše v čase, keď sa ich
vedecká kariéra iba rozbiehala. Na krátky čas sa sem prechodne vrátili ešte začiatkom 50. rokov 20. storočia. Napriek
tomu svojím dielom postavili základy
ochrany pamiatok a dejepisu umenia
na našom území. Pobyt na medzivojnovom Slovensku a konfrontácia s jeho
„svojrázom“ im pomohla lepšie chápať
slovenské aj české umenie v kontexte
európskej kultúry.
Dobroslava Menclová, dcéra akademického maliara M. Vavrouška, začala najprv študovať maliarstvo na
Akadémii výtvarných umení v Prahe,
ale čoskoro presedlala na architektúru
na Českom vysokom učení technic-
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Dobroslava Menclová. Zdroj: Archiv Národního
muzea, Praha, fond Menclovi, šk. 13.
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kom. Rovnaký študijný odbor, obohatený o prednášky z dejín umenia a ochrany pamiatok na Filozofickej fakulte
Karlovej Univerzity, si zvolil aj Václav
Mencl, pochádzajúci z rodiny známych
plzenských staviteľov.
Dobroslavina slobodná povaha nikdy nebola zviazaná úradníckym drilom,
celý život pôsobila ako samostatná architektka a nezávislá vedecká bádateľka. V neznámom kultúrnom prostredí
Slovenska so sporými intelektuálnymi
podnetmi sa venovala hlavne sebavzdelávaniu a rozvoju svojich mnohostranných schopností. Postupne sa
vypracovala na vedkyňu, ktorá popri
technických zručnostiach zvládala aj
úskalia archívno-historického a archeologického výskumu. Získali si ju najmä
malebné scenérie monumentálnych
hradných ruín ovládajúcich slovenskú
krajinu. S minimálnym technickým vybavením dokázala postihnúť stratený
pôdorys hradu, určiť vnútornú dispozíciu areálu a funkčnosť jednotlivých
prvkov. Fortifikačná architektúra sa
stala jej celoživotným bádateľským príbehom. Rukopisné záznamy, skice, plány a fotografie z ciest po slovenských
a podkarpatskoruských hradoch, originálne mapy dokumentujúce historické
udalosti významné pre vývoj hradov
a pevností (napr. husitské a osmanské
výboje), preklady a výpisy z odbornej
literatúry a archívnych prameňov, sú
uložené v jej pozostalosti a dodnes čakajú na zhodnotenie.
Do medzivojnovej pamiatkovej ochrany sa Dobroslava Menclová zapísala
niekoľkými návrhmi na obnovu pamiatok a výstavbu v historickom prostredí, z ktorých vynikajú najmä realizácie
v Častej a Nitre. V Častej navrhla rozšírenie Kostola sv. Imricha tak, aby bolo
čo najmenej narušené jeho stredoveké
jadro. Pri prestavbe sa uskutočnila nielen unikátna a v tom čase jedinečná
anastylóza gotickej klenby, ale aj transfer nástenných malieb, ktoré boli bez
porušenia prenesené na nové steny
kostola. V Nitre sa začiatkom 30. rokov
realizoval archeologický výskum, ktorý
stál v centre pozornosti nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti a politických
elít v súvislosti s veľkolepými oslavami
vysvätenia Pribinovho kostola. Výsledky
výskumu, na ktorom sa podieľal aj Václav Mencl, v tomto smere sklamali, no
následná obnova Kostola sv. Emeráma
umožnila Menclovej realizovať moder-
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cia sa ukazovala nevyhnutnou najmä
v prípadoch obnov architektonických
pamiatok, keď bolo potrebné presne
určiť stavebné postupy, technológie,
materiály, prípadne načrtnúť štúdie
možného riešenia. Mencl sa tohto poslania zhostil rýchlo a bez problémov.
Jeho meno nachádzame takmer na
každom spise týkajúcom sa sakrálnych
objektov, hradov a hradných ruín, meš-

tianskych domov a radníc, ale aj pri
asanáciách, novostavbách, prestavbách a adaptáciách. Metodika pamiatkovej ochrany a obnovy aplikovaná
na medzivojnovom Slovensku vychádzala z viedenskej školy dejín umenia,
ktorá prikladala najväčšiu hodnotu
veku pamiatky a dbala na zachovaní
všetkých stôp, ktoré na nej zanechali
predchádzajúce storočia. Jednoduché a pomerne lacné konzervovanie
bolo prevládajúcim spôsobom obnovy
u všetkých objektov. Mencl však začal
postupne sympatizovať so syntetickou metódou obnovy a prezentácie
pamiatok. Inšpirujúcim príkladom
boli pre neho aj akcie realizované maďarským architektom a pamiatkarom
Kálmánom Luxom, ktoré boli podopreté výsledkami podrobného umeleckohistorického rozboru. Touto cestou
sa rozhodol ísť aj Mencl. Svoj vedecký
záujem sústredil najmä na stredovekú
sakrálnu a meštiansku architektúru. Určenie slohovej analýzy a jej grafické zakreslenie, štúdium historických prameňov a máp, fotografická dokumentácia
a vyslovenie hypotéz, sa stali samozrejmou súčasťou jeho úradných konaní.
Aj keď súčasné pamiatkové výskumy
a umeleckohistorické analýzy priniesli
nové poznatky k vývoju mnohých objektov a úplne iné interpretácie, v zásade jeho dielo nemožno odmietnuť
ako prekonané, naopak treba sa s ním
vyrovnať pri každom výskumnom
projekte. Pre dejiny pamiatkovej ochrany je podstatné, že Václav Mencl sa
ako tvorivá a mimoriadne erudovaná
osobnosť vyprofiloval v prostredí slovenského pamiatkového fondu. Patrí aj
k jeho osobným zásluhám, že pamiatkové akcie realizované v medzivojnovom období môžeme hodnotiť vcelku
pozitívne. Významným prínosom pre
monumentológiu je prijatie názoru,
že každej obnove má predchádzať dôsledné poznanie historického slohového vývoja pamiatky, čím sa praktická
ochrana pamiatok stáva priesečníkom
vedeckého poznania.
Na neprebádanom Slovensku s minimom odbornej literatúry sa Menclovci naučili opierať svoje závery o precízny
terénny výskum. Ich publikačné úspechy
z dejín architektúry od stredoveku až po
novovek sú základom, na ktorom stavia už niekoľko generácií výskumníkov.
Spolu s ďalšími vedeckými pracovníkmi,
väčšinou českého pôvodu, pomáhali
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nú prezentáciu pamiatkových hodnôt
vzácneho sakrálneho priestoru, ktorý
dodnes nestratil nič zo svojej kvality.
Václav Mencl bol v roku 1930 prijatý do Štátneho referátu na ochranu
pamiatok na Slovensku ako architekt,
teda „technik“, ktorého sa úrad márne dožadoval od odchodu Dušana
Jurkoviča v roku 1923. Jeho kvalifiká-

