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Editorial

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

v roku 2015 si pripomíname toľko životných jubileí a rôznych okrúhlych vý-
ročí narodenia či úmrtia, že tento rok môžeme pokojne nazvať aj rokom osob-
ností. Pekná kôpka známych i menej známych mien sa nám nahromadila priamo 
v monumentologickej disciplíne, či v príbuzných spoločenskovedných odboroch. 
Snaha upozorniť aspoň na niektoré významné autority nás priviedla k zostaveniu 
tohto „osobnostného“ čísla Monument revue, pričom, pravda, ani zďaleka nedo-
stali priestor všetci, ktorí by si to zaslúžili. Kapitola Osobnosti je však v tomto pe-
riodiku stálicou, preto sa k našim nestorom budeme pravidelne vracať nielen pri 
jubilejných príležitostiach.

Na pomyselnom tróne najvýznamnejších postáv slovenských dejín nepochyb-
ne sedí Ľudovít Štúr (1815 – 1856), ktorého život a dielo skloňujú nielen pamäťové 
inštitúcie, vedecké a  kultúrne spoločnosti, ale meno Štúr preniklo aj do maso-
vokomunikačných prostriedkov. Veríme, že v záplave štúrovských akcií a pripo-
mienok sa nestratí ani odborne fundovaný príspevok z pera Tomáša Kowalského 
venovaný štúrovským pamätníkom a pamätným miestam v Modre, ktorý je po-
kračovaním štúdie uverejnenej v prvom tohtoročnom čísle Monument revue. 

Podstatná časť prezentovaného čísla je však venovaná osobnosti historika, ar-
chivára a kampanológa Juraja Spiritzu (1935). S myšlienkou uctiť si vedecké dielo 
J. Spiritzu ako historika zvonov a zvonárstva pri príležitosti okrúhleho životného 
jubilea nás oslovili jeho nadšení nasledovníci Radek Lunga a Juraj Gembický, ktorí 
sa výraznou mierou podieľali na zostavení pestrého radu príspevkov. „Spiritzov-
skými“ článkami, ktoré mapujú jeho život a dielo zo všetkých strán, je pretkané 
celé periodikum. Odbornými štúdiami o najstarších slovenských zvonoch (Radek 
Lunga, Juraj Gembický), o písme na stredovekých zvonoch (Juraj Šedivý) a o naj-
väčších slovenských zvonoch (Michal Dirga, Róbert Slíž) vzdávajú autori hold jeho 
vedeckej práci, ale aj ľudskosti, obetavosti a pracovitosti. Tému krstiteľníc, ktoré 
sa tiež objavujú v Spiritzovom portfóliu, rozvíja Martin Novák. Nechýbajú osobné 
spomienky slovenských i zahraničných odborníkov, ktorých životné a pracovné 
dráhy sa rôznou intenzitou preťali so Spiritzovými (Božena Malovcová, Jozef Ši-
mončič, Kurt Kramer, Pál Patay). Sériu príspevkov završuje výberová bibliografia J. 
Spiritzu od Juliany Reichardtovej. 

Len drobnejšími článkami sme sa mohli zmieniť o výročí ďalších osobností. Sto-
ročnicu od narodenia významnej veličiny slovenskej historiografie a monumento-
lógie Vendelína Jankoviča (1915 – 1997) si v Cíferi pripomenuli slávnostným poduja-
tím, o ktorom referuje Henrieta Žažová. Prierez profesionálnou kariérou predčasne 
zosnulého historika umenia a medievalistu Antona C. Glatza (1945 – 2001), začína-
júcou pôsobením v regionálnych pamiatkových orgánoch, ponúka T. Kowalski. 

Na ostatné osobnosti už v tomto čísle neostalo miesto. Pripomeňme si preto 
aspoň stručným výpočtom ľudí, ktorí majú v životných dátumoch vpísanú päť-
ku, číslo intelektu, pohybu, komunikácie a  všestranného písomného i  ústneho 
prejavu. Patrí sem skupina prvých pamiatkarov, ktorí položili základy slovenskej 
ochrany pamiatok. Pred 110 rokmi sa narodil architekt Václav Mencl (1905 – 1978) 
aj historička umenia Alžbeta Güntherová-Mayerová. 70 rokov uplynulo od smrti 
prednostu Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku Jana Hofmana 
(1883 – 1945) a  pred 60 rokmi sa náhle ukončila životná púť historika umenia 
Vladimíra Wagnera (1900 – 1955). Archivárska obec si pripomína sto rokov od na-
rodenia zakladateľa slovenskej archivistiky Michala Kušíka (1915 – 2000). Pozor-
nosť si zaslúži aj inžinier, historik a zberateľ judaistických pamiatok Eugen Bárkány 
(1885 – 1967), ktorý sa narodil pred 130 rokmi. Prirodzene, nájde sa ešte množstvo 
iných osobností, ktoré svojím dielom pozdvihli kultúrnu a vedeckú úroveň Slo-
venska. Zaiste sa s nimi stretneme v ďalších číslach nášho časopisu. Nasledovať 
kroky velikánov, pripomínať si ich úspechy a poučiť sa z ich chýb, obohacuje našu 
prácu a dáva jej zmysel aj v dnešnej odcudzenej a uponáhľanej dobe. Dúfame, že 
ani kampanologické-osobnostné číslo Monument revue vás nesklame a naďalej 
ostanete našimi vernými čitateľmi.  
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Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš, 
černou, zdá se mi, než slouti mi ještě budeš!

(Ľ. Štúr, Epigram, okolo 1835)*

Po tŕnistých, príkrych cestách 
chodieval som, Bože milý,
trudno po nich, ťažko preísť: 
tys’ len dával, Pane, sily.

(Ľ. Štúr, Do smutných dní žitia mojho, 1853)*

Osobitný súbor tvoria štúrovské pamätníky a pamät-
né miesta v Modre (okr. Pezinok),1 od januára 1851 

poslednom pôsobisku Ľudovíta Štúra. Vtedy a v ďalšom ob-
dobí mal význam tohto mestečka pre národnú kultúru pod-
statne vzrásť: Jozef Miloslav Hurban by tam rád videl Akade-
miu našu, náš Vaimar [Weimar], naše Atény – najmä rozvojom 
slovenského školstva, pritiahnutím význačných súčasníkov 
a mládeže.2 Veľkolepému zámeru napriek podnikaným kro-
kom za jeho uskutočnenie nepriali podmienky porevolučné-
ho obdobia a napokon ho zmarila Štúrova smrť. 

Dlhodobo jediný modranský pamätník na Ľ. Štúra – ná-
hrobok,3 sa osadením na mieste uloženia telesných pozos-
tatkov viazal k  osobnosti priamym, autentickým vzťahom. 
Výzvu k slovenskej verejnosti uctiť si Štúrovu pamiatku po-
stavením dôstojného náhrobku a  finančne ho zabezpečiť 
uverejnil Pavol Dobšinský v roku 1859 – tri roky po Štúrovom 
pohrebe. Vzorom bola zaiste výstavba pomníka J. Hollého 
na Dobrej Vode. Náhrobok mal nahradiť jednoduché ozna-
čenie hrobu ružovým krom, ktorý vysadil národovec Vende-
lín Kutlík. Oproti dobrovodskej akcii však zbierka trvala až 
dvanásť rokov a od roku 1863 ju spravovala Matica sloven-
ská. Po čase zriadili v Modre trojčlenný výbor na realizáciu 
náhrobku Ľ. Štúra. Tým konečne mohlo byť zadané vyhoto-
venie v  bratislavskej kamenárskej firme Feigler.4 Náhrobok 
má tvar prostého, mierne sa zužujúceho pylónu osadeného 
na sokli. Obsahuje len meno osobnosti, dátum narodenia 
(s chybou)5 a úmrtia. Prvky napohľad skromnej výtvarnej vý-
zdoby sú značne symbolické: veniec vavrínov previazaných 
stuhou vyjadruje od antiky hold básnikom (poetom), filozo-
fom, resp. spoločensky cteným osobnostiam vo všeobecnosti. 
Heraldický znak Slovenska v  negatívnom reliéfe je zname-
ním národnej symboliky, figúra znaku umiestnená v kruho-
vom štíte je prevzatá z pečate Matice slovenskej. Náhrobok 
priviezli z Bratislavy 25. novembra 1872, na hrob bol osade-
ný a jeho úpravu vykonali v ďalších dvoch dňoch. Nesporne 

podmienky útlaku verejného života „neštátotvorných“ ná-
rodov vtedajšieho Uhorska odradili modranských Slovákov 
usporiadať slávnosť odhalenia.

Pobyt Ľ. Štúra v mieste jeho modranského bydliska pri-
pomenuli pamätnou tabuľou už v prvom období osádza-
nia po roku 1918. Na tzv. Schnellovom dome, kde býval 
zrejme od roku 1852 do 22. decembra 1855 (Štúrova ulica 
č. 192/81) ju slávnostne odhalili 1. júna 1924.6 Prejavy funk-
cionárov Matice slovenskej Jozefa Škultétyho a  Štefana 
Krčméryho dokladajú iniciovanie tejto tabule v matičnom 
prostredí. Modranská tabuľa na rozdiel od súčasných tabúľ 
v  Bratislave (Michalská ul.) a  na rodnom dome v Uhrovci 
(takisto „matičná“) je odliata z bronzu a podľa zreteľnej sig-
natúry ju vytvoril moravský sochár Rudolf Březa.7 Napriek 
neveľkým rozmerom celku technika liatia umožnila členité 
stvárnenie a výrazný efekt: tabuľa má tvar dvojramenného 
(cyrilského) kríža, vyrastajúceho z  naznačeného trojvršia; 
tento celok na vrchnej strane uzatvára rímsa s polkruhovým 

Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach
Poznámky k dejinám sprítomňovania štúrovskej tradície / II. časť

TOMÁŠ KOWALSKI

Kamenárstvo Feigler: Náhrobok Ľ. Štúra v Modre, 1872 (pôvodný). Vľavo 
náhrobok K. Štúra (1811 – 1851), vpravo náhrobok ev. farára P. Zocha (1850 
– 1907). Foto: autor.
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vyklenutím, ktoré rozširuje základný tvar. Nerozsiahla plocha 
umožnila uviesť len stručný nápis s väčším počtom zalome-
ní,8 ale iný, uvádzajúci výrok Ľ. Štúra je osobitne rozvinutý 
po obvode tabule.9 V tvorbe R. Březu nachádzame formálne 
obdobné, hoci monumentálnejšie uplatnenie dvojramen-
ného kríža v stvárnení kamenného náhrobku maliara Alojza 
Kalvodu v Šlapaniciach (ČR, okr. Brno-vidiek), ktorý vytvoril 
roku 1923,10 teda krátko pred vznikom, resp. súčasne s mod-
ranskou tabuľou. 

Širšie, bohato medializované aktivity akademickej mlá-
deže z  Bánoviec nad Bebravou a  Prahy vo veciach vybu-
dovania radu pamätníkov Ľ. Štúra (od roku 1935) možno 
pokladať za jeden z impulzov na postavenie modranského 
pomníka Ľ. Štúra. Podľa niektorých autoriek síce myšlien-
ka pomníka v  Modre, ktorý by sa stal jej symbolom, vraj 
pretrvávala desaťročia, najneskôr od prvej svetovej vojny 
a znela aj počas osláv roku 1924 – organizovaných Maticou 
slovenskou.11 V  skutočnosti ju pestovali iba predstavitelia 
miestneho evanjelického zboru, resp. Združenia evanje-
lickej mládeže, neosvojili si ju však orgány verejnej správy 
mesta či okresu – k jej uskutočneniu sa nepodnikali takmer 
žiadne konkrétne kroky. 

Modranská obecná rada rozvinula aktivitu vo februári 
1935,12 ale navonok až 28. mája 1935,13 keď požiadala Kra-
jinský úrad v  Bratislave o  povolenie celoslovenskej zbierky 
na vybudovanie pomníka Ľ. Štúra a  potom aj o  udelenie 
krajinskej podpory na tento účel. Podľa predstáv mesta sa 
zbierka mala konať v  posled-
nom štvrťroku 1935, pomník 
po nej mal byť vybudovaný 
medzi 1. aprílom až 15. au-
gustom 1936. Krajinský úrad 
zbierku povolil v  postulova-
nom termíne,14 žiadosť o sub-
venciu však 22. októbra 1935 
vrátil a  vyzval Okresný úrad 
v  Modre, aby ju preskúmal 
a  najmä doplnil podstatné, 
teda v žiadosti chýbajúce úda-
je: či sa získavali prostriedky 
formou darov, zbierok a iných 
podpôr, aký je predpokladaný 
rozpočet; aby tiež doplnil plán 
miesta, kde má pomník stáť 
a  fotografiu modelu, oznámil 
meno sochára a  osvedčil, že 
bola vypísaná verejná súťaž, 
a  v  neposlednom rade pred-
ložil aj dobré zdanie referátu na 
ochranu pamiatok na Slovensku. Len takto doplnená žiadosť 
bude môcť byť podaná na rozhodnutie krajinskému výboru, 
ktorý udeľuje podpory na stavbu pomníkov iba v  tom prípa-
de, keď už boli vyčerpané všetky iné možnosti k  dosiahnutiu 
zaokrytia výdavkov.15 Okresný úrad v Modre postúpil vec na 
vybavenie obecnému notárovi, ktorý ale nevedel ju vybaviť, 
keďže ešte ani na model nebola vypísaná súťaž a tým v krátkej 
dobe nebude môcť obstarať žiadané doklady.16

Združenie akademikov bánovského okolia 13. septembra 
1935 oboznámilo správu mesta Modry, že novinár V. H. Kurt-
ha – propagujúci bánovskú akciu v tlači – si dovolí v najbliž-
ších dňoch navštíviť Modru, aby spracoval riport z miesta, kde 

je Ľ. Štúr pochovaný. Bánovské združenie tak-
tiež požiadalo, aby mesto nechalo vyhotoviť 
a zaslať snímku, ktorá by zachytávala hroby 
oboch bratov Štúrovcov.17 Krátko potom 
prijalo modranské zastupiteľstvo osobitnú, 
všeobecne formulovanú žiadosť o podporu 
na vybudovanie pomníka v Bánovciach nad 
Bebravou, obsahujúcu tiež hárky celonárod-
nej zbierky. Rada mesta Modra reflektovala 
výzvu a 25. októbra 1935 schválila príspevok 
pre bánovskú akciu vo výške 30 Kč.18 

Začiatkom novembra 1935 mesto Modra 
sa opäť rozhodlo uctiť Ľ. Štúra, tentoraz for-

mou pamätného dňa, keďže – podľa vlastných slov – Modra 
dosiaľ ešte nepoctila pamiatku Ľ. Štúra tak, ako to jeho hlboký 
národný cit a  veľká jeho práca zasluhuje. Príležitosť k  tomu 
dalo nadchádzajúce 80. výročie Štúrovho úmrtia (12. januára 
1936). Na zabezpečenie oslavy pamätného dňa požiadalo 
riaditeľstvo pôšt a telegrafov o povolenie vyhotoviť pošto-
vú pečiatku na spôsob poštového razítka v Bánovciach n/Bebr. 
v dobe osláv 120-ročných jeho narodenín a používať ju medzi 
12. a 18. januárom 1936.19 

Je pozoruhodné, že agenda mesta Modry sa priamo od-
voláva na predchádzajúce aktivity Združenia akademikov 
bánovského okolia, napokon ešte v  septembri 1935 jeho 

Rudolf Březa: Pamätná tabuľa Ľ. Štúra v Modre na tzv. 
Schnellovom dome, 1924. Foto: autor.

Rudolf Březa: Náhrobok A. Kalvodu v Šlapaniciach pri 
Brne, 1923. Zdroj: Chalánková, 2010, ref. 10.
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zástupcovia kládli veniec na hrob Ľ. 
Štúra, teda venovali pamiatke deja-
teľa svoj deň.20 Pomníkové poduja-
tie Modranov a  etapy jeho vývoja 
bolo chtiac-nechtiac sekundárne 
vo vzťahu k podujatiu iných. Inicia-
tívy v Modre a Bánovciach mali sú-
periaci vzťah napriek deklarovaniu 
vzájomnej podpory (Modra),21 výz-
vam organizovať zbierky na pom-
níky tak, aby vzájomne nekolido-
vali,22 ba aj spojiť obe akcie v jednu 
(Bánovce).23 Nádych konkurencie 
sa niesol celým priebehom mod-
ranskej akcie: porovnávanie bolo 
prítomné v  postojoch tlače repor-
tujúcej o Modre,24 pričom médiá 
ako také vraj zjavne prispievali 
k favorizovaniu Bánoviec.25 Rivalita, 
otázka primárnosti a sekundárnos-
ti tkvela vo vedomí samotných ak-
térov i  externých pozorovateľov.26 
Nedosiahnuté prvenstvo rezono-
valo nakoniec v  modranskej sa-
mospráve, a to napriek konštatova-
niu nám na tom vôbec nezáleží, keď 
bude Štúrov pomník v Bánovciach n/
Bebr. prv odhalený (1936)27 – necelý rok predtým tomu pred-
chádzalo vyjadrenie, že Mesto Modra má vlastne ako prvé po-
vinnosť postaviť pomník Štúrov, lebo Štúr v  Modre žil, zomrel 
a je pochovaný.28

     
Najzásadnejšou formou uctenia pamiatky teda malo byť 

vybudovanie pomníka, na ktorý už mesto žiadalo krajinskú 
podporu. Na zabezpečovanie tejto špecifickej agendy mod-
ranská mestská rada ustanovila 29. novembra 193529 tzv. 
Výbor na postavenie pomníka Ľ. Štúrovi v  Modre, ktorému 
predsedal dr. Otokar Haluzický, v tom roku zvolený starosta. 
Pomníkový výbor pozostával z 24 osôb – členmi boli všetci 
volení funkcionári samosprávy mesta, okresný náčelník, du-
chovní oboch konfesií (rím.-kat. dr. František Štefanec, evan-
jelický a. v. Július Dérer), niektorí učitelia, účtovník a poklad-
ník mesta, riaditeľ pobočky Roľníckej vzájomnej pokladnice, 
ale tiež vedúca pošty, predseda vinohradníckeho spolku, ok-
resný lekár, velitelia četníkov, hasičstva a dokonca aj okresný 
zverolekár.

Prvé tri mesiace roku 1936 priniesli vzhľadom k začína-
júcej „pomníkovej akcii“ určitý paradox: orgány správy mes-
ta vybavovali žiadosť o  príspevok na vybudovanie pomní-
ka Ľ. Štúra v  Bánovciach nad Bebravou, na ktorý osobitne 
vyzýval Krajinský úrad cestou okresných úradov.30 Napriek 
úradne zdôrazňovanému celonárodnému dosahu sa bánov-
ská akcia stala v Modre bezvýslednou, podobne ako prijali 
modranskú akciu v Bánovciach: Pre zbierku na Štúrov pomník 
v Modre nebolo v Bánovciach n/Bebr., ba ani v celom okrese bá-
novskom žiadneho porozumenia a zbierka v meste Bánovce n/
Bebr. zostala bezvýsledná; len mesto Bánovce n/Bebr. poskytlo 
Kč. 30,– a  vzhľadom na to mesto Modra už tiež poskytlo ešte 
v  októbri 1935 príspevok na stavbu Štúrovho pomníka v  Bá-
novciach n/Bebr. Kč. 30,–.31 Celkom súčasne prijalo modran-
ské zastupiteľstvo ďalšiu priamu žiadosť slovenských akade-
mických spolkov z  Prahy – o  podporu pamätnej tabule na 

Slovanskom ostrove. Rada mesta 
Modry na tento cieľ jednohlasne 
schválila podporu vo výške 50 Kč.32

Obraz o  odozve modranskej 
akcie v spoločenskom vedomí inde 
na Slovensku a  o  jej posudzovaní 
vo vzťahu k  bánovskej napokon 
ukazuje vyjadrenie evanjelického 
farského úradu v Kremnici. Tamoj-
ší farár po prijatí výzvy o podporu 
z Modry oslovil náčelníka a  istého 
člena zastupiteľstva kremnického 
okresu. Predstavitelia ju však od-
mietli z  nedostatku prostriedkov, 
ale pokladali aj vec za zbytočnú, 
keďže už odhlasovali väčšiu sumu 
na pomník v  rodisku Štúra postaviť 
sa majúci. Robia tak zásadne nakoľ-
ko pokladajú bánovský pomník za 
celonárodný a  modranský za parti-
kulárny. Robia tak i s inými žiadosťa-
mi, keď sa týkajú totožného cieľa.33

Prvé konkrétnejšie rozhodnutia 
na ceste k  uskutočneniu modran-
ského pomníka prijímal pomníkový 
výbor 20.  mája 1936, a  to nadväz-
ne na odporúčanie jeho výkonnej 

zložky – tzv. pracovného odboru z  predchádzajúceho dňa. 
Predmetom diskusií a zvažovania bolo určiť miesto na pom-
ník. Prevládal názor o  jeho umiestnení v  priestranstve ná-
mestia, ale určitá časť členov presadzovala lokalizáciu v blíz-
kosti evanjelickej fary (a  evanjelických kostolov) na Dolnej 
ulici. Overovacie náčrty riešenia na  oboch miestach výbor 
obstaral u architekta Dušana Jurkoviča.34 Záverom sa pom-
níkový výbor jednohlasne uzniesol postaviť Štúrov pomník 
v Modre na námestí v strede mesta a v blízkosti domu, v ktorom 
Štúr býval a odporúčal to prijať a schváliť i v mestskom zastu-
piteľstve. Tento zákonný orgán skutočne 29. mája 1936 hla-
sovaním dľa mena schválil riešenie navrhnuté pomníkovým 
výborom, pričom v budúcnosti (pri samotnej výstavbe) mali 
byť rozriešené už len čiastkové podrobnosti o presných roz-
meroch pomníka. Zastupiteľstvo súčasne ako určité „potvr-
denie“ jeho výstavby udelilo podporu vo výške 30-tisíc Kč.35

Väčší pohyb vo veci priniesol až záver roku 1936. Pom-
níkový výbor sa 6. novembra uzniesol na  vyhlásení súťaže 
(súbehu) na architektonické a  sochárske riešenie i  na  jej 
podmienkach.36 Vyhlásenie súťaže však zverejnili až kon-
com mesiaca, podľa vlastného rozhodnutia v  periodikách 
Slovenský denník (29. 11. 1936), Slovák (3. 12. 1936), Robot-
nícke noviny, Národné noviny a v úradnom vestníku Krajiny 
slovenskej z 10. decembra 1936. Uzavretie súťaže tak mohli 
plánovať najskôr 31. januára 1937, no  termín nakoniec na 
žiadosť sochárov – Slovákov predĺžili do záveru prvého štvrť-
roku.37 Základné podmienky súťaže skoncipovali podľa pod-
mienok vyzvanej súťaže na pomník P. O. Hviezdoslava v Bra-
tislave (1932), ktoré poskytol jej víťaz J. Pospíšil, pokladajúc 
ich za dostatočné.38 Modrania ich rozšírili o svoju predstavu 
o pomníku: mal byť umeleckým výtvorom jedinečným, akým 
zjavom bol sám Ľ. Štúr. Môže byť stelesnený ako národný budi-
teľ, bojovník za slobodu, ale aj ako vodca mládeže alebo borca 
za zrušenie poddanstva. Čo len jedna časť jeho životného diela 
a zápasu mala byť zachytená výstižne, v konkrétnom okamžiku 

Miroslav Motoška: Súťažný návrh na pomník Ľ. Štúra 
v Modre, 1937. Zdroj: V Modre postavia..., 1937, ref. 24.
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jeho bohatého a vzrušeného života; v kompozícii musí 
Štúr vynikať tak, ako žije pred nami: v zjave čistom, vý-
raznom, povznášajúcom. Stvárnenie malo stelesniť 
nielen predstavu umelca, ale i slovenského národa. Sú-
ťažné pomôcky – situačný plán a fotografiu námestia 
v  Modre si vyžiadali zaslať okrem ďalej uvedených 
finalistov Fraňo Štefunko,39 Ladislav Majerský,40 Mar-
tin Benka (v mene svojho priateľa – sochára), Fran-
tišek Gibala, Jozef Kostka a František Draškovič, Ján 
Hučko, Ladislav Ľudovít Pollák, modranský rodák Ru-
dolf Hornák (spolu s architektom Emilom Bellušom) 
a  Vojtech Ihriský. Žiadosti sochárov českej národ-
nosti sa vybavili v  zmysle vyhlásených podmienok 
súťaže formálnou odpoveďou o bezpredmetnosti.41 
Súťažné návrhy predložilo celkom jedenásť autorov. 

Vyhodnotenie súťaže vykonala 8. apríla 193742 
porota, ktorú tvorili architekt Juraj Tvarožek, riaditeľ 
ŠUR v Bratislave Jozef Vydra, sochár a umelecký po-
radca hl. mesta Prahy Ladislav Šaloun, ev. biskup dr. 
Štefan S. Osuský a sochár, profesor hořickej kameňo-
sochárskej školy Jaroslav Plichta. Pomníkový výbor 
delegoval za členov poroty J. Dérera a  starostu dr. 
O. Haluzického, ktorého uvedení členovia zvolili za 
predsedajúceho. Zásadná časť obsahu zápisnice sa 
paradoxne, na základe predchádzajúcej obhliadky, 
vzťahuje na posúdenie miesta určeného na pom-
ník.43 Naproti tomu výroky o jednotlivých návrhoch 
sú strohé. Do úzkeho kola postúpili Miroslav Motoška, Ladi-
slav Majerský a Ján Koniarek. Prvý z nich ako víťaz získal 2. 
miesto pri neudelení prvého ani tretieho, ostatným finalis-
tom rozdelili iba odmeny. J. Dérer podľa spomienok dcéry 
vraj bol za návrh J. Koniarka44 a skutočne ho svojím spôso-
bom propagoval.45 Pomníkový výbor oznámil redakciám vý-
sledky súťaže i  vystavenie všetkých súťažných návrhov 10. 
a 11. apríla 1937 v telocvični dievčenskej meštianskej školy.46 
Tlač výzvu uviedla formou stručných správ, jedine obrázko-
vý, spoločenský a  kritický týždenník Nový svet publikoval 
obrazovú reportáž, dnes majúcu charakter umeleckohisto-
rického prameňa.47 

Predseda pomníkového výboru dr. O. Haluzický na za-
sadnutí 19. apríla 1937 oznámil, že ohľadom ustálenia defi-
nitívneho miesta pre stavbu pomníka pre rovný počet hlasov 
nemohlo byť v poslednom zasadnutí dňa 13. apríla 1937 roz-
hodnuté, preto bol výbor na dnes znovu zvolaný, aby miesto pre 
stavbu Štúrovho pomníka bolo definitívne ustálené. V diskusii 

najmä predseda výboru presadzoval umiestnenie pomníka 
pri evanjelickej fare, ale menovité hlasovanie prinieslo opäť 
jednohlasné uznesenie postaviť pomník Ľ. Štúrovi na námestí, 
v strede mesta a v blízkosti domu, v ktorom Štúr býval. Za ná-
vrh, aby pomník bol postavený pred ev. farou nehlasoval nikto. 
Dr. O. Haluzický však hlasoval s  výhradou, že z  počiatku bol 
pre to, aby pomník bol pred ev. farou.48 Opakované hlasovania 
s  evidentnou intenciou zmeniť rozhodnutie o  umiestnení 
pomníka predchádzali žiadosti o  dobrozdanie Referátu na 
ochranu pamiatok na Slovensku, ktorý mal posudzovať kon-
krétnejší zámer žiadateľa o priestorovom začlenení pomní-
ka. Rada mesta Modry túto žiadosť podľa výzvy Krajinského 
úradu podala 21. apríla 1937 a  pripojila k  nej plán miesta 
a fotografiu modelu pomníka.49 Priaznivé vyjadrenie pamiat-
kového referátu umožnilo doplniť žiadosť o podporu, pred-
loženú Krajinskému úradu cestou okresného úradu; mesto 
súčasne podľa požiadavky oznámilo výsledok verejnej sú-
ťaže, ktorej víťazný návrh M. Motošku bol poctený cenou 

2 500 korún a už je zadaný 
na realizovanie.50

Súťažou preferovaný ná-
vrh jeho autor doplnil o vy-
žiadanú alternatívu a  10. 
júna 1937 ju predložil pom-
níkovému výboru. Zmena 
sa dotýkala vedľajšieho sú-
sošia, pôvodne zamýšľané-
ho s  osobnosťami Hurbana 
– Francisciho – Daxnera, pri-
čom každá figúra mala ko-
nať pohyb a  hľadieť svojím 
smerom. Podľa rozhodnutia 
poroty sa zmenila aj zostava 
osobností v  prospech troji-
ce Hurban – Hodža – Fran-

Juraj Sládek: Projekt stavby pomníka 
Ľ. Štúra v Modre, 1938. Zdroj: Štátny archív 
v Bratislave, pobočka Modra. Repro: autor.

Situačný plán postaveného pomníka, mierka 1 : 500, 
začiatok roku 1939. Zdroj: Štátny archív v Bratislave, 
pobočka Modra. Repro: autor.
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cisci, zoskupenej pri symbole slovanskej 
lipy a v orientovaní jediným smerom.51 
V začlenení osoby M. M. Hodžu (1811 
– 1870) možno vidieť symbolické napl-
nenie pozvania usídliť sa v Modre, ktoré 
mu adresoval Ľ. Štúr.52 

Pomníkový výbor zisťoval u člena poroty J. Plichtu, či ví-
ťazný návrh je uskutočniteľný v požadovanej cene a či od-
mena pre sochára je primeraná. Plichta listom z 1. júla 1937 
odporučil vyhotoviť dielo v materiáli navrhnutom umelcom 
podľa súťažných podmienok, čím sa má zabrániť dodatoč-
nému zvýšeniu ceny. Poradca by však nevolil kararský mra-
mor: pre túto sochu je dôležitá podoba, ktorú je vhodnejšie 
dosiahnuť modelovaním v hline v mierke 1 : 1 a odliať ju po-
tom v bronze. Postoj a gesto figúry Ľ. Štúra podľa návrhu M. 
Motošku – pokiaľ si posudzovateľ spomínal – sú riešené skôr 
pre bronz, kým mramor je krásny a i nežný, a tým vhodnejší 
na podobizne žien. Kararský mramor nie je vhodný pre naše 
prostredie, vonku trpí; odolnejší pre podnebie je laaský mra-
mor, vyznačujúci sa hrubším zrnom a tvrdosťou.53

Zmluvu o vypracovanie, dodanie a postavenie pomníka 
potom podpísali zúčastnené strany 5., resp. 15. júla 1937. 
Zadávateľ (pomníkový výbor) a sochár dohodli rozčleniť fi-
nancovanie prác na päť splátok, hotové dielo malo byť po-
tom odovzdané do 15. augusta 1938.54 Formulácia zmluvy 
predpokladala vytváranie diela v Bratislave, resp. v dostup-
nej lokalite, keďže mala byť predložená záväzná objednávka 
kararského mramoru a zamýšľalo sa komisionálne overovať 
postup a prevádzanie prác v ateliéru.

Zrejmé nadšenie v Modre muselo začať opadať, keď so-
chár 8. novembra 1937 oznámil pomníkovému výboru, že 

prehliadku doterajšej práce nemôže uskutočniť, pretože nie-
ktoré veci sú len skicové, navyše mal absolvovať dva veľmi váž-
ne súbehy na slovenskom východe, ktoré musia byť dodané.55 
Rozpracované tretinové modely sôch v hline prehliadali po-
rotcovia L. Šaloun a J. Tvarožek v Bratislave 15. a 16. februára 
(bez účasti pomníkového výboru) a potom v Modre 3. marca 
1938. Šaloun podľa J. Tvarožka konštatoval po stránke so-
chárskej, aby majster Motoška opravil na soche vztýčenú ruku, 
– a pri súsoší bola mu opravená figúra bubeníka majstrom Ša-
lounom.56 Pražský sochár vyjadril pomníkovému výboru pre-
svedčenie, že jeho návšteva u majstra Motošku úplne stačila, 
aby sa včas napravilo, čo bolo nutné; ide len o to, aby sochár 
mal dostatok času k  realizovaniu sochy i  skupín, teda prosil, 
aby sa neponáhľalo a ponechalo sa času, koľko bude potrebné. 
Podobne ako Plichta sa obával, ako bude kararský mramor 
vzdorovať podnebiu – pre exteriérové sochy u nás sa použí-
va mramor laaský.57 

Projekt stavby pomníka na účely stavebného konania 
predložil M. Motoška obecnej rade mesta Modry 7. mája 1938. 
Projekt vypracoval architekt Juraj Sládek (1905 – ?). Obaja au-
tori spolupracovali aj pri iných pamätníkových dielach. 

Vtedy už azda začala aspoň 
príprava zhotovenia vlastnej 
sochy Ľ. Štúra a  vedľajších sú-
soší z  kararského mramoru 
priamo v nálezisku tohto mate-
riálu. Podľa definitívnych sad-
rových modelov v  tretinovej 
veľkosti ich vyhotovoval repro-
dukčný kameňosochár Giulio 
Riedler. Vlastná práca bola teda 
zabezpečovaná „treťou rukou“, 
na základe zmluvy medzi M. 
Motoškom a  sprostredkujú-
cou firmou Kameňopriemysel 
O. de Martin (Brno), uzavretej 
10. marca 1938 – presne osem 

mesiacov(!) od podpísania zmluvy medzi M. Motoškom 
a pomníkovým výborom. V septembri 1938 sochár Motoška 
dohliadal v Carrare len celkom záverečnú fázu práce.58 Celá 
sa zdržala, pretože G. Riedler nemal spočiatku k  dispozícii 
vhodné bloky kameňa v potrebnej kvalite, takže ich museli 
najprv vylomiť. Okrem toho podľa sprostredkujúcej firmy O. 
de Martin sa jeden, spolovice už spracovaný balvan rozlomil 
a stal sa nepoužiteľným.59

Nemajúc zrejme podrobné vedomosti o  kararských 
peripetiách mesto Modra začiatkom júla 1938 požiadalo 
okresný úrad o  vydanie stavebného povolenia.60 Staveb-
né konanie na tvári miesta sa uskutočnilo 11. júla 1938 za 
účasti technického oddelenia Okresného úradu v  Bratisla-
ve;61 pritom sa zistila okolnosť zámeru stavby pomníka na 
krajinskom pozemku. Nebolo to však prekážkou na vydanie 
stavebného povolenia,62 len sa uložilo mestu vyžiadať od 
krajinského úradu dodatočný súhlas k postaveniu pomníka na 
tomto pozemku.63 

Napriek prácam a  procesom smerujúcim k  postaveniu 
pomníka neboli všetky okolnosti prijímané jednoznačne. 
Necelý mesiac od stavebného konania 53 obyvateľov mesta 
podpísalo petíciu, ktorou úctivo prosia, aby pomník Ľ. Štúra, 
ktorý má byť postavený na terajšom autobusovom stanovišti, 
umiestnený bol na novom námestí, ktoré vzniká pred novou 
štátnou meštianskou školou, učiteľským ústavom a  budúcim 

Miroslav Motoška – Giulio Riedler – Juraj Sládek 
(arch.): Pomník Ľ. Štúra v Modre, 1937 – 39, čelný 
a bočný pohľad. Foto: autor.
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kultúrnym domom – teda na dnešnom Námestí slobody. Po-
važujeme toto miesto, po primeranej úprave, za najkrajšiu časť 
nášho mesta. Rada mesta Modry 13. augusta 1938 vyzvala 
stavebného podnikateľa J. Horáka, aby nezačínal stavbu zá-
kladu pod pomník, pokiaľ sa vec nerozhodne, lebo proti vy-
danému stavebnému povoleniu verejná mienka je nepriaznivá, 
a susedia nemali príležitosti uplatniť svoje námietky, súčasne 
žiadala i  vyjadrenie pomníkového výboru.64 Mestská rada 
19. augusta 1938 petícii (protestu) obyvateľov nevyhove-
la;65 zdôvodňovala to právoplatným stavebným povolením, 
hrozbou finančnej straty (pokutovania) mesta pri postupe 
v rozpore s ním, ktorú by dalo znášať podávateľom podne-
tu, ako aj prerokovaním a schválením umiestnenia pomníka 
v krajinskom výbore.66  

Architektonické súčasti pomníka (štvorstupňové plató, 
sokle pod sochami) dodal kameňopriemysel Jaroslav Vin-
duška zo Spišských Vlách a  do miesta určenia ich odoslali 
vlakom 28. augusta 1938.67

6. septembra 1938 žiadala obecná rada vyplatenie krajin-
skej podpory, ktorej transakciu sprostredkúval okresný úrad, 
keďže so stavbou pomníka už započali a táto podpora má byť 
stavebníkovi vyplatená hneď po započatí stavby.68 Firma O. de 
Martin odoslanie sôch po železnici oznámila pomníkovému 
výboru telegramom 11. septembra, avšak G. Riedler ozna-
moval to isté až 21. septembra 1938 s  tým, že sa tak stalo 
v  predchádzajúci deň.69 Zásielka bola dopravovaná s  kom-
plikáciami, uviazla na taliansko-rakúskej hranici a neskôr ju 
zadržali aj maďarské úrady (Komárom).70

Situácia sčasti cestujúceho, sčasti rozostavaného pomní-
ka sa opäť komplikovala: deviati členovia zastupiteľstva ve-
dení Jánom Sýkorom (HSĽS) podali 26. januára 1939 staros-
tovi mesta interpeláciu,71 kde tvrdili, že miesto pre postavenie 
pomníka Ľ. Štúrovi bolo ustálené iba výborom pre postavenie 
pomníka, ktorého uznesenie nebolo dodnes obecným zastupi-
teľstvom schválené. V  tieto dni bola do Modry dodaná socha 
a dá sa predpokladať, že v jarných mesiacoch bude postavená. 
Vzhľadom na to, že terajšie miesto vôbec nezodpovie, a v tejto 
veci bola aj podpisová akcia podaná býv. starostovi Dr. Halu-
zickému, v ktorej sa občania protivia proti miestu určenému pre 
pomník, žiadame aby ešte pred postavením bolo rozhodnuté 
o  inom mieste, kým to nebude snáď neskôr vyžadovať veľké-
ho nákladu. Rozhodujúci nedostatok určeného miesta na 
pomník videli v nemožnosti úpravy okolia, kade prechádza 
dobytok a zeleň by bola skoro zničená. Navrhli, aby pomník bol 
postavený buď pred kaplňkou [na Dolnej ulici], alebo aby bol 
vykúpený dom Sam. Bazalíka, ktoré priestory by sa dali zodpo-
vedne upraviť a kde by bolo jedinečné miesto pre túto sochu. 
Okolie novej meštianky žiada upraviť aj krajinský úrad, a preto 
by toto bolo najzodpovednejšie pre dôstojné umiestnenie so-
chy uprostred menšieho parku, ktorého jednak v  meste niet. 
Nateraz len podstavec postaveného pomníka by sa dal ešte 
snadno preložiť s pomerne malým nákladom, avšak už posta-
vená socha a celé premiestnenie by vyžadovalo nákladu asi 25 
– 30.000,– Kč. V prípade zamietnutia aktuálneho návrhu po-
slanci za HSĽS odmietajú hmotnú zodpovednosť za náklady 
plynúce z prehlásenia samosprávy mesta z konca decembra 
1938 (vyžadovaného Krajinským úradom), ktorým sa zavia-
zalo, že prevedie v  budúcnosti hocikedy vlastným nákladom 
premiestnenie pomníka na iné miesto, ak to z komunikačných 
dôvodov bude nutné.72 24. februára 1939 tak zastupiteľstvo 
opäť rokovalo o umiestnení pomníka; mohlo však upustiť od 
rozhodnutia, pretože interpelácia bola napokon vzatá späť.73

Podľa uznesenia pomníkového výboru z 30. mája 193974 
už súrila kolaudácia diela, vykonali ju 7. júna 1939. K tomu 
prizvali niektoré osoby, ktoré ale neposudzovali návrhy na 
pomník a nerozhodovali o víťaznom variante – mali sa zú-
častniť architekt Dušan Jurkovič (podával mienku a  odpo-
rúčania len k variantom umiestnenia pomníka), evanjelický 
biskup dr. Š. S. Osuský a referent Historického odboru Matice 
slovenskej dr. Jozef Cincík. Ten účasť právom odmietol, keď-
že v tejto situácii by mohol brať dielo len na vedomie; a môže 
mať síce poznámky schvaľovacie alebo neschvaľovacie, ale 
nanajvýš technického alebo upravovateľského rázu, a to vo ve-
ciach, ktoré sa podstaty prijatého a už uskutočneného poňatia 
a podania sochára nemôžu týkať. K vysloveniu takéhoto po-
sudku videl aj iné možnosti, než účasť v kolaudačnej, resp. 
schvaľovacej komisii.75 Predmetom kolaudačného posúde-
nia boli skutočne záležitosti jeho okolia (ohrada, výsadba ze-
lene, premiestnenie lampy z úzadia). V záležitosti sochárskej 
práce sa navrhlo pomník dokonale nafotografovať a snímky 
poslať na vyjadrenie L. Šalounovi do Prahy.76 

Spočiatku zamýšľané odhalenie pomníka 18. septembra 
1938, v rámci celoštátnych osláv 20. výročia republiky zne-
možnilo nedokončenie jeho celku77 – pritom predseda vlády 
dr. M. Hodža už prevzal protektorát nad slávnosťou,78 ria-
diteľstvo železníc povolilo 50-percentnú zľavu cestovného 
do stanice Modra-Šenkvice z  miesta bydliska účastníkov79 
a  pomník ako „jubilejný“ nahlásili Slovenskému jubilárne-

Miroslav Motoška – Giulio Riedler: Súsošie J. M. Hurbana, J. Francisciho 
a M. M. Hodžu, 1937 – 1939. Foto: autor.
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mu výboru.80 Odhaľovanie sa teda nemalo explicitne spájať 
s niektorým výročím z biografie Ľ. Štúra – hoci samotný deň 
výročia republiky (28. október) bol dňom jeho narodenia; 
udalosť mala skôr osláviť ideu československého štátu. Aj 
v prípade priaznivých technicko-realizačných okolností tak-
to bezpochyby značne pozmenená interpretácia pomníka 
by napokon bola spochybnená: zásadne nové pomery v štá-
te po Mníchovskej dohode 30. septembra 1938, ale najmä 
po vyhlásení slovenskej autonómie 6. októbra 1938,81 relati-
vizovali význam 28. októbra.82 

30. mája 193983 pomníkový výbor ustálil nový termín od-
haľovania pomníka: 24. jún 1939,84 o 15. hodine, a sformulo-
val aj podrobný program: Privítanie hlavy štátu (zástupcovia 
okresného úradu a  mesta) – spev kandidátov učiteľského 
ústavu (Bože, čos’ ráčil, JKS 524) – otvorenie slávnosti (pred-
seda pomníkového výboru) – slávnostná reč evanjelického 
biskupa dr. Š. S. Osuského – spev kandidátov učiteľského 
ústavu (J. Kadavý: Čo čušíš, Slováku mužný) – reč predsedu 
vlády dr. J. Tisu (v prípade jeho neúčasti reč ministra školstva 
J. Siváka) – prejav zástupcu Matice slovenskej – odovzdanie 
pomníka do opatery mesta – zakončenie slávnosti – hymna 
Hej Slováci.85 Podľa neskoršej retrospektívy udalostí dvaja 
novší členovia výboru na zasadnutí požadovali upustiť od 
účasti evanjelického biskupa. 

Adresár osôb a  združení, ktorých treba pozvať na sláv-
nostné odhaľovanie, vyžiadal pomníkový výbor od 1. zboru 
Slovenskej ligy v  Bratislave. Ligisti poskytli pravdepodob-
ne rozdeľovník k  príležitosti odhaľovania Hviezdoslavovho 

pomníka (1937), už opravený pre dnešné pomery.86 
Dva dni po ostatnom zasadnutí pomníkového výboru 

zrejme vládny komisár mesta Modry sprostredkoval návšte-
vu87 u predsedu vlády Slovenského štátu dr. J. Tisa s cieľom 
pozvať ho a požiadať o prejav na slávnosti. Stretnutia sa zú-
častnil aj predseda HSĽS. Dr. Tiso požadoval, aby sa upustilo 
od slávnostného prejavu evanjelického biskupa, mala úplne 
postačovať reč predsedu vlády. J. Dérer dôvodil, že pri všet-
kých podobných podujatiach odhaľovania pomníkov (Bá-
novce nad Bebravou, Trnava) sa popri prejave predsedu vlá-
dy dr. M. Hodžu viedla aj iná slávnostná reč. Dr. Tiso uviedol, 
že v týchto prípadoch bola osobitná reč skutočne potrebná, 
keďže predseda vlády bol viazaný aj stanoviskom Čechov 
k slovenským veciam; kým on ako predseda slovenskej vlády 
môže hovoriť voľne, tak ako zmýšľame Slováci o  svojej minu-
losti. Podľa J. Dérera by týmto mohlo nastať nežiaduce rozla-
denie či sklamanie slovenskej verejnosti, že na Slovensku sa 
evanjelici nehodnotia tou istou mierou ako katolíci. Pýtal sa, či 
evanjelický biskup nemôže byť uznávaný za celonárodného 
činiteľa, a to ani vtedy, keď ho plne kvalifikuje národný cha-
rakter a literárna činnosť. 