vensku, 1937). V roku 1936 spoločne
publikovali stavebné dejiny mesta Bratislavy a hradu, ktoré sú dodnes neprekonanou a jedinou publikáciou svojho
druhu (Bratislava, stavební obraz města
a hradu, 1936). Odborná fundovanosť
osvedčená množstvom priekopníckych
štúdií a publikácií priniesla 33-ročnému
Menclovi nielen titul doktora technických vied, ale aj miesto docenta pre odbor dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Zo Slovenska odišli
Menclovci nedobrovoľne pod vplyvom
politických udalostí. Ako štátny zamestnanec českého pôvodu bol Mencl prepustený zo služieb Slovenskej republiky
a daný k dispozícii Protektorátu Čiech
a Moravy. Spolu s manželkou sa museli
vysťahovať z krajiny.
Miestom ich ďalšieho pôsobenia sa
stala Praha. Václav Mencl bol prijatý do

Archeologického ústavu a na Ministerstvo školstva a národnej osvety. Dobroslava sústredila svoju pozornosť na
českú hradnú architektúru, ktorej ostala
verná aj ďalšie desaťročia. Výsledkom jej
tvorivej vedeckej práce bola originálna
typológia hradov postavená na funkčnosti jednotlivých objektov a priestorov.
Množstvo štúdií, expertíz a terénnych
výskumov vyvrcholilo v ucelenej a výpravne kvalitnej publikácii České hrady
(1972). Menclovej závermi dosiaľ veľmi
neotriasli ani desaťročia archeologických výskumov českých a moravských
hradov. Nepublikovanie podobnej
syntézy o slovenských hradoch, ktorú
mala Menclová pripravenú, spôsobilo
nepochopenie slovenských vydavateľstiev v 50. rokoch 20. storočia a drobné
monografie o jednotlivých objektoch
ju nemohli nahradiť (Hrad Zvolen, 1954;
Krásna Hôrka, 1955; Hrad Trenčín, 1956;
Spišský hrad, 1957; Oravský zámok,
1963). Ako skúsená expertka bola po
vojne často pozývaná na pamiatkové
akcie a jej stopy môžeme sledovať aj pri
výskumných podnikoch na slovenských
pamiatkach. Vynikala nielen tvorivou
aktivitou a zanietením, ale aj ľudskou
prívetivosťou a nadovšetko etickým prístupom k vedeckej práci.
Václav Mencl po skončení vojny
naplno rozvinul svoje organizačné
schopnosti na pamiatkovom odbore
Ministerstva školstva a osvety v Prahe.
Turbulentné povojnové roky si žiadali
rýchle a smelé riešenia. Bola to práve
Menclova myšlienka zachrániť vojnou
zničené vzácne historické mestá ako
mestské pamiatkové rezervácie. Československo sa tak stalo priekopníckou krajinou, v ktorej sa pamiatková
ochrana aplikovala na ochranu územných celkov. Mencl vynikal nielen ako
výnimočný teoretik, skúsený pamiatkar
a vedec, ale aj ako pôsobivý pedagóg,
ktorý ovplyvnil desiatky svojich nasledovníkov. Prednášal na Karlovej aj Komenského univerzite a z väčšiny jeho
poslucháčov sa stali nielen vynikajúci historici umenia, ale aj pamiatkari.
Vo vedeckej sfére rozvíjal svoje teórie
o stredovekom tvarosloví, pričom sa
vracal aj k slovenskej, najmä ľudovej
architektúre, ktorá mu svojimi archaickými prvkami pomohla pochopiť českú gotiku. Po sérii dodnes uznávaných
a filozoficky ukotvených diel o českej
a európskej gotike sa na sklonku života
vrátil k téme, ktorou začínal svoje bá-
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napĺňať „slovenský“ vedecký program
Československého historického ústavu
v Prahe, predostieraný v publikáciách
Učenej spoločnosti Šafaříkovej, ktorej
boli členmi. Dobroslava sa prezentovala
prehľadovými štúdiami o vývoji architektúry od 16. do 19. storočia (Přehled
vývoje renesanční architektury na Slovensku, Přehled vývoje architektury od XVI. –
XIX. století na Slovensku, 1934, Novověká
architektura na Slovensku, 1936) a Václav
sa sústredil na románsku a gotickú sakrálnu a meštiansku architektúru (Přehled
vývoje středověké architektury na Slovensku, 1933, Stredoveká architektúra na Slovensku, 1937, Středověká města na Slo-

Dobroslava a Václav Menclovci. Zdroj: Archiv
Národního muzea, Praha, fond Menclovi, šk. 13.