J. Dérer vo svojich opisoch udalostí pre necirkevných 
adresátov nezmienil, že predpoludním pred zamýšľaným 
odhaľovaním pomníka sa mala konať aj vysviacka novej bu-
dovy evanjelického sirotinca, pričom tejto akcii takisto pred-
sedal. To by mohlo určiť konfesionálny rozmer celonárodne 
poňatej pomníkovej slávnosti. J. Dérer v snahe nevyhrocovať 
situáciu tejto akcie priamo u predsedu vlády odvolal otvára-
nie sirotinca.88 Dr. Tiso záverom oznámil, že vec predostrie 
vláde, aby rozhodla o jeho účasti na štúrovskej slávnosti.

7. júna 1939 – v deň vykonania kolaudácie pomníka – ok-
resný náčelník v  Modre si predvolal predsedu pomníkové-
ho výboru na ďalší deň,89 keď slávnosť odhalenia zakázal na 
vyšší pokyn, konajúc to hlasom a pohľadom fašisticko-diktá-
torským.90 Podľa zápisnice pomníkového výboru z  12. júna 
1939 však okresný úrad odhalenie pomníka len odložil na 
neurčitý čas, čo výbor akceptuje, podpísal to aj J. Dérer, hoci 
s poznámkou, že pomníkový výbor sa uzniesol nepovolenú 
slávnosť preložiť na dobu pokojnejšiu, aby účasť verejnosti 
bola čo najmohutnejšia.91  

Napriek turbulentným okolnostiam s  politickým a  kon-
fesionálnym pozadím sa pomník považoval za ukončený. 
Župný výbor v Bratislave začiatkom decembra 194092 povolil 
vyplatiť pomníkovému výboru 10-tisíc Ks, ako podporu na 
uhradenie schodku stavebného nákladu pomníka, s  vyúčto-
vaním do konca marca 1941. Povolenie zdôvodnil úlohou 
župnej samosprávy starať sa o kultúrne záujmy župy a jej oby-
vateľstva.93 Medzi kultúrne záujmy patrí aj výtvarné umenie, 
pomocou ktorého pripomína sa národu slávna minulosť, veľkí 
mužovia jeho, z ktorých čerpá povzbudenia pre budúcnosť. Pre-
to sa má podporovať stavba umeleckých pamiatok a sôch. Už 
predtým vládny komisár mesta Modry, vykonávajúci právo-
moci orgánov samosprávy výmerom z 27. septembra 1940 
prevzal pomník do opatery mesta a vyslovil vďaku všetkým 
členom výboru na postavenie pomníka. Vyzval predsedu vý-
boru Júliusa Dérera odovzdať všetky písomnosti a peňažnú 
hotovosť, súvisiace so stavbou pomníka.94 Správca mesta 
potom zamýšľal vymenovať nových členov pomníkového 
výboru. J. Dérer podal proti rozhodnutiu odvolanie,95 ku 
ktorému okresný úrad žiadal vyjadrenie miestnych orgánov 
Hlinkovej gardy a HSĽS; o celej veci mal potom rozhodnúť 
Župný úrad v Bratislave.96 Ten síce napomenul vedenie mes-

Miroslav Motoška – Giulio Riedler: Figúra Ľ. Štúra a skupina dobrovoľníkov 
v záverečnej etape kameňosochárskej práce, Carrara, 1938. Zdroj: Múzeum 
Ľ. Štúra, Modra. Repro: autor.
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ta, aby pomníkový výbor ponechalo v činnosti, spor-
ný výmer ale nezrušil.97 Vec personálneho obsadenia 
pomníkového výboru zrejme stratila svoju závaž-
nosť, možno aj kvôli zaknihovaniu finančných pros-
triedkov poskytnutých župným úradom v prospech 
mesta,98 nie pomníkového výboru, ktorý síce bol or-
gánom výkonným, ale nedisponoval právomocami 
zákonného orgánu. 

Pomník na modranskom námestí je chránený 
proti priamemu pôsobeniu vplyvov premávky, v mi-
nulosti konávaným trhom a  hnaniu dobytka, a  vô-
bec je vymedzovaný voči okolitému priestoru želez-
nou ohrádkou. Pôdorys pozemku na prednej strane 
vytvára polkruh, celok z  nadhľadu tým pripomína 
heraldický štít. Vlastná ohrádka je zhotovená z kovu, 
jej články vytvárajú sústavu (rad) štylizovaných 
dvojkrížov, prevzatých zo slovenského národného 
symbolu.99   

Miesto pomníka na námestí nebolo stabilné ani 
po skutočnom vybudovaní diela. Svedčí o  tom už 
prvá z  rozsiahlych apológií, ktoré vypracoval J. Dé-
rer ako predseda pomníkového výboru – ohľadom 
premiestnenia pomníka z  námestia na voľný priestor 
k  cintorínu odpovedal okresnému úradu už 23. ok-
tóbra 1942.100 V  tomto liste prvýkrát opísal genézu 
príprav, budovania a  odovzdávania pomníka, pri 
ďalších príležitostiach (1945,101 1947,102 1954, 1956) 
potom pridával opis okolností, ako umožňovala me-
niaca sa politická situácia. 

Prianie členov pomníkového výboru, resp. evan-
jelickej časti obyvateľov Modry, aby pomník Ľ. Štú-
ra bol odhaľovaný za účasti biskupa tejto cirkvi, sa 
naplnilo 14. októbra 1945. Pravda, hlavnými hosťa-
mi celonárodnej slávnosti boli predstaviteľ československej 
vlády (minister Z. Nejedlý), slovenských povereníctiev (L. 
Novomeský),103 zástupcovia Matice slovenskej a  dokonca 
i  zmocnenec Sovietskej armády.104 Faktom však ostáva, že 
uvedené subjekty nemali takmer žiadny podiel na vzniku 
pomníka. Udalosť bola jednou z  vhodných príležitostí ve-
rejného vystupovania predstaviteľov, vymenovaných do 
vrcholných politických funkcií približne pred šiestimi me-
siacmi.105 V rámci tejto slávnosti pomník prevzalo do opatery 
mesto, zastúpené predsedom Miestneho národného výboru 
Viliamom Capkom.106

Okolnosť „prisvojenia“ pomníka komunistickou časťou 
politickej garnitúry ale v  novej situácii po februári 1948 
neznamenala záruku stability pomníka: Priťažujúcimi mali 
byť jednak politické okolnosti vzniku (údajné exponovanie 
predstaviteľov HSĽS a nacionalizmus, resp. protičeské ten-
dencie), samotné sochárske stvárnenie a postoj ústrednej 
figúry, vraj evokujúce gesto gardistického pozdravu „Na 
stráž!“, ale aj autorstvo umelcom, ktorý svoj národ zradil 
a v roku 1945 odišiel s nemeckými okupantmi. Tieto výhrady 
vyslovili J. Dérerovi najprv 7. januára 1954 vedeckí pracov-
níci SAV, filozof Igor Hrušovský (1907 – 1978)107 a literárny 
vedec Karol Rosenbaum (1920 – 2001); ako opatrenie na-
vrhli odstrániť pomník z verejného priestranstva.108 Výhra-
dy potom zopakoval počas štúrovských osláv v roku 1956 
i  povereník školstva a  kultúry Ernest Sýkora, proti tomu 
reagoval J. Dérer z  vlastnej iniciatívy.109 Vtedy sa dostával 
aj do nemilosti cirkevnej vrchnosti, s  výsledkom odňatia 

štátneho súhlasu k  pôsobeniu a  ustanoveniu za duchov-
ného, čím sa 15. novembra 1957 ukončilo jeho modranské 
účinkovanie.110 

Hneď po vojne zamýšľal zanietený J. Dérer nechať pre-
viesť na soche Ľ. Štúra „opravu“, ktorou malo byť skrátenie 
ramena pravej ruky, nie však úplná zmena údajného gardis-
tického gesta (prakticky vlastne nerealizovateľná). Tvorcu 
pomníka vtedy zháňal na slávnosť odhalenia po celej Brati-
slave, ale nie je k nájdeniu. Niet ale ani spoľahlivej správy, kam 
zmiznul: či odišiel s nemeckou, či s ruskou armádou?111 Motoš-
ka sa skutočne vysťahoval z vlasti cez Rakúsko a Nemecko do 
Talianska (Assisi), a napokon roku 1948 do Argentíny. Podľa 
J. Kálmána nemal k  tomu dôvod, politicky sa neangažoval. 
Občiansky postoj možno identifikovať podľa sošky Nedáme 
sa, stvárňujúcej dve alegorické figúry, ochraňujúce štít so 
stredným znakom ČSR. Bola reakciou proti Rothemerovej 
akcii (1927) a predávala sa.112 Krivdilo by sa, ak by sme toto 
politikum ponímali len ako zámienku na zabezpečenie zá-
robku. Politický vývoj nasledujúcich dvoch desaťročí zrejme 
priniesol modifikáciu umelcovho postoja.113 

Spoločenská obroda a  politické uvoľnenie v  šesťdesia-
tych rokoch znamenali prinajmenšom zmiernenie názoro-
vých tendencií predchádzajúceho obdobia. Nesporne aj 
to umožnilo orgánom vtedajšieho okresu Bratislava-vidiek 
pomník spolu s  ďalšími pamiatkami štúrovskej histórie 
v Modre, zapísať v roku 1963 do štátneho zoznamu kultúr-
nych pamiatok.114 Azda symbolickým spôsobom sa tak zavŕ-
šilo úsilie jeho agilného budovateľa, ktorý v tom roku odišiel 
spomedzi živých.

Ján Koniarek: Súťažný návrh na pomník Ľ. Štúra v Modre, 1937. Zdroj: AVU SNG. 
Repro: autor.
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Ako sme uviedli, na získanie a posúdenie viacerých mož-
ností umeleckého riešenia pomníka Ľ. Štúra v  Modre bola 
vypísaná súťaž. Tým sa jeho umelecká genéza odlišuje od sú-
dobých „štúrovských“ diel, zakladaných slovenskou akade-

mickou mládežou (Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Devín). 
Poznáme teda skutočný pomník, ako ho vytvoril M. Motoška 
(s korekciami L. Šalouna), ale aj návrh od priekopníka novo-
dobého slovenského sochárstva, trnavského Jána Koniarka 
(1878 – 1952).115 Základné rysy štyroch ďalších návrhov mož-
no identifikovať podľa časopisecky publikovaných alebo ar-
chívnych snímok, predstavu o piatom z celkom jedenástich 
návrhov poskytuje autorský opis samotného sochára a kon-
text jeho komornej plastiky. 

Koniarkov variant sa vyznačuje najmä horizontálnosťou 
usporiadania hmôt na nevysokej podnoži. Ústrednú figúru 
Ľ. Štúra pritom umiestňoval pod úrovňou sprievodných pos-
táv – slovenského oráča, kľačiaceho zástavníka a stojaceho 
povstalca s puškou. Sochár ju pritom zapájal do deja a tým 
rozširoval ikonografický obsah: Ľ. Štúr ako učiteľ mal viesť 
dolu schodmi mládenca – žiaka, hovoriť s ním, symbolicky 
ho smerovať k  vzdelaniu.116 Komponovanie celku pomníka 
na stupňovitej podnoži (sokli) a utváranie dejových vzťahov 
medzi ústrednou figúrou a  postavami viacčlennej štafáže 
je znakom Koniarkových monumentálnych diel (pomník 
A. Bernoláka, Trnava, 1936/1937), iných súťažných návrhov 
(pomník P. O. Hviezdoslava pre Bratislavu, 1932) a takto kon-
cipoval tiež diela, skutočne realizované len v obmedzenom 
rozsahu (pomník J. Hollého v  Borskom Mikuláši, okr. Seni-
ca, 1928/1929). S  prihliadnutím na sochárom uskutočne-
né pomníky je zrejmé, že päť figúr modranského pomníka 
zamýšľal vyhotoviť v  bronze, čím presahoval možnosti za-
dávateľa. Pravdepodobne len málo konvenovala v  zásade 
„nepomníková“ myšlienka nezvýrazňovať osobnosť Ľ. Štúra 
na vysokom podstavci,117 a vôbec nezobrazovať jeho osobu 
v  energickom geste, ale v  pokojnej polohe učiteľa so žia-
kom. Obdobnú predstavu v auguste 1936 (tri mesiace pred 
vlastným vyhlásením modranskej súťaže) zverejnil predseda 
bánovskej akcie dr. J. Tiso: ...čo by sme i chceli, nevieme si [Ľ. 
Štúra] ináč predstaviť než v  postoji povzbudzujúceho peda-
góga v kruhu rojčivých mladíkov tým svojím známym heslom: 
Pracovať a  menej troviť a  viacej tvoriť.118 Je možné, že túto 
interpretáciu poznal J. Koniarek, ale najmä stavebníci mod-
ranského pomníka, ktorí by sotva mohli pripustiť realizáciu 
predstavy propagovanej predstaviteľmi „konkurenčnej“ 
pomníkovej akcie. Materiálovo-technické nároky a  snáď aj 
ideovo-interpretačné súvislosti museli potom zákonite viesť 
k uprednostneniu návrhu od iného sochára.119 

L. Majerský (1900 – 1965) a  jeden z  finalistov V. Ihriský 
(1899 – 1988) predložili v  zásade príbuzné návrhy: Figúru 
Ľ. Štúra v pokojnom postoji umiestnili na vysoký podstavec 
hranolového tvaru. Ľ. Štúr podľa Ihriského mal byť dyna-
mizovaný vypnutím hornej časti tela, odhodlaným pooto-
čením hlavy a  pohľadom k  diaľave. Ihriský navrhoval širšie 
vymedzenie štvorcovej plochy pomníkového pozemku, kým 
Majerský (v  spolupráci s  arch. J. Mergancom) sa uspokojil 
s  menším záberom priestoru. Jeho kompozíciu pomníka 
mala dopĺňať alegorická figúra, prichádzajúca vzdať hold 
k vlastnej soche na podstavci. Jeden z najmladších účastní-
kov súťaže R. Hornák (1911 – 1965) stvárnil Štúra v živom ges-
te burácajúceho vodcu ozbrojených dobrovoľníkov (zástav-
ník, povstalec s puškou), celkový pohyb i predpaženie pravej 
ruky mali naznačovať smerovanie boja či zápasu. Trojfigurál-
nu skupinu umiestňoval na jediný kubický podstavec.120 

J. Kostka (1912 – 1996) navrhoval postavu Ľ. Štúra obklo-
piť bronzovými reliéfmi Poézie, Sna a Piesne, mali vyjadrovať 
kus tvorivého a  citového života národného buditeľa a  dávať 

Vojtech Ihriský: Súťažný návrh na pomník Ľ. Štúra v Modre, 1937. Zdroj: 
V Modre postavia..., 1937, ref. 24.

Rudolf Hornák: Súťažný návrh na pomník Ľ. Štúra v Modre, 1937. Zdroj: 
AVU SNG. Repro: autor.
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možnosť bohatého plastického rozvinutia. Azda mali tiež byť 
určitým vyvážením podania Štúra ako odbojného človeka, 
svetového rozhľadu, neľakajúceho sa žiadnych prekážok. 
Celok uvažoval postaviť na kamenné plató, zapustené do 
trávnikového okolia.121

F. Štefunko (1903 – 1974) uvažoval zobraziť Ľ. Štúra v cel-
kom pokojnom postoji stojacej figúry, s  rukami zloženými 
pred telom. Podobu intelektuála – vzdelanca mala potom 
dopĺňať samostatná alegorická skupina Poznania (Múdros-
ti), osadená pred podstavcom v popredí.122 

Zaznamenávame tiež významnú kompozičnú odlišnosť 
medzi Motoškovým skutočne realizovaným dielom a  sú-
ťažným návrhom: Trojicu štúrovcov (na pravej strane celku) 
v  pôvodnom návrhu predsúval do popredia, kým skupina 
dobrovoľníkov roku 1848 mala stáť v  úzadí – súsošia mali 
byť umiestnené na protiľahlých stranách nároží pomníko-
vého celku (v pozdĺžnom smere). Gesto Ľ. Štúra malo dávať 
rozhodný pokyn, veliť k nástupu dobrovoľníkov do boja,123 čím 
vo vzťahu k  usporiadaniu figurálnych skupín malo zmysel 
a  logiku. Kľačiaci dobrovoľník s  bubnom mal zdola lojálne 
vzhliadať na Ľ. Štúra. Nie je známy dôvod zmeny usporiada-
nia vedľajších súsoší, obsiahnutej v projekte pomníka od J. 
Sládka. V jej dôsledku ústredná socha neburcuje nikoho, vy-

svetľuje sa len ako rečnícky postoj s horlivou gestikuláciou,124 

a oddaný bubeník hľadí do oblohy, úplne mimo rámca kom-
pozičného celku a horizontu diváka.  ■

* ŠTÚR Ľudovít. Spevy a piesne. Turčiansky Sv. Martin, 1929 (= Spisy Ľudovíta 
Štúra, zv. prvý), s. 127; ŠTÚR, Ľudovít. Básne. Dielo v piatich zväzkoch, zv. IV., 
Pripravil Jozef Ambruš. Bratislava, 1954, s. 31, 292.
1 Prehľad podávajú ŠULLA, Pavol. Pamätné miesta Ľudovíta Štúra v Modre. 
In Vlastivedný časopis, XIV, 1965, č. 4, s. 155-157; PAVÚKOVÁ, Oľga. Modra 
Ľudovíta Štúra. Sprievodca po pamätných miestach Ľudovíta Štúra v  Modre. 
Modra, 1983; ŽUDEL, Juraj – DUBOVSKÝ, Ján a  kol. Dejiny Modry. Modra, 
2006, s. 268-271 (O. Pavúková); JANČOVIČOVÁ, Viera – ERDELSKÝ, Karol. Pa-
mätné tabule a pomníky na území Modry. Modra, 2008, s. 13-22; HRDLOVI-
ČOVÁ, Sylvia. Okruh Ľudovíta Štúra. Sprievodca po štúrovských pamätníkoch 
v Modre. Modra, 2014.
2 J. M. Hurban v liste Danielovi Slobodovi z 3. 9. 1851, publikovaný In: Sbor-
ník Matice slovenskej, II, apríl – jún 1924, zošit 2, s. 93 (list č. XI); ŽUDEL, DU-
BOVSKÝ, 2006, ref. 1, s. 254, 297.
3 PAVÚKOVÁ, 1983, ref. 1, s. 31-33; HERUCOVÁ, Marta. Pochované ilúzie. Ná-
hrobky našich literárnych klasicistov a romantikov. In Historická revue, XVIII, 
2007, č. 2, s. 32-33; ŠIMKO, Miroslav. Prechádzka po modranskom cintoríne. 
Modra, 2014, s. 5, 110-111, 124.
4 Projekt náhrobku sa zachoval v Archíve Matice slovenskej, Martin, inv. 
č. MS I., 2174. Reprodukciu projektu zverejnila výstava Ľudovít Štúr (1815 – 
1856) – reformátor slovenskej spoločnosti, SNM – Historické múzeum, Brati-
slavský hrad, 29. 1. 2015 – 17. 1. 2016; súčasne ju publikoval autor výstavy 
KOMORA, Pavol. Prvý pomník Ľudovíta Štúra z  roku 1872 v Modre. In Pa-
miatky a múzeá, 64, 2015, č. 3, s. 59-62.
5 Vytesaný je dátum * 22. okt. 1815, hoci v projekte (ref. 4) je správny údaj 
„* 28. okt. 1815“. Omyl preukazuje, že kamenár nevnímal zákazku ako výni-
močnú; navyše prišla po viac ako desiatich rokoch od smrti pochovaného 
a zadali ju nepríbuzenské osoby, ktoré asi neuplatňovali reklamáciu. 
6 ŠULLA, 1965, ref. 1, s. 155 (autor koriguje chybné dáta uvádzané nápi-
som [ref. 8] na údaj podľa historickej skutočnosti); PAVÚKOVÁ, 1983, ref. 1, 
s. 37-39. 
7 Autora tabule neuvádza žiadny(!) z autorov miestopisnej literatúry (ref. 1), 
na výstave (ref. 4) panel č. 16 s reprodukciou tabule uvádza atribúciu „autor 
neznámy“.
8 V / tomto / dome / býVal / ĽUdeVÍt / ŠtÚR / V Rokoch / 1850-1856. 
9 „my stali / sme si do / slUžby dUcha – a pReto mUsÍme / pRejsť ce- / stU žiVota / tRnistÚ“ – Nápis 
v kaligraficky štylizovanom písme začína na spodnom ramene kríža vľavo 
a končí posledným slovom na trojvrší. Prameň výroku – list J. M. Hurbanovi 
z 18. 4. 1853 (por. I. časť tohto článku, ref. 62) bol napísaný pravdepodobne 
v tomto dome. 
10 K osobnosti R. Březu najpodrobnejšie CHALÁNKOVÁ, Hana. Sochař Rudol 
Březa (1888 – 1955). Bakalárska práca, Filozofická fakulta Univerzity Palac-
kého v  Olomouci, Olomouc, 2010 (modranskú tabuľu autorka neuvádza 
v sochárskom œuvre).

11 KODAJOVÁ, Daniela. Posmrtný život Ľudovíta Štúra. In MIHALKOVIČOVÁ, 
Beáta (ed.). Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. Zborník z vedeckého 
seminára konaného v  dňoch 28. a  29. októbra 2010 v  Modre. Modra, 2012, 
s. 233; HRDLOVIČOVÁ, Sylvia. Pamätník Ľudovíta Štúra na námestí v Modre. 
In Tamže, s. 245; HRDLOVIČOVÁ, Sylvia. Pamätník Ľudovíta Štúra na námestí 
v Modre. In Historika, 2013, č. 2, s. 34.  
12 SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra, fond Júliusa Dérera (ďalej len 
„MĽŠ, f. Dérer“), č. A-3/2013 – Mestský úrad v Modre, č. 6012/1935 z 3. 10. 
1935: Naša akcia pre postavenie pomníka Ľ. Štúrovi začala už vo februári 
[1935] ... obec je na to už prichystaná a má v rozpočte určitú čiastku na pom-
ník. Pomník sa bude stavať až v roku 1936, poneváč jednotlivé práce (vypísanie 
súbehu atď.) nemôžu sa previesť v krátkej dobe.   
13 MĽŠ, f. Dérer, č. A-128/2013 – Obecná rada mesta Modry, č. 2718/1935 
z 28. 5. 1935. 
14 MĽŠ, f. Dérer, č. A-129/2013 – Krajinský úrad v  Bratislave, č. 164.113/8-
1935 z 26. 7. 1935.
15 MV SR, Štátny archív v  Bratislave, pobočka Modra (ďalej len „ŠA Ba, p. 
Mo“), fond Obvodný notársky úrad v Modre (ďalej len „f. ObNÚ Mo“), kr. 36 
– Krajinský úrad v Bratislave, č. 291.734/6-1935 z 22. 10. 1935, podľa odpisu 
Okresného úradu v Modre, č. 14797/1935 z 12. 11. 1935.
16 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 36 – Obecné notárstvo pre mesto Modra 
a okolie, č. 7176/1935 z 2. 1. 1936. 
17 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 36 – Združenie akademikov bánovského 
okolia, č. 38-š.14/35 z 13. 9. 1935. 
18 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 36 – Združenie akademikov bánovského 
okolia, č. 104-š.76/1935 z  25. 9. 1935; Obecná rada mesta Modry, č. 446.
rada./1935. 
19 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 36 – Mestský úrad v Modre, č. 6964/1935 
zo 7. 11. 1935. MĽŠ, f. Dérer, č. A-96/2013 – Riaditeľstvo pôšt a telegrafov 
Bratislava, č. 249-IV-1936 z 3. 1. 1936. 
20 MĽŠ, f. Dérer, č. A-113/2013 – Združenie akademikov bánovského okolia, 
č. 301/35, bez dátumu. 
21 MĽŠ, f. Dérer, č. A-3/2013 – Mestský úrad v Modre, č. 6012/1935 z 3. 10. 
1935: Mesto Modra bude vždy podporovať akciu p.t. akademikov v Bánovciach 
n/Bebr. a dúfa, že vzájomnou podporou sa v tento vznešený cieľ obojstranne 
podarí.
22 MĽŠ, f. Dérer, č. A-113/2013 – Združenie akademikov bánovského okolia, 
č. 145-š.117/1935 z 28. 9. 1935.
23 MĽŠ, f. Dérer, č. A-113/2013 – Združenie akademikov bánovského okolia, 
č. 301/35, bez dátumu: Konštatujeme, že náš návrh spojiť obe akcie ste vôbec 
nevzali v úvahu a nedávate nám na ňu odpoveď. 
24 [autor neuvedený]: V Modre postavia Štúrov pomník. In Nový svet, XII, 1. 
máj 1937, č. 17 – Prvý pomník Štúrovi postavili v Bánovciach. Táto okolnosť 
v nemalej miere rozrušila obyvateľstvo slávneho mesta Modry, ktoré akosi cíti-

Fraňo Štefunko: Súťažný návrh na pomník Ľ. Štúra v Modre, 1937. Zdroj: 
AVU SNG. Repro: autor.
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lo, že predsa má len k Štúrovi bližšie vzťahy, ako iné kraje. No a netrvalo to dlho, 
ctihodní Modrania sa vzchopili a láska k pamiatke [na Ľ. Štúra] ... i svätá úcta 
k tradícii urobila zázrak [...]. 
25 DÉRER, Július. Štúrove jubileá a naša evanj. cirkev. In Cirkevné listy, 50, ap-
ríl 1936, č. 8, s. 166-167, uviedol: Čo sa ,prvého‘ pomníka Štúrovho týka, tam 
sa nenápadne síce, ale veľmi divné zjavy odohrali. Favorizovanie bánovského 
pomníka na celej čiare a  zatískanie pomníka modranského zase len každým 
možným spôsobom ... prišli [ako] prekvapenia a  záhady nevysvetliteľné. Slo-
venské časopisy, ktoré pred tým, i  potom tak horlivú propagandu robili pod-
nikaniu v Bánovciach, náš ohlas ani len neuverejnili. Ani autonomistické [...], 
ani noviny československého smeru. Napísal som potom propagačný článok, 
zaslal ho do Slovenského denníka. Uverejnili z neho všetko spolu 1/6 čiastku, 
aj to čo najdrobnejšími literami, a na poslednej strane, temer medzi inzerátmi, 
aby výzva nikomu nenapadla. (Autor zmieňuje článok DÉRER, Július. Štúrov 
pomník v Modre. In Slovenský denník, 20. 11. 1935, č. 266, s. 5.) 
26 Na výčitku, publikovanú v Cirkevných listoch, že prvý pomník idú postaviť 
v Bánovciach, teda že pomníkovú akciu vedú katolíci. Prečo si na to nezmysleli 
evanjelici? Prečo sme pripustili, aby pri prvom pomníku Štúrovom katolíci boli 
vedúcimi, a  my evanjelici len vedenými?, modranský evanjelický farár uvá-
dzal: Zapozdili sme sa. Národovcovi Štúrovi rozhodne evanjelickí Slováci mali 
stavať prvý pomník, pritom však poukazoval, že akciu mohol iniciovať niek-
torý zo štyroch evanjelických spolkov alebo združení. – DÉRER, 1936, ref. 25.    
27 MĽŠ, f. Dérer, č. A-113/2013 – Rada mesta Modry, č. 3403/1936 zo 7. 6. 
1936.
28 MĽŠ, f. Dérer, č. A-3/2013 – Mestský úrad v Modre, č. 6012/1935 z 3. 10. 
1935. 
29 MĽŠ, f. Dérer, č. A-85/2013 – Zápisnica napísaná dňa 7. decembra 1935... 
(prvá schôdza pomníkového výboru); tiež HRDLOVIČOVÁ, 2012, ref. 11, 
s. 245.
30 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 37 – Krajinský úrad v Bratislave, č. 43.502/6-
1936 z 21. 2. 1936, podľa odpisu Okresného úradu v Modre, č. 2814/1936 
z 28. 2. 1936. 
31 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 37 – Obecné notárstvo pre mesto Modra 
a okolie, č. 729/1936 z 13. 3. 1936; č. 1716/1936 z 18. 4. 1936. 
32 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 37 – Štúrov jubilárny výbor v Prahe, bez čísla, 
z 3. 3. 1936; Obecná rada mesta Modry, č. 83.m.r./1936 z 13. 3. 1936. 
33 MĽŠ, f. Dérer, č. A-65/2013 – Farský úrad evanjelickej a. v. cirkvi v Kremni-
ci, č. 145/1936 z 23. 6. 1936.
34 MĽŠ, f. Dérer, č. A-130/2013 – list D. Jurkoviča, zo 14. 5. 1936.
35 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo, kr. 37 – Zápisnica napísaná 20. mája 1936...; 
Obecné zastupiteľstvo mesta Modry, č. 38.zast./1936 a č. 53.zast./1936 z 29. 
5. 1936 (obe podľa odpisov zo 7. 7. 1938); tiež HRDLOVIČOVÁ, 2012, ref. 11, 
s. 246-247.
36 HRDLOVIČOVÁ, 2012, ref. 11, s. 248, vyhlásenie súťaže uvádza „v júli 1936“.
37 Požiadavku formuloval sochár Ladislav Majerský v liste z 5. 12. 1936 (MĽŠ, 
f. Dérer, č. A-56/2013); obával sa tiež zákulisného manipulovania, aké spre-
vádzalo iné súťaže či priame zadania. Pozri tiež Slovák, 10. 1. 1937; Národné 
noviny, 15. 1. 1937 a 12. 2. 1937.
38 MĽŠ, f. Dérer, č. A-60/2013. – Naproti tomu Združenie slovenských umel-
cov namietalo neregulárnosť súťaže, svojvoľnosť znenia vyhlásených pod-
mienok, nepostupovanie podľa celoštátnych, vydaných umeleckým Syndi-
kátom a odborovou organizáciou v Prahe; tým súťaž mala vlastne slúžiť za 
plášť pri vymáhaní subvencií – Robotnícke noviny, 34, 7. 4. 1937, č. 79, s. 3.   
39 MĽŠ, f. Dérer, č. A-203/2013 (poštová karta podaná na prepravu 4. 12. 
1936). Štefunko súčasne vyjadril kritiku proti „zadným dvierkam“ pomníko-
vého výboru, ktorý podľa podmienok ponechal si právo rozhodnúť o zadaní 
stavby pomníka, bude sa ale snažiť použiť práce prvou cenou poctenej. Sochár 
uviedol: – Nerobíte dobre, pretože podmienka vrhá tieň na porotu, ktorá má 
návrhy posudzovať; ako by si nevedela vybrať súci návrh. Odporúčal preto an-
gažovať do poroty súcich a nestranných odborníkov ako poradcov.
40 MĽŠ, f. Dérer, č. 200/2013. L. Majerský v  liste J. Dérerovi z  10. 12. 1936 
kritizoval nedostatočnosť vymedzených propozícií; podľa neho mali zadá-
vatelia vyjadriť, aké chcú znázornenie, dať aspoň vedúcu myšlienku; či veľkou 
sochou, alebo alegorickou; či má byť sprevádzaná reliéfmi; aký materiál sa 
má, ba musí použiť; v  akej miere sa majú podať súťažné návrhy. Autor zve-
rejnených pokynov sa podľa Majerského príliš povrchne stará o takúto veľkú 
sochársku udalosť, alebo mu veľmi nezáleží na soche, viac na peniazoch, ako 
je to obyčajným, všedným zlom. [...] Avšak, teraz je na Vás rad, aby ste ráčili 
o dobré stránky sa starať a nedovolili, aby sa vec tak zvrhla, ako v Bánovciach, 
kde akciu p. Kurtha riadil. Bude to doklad večného znenia, ako sa socha nesmie 
a nemá robiť. Šťastie, že tá je na takom mieste Slovenska, kde iba veľkou náho-
dou zablúdi cudzinec, ale vo Vašom mestečku je to pravý opak, tam veľmi často 
prichádzajú ľudia na dobré vínko a preto je v záujme dobrej a šľachetnej veci, 
aby Štúrov pomník v Modre bol čo najkrajší a umelecky hodnotný.  
41 Oznámenia o peňažnej zbierke, ale aj o vyhlásenej súťaži však prinášala 
i česká tlač – napr. Národní politika, 18. 11. 1936. 
42 MĽŠ, f. Dérer, č. A-85/2013 – Zápisnica napísaná dňa 8. apríla 1937.
43 MĽŠ, f. Dérer, č. A-200/2013: O vhodnosti [miesta] sa názory členov veľmi 

rôznili. Odborníci poroty navrhujú výboru, aby uvažovali o umiestnení pomní-
ka na inom, kľudnejšom a vhodnejšom mieste, ktorý javí sa pri druhej alterna-
tíve navrhnutej p. architektom Jurkovičom z dôvodov, že priestranstvo toto je 
kľudnejšie a je možno vytvoriť ho na osu. Tiež ako jednej aj druhej strany dos-
táva sa do stredu priestoru uličného. Zo severnej strany je orámovaný stromo-
radím. Pohľad na pomník bude priaznivejší, zvlášť od smeru kostolného a pro-
tiľahlej ulice. Pre toto miesto hovorí dôvod ten, že orámovanie parkom celého 
pomníka je výhodnejšie a  priestornejšie, poneváč má ako šírku, tak aj hĺbku. 
Tiež okolie (kostoly) je monumentálnejšie. 
44 DÉRER, Július. Pamiatka najsmutnejšia. Liptovský Mikuláš, 2012, s. 70 
(E. Dérerová).
45 Chcel by obrátiť pozornosť na túto sochu tých, ktorí na iných miestach Slo-
venska sa zaoberajú s  myšlienkou postaviť Štúrovi sochu. Nech prijmú tento 
návrh a budú mať skutočne myšlienkove bohatý pomník... – cit. podľa článku 
V Modre postavia..., 1937, ref. 24.
46 MĽŠ, f. Dérer, č. A-230/2013 – Výbor pre postavenie pomníka Ľ. Štúrovi, 
bez čísla, z 8. 4. 1937. 
47 V Modre postavia..., 1937, ref. 24.  
48 MĽŠ, f. Dérer, č. A-85/2013 – Zápisnica napísaná dňa 19. apríla 1937; tiež 
ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo (odpis zo 7. 7. 1938). 
49 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo – Rada mesta Modry, bez čísla, z 21. 4. 1937.
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55 MĽŠ, f. Dérer, č. A-48/2013 – list M. Motošku z 8. 11. 1937.
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57 MĽŠ, f. Dérer, č. A-123/2013 – list L. Šalouna z 26. 2. 1938. 
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ti, že sochár od čias zranenia na fronte prvej svetovej vojny v Haliči-Volyni 
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67 MĽŠ, f. Dérer – list firmy Jar. Vinduška, čs. kamenopriemysel Spišské Vla-
chy, z 27. 8. 1938. 
68 ŠA Ba, p. Mo, f. ObNÚ Mo – Obecná rada mesta Modry, č. 5937/1938 zo 
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10. 1938) ustanovilo, že štátny sviatok v uvedený deň bude uctený prácou 
a nevzťahujú sa preň ustanovenia o nedeliach.
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105 MĽŠ, f. Dérer, č. A-225/2013. Povereník SNR pre školstvo a osvetu L. No-
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č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
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pred bojom (SNG, P 412) a Oráč (SNG, P 1846; GJK Trnava, S 124, P 215), pozri 
BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Zuzana (ed.). Ján Koniarek – súborné dielo. Katalóg 
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Slovensko má v kampanologických souvislostech zvlášt-
ní postavení. Dějiny zvonařství tu zatím skončily po roce 

1945 znárodněním trnavské fischerovské dílny a ukončením 
jejího provozu na počátku padesátých let. V diecézích nepů-
sobí kampanologové, není tu zvonařská dílna ani řemeslně 
vyspělá odborná firma, která by se specializovala na údržbu 
a opravy zvonů nebo jejich restaurování. Důvod tohoto sta-
vu leží v době minulé. V druhé světové válce na Slovensku 
nedošlo k plošným rekvizicím zvonů jako ve všech středo-
evropských zemích, ale meziválečný i  starší zvonový fond 
byl, až na některé výjimky, ponechán v provozu. V těch kra-
jích, kde ve věži přece jen bylo prázdné místo, stačili v rám-
ci Československa nové, poválečné objednávky pokrýt do-
davatelé čeští nebo moravští. Potřeba odborného přístupu 
a dlouhodobých řešení vyvstala až v posledních dvaceti le-
tech, v nichž se současně, spíše neúspěšně, experimentova-
lo s automatizací pohonu zvonů a opravami vlastními silami.

Praktická stránka slovenské kampanologie je tedy stále 
v počátcích, respektive v etapě nového startu, po šedesáti-
letém poválečném intermezzu. Oproti tomu poznání samot-
ného předmětu kampanologie, tedy slovenského zvonové-
ho fondu, a zkoumání dějin zvonařství na slovenském území 
se může pyšnit – a ukáže se to zejména ve srovnání s okolní-
mi zeměmi – vynikajícími výsledky. Zakladatelská role a zá-
sluha o tyto výsledky zde jednoznačně připadá jubilantovi, 
jemuž je toto tematické číslo věnováno, levočskému rodá-
kovi PhDr. Jurajovi Spiritzovi (nar. 18. 12. 1935). Chceme-li 
jeho osobu a dílo vyjádřit v básnické zkratce paronomatic-
ké figury, pak tedy takto: Spiritza – Spiš – Spiritus movens. 
Všechna tři slova spolu souvisejí, a co se týče zvonů, vypoví-
dají více než cokoli jiného.

Jubilantova první kniha Spišské zvony, vydaná roku 1972 
v dnes běžném, tehdy však minimálním nákladu 650 výtisků, 

a založená na několikaletém terénním průzkumu provádě-
ném od poloviny 60. let, se rychle stala základním a jediným 
oborovým kompendiem, podobně jako byla v Čechách kni-
ha o  pražských zvonech zpracovaná Ludmilou Kybalovou. 
Samotný katalog starých zvonů na Spiši by autor, v  době, 
která zvonům nepřála, považoval za nedostačující, a proto 
už tehdy v  knize obsáhl i  biografická hesla zvonařů a  po-
dal zasvěcený úvod do problematiky, založený i na znalos-
ti německých a maďarských prací. Silnou stránkou knihy je 
dodnes konfrontace výsledků průzkumu s archivními mate-
riály. Za tři roky následoval reprezentativní formát publikace 
Podoby starého Spiša – pod titulem se skrýval stručný výklad 
o  středověké zvonařské dílně mistra Konráda ve Spišské 
Nové Vsi doprovázený velkoformátovými fotografiemi, svým 
pojetím, koncepcí i výtvarným zpracováním unikátní.

Množství dílčích odborných studií, spolu s  impulsem 
daným listopadovým převratem roku 1989, umožnilo 
soustředit pozornost na další potřebné projekty a věnovat 
se i činnosti, která je pro každý obor nejdůležitějším živným 
pramenem, tedy pedagogické práci. Přičemž nemyslíme 
přímo akademickou výuku; v  jubilantově případě to byla 
konzultační činnost a  iniciace vzniku závěrečných vysoko-
školských prací, které v krátkém časovém úseku podrobně 
zdokumentovaly zvony v  celé čtvrtině všech slovenských 
okresů. Dlouhodobý biografický zájem jubilantův o zvonař-
ské dílny působící na Slovensku vyústil roku 2002 propo-
jením a  shrnutím dílčího bádání do Biografického slovníku 
zvonolejárov činných na Slovensku v  druhom tisícročí. Nové, 
rozšířené a doplněné vydání, připravené pro rok 2016, bude 
znovu významným a záviděníhodným příspěvkem k bádá-
ní o  slovenském a  zároveň maďarském, polském i  českém 
zvonařství.

Široce založené úsilí, aktivity, rozsáhlé výsledky a  pro-
myšlené podněty Juraje Spiritzy padly během plynoucího 

Slovenské zvony  
v historických souvislostech

RADEK LUNGA

Spišská Nová Ves. Zdroj: Archív PÚ SR, sign. V 10911.
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času na úrodnou půdu – to přesvědčivě dokládá toto tema-
tické číslo věnované zvonařským památkám. Je v něm po-
kračování, inspirace, rozvedení tématu, ale i kritický pohled 
zpět a  nové impulsy zvenčí. Hlavním důvodem, proč jsme 
se rozhodli tento odborný gratulační svazek jubilantovi při-
pravit, je uznání a ocenění jeho důležité práce na poli výzku-
mu zvonů a zvonařství a poděkování za to, že se o výsledky 
svého výzkumu vždy chtěl, ať už veřejně nebo soukromě, 

podělit. To vždy s  vědomím horizontu kampanologického 
oboru, který sice není nijak oficiálně konstituován a skládá 
se z přístupů a výsledků jednotlivých historických disciplín, 
hudební nauky, liturgiky i teologické vědy, ale přeci jen stále 
tvoří komplexní předmět neutuchajícího zájmu. Důkazem 
toho, že jubilantovo snažení mělo a má příznivý účinek na 
jeho současníky i pokračovatele, jsou následující texty. Pře-
jeme příjemné a potěšující čtení!

Zvonice v Poprade-Spišskej Sobote. Zdroj: Archív PÚ SR, sign. A 1307/6-7.

Zvonice v Kežmarku. Zdroj: Archív PÚ SR, sign. V 5041.
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Slovenský zvonový fond ještě neznáme v  celé jeho šíři. 
To je radostné a nadějné, protože na badatele v  ději-

nách zvonařství stále čekají nové objevy. Jak je celoživotním 
mottem Juraja Spiritzy: „Chceme-li zvony chránit, musíme je 
nejdříve poznat.“ Pokusili jsme se porozhlédnout se po těch 
úplně nejstarších památkách, protože jejich bližší časové 
i autorské zařazení je nejvíce složité.

Dochovaných zvonů ulitých do roku 1500 (poté jich začí-
ná exponenciálně přibývat) je odhadem něco přes 100 kusů, 
což je přibližně 1,5 % celkového počtu zvonů na Slovensku. 
Převážnou většinu z nich najdeme na východním Slovensku 
v oblasti Spiše, Šariše, Gemeru, Abova a Zemplína (40 % je 
jich v Prešovském kraji, 24 % v Košickém kraji). Popsat a za-
řadit všechny je zatím nemožné. V  následujícím textu pro-
to chceme upozornit jen na několik vybraných zajímavých 
zvonů nebo dokonce celých jejich souborů, které můžeme 
přijmout za důstojné reprezentanty zvonařství starší doby 
a na něž by se měla zaměřit zvláštní po-
zornost památkové péče.1

Provenienční těžiště skupiny nejstar-
ších zvonů ze 14. a 15. století tvoří Spiš-
ská Nová Ves se zvonařskou dílnou mistra 
Konráda a dílnami jeho následovníků.2 
V rámci střední i východní Evropy se těší 
výjimečnému postavení – budeme v této 
době jen těžko hledat tak produktivní 
dílnu, s  kovolitecky, výtvarně i  hudebně 
kvalitními výrobky, jichž – zvonů i  křti-
telnic – se dochovalo tak velké množ-
ství. Tato výroba ve stále se zvětšujícím 
geografickém záběru zpřístupnila zvony 
pro široký okruh objednavatelů. Nešlo už 
o  jednotlivé zvony menších nebo střed-
ních rozměrů, jak je nalézáme na ostat-
ním slovenském území, v Čechách nebo 
Polsku, ale o po všech směrech reprezen-
tativní velké zvony (o průměru větším než 100 cm, s laděním 
g1 a  nižším). Jak svědčí např. dochované zvony v Tvarožné, 
Poprade-Matejovcích nebo Spišské Kapitule, nebylo pro spiš-
skonovoveské zvonaře problémem dodat najednou celé hu-
debně sladěné soubory (dvojice až čtveřice) zvonů nebo tyto 
soubory doplňováním dalších zvonů postupně vytvářet. To 
bylo výjimečné i proto, že v  té době pořizování celých sou-
borů nebylo pravidlem a zvony plnily svou funkci především 
v samostatném používání.

Zvonařské výrobky spišskonovoveské dílny – bronzo-
vé kostelní zvony a křtitelnice – zachované dnes na území 

Slovenska, Maďarska a Polska, představují a ce-
lonárodně reprezentují významnou součást 
středoevropského kulturního dědictví. Svým 
významem je můžeme přirovnat k  dílům mis-
tra Pavla z Levoče. Právem jsou proto tématem 
nejrůznějších projektů a  výzkumů. V  letech 
2007–2009 to byl slovensko-maďarský projekt, 
jehož úkolem bylo kromě dokumentace těchto 
zvonařských památek vyhodnotit aktuální stav 
jejich zachování a podmínky památkové ochra-
ny a prevence.3 O několik let později (2013) byly 
zvony z dílny Konrádovy a jeho pokračovatelů 
natočeny a představeny na rozhlasových vlnách 

v cyklu „Naše zvony a ich zvonári“ (Radio Lumen),4 v němž 
byl kromě kulturně historických a památkových souvislostí 
položen důraz i na podporu tradice ruční obsluhy zvonů na 
Slovensku.

***
Tradičně se za nejstarší slovenskou zvonařskou památku 

určenou pro kostel a církevní použití5 považoval zvon z kos-
tela Všech svatých v Ladicích (okr. Zlaté Moravce), datovaný 
v literatuře do roku 1231, i když většinou s pochybami. Tento 
zvon je skutečně o tři sta let mladší – z roku 1531.6 Badatele 

Nejstarší slovenské zvony v souvislostech 
památkové péče

RADEK LUNGA
JURAJ GEMBICKÝ

Kostel sv. Štefana, Poprad-Matejovce. 
Foto: Archív PÚ SR, Slováková, 2006.

Obr. 1. Poprad-Matejovce, sanktusová věž kostela, zvon 
odhadem z 3. třetiny 13. století. Foto: Juraj Gembický, KPÚ 
Košice, 2013.
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dosud mátla archaická podoba číslice 
pět v dataci, která vzdáleně připomíná 
dvojku, a svůj podíl měla i silná tradice 
ústního podání a  přesvědčení o  stáří 
a výjimečnosti zvonu, dané jeho neob-
vyklým tvarem.

Nejstarší zavěšený slovenský zvon 
oproti tomu žádné datování nenese a je 
jen nenápadným svědkem doby posled-
ní třetiny 13. století, do níž můžeme jeho 
vznik položit.7 Je zavěšen v  sanktusové 
věži kostela sv. Štefana Kráľa v  Popra-
du-Matejovcích, má tón cca g2, průměr 
51,5 cm, tloušťku věnce 4,4 cm a hmot-
nost cca 100 kg (obr. 1). Lze se domnívat, 
že patřil k původnímu vybavení kostela 
nedlouho po jeho vzniku a  zprvu byl 
zavěšen ve věži. Jeho stáří odhadujeme 
podle úzkého, vypouklého čepce a cel-
kového tvaru zvonu, který je výrazně 
protáhlý, a teprve v oblasti věnce, odděleného trojicí linek, 
se rozšiřuje do stran. Nad přechodem čepce do stěn je po 
obvodu ústupek, též základ koruny je na malém stupínku. 
Korunu bohužel zvon nemá (v minulosti byla uražena). Pod 
horním okrajem je do zvonu vyryt kříž a dva znaky, vzdáleně 
připomínající alfu a omegu, umístěné v ose na protilehlých 
stranách. Jinou výzdobu zvon nenese. 

Spolehlivě datovanou zvonařskou památku známe až 
z poloviny 14. století. Je to zvon z roku 1358 z kostela sv. Ma-
túša v obci Babiná (okr. Zvolen), o průměru 75 cm (obr. 2), 
s  latinským nápisem v gotické majuskuli. Koruna odpovídá 
době vzniku; párová ucha jsou od sebe poměrně vzdálena. 
Nápis je ve dvou řádcích ( tečka v úrovni střední linie,  
anděl nebo světec s pozdviženou rukou,  kříž),8 ohraniče-
ných dvojicemi tenkých linek:

   IOHANNES  MARCVS  LVCAS  MATHEVS /   
ANNO  DNI   M°  C°CC°  LVIII°  IO°  BAP

Věnec je oddělen silnější linkou a pod věncem je zvon oz-
doben netypickým pásem složeným ze spojovaných malých 

kosodélníčků. Olámaný a  poškozený 
dolní okraj svědčí o  nešetrné mani-
pulaci se zvonem v  minulosti; hovořil 
by i pro jeho přenesení z  jiné lokality, 
čímž by se i  vysvětlil zdůrazněný sva-
tojanský patronát v  nápise. Autora 
zvonu neznáme a neumíme ho zařadit 
ani k některému známému okruhu. Je 
to prozatím – při současném stavu po-
znání – nejstarší známý datovaný zvon 
na Slovensku.

Zvon je na ruční obsluhu, ale 
z  důvodu usnadnění zvonění byl pře-
věšen na zalomený závěs svařený 
z  ocelových nosníků a  srdce bylo při-
poutáno k  podlaze. Zvon se nehoupe 
v  plném výkyvu, ale naráží do srdce. 
Jde o nevyhovující opatření a můžeme 
jen doufat, že se najdou prostředky na 

obnovu zvonové soustavy, jež zahrne vrácení zvonu na rov-
nou dubovou hlavu a montáž správného srdce. 

Zvon z  Kysaku (okr. Košice-okolie) je datován rokem 
1375 a byl největším zvonem kostela sv. Kataríny Alexandrij-
skej; s tónem cca g1, průměrem 107 cm, hmotností cca 900 
kg (obr. 3).9 Má korunu se šesti uchy zdobenými vpředu dvo-
jicí plastických oblounů, párová ucha jsou od sebe odklo-
něna do strany, od středního sloupku vybíhají žebérka. Jed-

Obr. 2. Babiná, zvon z roku 1358 v dřevěné zvonové stolici, na novodobém 
ocelovém závěsu. Foto: Peter Kajba, KPÚ Banská Bystrica, 2010.

Kostel sv. Matúša, 
Babiná. Foto: Archív 
PÚ SR.

Kostel sv. Kataríny 
Alexandrijskej, Kysak. 
Foto: Archív PÚ SR, 
H. Fialová, 1955.

Obr. 3. Kysak, zvon z roku 1375. Foto: Juraj Gembický, KPÚ Košice, 2007.
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nořádkový nápis v gotické majuskuli je umístěn po obvodu 
horního okraje a symbolicky propojuje čepec s tělem zvonu. 
Vprostřed zvonu obíhá esovitě prohýbaný vinný stonek s lis-
ty uzavřený v dvojlinkách. Věnec je oddělen silnější linkou. 
Nápis ( kříž s čtveřicí srdcí vložených mezi jeho ramena,  
lilie ve stylizovaném, doprava pootočeném srdci):

 ANNO  DOMINI  MILESSIMO  CCCLXXV  O REX

Konstrukce zvonu, jeho výtvarné zpracování a rok výro-
by ho dovolují spojit přímo s mistrem Konrádem ze Spišské 
Nové Vsi. Na úkor modlitby „O rex gloriae“ upřednostnil zvo-
nař rozvedenou dataci a v souvislosti s tím nám poskytl důle-
žitý záchytný bod pro hodnocení ostatní zachované spišsko-
novoveské dílenské produkce, která v naprosté většině není 
datována a  časově je rozprostřena od poloviny 14. století 
až do konce první třetiny 16. století. O  přesnější datování 
starších zvonů se níže v textu pokoušíme, avšak s vědomím 
toho, že jde v mnoha případech jen o východisko diskuse. 

Některé tvary koruny se neproměněné používaly v průběhu 
mnoha desetiletí a stejně tak typ písma v nápise je jen rela-
tivní pomůckou, vzhledem k tomu, že gotická majuskula se 
na slovenských zvonech vyskytuje v průběhu celých cca 150 
let, dlouhou dobu pak souběžně s gotickou minuskulou.10

Ze skupiny starých zvonů vybočuje, především ojedině-

lým formulářem svého nápisu, ale i  použitou sadou písma, 
anonymní a nedatovaný větší zvon Urban na věži kostela sv. 
Vavrinca v Brutovcích (okr. Levoča).11 Neobvyklost a výjimeč-
nost nápisu – nejen jeho obsah, ale i provedení: dvojité dříky 
ozdobného patkového písma s perlami, vybraného z několika 
různých sad, které jako by ani nebylo určeno k výzdobě zvonu 
– jako by poukazovala spíše na starší dobu vzniku, cca 2. třeti-
nu 14. století; čistota provedení a tvarosloví některých písmen 

však mohou hovořit pro dobu až 
o sto let mladší (obr. 4).

Ucha šestiuché koruny, 
usazené na základu pozvolně 
přecházejícím do čepce, jsou 
vpředu ozdobena oblounem. 
Nahoře umístěný jeden řádek ná-
pisu v gotické majuskuli, začína-
jícího pod nepárovým uchem, je 
uzavřen ve dvojicích úzkých linek 
( kříž,  tečka v úrovni střední 
linie):

 ECE  CRVCEM  
DOMIMI  VGITE  
TIMPISTKTESGITETIMSTIAIQI

Zatímco v  první části nápisu 
je zřejmé, že zvonař užil počá-
tek exorcistické formule „Ecce 

crucem Domini, fugite partes adversae“ k  zapuzení ďábla 
a zlých sil,12 v druhé části už slova nejsou oddělována a slila 
se v nesrozumitelný, enigmatický text.

S  jedinečností a vzácností této památky kontrastuje její 
špatný technický stav: bez jakékoli izolační vložky je zvon 
přitažen k rovnému ocelovému závěsu, je vsazeno nevhod-
né tyčovité srdce s imitací pěsti a zvon je poháněn elektro-
motorem přes dva převody na plochý ocelový kotouč, který 
je prostřednictvím ocelového svařovaného kloubu pevně 
spojen s pákou umístěnou na závěsu zvonu. O přirozeném 

rytmu zvonění zde nemůže být 
řeč a zvon se zbytečně poškozuje. 

Za upozornění stojí zajímavý 
gotický zvon, o  průměru 67 cm 
a hmotnosti cca 230 kg (obr. 5), 
z věže kostela Povýšenia Sv. kríža 
v Považanech (okr. Nové Mesto 
nad Váhom). Dosud však nebyl 
blíže zkoumán, a nelze se proto 
odpovědně vyjádřit k době jeho 
vzniku. Můžeme zatím počítat 
s  2. polovinou 14. století.13 Do 
kostela, postaveného až roku 
1830, byl přenesen z  neznámé, 
snad některé sousední lokality. 
O  nešetrném zacházení, vláčení 
po zemi a neopatrném transpor-
tu svědčí olámaný dolní okraj. 
Tento zvon bohužel v  minulosti 

padl za oběť Pozdechově úpravě, byla mu odříznuta koru-
na, a neznáme tedy jeho celkovou podobu. Neuměle pro-
vedené linky ohraničující nápisovou pásku i nápis samotný 
poskládaný z jednotlivých liter nakřivo umístěných a odchy-
lujících se od základní linie svědčí spíše o příležitostné práci 
vagantního zvonaře než o zkušeném výrobci.

Obr. 5. Považany, část nápisu na zvonu odhadem z 2. poloviny 14. století. 
Foto: Ivan Radimák, KPÚ Trenčín, 2011.

Kostel sv. Vavrinca, Brutovce.  
Foto: Archív PÚ SR, 1960.

Kostel Povýšenia Sv. kríža, Považany. 
Foto: Archív PÚ SR.

Obr. 4. Brutovce, počátek nápisu na zvonu z 2. třetiny 14. století(?).  
Foto: Peter Glos, KPÚ Prešov, 2005.
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Dosud blíže neprozkoumanou památkou je zvon 
z věže kostela sv. Ondreja apoštola v obci Víťaz (okr. Pre-
šov), o  průměru 61 cm a hmotnosti cca 180 kg (obr. 6).14 

Jeho vznik jsme původně předpokládali již ve 14. století, 
ale podle typu písma, který neznámý kovolitec použil, ho 
musíme posunout možná na konec 15. století, pravděpo-
dobněji však až do 1. třetiny 16. století. Dvě ucha koruny 
(jedno čelní a  jedno párové), vyrůstající z  nerovného zá-
kladu šikmo přecházejícího do čepce, jsou uražena. Pod 
horním okrajem obíhá řádek nápisu složeného z majuskul-
ních a kapitálních písmen, ohraničený hrubě zpracovanými 
dvojlinkami. Tzv. enigma-
tický nápis je tvořen drob-
nými písmeny, vysokými 
1,5 cm, řazenými bez ja-
kéhokoli smyslu. Některá 
písmena jsou převrácena. 
Čtení je nejisté ( tečka 
na střední linii):

IBLV  PVLSHPLS  
SEEAIMMET  SIRLEOESC 
 TINNIPRANSVRIS  CE-
RATARISBIHITVRRAAVVSI-
CIMR

Kromě širší linky oddě-
lující věnec zvon nemá žádnou výzdobu.

Cenným souborem ze starší doby je trojice zvonů z věže 
kostela sv. Mateja v  Tvarožné (okr. Kežmarok). Největší 
zvon, o průměru 125 cm a hmotnosti cca 1400 kg, se svým 
pojetím blíží výše zmíněnému zvonu v Kysaku a nebudeme 
se mýlit, označíme-li za výrobce stejného kovolitce (mistra 
Konráda); vznik pak můžeme umístit do doby 4. čtvrtiny 
14. století. Zvon má mohutný a objemný zvuk, zní v tónu f1 
a v charakteru svého překrásného hlasu je typickým repre-
zentantem středověkého spišskonovoveského zvonařství. 
Jeden řádek majuskulního nápisu, umístěný na pomyslné 
hraně horního okraje, obsahuje začátek latinské modlitby ( 
kříž,  medailón s Kalvárií,  medailón s okřídleným lvem, 
 medailón s okřídleným býkem; všechny o prům. 2,6 cm):15

 O REX  GLORIE  VENI  CVM PACE C

Stejně jako v Kysaku je nápis uzavřen v dvojlinkách a na-
hoře blízko něj obíhá po obvodu čepce ještě jedna dvojlin-
ka; takto vzniklá prázdná úzká páska posloužila v Kysaku pro 
umístění zkracovacích znamének. Výzdobu zvonu obohacu-
je trojice čtvercových plaket s Kalvárií (Ukřižovaný s Pannou 
Marií a sv. Janem; rozměry 5 × 5 cm) umístěná v odstupech 
nad středním pásem esovitě prohýbaného stonku s vinnými 
listy, uzavřeného v dvojlinkách (obr. 7A). 

Druhý, střední zvon, o  průměru 105,7 cm a  hmotnosti 
cca 1000 kg, v 80. letech pukl a roku 1991 byl nahrazen no-
vým; starý zvon získalo do sbírek Západoslovenské múzeum 
v  Trnavě. Koruna je zdobena plastickým dvoupramenným 
dolů otevřeným pletencem, pod horním okrajem je jeden 
řádek gotického majuskulního nápisu v linkách ( kříž):

 S V M L A N O P A V S E T O B P V S O R E A E T R V E T

Nápis s 28 literami můžeme považovat za enigmatický 
– nedává smysl.16 Datace zvonu je obtížná, řídit se můžeme 
v podstatě jen typem písma, s přihlédnutím k výrazně zp-
racované koruně. Vznik zvonu klademe na přelom 14. a 15. 

století; pochází od jiného výrobce než zvon největší.
Třetí, nejmenší zvon v Tvarožné má tón b1, průměr 88 

cm a hmotnost cca 460 kg a je pojat ve stejném stylu jako 
zvon největší. Tvar koruny, umístění prázdné nápisové pásky 
s jednou přidanou horní dvojlinkou, ale též hlas zvonu napo-
vídají, že jde také o výrobek spišskonovoveské dílny, zřejmě 
ze stejné doby jako zvon největší.

Podobný soubor zvonů jako v Tvarožné nalézáme v sa-
mostatně stojící zvonici u kostela sv. Štefana Kráľa v Popra-
de-Matejovcích. O starobylém sanktusníku byla již zmínka 
výše. Největší zvon (Veľký), z  dílny pokračovatelů mistra 

Konráda, je z  přelomu 14. 
a 15. století, má tón e1, 
průměr 126 cm a  hmot-
nost cca 1500 kg. Nápis je 
v  gotické majuskuli, slova 
oddělována medailóny 
(prům. 2,6 cm) usazenými 

– stejně jako jednotlivé litery – na podkladové destičce ( 
Kalvárie,  Zvěstování,  anděl,  okřídlený býk):17

 O REX  GLORIE  VENI  CVM  PACE  GOT  DER  
SEI  MIT  VNS

Jde o  jeden z prvních dokladů užití němčiny ve zvono-
vém nápise, v němž se tradiční latinský obrat ke Kristu Králi 
spojuje s  německou modlitbou (a  zároveň symbolickým 
překladem starozákonního hebrejského jména Emanuel). 

Obr. 6B. Víťaz, zvon z 1. třetiny 16. století, celkový pohled. Vrstva patiny 
a oxidačních nánosů způsobuje, že nápis je téměř nečitelný. Na těle zvonu 
jsou vidět stopy toho, jak byla při výrobě zvonu štětcem nanášena izolační 
vrstva mezi jednotlivými díly formy. Patrné je sekundární poškození dolního 
okraje zvonu. Foto: Slávka Hudáková, KPÚ Prešov, 2005.

Obr. 6A. Víťaz, detail nápisu na zvonu. 
Foto: Peter Glos, 2015.
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Vzhledem k tomu, že jde o nápis kom-
binovaný z latiny a němčiny a dodatko-
vá modlitba se zdá být jen rozšířením 
základního nápisu prostřednictvím 
zvonařovy intence, nemáme obavy 
datovat zvon do starší, výše uvedené 
doby. Koruna zvonu byla v  minulosti 
poškozena18 a  sekundárně celá od-
straněna. Zvon byl původně k dubové 
hlavě přitažen pomocí skob provleče-
ných šesti vyvrtanými otvory v  čepci. 
Po převěšení na zalomený ocelový zá-
věs byl základ koruny v nedávné době 
bohužel seříznut do roviny a přišroubo-
vána nová, kruhová koruna.

Z doby po polovině 14. století snad 
pochází prostřední zvon (Obedňajší) 
z dílny mistra Konráda, který má tón h1, 
průměr 80 cm a hmotnost cca 310 kg. 
Ucha koruny jsou v dolní části prohnu-
tá a  z  přední strany čtyřhranná, zvon 
nemá nápis a je ozdoben pouze silnější 
linkou oddělující věnec.

Nejmenší zvon (Bľankáč) je z  celé 
trojice zřejmě nejmladší, jak můžeme 
usuzovat z jeho tvaru i podle poměrně 
rozměrné koruny, ozdobené vpředu 
svislými oblouny, která se používá na-
dále i  během 15. století. Pod horním 
okrajem je linkami vymezena prázd-
ná nápisová páska. Zvon má tón cis2, 
průměr 72 cm a hmotnost cca 230 kg. 
I jeho výrobcem byla spišskonovoveská 
zvonařská dílna.

Celý soubor v  Matejovcích byl roku 
1981 doplněn jedním novým zvonem 
gis1, ulitým Josefem Tkadlecem st. v jiho-
moravském Halenkově u Vsetína, a vznik-
la tak zajímavá čtveřice e1-gis1-h1-cis2, 
tvořící krásný motiv nazývaný dle středo-
věké mariánské antifony Salve Regina.

Dosud nepříliš připomínaný byl zvon z  kostela Najsvätej-
šej Trojice ve Vyšném Kubínu (okr. Dolný Kubín), s tónem cis2, 
průměrem 74 cm a hmotností cca 290 kg. Řadíme ho do okru-
hu výrobců ze Spišské Nové Vsi a datujeme do 3. čtvrtiny 14. 
století. Má šestiuchou korunu s uchy zdobenými svislým oblou-
nem v linkách, uspořádanými na půdorysu hvězdy, pod horním 

okrajem obíhá řádek nápisu v  gotické 
majuskuli (obr. 8) uzavřený v dvojlinkách 
( medailón s okřídleným býkem nebo 
lvem,  medailón s  Kalvárií; všechny 
o prům. 2,6 cm):19

 O REX  GLORIE  VENI  CVM  
PACE  

Výběr nejstarších zvonů zakonču-
jeme nedatovaným a anonymním zvo-
nem Sv. Štefan z  jižní věže Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnavě, o průměru 103,5 cm 
a  hmotnosti cca 680 kg, pocházejícím 
odhadem z  poslední čtvrti 14. století. 
Řádek nápisu v gotické majuskuli, uza-
vřeného v  provazcích, obsahuje latin-
skou modlitbu ( kříž,  dvojtečka):20

 O REX  GLORIE  XPE  VENI  
CVM  PACE

Tento zvon se jeví jako dochovaný 
solitér z  blíže neurčené, snad západo-
slovenské dílny. Ušlechtilý tvar, kvalita 
odlitku a  zvláště zvukový obraz svěd-
čí o  tom, že jeho autor řemeslo dobře 
zvládl. Ucha koruny jsou v  horní části 
zdobena lomeným úhelníkovým orna-
mentem, vpředu jsou bez výzdoby.21 
Zvon je jinak ozdoben pouze linkou 
oddělující věnec.

***
Zvonů v  15. století významně při-

bývá a  do jejich nápisů proniká mno-
hem častěji než v  předchozím století 
údaj o roku vzniku. Zatímco v minulosti 
měla navrch ochranná funkce nápisu, 
je nyní položen větší důraz i na funkci 
sdělovací a na specifické vyjádření úcty 
k  Božím osobám, Panně Marii a  svět-
cům. Přesto i v této době jsou dochova-

né zvony poměrně heterogenní skupinou a  je obtížné jed-
notlivá díla přiřadit konkrétnímu výrobci. Jako by městské 
dílny s regionálním dosahem, běžné v této době například 
v Čechách a na Moravě, zůstávaly ve stínu silné spišské do-
davatelské tradice.

Jako ukázkového zástupce mnoha nedatovaných a ano-
nymních pozdně go-
tických zvonů můžeme 
vybrat zvon z  Jastra-
bé (okr. Žiar nad Hro-
nom), o  průměru 74 cm 
a hmotnosti cca 270 kg 
(obr. 9).22 Korunu zvonu, 
umístěnou na nápadně 
vysokém, sešikmeném 
základu, zdobí nahoru 
otevřený dvoupramenný 
pletenec uzavřený v  pro-
vazcích. Pod horním okra-
jem je řádek latinského 
nápisu v kultivovaně pro-Obr. 8. Vyšný Kubín, nápis na zvonu z 3. čtvrtiny 14. století; jeden řádek 

rozdělen do dvou navazujících částí. Frotáž: Juraj Gembický, KPÚ Košice.

Obr. 7. Dvě podoby plakety s kalvárským výjevem. 
A – Tvarožná, největší zvon z 4. čtvrtiny 14. 
století, plaketa postavená na pásu prohýbaného 
vinného stonku s listy, uzavřeném v dvojlinkách; 
B – Michalovce, zvon z roku 1436, Ukřižovaný se 
skupinou truchlících postav, orámovaná plaketa 
zdola přiražená k trojlince ve střední části zvonu. 
Foto: Juraj Gembický, KPÚ Košice, 2007 a 2009.

A

B

Kostel Najsvätejšej Trojice, Vyšný 
Kubín. Foto: Archív PÚ SR, 2007.
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vedené gotické minuskuli ( kříž), složený z dvou modliteb 
a sanktusového hymnu:

 maria  sis  nobis  propicia  o rex  glorie  veni 
 cvm  pace  osanna  in excelsis

Výzdobu doplňuje už jen dvojlinka oddělující věnec 
a  hladká obruba dolního okraje. Zatím i  tento zvon zůstá-
vá ojedinělým dílem neznámého kovolitce, a  chceme-li 
ho časově blíže zařadit, pak snad do 3. čtvrtiny 15. století. 
Technický stav zvonu není uspokojivý. Je zavěšen na zalo-
meném ocelovém závěsu, s elektromotorem, srdce je napev-
no upoutáno k podlaze, takže zvon do něj při zvonění vráží, 
namísto aby se zvonem opisovalo normální dráhu výkyvu.

Ušlechtilý tvar má nedatovaný umíráček o  průměru 33 
cm, zavěšený ve věži (původně usazen v  jižním okně věže) 
kostela sv. Bartolomeja v  Prievidzi (obr. 10). Upomíná na 

tvarosloví starších zvonů. 
Základ čtyřuché koruny, 
mezi jejímiž uchy vybíhají 
žebérka, pokrývá celý če-
pec a  po obvodu je ohra-
ničen linkou. Pod horním 
okrajem je v ploše, bez vy-
mezujících linek, rozloženo 
s  velkými odstupy deset 
gotických minuskulních 
písmen ( kříž):

 ave maria cy

Všechna písmena jsou 
zrcadlově převrácena. 
Není pochyb, že nápis je 

začátkem modlitby „ave 
maria gracia plena“ a  pís-
mena „cy“ jsou snad frag-
mentem z  jejího  třetího 
slova. Přestože se zvon 
v  literatuře datuje do roku 
1451,23 domníváme se, že 
je o několik desetiletí starší, 
a mohl být zhotoven už na 
počátku 15. století. 

Z  oblasti Zemplína po-
chází dvojice zvonů z  Mi-
chalovců a  Malčic. Oba 
v svém nápisu obsahují do-
micil uvedený v maďarštině (de nagmihal, de malca). Zvon 
v Michalovcích z roku 1436 ve věži kostela Narodenia Panny 
Márie, s tónem a1, průměrem 92 cm a hmotností cca 470 kg, 
má nápis v gotické minuskuli, psaný souvisle, bez oddělová-
ní slov, pouze na začátku je trojice dělicích značek ( vzhůru 
směřující okřídlený šíp,  dvojitý kříž na gotickém štítku,  
lilie):

   anno domin millesimo cccc xxx vi fvsa est ista 
campana ad honorem marie virginis de nagmihal

Koncepce výzdoby s jedním řádkem nápisu nahoře a ve 
střední části zvonu umístěnou oddělovací trojlinkou, k  níž Obr. 9. Jastrabá, anonymní zvon odhadem z 3. čtvrtiny 15. století.  

Foto: Barbora Glocková, KPÚ Banská Bystrica, 2001.

Obr. 10. Prievidza, umíráček z věže 
kostela sv. Bartolomeja, počátek 
15. století. Foto: Lukáš Grešner 
(z archivu Barbory Matákové), 
2011.

Kostel sv. Bartolomeja, Prievidza. Foto: 
Archív PÚ SR, Peter Fratrič, 2000.

Kostel sv. Michala Archanjela, Jastrabá. 
Foto: Archív PÚ SR, Jozef Kosák, 1960.
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jsou zdola v  odstupech přiraženy tři 
obdélné plakety s Kalvárií (6,2 × 5,5 cm; 
skupina postav pod křížem – liší se od 
plaket užitých např. na největším zvonu 
v Tvarožné; viz obr. 7B) a věnec se zlo-
mem je oddělen silnou linkou, umož-
ňuje autorství připsat spišskonovoves-
ké dílně. V  jejím kontextu je ojedinělá 
výzdoba koruny zvonu, jejíž ucha jsou zdobena trojicemi lilií 
střídaných se stylizovanými kříži.

Podobně výtvarně zpracován je zvon z roku 1448 z kos-
tela sv. Štefana kráľa v Malčicích (okr. Michalovce). Má tón 
cis2, průměr 72 cm a hmotnost cca 220 kg. Koruna je zdo-
bena prožlabováním a svislými oblounky. Také on má jeden 
řádek nápisu v  gotické minuskuli (obr. 
11), se slovy oddělovanými znamén-
ky ( kosodélníkový nodus s  horním 
a  dolním výběžkem,  dvojitý kříž na 
gotickém štítku):24

 anno  domini  milesimo  cccc 
 xxxx  viii  ladislavs  de malca  

Určení doby vzniku je obtížné 
u zvonů, které nenesou žádný nápis ani 
reliéf a  výzdoba je redukována jen na 
naznačení nápisové pásky a popř. hori-
zontální členění linkami ve střední části 
zvonu a nad věncem. Vypuštění nápisu 
je v mnoha případech zřejmě úmyslné, 
zvláště v  produkci spišskonovoveské-
ho autorského okruhu. Patří sem např. 
zvony bez nápisu z  Čečejovců, Janíku, 
Kravan u  Popradu, Mlynice, Podolín-
ce, Popradu-Matejovců, Spišské Kapi-
tuly, Strážek a Tvarožné. Zvonař zde rezignuje na sdělovací 
i  ochrannou funkci nápisu, která byla rezervována pouze 
pro zvuk zvonícího zvonu, a v souladu s tím pokládá důraz 
především na akustickou stránku. Z  hlediska výrobce, ale 
ani objednavatele nápis nebyl zapotřebí. Jsou případy, jako 
Spišská Kapitula, kde se dochoval zvon s nápisem (datovaný 
1426) i bez nápisu; tam předpokládáme stejnou provenien-
ci, ale různou dobu ulití zvonu.

Někde na pomezí mezi prázdnou a vyplněnou nápisovou 
páskou jsou případy, kdy nápisová páska zůstává prostřed-
níkem pro zdůraznění ochranné funkce, nikoli však textem, 
ale jen symbolicky (křížky, medailóny). Jako zvláštní případ 

se tu jeví velký zvon z kostela sv. Petra a Pavla apoštolov 
v Bystranech (okr. Spišská Nová Ves), z 3. třetiny 15. století, 
o průměru 115 cm a hmotnosti cca 1100 kg. Ten má v ná-
pisové pásce vymezené dvojlinkami rozmístěno 39 medai-
lónů (prům. 2,6 cm), z nichž některé nalézáme též na zvo-
nech v  Gánovcích, Popradu-Matejovcích, Tvarožné nebo 
Vyšném Kubínu. Na medailónech se střídá Kalvárie, Zvěsto-

vání a symboly evangelistů (býk, orel, 
lev, anděl). K  dolní dvojlince nápisu 
jsou zdola v  odstupech přiraženy tři 
čtvercové plakety s  reliéfem Kalvárie 
(5 × 5 cm; shoduje se s Kalvárií užitou 
např. na největším zvonu v Tvarožné). 
Do pásu medailónů jsou na jednom 
místě k medailónu s Kalvárií po stra-
nách vloženy dvě figury, podobné sv. 
Janu a Panně Marii z  kalvárské pla-
kety; jedna figura je pak zdola volně 
připojena k  dolní dvojlince v  místě 
přibližně uprostřed mezi plaketami.

Všechny úpravy tohoto zvonu, 
provedené v  80./90. letech, tj. insta-
lace elektrického pohonu, převěšení 
na zalomený ocelový závěs, montáž 

nového srdce a otočení zvonu o 90° zpět do první polohy, 
stejně jako seříznutí středního převýšeného ucha koruny, 
byly nepromyšlené a zcela nevhodné.

Ze skupiny zvonů bez nápisu je nutno zmínit ještě zvon 
ve zvonici u kostela sv. Anny ve Strážkách (okr. Kežmarok), 
s tónem e2, průměrem 63,5 cm a hmotností cca 150 kg (obr. 

12). Má krásně zpracovanou korunu, usazenou 
na vyvýšeném základu lemovaném linkou obí-

Obr. 12. Strážky, tvarově a proporčně dokonalý zvon z 2. poloviny 15. století. 
Na první pohled je vidět nutnost provedení údržby a vyvážení zvonu.  
Foto: Juraj Gembický, KPÚ Košice, 2007.

Obr. 11. Malčice, nápis na zvonu z roku 1436; jeden 
řádek rozdělen do dvou navazujících částí. Frotáž 
Juraj Gembický, KPÚ Košice.

Kostel sv. Štefana Kráľa, Malčice. Foto: Archív PÚ SR, 
Fialová, 1957.

Zvonice v Strážkách. 
Foto: Archív PÚ SR, 
Peter Fratrič, 2003.
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hající na čepci, a pod horním okrajem prázdnou nápisovou 
pásku vymezenou úzkými dvojlinkami; věnec s mírným zlo-
mem je pak oddělen silnou linkou. Nic nehovoří proti tomu, 
abychom zvon připsali okruhu spišskonovoveské dílny v 2. 
polovině 15. století, stejně jako autorství následujících tří 
zvonů: V  Podolínci (okr. Stará Ľubovňa) jsou ve zděné, sa-
mostatně stojící kampanile u  kostela Nanebovzatia Panny 
Márie zavěšeny dva staré zvony, z nichž menší (s tónem a1, 
průměrem 95 cm a  hmotností cca 550 kg) má nápisovou 
pásku vyplněnu jen třemi křížky umístěnými v pravidelných 
odstupech (jsou pootočeny o  45° od svislého postavení). 
Podobný zvon je zavěšen ve věži kostela Narodenia Panny 
Márie v Janíku (okr. Košice-okolie); má tón d2, průměr 64 cm 
a  hmotnost cca 170 kg. V  nápisové pásce vymezené dvoj-
linkami je pravidelně rozmístěno pět křížků v  normálním 
postavení. Posledním příkladem je zvon zavěšený v dřevěné 
samostatně stojící zvonici u kostela reformované křesťanské 
(kalvínské) církve v Čečejovcích (okr. Košice-okolie), s tónem 
h1, průměrem 88 cm a hmotností cca 490 kg. V minulosti byl 
převěšen na litinovou pozdechovskou hlavu, chybí mu proto 
koruna. Ani on nemá kromě prázdné nápisové pásky a linky 
oddělující věnec žádnou jinou výzdobu. 

Není vyloučeno, že ke stejnému autorskému okruhu, 
tedy postkonrádovské dílně, budeme moci zařadit ještě 
některé další zvony z oblasti 
Liptova, např. pozdně go-
tický zvon z  2. poloviny 15. 
století bez nápisu a výzdoby, 
o  průměru 71 cm, v  kostele 
Klaňania sa Troch kráľov ve 
Važci. U  zvonu zavěšeného 
původně v  dřevěné samos-
tatně stojící zvonici u  kos-
tela Všech svätých v  Trste-
ném, z  mladší doby (snad 
z 1. čtvrtiny 16. století; běžně 
uváděný rok zhotovení 1545 
se nezdá pravděpodobný), 
o průměru 90 cm, s nápisem v gotické minuskuli (ihesvs na-
sarenvs rex ivdeorvm), si autorským původem nejsme jisti.25 
Možnost připsání spišskonovoveské dílně se více týká zvonu 
z roku 1515 (průměr 76 cm) z kostela Očisťovania Panny Má-
rie v Orkucanech (okr. Sabinov).26

Ze skupiny datovaných zvonů 2. poloviny 15. století při-
tahuje pozornost dvojice zvonů (průměr 81 cm a 91 cm) za-
věšená ve věži kaple Nanebovzatia Panny Márie na zámečku 
(kaštieli) ve Svätém Antonu (okr. Banská Štiavnica).27 Jejich 
autora neznáme. Nápisy jsou provedeny gotickou minuskulí, 
vyšší písmena s  úzkými dříky jsou úhledně poskládána do 
slov v jednom řádku. Slova oddělují reliéfní značky v podobě 
realisticky provedeného zvonu, na němž při bližším pohle-
du rozeznáme dřevěnou hlavu i se závěsnými pásky, korunu 
s uchy, náznak linky oddělující věnec zvonu a též srdce. Stře-
dověká mariánská antifona Regina coeli (Raduj se, Královno 
nebeská), přítomná na obou těchto zvonech, je rozšířena 
v  nápisech na moravských, rakouských nebo německých 
zvonech, ale ve slovenském kontextu je výjimečná. Oba zvo-
ny vznikly v rozmezí dvou let (1479 a 1480) a není vyloučeno, 
že do věže mladší, barokní stavby byly přeneseny z rodové-
ho sídla majitele zámečku Koháryovců, nedalekého hradu 
Čabraď.28 Obsluha ručním zvoněním, dubové hlavy, srdce 
s  kotvovitou výpustí a  celková nadprůměrná zachovalost 

zvonové soustavy názorně dokládají původ-
ní stav obou těchto památek (obr. 13). 

Na závěr se zastavme u  dvou zvonů, 
připsaných dílně Jána Wagnera, jenž byl 
úspěšným pokračovatelem mistra Konráda, 
Jána Weygela, mistra Pavla, Vincenta, Miku-
láše a dalších kovolitců ve Spišské Nové Vsi. 

První z nich je zvon z roku 1490 z věže kostela sv. Jozefa v Ge-
merskej Polome (okr. Rožňava), s tónem gis1, průměrem 98 
cm a hmotností cca 570 kg. Zvon má charakteristickou ko-
runu s  hladkými uchy s  naznačenými hranami, od střední-
ho sloupku vybíhají až k okraji základny žebérka; základna 
je mírně pozdvižena a  odstupněna od čepce. Párová ucha 
jsou od sebe vykloněna do stran a tvoří tak půdorys hvězdy. 
Nápis v gotické minuskuli (obr. 14)29 je ohraničen dvojlinka-
mi ( znaménko v  podobě paragrafu se zavinutými konci 
a středním kosodélným nodem):

 Anno  domini  1  4  90  est  factvm  in  
honore  dei  omnipotentis  et  sancti  nicolai

Na dvou místech (cca 80° a 100° od původní osy kyvu) je 
zvon puklý; trhliny od dolního okraje směřují vzhůru. V mi-
nulosti proběhly neodborné pokusy o jeho svaření, byly však 
neúspěšné. Zvon nevyznívá a ztratil rezonanci, zvukový ob-
raz se deformoval do nepříjemného, zbytkového hlasu. Příči-
nou puknutí byl nevhodný elektrický pohon a upoutání srd-
ce do statické polohy. Jedinou možností, jak zvon zachránit, 
by bylo jeho svaření ve specializované dílně, vybavení správ-
ným příslušenstvím, tj. dubovou hlavou a srdcem tradičního 
tvaru, a provoz jen s ruční obsluhou. 

Druhý zvon, z roku 1494, s tónem d2, průměrem 67,5 cm 

Obr. 13. Svätý Anton, větší zvon z roku 1480. Foto: Peter 
Kajba, KPÚ Banská Bystrica, 2010.

Kaštieľ Svätý Anton. Foto: Archív PÚ SR.
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a  hmotností cca 190 kg, se ozývá 
z  věže kostela sv. Ondreja v  Hôr-
ce-Ondreji (okr. Poprad). Nápisová 
páska je ohraničena dvojlinkami, 
nápis je proveden gotickou mi-
nuskulí ( malý kosočtverec s dol-
ním výběžkem, umístěný v  horní 
linii,  tečka na střední linii):30

 edificata  est  mca  pana  
ista  inhonore  sancti  andree 
 apostolii  1  494

Zvon je v současnosti zavěšen na nevyhovujícím zalome-
ném ocelovém závěsu, s  elektrickým pohonem. Vzhledem 
k tomu, že byl i po montáži nového (a znovu nevyhovujícího) 
příslušenství roku 2008 zavěšen v  původní poloze, je jeho 
věnec nadměrně opotřeben a hrozí puknutí zvonu. Zeslabe-
ní věnce se již negativně projevuje na charakteru jeho hlasu.

***
Je potěšující, že 70 % ze všech zvonů, ulitých do roku 

1500, je památkově chráněno. Jak se však ve většině výše 
uvedených vybraných lokalit ukazuje, památková ochrana 
sama o sobě nezaručí zvonům optimální podmínky provo-
zu. Na vzorku 37 památkově chráněných zvonů ze spišsko-
novoveské produkce byl v letech 2012 – 2013 podniknut 
průzkum sledující změnu stavu zvonu a  zvonové soustavy 

v souvislosti se zavedením elektrického zvonění.31 Výsledky 
byly alarmující. Změna způsobu obsluhy zvonu znamenala 
vždy (téměř ve 100 % případů) likvidaci původních součás-
tí zvonové soustavy – dubových hlav s  kovářskými prvky, 
srdcí, ložisek. Měřením tloušťky věnce v různých osách kyvu 
zvonu bylo zjištěno, že při elektrickém zvonění se věnec 
zvonu opotřebovává desetkrát rychleji než při ručním zvo-
nění. Znamená to následně radikální zkrácení „životnosti“ 
zvonu, znemožnění jeho účinného uplatnění v pravidelném 
provozu a představuje to také velké riziko možného puknu-
tí zvonu. Berme to jako výstrahu a zároveň jako oprávněný 

a opodstatněný argument pro zacho-
vání a navracení ruční obsluhy nejen 
u památkově chráněných zvonů.32

Problém sám netkví v tom, zda je 
zvon do seznamu památek zapsán 
nebo není. Hlavním důvodem neus-
pokojivého stavu je, že v celém Slo-
vensku není dnes zvonařská dílna 
ani specializovaný dodavatel zvo-
nařských údržbových a restaurátor-
ských prací. Kontinuita přirozeného 
vývoje řemesla zde byla přerušena 
a  opravy zvonů (ale i  běžnou údrž-
bu) řeší jednotlivé přizvané firmy 
s  velkou mírou bezradnosti, protože 
ani vlastník ani dodavatel nemají již 

představu, jak by správně měla zvonová soustava fungovat 
a znít. Na rozdíl od českých a německých zemí, v nichž je již 
v posledních dvaceti letech zřetelný návrat k tradičním ma-
teriálům (dubové hlavy, dubové zvonové stolice), preferuje 
se na Slovensku stále ocel jako nejlevnější řešení. Cílovou 
konstantou je stav, kdy „zvon zvoní“. Nikoho už však nezají-
má, jaký by měl mít rytmus, jak ho intonovat, jaký je výsled-
ný charakter zvuku a jaký hlas by měl zvon optimálně mít.

Náprava tohoto stavu spočívá ve znalosti správných ře-
šení a v dlouhodobém a trpělivém vysvětlování vlastníkům 
i dodavatelům, jak by v praxi měla zvonová soustava ideálně 
vypadat a pracovat. Podaří-li se alespoň v některých přípa-
dech navrhnout a  prosadit řešení funkční, tradiční a  v  in-
tencích památkové péče, jsme přesvědčeni, že je jen otázka 
času, kdy se ukáže, že „příklady opravdu táhnou“. ■

1 Za pomoc při získání textových a obrazových podkladů k některým 
zvonům děkujeme kolegům z KPÚ Banská Bystrica (Mgr. Zdeno Rusko, Mgr. 
Peter Kajba, PhD.), Bratislava (Mgr. Marta Belohorcová), Prešov (Ing. Peter 
Glos, Mgr. Peter Vološčuk, Mgr. Slávka Hudáková), Trenčín (Mgr. Barbora 
Matáková, Mgr. Lucia Pavolková) a Žilina (Mgr. Jana Piecková), a doc. PhDr. 
Jurajovi Šedivému, PhD., z katedry archívnictva a pomocných vied histo-
rických FF UK v Bratislavě. Z poskytnutých Aktualizačních listů HNKP bylo 
přihlédnuto k fotografiím a rozměrům zvonů.
2 Nejdůležitější, zakládající příspěvek k výzkumu přinesl Juraj SPIRITZA 
svou monografií Spišské zvony (1972) a navazujícími studiemi (viz jubilan-
tovu bibliografii v tomto čísle), zvláště pak statí SPIRITZA Juraj: Magister 
Iohannes Wagner de Nova Villa, pôvodca zvonov a bronzových krstiteľníc 
z rokov 1475–1513. Z minulosti Spiša, roč. 16, 2008, s. 59–84. Shrnutí aktu-
álního stavu poznání produkce této dílny podal GEMBICKÝ Juraj: Výskum 
zvonov a zvonolejárov na Spiši, in: Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v mi-
nulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána Wagnera. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2013, s. 11–14.

3 Za slovenskou stranu se na projektu – prostřednictvím Juraje Gembické-
ho – oficiálně podílel PÚ SR Bratislava a KPÚ Košice.
4 Šlo o zvony z těchto lokalit: Bobrovec, Bystrany, Čečejovce, Gánovce, Gel-
nica, Gemerská Poloma, Harichovce, Hrabušice, Jamník, Janík, Krušovce, 
Ľubica, Malčice, Michalovce, Mlynčeky, Podolínec (2 zvony), Poprad-Hôrka, 
Poprad-Matejovce (3 zvony), Poprad-Spišská Sobota (2 zvony), Poprad-Veľ-
ká (2 zvony), Revúca, Sabinov (2 zvony), Slovenská Ves, Spišská Kapitula 
(2 zvony), Spišská Nová Ves, Strážky, Turňa nad Bodvou, Tvarožná (2 zvony), 
Vrbov, Vyšný Kubín, Žehňa. Popsány byly i  nezavěšené nebo poškozené 
zvony z Kravan u Popradu (dnes v ZSM Trnava), Kysaku, Markušovec (dnes 
Spišská Nová Ves). K uvedené skupině nutno připojit i tyto zvony, zčásti 
prezentované muzeálním způsobem: Bardejov, Betlanovce (dnes muzeum 
Ostřihom, Maďarsko), Biecz (Polsko), Heves (Maďarsko), Košice (dóm, lucer-
na věže), Krakov (Polsko, 2 zvony), Łapsze Niżne (Polsko, dnes VSM Košice), 
Spišský hrad (fragmenty), Visegrád (Maďarsko, fragmenty).
5 Odhlížíme tu od archeologických nálezů, jako je např. zvon ze slovanské-
ho hradiště v Bojné, nalezený i se srdcem a fragmenty jiných zvonů a dato-

Obr. 14. Gemerská Poloma, datace v nápisu na 
zvonu z roku 1490. Foto: Gergély Buzás, 2009.