dateľské snaženie, a ktoré vyvrcholilo
v monumentálnom diele Lidová architektura v Československu (1980). Pre
Václava Mencla nebola charakteristická
len odborná erudovanosť, pracovitosť,
široký rozhľad, rýchle rozhodovanie
a schopnosť vidieť veci vo vzájomných
súvislostiach, ale aj pevný charakter,
nadšenie pre pedagogickú prácu a akýsi „šiesty zmysel“ pre staré umenie.
Dielo manželov Menclovcov sa
uzavrelo nečakane a pre oboch naraz
pri tragickej autonehode neďaleko ich
letného domu v roku 1978. Mnohé
plány a rozpracované práce ostali už
navždy nedokončené, no tie, čo zane-

Zdroj: Archiv Národního muzea, Praha, fond
Menclovi, šk. 33.

chali, sa priradili k trvalým hodnotám
ochrany pamiatok, dejín umenia a architektúry na Slovensku i v Českej republike. Slovenská umeleckohistorická
obec si život a dielo Václava Mencla pripomenula v roku 1999 kolokviom Život
a dielo Václava Mencla na Slovensku,
ktoré organizovala Umeleckohistorická spoločnosť. Inšpiratívny charakter
Menclovho odkazu našiel odraz v zborníku štúdií Katedry dejín výtvarného
umenia Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (Pocta Václavovi Menclovi : Zborník štúdií k otázkam
interpretácie stredoeurópskeho umenia,
2000). Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej, súpútničky, priateľky a kolegyne manželov Menclovcov, je zaslúženým ocenením ich celoživotnej tvorby.

Martina Orosová
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sústreďované jeho rodovými predkami v drážďanskej rezidencii (Zwinger)
a teda pokladal ich za vzor pre vlastné
zberateľstvo. V Bratislave skutočne zhromaždil rozsiahlu zbierku grafík, kresieb,
ale aj malieb a plastík (modelli). Umelecké diela získaval hlavne na mnohých
zahraničných cestách a pobytoch, napr.
v Taliansku v rokoch 1775/1776. Zbierka
grafík pozostávala najmä z tlačí francúzskej a anglickej proveniencie, osobitne
reprodukcií holandského a nemeckého
maliarstva, napr. z dielne J. G. Willeho,
obstaraných v rokoch 1768 – 1774. Celkový obraz o rozsahu a obsahu Albertovej zbierky na Bratislavskom hrade
poskytuje inventár, spísaný 19. februára
1781. Umožňuje identifikáciu s podrobnosťou na konkrétne diela pred ich
odvezením – potom, ako Albert stratil
funkcie, ktoré ho viazali s Uhorskom
a Bratislavou.
Zberateľská aktivita grófa Jána Františka Pálfiho (Pálffy, 1829 – 1908) predstavuje azda najvýznamnejšiu kapitolu
z dejín tunajšieho súkromného zberateľstva. Budovanie pálfiovskej zbierky2
a predovšetkým jej previazanie s Bojnickým zámkom vytvára úzku súvislosť
s problematikou ochrany pamiatok, čím
téma nadobúda pozoruhodnú komplexnosť. Prestavba pôvodne gotického hradu v Bojniciach, uskutočňovaná
vtedy už 60-ročným stavebníkom od
roku 1889 (architekt Jozef Hubert) mala
naplniť ideu o reprezentatívnom príklade fortifikačnej a rezidenčnej stavby
stredovekej epochy. Obnovovanie hra-