Kostel sv. Jozefa, Gemerská Poloma. Foto: Archív PÚ SR, 
Dagmar Gdovinová, 2000.
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vaný na přelom 8. a 9. století. Jde o nejvýznamnější zvon ze slovenského 
území a  jeden z nejstarších zachovaných litých zvonů v Evropě. Je dokla-
dem významu a starobylosti užívání zvonů na území Slovenska (pochází 
ještě z období před příchodem cyrilometodějské křesťanské misie) a záro-
veň vývojovou ukázkou nejstaršího jednoduchého tvaru zvonového žebra 
v podobě úlovitého zvonu s typickou archaickou korunou.
6 LUNGA, Radek: Česká kampanologie a dějiny zvonařství po třiceti letech. 
In: Campana – codex – civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno, Archiv 
města Brna 2009, s. 80–117; zde s. 90–91.
7 Zvon objevil při terénním výzkumu v listopadu 2007 Juraj Gembický.
8 Dvě zkrácená slova v závěru nápisu můžeme snad číst snad jako IO(ANNES) 
BAP(TISTA). Za poskytnutí písemné a obrazové dokumentace děkujeme 
Mgr. Zdenovi Ruskovi a Mgr. Peteru Kajbovi, PhD., z KPÚ Banská Bystrica.
9 Vinou elektrického pohonu koncem 80. let pukl; po neodborném, ne-
úspěšném pokusu o jeho svaření je dnes umístěn v interiéru starého kostela.
10 Majuskulní jsou dokonce ještě nápisy na dvojici zvonů ze spišskonovo-
veské dílny (oba z roku 1470) dochovaných ve zvonici u kostela Sťatia sv. 
Jána Krstiteľa v Sabinově.
11 Kromě něj se ve věži nachází i druhý, menší zvon (Ivan), s minuskulním 
nápisem – anno d(omi)ni 1544 per andream –, který je dokladem o přetr-
vávání staršího tvarosloví koruny až do 16. století. Za poskytnutí písemné 
a obrazové dokumentace obou zvonů děkujeme Ing. Peteru Glosovi, Mgr. 
Peteru Vološčukovi a Mgr. Slávce Hudákové z KPÚ Prešov.
12 Na tuto formuli zpravidla navazuje verš ze Zj 5,5. V nápisech na zvonech 
užívána v různých variantách od středověku až do barokní doby. Formule 
vychází z liturgie posvěcení kostela (viz pozn. 15).
13 Za poskytnutí písemné a obrazové dokumentace děkujeme Mgr. Lucii 
Pavolkové z KPÚ Trenčín. Zdá se, že nápis, provedený gotickou majuskulou, 
obsahuje jen datum ulití zvonu (resp. jeho část); nápis v celé jeho podobě 
jsme však neměli k dispozici.
14 Za poskytnutí obrazové dokumentace a provedení frotáže nápisu děku-
jeme Ing. Peteru Glosovi z KPÚ Prešov.
15 Poslední písmeno C v nápise je snad počátečním písmenem slova CHRIS-
TE. Modlitba O REX GLORIE se vyvinula z liturgie a textů předepsaných pro 
ritus svěcení kostela (současně v návaznosti na 23. žalm) a úzce s nimi sou-
visí. Upozornil na to nejnověji POETTGEN, Jörg: Zur Theologie früher Gloc-
keninschriften am Beispiel mittelalterlichen deutschen Glocken. Jahrbuch 
für Glockenkunde 11–12, 1999–2000, s. 69–80.
16 K enigmatickým nápisům blíže LUNGA, Radek: Zvon z Nivnice – poslední 
slovo?, Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka 51, 2015, 
č. 1, s. 12–13.
17 Mezi slovy CVM PACE je medailón s Kalvárií vsazen vzhůru nohama, mezi slo-
vy DER SEI je medailón s andělem sv. Matouše vsazen o 90° pootočený doprava.
18 O jedné z předchozích oprav svědčí sekundární nápis vyrytý do pláště 

zvonu v místě pod začátkem původního nápisu: TOMAS SCHWARTZ GEOR-
GI BARTZ ANNO 1726 RENOVATUM EST (iniciály většími písmeny).
19 Písmeno M vzhůru nohama; ve slově PACE má první písmeno (P) podobu 
K a druhé písmeno (A) je vzhůru nohama. Na věži je ještě jeden, menší zvon 
bez výzdoby, snad ze stejné dílny.
20 Ve slově XPE (= Christe) je zkracovací značka umístěna nad E.
21 Při instalaci elektrického pohonu bylo v minulosti kvůli převěšení zvonu 
na ocelovou traverzu odstraněno převýšené střední oko koruny. Roku 2008 
byl zvon restaurován: oko bylo nově vymodelováno, odlito a navařeno na 
korunu, kromě toho byl dovařen kov na vytlučená místa věnce. Elektrický 
pohon však neměl být ponechán.
22 Za poskytnutí písemné a obrazové dokumentace děkujeme Mgr. Zdeno-
vi Ruskovi a Mgr. Peteru Kajbovi, PhD., z KPÚ Banská Bystrica.
23 Umíráček roku 2011 objevila a podrobně se tímto novým nálezem zabý-
vala Mgr. Barbora Matáková z KPÚ Trenčín. Viz její text v knize Prievidza. Mo-
nografia mesta (ed. Ján Lukačka). Banská Bystrica 2013, s. 233–234. Kromě 
umíráčku je ve věži ještě anonymní zvon b1 z roku 1504 a  trojice zvonů 
des1–f1–as1 od Richarda Herolda z roku 1924. Mgr. B. Matákové děkujeme 
též za poskytnutí fotodokumentace zvonů a frotáží nápisů.
24 Třetí slovo (milesimo) sestavené z nesprávných písmen, bylo vytvořeno 
grafickou nápodobou (c místo e, převrácené g místo s, převrácené v s frag-
mentem i místo druhého m).
25 Za poskytnutí písemné a obrazové dokumentace obou zvonů děkujeme 
Mgr. Janě Pieckové z KPÚ Žilina.
26 Podle terénních zjištění Juraje Gembického z roku 2011.
27 Za poskytnutí písemné a obrazové dokumentace většího zvonu děkuje-
me Mgr. Zdenovi Ruskovi a Mgr. Peteru Kajbovi, PhD., z KPÚ Banská Bystrica.
28 SPIRITZA, Juraj: O počte a postavení zvonov na Slovensku. Slovenská ar-
chivistika 36, 2001, č. 1, s. 59–71; zde s. 67.
29 Poslední číslice data má podobu menšího, výše umístěného a fragmen-
tárně působícího znaku, který lze číst různým způsobem. Na základě analo-
gií se způsobem datování na jiných zvonech jde zřejmě o nulu.
30 Třetí slovo (campana) bylo omylem rozděleno do dvou částí, z  nichž 
v první ještě došlo k přehození písmen.
31 GEMBICKÝ, Juraj, LUNGA, Radek: Vyhodnotenie vplyvu elektrifikácie na 
stav zachovania a pamiatkovej ochrany zvonov s ich zvonovým príslušen-
stvom – stredoveké zvony Slovenska z dielne majstra Konráda (tzv. Gaála) 
a jeho nasledovníkov. Dokumentačno-výskumná úloha s aplikovanou ana-
lýzou pre účely metodiky. Rkp., Archív PÚ SR Bratislava, Archív KPÚ Košice, 
2013.
32 Tento kritický poznatek byl jedním z impulsů pro zpracování a  vydání 
metodiky památkové péče o zvony: GEMBICKÝ, Juraj, LUNGA, Radek: Pa-
miatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Bratislava : PÚ SR, 2014.

Kostel sv. Mikuláša, Trnava. Foto: Archív PÚ SR.



Monument revue   2 / 2015 Veda a výskum26

Písmo na stredovekých zvonoch  
z územia Slovenska

JURAJ ŠEDIVÝ

Kampanológia, podobne ako epigrafia, sú na Slovensku 
spojené s  menom Juraja Spiritzu. Jubilant sa korpu-

som o zvonoch Spiša a ďalšími prácami pridal k radu tých, 
ktorí od 2. polovice 19. storočia dokumentovali zvony vte-
dajšieho Horného Uhorska (J. Mihalik, J. Janicsek a ďalší). Na 
rozdiel od nich sa mu však podarilo založiť vedeckú školu 
(napr. J. Gembický). No nie všetky práce o zvonoch reflektu-
jú formu nápisu. Určenie druhu písma by pritom malo byť 
nielen súčasťou kampanologickej dokumentácie, ale môže 
byť významnou indíciou pre datovanie. Nasledujúci text je 
pokusom o  syntézu vý-
voja písma použitého na 
stredovekých zvonoch 
z  územia Slovenska. Ko-
niec stredoveku pritom 
treba v  prípade zvonov 
posunúť až do polovice 
16. storočia, keď sa pre 
nápisy prestávala pou-
žívať gotická minuskula. 
Vzhľadom na neuzavre-
tý terénny výskum náčrt 
nie je definitívny a bude 
v  budúcnosti precizova-
ný.1 Metodologicky dô-
ležitý je aj fakt, že vývoj 
písma zvonov treba (najmä pre najstaršie obdobie) doplniť 
analýzou písma nápisov na liatych krstiteľniciach. Podobne 
šírenie kapitály v 16. storočí bude dobré konfrontovať s ná-
pismi na delách (obvykle tiež výrobky zvonolejárov). Potom 
bude možné presnejšie definovať vývojové medzníky a cha-
rakterizovať typické znaky jednotlivých období.

S výnimkou zvona z Bojnej (9. stor.) pochádzajú najstaršie 
zvony z nášho územia zrejme až zo 14. storočia. Ich kvantita 
sa prudko zvýšila až v 15. storočí. Aj v širšom geografickom 
okolí je to však bežné: až z 14. (možno aj konca 13.) storočia 
pochádza podľa E. Benkőa 10 najstarších stredovekých zvo-
nov  Sedmohradska,2 opatrnejší maďarský kampanológ P. 

Patay dokonca okrem troch datuje ďalšie ma-
ďarské až do 15. storočia.3 Zdá sa, že zatiaľ čo 
v 13. storočí sa dobudovala farská sieť a vznik-
li stavby kostolov so  základným vybavením 
(kalich, misál), v priebehu 14. storočia sa fun-
dátori sústredili viac na vybavenie interiérov 
(nástenné maľby, prvé plastiky, hlavné oltáre). 
A až v 15. storočí došlo kvôli poškodeniu, stra-

te, snahe o  modernizáciu, ale hlavne kvôli zvýšeniu počtu 
donátorov (pribudli mešťania, cechy a  bratstvá) k  nebýva-
lému rozvoju výzdoby a vybavenia kostolov (bočné oltáre, 
liturgické knihy, zvony, paramenty). Tieto tri etapy (zaklada-
teľské 11. až 13. stor., rozvojové 14. a vrcholové 15. a prvá 
štvrtina 16. stor.) možno s  istou opatrnosťou zovšeobecniť 
na celé územie Uhorska (azda s výnimkou najrozvinutejších 
centier).

Absencia textov na najstarších zvonoch nie je neobvyklá. 
Aj vo vyspelejších nemeckých oblastiach začali zvonolejári 
s nápismi na zvonoch bežnejšie až v 13. storočí (len 8 nápisov 
do pol. 13. storočia, no z 2. pol. 13. stor. je ich už vyše 50).4 Pre 
podunajskú oblasť je prelomovým obdobím až 1. pol. 14. sto-

Obr. 3. Majuskula s prevažne ranogotickými tvarmi 
(Vrbov, podľa predlohy z 2. pol. 13. stor. na krstiteľnici 
z roku1483). Foto: Juraj Šedivý.

Obr. 1. Majuskula na zvone zo sedmohradskej lokality Ruja má ešte románsko-gotické tvary (koniec 13. alebo 1. pol. 14. stor.). Kresba Elek Benkő, Erdély 
középkori harangjai, s. 333.

Vrbov. Foto: Archív PÚ SR. 
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ročia. Vtedy začala illitterati-kultúru písma takmer neznalých 
postupne striedať semilitterati-kultúra (pasívna znalosť číta-
nia, v menšej miere aj písania u cirkevných aj laických elít). 
Tento prelom je najskôr pozorovateľný v diplomatickej, ne-
skôr v kodikologickej a napokon v epigrafickej oblasti. Z úze-
mia Slovenska zatiaľ nepoznáme zvonový nápis z 13. alebo 
prvej polovice 14. storočia, no možno očakávať, že ak sa ob-
javili nápisy, mohli mať analogické tvary ako najstaršie sed-
mohradské texty (Ruja, Mălâncrav, Bâlcaciu, Viişoara a  iné 
z 2. pol. 13. až 1. pol. 14. stor.); obr. 1.5 Analogicky k nim ako 
aj k mierne starobylejším nápisom na krstiteľniciach v Legni-
ci, Košiciach či Tvarožnej, sa možno domnievať, že najstaršie 
nápisy na zvonoch a  krstiteľniciach z  nášho územia mohli 
byť realizované jednoduchou majuskulou – s  istou dávkou 
opatrnosti ju možno nazvať románsko-gotickou majusku-
lou. Románske (kapitálne) tvary písmen sa vyskytujú spolu 
s  gotickými (unciálnymi, resp. pri H a  N odvodenými z  mi-
nuskuly), často vidieť nodusy na driekoch, písmená sa vy-
značujú rovnomernou hrúbkou litier, častejšie sú zrkadlovo 
obrátené písmená, litery B a R sa niekedy alternujú. 

V kampanologickej oblasti sa zrejme až 2. pol. 14. storo-
čia kryje s  prechodom od semilitterati-kultúry ku plne roz-
vinutej litterati-kultúre (od pasívnej 
znalosti čítania, v  menšej miere písa-
nia elít k  masovejšej schopnosti čítať 
a písať aj v širších laických komunitách 
– najmä mestách). Do tohto obdobia 
sa zrejme nepodarí zadatovať viac než 
desiatku zvonov zo Slovenska. Kedysi 
sa za najstarší datovaný zvon považo-
val ten zo Sliačov-Hájnikov (podľa F. 
Kubinyiho ml. údajne 1313).6 No nápis 
je realizovaný gotickou minuskulou, 
teda pochádza najskôr z  15. storočia. 
Prím najstaršieho datovaného zvona 
na Slovensku má tak zvon z  Babinej 
(1358; obr. 2).7 Na písme je síce už po-
užitá vrcholnogotická majuskula, no 
oproti ďalšiemu datovanému zvonu 
z  Kysaku (1375) má archaickejší spô-
sob zápisu aj tvary. Niektoré písmená majú ešte rovnomerne 
tenké časti bez náznaku plasticity (napr. D v D(OMI)NI alebo 
všetky C v  letopočte); pri viacerých písmenách chýbajú vr-
cholnogotické serify, naopak kapitálne N, alebo zvláštne sig-
mové koncové okrúhle S sa nevyskytujú už inde na Sloven-
sku. Preto sa zdá byť pamiatka z  Babinej nielen najstaršou 
absolútne, ale aj relatívne datovanou na našom území. Jej 
písmo už síce nemožno označiť ako ranogotickú majuskulu, 
ale má ešte niektoré ranogotické prvky. 

O niečo pokročilejšie tvary majú nápisy na zvone z Kysaku 
(taktiež ešte bez výraznejšej tendencie ku plasticite písmen) 
alebo na nedatovanom zvone z Veľkej Paky. Ani na druhom 
nápise sa ešte neobjavujú všetky prvky vrcholnej gotiky, je 
preto možné, že nápis z Veľkej Paky je  len o  niečo mladší 
oproti zvonu z Kysaku. Podobne by mohol byť datovaný 
aj nápis na zvone z  Tvarožnej (dnes v  Západoslovenskom 
múzeu v Trnave). Písmo spomenutých nápisov je síce vrchol-
nogotickou majuskulou, no udržalo si ešte niektoré prvky 
ranogotickej majuskuly. U tej sa ešte neprejavuje naplno 
uzatváranie oblúčikov (v spomenutých troch je najmä pri C 

a E), len zriedka sa objavuje zahnutie koncov driekov (N, M); 
snaha o plasticitu driekov (zužovanie a rozširovanie častí pís-
men) sa ešte len začína prejavovať; serify na zakončeniach 
driekov (V, P) sa len začínajú transformovať do podoby tŕňa. 
Stále sa objavujú prevrátené a zrkadlovo obrátené písmená. 
Ešte sa môžu objavovať románske tvary litier (napr. X v tva-
re od seba odvrátených poloblúkov a  najmä trapézové 
A), no celkovo už prevažujú modernejšie gotické formy 
písmen. Špeciálnym príkladom použitia archaického epi-
grafického písma na liatych nosičoch zo Slovenska, ktoré by 
sme mohli naozaj charakterizovať ako ranogotické, sú ná-
pisy na pečatiach niektorých spišských krstiteľníc a zvonov 
(napr. zvonu vo Vrbove; obr. 3). Pečate vznikli síce až v 15. 
storočí, no predloha sa svojimi tvarmi hlási ešte približne do 
2. pol. 13. stor.). 

Na zvonoch z  3. tretiny 14. (alebo už 1. tretiny 15.) 
storočia je evidentné pokročilejšie písmo – vrcholno-
gotická majuskula (obr. 4). Jasne prevažuje pokročilejší 
spôsob tvarovania litier (snaha o  plasticitu driekov – t. j. 
zúžené a rozšírené časti driekov a brvien; jednoduché serify 
na zakončeniach driekov boli nahradené plastickejšie pô-
sobiacimi tŕňmi napr. pri E, F, L; väčšina oblúkov napr. pri 

C, E, H, M, N, S  ale aj priestorov medzi driekmi U/V je už 
uzavretá; časti driekov napr. pri R, N, H sú zahnuté). Povaha 
kampanologických pamiatok (využívanie starších matríc) 
ich predurčovala ku konzervatívnosti a zotrvačnosti, kvôli 
čomu sa ešte aj v 14. storočí niektoré reliktné tvary vysky-
tovali spolu s modernými (kapitálne aj unciálne D, E, M), no 
od druhej polovice 14. storočia jasne prevažujú moderné 
vrcholnogotické tvary (pseudounciálne A, unciálne E a dole 
uzavreté unciálne M, z minuskuly pochádzajúce H a N). 

S niekoľkými datovanými zvonmi zo 14. storočia možno 
porovnať nedatované: oproti Babinej a  Kysaku sú charak-
teristiky nápisu na nezachovanom zvone z Batizoviec oveľa 
pokročilejšie. Jeho nápis má prvky z konca 14. alebo prvej 
polovice 15. storočia.8 Podobné tvary má aj písmo nápisu na 
Veľkom zvone z Tvarožnej alebo z Mlynčekov (tam dokonca 
pomerne archaicky pôsobí kapitálne trapézové A – presne 
také – aj s prelomeným brvnom je aj na strednom zvone vo 
Vrbove; rovnako aj retrográdny nápis na zvone v Hrabkove).9 

Exaktnejšie je ťažké datovať aj Veľký zvon zo Slovenskej Vsi. 
Do prvej tretiny 15. storočia sa hlásia nápisy na krstiteľnici 

Obr. 2. Vrcholnogotická majuskula s ranogotickými reliktami (Babiná, 1358). Foto: Juraj Šedivý.
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v  Spišskom Podhradí a  na Veľkom zvone v  Poprade-Veľkej 
(obe práce z dielne Jána Weygela). Nápis na krstiteľnici má 
rozvinuté vrcholnogotické znaky (z ktorých sa ako archaická 
forma vyníma len jedno prevrátené trapézové A, nad ktorým 
jasne víťazia pseudounciálne formy toho istého písmena). 
Na zvone Urban zo Spišskej Kapituly z roku 1426 od toho is-
tého lejára sa už vyskytujú len moderné formy písmen (hoci 

niektoré sú prevrátené, resp. zrkadlovo obrátené).10 Podobne 
sú moderné formy aj na Veľkom zvone v  Poprade-Matejov-
ciach (pôvodne datovanom do 14. storočia, no kvôli prítom-
nosti nemeckého nápisu11 iste až z prvej polovice 15. storočia).

Konzervativita je naozaj typickým znakom zvonov. Zatiaľ 
čo na nástennej maľbe alebo pri grafity sa gotická majuskula 
prestala používať už na konci 14. stor., kým v  pečatiach sa 
už len sporadicky vyskytovala v  1. tretine 15. stor., tak na 
zvonoch ju možno stretnúť ešte aj v 2. pol. 15. stor. Okrem 
niekoľkých len približne datovateľných zvonov (Bijacovce,12 
Markušovce, Nižné Lapše, stredný 
zvon v Podolínci…) sa s týmto druhom 
písma možno stretnúť ešte aj na 
exaktne datovaných zvonoch z 2. pol. 
15. stor. (1470 dva zvony zo Sabinova). 
No na základe tabuľky v  prílohe sa 
zdá, že po polovici 15. storočia gotická 
majuskula vychádzala z  módy a  od 
poslednej štvrtiny sa prestala používať 

vôbec. Veľmi neskoré použitie prvkov (už nie písma) možno 
nájsť na nápise so zmiešaným písmom na najväčšom zvone 
z Kežmarku (1525!: okrúhle dole takmer zatvorené M).

V nemeckom priestore sa gotická minuskula presadila 
na zvonových nápisoch už v 2. pol. 14. stor. a jej použitie je – 
oproti iným nosičom – zdokumentované ešte na začiatku 3. 
tretiny 16. stor.13 V Uhorsku sa objavuje na zvonoch približne 
o  dve generácie neskôr – 1400 Svätý Jur (obr. 5) a  Rozha-
novce – a udržalo sa približne do toho istého obdobia ako 
v  nemeckých krajinách (1588 Meretice-Radatice).14 Tento 

druh písma sa do epigrafickej oblasti 
dostal z kodikologickej, no celkový 
spôsob prevedenia býva oproti kó-
dexom jednoduchší (s  výnimkami 
ako napr. nápisy na zvonoch z  Turne 
nad Bodvou, Ružomberka alebo 
Zolnej). Gotickú minuskulu bežne 
definuje spôsob zápisu (natesnanie 
driekov, ich natiahnutie a  zlomenie, 
ich analogická organizácia, Meyerove 
oblúčikové spojenia, kontrast vlaso-
vých a  tieňových tvarov) a  konkrétne 
tvary (komplikované a, g, písmená 
f a  dlhé s nezasahujú pod základnú 
linku a  na horných dĺžkach nie sú 

slučky). Lámanosť písma a absencia oblúkových ťahov gotic-
kej minuskuly vyhovovali spôsobu vyhotovovania zvonových 
nápisov (oproti napr. kurzíve alebo bastarde), preto sa stala od 
2. pol. 15. stor. dominantným druhom písma na zvonových 
nápisoch (asi o  dve generácie neskôr oproti nápisom na 
nástenných maľbách). No oproti väčšine nástenných nápisov 
a najmä oproti kódexovej minuskule nemajú minuskulné ná-
pisy na gotických zvonoch vždy konzekventné a pevné tvary, 
navyše oproti kódexom oveľa výraznejšie dominuje stredné 
pásmo (horné aj dolné dĺžky sú potlačené na minimum).  

Nápisy týmto písmom pochádzajú z  rôznych dielní 
a,  samozrejme, nie sú rovnaké, no odlišujú sa skôr v  ka-
ligrafickej úrovni než v  nejakých formálnych vlastnostiach. 
Možno identifikovať niekoľko kaligraficky najhodnotnejších 
príkladov (napr. Turňa nad Bodvou, Ružomberok, Zolná), 
menej kaligrafických (napr. Krušovce, Jastrabá, Svätý Anton) 
až po zbežnú („úpadkovú“) úroveň (Smolenice). Z vývojové-
ho hľadiska nie sú zatiaľ badateľné sub-etapy. Podobné tvary 
minuskuly možno pozorovať pri najstarších zvonoch s  mi-
nuskulným nápisom (1400: Svätý Jur a Rozhanovce), pri zvo-
noch z 2. tretiny 15. (1436: Michalovce, 1443: Prochoť, 1454: 

Obr. 4. Vrcholnogotická majuskula (Spišská Kapitula, 1426). Foto: Juraj Šedivý.

Obr. 5. Zatiaľ najstarší doklad gotickej minuskuly na zvone zo Slovenska (Svätý Jur, 1400). 
Foto: Juraj Šedivý.

Svätý Jur. Foto: Archív PÚ SR, P. Fratrič, 2003.
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Dulová Ves), ako aj z konca 15. (1495: Košická Nová Ves, 1499: 
Betlanovce, 1500: Vrbov), či dokonca z 1. pol. 16. stor. (1510: 
Fričkovce, 1524: Vyšné Repáše, 1544: Brutovce). Z  hľadiska 
štatistiky sa zdá, že najstaršie príklady (oba z 1400) sú výnim-
kami a až do konca 1. tretiny 15. stor. dominuje gotická ma-
juskula, ktorá len pomaly ustupovala minuskule. Súperenie 
pokračovalo ešte aj v 2. tretine storočia, aby napokon v po-
slednej tretine takmer plne ovládla pole zvonových nápi-
sov minuskula, ktorá dominovala a v 1. tretine 16. stor. Len 
postupne ustupovala v  prospech kapitály, ktorej napokon 
prenechala pole pôsobnosti definitívne od 70. rokov 16. stor. 
Pri zvonovom nápise gotickou minuskulou je teda najväčšia 
pravdepodobnosť, že bude pochádzať z rokov 1430 až 1530. 

Obdobie gotickej minuskuly sa prekrýva s  objavením 
a postupným presadzovaním arabských číslic. Za najstarší 
doklad v  rámci nápisu na zvonoch 
z  celého Uhorska sa zdá byť jed-
noduchý letopočet 1406 na zvone 
v  šarišských Kožanoch.15 Mimoriadne 
vyspelé tvary číslic ako aj fakt, že arab-
ské číslice sa na iných lejárskych pa-
miatkach v rámci Uhorska objavujú až 
okolo polovice 15. storočia (napr. 1454 
krstiteľnica zo Štiavniku, 1468 zvon 
z Krušoviec), evokujú otázku, či nejde 
o  vedomý archaizmus (odvolávka na 
starší, no zničený zvonový nápis?).16 
Vo všeobecnosti sa arabské číslice ob-
javovali na uhorských liatych pamiat-
kach až po polovici 15. stor., vo väčšej 
miere sa presadzovali od 70. rokov, aby 
sa napokon od 90. rokov stali pomerne 
častými. Ešte aj v 2. tretine 16. storočia 
sa vyskytujú gotické tvary niektorých 
číslic (4 v  tvare polovičnej osmičky, 5 
podobná dvojke, 7 v tvare striešky). Aj 
kvôli tomu došlo k mylnému datovanu 
zvonu z Ladíc (podľa niektorých 1231, 
v skutočnosti až 1531). 

Obdobie gotickej minuskuly sa približne prekrýva aj 
s  dobou prvých nápisov v  ľudových jazykoch. V  nemec-
kých krajinách sa nemecké nápisy na zvonoch objavili už od 
začiatku 14. stor. (napr. Obernögersheim: zač. 14. stor.; Spalt: 
1333),17 v Sedmohradsku sa zachovali od 1470 (4 nápisy do 
prelomu 15. a  16. storočia),18 v Maďarsku len 2 na bližšie 
nedatovaných zvonoch (zrejme z 15. alebo 1. pol. 16. stor.: 
Budapest-Margitsziget a  Csesznek).19 Medzi najstaršie ne-
mecké nápisy na slovenských zvonoch patrí časť textu GOT • 
DER • SEI • MIT • VNS na Veľkom zvone z Popradu-Matejoviec 
(1. pol. 15. stor.?). Približne z toho istého obdobia je aj časť 
latinského nápisu s nemeckým menom a prídomkom lejára 
na zvone Urban v Spišskej Kapitule (+ IOHANNES + GLOKEN-
GISSER + VON NEVENDORF). Celé nápisy v  nemčine sa na 
zvonoch z nášho územia vyskytujú až na konci 15. storočia 
(1486 Bardejov a  1500/alebo 1515? Vrbov). Maďarčina 
(podobne ako čeština či slovenčina) sa ako súvislý text počas 
stredoveku neuplatnila, no na zvone z  Michaloviec (Kostol 
Narodenia Panny Márie) je súčasťou textu maďarské topony-
mum Michaloviec (nagy mihaly). Slovanské nápisy sa rozšírili 
najmä v  súvislosti s  husitstvom (1455 najstarší český nápis 

na zvone z Prahy,20 v Uhorsku cirkevná slovančina cca. 1500 
v sedmohradskom Dâmbău/Küküllődombó,21 no zo Sloven-
ska nie je zachovaný český či slovenský stredoveký nápis na 
zvone).22 Stredoveké nápisy v ľudových jazykoch sú viazané 
na gotickú minuskulu (v najstaršom období ešte na gotickú 
majuskulu). Ranohumanistická majuskula alebo kapitála 
boli naopak spojené s latinskými nápismi. 

Obdobie poslednej tretiny 15. storočia (vláda Mateja 
Korvína a  Vladislava Jagelovského) je typické postupným 
prienikom renesančného umenia na kráľovský dvor a  do 
cirkevných centier (napr. Ostrihom). Odtiaľ pochádzajúci ob-
jednávatelia sa zaslúžili o prienik nových prvkov aj do provin-
cií, hoci tam ešte dlho ľpeli na neskorogotických tradíciách. 
Aj gotické a  renesančné písma sa objavujú niekedy vedľa 
seba na tej istej pamiatke (miešanie písiem),23 v niektorých 

prípadoch sa znaky jedného aj druhého prelínajú (zmiešané 
písma).24 Medzi nové druhy tohto obdobia patria ranohu-
manistická majuskula (obr. 6) a novoveká kapitála. Prvá vy-
chádza z antickej kapitály, ale obsahuje viacero tvarov typic-
kých len pre obdobie ranej renesancie: napr. časté zrkadlové 
tvary (napr. N, G), A s dole prelomeným brvnom, epsilonové 
E, mandorlové O a najmä nodusy na driekoch. Oproti rano-
humanistickej majuskule má novoveká (renesančná) kapitá-
la spôsob zápisu aj tvary písmen podobné antickej kapitále. 

Prvé náznaky nového estetického cítenia je vidieť 
na písme zvona z Krušoviec (1468). Nápis je realizovaný 
v zásade ešte gotickou minuskulou, no koncové s má oveľa 
širšie oblúčiky, než je v gotike bežné, nie sú jasne uzavreté 
tŕňmi a  celkovo prezrádzajú inšpiráciu lejára v  písme po-
chádzajúcom južne od Álp. Naozajstná ranohumanistická 
majuskula sa však objavuje zrejme až na samom konci 15. 
storočia (1496, Suchá Dolina), čo je asi o generáciu neskôr 
než pri sepulkráliách a  pečatiach. Aj v  poradí ďalší nápis 
tým istým písmom odhalil výskum M. Čovana v Šariši (1511: 
Osikov). Na zvone z  Gerlachova (1520) sa nachádza dlhší 
nápis v  gotickej minuskule, no skratka IHS je už napísaná 

Obr. 6. Typické tvary ranohumanistickej majuskuly (Suchá Dolina, 1496). Foto: Peter Glos, KPÚ Prešov.
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ranohumanistickou majuskulou.25 S ranohumanistickou ma-
juskulou sa stretávame aj na zvone z Nižných Ružbách (1535). 
Podobne ako pri iných nosičoch po polovici 16. storočia aj 
na zvonoch ustúpilo kapitále. Tá sa na slovenských zvonoch 
objavuje opäť približne o generáciu až dve neskôr než pri 
sepulkráliách alebo pečatiach či nástennej maľbe. Najstaršie 
prvky kapitály (rovnomerná šírka písmen, kapitálne E, R, 
S a  ďalšie, písmeno V aj vo funkcii U a  pod.) už prevažujú 
v rámci zmiešaného nápisu na najväčšom zvone v Kežmarku 
(popri prevažujúcich kapitálnych prvkoch sa ešte objavujú 
aj relikty či napodobeniny tvarov gotickej majuskuly).26 
Podobne zmiešané písmo možno vidieť aj na nápise z Kendíc 
(1. pol. 16. stor.?). Ako čisto kapitálový nápis (hoci len veľmi 
rustikálny a  jednoduchý) možno hodnotiť text na zvone 
z Ladíc (1531). Vyspelejšie sú až kapitálové nápisy z polovice 
16. stor. (1557: Košice – zvon Urban, 1558: zvon Ján). Malé 
množstvo najstarších kapitálových nápisov neumožňuje s is-
totou tvrdiť, že v 1. polovici 16. storočia sa kapitála na zvo-
noch popri gotickej minuskule len ťažko presadzovala, no je 
to veľmi pravdepodobné. Je zaujímavé, že pokiaľ sa nenájdu 
staršie príklady pre ranohumanistické aj kapitálové písmo 
na slovenských zvonoch, tak bude zrejme platiť, že obe sa 
na slovenských zvonoch objavujú oneskorene nielen oproti 
iným epigrafickým nosičom z  nášho územia, ale aj oproti 
iným oblastiam Uhorska (napr. v sedmohradských lokalitách 
Văleni/Székelyvaja, 1485; Nădăşelu/Magyarnádas, 1493; 
Szotyor, 1496; Biertan/Berethalom, 1508).27

Iné druhy stredovekých písiem sa na primárnych nápi-
soch slovenských zvonov do polovice 16. storočia nevysky-
tujú. Len na sekundárnych (nevytváral lejár pri výrobe, ale 
užívatelia neskôr) sa objavujú aj nápisy typu grafity. Veľmi 
časté sú v oblasti Spiša. Medzi najstaršie patrí zrejme nápis, 
ktorý dovnútra zvona v Bijacovciach napísal zvonár (nie zvo-
nolejár) Janko v roku 1492 gotickou kurzívou.28 

Záverom možno tvrdiť, že v Uhorsku severne od Drávy sa 
dá pozorovať podobný vývoj. Do konca 13. stor. sa zachovali 
zvony len výnimočne. Pochádzajú z archeologických nálezov 
(Bojná, Csolnok, Ruzsa-Keresetpuszta) a  nemajú nápisy. 
Najstaršie texty je zrejme možné datovať do konca 13. a 1. pol. 
14. stor. (cca desiatka zvonov zo Sedmohradska napr. Mâlân-
crav/Almakerék,29 zo Slovenska porovnateľná krstiteľnica 
z Košíc). Až na zvonoch z 2. pol. 14. stor. zvíťazila vrcholno-

gotická majuskula (na zvone z   Babinej ešte prvky ranogo-
tickej majuskuly). Neskorostredoveké zvony 15. a 1.  pol. 16. 
stor. počtom jednoznačne dominujú (z maďarského územia 
asi 30, zo Sedmohradska asi 42, zo Slovenska min. 120).30 Zdá 
sa, že gros objednávok gotických zvonov možno datovať do 
rokov asi 1470 až 1520. V 1. tretine 15. stor. hrala prím ešte 
gotická majuskula, po polovici 15. storočia sa objavuje len 
sporadicky, výnimočne na Slovensku do 70. rokov (1470 Sa-
binov), v Sedmohradsku do konca 15. stor. (ešte 1514? Doba 
Mare/Nagydoba), v Maďarsku dokonca ešte 1528 (Simaság). 
Kým gotická minuskula sa na Slovensku objavuje hneď na 
dvoch zvonoch z roku 1400 (Svätý Jur a +Rozhanovce), no 
nasleduje dlhší hiát a  systematickejšie sa používa zrejme 
až od tretiny 15. storočia, tak v Sedmohradsku je doložená 
síce až od roku 1411, no objavuje sa hneď vo väčšom počte 
(1411 Sibiu, 1417 Cetatea de Baltă, 1414 (1424?) Mănărade, 
1429 Hajag; 1434–1437 a 1439 Biertan). Používanie gotickej 
minuskuly malo svoj vrchol v období najväčšieho rozkvetu 
výroby stredovekých zvonov v Uhorsku (asi 1470 až 1530), 
neskôr ustupovala v  prospech kapitály a  po polovici 16. 
storočia sa objavila už len ojedinele. 

Asi dve desaťročia pred a po roku 1500 možno očakávať 
sporadický paralelný výskyt viacerých druhov písiem na 
jednom zvone (napr. gotická majuskula a  minuskula)31 
a zmiešaných písiem (napr. prvky gotickej majuskuly a kapi-
tály na najväčšom zvone z  Kežmarku). Ranohumanistická 
majuskula sa na Slovensku objavila v roku1496 (Suchá Do-
lina) a používala sa asi do polovice 16. storočia, v Maďarsku 
je doložená len ojedinele (pol. 16. stor. Turricse), v  Sed-
mohradsku 1485 (Văleni/Székelyvaja) až 1508 (Biertan/Be-
rethalom). Napokon kapitála sa vyskytuje najskôr na území 
Sedmohradska (1512 Bâra/Berekersztúr), potom Maďarska 
(1524 Várvölgy) a  napokon aj Slovenska (1525 Kežmarok, 
1531 Ladice). Uhorský vývoj sa nelíši ani od českého: najstarší 
datovaný stredoveký nápis 1313 vraj už gotickou majusku-
lou, najstaršia letopočtom doložená gotická minuskula na 
počiatku 15. stor. (1404) a ako monopolné písmo do konca 
1. tretiny 16. stor. (sporadicky okolo 1540, ojedinele aj okolo 
1580), iba ranohumanistická majuskula až od 20. rokov 16. 
stor. (ojedinele r. 1506) a  kapitála dokonca až tesne pred 
pol. 16. stor. V poslednej tretine 16. stor. sa objavila fraktúra 
uprednostňovaná pre nemecké a české nápisy.32  ■

Zvonica Strážky. Foto: Archív PÚ SR, 2008.
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Písmo stredovekých zvonov približne do polovice 16. storočia33

(Pozn.: + – zaniknutý zvon, N – nápis, ktorého písmo autor nevidel; GMAJ – gotická majuskula, gmin – gotická minuskula, 
RH MAJ – ranohumanistická majuskula, KAP – kapitála, ZSM TT – Západoslovenské múzeum v Trnave, VSM KE – Výcho-
doslovenské múzeum v Košiciach, MMB – Múzeum mesta Bratislavy, ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
K. – kostol; sv. – svätého/svätých)

Lokalita Datovanie Písmo

Babiná, K. sv. Matúša 1358 GMAJ

Kysak, K. sv. Kataríny Alexandrijskej 1375 GMAJ

+ Dojč, K. Všetkých svätých 1391 N

Svätý Jur, zvonica 1400 gmin

+ Rozhanovce. K. Povýšenia Svätého kríža 1400 gmin

Veľká Paka, K. sv. Ladislava 2. pol. 14. stor. GMAJ

Tvarožná (ZSM TT), Stredný zvon 2. pol. 14. stor GMAJ

Hrabkov, K. sv. Šimona a Júdu 2. pol. 14. stor. GMAJ

Hrabušice, K. sv. Vavrinca, Veľký zvon 2. pol. 14. stor. GMAJ

Markušovce (VSM KE) 2. pol. 14. stor. (al. zač. 15.?) GMAJ

Poprad-Matejovce, K. sv. Štefana kráľa, zvonica, Veľký zvon 2. pol. 14. stor. (al. zač. 15.?) GMAJ

+ Turňa nad Bodvou, K. Nanebovzatia Panny Márie, preliaty zvon koniec 14. stor. GMAJ

Harichovce, K. Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Veľký zvon Mikuláš koniec 14. stor. – 1. pol. 15. stor. GMAJ

Vrbov, K. sv. Serváca, zvonica, Stredný zvon koniec 14. stor. – 1. pol. 15. stor. GMAJ
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Lokalita Datovanie Písmo

Šindliar, K. sv. Michala koniec 14. stor. – 1. pol. 15. stor. GMAJ

Žehňa, evanjelický kostol (ECAV) koniec 14. stor. – 1. pol. 15. stor. GMAJ

Kožany, K. Stretnutia Pána so Simeonom 1406 (1496?) iba číslice

+ Nová Ľubovňa, K. sv. Jána Evanjelistu, Veľký zvon J. Weygela cca. 1420 N

Spišská Kapitula, K. sv. Martina, zvon Urban 1426 GMAJ

+ Debraď, K. sv. Ladislava 1435 N

Michalovce, K. Narodenia Panny Márie 1436 gmin

Prochoť, K. sv. Matúša 1443 gmin

Ruskinovce (dnes Mlynčeky), K. sv. Agnesy, Veľký zvon 1. tretina 15. stor. GMAJ

Poprad-Veľká, K. sv. Jána Evanjelistu, Veľký zvon 15. stor. GMAJ

Považany-Kríž nad Váhom, K. Povýšenia Svätého kríža, Malý zvon 1430–1449 GMAJ

+ Batizovce, K. Všetkých svätých, zvon z gaalovskej dielne 1. pol. 15. stor. GMAJ

Bratislava (MMB), Umieráčik cca. pol. 15.stor. gmin

Prievidza, K. sv. Bartolomeja, Umieráčik 1451 gmin

Žakovce, K. sv. Mikuláša 1453 gmin

Dulová Ves, K. sv. Michala 1454 gmin

+ Svätý Jur, zvonica 1460 N

+ Veľký Meder, K. sv. Mikuláša 1467 N

Krušovce, K. Narodenia Panny Márie 1468 gmin

Sabinov, K. sv. Jána Krstiteľa, zvonica, 2 zvony 1470 GMAJ

Tulčík, K. sv. Šimona a Júdu 1470 N

Jastrabá, K. sv. Michala Archanjela cca. 1475 gmin

Ľubica, K. Nanebovzatia Panny Márie, Veľký zvon Jána a Pavla Wagnera 1475 gmin

Bodice, K. sv. Ladislava kráľa 1476 N

Richvald, K. sv. Bartolomeja 1477 gmin

Svätý Anton, kaštieľ, Malý zvon 1479 (1469?) gmin

Svätý Anton, kaštieľ, Veľký zvon 1480 gmin

+ Trenčianske Mitice, K. sv. Juraja, Menší zvon 1481(?) gmin

Ohrady, K. sv. Štefana 1482 gmin

Soblahov, K. sv. Mikuláša, Veľký zvon 1482 gmin

+ Družstevná pri Hornáde, K. Narodenia Panny Márie 1482 N

+ Spišská Teplica, K. Najsvätejšej Trojice, zvon J. Wagnera 1482 N

Štvrtok na Ostrove, K. sv. Jakuba 1484 gmin

+ Jamník, K. sv. Bartolomeja, najväčší zvon J. Wagnera 1485 N

Banská Bystrica, K. sv. Jakuba, zvon Jakub 1486 gmin

Bardejov, K. sv. Egídia, zvon Ján J. Wagnera 1486 gmin

Spišská Nová Ves, K. Nanebovzatia Panny Márie, Šmertný zvon 1486 gmin

Krásno, K. Všetkých svätých 1487 gmin

Gemerská Poloma, K. sv. Jozefa 1490 gmin

Jamník, K. sv. Bartolomeja, Pacerný zvon 1490 gmin

Brutovce, K. sv. Vavrinca, zvon Urban 1480te roky (1481?) GMAJ/KAP

+ Partizánska Ľupča, k. sv. Matúša, najväčší zo 6 zvonov od lejára Jána 1491 N

Podolie, K. sv. Juraja, Stredný zvon 1493 (al. 1403?) N

Hôrka (časť Ondrej), K. sv. Ondreja, Veľký zvon J. Wagnera 1494 gmin

+ Spišská Teplica, K. Najsvätejšej Trojice, zvon J. Wagnera 1494 (1492?) N

Suchá Dolina, K. sv. Cyrila a Metoda 1496 RH MAJ

Košická Nová Ves (ZSM TT) 1497 gmin

Tŕnie, K. sv. Martina 1499 N

Betlanovce (dnes múzeum Ostrihom), zvon J. Wagnera 1499 gmin



Veda a výskum Monument revue   2 / 2015 33

Lokalita Datovanie Písmo

Vrbov, K. sv. Serváca, zvonica, Najväčší zvon 1500 gmin 

Bijacovce, K. Všetkých svätých 2. pol. 15. stor. GMAJ

Banská Štiavnica, Starý zámok 15.–16. stor. gmin

+ Batizovce, K. Všetkých svätých, Najväčší zvon 15. stor. N

Beluj, K. sv. Vavrinca 15.–16. stor. gmin

Bošáca, K. Nanebovzatia Panny Márie, Malý zvon 15.–16. stor. gmin

Brezovička, K. sv. Martina 15. stor. gmin

Brodzany, K. Všetkých svätých 15. stor. gmin

Bystrany, K. sv. Petra a Pavla, zvon Urban 15. stor. bez

+ Dežerice, K. sv. Martina 15.–16. stor. (1540?) N 

Dubovica, K. sv. Kríža, Veľký zvon 15. stor. gmin

Gánovce, K. sv. Michala Archanjela, zvon Urban 15. stor. GMAJ

Horné Semerovce, K. Všetkých svätých 15. stor. N

+ Horný Bar, K. sv. Štefana 15.–16. stor. gmin(?)