du sa taktiež ponímalo ako prejav úcty
k vlastným predkom i osobný pamätník,
miesto posledného odpočinku. Priamu
inšpiráciu k naplneniu týchto cieľov
predstavovali koncepcie Eugèna Emmanuela Violleta-le-Duc (1814 – 1879),
zhmotnené obnovami zámkov v Amboise, Pierrefonds i mesta a pevnosti
Carcassonne (1853), ktoré Pálfi preukázateľne navštívil vo februári 1861. Idey,
ovládajúce Francúzsko počas druhej
a tretej republiky napokon nemal za
neznáme, pred začiatkom bojnickej obnovy sa dlhodobo zdržiaval v Paríži, kde
vlastnil tzv. Pompejský dom (Maison
Pompéienne).
Budovanie a rast výtvarnej zbierky
zabezpečoval Pálfi osobne, nákupmi
v aukciách, ale aj prostredníctvom obchodníkov so starožitnosťami v Paríži,
Viedni a umeleckoremeselných predmetov tiež u nespomínaného Ludwiga Helbinga v Norimbergu.3 Akvizície
umiestňoval okrem rozostavaného Bojnického zámku (60 diel) aj v palácoch
v Bratislave (952), Budapešti (39) a vo
Viedni na Wallnerstraße (141), v kaštieli v Kráľovej pri Senci (683), a rovnako
v novogoticky upravenom vodnom hrade v Pezinku (145). Podstatne menej početné celky sa nachádzali tiež v Suchej
nad Parnou (okr. Trnava, 27) a v Trstenej
na Ostrove (okr. Dunajská Streda, 18
grafických listov).
Zásadný zvrat pre jestvovanie a celistvosť zbierky priniesla smrť jej majiteľa. Sám síce časť zbierky z Pezinka
a Bratislavy v počte 179 malieb venoval
budapeštianskemu Národnému múzeu
(prevzaté 1912), diela zhromaždené
a inštalované v ostatných rezidenciách
však mali ostať na svojich miestach, navyše s prístupnosťou všetkým záujemcom. Výkon poslednej vôle blokovali
príbuzní, dožadovali sa jej anulovania,
takže práv z nej plynúcich sa domáhal ešte uhorský štát za svojho trvania.
Uplatnené nároky prešli v roku 1918 na
rakúsky aj československý štát. Spor vo
vzťahu k čs. republike uspokojila napokon tzv. priateľská dohoda z 15. decembra 1923. Podľa jej podmienok štát podstatnú časť zbierok zo všetkých lokalít
uvoľnil na predaj v aukciách. Uskutočnilo sa ich 5 – prvá v Piešťanoch (1924,
vydražených 336 predmetov), ďalšie
v Prahe (1924, 1926), Karlových Varoch
a Košiciach (1925).4 S cieľom kupovať
cenné diela vytvorili pražskí starožitníci
konzorcium, ktoré vo veciach organizácie aukcií a súpisu umeleckého materiálu zaangažovalo dr. Josefa Poláka,
riaditeľa Štátneho východoslovenského
múzea. Generálne vývozné povolenie,
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CIULISOVÁ, Ingrid. Men of Taste : Essays on Art Collecting in EastCentral Europe. Bratislava : Veda, 2014. 174 s., 58 obr.
ISBN 978-80-224-1338-1.
Najnovšia knižná publikácia I. Ciulisovej je venovaná exkluzívnej téme
– súkromnému (šľachtickému) zberateľstvu starého umenia. Privátna zbierkotvorná činnosť, cielená k systematickému budovaniu kolekcie výtvarných
diel, má pozoruhodné dejiny v podmienkach Slovenska, resp. štátnych
útvarov jestvujúcich na jeho území.
Tvorba kolekcií tohto druhu znamenala
súčasne vzor, prinajmenšom ideový, pre
konštituovanie verejnoprávnych zbierok. Súmrak šľachtického zberateľstva
na slovenskom území nastal po zmene
štátoprávnej prináležitosti v roku 1918,
definitívne potom okolnosťami spoločensko-politickej situácie po roku 1945.
Ciulisovej práca je zameraná na
„šťastnejšie“ etapy dejín privátneho
zberateľstva. Približuje ich prostredníctvom štyroch prípadových štúdií. Autorka svoj prístup rozvinula na princípe
skúmania aktivít vybraných, prominentných osobností zberateľstva v období
18. až prvej polovice 20. storočia. Tým
možno skúmané zbierky ponímať ako
reprezentatívne vo svojich obdobiach.
Fenomén súkromného zberateľstva
nie je celkom neznámy v predchádzajúcej slovenskej umeleckej historiografii. Súhrnnejšie poznatky možno nájsť
v kontexte genézy verejnoprávneho
zberateľstva u nás.1 Je tiež snahou venovať pozornosť „osudom“ výtvarných
diel, ak boli súčasťou privátnej zbierky
a medzičasom prešli do fondu verejnej
inštitúcie, predovšetkým v katalógových prácach. Na rozdiel od nich prítomná kniha i ďalšie štúdie I. Ciulisovej
túto nesporne zaujímavú tému podstatným spôsobom prehlbujú, detailizujú
a syntetizujú.
Osobitne pre kultúrne dejiny Bratislavy má fundamentálny význam prvá
kapitola, venovaná zberateľstvu Alberta
Kazimíra Augusta, vojvodu Sasko-Tešínskeho (1738 – 1822). Sobáš s Máriou
Kristínou, dcérou Márie Terézie (1766)
mu vyniesol „veno“ v podobe vymenovania za miestodržiteľa a hlavného
kapitána Uhorska. Za sídlo miestodržiteľa panovníčka určila Bratislavský hrad,
aktuálne prechádzajúci „tereziánskou“
úpravou.
Albert ako muž umeleckého vkusu
nesporne poznal zbierkové kolekcie
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Zberatelia, muži vkusu

ako nevyhnutné spečatenie voľnosti
diela nielen pred cudzozemcami, udelil už predtým Zdeněk Wirth z pozície funkcionára Ministerstva školstva
a národnej osvety v Prahe.
Prínos I. Ciulisovej, presahujúci doteraz známe okolnosti a peripetie zbierky J. Pálfiho spočíva vo vyhľadávaní
aspoň niektorých jej bývalých súčastí
vo fondoch verejných múzeí, vrátane
zámorských.5 Napríklad tabuľová maľba Nanebovzatie Panny Márie, pripísaná Ambrogiovi di Stefano, zvanému Il
Bergognone (okolo 1450 – 1523, činný
v Miláne) a evidovaná s týmto autorským určením už v bojnickom inventári
z roku 1874,6 je zobrazená fotografiou
z interiéru vstupnej haly horného hradu.7 Obraz v aukcii v roku 1926 zakúpil
starožitník Rudolf Ryšavý (1876 – 1949)
a obratom ho predal do Metropolitného múzea v New Yorku (s. 69-71). Iným
vyhľadaným dielom je Portrét orientálca,
práca Ferdinanda Bola (1616 – 1680),
ktorý sa školil aj u Rembrandta van Rijn:
Inventarizované bolo v Pálfiho zbierke
v Kráľovej pri Senci, ale v roku 1925 sa
prostredníctvom toho istého starožitníka dostalo do súkromnej zbierky v New
Yorku, a odtiaľ napokon do Milwaukee
Art Museum, Wisconsin (s. 72).
J. F. Pálfi podľa vlastného testamentu smeroval zberateľskú pozornosť do
bohatej pokladnice výtvarných umení
západne od svojej vlasti; tú považoval
za chudobnú na takéto [výtvarno-umelecké] predmety.8 Jeho názor však relativizuje aj činnosť samotného bojnického múzea, ktoré v päťdesiatych rokoch
vytvorilo pomerne ucelenú kolekciu
gotického sochárstva hornonitrianskej
proveniencie,9 a tým významne rozšírilo
torzo starej hradnej zbierky.10
V kontexte pálfiovského zberateľstva, nad rámec recenzovanej publikácie
treba pripomenúť zberateľské aktivity
grófa Jozefa Pálfiho (1853 – 1920) z červenokamenskej vetvy rodu a súčasníka
Jána Františka z Bojníc. Ním napĺňaná
ambícia vybudovať v Smoleniciach reprezentatívne romantické sídlo11 je niekedy spájaná s „dvorným architektom“
Jána Pálfiho. Vyvracajú to síce novšie
výskumy,12 napriek tomu obe realizácie
spája príbuzná intencia a najmä zvolené
architektonicko-umelecké prostriedky.
Koncept rezidencie nepochybne obsahoval požiadavku vybavenia dielami
výtvarného umenia.13 S odstupom času
po smrti iniciátora, v roku 1934 sa totiž
mala v Smoleniciach uskutočniť aukcia
hnuteľného majetku. Zastavilo ju Generálne finančné riaditeľstvo, konajúce
na podnet Štátneho referátu na ochra-