Hrabušice, K. sv. Vavrinca, Veľký zvon 15. stor. GMAJ

Janík, K. Narodenia Panny Márie 15.–16. stor. bez

Kravany, K. sv. Alžbety (dnes ZSM TT), Starý zvon 15.–16. stor. bez

+ Lendak, K. sv. Mikuláša, Najväčší zvon ? N

+ Lendak, K. sv. Mikuláša, Stredný zvon ? N

Poprad-Matejovce, K. sv. Štefana kráľa, zvonica, zvon Bľankáč 15.–16. stor. bez

Markušovce (VSM KE) 15. stor. (al. 14. stor.?) GMAJ

Niedzica/Nedeca (Poľsko), K. sv. Bartolomeja 15. stor. N

Łapsze Niżne/ Nižné Lapše (Poľsko) (VSM KE) 15. stor. GMAJ

Ozdín, evanjelický kostol (ECAV) 15.–16. stor. gmin

Podolínec, K. Nanebovzatia Panny Márie, zvonica, Stredný zvon 15. stor. GMAJ

Podolínec, K. Nanebovzatia Panny Márie, zvonica, Malý zvon 15. stor. bez

Podhorany (ZSM TT), Väčší zvon 15. stor. gmin

+ Pravotice, K. Nepoškvrneného počatia Panny Márie 15.–16. stor. N

Skrabské (VSM KE) (1. pol.?) 15. stor. gmin + GMAJ

Slovenská Ves, K. Očisťovania Panny Márie 15. stor. GMAJ

Smolenice, K. Narodenia Panny Márie, Najmenší zvon 15. stor. gmin

+ Sokoľany, K. Ružencovej Panny Márie 15.–16. stor. N

Stará Halič, K. sv. Juraja 15. stor. gmin

Stredné Plachtince evanjelický kostol (ECAV) 15. stor. N

+ Turňa nad Bodvou, K. Nanebovzatia Panny Márie 15. stor. gmin

Víťaz, K. sv. Ondreja 2. pol. 15.–1. pol. 16. stor. GMAJ/KAP

Vyšný Kubín, K. Najsvätejšej Trojice 15. stor. GMAJ

Prievidza, K. Nanebovzatia Panny Márie, zvon Mária 1504 gmin

+ Veľké Ostratice, K. sv. Petra a Pavla 1504 N

+ Poproč, K. Všetkých svätých 1506 N

+ Revúca, K. sv. Vavrinca, zvon Qvirín 1506 gmin

Ružomberok, K. sv. Ondreja 1506 gmin

Biskupice, K. sv. Michala 1509 gmin 

Fričkovce (VSM KE) 1510 gmin

Melčice-Lieskové, K. Najsvätejšej Trojice 1510 gmin

Osikov, K. sv. Michala 1511 RH MAJ

Poprad-Spišská Sobota, K. sv. Juraja, zvon J. Wagnera 1511 gmin

+ Uhrovec, K. Svätého Ducha 1511 gmin

Budča, K. sv. Michala 1512 gmin
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Jurské, K. sv. Juraja, Stará cingálka 1513 gmin

Sliač-Hájniky, K. sv. Mikuláša, zvonica, Veľký zvon 1513 gmin

+ Levoča, zvonica, Veľký zvon 1513 N

Zolná, K. sv. Matúša 1514 gmin

Orkucany, K. Očisťovania Panny Márie 1515 gmin

Dravce, K. sv. Alžbety, zvonica, zvon Urban 1516 gmin

Košice, K. sv. Alžbety, hodinový zvon 1516 gmin

Dobrá, zvonica, Stredný zvon 1516 gmin

Krížová Ves, K. Narodenia Pána, Malý zvon 1516 gmin

Strážky, K. sv. Anny, zvonica, Veľký zvon 1517 gmin

Šiba, K. sv. Kozmu a Damiána, nefunkčný zvon 1517 iba číslice

+ Trenčianske Mitice, K. sv. Juraja, Väčší zvon 1519 gmin

+ Rybany, K. Všetkých svätých 1519 N

Gerlachov, K. Povýšenia Sv. kríža 1520 gmin/KAP

Kľačany, K. sv. Martina, Veľký zvon 1521 gmin

Spišský Hrušov, K. sv. Kataríny Alexandrijskej, zvon Urban 1521 gmin

Turňa nad Bodvou, K. Nanebovzatia Panny Márie 1523 (cca.) gmin

Vyšné Repaše, K. sv. Kataríny Alexandrijskej, zvon Urban 1524 gmin

Kežmarok, kampanila, Najväčší zvon 1525 KAP/GMAJ

Bobrovec, K. sv. Juraja, zvon Juraj 1527 gmin

Čirč, K. Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. štvr. 16. stor. gmin

Ladomerská Vieska, K. Krista kráľa 1. štvr. 16. stor. gmin 

Soblahov, K. sv. Mikuláša 1. štvr. 16. stor. gmin

Šišov, K. Povýšenia Svätého kríža 1. štvr. 16. stor. gmin

Trstené, K. sv. Martina 1. štvr. 16. stor. gmin 

Ladice, K. Všetkých svätých, zvon 1531 KAP

Nižné Ružbachy, K. sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľký zvon 1535 RH MAJ

Brutovce, K. sv. Vavrinca, zvon Ivan 1544 gmin

Mengusovce, K. sv. Tomáša 1552 gmin

Košice (VSM KE), zvon Urban 1557 KAP

Košice (VSM KE), zvon Ján 1558 KAP

Žaškov (ZSM TT) 1558 gmin

Komjatná, K. sv. Havla 1564 gmin

Poprad-Spišská Sobota, Menší zvon 1564 gmin

Kendice, K. sv. Michala 16. stor. (1. pol.?) zmiešané písmo (KAP) 

Vaniškovce, K. sv. Imricha 1578 KAP

Plavecký Mikuláš, K. sv. Mikuláša 1580 N

+ Trstín, K. sv. Petra a Pavla, Veľký zvon 1580 N

Trnava, K. sv. Mikuláša, zvon Mikuláš 1583 KAP

Bobot, K. sv. Mikuláša 1585 N

Radatice, K. sv. Imricha 1588 gmin

Zliechov, K. sv. Vavrinca 1588 N
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Dve tváre raja
Príspevok k datovaniu a ikonografickej interpretácii krstiteľnice  
z Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici

MARTIN NOVÁK

V rámci záujmu bádateľov o špecifický druh zariadenia 
interiéru kostola bola krstiteľnica vo Veľkej Lomnici 

takpovediac v tieni svojich bronzových príbuzných. Spraco-
vanie stredovekých bronzových krstiteľníc z pera J. Spiritzu 
a D. Učníkovej približuje komplexným spôsobom tematiku, 
ktorá si svoju pozornosť určite zaslúži.1 Niet sa čomu diviť, 
veď súbor krstiteľníc uliatych v  spišskonovoveskej zvono-
lejárskej dielni približne od druhej polovice 14. do konca 
15. storočia je unikátny v  celoeurópskom meradle.2 Pri ich 
výrobe použili takmer identický materiál aj technológiu 
ako pri odlievaní zvonov. No oba spomínané výrobky zvo-

nolejárov majú spoločné ešte 
niečo navyše. Ich spoločná prí-
tomnosť v kostole ho definovala 
ako farský. Právo krstiť a pocho-
vávať mali len farské kostoly.3 
Pri krstiteľnici, či už kamennej, 
kovovej alebo drevenej, farnosť 
vítala svojho nového člena. So 
zosnulým sa zas lúčila za hlaholu 
zvona. Symbolika krstu zahŕňa 
v  sebe odkaz na koniec staré-
ho života a  začiatok nového. 
V  podobnom duchu sa nesie aj 
pohrebný obrad, ktorý ukončuje 
starý, pozemský život človeka, 
ale zároveň poukazuje na nový, 
večný život. Zvonolejári mohli 
pri odlievaní krstiteľníc použiť 
na ich výzdobu tie isté matrice, 
ktoré používali pri zvonoch bez 
obáv, že by z hľadiska symboliky 
neboli vhodné. Je potrebné po-
dotknúť, že bronzové krstiteľni-
ce boli zdobené o čosi bohatšie 
ako zvony. Množstvo motívov 
na krstných nádobách z bronzu 
kontrastuje s absenciou akejkoľ-
vek výzdoby na väčšine zacho-
vaných krstiteľníc vyrobených 
z  kameňa. Krstiteľnica z  Veľkej 
Lomnice je v  tomto smere jed-
nou z mála výnimiek. Výrazne re-
liéfne vystupujúce motívy rastlín 
a  dvoch ľudských tvárí nemajú 
obdobu medzi ostatnými zná-
mymi kamennými krstiteľnica-

mi z územia nielen Spiša, ale i celého Slovenska. Vzhľadom 
na bohatú výzdobu veľkolomnickej krstiteľnice by sa dalo 
predpokladať, že bude obsahovať nejaký charakteristický, 
chronologicky citlivý prvok, pomocou ktorého by sa mala 
dať bez väčších problémov datovať. Jej datovanie však nie 
je jednoznačné. V  literatúre nájdeme hneď tri rôzne chro-
nologické zaradenia. V. Miškovský ju datoval bez bližšieho 
vysvetlenia do 14. storočia.4 Druhým známym datovaním je 
názor, ktorý na základe výraznej rastlinnej výzdoby kladie 
pôvod krstiteľnice do prvej polovice 16. storočia.5 V Súpise 
pamiatok ju máme zaradenú taktiež do 16. storočia.6 Vo svo-
jej práci o dvojloďových kostoloch na Spiši poukazuje Juraj 
Žáry na podobnosť s motívmi tvárí na klenbových príporách 
v kostoloch v Poprade-Veľkej a v Poprade-Matejovciach (obr. 
2) a považuje krstiteľnicu za ranogotickú.7 Týmto smerom sa 
pri datovaní uberali aj ďalší bádatelia. K  Žáryho príkladom 

1. Krstiteľnica v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej 
Lomnici. Foto: Archív PÚ SR.

2. Konzola klenbovej prípory v Kostole 
sv. Štefana v Poprade-Matejovciach. 
Foto: M. Novák.

3. Konzola klenbovej prípory v Kostole 
Narodenia Pána v Krížovej Vsi. Foto: 
M. Novák.
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pripojili ešte analógiu s klenbovými príporami z Krížovej Vsi 
(obr. 3). Načrtli možnosť, že ide o prácu toho istého kamená-
ra činného v závere 80. rokov 13. storočia.8 Vo všeobecnosti 
je chronologické zaradenie kamenných krstiteľníc pomerne 
problematické. Veľmi málo je ich datovaných priamo leto-
počtom.9 Určiť obdobie vzniku krstiteľníc jednoduchých, 
nezdobených tvarov je možné naozaj len v hrubých rysoch. 
A  ako vidíme pri nami skúmanom artefakte, ani výzdoba 
nemusí nutne znamenať pomoc pri datovaní. Nami predkla-
daný návrh datovania je založený na dvoch východiskách: 
prvým je typologická analýza tvaru krstiteľnice, druhým ana-
lýza jej výzdobných motívov. 

Krstiteľnica sa skladá z troch samostatných na seba polo-
žených častí: podstavca, nohy a čaše. Podstavec má pôdorys 
štvorca Z troch strán hranola podstavca vybiehajú valcovité 
výseky. Jedna strana je plochá, zdobená reliéfom s motívom 
troch viničových listov. Nohu oktogonálneho prierezu v po-
lovici rozdeľuje prstenec s  lichobežníkovitou profiláciou. 
Vonkajší horizontálny prierez čaše je taktiež oktogonálny. 
Jej vnútorná časť (nádrž) má v horizontálnom reze tvar kru-
hu. Profil čaše je zvonku pomerne zložitý. V dolnej časti pre-

chádza od nepatrného kolmého odsadenia do konkávneho 
oblúka ukončeného hranatou rímsou s  trojuholníkovitou 
profiláciou. Pre strednú časť profilu čaše je charakteristické 
zalomenie smerom dovnútra, zhruba do zvislej polohy. Po 
šikmom odsadení je horná časť čaše členená rímsou a žliab-
kom, v oboch prípadoch polkruhovitého profilu. 

Rozdelenie objektu na tri časti môže vyvolať otázku, či 
boli všetky vyhotovené v rovnakom období. S krstiteľnicou 

sa počas dlhej doby používania určite viackrát manipulo-
valo (napr. pri prestavbách alebo rekonštrukčných prácach) 
a nedá sa vylúčiť, že pritom došlo k poškodeniu a následné-
mu nahradeniu niektorého dielu. Farba povrchu nohy sa cel-
kom zreteľne odlišuje od podstavca aj čaše. Je však otázne, či 
by odlišný povrch jednotlivých častí postačoval ako dôkaz, že 
pochádzajú z rôznych období. Týmto problémom sa v tomto 
príspevku nebudeme zaoberať a  pri chronologickom zara-
dení sa sústredíme výlučne na hornú časť krstiteľnice. 

Odborná literatúra o  krstiteľniciach v  rôznych častiach 
Európy nám poskytuje len pomerne málo informácií o typo-
logických znakoch, ktoré by boli vyslovene chronologicky 
citlivé.10 Vývoj tvarov krstných nádob nebol všade rovnaký, 
no napriek tomu môžeme poukázať na niekoľko základných 
spoločných rysov. Na začiatku tohto vývoja stoja jednodiel-
ne valcovité alebo polguľovité tvary. Podstavec, na ktorom 
boli umiestnené, sa nedal považovať za integrálnu súčasť 
krstiteľnice. V  rámci jednodielnych objektov (vyrobených 
z jedného kusa kameňa) sa neskôr zreteľne vyčlenila horná 
(čaša) a  dolná časť (podstavec). Symetrickým rozdelením 
vznikol tvar „presýpacích hodín“. Takto vyprofilované časti sa 
mohli vyrábať vcelku alebo ako viacero samostatných kusov, 
ktoré sa mohli zachovať z  rôznych období. Oddelenie čaše 
nemuselo byť sprevádzané žiadnym výrazným členením. 
Ako príklad môžeme uviesť krstiteľnicu v Spišskom Štvrtku, 
ktorej dolná časť je jednoducho zaoblená smerom ku kruho-
vému dnu. V mnohých prípadoch románskych, resp. ranogo-
tických krstiteľníc pozorujeme ukončenie dolnej časti čaše 
prstencom polkruhovitého prierezu (napr. objekty zo  spiš-
ských lokalít Bijacovce a Hôrka-Ondrej). Jednoduché prsten-
ce sa postupne členili do zložitejších tvarov. Stretávame sa 
s  motívom šnúry alebo s  prstencom tvoreným niekoľkými 
stupňami. Nástup polygonálnych tvarov ešte viac zvýraznil 
členenie prstenca. Do tejto fázy vývoja tvarov krstných ná-
dob môžeme zaradiť tvar dolnej časti čaše veľkolomnickej 
krstiteľnice. Vydutie ukončené rímsou (časť približne 12 cm 
od dna čaše) možno z  typologického hľadiska považovať 
za rezíduum prstencov starších románskych tvarov. Z poh-
ľadu relatívnej chronológie teda ide o prvok, ktorý posúva 
datovania objektu do neskoršieho obdobia. Podobne aj 
zložitá profilácia okraja čaše poukazuje na mladší pôvod. 

Typologicky najstaršie tvary krstných nádob 
mali väčšinou hladký okraj, ktorý plynulo 
prechádzal do plášťa čaše. Najprv sa okraje 
zvýraznili jednoduchým odsadením, neskôr 
sa pridalo členenie profilácie rôznymi rímsa-
mi a  žliabkami. Ako sme spomínali, takýto 
vývoj neprebiehal lineárne ani na našom 
území ani v širšom geografickom kontexte. 
Staršie, zdomácnené tvary mohli pretrvávať 
veľmi dlho, a naopak cudzie sa mohli obja-
vovať spočiatku len ojedinele, až kým sa po 
uplynutí nejakého času stali v danom pries-
tore bežnými. Výrazne členitá profilácia krs-

titeľnice z Veľkej Lomnice hovorí v neprospech jej zaradenia 
do 13. storočia. Dolnú hranicu datovania by sme na základe 
tvaru mohli položiť zhruba do 14. storočia. Pri určení hornej 
hranice chronologického zaradenia sme v nemenej ťažkej si-
tuácii. Ak vezmeme do úvahy, že určité tvary sa tešili obľube 
a lokálne pretrvávali dlhú dobu, potom je pri danom objekte 
stále prijateľný aj začiatok 16. storočia. 

Interval datovania krstiteľnice, ktorý sme na základe tva-
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4. Antropomorfné a rastlinné zobrazenia na krstiteľnici vo Veľkej Lomnici. Kresby: M. Novák.
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ru čaše stanovili do obdobia 
14. – 16. storočia, sa pokúsime 
spresniť analýzou jej výzdoby. 
Plášť čaše môžeme vzhľadom 
na oktogonálny prierez rozložiť 
na osem rovnako veľkých polí. 
Každé z  nich má v  hornej časti 
umiestnenú dvojicu trojlístkov. 
Jednotlivé lístky tohto motívu 
sú štylizované tak, že najkratší 
je vo zvislej polohe, ďalšie dva 
sú napravo od neho, pričom 
najdlhší lístok je vo vodorovnej 
polohe. V každom z ôsmich polí 
je umiestnený iný motív, spolu 
ide o šesť rastlinných a dve an-
tropomorfné zobrazenia. 

Reliéf ľudskej tváre charak-
terizujú oči mandľovitého tvaru, 
krátke zvlnené vlasy a  hlavne 
veľmi atypicky zobrazená brada 
(obr. 4 a). Divák musí pristúpiť ku 
krstiteľnici naozaj veľmi blízko, 
aby mohol vidieť, že fúzy a bra-
da pokrývajú len polovicu tváre. 
Napravo od tohto zobrazenia je 
rastlinný motív pozostávajúci 
zo štyroch trojlístkov symetric-
ky vyrastajúcich na ryhovaných 
vetvičkách (obr. 4 b). Nasleduje 
motív dvoch trojlístkov, podob-
ných ako v  predchádzajúcom 
prípade. Ryhované vetvičky sa 
prepletajú, dve z nich sú odsek-
nuté (obr. 4 c). V zobrazení troch 
päťlaločných listov a strapca vi-
niča sú vetvičky bez ryhovania 
(obr. 4  d). Druhý motív ľudskej 
tváre má menej výrazné vlnenie 
vlasov ako v  prvom prípade. Brada pokrýva obe polovice 
tváre (obr. 4 e). V ďalšej časti plášťa čaše sa stretávame s mo-
tívom rastliny alebo vetvy so šiestimi listami (obr. 4 f ). Štyri 
nevýrazné, v náznakoch zobrazené listy vyrastajú zo spoloč-
nej vetvy, ktorá sa na konci štiepi na dve časti ukončené špi-
catými, žilkovanými listami. Nie je úplne jasné, koľko listov 
reprezentuje nasledujúci motív. Štyri oválne laločnaté listy 
sú umiestnené na jednej vetvičke, ktorej horná časť je čias-
točne poškodená (obr. 4 g). Ťažko povedať, či išlo pôvodne 
o piaty list alebo o iné ukončenie vetvy. Posledný opisovaný 
diel čaše nesie motív ratolesti s dvoma päťlaločnými listami, 
strapcom hrozna a plodom oválneho, na konci mierne zašpi-
cateného tvaru (obr. 4 h).

Spomenuté datovanie krstiteľnice do 13. storočia sa 
opiera o podobnosť s motívmi tvárí na klenbových konzo-
lách v  Poprade-Matejovciach a  Krížovej Vsi. Najvýraznejšie 
túto podobnosť badať na tvare očí, čiastočne i pri zobrazení 
vlasov. Tvarovanie fúzov a brady je však na reliéfoch veľko-
lomnickej krstiteľnice úplne odlišné ako pri spomenutých 
analógiách. Podobnosť antropomorfných motívov z krstiteľ-
nice a klenbových konzol sa nedá ignorovať, no na druhej 
strane môže ísť o dlhodobo prežívajúcu tradíciu používania 
určitého štýlu. Pri datovaní krstiteľnice nám neposkytne pev-

nejšiu oporu ani šesť reliéfov 
s  rastlinným motívom. Zobra-
zenia viniča, dubových listov, 
úponkov a  vetvičiek môžeme 
pozorovať na klenbových kon-
zolách a  svorníkoch, hlaviciach 
stĺpov, osteniach dverí, či iných 
architektonických článkoch 
spišských kostolov z  obdobia 
vrcholného i  neskorého stre-
doveku. S  trojlístkami, ktoré sú 
umiestnené v žliabku pod okra-
jom čaše skúmanej krstiteľnice 
(obr. 5), sa však určite nemáme 
možnosť stretnúť tak často ako 
s  predchádzajúcimi spomenu-
tými motívmi. J. Žáry nazýva 
tieto trojlístky „polpalmety“.11 

Nie je v  možnostiach tohto 
príspevku preskúmať, nakoľko 
takéto reliéfy patrili do reper-
toáru spišských kamenárskych 
majstrov. V každom prípade pri 
tesaní do kameňa ide o pomer-
ne zriedkavý rastlinný motív. 
Naproti tomu na bronzových 
krstiteľniciach nachádzame veľ-
mi podobný motív (obr. 6-7). J. 
Spiritza a  D. Učníková požívajú 
pre špecifický druh zobrazenia 
trojlístkov na spišských bronzo-
vých krstiteľniciach označenie 
„štylizovaný akantový list.“ 12 Je 
diskutabilné, či je opodstatnené 
porovnávať formu a tvar zobra-
zení používaných kamenársky-
mi a  kovolejárskymi majstrami. 
Vlastnosti odlišných materiálov 
a spôsob ich spracovania limitu-

jú mieru vzájomnej podobnosti. Pre kamenára by bolo príliš 
náročné dosiahnuť jemnosť a precíznosť zobrazenia, akú vi-
díme pri bronzových krstiteľniciach. Na druhej strane snaha 
o dosiahnutie analogického tvaru je očividná. Polpalmety na 
veľkolomnickej krstiteľnici sú síce len na krátkych stopkách, 
no zdvihnutá špička vodorovného lístku vykazuje zreteľnú 
podobnosť so štylizovanými akantovými listami bronzových 
krstiteľníc. Pri zohľadnení skutočnosti, že ide o zobrazenia na 
objektoch slúžiacich tomu istému účelu, navyše v rovnakom 
geografickom priestore, sa javí hypotéza o snahe kamenára 
napodobiť motív z kovolejárskej dielne ako pravdepodobná. 
V  tejto súvislosti je potrebné poukázať na ďalšiu charakte-
ristiku kamenárskeho skvostu z  Veľkej Lomnice, ktorou sú 
nezvyčajne tenké steny nádoby. Zabezpečenie krstiteľnice 
vrchnákom si vyžadovalo kovové úchytky, ktoré sa vsadili do 
okraja čaše. Takýto zásah zvyšoval riziko narušenia kamen-
ného plášťa. Kontakt s vodou taktiež prispieval k  degradá-
cii kameňa. Hrúbka stien kamenných krstiteľníc mala preto 
svoje opodstatnenie. Z tohto pohľadu je nami skúmaná ten-
kostenná krstiteľnica kamenársky výrobok mimoriadnych 
kvalít. Je možné, že sa kamenár snažil v rámci svojich mož-
ností napodobniť luxusné výrobky zo spišskonovoveskej ko-
volejárskej dielne?

5. Detail polpalmety na okraji čaše (Veľká Lomnica).  
Foto: M. Novák.

6. Ornamentálny pás s motívom štylizovaného akantového listu na 
krstiteľnici v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici. Foto: M. Novák. 

7. Ornamentálny pás s motívom štylizovaného akantového listu na 
krstiteľnici v Kostole sv. Štefana v Matejovciach. Foto: M. Novák.
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Ak pripustíme možnosť prenosu určitých prvkov výzdo-
by používanej pri bronzových krstiteľniciach aj na objekty 
z kameňa, potom môžeme pristúpiť k spresneniu datovania 
veľkolomnickej krstiteľnice. Ornamentálne pásy s motívom 
akantových listov zdobia bronzové krstiteľnice vo Švedlári, 
Gelnici, Podolínci a Poprade-Matejovciach. V Spišskej Belej, 
Poprade-Strážach a Spišskej Novej Vsi sa stretávame so zo-
brazením akantového listu len na dolných častiach (nohách) 
krstiteľníc, ktoré sú staršie ako čaše. Pásy akantových listov 
sa vyskytujú spolu s  inými rastlinnými motívmi. Je pozoru-
hodné, že zatiaľ čo zobrazenia trojlístkov alebo päťlaločných 
listov sa objavujú v rôznych variáciách, tvar akantových lis-
tov je na objektoch zo spomenutých lokalít vždy takmer 
identický.13 Frekvencia výskytu tohto motívu je v porovnaní 
s  inými výzdobnými prvkami v spomenutej skupine objek-
tov veľmi vysoká. Dá sa teda povedať, že ide o jeden z naj-
charakteristickejších výzdobných motívov krstných nádob 
zo spomenutých lokalít. V súbore všetkých bronzových krs-
titeľníc z územia Spiša patria tieto krstiteľnice do staršieho 
obdobia produkcie spišskonovoveskej dielne, a hoci nepo-
chádzajú všetky z rovnakého obdobia, majú k sebe z chro-
nologického hľadiska blízko.14 Maďarská bádateľka Maria 

Verö zaradila bronzové krstiteľnice zo Spišského Podhradia, 
Liptovskej Teplej (v súčasnosti sa táto krstiteľnica nachádza 
v  múzeu v  Budapešti), Švedlára, Gelnice, Podolínca, nohu 
krstiteľnice zo Spišskej Novej Vsi a  krstiteľnice zo Spišskej 
Belej a Popradu-Stráží do jednej skupiny s tým, že posledné 
dve menované by mohli byť datované okolo roku 1420, pô-
vod ostatných kladie medzi roky 1360 a 1420.15 Krstiteľnicu 
zo Švedlára datujú J. Spiritza a D. Učníková do obdobia me-
dzi rokmi 1357 – 1390,16 krstiteľnicu z  Popradu-Matejoviec 
do poslednej štvrtiny 14. storočia, prípadne do prelomu 14. 
a 15. storočia17 a nohu krstiteľnice zo Spišskej Belej do14.sto-
ročia.18 Používanie motívu akantového listu na bronzových 
krstiteľniciach je teda charakteristické pre koniec 14. a  za-
čiatok 15. storočia. Prijatím hypotézy o analógii zobrazenia 
akantového listu a motívu polpalmiet by sme mohli krstiteľ-
nicu z Veľkej Lomnice datovať práve do tohto obdobia. Túto 
hypotézu podporuje skutočnosť, že miestny Kostol sv. Kata-
ríny Alexandrijskej prešiel v uvedenom období prestavbou 
(v  roku 1412).19 Prestavba kostola bola pre farnosť dobrou 
príležitosťou na obnovu vybavenia interiéru chrámu. Nedá 

sa dokázať, že v rámci tejto obnovy pribudla aj nová krstiteľ-
nica, no s určitou pravdepodobnosťou s tým možno počítať. 

Výzdoba pozostávajúca z kombinácie antropomorfných 
a rastlinných motívov púta pozornosť aj z hľadiska ikonogra-
fickej interpretácie. V  doterajšej literatúre sú reliéfy dvoch 
mužských tvárí označované za zobrazenia Krista a Jána Krs-
titeľa.20 Chýba však bližšie vysvetlenie, čo tomu má konkrét-
ne nasvedčovať. Ide pravdepodobne o  predpoklad, že Ján 
Krstiteľ je úzko spätý so sviatosťou krstu cez jeho pôsobenie 
pri rieke Jordán, kde podľa textov Nového zákona pokrstil aj 
Ježiša Krista. Samotné meno „Krstiteľ“ robí z postavy tohto 
proroka vhodného kandidáta na motív zobrazenia na krsti-
teľnici. Tejto úvahe však nezodpovedá frekventovanosť zo-
brazení Jána Krstiteľa na stredovekých krstiteľniciach. Ako 
motív v spojitosti s Kristovým krstom sa síce vyskytuje, ale 
rozhodne nepatrí k  dominantným. Väčšej obľube sa začal 
tešiť až od obdobia renesancie. Vrchnáky ukončené zobraze-
ním Jána Krstiteľa krstiaceho Krista sú aj u nás pomerne časté 
na novovekých krstiteľniciach. Na spišských bronzových krs-
titeľniciach sa s motívom Jána Krstiteľa stretneme len v jed-
nom prípade, a to na objekte v Spišských Vlachoch (obr. 8). 
Postava zobrazená na čaši sa dá bezpečne identifikovať ako 
Ján Krstiteľ podľa baránka, ktorého drží v rukách. Úchytky na 
upevnenie vrchnáku majú formu levích hláv. V súvislosti s Já-
nom Krstiteľom pravdepodobne poukazuje na evanjelistu 
Marka, ktorého atribútom je lev.21 Nie je jasné, prečo si tvor-
covia krstiteľnice v Spišských Vlachoch zvolili Jána Krstiteľa 
za ústredný motív. Spojitosť Jána Krstiteľa so sviatosťou krs-
tu je síce zrejmá, ale skutočnosť, že krstiteľnicu vytvorili pre 
kostol s patrocíniom Jána Krstiteľa mohla zavážiť ešte viac. 
V každom prípade si môžeme všimnúť určitý zámer použiť 
výzdobu, v  ktorej sa jednotlivé prvky z  hľadiska symboliky 
vzájomne dopĺňajú. Podobnú koncepciu môžeme očakávať 
aj vo výzdobe veľkolomnickej krstiteľnice. Motív ľudskej tvá-
re, ktorej jedna polovica je zobrazená s bradou a druhá bez 
nej, je natoľko zvláštny, že nedovoľuje pochybovať o určitom 
konkrétnom zámere tvorcu. Podľa učenia Cirkvi bol Kristus 
zároveň Bohom i človekom. V ranom stredoveku umelci zo-
brazovali Krista s bradou alebo bez nej, podľa toho, či chceli 
zdôrazniť jeho ľudskú podobu alebo jeho božstvo.22 Polovica 
tváre s bradou pravdepodobne poukazuje na ľudskú priro-
dzenosť Krista a polovica tváre bez brady zase na jeho bož-
skú podstatu. Reliéfy tvárí sú na krstiteľnici umiestnené na 
opačných stranách čaše. Ich zobrazenie vo vzájomnej kon-
trapozícii evokuje dualistické chápanie sveta, ktoré je pre 
stredovek typické. V  kresťanskej teológii sa toto chápanie 
odrazilo v korelácii vzťahov medzi obsahom Starého a Nové-
ho zákona. Udalosti a postavy Starého zákona sa chápali ako 
predobraz (prefigurácia, archetyp) udalostí a postáv Nového 
zákona. V tejto schéme je archetypom Krista Adam. Sochár-
ska výzdoba kostolov, výzdoba oltárov či vitráží tento prístup 
často odrážala v  určitej symetrickej kompozícii výjavov zo 
Starého zákona na jednej strane a Nového zákona na strane 
druhej. Aplikáciu tejto schémy na veľkolomnickú krstiteľnicu 
nemožno s určitosťou dokázať, no bohatá rastlinná výzdoba 
viac poukazuje na raj, a tým na Adama, než na Jána Krstiteľa, 
proroka, ktorý predstavoval hlas volajúceho na púšti (Mk 1,3).

Krstom sa symbolicky krstencovi otvárajú brány raja, 
ktoré sa zavreli prvotným hriechom Adama a Evy. Súvislosť 
medzi motívmi rajskej záhrady a  krstným miestom, resp. 
s krstom všeobecne, je prítomná od počiatkov tejto sviatos-
ti. Krstný prameň sa často nazýva fons vitae (prameň života) 

8. Horná časť krstiteľnice v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.  
Foto: M. Novák.
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a vo výtvarných zobrazeniach ho niekedy vidíme ako prameň 
vody v rajskej záhrade.23 Spojitosť medzi rajom a krstiteľni-
cou dokazuje aj pomenovanie cantharus paradisus, ktorým 
sa krstiteľnica niekedy obrazne nazývala.24 Odkaz prvotného 
hriechu stvárnený motívmi Adama a Evy patril k najfrekven-
tovanejším výzdobným prvkom baptistérií a krstiteľníc už od 
antiky. Zmytie dedičného hriechu sa v symbolike krstu deje 
prostredníctvom Krista a jeho obety na kríži. Teologicky tento 
aspekt vysvetľuje apoštol Pavol v liste Rimanom, kde hovorí, 
že ...všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť 
sme boli pokrstení (Rim. 6,4).25 Rovnako dôležitým účinkom 
krstu ako spomínané zmytie dedičného hriechu je aj včle-
nenie krstenca do spoločenstva Cirkvi. Pokrstený sa stáva 
kresťanom a dostáva prísľub nádeje na večný život. V tomto 
smere nachádzame súvislosť s postavou Adama znovu v jed-
nom z  listov apoštola Pavla: Lebo ako je skrze človeka smrť, 
tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú 
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, 
aké mu patrí: prvotinou je Kristus, potom, pri jeho príchode, tí, 
čo patria Kristovi (1Kor 15,21-23). Tento citát nám môže do 
istej miery priblížiť atmosféru, ktorú sa možno tvorcovia veľ-
kolomnickej krstiteľnice snažili docieliť použitím vybraných 
motívov na svojom výrobku. Slovo „prvotina“ (lat. primitiae, 
gr. aparche) znamená doslovne „prvé plody“ a je referenciou 
na židovský zákon, podľa ktorého mali Židia prvý diel z úro-
dy obetovať Bohu. Jedným zo symbolom Kristovej obety je 
vinič. Bohatá rastlinná výzdoba našej krstiteľnice zahŕňajúca 
vetvy vínnej révy s plodmi aj bez nich, ako aj ďalších iných 
rastlín, môže v  sebe spájať odkaz na rajskú záhradu, ktorá 
ostala Adamovým hriechom pre ľudí zatvorená, a odkaz na 
Kristovu obetu, ktorou sa raj pre ľudí znovu otvoril. 

Predkladaný návrh ikonografickej interpretácie motívov 
výzdoby veľkolomnickej krstiteľnice sa pokúsime doplniť 
o  možný kontext jej umiestnenia v  interiéri Kostola sv. Ka-
taríny Alexandrijskej. Tento kostol patrí do skupiny dvojlo-
ďových kostolov, ktorých koncentrácia na Spiši je v  rámci 
Slovenska jedinečná. Architektonické riešenie týchto stavieb 
charakterizujú stredové piliere oddeľujúce severnú a  južnú 
loď kostola. Svojím umiestnením na východo-západnej 
osi kostola tvoria piliere pomerne dominantný prvok inte-
riéru chrámu, keďže stoja vo výhľade na hlavný oltár sme-
rom od západného vchodu. Práve túto „ústrednú“ polohu 
v dvojloďových spišských kostoloch využívali v  stredoveku 
na umiestnenie krstiteľnice. Išlo o dôstojné miesto v strede 
kostola. Svojou pozíciou pred oltárom evokovalo postup-
nosť prijímania sviatostí, z  ktorých krst bol prvý a zároveň 
podmieňoval prijatie všetkých ostatných sviatostí. Konkrét-
ny dôkaz o tom, že sa krstnému miestu pri stredovom pilieri 
venovala osobitná pozornosť môžeme vidieť v  Kostole sv. 
Mikuláša v Odoríne. (obr. 9) Kamenná krstiteľnica tam tvorí 
jeden celok so soklom piliera. To svedčí o  tom, že pri stav-
be, resp. prestavbe kostola sa zohľadňovalo budúce využitie 
daného miesta. Kompozícia výzdoby na veľkolomnickej krs-
titeľnici do istej miery naznačuje, že sa pri jej výrobe predpo-
kladalo, že bude umiestnená pri stredovom pilieri. Ústredné 
motívy výzdoby – dve mužské tváre – boli divákovi rovnako 
prístupné, každá smerujúca do inej lode kostola. Na zábere 
z roku 1952 (obr. 1) stojí krstiteľnica pri pilieri tak, že tvár Kris-
ta je nasmerovaná do južnej lode a tvár Adama do severnej 
lode kostola. Nie je isté, či krstiteľnica stála v takejto pozícii 
aj v stredoveku, no na základe spomenutých indícií môžeme 
o takejto možnosti uvažovať ako o pomerne pravdepodob-

nej. Znovu sa núka možnosť interpretovať potenciálny zá-
mer kompozície výzdoby krstiteľnice v rámci interiéru kostola 
z hľadiska symboliky krstu. Je všeobecne známe, že kostoly 
sa zvykli stavať tak, že ich pozdĺžna os smerovala v smere zá-
pad – východ. Presbytérium s hlavným oltárom bolo situova-
né takmer vždy vo východnej časti chrámu. Obraz Krista ako 
„svetla sveta“ vzbudzoval pozitívnu konotáciu pre východnú 
časť kostola. Západná strana automaticky predstavovala istú 
protiváhu. To platilo aj o  zvyšných dvoch svetových stra-
nách. Južná strana sa považovala podobne ako východná 
za stranu svetla, kým severná za stranu temnoty. Pozitívny 
pohľad na východ (juh) a negatívny na západ (sever) sa odrá-
žal v členení kostola ako miesta zhromaždenia členov Cirkvi 
vo viacerých rovinách. Východná strana (presbytérium) bola 
určená kňazom, laikom bol vyhradený priestor v  západnej 
časti. Pri spišských dvojloďových kostoloch sa stretávame 
so zmienkou, že muži a ženy sa v kostole zhromažďovali od-
delene, pričom mužom patrila južná a  ženám severná loď 

kostola.26 Vo výzdobe kostolov sa symbolika svetových strán 
odrazila tak, že do východnej a južne časti boli situované po-
zitívne elementy, resp. také, ktoré boli nejakým spôsobom 
považované za dôležitejšie. Napríklad výjavy zo Starého zá-
kona nachádzali svoje miesto hlavne v severných a západ-
ných častiach kostolov, zatiaľ čo motívy z Nového zákona sa 
relatívne častejšie vyskytovali na južných a východných stra-
nách.27 Koncepcia výzdoby veľkolomnickej krstiteľnice má 
potenciál symbolicky vyjadriť podstatu krstu a navodiť pre 
zúčastnených veriacich pôsobivú atmosféru. Tvár Adama 
obrátená k severnej lodi pripomína, že krstom sa prechádza 
z  chladnej, temnej strany na stranu svetla, symbolizovanú 
tvárou Krista obrátenou do južnej lode. Motív viniča odka-
zuje na skutočnosť, že pokrstený vďačí za zmytie dedičného 
hriechu a pričlenenie do spoločenstva Cirkvi Kristovej obeti 
na kríži. Aj ostatné rastlinné motívy boli pravdepodobne po-
užité s konkrétnym zámerom vyjadriť určitý aspekt vzťahu-
júci sa na celkovú symboliku výzdoby ako celku. Dva odlišné 
plody na jednej ratolesti (8) môžu poukazovať na určitú ideu 

9. Krstiteľnica ako súčasť sokla piliera v Kostole sv. Mikuláša v Odoríne.  
Foto: M. Novák. 
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už spomínaného stredovekého dualizmu. Potenciál z hľadis-
ka symboliky má aj motív dubovej vetvičky (7) ako odkaz 
na lignum vitae, teda drevo Kristovho kríža. Nie je jasné, akú 
rastlinu má zobrazovať vetva so špicatými koncami listov (6). 
Tie sa pomerne zreteľne odlišujú od oblých laločnatých lis-
tov predchádzajúceho motívu dubovej vetvy. Tiež sa nedá 
vylúčiť, že trojlístky na vetvách bez plodov nezobrazujú vi-
nič, ale brečtan. Ten má v  kresťanskej symbolike pomerne 
významné miesto a  mohol by svojím spôsobom doplniť 
predložený návrh ikonografickej interpretácie.

Krstiteľnica z Kostola sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici je kle-
notom stredovekého kamenárskeho remesla, prostredníc-
tvom ktorého môžeme oceniť nielen zručnosť a umelecké cí-
tenie vtedajších majstrov, ale môžeme aj nazrieť do vnímania 
ich duchovného sveta. Tvar a  výzdoba krstiteľnice vykazujú 
znaky, ktoré dovoľujú dať jej vznik do súvisu s prestavbou kos-
tola na začiatku 15. storočia. Pri návrhu datovania skúmanej 
krstiteľnice teda vychádzame z  niekoľkých indícií. Prvou je 
členitá profilácia čaše, ktorá značne znižuje pravdepodobnosť 
jej pôvodu pred obdobím 14. storočia. Druhou indíciou je 
podobnosť časti výzdoby s motívmi na bronzových krstiteľni-
ciach, ktoré sú datované medzi roky 1360 až 1420. Ak k tomu 
pridáme možnosť dodania nového zariadenia do kostola pri 
príležitosti jeho prestavby v  roku 1412, potom sa datovanie 
veľkolomnickej krstiteľnice do prvých dvoch desaťročí 15. sto-
ročia javí ako vysoko pravdepodobné. Jej výpovedná hodnota 
ako historického artefaktu je o to vyššia, že ju môžeme študo-
vať v širšom kontexte vzťahov s bronzovými krstiteľnicami zo 
spišskonovoveskej dielne Konrada Gaala, ako aj s fenoménom 
dvojloďových kostolov na Spiši.  ■

1 SPIRITZA, Juraj – UČNÍKOVÁ, Danuta. Spišské gotické krstiteľnice z tvori-
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10. Umiestnenie krstiteľnice pri stredovom pilieri v Kostole sv. Štefana 
v Poprade-Matejovciach. Foto: M. Novák.
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Sprievodca najväčšími zvonmi Slovenska

MICHAL DIRGA
RÓBERT SLÍŽ

Zvony na Slovensku sú v  prevažnej väčšine používa-
né na liturgické účely. Skoro každý kostol vlastní naj-

menej jeden zvon, obyčajne tri. Každý z týchto zvonov má 
svoju históriu, či už ide o zvony nové, alebo staré. Veľakrát 
ani netušíme, čo za skvost sa ukrýva vo veži týčiacej sa nad 
našimi hlavami. Rebríček najväčších zvonov Slovenska (zo-
radený podľa hmotnosti zvonov) je vypracovaný vôbec po 
prvýkrát. Títo „králi“ sú roztrúsení po celom našom území, no 
najviac ich je na východe našej krajiny. Na svojom plášti nesú 
opis udalostí, ktoré podnietili obyvateľov k ich vzniku, relié-
fy svätcov, erby miest a lejárskych rodov, alebo len skromný 
jednoriadkový nápis s modlitbou.1

1. Veľký zvon – Petermannova veža, Banská Bystrica

Veľký zvon prezývaný aj Generál (Campana generalis) 
je zavesený v Petermanovej veži v areáli mestského hradu 
v  Banskej Bystrici. Zvon visí na rovnom oceľovom závese 
v južnom zvonovom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stoli-
ce. Jeho pôvodná šesťramenná koruna bola sekundárne od-
stránená a nahradená tanierovou korunou. Výzdoba zvona 
pozostáva z ornamentálneho pásu v podobe oblakov. Pod 
ním sa nachádza jednoriadkový latinský nápis:

AUXILIANTE DEO CONFLATA PER ME SAMUELEM PReIS 
NEOSOLII2

Pod nápisovou páskou je umiestnený ornamentálny pás 
visiacich festónov. Na západnej strane zvona sa nachádza 
kartuša s nápisom:

JUDICE MOLLERO ME PERDIDIT IGNIS EODEM JUDICE MOL-
LERO REPARAVIT CURA SENATUS3

Na východnej strane je umiestnená kartuša s motívom 
najsvätejšej Trojice korunujúcej Pannu Máriu. Pod ňou erb 
mesta Banská Bystrica. Na úderovom venci sa nachádza nápis:

QVÆ QVARTA AVGVSTI TRISTES EXTINCTA PER IGNES MVTA 
DVOS ANNOS HEV! SINE VOCE FVI * DIVINO AVXILIO CA-
ECIS EXTRACTA RVINIS VOCE NOVA POPVLOS AD PIA SAC-
RA VOCO4

Nápis obsahuje dva chronogramy, a to zániku Baníckeho 
zvona (1761) a vzniku Veľkého zvona (1763). Súčasný zvon 
je uliaty zo zvyškov Baníckeho zvona z roku 1572, ktorý mal 
úctyhodnú hmotnosť 175 centov.5 Zvon má tzv. ťažké rebro. 
Poháňa ho elektromagnetická cievka. Stav zvonového prís-
lušenstva je havarijný. Hrozí prasknutie zvona.