nu pamiatok na Slovensku.14 Predstavu
o skladbe smolenickej zbierky poskytuje zoznam hnuteľných vecí spadajúcich do exekúcie, ktoré sa mali dražiť
opäť 26. júla 1941.15 Výlučne umelecký
charakter zbierky – napriek neveľkému
počtu siedmich položiek – potom sprostredkúva súpis obrazov, ktoré v roku
1949 zviezla Národná kultúrna komisia
do kaštieľa v Čakanoch (okr. Dunajská
Streda). Celkom 66 diel zo šľachtických
sídiel na západnom Slovensku predstavovalo vyššiu umeleckú a galerijnú hodnotu. Prevzatie do Slovenskej národnej
galérie potvrdil Karol Vaculík 12. januára
1953.16
Iná veľká umelecká zbierka, sledovaná I. Ciulisovou, sa budovala opäť
v Bratislave – tvoril ju Eneo Grazioso
Lanfranconi (1850 – 1895), tu pôsobiaci ako hydrológ a projektant regulácie
toku Dunaja. Zbierku sústreďoval vo
vlastnom paláci na dunajskom nábreží (dnes Námestie Ľ. Štúra č. 1), neskôr
zrejme vo vile, postavenej mimo centra.
Inventár Lanfranconiho zbierky, zostavený v roku jeho úmrtia, obsahoval vyše
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Bojnický hrad, tzv. štvrté nádvorie, vpravo
priečelie severného krídla horného hradu.
Foto: Archív PÚ SR, 2000.

200 položiek, väčšinu (177) tvorili diela holandských a flámskych majstrov.
Grafiky s bratislavskou tematikou ešte
v roku 1888 venoval tunajšiemu mestskému múzeu. Zbierka sa rozptýlila po
aukcii v Kolíne nad Rýnom (1895). Jednotlivosti z nej pochádzajúce zakupovalo bratislavské múzeum od miestnych
obchodníkov s umením ešte v dvadsiatych rokoch.
S podnikaním rakúsko-moravskej rodiny Kuffnerovcov v oblasti cukrovarníctva v Sládkovičove (okr. Galanta, od roku
1867) súvisí aj zbierka, budovaná Karolom Kuffnerom (1847 – 1924). Veľkolepý
podnikateľský úspech mu vyniesol nobilitáciu (1896), neskôr i povýšenie do
barónskeho stavu (1904). Bezpochyby
umožnil napĺňať osobné záujmy v oblasti zbierania diel výtvarného umenia.17
Zbierka sa rozšírila aj svadbou s grófkou
Máriou Františkou Firmianovou v roku

1884. Významné pozície zastával aj
v nových podmienkach po roku 1918:
Stal sa predsedom Slovenského spolku
cukrovarníkov v Bratislave i podpredsedom obdobného celoštátneho spolku
so sídlom v Prahe.
Imanie po smrti Karola Kuffnera prevzal do správy syn Raul (1886 – 1961).
Rozmach nacizmu v susedstve čs. republiky ho viedol k rozhodnutiu vysťahovať cenné hnuteľnosti do zahraničia.
Požiadal na Štátnom referáte na ochranu pamiatok na Slovensku o vydanie
vývozného povolenia. Prednosta referátu Jan Hofman vykonal obhliadku a vyhodnotenie zbierky, o čom 19. októbra
1932 podal správu do Prahy. Povolenie
na vývoz bolo podmienené odovzdaním vybraných diel do majetku štátu.
Spoločnosť Slovenského vlastivedného
múzea v júli 1935 skutočne potvrdila
prijatie 13 malieb, dvoch drevených
skulptúr a dvoch umeleckoremeselných prác.18 V podstate ide o jediný konkrétnejší údaj o kuffnerovskej zbierke
– pritom samotný fond malieb autorka
odhaduje na približne 150 diel (s. 88).
Hofman totiž vo svojej správe klasifikoval zbierku iba všeobecne, ako pozostávajúcu najmä z diel talianskej a holandskej proveniencie, s veľkým podielom
kópií; nezistil slovaciká, ktoré by zakladali dôvod neudeliť vývozné povolenie.
Obdobnú úradnú procedúru inicioval R. Kuffner v roku 1938, už po arbitráži južného Slovenska, teda pred maďarskými úradmi. Udelenie vývozného
povolenia na 102 diel podmienili odovzdaním diela Pietra Baltena do zbierky Múzea krásnych umení v Budapešti.
Následne R. Kuffner a manželka, maliarka Tamara Lempická odpredali svoj nehnuteľný majetok a presídlili najprv do
Švajčiarska, v roku 1940 do USA. Diela
z ich zbierky tam postupne získavali významné múzeá.
Ako poslednú skúma I. Ciulisová
osobnosť a zbierku viedenského grófa
Antoina Edwarda Seilerna (1901 – 1978).
Ten na rozdiel od doteraz sledovaných
nemal žiadny, ani len teritoriálny vzťah
k Slovensku. Osobnostný a zberateľský
profil A. Seilerna sa taktiež odlišoval riadnym univerzitným vzdelaním v odbore
dejín umenia. Nadobudol ho v rokoch
1933 – 1937 u osobností neskoršej fázy
tzv. Viedenskej školy dejín umenia (Julius
von Schlosser, Hans Sedlmayr, Karl Maria
Swoboda). Pravda, v obvyklom veku štúdia sa vzdelával na obchodnej akadémii
a Vysokej škole technickej (1920 – 1924).
A. Seilern podobne ako Kuffnerovci emigroval pred nacizmom (1939)
a ako britský štátny príslušník sa usa-
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dil v Londýne. Jeho cestu nasledoval
i dávnejší priateľ Johannes Wilde (1891
– 1970), pochádzajúci z Budapešti, no
žijúci od roku 1923 vo Viedni a pracujúci v Umeleckohistorickom múzeu ako
mladší kurátor.19 Wilde začal roku 1947
prednášať dejiny umenia na Courtauldovom inštitúte Londýnskej univerzity,
zatiaľ čo Seilern ďalej zveľaďoval svoju
kolekciu. Jej kvalitnú časť potom aj odkázal umeleckohistorickému inštitútu,
čo je považované za najrozsiahlejší dar,
venovaný britskej verejno-zberateľskej
ustanovizni.
Práca I. Ciulisovej sumarizuje a najmä pre zahraničnú odbornú verejnosť
sprístupňuje vybrané kapitoly z dejín
zberateľstva in this part of the world,20
čím sa myslí tzv. „východná stredná Európa“ (East-Central Europe). Študované
reálie zberateľstva, s výnimkou A. Seilerna sú ale v skutočnosti viazané k územiu
Slovenska. Vzťahy uvedeného zberateľa
k Viedni a Londýnu sotva môžu byť lokalizované „východno-stredoeurópsky“,
jeho život a činnosť sa žiadnym spôsobom neviazali k tomuto geografickému
rámcu. Týmto pokladáme topografické
vymedzenie, uvedené v názve knihy
za problematické: „východno-stredná
Európa“ sa obmedzila na (západné) Slovensko. Napospol všetci skúmaní zbera-

1

VACULÍK, Karol. Staré slovenské umenie – Slovenská národná galéria. Bratislava, 1978, s. 9-11; VACULÍK Karol. Štyri desaťročia Slovenskej národnej
galérie. Príspevok k dejinám galerijnej aktivity na
Slovensku. In VACULÍK, Karol (ed.). Slovenská národná galéria v slovenskej kultúre : katalóg výstavy. Bratislava, 1988, s. 3-5; KEMÉNY, Alexander. Súkromné
zberateľstvo na Slovensku. In Výtvarný život, XXXV,
1990, č. 5, s. 53-56; č. 6, s. 59-62; č. 7, s. 60-62.
2
K tomu doteraz faktograficky najpodrobnejšie
KEMÉNY, Alexander. Ján Pálffy ako zberateľ. In Výtvarný život, XXXV, 1990, č. 1, s. 57-60; č. 4, s. 58-60;
modifikovane publikované tiež: PAPCO, Ján (ed.).
Gróf Ján Pálffy ako zberateľ : katalóg výstavy. Bojnice, 1998, s. 6-21 (A. Kemény).
3
HODÁL, Florián – MENCLOVÁ, Dobroslava. Hrad
Bojnice. Bratislava, 1956 (=Malá výtvarná knižnica,
zv. 8), s. 100.
4
K tomu tiež CIULISOVÁ, Ingrid. Osudy pamiatok
Slovenska. Bratislava, 1994, s. 24-25; CIULISOVÁ,
Ingrid. Umelecká zbierka grófa Jána Pálffyho a jej
aukčný rozpredaj vo svetle archívnych prameňov.
In Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave –
Galéria, 2000, s. 139-143.
5
KEMÉNY, 1990, č. 4, ref. 2, s. 59, konštatoval, že
dnešné umiestnenie obrazov, grafiky, kníh a umeleckoremeselných prác, ktoré zmenili na aukciách majiteľa, je známe iba pri mizivom počte položiek, z nich
uvádza jeden portrét, získaný v roku 1939 cez zberateľa do Štátnej zbierky starého umenia (dnes Národná galéria) v Prahe.
6
HODÁL, MENCLOVÁ, 1956, ref. 3, s. 98-99.
7
Priečelie vstupnej haly z nádvoria (rekonštruované 1892 – 1895) je presvetlené dvoma veľkými
kružbovými oknami im Gotisch-Flamboyant Styl. Vyplnené mali byť tabuľami šedého, zeleného a biele-
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Apoštol (sv. Peter), SNG Bratislava, inv. č. P 143,
pôvodne z kuffnerovskej zbierky v Sládkovičove.
Foto: autor.