2. Zvon Svätý Urban – rím. kat. farský kostol, Spišská 
Nová Ves

Zvon Urban je najväčším zvonom Spiša. Bol uliaty v Spiš-
skej Novej Vsi. Visí vo veži rím. kat. farského kostola v stred-
nom zvonovom poli drevenej trojpoľovej zvonovej stolice. 
Zvonové príslušenstvo (okrem srdca) pochádza z dielne bra-
tov Fischerovcov. Jeho pôvodná dvanásťramenná koruna 
bola sekundárne odstránená a nahradená tanierovou. Zvon 
visí na zalomenom oceľovom závese. Pod príklopom sa na 
korpuse nachádza rastlinno-figurálny ornament. Ústredným 
motívom je sediaci anjel s krídlami a vták. Pod týmto orna-

Meno zvona: Veľký zvon
Hmotnosť: ~ 6 000 kg
Priemer: 201 cm
Hrúbka venca: 18,3 cm

Ladenie: a0

Lejár, rok uliatia: Samuel 
Preis, Banská Bystrica, 
1763

Meno zvona: Svätý Urban
Hmotnosť: 5 320 kg
Priemer: 206 cm
Hrúbka venca: 16 cm

Ladenie: g0

Lejár, rok uliatia: Andreas 
Schaudt z Pešti, 1857

1. Banská Bystrica, Petermannova veža, Veľký zvon z roku 1763 od 
banskobystrického zvonolejára Samuela Preisa. 
Mierne vpravo od osi kyvu pod pásom kvetinových festónov vyrastajú 
z  drieku zvona dve výrazné plastiky v barokových kartušových štítkoch: 
Korunovanie Panny Márie a pod ním erb mesta Banská Bystrica. Zvon bol 
otáčaný už sedemkrát, o čom svedčia stopy po úderoch srdca na úderovom 
venci. V minulosti inštalovaný vonkajší zachytávač srdca je nefunkčný. Srdce 
je fixované k zvonovej stolici a zvon do neho pri zvonení naráža. Napravo 
od neho visia dva menšie zvony z roku 1927 od Oktáva Wintera, oba sú však 
prasknuté. Foto: Róbert Slíž, 2015.
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mentom sa na zvone z južnej strany nachádza nápis:

Nata sum 1647, dein Martis invasione 1849, vitiata, iterum 
1857 Sumtibus Civitatis, Fundi Campanarum communis et 
Ecclesiae utriusque. Rom: Catholicae ac Aug: Conf: addicto-
rum, cum consociatis tribus per Andream Schaudt pestien-
sem, in honorem Patronae Civitatis, hic Loci refusa, et pon-
dere aucta.6

V strede pod ním sa nachádza erb mesta, okolo ktorého 
je umiestnený nápis:

INSIGNE LIBERÆ REGIÆ MONTANÆ CIVITATIS IGLOVIENSIS.7

Okolo erbu sú vypísané mená cirkevnej a  politickej re-
prezentácie obce a  tiež mená volenej mestskej rady spolu 
s ich funkciami. Na severnej strane sa nachádza reliéf Nane-
bovstúpenia Krista. Zvon Urban nebol nikdy elektrifikovaný. 
Toho času sa s ním nezvoní už vôbec, a to kvôli stavu, v akom 
sa jeho príslušenstvo nachádza. 

3. Zvon Svätý Urban – Urbanova veža, Košice

Zvon Urban je zavesený v Urbanovej veži. Visí za tanie-
rovú korunu na zalomenom oceľovom závese pozdechov-
ského typu a  je osadený v oceľovej zvonovej stolici. Jeho 
výzdoba je voľnou kópiou výzdoby pôvodného zvona, ktorá 
bola doplnená o pamätný nápis. Na príklope zvona sú po 
obvode uvedené mená výrobcov8 a znak Východosloven-
ských železiarní. Pod horným okrajom zvona je po obvode 
pás s  motívom sirén a plastickými linkami oddelený dvoj-
riadkový nápis:

OMNIS CARO FOENVM ET O(M)NIS GLORIA (E)IVS QVASI 
(F)LOS AGRI. VERE FOENVM EST POPVLVS. M D L V I. EXSIC-
CATVM EST (F)OENVM. ET C(E)CIDIT FLOS. VERBVM AVTEM 
DEI NOSTRI MANET IN AETERNVM ESAI. XL.9

Pod nápisom je umiestnený ornamentálny pás s  motí-
vom oberačov hrozna s putňami a s viničnými ratolesťami. 
V  strede plášťa sa nachádza reliéf Kalvárie. Na protiľahlej 
strane erb mesta Košice a cisársky erb Ferdinanda I. Pod Kal-
váriou je dvojriadkový nápis:

FRANCISCVS ILLE(N)FELD OLMVCENSIS ME CASSOVIAE FV-
DIT. M. D L VII.10

Na spodnom okraji zvona je dvojriadkový nápis:

AN(N)O. CHR(IST)I M.DLVI. QVO. COMETAE. DVO. VISI. AC. 
REBELLIVM. ALIQVOT REGNI. PROCER CONTRA. MA(IESTATI) 
REG(ALIS) INVALESCEBAT. CONSPIRATIO HAEC REGALIS VRBS 
CAS-SOVIA EX. HORRIBILI (FL)ATV(M) PROX(I)MA  DIEM (XIII 
AP)-RIL SEQVE(N)TE VNA CVM SACRIS AEDIBVS AC SPECIOSIS 
EDIFICIIS FERE TOTA CON FLAGRAVIT CVIVS CALAMITAT(I)S (V)
T E(T) (P)OSTERI(T)ATIS MONIMENTVM
AGNOSCERET HOC OPVS EX FRAGMENTIS CAMPANARVM (I)
GNE FVRENTE
CONFRACTARVM INCLYTVS SEN(A)TVS IVD(I)C(E) EMERICO. 
P(A)TSCHNER PRO COMM(UNI) (ECC)LES(IA)E COM(M)ODO 
FIERI FECIT. ANNO SALVTIS.
M. D LV II.11

TENTO ZVON DALO ODLIAŤ MESTO KOŠICE V ROKU 1996, KEĎ 
NA JEHO ČELE STÁL PRIMÁTOR RUDOLF SCHUSTER AKO NÁHRA-
DU ZVONA ZNIČENÉHO POŽIAROM V ROKU 1966. NECH JEHO 
ZVUK ZVESTUJE KOŠIČANOM RADOSŤ PO MNOHÉ STÁROČIA

Meno zvona: Svätý Urban
Hmotnosť: ~ 5 200 kg
Priemer: 192 cm
Hrúbka venca: 16 cm
Ladenie: b0

Lejár, rok uliatia: Výcho-
doslovenské železiarne 
Košice & rodina Dytry-
chová, Brodek u Přerova, 
1996

2. Spišská Nová Ves, rím. kat. farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, zvon 
Svätý Urban z roku 1857 od Andreasa Schaudta.
Pod ornamentálnym pásom sa nachádza latinský nápis hovoriaci o tom, 
ako bol pôvodný zvon z roku 1647 pri nepriateľskom vpáde v roku 1849 
poškodený a znova preliaty do súčasnej podoby. Pod ním je v strednej 
časti zvona umiestnený erb mesta Spišská Nová Ves. Srdce zvona bolo 
odstránené v roku 2012. Pre prasknutý oceľový záves sa zvon v súčasnosti 
nepoužíva. Vo veži visia okrem neho ďalšie 4 zvony. Foto: Michal Dirga, 
2014.

3. Košice, Urbanova veža, zvon Sv. Urban z roku 1996 odliaty vo 
Východoslovenských železiarňach ako voľná replika zničeného zvona 
z roku 1557. 
Na odlievanie bola použitá moderná technológia. Tradičná hlinená forma 
bola nahradená formou z formovacieho piesku. V strednej časti zvona sa 
nachádza reliéf Kalvárie so signatúrou autora pôvodného zvona. Vpravo 
pod hlavicou je osadená oceľová páka, ktorá je v súčasnosti využívaná pri 
ručnom zvonení. Foto: Róbert Slíž, 2012.
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Zvon Urban bol odliaty v tzv. veľmi ťažkom rebre vo VSŽ 
v  spolupráci so zvonárskou dielňou Dytrychovej z  Brodku 
u Přerova (ČR), ktorá dodala šablóny (rebrá) na výrobu formy 
zvona a podieľala sa na odlievaní. V súčasnosti sa s ním zvoní 
ručne niekoľkokrát do roka.

4. Národný zvon – Národná bazilika, Šaštín-Stráže

Zvon Sedembolestnej Panny Márie, prezývaný aj Národ-
ný zvon, je umiestnený vo východnej veži baziliky. Visí na za-
lomenom oceľovom závese. Zvonová stolica je tiež oceľová. 
Srdce zvona je sústružené z ocele, s protiváhou. Zvon visí na 
mohutnej osemramennej korune. Pod príklopom je umiest-
nený dookola obiehajúci opakujúci sa reliéf anjela. Pod ním 
sa nachádza nápis:

MATIČKO SEDMIBOLESTNÁ, PATRONKO SLOVENSKA, 
OCHRAŇUJ, SPRAVUJ A POSILŇUJ SVOJ NÁROD SLOVENSKÝ!

Všetky nápisy sú oddelené dvomi plastickými linkami 
zhora i zdola. Pod nápisom sa nachádza ďalší, prepracova-
nejší ornamentálny pás. Nižšie sa nachádza druhý nápis:

DAR SLOVENSKÉHO NÁRODA – Z MILODAROV ŠAŠTÍN-
SKÝCH VERIACICH A ZO SBIEROK RÍM. KATOLÍKOV SLOVEN-

SKA – DALI ULIAŤ SALEZIÁNI, SYNOVIA CTIH. JÁNA BOSKA.

Zo severnej strany zvona sa v jeho  hornej časti nachá-
dza hlavný reliéf, na ktorom je vyobrazená Sedembolestná 
Panna Mária, držiac v náručí umučeného Krista. Pod týmto re-
liéfom sa nachádza 6-riadkový nápis s menami zakladateľov 
zvona. Na protiľahlej strane zvona sa nachádza 14-riadkový 
nápis s menami darcov (tri mená sú dodatočne vyryté). Nad 
úderovým vencom sa nachádza posledný nápis, ktorý je 
ohraničený plastickými linkami:

SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVĔ, 1928.

Pod týmto nápisom sa na úderovom venci nachádzajú 
už len tri plastické linky. Národný zvon poháňajú pomocou 
reťazového prevodu dva elektromotory. Zvoní každú nedeľu 
napoludnie. 

5. Zvon Svätý Donát – Starý zámok, Banská Štiavnica

Zvon Donát je zavesený vo zvonici Starého zámku v Ban-
skej Štiavnici. Visí v strednom poli trojpoľovej drevenej zvo-
novej stolice. Zavesený je na zalomenom oceľovom závese 
pozdechovského typu. Jeho pôvodná šesťramenná koruna 
bola sekundárne odstránená a nahradená tanierovou koru-
nou. Pod príklopom zvona sa po celom obvode nachádza 
vyrastajúci florálny ornament. Nižšie je dvojriadkový nápis:

S. DONATUS. CAMPANA DEI. NATA MDXC. RUPTA MDCCXXVIII 
RENATA MDCCXXXII. I.+. N.+. R.+. I. TITULUS TRIUMPHALIS NOS 
DEFENDAT ET PROTEGAT. ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES 
ADVERSAE. VICIT LEO DE TRIBU IUDA. RADIX DAVID. ALLELLUIA.12

Meno zvona: Svätý Donát 
Hmotnosť: ~ 4 200 kg
Priemer: 183,5 cm
Hrúbka venca: 14,9 cm

Ladenie: b0

Lejár, rok uliatia: Ján Kris-
tián Bienstock z Banskej 
Bystrice, 1732

Meno zvona: Národný zvon
Hmotnosť: 4 735 kg
Priemer: 198 cm
Hrúbka venca: ~ 15,5 cm

Ladenie: gis0

Lejár, rok uliatia: Richard 
Herold, Chomutov, 1928

4. Šaštín-Stráže, Národná Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Národný 
zvon z roku 1928 od Richarda Herolda.
Pod ornamentálnou výzdobou a  nápisovými páskami je umiestnený 
rozsiahly nápis s menami darcov zvona. Pod zvonom sú položené dva 
hranoly so zachovanými hrebeňovými ložiskami patriace pravdepodobne 
k pôvodnej drevenej zvonovej konštrukcii Foto: Róbert Slíž, 2014.

5. Banská Štiavnica, Starý zámok, zvonica, zvon Svätý Donát z roku 1732 
odliaty banskobystrickým zvonolejárom Jánom Kristiánom Bienstockom.
V strede drieku zvona mierne vpravo od osi kyvu je umiestnená plastika sv. 
Donáta. Vľavo od nej visí zvon Svätá Katarína z roku 1760 od Pavla Bohuša 
a vpravo nesignovaný umieračik z 15. storočia. Foto: Róbert Slíž, 2012.
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Pod nápisom je po celom obvode umiestnený visiaci flo-
rálny ornament. V strednej časti zvona sa nachádza reliéf sv. 
Donáta, okolo ktorého je nápis:

* SANCTE DONATE CONTRA TEMPESTATEM PATRONE ORA 
PRO NOBIS13

Začiatok nápisu vyznačuje pod reliéfom delidlo v podo-
be heraldickej ruže a tri listy. Na protiľahlej strane drieku je 
umiestnený erb Banskej Štiavnice, okolo ktorého je nápis:

* INSIGNE LIB(ERÆ) * REGIÆ AC MONTANÆ CI(VI)T(A)TIS 
SCHEMNICIENSIS *14

Začiatok a koniec nápisu vyznačujú pod erbom dve de-
lidlá v podobe heraldickej ruže a medzi nimi tri listy. Pod 
úderovým vencom je umiestnený nemecký nápis:

* AUS DEM FEUER BIN ICH GEFLOSSEN IOHAN CHRISTIAN 
BINSTOCK HAT MICH IN NEUSOHL GEGOSSEN *15

Zvon je odliaty v tzv. ťažkom rebre. Je na ručný pohon, 
v súčasnosti zvoní niekoľkokrát do roka. 

6. Veľký zvon – zvonica pri r. k. Kostole Svätého Kríža, Kežmarok

Zvon Campana maxima je zavesený v kampanile v Kež-
marku. Visí v prostrednom poli trojpoľovej drevenej zvono-
vej stolice, ktorá je pravdepodobne pôvodná, ako aj zvono-
vé príslušenstvo. Zvon bol neodborným zásahom prevŕtaný. 
Koruna zvona je šesťramenná. Pod príklopom sa nachádza 
nápis písaný majuskulným typom písma:

FVSA * SVM * XVII * AVGVSTI * [IHVS?] * ANNO * A * CHRISTO 
* NATO * MDXXV * IN * VSVM * CIVITATIS * KEZMAGK *16

Ako delidlo je použitá heraldická ľalia. Pod touto nápiso-
vou páskou je na južnej strane zvona vyobrazený erb mesta 
Kežmarok a  reliéf Boha Všemohúceho. Na severnej strane 
zvona je umiestnený reliéf Panny Márie s Ježiškom. Zvon je 
na dvoch miestach prasknutý od dolného okraja k vencu. Je 
rozoznievaný len niekoľkokrát do roka, ručne.

7. Zvon sv. Jakuba a Floriána – Kostol sv. Jakuba, Levoča

Zvon sv. Jakuba a Floriána, známy aj ako Urban, je zavese-
ný v kampanile v Levoči. Visí v strednom zvonovom poli troj-
poľovej drevenej zvonovej stolice za šesťramennú korunu 
na drevenej hlavici. Výzdobu zvona tvorí zhora pod horným 

Meno zvona: Najväčší zvon 
(Campana maxima)

Hmotnosť: 4100 kg
Priemer: 175 cm

Hrúbka venca: 16,2 cm
Ladenie: c1

Lejár, rok uliatia: nesigno-
vaný, 1525

Meno zvona: Sv. Jakub 
a Florián

Hmotnosť: 3 476 kg
Priemer: 177 cm

Hrúbka venca: 11 cm
Ladenie: a0

Lejár, rok uliatia: Sebastian 
Lecherer, Prešov, 1749

6. Kežmarok, kampanila pri Bazilike Svätého kríža, Najväčší nesignovaný 
zvon z roku 1525.
Na dolnom okraji zvona, v mieste úderu srdca, v ose mierne vpravo je vla-
sová trhlina. Niektoré tóny sú v zvukovom obrazci tlmené a význev zvona 
je kratší. Zvon doposiaľ nebol otáčaný. Záves mal pôvodne 4 drevené, nízko 
položené páky, ktoré boli nahradené pákou z oceľových profilov. Na pravej 
strane visí stredný zvon a vľavo malý zvon. Oba boli uliate vo zvonárskej 
dielni Marie Tomáškovej-Dytrychovej v Brodku u Přerova v rokoch 1982 
a 1983. Foto: Róbert Slíž, 2015.

7. Levoča, kampanila pri Kostole sv. Jakuba, zvon Sv. Jakuba a Floriána 
z roku 1749 od Sebastiána Lecherera.
Zvon je extrémne znečistený holubím trusom. Niekde aj niekoľkocentimet-
rové nánosy zapríčiňujú tlmenie zvuku pri zvonení. Pôvodné srdce zvona 
bolo poškodené a na drieku je zvárané. Vo veži visia okrem neho ďalšie tri 
zvony: zvon Anjelpána (1691), Dvorecký väčší zvon (1925) a Dvorecký men-
ší zvon (1912). Foto: Róbert Slíž, 2014.
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okrajom dookola obiehajúci opakujúci sa florálny ornament. 
Pod ním je umiestnená nápisová páska s nápisom: 

HANC UT IGNIS SUO TONO PRI(M)VM VIGESIMA SECUNDA 
AUGUSTI
ITA VIRTVS VULCANI PRO GLORIA DEI PRISTINO SUO SONI-
TUI RESTITVIT IN IPSO SEPTEMBRI17

V  nápise je veľkými písmenami zvýraznený chronogram 
(dáva zmysel len v druhom verši nápisu – 1749). Pod nápiso-
vou páskou je umiestnený ornamentálny pás visiacich festó-
nov opakujúcich sa po celom obvode. V strede drieku zvona sú 
umiestnené tri reliéfy, a to postava sv. Jakuba, sv. Floriána a erb 
mesta Levoča. Pod reliéfmi sa nachádza vyššie opísaný pás fes-
tónov a majuskulné nápisy (zvýraznené písmená sú väčšie):

S IACOBE ORA PRO NOBIS
S FLORIANE ORA PRO NOBIS18

Na úderovom venci je nápis:

IN HONOREM SS(ANCTI) IACOBI ET FLORIANI SUB PARO-
CHO R(E)V(EREN)D(ISSI)MO D(OMI)N(O) IGNATIO PERGER 
S(ACRO)S(ANCTAE) TH(EOLOGIAE) DOCTORE IUDICE VERO 
PERI(LLUSTRISSIMO) AC C(A)R(I)S(SIM)O D(OMI)NO MARTI-
NO HUSZ
FUSA SUM PER SEBASTIANVM LECHERE(R) EPERIES(INI)19

Srdce je pôvodné, zdobené po obvode výpuste drobným 
štylizovaným rastlinným ornamentom. Zvon je rozoznievaný 
ručne, a to len v nedele, na sviatky a počas pohrebov.

8. Zvon Svätý Urban – Kostol sv. Egídia, Bardejov

Zvon Urban je zavesený vo veži Baziliky sv. Egídia. Bol 
odliaty ako náhrada pôvodného prasknutého zvona. Zvon 
je zavesený v západnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej 
stolice. Visí za tanierovú korunu na oceľovom závese. Jeho 
výzdobu tvorí zhora dvojriadkový nápis:

♦ SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH A NA ZEMI POKOJ ĽU-
ĎOM DOBREJ VOLE ♦ NA ČESŤ BOŽIU ♦ PANNY MÁRIE A SV. 
EGÍDIA
411 ROKOV PO TOM, ČO BOL ODLIATY MÔJ PREDCHODCA, 
KTORÉHO HLAHOL PO PUKNUTÍ ROKU 1990 PRESTAL ZNIEŤ 
♦ HLAHOL MÔJ ZAZNEL V DEŇ SVIATKU PATRÓNA CHRÁMU 
I MESTA SV. EGÍDIA 1. SEPTEMBRA 1995

Nápisy sú od seba oddelené delidlom v tvare pyramídy. 
Pod nápisovou páskou je umiestnený rastlinný ornament 
s motívom viniča. Na južnej strane sa nachádza plastika sv. 
Urbana s nápisom:

SVÄTÝ URBAN ORODUJ ZA NÁS

Na severnej strane zvona je umiestnená plastika sv. Egí-
dia s nápisom: 

SVÄTÝ EGÍDIUS ORODUJ ZA NÁS

Na západnej strane sa nachádza erb mesta Bardejov. 
Z východnej strany nápis:

ZDRAV BUĎ, KRISTE NAJMOCNEJŠÍ… TY PREBÝVAŠ NA OL-
TÁRI, BARÁNOK TY NEBESKÝ, PRIJMI VĎAČNE NAŠE DARY, 
ŽEHNAJ NÁROD SLOVENSKÝ. NECH NÁS RUKA TVOJA VODÍ, 
CHRÁŇ NÁM MRAVY, CHLIEB A REČ, DAJ NECH VLASTI NEUŠ-
KODÍ ANI BIEDA ANI MEČ.

Pod ním sa nachádza štátny znak Slovenskej republi-
ky. V strednej časti zvona je umiestnený ornamentálny pás 
s rastlinným motívom. V dolnej časti drieku zvona z juhozá-
padnej strany sa rozprestiera nápis:

TENTO ZVON BOL ODLIATY Z MILODAROV VERIACICH, 
Z  DAROV MESTA BARDEJOV, Z PRÍSPEVKOV ZÍSKANÝCH 
NADÁCIOU EGÍDIUS – BARDEJOV ZA PÔSOBENIA BARDE-
JOVSKÉHO FARÁRA A DEKANA VDP. JOZEFA JURKA VO ZVO-
NOLEJÁRSKEJ DIELNI MÁRIE TOMÁŠKOVEJ – DYTRYCHOVEJ 
V BRODKU U PŘEROVA V JÚNI 1995, V ROKU PRÍCHODU SVÄ-
TÉHO OTCA JÁNA PAVLA II. NA SLOVENSKO A DO KOŠICKEJ 
ARCIDIECÉZY PRI PRÍLEŽITOSTI SVÄTOREČENIA TROCH KO-
ŠICKÝCH MUČENÍKOV V ŠIESTOM ROKU DUCHOVNEJ OBNO-
VY SLOVENSKA, V ROKU DUCHA SVÄTÉHO.

Na východnej strane dva citáty z  písma: Mt 24,31 a Lk 
12,35 – 36.

Nad úderovým vencom ornamentálny pás s motívom vi-
niča. Pod ním nápis:

♦ DÓM SV. EGÍDIA ♦ BARDEJOV ♦ A(NNO) ♦ D(OMINI) ♦ 1995 ♦

Na konci nápisu je lejárska značka20 dielne. Zvon Urban je 
uliaty v tzv. ťažkom rebre. Poháňajú ho dva lineárne motory. 
Zvoní pravidelne.

Meno zvona: Svätý Urban
Hmotnosť: ~ 3 400 kg
Priemer: 169 cm
Hrúbka venca: 13,7 cm

Ladenie: c1

Lejár, rok uliatia: rodina 
Dytrychová, Brodek 
u Přerova, 1995

8. Bardejov, Kostol sv. Egídia, zvon Svätý Urban odliaty zvonárskou dielňou 
Marie Tomáškovej-Dytrychovej v roku 1995.
V hornej časti drieku zvona pod nápisovými páskami a ornamentálnym pá-
som, vpravo od osi kyvu sa nachádza plastika sv. Egídia. V strede drieku a nad 
úderovým vencom je po celom obvode ornamentálny pás. Vo veži visí aj zvon 
Svätý Ján (1994), zvon Svätý Jozef (2001) a najmenší zvon Signum od Jána 
Šmilniaka (1878). Dva staré veľké zvony (1486 a 1655) sú prasknuté a sú vysta-
vené v exteriéri pri južnej strane presbytéria. Foto: Róbert Slíž, 2015.
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9. Zvon Sv. Mikuláš – Kostol sv. Mikuláša, Trnava

Zvon Mikuláš je zavesený v južnej veži Baziliky sv. Miku-
láša v Trnave. Visí v prostrednom poli trojpoľovej drevenej 
zvonovej stolice. Zvonová stolica a  príslušenstvo sú nové 
(2008). Zvon visí za šesťramennú korunu. Jednotlivé uchá sú 
zdobené maskarónmi. Pod príklopom sa nachádza nápisová 
páska:

DEO OPTI(MO) MAX(IMO) ET SANCTO NICOLAO ANNO DO-
MINI M D LXXXIII21

Do nápisu sú vložené dve plakety s Kalváriou, ako deliace 
znamienka slúži i medailónik s hlavou (Kristus?) kombinova-
ný s ľaliami. Pod nápisovou páskou je úzky dookola obieha-
júci pás visiaceho ornamentu. Na južnej strane je na plášti 
zvona reliéf Najsvätejšej Trojice, ktorého súčasťou je nápis:

DREI PERSSON EIN GETLICH BESSEN VATER SVN H GEIST 
AMEN22

Pod reliéfom je v ozdobnej tabuľke nápis:

YCH HANS MOTKO FON TAIC TORF ANNO DOMINI 1 5 8 323

V  nápise sú použité dvojaké delidlá (ľalia a  znamien-
ko v  tvare paragrafu so stredným nodom). Rovnaký reliéf 
Najsvätejšej Trojice sa nachádza aj zo severnej strany zvona. 
Nižšie od tohto reliéfu sa nachádzajú už len linky oddeľujú-
ce veniec a vyrastajúci ornament (rovnaký ako visiaci). Zvon 
poháňa elektromotor. Zvoní každý deň o 20:00 na modlitbu 
Anjel Pána, na poludnie v súzvuku so zvonom Štefan a v ne-
dele a na sviatky pred bohoslužbami v súzvuku s ostatnými 
zvonmi.

10. Zvon Svätý Ján Krstiteľ – kampanila pri Kostole Sťatia 
sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Zvon Ján Krstiteľ je umiestnený v kampanile pri Kostole 
Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Visí na liatinovom závese 
buchnerovského typu. Jeho pôvodná šesťramenná koruna 
bola sekundárne odpílená a nahradená tanierovou korunou. 
Výzdoba zvona pozostáva z nápisu v gotickej majuskule:

+ IN + HONORE + SANCTE + IOHANNIS + BAPTISTE + O REX + 

Meno zvona: Svätý Mikuláš
Hmotnosť: ~ 3 400 kg
Priemer: 158,5 cm
Hrúbka venca: 16,3 cm

Ladenie: e1

Lejár, rok uliatia: Hans 
Motko, 1583

Meno zvona: Svätý Ján Krstiteľ
Hmotnosť: ~ 3 300 kg
Priemer: 158 cm
Hrúbka venca: 15 cm

Ladenie: e1

Lejár, rok uliatia: pokračo-
vatelia majstra Konráda, 
Spišská Nová Ves, 1470

9. Trnava, Kostol sv. Mikuláša, zvon Svätý Mikuláš z roku 1583 od Hansa Motka.
V hornej časti zvona je nápisová páska. Napravo od neho visí nesignovaný 
gotický zvon sv. Štefana zo 14. storočia a naľavo zvon sv. Barbory z roku 
1874 od Viliama Fischera. Všetky prešli v roku 2008 kompletnou rekonštruk-
ciou. Prasknutý Fischerov zvon bol zvarený a znova zapojený do súboru. 
Foto: Róbert Slíž, 2015.

10. Sabinov, kampanila pri Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa, zvon Svätý Ján 
Krstiteľ z roku 1470 z dielne pokračovateľov majstra Konráda.
V hornej časti zvona sa nachádza nápisová páska. V strednej časti zvona je 
po celom obvode ornamentálny pás. Na úderovom venci sú značné stopy 
opotrebovania. Napravo od tohto zvona visia v jednom poli zvonovej sto-
lice dva menšie zvony. Zvon Panny Márie je z roku 1471. Umieračik bol od-
liaty v roku 1926 sabinovským zvonolejárom Adolfom Friedmanom. Foto: 
Róbert Slíž, 2015.
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GLORIE VENI CVM + PACE + A(NNO) + D(OMINI) + M + CCCC 
+ L + XX24

Delidlá sú v tvare rovnoramenného kríža. V strede zvona 
je umiestnený ornamentálny pás s motívom viniča lemo-
vaný plastickou linkou. Zvon Ján Krstiteľ je uliaty vo veľmi 
ťažkom rebre. Poháňa ho elektromagnetická cievka. Zvoní 
pravidelne.

Záver

Stav zvonového príslušenstva (hlavica, srdce, ložiská) je 
u väčšiny popísaných zvonov havarijný. Závesy sú oceľové, 
ložiská staré, srdcia tvrdé. Jediné zvonové príslušenstvo, kto-
ré sme našli vo výbornom stave, bolo v bazilike v Trnave. Ďal-
šie dva síce v dobrom stave, ale nie príliš vhodné sú v Barde-
jove a v Banskej Štiavnici. Najhoršie je na tom najväčší zvon 
Slovenska Campana generalis v Banskej Bystrici. Ak čoskoro 
nedôjde k výmene zvonového príslušenstva kvalifikovanou 
firmou, praskne ako oba zvony zavesené vo vedľajších zvo-
nových poliach. Stav týchto desiatich zvonov odzrkadľuje aj 
stav zvonov na celom Slovensku. Je veľmi málo zvonov, kto-
rých zvonové príslušenstvo sa nachádza vo vyhovujúcom 

stave. Pohon zvonov je zastaraný a tým zvony len nadbytoč-
ne vybíja, čo vedie k ich prasknutiu. Z veží sa stáva „dům ho-
lubí“ a okrem vtáctva tam ľudská noha nevkročí, až kým zvon 
neprestane zvoniť. No vtedy je už stav tak vážny, že treba 
meniť celé príslušenstvo, v krajnom prípade pre zlú starost-
livosť zvon praskne. Navyše nájsť kvalifikovanú zvonársku 
firmu nie je ľahké. Nielen poľské, ale aj slovenské firmy inšta-
lujú miesto kvalitnej dubovej hlavice k zvonu hromadu šro-
tu, ktorá nielen že nemá takú životnosť ako drevený záves, 
ale navyše dehonestuje kvalitu zvuku zvona. No aj v dneš-
nej dobe je možné zvonové príslušenstvo kvalitne opraviť. 
Príkladom generálnej opravy zvonového príslušenstva a vý-
stavby novej zvonovej stolice je aj Kostol sv. Ladislava v Nitre 
alebo Kostol sv. Juraja v Bobrovci na Liptove. Tamojší prask-
nutý zvon Juraj z roku 1527 bol v roku 2009 zvarený a vráte-
ný do liturgického používania. Aj napriek elektrifikácii troch 
zvonov sa tam každú nedeľu na poludnie rozozvučia všetky 
štyri zvony len za pomoci rúk mladých zvonárov a zvonáriek. 
Zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce, ktoré v ňom 
bije. Rovnako ako srdce človeka. A tak je potrebné sa o neho 
aj starať, ako o človeka. ■

1 Výskum vznikol v spolupráci a pod odborným vedením Mgr. Radka Lun-
gu a Gideona Boddena, City Carillonneur of Amsterdam.
2 S pomocou Božou ma zhotovil Samuel Preis v Banskej Bystrici.
3 Za richtára Mollera ma zničil oheň a za toho richtára Mollera som bol 
opravený starostlivosťou mestskej rady. Nápis odkazuje na Gottfrieda 
Mollera, banskobystrického richtára v rokoch 1761 – 1763. Za nápisom 
je heraldická ruža.
4 Dňa štvrtého augusta umlčaný zhubným požiarom, bol som dva roky 
nemý. Ó, bol som bez hlasu, ale s pomocou Božou zbavený zbytočných 
trhlín, svojim novým hlasom zvolávam ľud na omšu svätú. Za nápisom 
delidlo v podobe štylizovaného lístka.
5 1 banskobystrický cent = 60,33 kg (175 centov = 10 500 kg).
6 Zrodil som sa roku 1647, pri nepriateľskom vpáde roku 1849, som bol 
poškodený, roku 1857 som bol znova, na náklady mesta a s pridaním zbie-
rok na zvon od oboch farských obcí a cirkví, rímskokatolíckej a augsbur-
ského vyznania, spolu s troma ďalšími zvonmi ku cti patrónky mesta pria-
mo tu preliaty a zväčšený na hmotnosti Andreasom Schaudtom z Pešti.
7 Znak slobodného kráľovského banského mesta Spišskej Novej Vsi.
8 J. SMEREK. I. TYČIAK. J. KÖVER. J. LAHVIČKA. V. BUKOVENSKÝ. V. ŠOLTÉS L. 
ČONKA. R. HOFER. D. GREGUŠ. ODLIALI. MA. V. ROKU. 1996.
9 Každé telo je tráva a celá jeho sláva je ako poľný kvet. Ľud je ozaj ako 
tráva. 1556. Vyschla tráva a kvety opadali. Slovo nášho Boha však ostane 
naveky. Izaiáš 40.
10 František Illenfeld z Olomouca ma ulial v Košiciach 1557.
11 Roku pána 1556, keď boli viditeľné dve kométy a niekoľko veľmožov 
proti kráľovskému majestátu zosnovalo sprisahanie a vzburu, toto krá-
ľovské mesto Košice, v deň po 13. apríli pre strašnú víchricu bezmála cel-
kom vyhorelo, spolu so svätými kostolmi a význačnými budovami. Aby aj 
budúci poznali pamiatku tohto nešťastia, slávna mestská rada za richtára 
Imricha Patschnera dala zhotoviť toto dielo zo zlomkov zvonov zničených 

zúriacim požiarom na všeobecné dobro cirkvi v roku spasenia 1557.
12 Sv. Donát, Boží zvon zrodený 1590, praskol 1729, znovuzrodený 1732. 
Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský. Triumfálny titul. Bráni a chráni nás. Hľa, kríž 
Pána, utekajte protivníci. Víťazí lev z kmeňa Júdu, pokolenia Dávidovho. 
Aleluja. (podľa Zjv 5,5).
13 Sv. Donát, patrón proti búrke, oroduj za nás.
14 Znak slobodného kráľovského a banského mesta Banskej Štiavnice.
15 Bol som tavený v ohni, ulial ma Ján Kristián Bienstock v Banskej Bystrici.
16 Bol som uliaty 17. augusta (…) roku 1525 od Kristovho narodenia pre 
potrebu mesta Kežmarok. V označení mesiaca je prvé V otočené o 180º a 
slovo je písané chybne (AVGSVTI). Za týmto slovom nasleduje, oddelené 
ľaliou, ťažko čitateľné slovo s nejasným významom (IHVS), ktoré je však 
porušené a fragmentárne, pretože nevypĺňa celý priestor medzi ľaliami, 
ako je to u ostatných slov.
17 V zmysle: Keď bol najskôr zvuk tohto (zvona) zničený ohňom 22. au-
gusta, tak potom sila vyhne obnovila jeho pôvodný hlas v septembri toho 
istého roku.
18 Sv. Jakub, pros za nás. Sv. Florián, pros za nás. Pod každým z dvoch reli-
éfov svätcov je jedna modlitba.
19 Ku cti sv. Jakuba a Floriána za farára najdôstojnejšieho pána Ignáca 
Pergera doktora sv. teológie, spravodlivého richtára najjasnejšieho a naj-
skvelejšieho pána Martina Hußa. Ulial ma Sebastián Lecherer z Prešova.
20 V orámovaní nápis: ULILA RODINA DYTRYCHOVA. Písmená L a D sú 
o niečo väčšie ako ostatné písmená. Napravo je odtlačok tuje. 
21 Bohu najlepšiemu a najväčšiemu a svätému Mikulášovi roku Pána 1583.
22 Tri osoby v Božskej jednote: Otec, Syn, Svätý Duch. Amen. Čítanie po-
sledného slova je neisté.
23 Ja, Hans Motko z Nemiec, v roku Pána 1583. Nemce, nem. Teutschdorf, 
je obec v Banskobystrickom kraji.
24 K cti sv. Jána Krstiteľa. Ó kráľ slávy, príď s pokojom. Roku Pána 1470.
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Niektorí ľudia vstúpia do nášho ži-
vota a zase odídu. Niektorí zosta-

nú len chvíľu a navždy zmenia náš život. 
K  takýmto ľuďom patrí aj PhDr. Juraj 
Spiritza, ktorý sa nezmazateľne zapísal 
do sŕdc početných archivárov a  jeho 
pečať nesú mnohé archívy, ktoré po-
máhal budovať. 

Čas letí pre všetkých rovnako rých-
lo a jeho „dobehla“ osemdesiatka. Nie 
nečinného, ale v  plnom pracovnom 
zanietení, pri príprave novej publiká-
cie o milovaných zvonoch. Patrí k silnej 
generácii archivárov, ktorí položili zák-
lady organizovaného archívnictva na 
Slovensku a tiež jeho medzinárodného 
uznania.

PhDr. Juraj Spiritza sa narodil 18. 
decembra 1935 v  Levoči a  tam aj na 
gymnáziu v  roku 1954 maturoval. Od-
tiaľ odišiel na Filozofickú fakultu Uni-
verzity Komenského v  Bratislave. Do 
Levoče ako jej obyvateľ sa už nevrátil. 
Bývalé slobodné kráľovské mesto s po-
četnými pamiatkami v  ňom prebudilo 
záujem o históriu. Na gymnáziu ho učil 

vynikajúci triedny profesor, ktorý robil 
zároveň správcu miestneho Spišského 
múzea. Prostredníctvom svojho spolu-
žiaka získal aj prístup do bohatej kniž-
nice levočského gréckokatolíckeho 

kňaza, ktorý bol počas komunistické-
ho režimu vysídlený do Sudet. Pretože 
knižnicu nemohol vziať so sebou, uloži-
li ju príbuzní jeho manželky v podkroví 
domu jej matky.

Na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v  Bratislave študoval ar-

chívnictvo a  históriu. Profesor Vojtech 
Ondrouch, ktorý pripravoval do tlače 
knihu o  keltských minciach, si vybral 
zo svojich poslucháčov nadaného štu-
denta, aby keltské mince typu biatek 

meral a  vážil. Pravdepodobne najviac 
ovplyvnil ďalšie zameranie Juraja Spi-
ritzu na kampanológiu, ktorá sa stala 
jeho životnou témou, keď mu povedal 
v súvislosti s rímskym nápisom zacho-
vaným v Trenčíne: Vyberte si epigrafiku. 
Nikto sa tomu nevenuje a  to sú tisícky 
nápisov, ktoré dokladajú vývoj epigra-
fického písma na našom území od naj-
starších čias, od majuskulného písma cez 
minuskulné litery k  opätovnému použí-
vaniu majuskulného písma. Píšte o  zvo-
noch. Štúdium ukončil diplomovou 
prácou Najstarší protokol testamentov 
Bratislavy z  rokov 1427 – 1529. Akade-
mický titul PhDr. získal v  roku 1969. 
Prvá kniha, ktorú Juraj Spiritza vydal, už 
pojednávala o  zvonoch – boli to Spiš-
ské zvony, ktoré sú výdatným zdrojom 
informácií pre každého autora na Spiši, 
zaoberajúceho sa dejinami cirkevných 
pamiatok.

Juraj Spiritza zanechal v  sloven-
skom archívnictve počas svojho dlho-
ročného pôsobenia viaceré stopy. Už 
v  piatom ročníku štúdia nastúpil do 
Štátneho slovenského ústredného ar-
chívu, z  ktorého po promócii odišiel 
do Banskej Štiavnice do banského od-
delenia spomenutého archívu. Od 4. 
septembra 1972 do 31. decembra 1998 
pôsobil na Archívnej správe Minister-
stva vnútra SR, kde zastával funkciu 
vedúceho organizačného oddelenia. 
Medzi najdôležitejšie úlohy, na plne-
ní ktorých sa podieľal, patrilo riešenie 
priestorových potrieb archívov, a to 
stavaním účelových objektov (Sloven-
ský národný archív v Bratislave a Štát-
ny archív v  Banskej Bystrici), účelovou 
revitalizáciou pamiatkovo chránených 
objektov v Banskej Štiavnici, Bytči, Ko-
šiciach, Levoči, Prešove, Plaveckom 
Podhradí a  Poprade-Spišskej Sobote, 
kde sa mu podarilo zabrániť zakonzer-
vovaniu rozostavanej budovy. Zaslúžil 
sa aj o zmenu administratívnej budovy 
vo Vranove nad Topľou na archív.

Spolu s  PhDr. Michalom Kušíkom, 
CSc. patril k  najagilnejším propagá-
torom myšlienky, že štátny ústredný 
archív potrebuje vlastnú účelovú no-

PhDr. Juraj Spiritza  * 1935

Životné jubileum PhDr. Juraja Spiritzu

J. Spiritza, koniec 60. rokov. Foto: Archív J. Spiritzu.

Juraj Spiritza (vpravo) s Elemírom Rákošom. Foto: Archív J. Spiritzu.
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vostavbu. S  podporou Jozefa Chreňa, 
Vojtecha Chudého a Štefana Lazara sa 
im podarilo novostavbu prebojovať 
a v roku 1983 bola budova v tvare koc-
ky slávnostne odovzdaná do užívania.

V  roku 1983 sa v  Bratislave kona-
la XXII. konferencia Table ronde des 
Archives o  hodnotení a  vyraďovaní 
písomností, ktorá bola prvým celosve-
tovým podujatím svojho druhu, kona-
ným na Slovensku. Za úspešné a kvalit-
né riešenie všetkých úloh a problémov 
spojených s  prípravou a  priebehom 
konferencie, ho Spolkový archív v Kob-
lenci pozval ako čestného hosťa na X. 
medzinárodný kongres archívov, kto-
rý sa konal v roku 1984 v Bonne. Juraj 
Spiritza na toto významné podujatie 
nemohol odcestovať a zároveň nemo-

hol prijať pozvanie na archívny kongres 
v  Gruzínsku, kvôli vtedajšej politickej 
situácii.

Jeho organizačné schopnosti sa 
prejavili aj v činnosti Komisie pre ohod-
notenie a nákup archívnych doku-
mentov od súkromných vlastníkov pre 
štátne archívy, ktorá pôsobila v rokoch 
1976 – 1990 ako poradný a  pomocný 
orgán riaditeľa Archívnej správy. Ako 
jej predseda pravidelne publikoval 
správy o jej činnosti v Slovenskej archi-
vistike. V  roku 1990 bol členom Reha-
bilitačnej komisie Ministerstva vnútra 
pre archívnictvo, v rokoch 1992 a 1993 
členom Názvoslovnej komisie Minis-
terstva vnútra, v  rokoch 1994 – 1998 
členom Komisie guvernéra Národnej 
banky Slovenska na posudzovanie 
výtvarných návrhov slovenských pa-
mätných mincí. Po vzniku Slovenskej 

republiky koordinoval 
v  celoslovenskom me-
radle delimitáciu archív-
nych fondov slovenskej 
proveniencie a  spisovú 
rozluku ústredných orgá-
nov bývalej Českosloven-
skej republiky.

Medzi jeho ďalšie pra-
covné aktivity patrí za-
bezpečenie mikrofilmo-
vania matrík zo štátnych 
archívov pre Genealogic-
kú spoločnosť v  Utahu. 
V  legislatívnej oblasti sa 
podieľal na príprave novely archívneho 
zákona z roku 1991.

Nesmieme zabudnúť na jeho bo-
hatú publikačnú činnosť. Doteraz 

uverejnil na Slovensku aj za 
jeho hranicami spolu 223 prác, 
v  ktorých dominovali výsled-
ky výskumu zvonolejárstva na 
Slovensku, medailérska tvorba 
na Slovensku, ale aj odborné 
témy týkajúce sa slovenského 
archívnictva. 

Pre nášho jubilanta môže-
me použiť citát českého filozofa 
Jana Patočku: Nemiluj knihy, aby 
si si nimi ozdobil svoj príbytok, 
ale preto, aby si nimi vyzdobil 
srdce i ducha. Vyberieme aspoň 
niektoré tituly, ktoré majú pre 
autora mimoriadny význam 
a  ktoré pomohli spropagovať 
vzácne archívne dokumenty 
ukryté v našich archívoch.

Po spomenutej prvej knihe 
(Spišské zvony, 

1972), nasledovala spo-
ločná kniha s  excelent-
ným fotografom Ladisla-
vom Borodáčom Podoby 
starého Spiša (1975). Veľ-
mi významná je spolu-
práca s nemeckým auto-
rom Klausom Stoppom 
na trojzväzkovej publiká-
cii Die Handwerks-Kund-
schaften mit Ortsansich-
ten (Tovarišské výučné 
listy s  vedutami miest, 
Stuttgart, 1984 a 1985). 
Dr. Spiritza urobil všetky 
opisy vedút slovenských 
miest nachádzajúcich 
sa na tovarišských výuč-
ných listoch uložených 
v  slovenských a zahra-
ničných archívoch. Je 

spoluautorom trojzväzkovej publikácie 
Deutschprachige Handschriften in slo-
vakischen Archiven (Nemecké rukopisy 
v  slovenských archívoch, Berlín 2009). 
Náš jubilant v  nej publikoval viac ako 
3 500 regestov písomností, ktoré vznik-
li pred rokom 1650 a sú súčasťou fon-
dov Magistrát mesta Modra, Magistrát 
mesta Pezinok, Magistrát mesta Trnava. 
Editorom bol germanista Ilpo Tapani 
Piirainen. S dobrou odozvou sa stretla 
aj jeho štúdia Curriculum vitae brati-
slavského mestského notára a  scripto-
ra Liebharda Eckenfeldera, ktorá vyšla 
v  Zborníku príspevkov k  slovenským 
dejinám (Bratislava, 1998).

Keď zhrnieme prácu, ktorú Juraj 
Spiritza vykonal na archivárskom poli, 
je to aj na tri životy. Archivárska obec aj 
ja osobne mu želáme: Ad multos Annos!

Božena Malovcová

V roku 1967. Foto: Archív J. Spiritzu.

V Moskve v roku 1978. Foto: Archív J. Spiritzu.

Oslava 50. narodenín 18. 12. 1985. Foto: Archív J. Spiritzu.
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Moja prvá spomienka: Jurka Spi-
ritzu som stretol po jeho ukon-

čení štúdií na Univerzite Komenského 
v Štátnom archíve v Bratislave, kam som 
častejšie chodieval (v jeho priestoroch 
bolo Archívne oddelenie). Prenášal prá-
ve starý písací stroj. Predstavili sme sa – 
nebola to najvhodnejšia situácia – a pa-
mätám si, že zdôraznil svoj pôvod zo 
Spiša (moja manželka bola tiež odtiaľ) 
– a odvtedy sme zostali priatelia.

Neviem, ako sme sa dostali k  osu-
dom jeho otca, ktorý po prechode fron-
tu šiel nabrať vodu zo studne na ulici 
v  Levoči. Práve prechádzajúcej kolóne 
zajatcov chýbal jeden a sovietsky vojak 
donútil otca aj s vedrom zaradiť sa do 
kolóny. Doma sa otca už nedočkali... 
Keď sa objavili po roku 1990 možnos-
ti štúdia v  ruských archívoch, dr. Juraj 
Spiritza využil túto príležitosť a  v  jed-
nom štátnom archíve našiel v  zozna-
me meno otca medzi tými, čo zahynuli 
v baniach na Donbase...

Môj už nebohý priateľ Martin Mod-
rušan, pracovník Národného archívu 
v  Záhrebe, ktorému vzali Nemci otca 
krátko pred koncom vojny, mi roz-
prával, ako sa v študovni nemeckého 
archívu roztriasol, keď našiel otcovo 
meno medzi popravenými v Dachau…

Holt, naša gerojská generácia vstu-
povala do archívnej služby silne pozna-
čená politickým dianím, ktoré ju mle-

lo od detstva až po nástup do práce. 
I potom.

Po úvodných peripetiách v Štátnom 
archíve Bratislava, Banskom archíve 
Banská Štiavnica, v Slovenskej akadé-
mii vied a Slovenskom národnom mú-
zeu v roku 1972 nastúpil Juraj Spiritza 
na Archívnu správu Ministerstva vnútra 
a až do odchodu do dôchodku (1998) 
žil všetkými problémami všetkých ar-
chívov Slovenska. 

Jeho akčný rádius zasahoval aj do 
štátnych okresných archívov a  kde 
mohol, akoby mimochodom pomáhal. 
Aj finančne. Nezištne. Nešetril. Dobro 
archívov mu bolo normou. Opako-
val: „Archivár vydrží viac ako archívny 
materiál…“

Pri riešení akýchkoľvek problémov 
bol dôsledný a  najrôznejšie záležitosti 
vždy dotiahol do konca.

Veľmi skoro začal publikovať. Je 
autorom viacerých monografií o  zvo-
noch, o  lejároch zvonov i  kanónov: 
Spišské zvony,  Staré zvony v  okrese 
Liptovský Mikuláš a i. Práve dokončil 
prípravu nového, prepracovaného vy-
dania svojho celoživotného encyklo-
pedického diela o dejinách zvonolejár-
stva na Slovensku. 

V  rokoch 1998 – 2002 bol svedo-
mitým konzultantom deviatich veľ-
mi náročných diplomových prác, ktoré 
pripravovali poslucháči histórie Filozo-
fickej fakulty Trnavskej univerzity pod 

vedením autora tejto spomienky. Boli 
to precízne epigraficko-kampanolo-
gické štúdie o  zvonoch ako historic-
kých prameňoch (dejiny, opis, rozmery, 
nápisy, fotografie) v  okresoch Banská 
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hornom; 
Bratislava, Pezinok, Senec; Dunajská 
Streda; Galanta; Hlohovec, Piešťany, Tr-
nava; Košice; Malacky, Senica, Skalica; 
Nové Mesto nad Váhom.

V  úzadí týchto prác bola idea sú-
pisu zvonov na území celého Sloven-
ska, ktorého by sa zúčastnili okrem 
poslucháčov Trnavskej univerzity aj 
poslucháči univerzít v  Banskej Bystrici 
a  Prešove. Tam sme však nenašli pre 
tento projekt pochopenie. Navyše je-
den z diplomantov Trnavskej univerzi-
ty veľmi vážne ochorel, keď sa infikoval 
prachom a  holubím trusom vo veži 
kostola, čo sa stalo príčinou ukončenia 
projektu aj v Trnave. Škoda.

Ochota kedykoľvek a nezištne po-
môcť, úžasná pracovná vytrvalosť za 
nesmierne ťažkých zdravotných pod-
mienok, precíznosť a  dôkladnosť pri 
tvorbe štúdií a  monografií a  k  tomu 
dar láskavého humoru – to sú základné 
rysy charakteristiky dr. Juraja Spiritzu. 
Je však možné vyjadriť nimi osobnosť, 
ktorá vtlačila slovenskej archivistike vý-
raznú črtu ľudskosti v  dobe nie práve 
prajnej?

Jozef Šimončič

„Archivár vydrží viac ako archívny materiál...“

Levoča. Foto: Archív PÚ SR, P. Fratrič, 2012.
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K historii lidstva neodmyslitelně 
patří hledání přesahu, hledání 

Boha.1 Při hledání smyslu života, hledání 
něčeho božského, si lidský duch stvořil 
četné symboly, jimž rozuměl, a přisoudil 
jim poté různé úkoly. Tím měl zvon vy-
tvořit duchovní spojení s vyšší dimenzí, 
s oním neuchopitelným, s Bohem.

Vycházejíce z Asie od 4. až 3. tisíci-
letí př. Kr., tam především v nejrůzněj-
ších kulturních oblastech Číny s jejími 
dynastiemi, dále přes kultury na řece 
Indu, na Eufratu a Tigridu v Mezopotá-
mii, přes Arménskou vysočinu až k del-
tě Nilu, usazovaly se kultury a nábo-
ženství především v dosahu úrodných 
říčních údolí, ústí řek a říčních delt. 
V novém kulturním prostoru, a součas-
ně s  ním, se proměňovala společnost, 
náboženství i víra.

Kontinuem v  těchto proměnách 
zůstává zvon. Svůj symbolický vý-
znam převzal zvon od našich předků 

z oněch kultur a náboženství. Vybrali si 
z  jeho symboliky určité „barvy zvuku“ 
a  pokoušeli se je znovu a nově vyklá-
dat. Jen tak mohl v rozmanitosti svých 

tónů, v  nichž se pojí zaznívající 
radost i  žal, doprovázet význam-
ná zastavení lidského života až do 
dnešních dnů. Od nepaměti zve 
všechny hledající a věřící k boho-
službě, byl a  dodnes je však také 
neúprosným průvodcem po ději-
nách světa.

Zvon existoval dávno před 
křesťanstvím, ale křesťanství pes-
tré vlákno kulturní historie zvonu 
protáhlo a  přidalo k  němu zcela 
nové myšlenkové, barevné a zvu-
kové nuance. Křesťanství bez zvo-
nu? Nepředstavitelná věc. Skoro 
to vypadá, jako by první křesťané 
očekávali zrovna zvon jako zvěsto-
vatele jejich nového, neuchopitel-
ného poselství o Ježíšově životě a smr-
ti. Tají se až dech, jak rychle se včlenil 
do každodenního dne křesťanů a začal 
jejich život doprovázet a určovat svým 
hlasem a rytmem. Zvon zastupuje po-
čátek křesťanského Západu a až do 

dnešních dnů je akustickým sym-
bolem křesťanství.

Pro vídeňského historika a  fi-
lozofa Friedricha Heera to byl jistě 
rozhodující důvod, proč ve svých 
spisech označoval sjednocené zá-
padní národy jako Evropu zvonů 
(Glockeneuropa). Chtěl tím pop-
sat tu část Evropy, v níž zvon ryt-
micky svým zvučným hlasem udá-
val a  doprovázel čas k  modlitbě, 
k práci a k odpočinku. Zvon určo-
val život za klášterními zdmi i ven-
ku ve městě a na vsi. Pro Friedricha 
Heera byla Evropa zvonů tou částí 
světa, která člověku umožnila po-
vznést se ve zvučném rytmu k ná-
ročným duševním a  uměleckým 
výkonům.

Se znovunabytou svobodou 
zároveň zanikla během dvou 
světových válek stará Evropa, 
napsala básnířka Marie Luise Ka-
schnitzová, pocházející z  Karlsru-
he. Ve svém poetickém myšlen-
kovém obraze „Evropa“ zapřísahá 

náš kontinent „vlastí smělých myšlenek, 
horoucích slov a krásy“. Touží po „světě 
věčného míru“, v němž bychom tajem-
né zvony, po hrozivém a smrtícím mlče-

ní, nařízeném Hermannem Göringem, 
znovu pozvolna rozezněli ke zpěvu. 
Jen pomalu začaly, zrozené z  bronzo-
vých střepů na zvonových hřbitovech, 
zvonit zvony naděje a důvěry. Nechaly 
Marii Luisu Kaschnitzovou, udivenou, 
ale důvěřující, napsat:

Jen zvony, které zpívají o bouři a zpí-
vají o míru, které zpívají o smrti a zpívají 
o vánočním čase. Ty záhadné, nevypoči-
tatelné zvony ještě pořád volají.

Ano, ještě pořád volají. To jsem se 
na mých toulkách po Evropě zvonů do-
zvěděl a udělalo to na mne dojem. Nej-
dříve jsem ale s bolestí zažil rozdělenou 
Evropu. S ponížením jsem zažil hranice, 
na nichž byla lidská důstojnost v  pra-
vém slova smyslu ohraničena. Udiven 
a potěšen jsem však – stejně jako Marie 
Luise Kaschnitzová – mohl zažít a pře-
devším slyšet, že Evropa zvonů žije po-
řád jako dříve a od Atlantiku až po Ural 
našemu sluchu dopřává živého zvuko-
vého projevu.

Zmíním Uspenskij sobor, chrám 
Zesnutí přesvaté Bohorodice, v  Rosto-
vu Velikém, s  nejvýznamnějším „svo-
nem“ ortodoxní církve, ulitým na konci 
17. století, nebo zvony ve velké zvonici 
Ivana Hrozného v  Kremlu. Pokraču-
jeme-li dále na západ, slyšíme v  Kra-
kově vzrušující hlas zvonu Zikmund, 
v kostele sv. Kříže v Drážďanech velmi 
významný soubor zvonů z doby kolem 
roku 1900, v Erfurtu zvon Gloriosa uli-
tý roku 1497, podle mne nejkrásnější 
zvon křesťanské Evropy. Dále k západu 

Pouť evropskou krajinou zvonů  
a tehdejším Československem

Jurajovi Spiritzovi k 80. narozeninám

Obr. 1. Murnau am Staffelsee, Německo, kostel sv. Jiří, 
irský zvon vyrobený z železného plechu, 8. stol.  
Foto z archivu Kurta Kramera.

Obr. 2. Ruční zvonění v tradici východní pravoslavné 
církve v podání švýcarského kampanologa Clauda 
Grabera. Foto z archivu Kurta Kramera.
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slyšíme zvon zvaný Dicker Pitter (Tlustý 
Petr) v Kolíně nad Rýnem, největší vý-
kyvný kostelní zvon na světě; na výletě 
do Londýna se rozezní Big Ben, trochu 
neobvyklé zvonění po anglicku, chan-
ge ringing, a  odbíjení hodin ve West-
minsteru. Na jihu Německa slyšíme 
Hosannu z münsteru ve Freiburgu, kte-
rá se svým hlasem dotýká našich srdcí 
a  je nejkrásnějším a  nejvýznamnějším 
zvonem Evropy 13. století. V  Utrechtu 
je jeden z  nejhezčích velkých evrop-
ských souborů zvonů od počátku 16. 
století rozezníván zvonickým cechem 
(gildou), jakoby andělskýma rukama, 
z  münsteru v  Bernu k  našim uším do-
léhá historicky důležitý, mohutný sou-
bor zvonů dohromady s malým Stříbr-
ným zvonem, ulitým kolem roku 1300, 
a v Paříži vypráví už 300 let o francouz-
ských dějinách v  revoluci, válce i míru 
zvučný Emanuel. Ve Španělsku jsou 
zvony, především ty dómské v  Se-
ville, při tradičním zvonění otáčeny 
vzhůru nohama, až se tají dech, Sva-
topetrský dóm v Římě se skví zvláště 
zvukem výpravně pojatého největší-
ho zvonu Campanone a  v  Řecku se 
na hoře Athos v klášteře sv. Pantaleona 
u největšího řeckého souboru zvonů 
z 19. století znovu setkáme s ortodox-
ním způsobem zvonění jen pomocí 
srdcí. Na naší další cestě, do Záhřebu, 
slyšíme mocně znějící zvony z tamní-
ho dómu a v Maďarsku se vyplatí už 
jen odbočit do Křesťanského muzea 
v Ostřihomi, s jeho nejstarším funkč-
ním bronzovým zvonem v  Evropě. 
Společně se svým irským nevlastním 
sourozencem, zvonem z  železného 
plechu z Murnau/Ramsachu v Bavor-
sku, nám dá „bez hranic“ zakusit, jak 
byli věřící v 8. – 10. století svoláváni 
na bohoslužbu a k modlitbě. Jsou to 
zvuky, na které si nejdříve musíme 
zvyknout, ale jež poté dají vyniknout 
hlubokému smyslu zvonu v souvislosti 
s krásou jeho hlasu. Už Kurt Hübner, za-
kladatel Muzea zvonů v německé Apol-
dě, k  tomu příhodně napsal: „Úlohou 
zvonu není podávat důkaz technické 
dokonalosti, ale působit na naše du-
chovní ozvučení.“

S  mocným hlasem zvonu Pumme-
rin z Vídeňského dómu se blížíme k cíli 
mé literární pouti v  tomto jubilejním 
sborníku, k  bývalému Československu, 
dnes Čechám a Slovensku. V roce 1988, 
několik dnů poté, co jsem se navrátil 
z NDR a Maďarska, jsem si už v sobotu 
3. září znovu sbalil kufry na další cestu za 
železnou oponu, na cestu do neznáma, 

do Československa. Z  mých předcho-
zích cest do bývalé NDR jsem tušil, co 
vše mne může očekávat. V  Praze jsem 
přespal v  jednom hotelu, v  němž jsem 
při večeři seděl blízko vojáků Národní 
lidové armády NDR; ty už jsem „poznal“, 
když jsem v minulosti několikrát překra-
čoval východoněmeckou hranici. Ale to 
by byla jiná historie. V neděli jsem šel na 
bohoslužbu do nádherného Svatovít-
ského dómu, objevil jsem barevně zářící 
„zvonové okno” a seznámil se, jak jen to 
bylo možné, s městem.

V pondělí to bylo napínavější. Chtěl 
jsem, jak bylo domluveno a dohodnu-
to, navázat kontakt s příslušnými úřady, 
napoprvé se to však nepodařilo. Všich-
ni sice věděli, že mám přijet, ale nikdo 
nevěděl proč vlastně. Farní spolupra-
covníci mi pomáhali, co to šlo. Do věže 
ke zvonu Zikmund jsem nakonec směl 

jít s úklidovou četou. Hodně jsem toho 
o něm četl, také že byla jeho výzdoba 
ztvárněna podle předloh Albrechta 
Dürera nebo na jejich motivy, ale teď 
visel přede mnou a  byl to ohromující 
pohled. Fotografovat mi však zakáza-
li. Hledal jsem nějaké místečko nebo 
koutek, aniž by některý byl optimální, 
odkud bych mohl úplně nepozorovaně 
pořídit fotografie. Některé byly poté 
přece jen použitelné a  rozeznal jsem 
na nich, že zvon Zikmund byl ulit ke cti 
„Boha všemohoucího a nejblahoslave-
nější Panny, Rodičky našeho Pána Ježí-
še Krista“ (Dei Omnipotentis et Beatis-
simae Virginis Genitricis Domini nostri 

Iesu Christi). O jeho litci jsem si přečetl: 
„S pomocí Boží mne ulil Tomáš Jaroš 
z Brna“ (Thomas Iarosch Brunensis au-
xilio divino me fudit).

Pořízení nahrávek mi bylo zaká-
záno, přes původní příslib. Jeden za-
městnanec farnosti však dostal nápad. 
Rozhlasové projevy tehdejšího prezi-
denta Gustáva Husáka uváděla znělka 
s „jeho“ zvonem Zikmundem. Jak jsem 
se k té nahrávce dostal, snad raději ani 
nebudu vyprávět. Řeknu jen tolik, že to 
bylo dobrodružné a  dnes by mi tuhle 
příhodu už nikdo nevěřil. Tímto způso-
bem možná vznikají mnohé legendy, 
sice neuvěřitelné, ale pravdivé. Vím, že 
historici takové legendy hodnotí spíše 
kriticky. Ale historie, která odráží jen 
skutečnost, by byla nelidská. Teprve 
historky a legendy nám umožní poznat 
pravdu skrytou za všedními věcmi.

Z Prahy vedla má pouť po dobro-
družných cestách a stezkách dále do 
Olomouce, ke katedrále sv. Václava 
s třemi věžemi, k nejvyšší kostelní věži 
na Moravě. Cítil jsem se tam od prv-
ního okamžiku jako vítaná návštěva. 
Byl jsem srdečně přivítán a hostitelé 
se podivovali mému úsilí, které jsem 
vynaložil, abych se do Olomouce 
dostal. Vše bylo připraveno a  byly 
odstraněny překážky pro pořízení 
zvukových a  fotografických snímků. 
Fotografování bylo přesto obtížné, 
protože světelné podmínky ve zvo-
nici neumožňovaly detailní záběr na 
zvony. Ale i za těchto okolností vznik-
ly některé pěkné snímky.

O  ulití obou velkých zvonů roku 
1827 a  o  jejich autorovi, zvonaři 
Friedrichu Seltenhofferovi (1789 až 
1846) se dochovalo jen málo údajů; 
Karl Walter ho neuvádí. Něco jsem 
nalezl jedině ve vídeňském časopise 
Archiv für Geschichte, Statistik, Lite-
ratur und Kunst z 22. 9. 1828, který na 

stranách 606 – 607 otiskl zprávu doda-
nou 8. dubna téhož roku z Olomouce. 
Podle ní dali olomoučtí měšťané „přelít 
a znovu vyrobit v c. k. slévárně u zvona-
ře Friedricha Seltenhoffera z  Šoproně 
čtyři poškozené zvony. Příjezd těchto 
zvonů – mezi nimi také velkého zvonu 
Sv. Václava a  zvonu Sv. Petra a Pavla 
z roku 1827 – byl pro obyvatele našeho 
města opravdovým velkým svátkem.“

Nahrávky pořizoval jeden farník 
– z  obavy před zákazem – ze hřiště 
mateřské školy, poté co jsme se, místní 
prelát a  já, odebrali do dómu k  mod-
litbě a  potom ke zvonění. Výsledek 
natáčení je vskutku dobře slyšet. Sva-

Obr. 3. Řím, chrám sv. Petra, největší zvon Campanone 
(1785). Foto z archivu Kurta Kramera.
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továclavský zvon, největší zvon soubo-
ru, má, přestože je ulit v lehkém žebru, 
překrásný objem zvuku, čímž se proz-
vonil do pestré přehlídky nejhezčích 
zvonů v Evropě. Jeho zvonění pro mne 
bylo „opravdovým velkým svátkem“.

Ještě mi zvon sv. Václava dozní-
val v uších, a už jsem se vydal na další 
cestu směr Bratislava a tam po objížď-
kách a  zajížďkách na slovenskou stát-
ní archivní správu. Tam poté nedošlo 
k „setkání jednoho archiváře s nějakým 
Němcem ve slovenském archivu“, ale 
k setkání archiváře PhDr. Juraje Spiritzy 
s  německým kampanologem Kurtem 
Kramerem. Během setkání archiváře 
s milovníkem zvonů oba zjistili, že mají 
mnoho společného. Zvědavost nahlí-
žet za kulisy historických událostí, ději-
ny nejenom registrovat, ale také jim 
rozumět, historii obohacovat a rozum-
ně propojovat s historkami. Ale už Jo-
hann Gottfried Herder to viděl podob-
ně, když požadoval: „Historikův úkol 
není registrovat, ale rozumět.“

Tak jsem se dozvěděl mnohé o zvo-
naři Balthasaru Heroldovi, různá vy-
světlení toho, zda se opravdu narodil 
v  Norimberku roku 1620 nebo o  rok 
dříve či později. Juraj Spiritza mi vy-
právěl, že Herold nebyl jen zvonařem, 
ale také dělolijcem – dělo souvisí se 
zvonem – a  sochařem. Nejdůležitější 
jeho prací byl mariánský sloup z  roku 
1676/1677 na vídeňském náměstí Am 
Hof a o jeho umění slévat dělostřelecké 
zbraně svědčí dodnes děla, která jsou 
vystavena v  prostorách Vojenského 
historického muzea ve Vídni a  která – 
stejně jako své zvony – všechna opa-
třoval hojnou výzdobou.

Po těchto zajímavých preludiích 
jsme vystoupali na věž Bratislavského 
dómu. Mohu-li věřit vlastnímu výzku-
mu a  wikipedii, byl Wederin – někdy 
psáno i  jako Wedderin – v  roce 1670 

(v  literatuře se 
udává i  rok 1674 
nebo 1675) ulit 
v  těžkém žebru 
a má průměr 155,7 
cm a  hmotnost 
2 513 kg. Zní nára-
zovým tónem cis‘ 
+ 9 a  má zřetelně 
sníženou primu 
a  zvýšený spodní 
tón. Ucha koruny 
jsou ozdobena 
obličeji hledícími 
v  údivu, v  nápisu 
je umístěn chrono-
gram skrývající da-

tum ulití zvonu a na boku je překrásná 
Madona ve svatozáři a  Kalvárie. Mož-
ná, že obličeje na uchách koruny hle-
dí tak udiveně, protože Wederin mohl 
svým zvoněním uvést Missu Solemnis 
v  Bratislavském dómu (někdy se však 
uvádí, že to bylo v  Petrohradě). Ohro-
mujícími tóny – Ludwig van Beethoven 
tuto mši kompo-
noval s  mottem 
„Od srdce – jak 
jen to jde – k  srd-
ci“! – byly obličeje 
strnulé v  bronzu 
proměněny v  živý 
úžas. Za času mé 
návštěvy byl We-
derin, stejně jako 
Zikmund ve Sva-
tovítském dómu 
v Praze a Augustin 
v  Hradci Králové, 
na ruční obsluhu.

Se záslužnou 
pomocí Juraje Spi-
ritzy se nahrávky 
velmi zdařily, jak 
je slyšet na vydaném CD „Eine Reise 
durch Glockeneuropa“ (Pouť Evropou 
po zvonech, 1997). Ještě jsem mohl na-
posledy krátce navštívit archiv, s  nímž 
byla spojena jeho pracovní i  vědecká 
činnost. Pak už jsem se vracel domů 
do Karlsruhe. Na hranici jsem musel 
nekonečně dlouho čekat a  měl jsem 
velký strach, že budou objeveny moje 
nahrávky a  filmy. Díky Bohu – a  také 
pohraničníkům – vše proběhlo dobře. 
Po příjezdu do Německa mi ze srdce 
spadly metrákové kameny. Je taková 
situace v naší době ještě představitelná 
– anebo už zase představitelná?

Z  prací Juraje Spiritzy se mi v  Uni-
verzitní knihovně v  Heidelbergu po-
dařilo najít publikaci Spišské zvony 

(1972) a  Podoby starého Spiša (1975). 
Jeho publikace jsou zastoupeny i v kni-
hovně Germanisches Nationalmuseum 
v  Norimberku. Získal jsem ho též jako 
autora článku „Gotische Taufbecken 
und Glocken aus Zipser Neudorf“ (Go-
tické křtitelnice a zvony ze Spišské Nové 
Vsi) pro německý časopis Das Münster 
(s  podtitulem Časopis pro křesťanské 
umění a uměnovědu); vyšel ve 4. čísle 
roku 1993. Kdo publikace Juraje Spirit-
zy – a  nejen ty zde uvedené – pozor-
ně čte, vnímá jeho úctu před starými 
písemnostmi, jeho lásku k  vrchovině 
na slovenském severovýchodě na úpa-
tí Vysokých Tater, ke Spiši, jeho lásku 
k bronzovému kovolitectví, k umělcům 
ztvárňujícím reliéfní umění a  jeho ob-
div ke kovolitcům a zvonařům.

„Historikův úkol“ – jistě také archi-
vářův – „není registrovat, ale rozumět.“ 
Juraj Spiritza tuto Herderovu zásadu 
vroucně přijal. Svému dílu vdechl život, 
který prýští z porozumění.

Popřát nakonec „Všechno nejlep-
ší“ by bylo asi přehnané. Ale vše dob-
ré do dnů budoucích zde musí zaznít, 
milý Juraji Spiritzo. Srdečně blahopře-
ji k  Vašemu životnímu dílu a  k  80. 
narozeninám,

Váš

Kurt Kramer

1 Gratulační příspěvek zaslal autor v německém 
originálu pod názvem „Eine Reise durch Glocken-
europa und in die damalige Tschechoslowakei. 
Juraj Spiritza zum 80. Geburtstag“. Z  němčiny 
přeložil Radek Lunga.

Obr. 4. Praha, katedrála sv. Víta, koruna zvonu Zikmund (1549). Foto: Kurt 
Kramer, 1988.

Obr. 5. Bratislava, katedrála sv. Martina, zvon Wederin (1670). Foto: Marta 
Belohorcová, KPÚ Bratislava, 2009.
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Meno PhDr. Antona 
C. Glatza predstavuje 

pojem ako historik umenia 
a  dlhoročný kustód zbierko-
vých fondov stredovekého 
umenia Slovenska. Celkom 
je ale zabudnuté Glatzovo 
pôsobenie v  oblasti štátnej 
pamiatkovej starostlivosti. 
Azda jedným z  dôvodov je 
faktická krátkodobosť čin-
nosti. Tohtoročné nedožité 
70. narodeniny poskytujú 
príležitosť pripomenúť báda-
teľa, aspoň stručne sa navrá-
tiť k  jeho celoživotnej práci 
s  pozoruhodným diapazó-
nom.  

Narodil sa 5. júla 1945 
v  Spišskej Sobote, ešte pred 
jej zlúčením do obce Pop-
rad toho roku. Štúdium 
dejín umenia na Karlovej 
univerzite v  Prahe ukončil 
v  roku 1968, predložením 
diplomovej práce Gotická 
drevená plastika Spiša v  XIV. 
storočí. Tým získal Spiš ver-
ného kunsthistorika, počas 
nasledujúcich 33 rokov zá-
sadne formujúceho podobu 
disciplíny s výrazne spišským 
dosahom.

Z  roku 1968 pochádza aj 
prehľadová práca o  spišsko-
novoveskom kovolejárstve 
v  stredoveku. Pripravil ju pre zborník 
Spišská Nová Ves a v podstate je prvou 
špecializovanou slovenskou prácou 
k  tomuto fenoménu spišského ume-
leckého remesla. Zachovaný fond 21 
krstiteľníc popísal v relatívnom chrono-
logickom poriadku s  pozornosťou na 
štruktúru celkového tvaru, ikonografiu 
výzdoby i hľadanie jej analógií v iných 
druhoch výtvarného umenia. Evido-
val taktiež stredoveké a ranonovoveké 
zvony zo spišskej dielne, zachované 
napriek rekviráciám počas prvej sve-
tovej vojny bezmála v  tridsiatich loka-
litách, vrátane košického zvona Urban 
(lejár František Matej Illenfeld, 1557, 
rozbitý 1966). 

Svoju profesionálnu dráhu nastú-

pil Glatz v  samom závere toho istého 
roku (29. 12. 1968) zamestnaním vo 
vtedajšom Krajskom stredisku štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a  ochrany 
prírody v Prešove. S pamiatkovým stre-
diskom však spolupracoval už pred-
tým: zúčastňoval sa práve uskutočňo-
vaného terénneho prieskumu a súpisu 
hnuteľných pamiatok v okresoch Spiša, 
ktoré sa stali podkladom na založenie 
štátnych zoznamov. V  súlade so svo-
jím vzdelaním sa zameriaval na iden-
tifikáciu málo známych alebo novo-
objavených diel spišského sochárstva 
a  tabuľového maliarstva. Umelecko-
historické vyhodnotenie a  zatriedenie 
časti týchto pamiatok podal v práci Do-
plnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdo-

bia 1440 – 1540, ukončenej v júni 1971 
(publikovaná 1975), ale natrvalo si za-
chovávajúcej priekopnícky charakter.

Ešte ako náš externý pracovník neza-
nedbával architektonické pamiatky: Za-
choval sa koncept listu z 11. júna 1968, 

ktorým krajské pamiatkové 
stredisko malo upozorniť 
farský úrad v  Spišských 
Vlachoch na dodržanie 
zákonného postupu pred 
obnovou fasád tamojšieho 
kostola. Zbežný prieskum 
tiež ukázal, že nasledujú-
ci rok pripravil vyjadrenie 
k  zamýšľanej oprave Stráž-
nej veže pri starej vlašskej 
radnici, kde upozornil na 
výskyt renesančného sgra-
fita a  potrebu očistenia ka-
menných architektonických 
článkov (č.j. KPS 714/69–G. 
z 30. júna 1969). 

Budúce Glatzovo pôso-
benie v zbierkotvornej inšti-
túcii azda predznamenala 
spolupráca s  Vlastivedným 
múzeom v  Spišskej Novej 
Vsi roku 1969. Zámer mú-
zea sústrediť a  výstavne 
sprístupniť výber z  fondu 
hnuteľných liturgických 
predmetov – v regionálnom 
prostredí a  vo svojej dobe 
celkom ojedinelý – vyžado-
val organizačné nasadenie 
a koncentráciu síl. Glatz ako 
pracovník pamiatkového 
strediska oponoval prvý va-
riant libreta výstavy, ktorý 
múzeum predložilo 1. aprí-
la 1969 (František Javorský, 
Milan Badík). Na tomto zá-
klade ho prípravný výbor 

7. mája 1969 pojal do kolektívu, pove-
reného vypracovať definitívne libreto, 
ukončené ešte koncom toho mesiaca. 
Napriek explicitnému neuvedeniu je 
spoluautorstvo Glatza evidentné pod-
ľa niektorých umeleckohistorických 
názorov. Texty libreta, obsahujúce tézy 
o  dejinách sakrálneho umenia Spiša, 
zrejme sprevádzali výstavné podujatie 
(jún – august 1969) a preto možno ľu-
tovať jeho nevydanie tlačou. Dôvodom 
boli nepochybne podmienky zostrujú-
cej sa normalizácie po auguste 1968.

V  širšom období prelomu rokov 
1969 a  1970 sa Glatzov kontakt s  pa-
miatkami rodného kraja prerušil – vy-
konával základnú vojenskú službu 
v Čechách. 

Anton C. Glatz – historik 
stredovekých výtvarných pamiatok

Anton C. Glatz pri otváraní stálej expozície v Kaštieli Strážky 19. mája 1991. 
Foto: J. Učníková, zdroj: Archív výtvarného umenia SNG.

Anton C. Glatz prednáša v rámci kolokvia Jubileum Vladimíra Wagnera, 
kinosála SNG, 9. októbra 2000. Foto: P. Guldan.
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1. marca 1971 vstúpil Glatz do 
pracovného pomeru v  Slovenskej ná-
rodnej galérii, na pozvanie jej riadite-
ľa Ing. Jána Hraška, predtým riaditeľa 
SÚPSOP-u a manžela historičky ume-
nia a pamiatkarky Eleonóry Hraškovej. 
SNG mu zverila starostlivosť o  zbier-
ku gotického umenia, v  tej dobe stá-
le budovanú početnými akvizíciami 
a  prírastkami z  farností. Určite išlo 
o  prezieravý krok, keďže významná 
časť fondu má korene na Spiši – mies-
tom získania a  najmä miestom vzniku 
(umelecká proveniencia). Glatz okrem 
bežnej agendy kustóda podrobil diela 
kritike náhľadov dovtedajšej odbornej 
spisby, charakteristike a  popisu, štýlo-
vo-kritickému porovnávaniu a  spolu 
s  výsledným datovaním aj zaradeniu 
do širšieho a  užšieho okruhu výtvar-
ných súvislostí (majstri, dielne a okruhy 
ako pomocné nástroje roztriedenia). 
V týchto výskumoch nadviazal na svoju 
pražskú absolventskú prácu a predložil 
ich v  katalógu Gotické umenie v  zbier-
kach Slovenskej národnej galérie z rokov 
1973 – 1974 (publ. 1983). 

Získavanie umeleckého materiálu 
od cirkevných vlastníkov nebolo vždy 
bezproblémové z  hľadiska majetko-
vo-právneho vyrovnania, ale vôbec aj 
súhlasu samotných farností, biskupské-
ho úradu (Spiš) a niekedy aj miestnych 
národných výborov (obcí). Určitou kom-
penzáciou malo byť uvažované nahrá-
dzanie originálov liturgických a  ume-
leckých predmetov formou kópií. Podľa 
gremiálnej rady riaditeľa SNG zo 16. 
apríla 1973 možnosti ich výroby mal zis-
tiť práve Glatz. Uskutočnením tejto myš-
lienky sa prax galerijnej inštitúcie priblí-
žila zbierkotvorným pomerom v období 
prelomu 19. a 20. storočia. 

Zaiste nielen zadanie zamestnáva-
teľa, ale aj patriotizmus Spišiaka viedol 
Glatza k predloženiu Koncepcie využi-
tia a  náplne kaštieľa v  Strážkach pre 
účely SNG (február 1973, marec 1974). 
Viaceré predchádzajúce návrhy a  pro-
jekty na zriadenie celoslovenskej sym-
poziálnej galérie sa vypracúvali v spo-
lupráci SÚPSOP-u a SNG (Karol Vaculík) 
od októbra 1968, ešte počas života 
poslednej súkromnej majiteľky Margity 
Czobelovej (1891 – 1972).  

V  druhej polovici sedemdesiatych 
rokov (1976 – 1980) sa Glatz venoval 
rezortnej úlohe prieskumu, identifiká-
cie a  vyhodnotenia pamiatok sloven-
ského gotického umenia v  zbierkach 
regionálnych múzeí a  galérií. Výstu-
py predstavil okrem samostatných či 

zborníkových publikácií aj výstavnou 
formou (Zvolen 1977, Martin 1985, Ko-
šice 1995, bratislavské múzeá 1999). Vo 
všetkých prácach, podobne ako v gale-
rijnom katalógu znaleckým spôsobom 
rekonštruoval súvislosti zdanlivo jed-
notlivých (osamotených) zbierkových 
diel – s pamiatkami stále zachovanými 
in situ. V niektorých prípadoch sa iden-
tifikovali celé niekdajšie oltárne celky, 
rozdelené medzi viaceré zbierkotvorné 
inštitúcie vrátane zahraničných.  

V roku 1982 pripravil 
pre seminár Historická 
Olomouc referát Pokus 
o  vymedzenie maliar-
skych okruhov na Spiši 
v prvej polovici 16. storo-
čia (publ. 1987), ktorý je 
vlastne pokračovaním 
jeho staršej práce. Aj pri 
iných príležitostiach sa 
monotematicky venoval 
výtvarným pamiatkam 
mimo zbierok, najmä 
v  súvislosti s  ich reštau-
rovaním a  súvisiacim 
umeleckohistorickým 
vyhodnocovaním (napr. 
Madona z Bánoviec nad 
Bebravou, 1999). Niekto-
ré v teréne znovuobjavil 
vlastným prieskumom 
(Pieta z  Vrútok, publ. 
1982). 

Druhá polovica 
osemdesiatych rokov 
umožnila Glatzov ná-
vrat k  veľkým „spišským 
témam“: Po ukončení 
dlhšie stagnujúcej ob-
novy národnej kultúr-
nej pamiatky Kaštieľa 
Strážky napokon zosta-
vil tamojšiu stálu výstavu šľachtického 
portrétu 17. – 19. storočia a diela Ladi-
slava Medňanského (otvorené 19. mája 
1991). Expozičnému riešeniu i sprievod-
ným katalógom predchádzala súhrnná 
štúdia o  maliarskych tradíciách tohto 
kaštieľa (1989). Súčasne sa venoval snáď 
najväčšiemu fenoménu stredovekého 
slovenského umenia – tvorbe Majstra 
Pavla v  jej neskoršom období (seminár 
v  Levoči 1988). Pri ústrednom pavlov-
skom diele – hlavnom oltári levočského 
farského Kostola sv. Jakuba st. kriticky 
prehodnotil a  rozšíril poznatky o  inšpi-
ráciách majstrov tohto diela v  súdobej 
nemeckej grafike, ale aj v staršej vrstve 
spišského sochárstva. Ako jeden z mála 
explicitne zdôrazňoval tézu o  domá-

com pôvode a  umeleckých východis-
kách rezbára Pavla; naznačil tiež jeho 
možné práce v  cudzine (Franky). Časť 
týchto výskumov bola publikovaná 
– žiaľ – už posmrtne: Zomrel náhle 
21. februára 2001, ako vedúci širšieho 
kolektívu slovenských bádateľov, pri-
pravujúcich výstavu a  zväzok Gotika 
z  cyklu Dejiny slovenského výtvarné-
ho umenia (autorské  obsadenie bolo 
neskôr zásadne zmenené). Pochovaný 
bol v Poprade-Spišskej Sobote. 

PhDr. Anton C. Glatz mal mimoriad-
ne zásluhy o  rozvoj našej umelecko-
historickej medievalistiky. Tento odbor 
svojím charakterom nevyhnutne stiera, 
alebo aspoň obrusuje hranice medzi 
jednotlivými zainteresovanými zložka-
mi (múzejníctvo, ochrana pamiatkové-
ho fondu, reštaurovanie, etc.) a vyžadu-
je interdisciplinárny rozhľad. Anton C. 
Glatz bezpochyby zosobňoval túto nie 
samozrejmú vlastnosť od počiatkov 
svojej profesijnej dráhy. Aj vďaka tomu 
jeho životné dielo tvorí svojbytný pilier 
dejepisu stredovekých výtvarných pa-
miatok Slovenska.

Tomáš Kowalski

Koncept listu KSŠPSOP Prešov vo veci opravy farského kostola 
v Spišských Vlachoch z 11. júna 1968. Zdroj: Archív PÚ SR, repro: autor.
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v pôvodne židovskej štvrti Kazimierz 
v izraelskej reštaurácii s  tradičným ži-
dovským jedlom, v sprievode tradičnej 
židovskej hudby, čo ešte viac umocnilo 
zážitok a hlavne genia loci tejto štvrte.

Nasledujúci deň bol venovaný sé-
rii prednášok na tému ochrany a  ma-
nažmentu svetového kultúrneho 
dedičstva. Jedným zo zaujímavých prí-
spevkov bolo predstavenie Pilotného 
projektu obnovy farského domu v údolí 
Nivegy, v dedinke Balatonsciscó (Maďar-
sko), s  podtitulom komunita „vložená” 
do obnovy kultúrneho dedičstva. Projekt 
obnovy objektu fary prebieha v  rám-
ci dvojročného projektu Odhaľovanie 
socioekonomického potenciálu kultúr-
neho dedičstva pod vedením Národnej 
agentúry pre dedičstvo a  Národného 
centra Gyulu Forstera pre manažment 
kultúrneho dedičstva. Jedným z  hlav-
ných cieľov projektov je rozvinúť nový 
model ochrany kultúrneho dedičstva. 
Tento model je založený na tom, aby 
bolo možné v čo najväčšej miere pozi-
tívne ovplyvniť socioekonomický stav 
v  obci s  dôrazom posilnenia miestnej 
komunity obyvateľov pomocou využi-
tia miestnych zdrojov so zameraním na 
ochranu, primeranú prezentáciu a  vy-
užívanie kultúrneho dedičstva. Tím od-
borníkov, ktorý celý projekt viedol, sa 
v  prvom rade zameral na pochopenie 
hodnôt a identity prostredia zo strany 
miestnych obyvateľov. Jednou z  dôle-
žitých priorít projektu bolo stotožnenie 
sa s pamiatkovými hodnotami lokality, 
vytvorenie vzťahu k lokalite zo strany 
obyvateľstva a  pochopenie dôležitosti 
zachovania kultúrneho dedičstva ich 
obce. Takisto hľadanie nového prime-
raného funkčného využitia objektu 

boli Ing. arch. Ľubica Pinčíková (PÚ SR 
Bratislava), prof. Dr. Jacek Purchla a Dr. 
Michał Wiśniewski (ICC Kraków). Účast-
níci a zároveň reprezentanti jednotli-
vých krajín Vyšehradskej skupiny boli 
za poľský tím doplnení o dvoch účast-
níkov mimo krajín V4, a to účastníčkou 
z Ukrajiny a  účastníkom z  Bieloruska, 
čím sa celá skupina obohatila o  nové 
skúsenosti z  prostredia nielen mimo 
krajín V4, ale aj za hranicou Európskej 
únie. Každú krajinu reprezentovali piati 
ľudia rôzneho profesijného zamerania, 
cez architektov, kunsthistorikov až po 
etnológa, na čele so svojimi tútormi. 