telia sa orientovali na umenie iné, než
„východno-stredoeurópske“; predmet-

ho skla na spôsob Albrechta Dürera – por. HODÁL,
MENCLOVÁ, 1956, ref. 3, s. 80.
8
KEMÉNY, 1990, č. 1, ref. 2, s. 57; PAPCO, 1998, ref. 2,
s. 8 (A. Kemény).
9
Katalogizáciu a umeleckohistorické zatriedenie
por. GLATZ, Anton C. Neskorogotické sochárstvo
horného Ponitria v zbierkach Múzea v Bojniciach.
In Horná Nitra, 9, 1980, s. 97-128.
10
Katalóg torza pálfiovskej zbierky (tzv. starý hradný fond) por. PAPCO, 1998, ref. 2, s. 55-61 (maliarske
diela, J. Papco), s. 70-113 (sochárske práce a predmety umeleckého remesla, K. Malečková).
11
K budovaniu rezidencie Smolenického zámku
HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana – TIHÁNYI,
Jozef. Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948. Komárno, 2011,
s. 147-153.
12
HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana. Na margo
Alpárovho projektu výstavby Smolenického zámku. In Monument revue, 2, 2013, č. 1, s. 13-15.
13
Liturgické vybavenie vlastnej zámockej kaplnky
tvoril oltár Ružencovej P. Márie s umeleckou provenienciou v alpských krajinách (Korutánsko), okolo
1520; dnes SNG, inv. č. P 54 – P 56, O 1776 – O 1778
(por. GLATZ, Anton C. Gotické umenie v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Fontes 1. Bratislava, 1983,
s. 183-186, kat. č. 86 – autor uvádza aj zberateľskú
provenienciu). Pamiatkové oddelenie Povereníctva
školstva a osvety oltár demontovalo a oddisponovalo do Bratislavy 27. 5. 1946 – Archív Pamiatkového
úradu SR, fond Pamiatkové orgány na Slovensku,
1919 – 1951 (ďalej len „APÚSR, f. PO“), Smolenice, šk.
88 – zápisnica z uvedeného dňa.
14
APÚSR, f. PO, Smolenice, šk. 88 – Štátny referát,
č. 1325/34 z 23. 6. 1934; Štátny berný úrad Trnava,
oznámenie z 24. 9. 1934.
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mi ich záujmu boli primárne diela západo-, resp. juhoeurópskych majstrov alebo škôl. Vymedzenie názvu pokladáme
skôr za „daň“ zrozumiteľnosti pre zahraničného, najmä anglosaského recipienta, ale aj uskutočnenému financovaniu
zo zdrojov Európskej únie. Konzekvenciou ostáva, či je naozaj už neprípustné
prispievať aj prostredníctvom dejepisu
(starého) umenia k utváraniu obrazu
Slovenska ako svojbytného územného
celku a tým aj k jeho zviditeľňovaniu
nielen pred nami samými, ale i pred cudzinou – tobôž, ak väčšia časť látky súvisí len s jeho územím.
Napriek tejto pripomienke oceňujeme knihu I. Ciulisovej: Po dlhšom čase
ide o vôbec prvý komplexnejší príspevok slovenského dejepisu umenia
k fenoménu umeleckého zberateľstva.
Skúma peripetie privátnych výtvarných
zbierok (najmä) na slovenskom území
a stopuje často preďaleké cesty diel po
rozplynutí kolekcií. O tom, že autorkino
úsilie žne úspech, svedčia referencie na
prítomnú knihu: Medzičasom ich zverejnila viedenská Albertina i Metropolitné múzeum v New Yorku na internete
v prezentáciách konkrétnych diel, bývalými majiteľmi prechovávanými začas
na tunajšom území.

Tomáš Kowalski
15

APÚSR, f. PO, Smolenice, šk. 88 – Okresný súd
v Trnave, č. E 7082/30 z 30. 8. 1941 (príloha obsahujúca zoznam vecí v rozsahu 6 strán).
16
APÚSR, f. PO, Čakany, šk. 20 – Slovenská národná galéria, č. 978/52-Dr.Vac. z 12. 1. 1953. Maliarske
diela pochádzali okrem Smoleníc aj z kaštieľov
alebo menších panských sídiel v Hlohovci (24 diel),
Dolnom Ďure (vtedy Dolný Ďurad, dnes časť obce
Veľký Ďur, okr. Nitra, 1), Tovarníkoch (okr. Topoľčany, 18), Gabčíkove (okr. Dunajská Streda, 3), Veľkej
Mani (časť obce Maňa, okr. Nové Zámky, 2), Dolnej
Krupej (okr. Trnava, 2) a Lúke (okr. Nové Mesto nad
Váhom, 1). Proveniencia 8 diel neurčená.
Podľa potvrdenia pochádzali zo Smoleníc obrazy
poradových čísiel:
7) Podobizeň stojaceho dievčatka (Smolenice 120),
teraz SNG, inv. č. O 1803;
38) Podobizeň dámy v bohatom obleku (Smolenice
110), SNG, O 1834;
55) František Meissl: Bratislavské župné bandérium,
1896 („z majetku Pálfyho, bez čísla“), SNG, O 1850;
56) Zátišie s kvetmi (Smolenice 116) – SNG, O 1831;
57) Kvety v prírode (Smolenice 8) – SNG, O 1852;
58) Zátišie s divou zverinou (Smolenice 111) – SNG,
O 1853;
59) Zátišie s operenou zverinou (Smolenice 109) –
SNG, O 1854.
Čiastkový katalóg zbierky, resp. SNG v stálej expozícii vo Zvolene pri zverejnenom výbere zo 66 diel
uvádza ako spôsob získania „zvoz Čakany 1953“,
prípadne „prevod z verejného úradu 1961“, keď
obrazy konečne zapísali do odborného inventáru (por. KELETIOVÁ, Magda et al. Európske umenie
v zbierkach SNG : katalóg výstavy. Bratislava, 1991
– diela pochádzajúce zo Smoleníc nie sú katalogizované). Verejne prístupná odborná dokumentácia
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a expozičná prezentácia teda nesleduje zberateľský
pôvod diel na Slovensku.
17
O zberateľstve príslušníkov viedenskej vetvy
Kuffnerovcov por. FISCHER, Katja. Jüdische Kunstsammlungen in Wien vor 1938 am Beispiel der Familie
Kuffner : diplomová práca [online]. Universität Wien,
2008 [cit. 19-05-2015]. Dostupné on-line: <http://
othes.univie.ac.at/1260/1/2008-09-09_9000369.
pdf>.
18
Väčšinu výtvarných zbierok Slovenského múzea

v rokoch 1950 – 1952 previedli do SNG ako jej základný fond. Podľa identifikácie Ciulisovou (s. 106,
pozn. 9) jedným zo 17 diel odovzdaných R. Kuffnerom je socha Apoštola (Sv. Peter), dnes SNG, inv. č. P
143. Je pozoruhodné, že Anton C. Glatz, nepoznajúc osudy diela pred jeho získaním do Slovenského
vlastivedného múzea, určil umeleckú provenienciu
práve ako dolnorakúsku, začiatok 16. storočia (por.
GLATZ, 1983, ref. 13, s. 175, kat. č. 81). Socha mohla
byť získaná do kuffnerovskej zbierky pravdepo-

Historické brány krupinských domov
VOŠKOVÁ, Katarína a kol. Historické brány krupinských domov.
Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014.
176 s. ISBN 978-80-227-4276-4.
Mesto Krupina je jedným z najstarších na území Slovenska, no napriek
tomu nie je jeho histórii venovaná dostatočná pozornosť. Z tohto hľadiska
je vítaná každá nová publikácia popularizujúca jeho význam a popisujúca
jeho architektonicko-urbanistické kvality. Kniha Historické brány krupinských
domov, ktorej editorkou je Katarína
Vošková, má potenciál stať sa skutočne
čitateľsky príťažlivou publikáciou. Ako
pamiatkarka v Banskej Štiavnici a dnes
ako pedagogička Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity s pôsobiskom v Banskej Štiavnici venovala
podstatnú časť svojho profesionálneho života kultivácii obnovy pamiatok
v tomto meste a jeho okolí.
V kontexte doterajšieho diela autorky je vhodné spomenúť publikáciu
vydanú v roku 2011 s názvom Anatómia
historického domu, ktorá sa venuje dokumentovaniu a kategorizácií historických objektov s dôrazom na regionálne
charakteristiky Banskej Štiavnice. Po prvom prelistovaní Historických brán krupinských domov vyskočila medzi týmito
publikáciami určitá podobnosť v ich formálnej štruktúre, po obsahovej stránke,
ale aj po stránke grafického spracovania. Nosnou témou vedeckej monografie je doposiaľ neanalyzovaná téma architektonického detailu vstupných brán
remeselnícko-roľníckych domov, ktoré
sú dodnes neodmysliteľnou súčasťou
obrazu mesta Krupina. Monografia je
syntézou poznatkov niekoľkoročného
výskumu, ktorý hlavne zahŕňal analýzu a dokumentovanie súčasného stavu vidieckej architektúry mesta.
Členenie a obsah na jednotlivé kapitoly je logické. Autori sa držia analytického prístupu – od celku k detailu.

Prvé dve kapitoly sú akoby uvedením
do deja problematiky mesta, venujú sa
historickému vývoju mesta s dôrazom
na jeho urbanistické a architektonické
hodnoty. Kategorizujú jednotlivé typologické druhy objektovej skladby mesta, čím sa postupne dostávajú k jadru
publikácie. Možno poznamenať, že
všeobecnému historickému vývoju
mesta a jeho pamiatkovým hodnotám
je venovaná príliš veľká časť na úkor
hlavnej témy publikácie. Ďalej sa autori
venujú podrobnej analýze vybraného
typologického druhu remeselníckoroľníckeho domu a jeho umeleckoremeselného detailu, no bez toho, aby
táto problematika bola osadená v regionálnom kontexte Hontu. V monografii sa uvádza, že Krupina je jedným
z mála miest na Slovensku, ktoré si do
začiatku 21. storočia zachovali pozoruhodnú kolekciu historických drevených
vstupných brán. Tým, že publikácia ne-
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dobne vo Viedni, v niektorom umeleckom obchode, a to vzhľadom na geografickú blízkosť a najmä
pôvod rodiny zberateľa.
19
K osobnosti tiež CIULISOVÁ, Ingrid. Dvořák’s Pupil Johannes Wilde (1891-1970). In Umění, LX, 2012,
č. 2, s. 101-108.
20
Cit. podľa výňatku z lektorského posudku Inge
Reistovej, Center for the History of Collecting, The
Frick Collection and Frick Art Reference Library,
New York, uvedeného na prebale knihy.

uvádza príklady týchto miest, nezdôvodňuje dostatočne výnimočnosť brán
Krupiny. Vrcholom monografie je katalóg zdokumentovaných brán, ktorého
obsah tvorí predovšetkým architektonická dokumentácia a zameranie brán.
Dokumentácia brán a domov je spracovaná veľmi lákavou formou, atraktívnou aj pre laickú verejnosť. Posledná
časť publikácie je venovaná metódam
a metodike dokumentovania architektonických detailov, ktorá je cennou
syntézou nadobudnutých poznatkov
počas výskumu. Záverečná kapitola je
venovaná významu zachovania historických objektov a potrebe ich dokumentovania, ktorý predstavuje nástroj
ich poznávania. Zavŕšením monografie
je rozbor možností opráv historických
architektonických detailov s uvedením
konkrétneho príkladu.
Jediným sklamaním publikácie sú
nepresnosti, ktoré jej výrazne uberajú na odbornosti. Tie súvisia najmä
s identifikáciou historických objektov
v centrálnej časti mesta, čím majú za
následok dezinformovanie obyvateľov
mesta i ďalších čitateľov publikácie.
Výstupom identifikácie historických
objektov je mapa, ktorá je vo výraznom rozpore jednak s reálnou situáciou urbanistickej štruktúry mesta, ale aj
s historickým zaradením jednotlivých
objektov. Vedecká monografia je estetickou kolekciou informácií o meste
pre mnohých neznámom, doplnenou
množstvom historických a súčasných
fotografií, skíc a študentských zameraní. Prevažujúci opisný charakter práce
sa prejavuje vo formálnej a obsahovej
štruktúre a je vhodný ako študijný materiál. Napriek spomínaným nepresnostiam, je z hľadiska popularizácie
architektonického a urbanistického
dedičstva mesta publikácia príťažlivo
spracovaná. Práca prispieva k zvýšeniu
povedomia o kultúrnom dedičstve a je
cenným dokumentom nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Eva Belláková
Lívia Šišláková
Knižnica

Vizualizácia farebnosti primárnej vrstvy ikonostasu z gr. kat. Kostola sv. Michala Archanjela vo Fričke. Autor: E. Rudinská.

VIS Stav pred reštaurovaním

Polovičné čistenie

Plošný odkryv detailu tváre RTG snímka tváre Hodigitrie

Stav počas čistenia

Stav po očistení, pred petrifikáciou

UV luminiscencia tváre, detail Na porovnanie VIS detail tváre Hodigitrie a 3D scan detailu

Ikona Hodigitrie z ikonostasu vo Fričke – jednotlivé fázy výskumu a priebehu reštaurovania. Foto: J. Müller, Z. Sejková, E. Rudinská, P. Brunčák.
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