Zahájenie Letnej školy sa uskutočni-
lo v priestoroch Medzinárodného kul-
túrneho centra v Krakove, kde sa všetci 
účastníci Letnej školy vzájomne zozná-

mili. Po kontaktných 
informáciách nasle-
dovala prednáška 
Dr. J. Purchlu o  ur-
banisticko-historic-
kom vývoji mesta 
Krakov s  dôrazom 
na jeho pamiatkové 
hodnoty a  dôvody, 
vďaka ktorým bolo 
Historické centrum 
Krakova zapísané 
v roku 1978 na Zoz-
nam svetového kul-
túrneho dedičstva.1 
Prezentácia bola 
doplnená množ-
stvom archívnych 

fotografií, dokumentov a  iných archív-
nych nálezov. Najzaujímavejšou časťou 
prednášky boli bezpochyby výstupy 
z 3D modelu mesta, na ktorom bol de-
monštrovaný celý urbanistický vývoj 
a formovanie sídla od raného stredove-
ku po súčasnosť. Na prednášku nadvia-
zala pútavá prehliadka mesta Krakov 
s  komentárom Dr. Michala Wiśniews-
keho. Účastníci Letnej školy tak mali 
možnosť spoznať významné pamiatky 
tohto krásneho historického mesta. Na 
záver prvého dňa organizátori pripra-
vili účastníkom príjemné posedenie 

V dňoch 13. – 19. júla 2015 sa usku-
točnil v poradí už siedmy ročník 

medzinárodnej Letnej školy manaž-
mentu svetového kultúrneho dedič-
stva (SKD) UNESCO pre profesionálov 
v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
z krajín Vyšehradskej štvorky (7th Sum-
mer Training Course in Management 
of the UNESCO World Heritage Cultural 
Sites in V4 Countries). Hlavným cieľom 
usporadúvania Letnej školy je výmena 
skúseností a overených postupov v ob-
lasti manažmentu a ochrany svetového 
kultúrneho dedičstva. Letný kurz sa 
konal tak ako každý rok na dvoch mies-
tach, tradične so zahájením v Medziná-
rodnom kultúrnom centre v poľskom 
Krakove a tento rok pokračovaním 
v Banskej Štiavnici. 

Hlavnými organizátormi siedmeho 
ročníka Letnej školy boli Medzinárod-
né kultúrne centrum v  Krakove (ICC 
Kraków), Pamiatkový úrad SR v Brati-
slave, Mesto Banská Štiavnica, Sloven-
ské banské múzeum a Obec Štiavnické 
Bane. Stálymi partnermi projektu sú 
Medzinárodné kultúrne centrum (Poľ-
ská republika), Ministerstvo kultúry 
Českej republiky, Národné centrum 
Gyulu Forstera pre manažment kultúr-
neho dedičstva (Maďarská republika) 
a  Pamiatkový úrad Slovenskej repub-
liky. Hlavnými koordinátormi projektu 

7. ročník Letnej školy manažmentu 
svetového kultúrneho dedičstva 
krajín V4

ZUZANA HOLIČKOVÁ
LÍVIA ŠIŠLÁKOVÁ

Prehliadka historického centra Krakova, v pozadí 
Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie. 
Foto: Z. Holičková.

Počas prednáškového dopoludnia v panoramatickej konferenčnej 
miestnosti v ICC. Foto: Ľ. Pinčíková.
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neostalo len na odborníkoch. Práve 
naopak, cieľom bolo vypočuť si názo-
ry domácich a  spoločne hľadať rieše-
nie funkčnej náplne, ktoré by viedlo 
k posilneniu miestneho hospodárstva, 
spoločenských a  kultúrnych aktivít 
a celkového života v obci. Nakoniec sa 
riešenie vykryštalizovalo do realizácie 
spoločenského a  návštevníckeho cen-
tra, ktoré má mať punc ikony miestnej 
identity. Zvolená funkcia poskytuje 
nielen fyzický priestor na stretávanie 
miestnych obyvateľov (farmárske a re-
meselnícke trhy, workshopy, školenia, 
kultúrne aktivity, zasadnutia obce, 
atď.), ale hlavne ponúka priestor na 
vzdelávanie, chápanie a  udržiavanie 
identity lokality a jej zachovávanie pre 
ďalšie generácie. Prednáška v  podaní 
Barbary Fogarasi bola ukončená pre-
hľadom cenných získaných poznatkov, 
ktoré v priebehu projektu takpovediac 
vyplávali na povrch. Upozornila naprík-
lad na fakt, že rozhodnutia týkajúce 
sa ochrany kultúrneho dedičstva by 
nemali ostávať výlučne na odborní-
koch, ale určitý priestor na vyjadrenie 
by mali dostať aj domáci obyvatelia. 
Informácie by mali byť laikom podané 
jasne a  zrozumiteľne. Nevyhnutná je 
pravidelná a  intenzívna komunikácia 
všetkých zúčastnených strán, vrátane 
miestnej komunity.

Slovenský tím vo svojich prezentá-
ciách predstavil tri lokality SKD, ktorých 
návšteva bola súčasťou programu ďal-
šieho dňa – drevený kostol v Tvrdošíne, 
drevený kostol v Hronseku,2 Vlkolínec 
a  samozrejme Banská Štiavnica,3 cie-
ľové miesto tohtoročnej Letnej školy. 
Druhý deň kurzu uzavrela návšteva vý-
znamnej poľskej pamiatky, soľnej bane 
Wieliczka,4 taktiež zapísanej na Zozna-
me svetového kultúrneho dedičstva. 

Podzemné priestory zo soli dokladujú-
ce činnosť človeka a  pútavá prehliad-
ka zapôsobila na všetkých. Skvelým 
zakončením dňa bola spoločná večera 
125 metrov pod zemou.

V stredu sa skupina presunula z Kra-
kova na Slovensko, pričom súčasťou 
cesty bola návšteva troch lokalít SKD 
na území Slovenska. Účastníci mali 
možnosť pozrieť si dva unikátne Dre-
vené chrámy v slovenskej časti Karpat-
ského oblúka a Pamiatkovú rezerváciu 
ľudovej architektúry vo Vlkolínci. Zahra-
ničných kolegov zaujala najmä ume-
leckoremeselná zručnosť slovenských 
drevorezbárov. Na záver dňa bola 
pripravená pre-
hliadka historické-
ho centra mesta 
Banskej Štiavnice 
zakončená príjem-
ným posedením 
a večerou v obno-
venom meštian-
skom dome.

Program na-
sledujúceho dňa 
pokračoval priví-
taním účastníkov 
Letnej školy pri-
mátorkou mesta 
Banská Štiavnica 
a  súborom pred-
nášok zameraných na kultúrne dedič-
stvo Banskej Štiavnice a  jej okolia. Po 
obede nasledovala prehliadka vybra-
ných historických objektov v  rôznom 
štádiu obnovy s  komentárom Ing. 
Anny Faturovej z  Krajského pamiatko-
vého úradu Banská Bystrica, pracovisko 
Banská Štiavnica. Výsledkom tejto pre-
hliadky bolo prvé stretnutie účastníkov 
v  rámci pracovnej časti – workshopu. 
Prvou úlohou bolo spracovať kon-

taktné informácie 
o meste, vyhodnotiť 
zásadné problémy 
v  prezentácii kul-
túrneho dedičstva 
a priniesť možné ná-
vrhy na zlepšenie. 

Hlavným bo-
dom pracovnej 
časti však boli tri 
zadania vybraných 
dlhodobých problé-
mov vyskytujúcich 
sa v  lokalite SKD 
– Historické mesto 
Banská Štiavnica a 
technické pamiatky 
jej okolia. Účastní-

ci boli oboznámení pracovníkmi KPÚ 
Banská Bystrica o  legislatívnej ochra-
ne, historickom vývoji, aktuálnom sta-
vebno-technickom stave a prípadných 
variantných riešeniach obnovy. Účast-
níci boli rozdelení do troch pracovných 
skupín a mohli si vybrať z troch prípa-
dových štúdií: pamiatkovú rezerváciu 
Štiavnické Bane, archeologickú lokalitu 
bývalého dominikánskeho kláštora ale-
bo renesančný meštiansky dom v  cen-
tre Banskej Štiavnice. Okrem úvodných 
prezentácií k jednotlivým zadaniam sa 
účastníci mohli oboznámiť s lokalitami 
priamo na mieste, kde ich aj s výkladom 
previedli pracovníci KPÚ Banská Bystri-

ca. Veľmi zaujímavou bola prehliadka 
lokality Štiavnické Bane so sprievodom 
doplneným o výborný výklad Ing. Vác-
lava Koledu, pracovníka Slovenského 
vodohospodárskeho podniku Banská 
Štiavnica. Počas príjemnej prechádz-
ky krajinou okolia Banskej Štiavnice 
sa naskytla jedinečná možnosť dostať 
sa až na dno vodnej nádrže – tajchu 
Richňava, ktorá je v rámci údržby a re-
konštrukcie momentálne vypustená. 
Súčasťou prehliadky bolo stretnutie so 
starostom na obecnom úrade v  Štiav-
nických Baniach, ktorý rovnako podal 
veľmi zaujímavé a  hlavne inšpiratívne 
informácie. Vysvetlil úspešnú snahu 
obce o  zapájanie miestnej komunity 
do rôznych aktivít edukačného charak-
teru, čím prispieva k zvyšovaniu kultúr-
neho povedomia svojich obyvateľov.

Posledný deň programu bol veno-
vaný návšteve Slovenského banského 
múzea v  prírode (SBM) Banská Štiav-
nica, kde sú prezentované technické 
pamiatky súvisiace s  banskou činnos-
ťou. Nezabudnuteľným zážitkom bol 
zostup do Štôlne Bartolomej vysekanej 
v kameni, ktorá sa charakterom, rozsa-
hom sprístupnenia či dimenziami pries-

Drevený evanjelický a. v. artikulárny chrám v Hronseku. Foto: L. 
Šišláková.

Diskusia v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry vo Vlkolínci. Foto: Ľ. 
Pinčíková.
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torov líšila od soľnej bane vo Wieliczke. 
Účastníci tak mali možnosť porovnať 
rozdiely medzi týmito technickými 
pamiatkami, ako aj posúdiť úroveň ich 

prezentácie. Náučno-poznávacia časť 
programu bola zakončená prehliadkou 
Slovenského banského múzea a  jeho 
expozície v budove Kammerhofu, niek-
dajšieho sídla banského riaditeľstva 
a  komorských grófov. Tu sa skončilo 
i týždňové putovanie za krásami a hod-
notami SKD dvoch krajín – Poľska a Slo-
venska. Poobedňajší program bol vy-
hradený na posledné úpravy finálnych 
prezentácií jednotlivých pracovných 
skupín pod vedením troch odborníkov, 
ktorí svojim skupinám pomáhali cen-
nými radami a skúsenosťami. Viedli sa 
podnetné diskusie, ktorých výsledkom 
boli originálne riešenia spracované do 
výsledných prezentácií. Napriek pra-
covnému nasadeniu bolo všade cítiť 
príjemnú a priateľskú atmosféru a dob-
rú tímovú spoluprácu. Prezentácie boli 
napriek obmedzenému času spraco-
vané na vysokej kvalitatívnej úrovni 
a  zapojení boli všetci účastníci. Touto 
cestou Vám prinášame zhrnutie troch 
vyššie spomínaných zadaní aj s návrh-
mi riešení účastníkov tohtoročnej Let-
nej školy.

Témou prvej prípadovej štúdie bol 
rozvoj cestovného ruchu verzus zacho-
vanie a primerané využitie pamiatkovej 
rezervácie Štiavnické Bane. Zadanie 
smerovalo hlavne k  návrhu riešenia 
problému živelnej a nekoncepčnej vý-
stavby prevažne rekreačných objektov, 
ktoré svojím osadením a  stvárnením 
v  rámci krajinného prostredia nereš-
pektujú pamiatkové hodnoty územia 
a genia loci a na strane druhej je tu zlý 
technický stav nevyužitých existujúcich 
objektov pamiatkovej hodnoty v rámci 

intravilánu obce. Skupina pod vedením 
tútora Dr. Tamása Fejérdyho prezen-
tovala a  zároveň navrhla nasledovné 
riešenia. Najdôležitejším krokom k udr-

žateľnému cestovnému 
ruchu a  primeranému 
využívaniu potenciálu 
prostredia je schválenie 
územného plánu obce 
Štiavnické Bane. V  nad-
väznosti naň navrhujú 
obmedziť živelnú výs-
tavbu nových objek-
tov a  skúsiť ponúknuť 
investorom „opustené” 
objekty, samozrejme 
s  primeraným funkč-
ným využitím, ktorý by 
neohrozil ich pamiat-
kové hodnoty. Problém 
narastajúceho záujmu 
využívania tajchov na 

účely vodných športov a  rekreácie 
obmedziť len na vybrané dva tajchy, 
ostatné prezentovať ako technické 
pamiatky bez možnosti rekreačného 
využívania. Vo finálnej prezentácii sku-
piny odzneli nápady na zefektívnenie 
turistického ruchu, a  to vytvorením 
informačného systému, ktorý by mal 
zaujímavou, pre laickú verejnosť púta-
vou formou poukazo-
vať na hodnoty územia. 
Turistický ruch v  obci 
orientovať na športové 
aktivity neinvazívneho 
typu, ktoré by nenarú-
šali zachovaný charak-
ter prostredia. V  nepo-
slednom rade apelovali 
na nutnosť stáleho dia-
lógu a  vzdelávania zo 
strany odborníkov sme-
rom k miestnym obyva-
teľom. Toto je len zopár 
návrhov prvej pracov-
nej skupiny. Veríme, že 
ich návrhy a  prínos ne-
ostanú nepovšimnuté.

Druhé zadanie sa týkalo ochrany, 
prezentácie a primeraného funkčné-
ho využitia archeologického náleziska 
v  mieste zaniknutého dominikánskeho 
kláštora v Banskej Štiavnici. V zásadách 
ochrany pamiatkového územia je lo-
kalita vyznačená ako rezervná plo-
cha určená na rehabilitáciu v  dvoch 
variantoch.5 Prvý variant počíta s  vy-
užitím plochy archeologického nále-
ziska na zriadenie archeologického 
parku. Druhý variant počíta s  mož-
ným zastavaním územia na účely 

prechodného bývania. Spracovatelia 
druhého zadania sa stotožnili s  obo-
ma variantmi možného riešenia. Vo 
svojej záverečnej prezentácii predo-
streli svoje odporúčania na vyhláse-
nie architektonickej súťaže s  veľmi 
jasne formulovanými podmienkami. 
Ako príklad Dr. Tamás Fejérdy spome-
nul podobné problematické lokality 
u nich v Maďarsku, ktoré riešia vyhlá-
sením architektonickej či urbanistickej 
súťaže s veľmi prísnymi podmienkami 
pre eventuálnych súťažiacich (dlho-
ročná projektantská prax v pamiatko-
vých územiach, počet zrealizovaných 
projektov, referencie a  i.), čím zvyšu-
jú úroveň súťažných návrhov. Spolu 
s  vyhlásením architektonickej súťaže 
tím odporučil aj informačnú kampaň 
a miestny prieskum u domáceho oby-
vateľstva. Pre samotné archeologické 
nálezisko by skupina zvolila metódu 
konzervácie, dôkladného zdigitalizo-
vania lokality a následného zasypania. 
Nepovažovali za dôležité prezentovať 
originál v  čase takého informačné-
ho pokroku, napriek tomu, že by tam 
mala vzniknúť relaxačná zóna. V  prí-
pade výstavby nového objektu sa ne-
stotožnili s návrhom, že by malo byť 
nálezisko jeho súčasťou.

Posledným zadaním bol návrh no-
vého funkčného využitia meštianskeho 
domu rodiny Hellovcov. Meštiansky 
dom v  minulosti slúžil ako hostinec 
a  zastávka na ceste z  obce Kozelník 
do obce Bohunice. V  súčasnej dobe 
na objekte prebiehajú stabilizačné zá-
chranné práce, keďže objekt je v zlom 
stavebno-technickom stave. V  plá-
ne súčasného investora je adaptovať 
objekt na „wellness hotel“, ktorý by 
vyžadoval veľké nároky na technické 
zabezpečenie, s čím sú spojené vyso-

Prehliadka Banskej Štiavnice. Foto: L. Šišláková.

Na dne tajchu – prebiehajúca rekonštrukcia Veľkej Richňavy.  
Foto: Z. Holičková.
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ké nároky na objemovú kubatúru, čo 
by viedlo k strate pamiatkových hod-
nôt objektu. Posledná pracovná sku-
pina priniesla rovno tri spôsoby vy-
užitia objektu vložením komerčných, 
nekomerčných a dočasných funkcií. 
Komerčné využitie objektu, ktoré je 
tam v súčasnej dobe navrhované, síce 
zastaví proces devastácie objektu, ale 
je otázne, či je táto funkcia aj z  iných 
hľadísk mesta skutočné vhodná. Pra-
covný tím sa preto rozhodol pre kom-
bináciu komerčného, a  zároveň ne-
komerčného využitia meštianskeho 
domu rodiny Hellovcov formou adap-
tácie na multifunkčné návštevnícke 

centrum SKD, ktoré by turistom podá-
valo príslušné informácie, a  zároveň 
by riadilo udržateľný cestovný ruch. 
Centrum by okrem toho združovalo 
rôzne inštitúcie a  organizácie, ktoré 
sa angažujú v  propagácii kultúrneho 
dedičstva mesta a  jeho okolia. Ďa-
lej by sa tu konávali workshopy pre 
výučbu, propagáciu tradičných re-
meselníckych techník pod dohľadom 
profesionálov a odborníkov. Súčasťou 
návštevníckeho centra by boli aj diel-
ne pre remeselníkov, libreso zame-
rané na históriu, kultúru a  kultúrne 
dedičstvo a  propagáciu miestnych 
osobností (spisovatelia, hudobníci, 
výtvarníci, atď.). Posledným z návrhov 
je utopistické dočasné riešenie, ktoré 
vzniklo z  akútnej potreby riešiť chát-
rajúci stav objektu – začatie iniciatívy 
s názvom Temporary museum of archi-
tectural backstage,6 ktorého hlavnou 
myšlienkou je priniesť život do objek-
tu ihneď. Poslaním tejto iniciatívy je 
zdvihnúť povedomie verejnosti o ob-
jekte, usporiadať diskusiu o  budúcej 
funkcii objektu a usporiadať komento-
vanú prehliadku o histórii, hodnotách 
a súčasnom stave objektu. 

Vyvrcholením celotýždňového 
programu bolo slávnostné odovzda-
nie certifikátov, ktoré sa uskutočnilo 
v  krásnych historických priestoroch 
mestskej radnice za prítomnosti sta-
rostky mesta Mgr. Nadeždy Babiako-
vej, generálnej riaditeľky Pamiatkové-
ho úradu SR PhDr. Kataríny Kosovej, 
profesora Dr. Jaceka Purchlu a ostat-
ných zúčastnených. Po odovzdaní 
certifikátov a  srdečných záverečných 
príhovoroch bolo všetkým tak trochu 
ľúto, že týždeň plný zážitkov a nových 
poznatkov sa chýli ku koncu a  nastal 
čas rozlúčky. Záverečnou bodkou bol 
slávnostný prípitok, po ktorom nasle-

dovala večera v  srdeč-
nej atmosfére, už skôr 
priateľskej ako pracov-
nej. Všetci sa zhodli, 
že prínosom účasti na 
Letnej škole bolo spoz-
nanie nových ľudí, kto-
rí sa venujú rovnakej 
alebo príbuznej oblas-
ti a  vzájomná výmena 
pracovných skúseností 
a  poznatkov. A  možno 
vznikli aj priateľstvá, 
ktoré pretrvajú.

Na záver Vám priná-
šame krátke postrehy 

účastníkov, ktorým sme položili na-
sledujúce otázky: 

1. Ako sa Vám páčilo na siedmom roč-
níku Letnej školy?

2. Čo bolo pre Vás najväčším príno-
som? Čo ste si z letnej školy odniesli 
z profesionálneho hľadiska?

3. Ako hodnotíte úroveň prezentácie 
a propagácie kultúrneho dedičstva 
na Slovensku? (postrehy, návrhy, 
rezervy)

4. Stretávate sa vo svojej krajine s rov-
nakými problémami 
v oblasti ochrany, ob-
novy a  prezentácie 
kultúrneho dedičstva 
ako my na Slovensku, 
alebo vidíte rozdiely? 
Ak sú problémy roz-
dielne, tak v čom?

Maciej Jeluków, nadácia 
AETNA (Poľsko)

1. Dvoma slovami – veľ-
mi – veľmi.

2. V prvom rade – pamiat-
ky Svetového dedičstva 

UNESCO. Získal som novú predstavu 
o tom, koľko druhov problémov môže 
v spojitosti s nimi vzniknúť.

Obzvlášť:
• stav materiálov pamiatok v  spoji-

tosti so súčasným kontextom a oča-
kávaním vlastníkov

• kapacita pre turizmus a  nebezpe-
čenstvá z toho vyplývajúce. Oba prí-
pady (preplnenosť i nedostatok) sú 
nevhodné a len primerané množ-
stvo ľudí môže dosiahnuť optimál-
nu symbiózu medzi ziskom a nevy-
hnutnosťou ochrany pamiatok

• nové kontakty s ľuďmi z iných krajín 
a ich pohľad na rovnaké problémy 
(obzvlášť v Českej republike).

3. Problémy so stavom historických 
budov sú podobné aj v Poľsku. Ne-
pôsobia natoľko významne, aby sa 
nimi začal zákon plnohodnotne 
zaoberať a  začal ich vnímať ako 
problém. V  Poľsku napríklad exis-
tuje Zákon o  stabilizácii verejných 
priestorov (vytvorený pre regulá-
ciu dopadov agresívnej reklamy) 
a  v  rovnakej tematike vydaný dek-
rét starostu mesta Krakov o  záka-
ze agresívnej reklamy na území 
UNESCO.
Porovnám svoje vedomosti pred 
účasťou na Letnej škole s tým, čo som 
videl. Najväčší reklamný potenciál 
pre Slovensko majú Vysoké Tatry, ter-
málne kúpele a kúpaliská. Pokiaľ ide 
o pamiatky, poznal som len drevené 
kostoly, pretože boli zapísané spolu 
s poľskými drevenými kostolmi. Nik-
dy predtým som nepočul o Vlkolínci, 
či Banskej Štiavnici. Podľa môjho ná-
zoru je propagácia týchto miest na 
národnej a  medzinárodnej úrovni 
nedostatočná. Činnosť miestnej sa-
mosprávy je slabá na to, aby to moh-
la zmeniť. Poľská televízia propaguje 
pamiatky Turecka, Tuniska, Portugal-

Návšteva Banského múzea v prírode. Foto: S. Czimbalek.

Záverečná prezentácia jednej z pracovných skupín. Foto: Ľ. Pinčíková.
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ska, či Rakúska. Regionálne televízie 
nám ukazujú pamiatky Česka a  Sas-
ka. Propagácia pamiatok Slovenska 
v  Poľsku je len o  reklamách termál-
nych kúpalísk a lyžiarskych stredísk.

4. Áno, v  Poľsku sú vo všeobecnosti 
problémy rovnaké:

• zlý stav mnohých pamiatok v  dô-
sledku dlhých rokov zanedbávania

• všeobecný problém drevenej ľu-
dovej architektúry – ľuďom sa tam 
nebude páčiť

• vysoké finančné náklady

• nízke kultúrne povedomie
• očakávania ľudí žiť so všetkými mo-

dernými vymoženosťami
• zákon nie je prispôsobený novým 

potrebám a  rýchlo sa meniacej 
realite.
Podľa môjho názoru zvyšné odliš-

nosti sú spôsobené skôr špecifikami 
jednotlivých objektov ako všeobecný-
mi pravidlami.

V Banskej Štiavnici je množstvo ob-
jektov čakajúcich na opravu v onesko-
rení, ale rovnako je vidieť už množstvo 
investícií do opráv vykonaných v uply-
nulom období. Problém prázdnych 
budov je čitateľný z  neregulovaného 
vlastníctva a v komplikovanom a neči-
tateľnom zákone. Problém vlastníctva 
by mohol byť riešený tak, že by bola za-
ložená skupina právnikov, ktorá by sa 
špecializovala na túto úlohu. Skupina 
by bola poverená tiež hľadaním inves-
torov pre renováciu budov (najmä tých 
veľkých), ktorí by videli profit v  tejto 
investícii.
Moje dva návrhy na riešenie problé-
mov Banskej Štiavnice:
• Tím právnikov, ktorí dostanú za 

úlohu objasňovať právne vzťahy 
v otázke vlastníctva budov a vynu-
covať ich potrebné opravy.

• Prijatie oveľa intenzívnejších opat-
rení na zvýšenie turistických atrak-
tivít mesta.

Mária Švacová, Krajský pamiatko-
vý úrad Košice – pracovisko Levoča 
(Slovensko)

1. Myslím si, že to bol dobrý spôsob ako 
rozšíriť naše doterajšie vedomosti 
o SKD aj v iných krajinách a tiež sme 
získali viac právnych a  organizač-
ných informácií v rámci SKD.

2. Mojím najväč-
ším prínosom bolo 
zdieľať odborné 
znalosti a  skúse-
nosti s  účastníkmi 
z iných krajín. 
3. Prezentácia kul-
túrneho dedičstva 
Slovenska bola 
dobrá, ale myslím 
si, že by sme ne-
mali upriamovať 
pozornosť len na 
problémy našich 
lokalít, ale skôr by 
sme mali hovoriť 
o  pozitívach alebo 
o budúcich  po-

tenciálnych víziách v  rámci našich 
lokalít. 

Zsolt Zsanda, Národné centrum Gyulu 
Forstera pre manažment kultúrneho 
dedičstva (Maďarsko)

1. Veľmi sa mi páčil siedmy ročník let-
nej školy. Chcel by som týmto ešte 
raz poďakovať organizátorom, ale 
aj všetkým účastníkom. 

2. Najväčší prínos vidím jednoznačne 
v  početnej návšteve lokalít zapí-
saných v  Zozname svetového kul-
túrneho dedičstva a  samozrejme 
konverzácie a polemiky s kolegami 
z ostatných zúčastnených krajín. 

3. Myslím si, že prezentácia a  propa-
gácia je veľmi dobre zvládnutá, je 
užitočná a drží sa hlavného cieľa. 

4. Stretávame sa s  rovnakými prob-
lémami aké máte vy na Slovensku 
alebo v  Poľsku. My však pracuje-
me s  trochu odlišným systémom 
v  rámci samotnej štrukturálnej 
hierarchizácie. Mám na mysli roz-
diel v  centrálnom a  regionálnom 
systéme s  rôznou rolou vstupova-
nia jednotlivcov do tejto obrovskej 
problematiky.

Týmto by sme chceli vysloviť naše 
poďakovanie všetkým, ktorí sa podie-
ľali na organizácii Letnej školy, zvlášť 
hlavným koordinátorom projektu: Ing. 
arch. Ľubici Pinčíkovej, Dr. Michało-
vi Wiśniewskemu, prof. Dr. Jacekovi 
Purchlovi, Mgr. Anne Tuhárskej, ako 
aj našim odborným konzultantom: 
Dr. Tamásovi Fejérdymu, doc. Ing. Mi-
lošovi Dudášovi, CSc., Ing. arch. Zuza-
ne Klasovej, Ing. Anne Faturovej, Ing. 
arch. Marcelovi Meszárosovi a Mgr. 
Martinovi Miňovi. Vďaka patrí aj Mes-
tu Krakov, Medzinárodnému kultúr-
nemu centru v Krakove, Mestu Banská 
Štiavnica, Slovenskému banskému 
múzeu a Obci Štiavnické Bane a v ne-
poslednom rade Pamiatkovému úradu 
SR v Bratislave v zastúpení generálnej 
riaditeľky PhDr. Kataríny Kosovej, ako 
aj ostatným zúčastneným, ktorí neboli 
vyššie menovaní. Vďaka ich obetavej 
práci bol program celého týždňa za-
bezpečený a  obsahovo naplnený na 
vysokej úrovni. ■

1 Na 2. zasadnutí Výboru svetového dedičstva 
konaného v dňoch 5. – 8. septembra 1978 vo 
Washington D.C. (v Spojených štátoch americ-
kých) bolo Historické centrum Krakova zapísané 
na Zoznam svetového dedičstva. 
2 Na zasadnutí Výboru svetového dedičstva 
konaného v Kanade bola dňa 8. júla 2008 na 
Zoznam svetového dedičstva zapísaná lokalita 
Drevené chrámy v  slovenskej časti Karpatské-
ho oblúka, v  poradí piata v rámci Slovenskej 
republiky. 
3 Ako prvé tri lokality v rámci nášho štátu boli na 
Zoznam svetového dedičstva zapísané na 17. za-
sadnutí Výboru, ktorý sa konal v dňoch 6. až 11. 
decembra 1993 v Cartagene, Kolumbii, Historic-
ké mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky 
jej okolia; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia 
a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. 
4 Lokalita Wieliczka a Bochnia – kráľovské soľné 
bane spolu s Historickým centrom Krakova boli 
na Zoznam svetového dedičstva zapísané medzi 
prvými zápismi vôbec (1978).
5 Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica – his-
torické jadro a Kalvária – zásady ochrany pamiat-
kového územia platia od 1. 10. 2007.
6 Voľný preklad významu, resp. pointy dočasné-
ho riešenia tkvie v  urgentnej potrebe zvýšenia 
povedomia verejnosti o stave, v ktorom sa objekt 
nachádza. Nejde len o  jeho stavebno-technický 
stav, ale aj o zámer obnovy a adaptácie na well-
nes hotel. 

Slávnostné odovzdávanie certifikátov v priestoroch mestskej radnice 
v Banskej Štiavnici. Foto: Ľ. Pinčíková.
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Česko-slovenský Odborno-metodický 
deň v Červenom Kláštore

MARTIN ŠVEC

Majtan z KPÚ Žilina predniesol príspevok 
Súčasné možnosti užívania a  prezentá-
cie verejného priestoru na území Mestskej 
pamiatkovej rezervácie Žilina. Jana Onu-
fráková z  KPÚ Prešov sa zaoberala no-
vostavbami v  pamiatkových územiach 
a program prvého bloku uzavrel Jiří Bal-
ský z NPÚ, územného odborného praco-
viska (ÚOP) Josefov prednáškou Památ-
ková zóna Jaroměř, stavba Komenského 
mostu (náhrada za most stržený povodní).  

V stredu 7. októbra ráno pokračovali 
prednášky druhým blokom s  názvom 
Drobná sakrálna architektúra v  krajine. 
Barbora Dohnalová z Ústavu plánování 
krajiny Mendelovej univerzity v  Brne 
a Barbora Matáková z KPÚ Trenčín, pra-
covisko Prievidza, si pripravili prezen-
táciu Pamiatková ochrana drobných 
sakrálnych objektov v  kultúrnej krajine. 
O drobnej sakrálnej architektúre južných 
Čiech hovoril Pavel Hájek z  NPÚ, ÚOP 
České Budějovice. Petr Hrubý z  NPÚ, 
ÚOP Ústí nad Labem prispel k programu 
prednáškou Milešov – role barokních 
drobných památek v  krajině. Nasledo-
vali tri príspevky od kolegov z  Brna: 
Proměna dominant podél cestní sítě: 
Drobná sakrální architektura Mikulovska 
a  Drnholecka od Petra Czajkowského, 
Památková ochrana drobné sakrální 
architektury jihomoravského pohraničí 
z pohledu GIS od Karla Sklenářa a Gotická 
boží muka se zvláštním zřetelem k  jižní 
Moravě od Zdeňka Váchu.    

Tretí prednáškový blok bol ve-
novaný krajinným pamiatkovým zó-
nam (KPZ), pamiatkovým územiam 
a  ochranným pásmam. Zazneli v  ňom 
prednášky KPZ Zahrádecko – rozvoj sídel 
v  krajinné památkové zóně od Miloša 
Krčmářa z  Liberca, príspevok Věry 
Kučovej z  Generálneho riaditeľstva 

NPÚ mal názov KPZ v  České 
republice – současný stav, 
společenská opora a  meto-
dické nástroje. Patrik Guldan 
a  Tomáš Kowalski z  PÚ SR 
spoločne vypracovali prezen-
táciu Ochranné pásmo NKP – 
príspevok k metodike ochrany 
prostredia pamiatky, postup, 
príklady, prax. Príspevok Vy-
hodnotenie pamiatkových 
obnov realizovaných v  rámci 
projektu Košice – Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 
predniesla za kolektív KPÚ 
Košice Kristína Markušová. 
Eliška Racková a  Zuzana 
Vařeková z NPÚ, ÚOP Pardu-
bice spracovali tému Plošná 

ochrana venkovských sídel v  Pardubic-
kém kraji a  odborný program uzavrela 
Lívia Šišláková z  PÚ SR prezentáciou 
Aplikovanie analýzy SWOT ako nástroja 
strategického plánovania na príklade 
stredovekého mesta Krupina. 

Obecenstvo tak malo možnosť si 
vypočuť dohromady 18 polhodinových 
odborných príspevkov. Konferencia sa 
skončila v stredu podvečer po živej dis-
kusii. Ukázalo sa, že za najškodlivejšie 
javy súčasnej doby, ktoré znehodnocu-
jú výraz pamiatkovo chránených území 
miest a  obcí a  ich okolia, považujú 
pamiatkari nadmerné, ba priam až 
agresívne pôsobiace, neusporiadané 
množstvo reklamy a  nevhodné archi-
tektonické zásahy do historického ur-
banizmu. Tieto nepriaznivé skutočnosti 
vyplývajú z  nedostatočného 
rešpektovania pamiatkových hod-
nôt, ktoré vnímame predovšetkým 
v pohľadoch. Tieto témy vyvolali medzi 
poslucháčmi najvášnivejšie debaty 
a  vo svojich príspevkoch sa ich dotkli 
viacerí prednášajúci. 

Odborno-metodický deň splnil 
svoj účel, priniesol výmenu množstva 
aktuálnych skúseností a  poznatkov 
v  danej problematike, posilnil pra-
covné a  aj osobné kontakty pamiat-
karov z  jednotlivých pracovísk Čiech, 
Moravy a  Slovenska. Máme veľkú 
radosť z pozitívnych ohlasov a tešíme 
sa na ďalšie podobné stretnutia.  ■

V dňoch 6. a 7. októbra 
2015 sa v Červenom 

Kláštore uskutočnilo stret-
nutie hlavných pamiatko-
vých inštitúcií Českej a  Slo-
venskej republiky – Národ-
ného pamiatkového ústavu 
(NPÚ) a  Pamiatkového 
úradu Slovenskej republi-
ky (PÚ SR). Podujatie nieslo 
názov Odborno-metodický 
deň a  išlo o  spoločnú čes-
ko-slovenskú konferenciu, 
ktorej hlavnou témou boli 
pamiatkové územia. Záu-
jem o  účasť bol značný, 
k čomu okrem nosného te-
matického okruhu, ktorý je 
pre nás v súčasnej dobe nespútaného 
zapĺňania voľných plôch v našich mes-
tách modernými stavbami nanajvýš 
aktuálny, určite prispelo aj výnimočné 
čaro Červeného Kláštora samotného. 
Celkovo prišlo 62 pamiatkarov, 26 ko-
legov z  českého NPÚ a  36 odborných 
pracovníkov zo slovenských krajských 
pamiatkových úradov a z ich pracovísk 
ako aj z PÚ SR v Bratislave. 

V  utorok 6. októbra doobeda bola 
pre záujemcov naplánovaná prehliadka 
kláštora a  múzea s  odborným výkla-
dom. Oficiálny prednáškový program 
Odborno-metodického dňa otvorila 
generálna riaditeľka PÚ SR Katarína 
Kosová. Úvodné slová predniesli aj 
námestník generálnej riaditeľky PÚ SR 
Slavomír Katkin a  námestník generál-
nej riaditeľky NPÚ Martin Tomášek. 

Prvá prednáška Patrika Guldana z PÚ 
SR bola symbolicky venovaná manželom 
Menclovcom, ktorí predstavujú promi-
nentný styčný bod českej a  sloven-
skej ochrany pamiatok a  umenovedy. 
Ďalšie príspevky boli združené v prvom 
tematickom bloku pod názvom Verejné 
priestory a  novostavby. Prednášku 
Riešenie verejných priestorov v  Mestskej 
pamiatkovej rezervácii Trnava spraco-
vali Gabriela Kvetanová a  Milan Kazimír 
z  KPÚ Trnava. Radoslav Mokriš z  KPÚ 
Košice zaujal publikum témou Reklamné 
zariadenia vo verejnom priestore. Vladimír 

Účastníci Odborno-metodického dňa. Foto: P. Fratrič.
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Storočnica  
PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc.

HENRIETA ŽAŽOVÁ

strany v  Cíferi. Vyšetrovaný bol 2 roky 
a nakoniec odsúdený a väznený v Leo-
poldove 5 rokov. Ani vo väzení ho ne-
zlomili, usporiadal tu knižnicu a naučil 
sa anglický jazyk. Ovládal už nemčinu, 
maďarčinu, latinčinu, francúzštinu, ruš-
tinu a dokázal si poradiť aj s poľštinou, 
chorvátčinou i  taliančinou. Väzenie sa 
však podpísalo na jeho zdraví.

V období do zatknutia sa okrem ar-
chívnej práce venoval vedeckej, redak-
torskej i  publikačnej činnosti. Skúmal 
dejiny Banskej Štiavnice a  Trnavy, re-
cenzoval domáce i  zahraničné odbor-
né práce súvisiace najmä s kultúrnymi, 
náboženskými a  politickými dejinami 
Slovenska v  novoveku. V  rokoch 1942 
– 1943 uskutočnil archívny výskum 
v Budapešti, kde sa zároveň naučil ma-
ďarský jazyk. Aj preto ho v  roku 1946 
Povereníctvo školstva a  kultúry pove-
rilo nákupom literatúry v  Budapešti 
pre vedecké inštitúcie na Slovensku. 
Navyše mal aj vynikajúci bibliografický 
prehľad o literatúre. V uvedenom roku 
sa s  ďalšími historikmi pričinil o  vznik 
Slovenskej historickej spoločnosti a stal 
sa jej prvým tajomníkom. Bol aj redak-
torom časopisu pre kresťanskú kultúru 
Verbum, ktorý musel v roku 1948 z po-
litických dôvodov zaniknúť.

Po prepustení pracoval v  rokoch 
1954 – 1959 v službách miestneho od-
boru Matice slovenskej v  Trnave, kde 
usporadúval historické fondy zhaba-
nej jezuitskej a gymnaziálnej knižnice. 
Okrem toho mnoho času strávil aj bá-
daním korešpondencie mesta Trnavy 
v Okresnom archíve v Trnave. Opäť bol 
prepustený, a tak v decembri 1959 na-
stúpil v Bratislave do Slovenského ústa-
vu pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody. Pôsobil tu až do odchodu na 
dôchodok v  roku 1981. V  problemati-
ke ochrany pamiatok sa veľmi rýchle 
zorientoval a  zaradil sa do kolektívu 
pracovníkov, ktorý pripravoval najroz-
siahlejšie encyklopedické dielo o  pa-
miatkovom fonde na Slovensku – Súpis 
pamiatok na Slovensku I. – IV. (1967 – 
1978), do ktorého prispel historickými 
úvodmi k  jednotlivým lokalitám a  zo-
stavením obrazovej prílohy. Ako prvý 
sa zaoberal aj históriou pamiatkovej 

„...vedecká príprava pamiatkových ak-
cií nemôže byť jednostranná , ale naopak 
musí byť komplexná a komplementárna. 
Musí podávať pohľad na pamiatkový 
objekt z čo najviac možných stanovísk a 
uhlov, musí byť historická a zároveň prí-
tomnostná, musí poznať genézu objektu 
a jeho všestranný súčasný stav.“  

Vendelín Jankovič

Pred 100 rokmi dňa 27. júla sa v Cífe-
ri narodil historik, archivár, pamiat-

kar a bibliograf PhDr. Vendelín Jankovič, 
CSc. Patrí k najznámejším rodákom obce 
neďaleko Trnavy. Cíferčania sa preto 
rozhodli pripomenúť si jeho storočnicu 
a rok 2015 vyhlásili za rok Vendelína Jan-
koviča v Cíferi. Vrcholným podujatím bol 
odborný seminár, ktorý sa uskutočnil 17. 
septembra 2015 v Dome kultúry v Cífe-
ri a usporiadal ho Obecný úrad v Cíferi 
v  spolupráci s  Univerzitnou knižnicou 
Trnavskej univerzity v Trnave, Ústavom 
dejín Trnavskej univerzity v Trnave a Ka-
tedrou histórie Filozofickej fakulty Tr-
navskej univerzity v Trnave.

Vendelín Jankovič vyrastal v  chu-
dobnej mnohodetnej rodine roľníka. 
Po základnej škole mohol študovať na 
reálnom gymnáziu v  Banskej Štiavnici 
a  Bratislave len vďaka podpore a  po-
moci staršieho brat Františka, ktorý 
bol farárom v  Banskej Štiavnici. Na 
Filozofickú fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave nastúpil v roku 1934 
a  absolvoval odbor slovenský jazyk 
a dejepis. Promoval v roku 1939 už na 
premenovanej Slovenskej univerzite, 
kde o  rok neskôr získal titul dokto-
ra filozofie po obhájení práce Jezuiti 
v Banskej Štiavnici. Nastúpil do Krajin-
ského archívu, neskôr premenovaného 
na Archív Ministerstva vnútra a Archív 
Povereníctva vnútra. Začínal ako kon-
cipista, ale postupne sa vypracoval 
na komisára a  napokon na hlavného 
komisára archívnej služby. Po vojne 
bol v  septembri 1947 zatknutý, preto-
že jeho brat František bol poslancom 
Snemu Slovenskej republiky počas 
druhej svetovej vojny, bratia Ladislav 
a Ambróz emigrovali a sám bol krátko 
členom Hlinkovej slovenskej ľudovej 

starostlivosti v  Uhorsku a  na Sloven-
sku. Množstvom svojich archívnych 
a  historických výskumov prispel k  ak-
tuálne prebiehajúcim pamiatkovým 
výskumom, napr. sakrálnych objek-
tov v  Kostoľanoch pod Tribečom, Ka-
plnej, Hronskom Beňadiku, Devíne, 
ďalej sa venoval dejinám Univerzity 
Istropolitany v  Bratislave, Trnavskej 
univerzity v  Trnave, Liptovskej Mary, 
kaštieľov v  Brodzanoch, Uhrovci, Veľ-
kých Uherciach a  i. Mnoho publikoval 
o  minulosti Bratislavy, Trnavy, Banskej 
Štiavnice, Bardejova, Spišskej Soboty, 
Košíc, ale jeho topografia historického 
jadra Bratislavy v 14. – 16. storočí zo-
stala len v  rukopise. Za prácu Dejiny 
mesta Bardejov za feudalizmu mu bola 
v roku 1965 priznaná vedecká hodnosť 
kandidáta vied (CSc.). Jeho publikačná 
činnosť svedčí aj o  snahe popularizo-
vať výsledky svojej práce množstvom 
článkov, rozhovorov a  pod., pričom 
pamiatky spropagoval aj zostavením 
knihy Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku v  roku 1980. Táto úspešná 
publikácia bola o  4 roky neskôr dopl-
nená a vydaná po druhýkrát.

Zaradil sa aj k  popredným biblio-
grafom a  spolu s  Annou Škorupovou 
pripravili Bibliografiu k dejinám Sloven-
ska do roku 1965. Obrovské dielo bolo 
zošrotované a  tlačou vyšlo až v  roku 
1997. Po odchode na dôchodok sa 
aktívne naďalej venoval histórii, napr. 
obcí Cífer a  Báhoň, Trnavy, Bratislavy, 
náboženským dejinám a  zostavovaniu 
bibliografií pamiatkovej literatúry. Jeho 
publikačná činnosť za 60 rokov (1937 
– 1997) je nesmierne bohatá (publiko-
val celkom 285 monografií, vedeckých 
štúdií, odborných článkov a 85 recenzií) 
a jeho práce sú v mnohom neprekona-
né. Dodnes sú východiskom pri výsku-
moch veľkého počtu rozmanitých tém, 
ktorými sa zaoberal. 

Vendelín Jankovič tvoril do posled-
ných dní, mnohé jeho poznámky os-
tali nespracované. Umrel 2. novembra 
1997 v Báhoni (v obci susediacej s Cífe-
rom), kde sa usadil po ženbe. Jeho die-
lo však konečne bolo ocenené, keď mu 
ako prvému Historický odbor Matice 
slovenskej udelil Cenu Daniela Rapanta 
v apríli 1997.

Erudovaný príspevok Vendelína Jan-
koviča do pokladnice poznania hodnoti-
li na seminári v Cíferi niekoľkí odborníci. 
Podujatie otvoril a hostí privítal starosta 
obce Mgr. Maroš Sagan, PhD. Pozdrav-
né príhovory predniesli aj MUDr. Viliam 
Hafner, predseda miestneho odboru 
Matice slovenskej a  PhDr. Peter Mulík, 
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PhD. zo Slovenského historického ústa-
vu Matice slovenskej v Bratislave, ktorý 
predstavil najmä pôsobenie Vendelína 
Jankoviča v Matici slovenskej a národné 
témy, ktorými sa zoberal. 

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – ve-
dúci Katedry histórie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v  Trnave – priblí-
žil osobnosť Vendelína Jankoviča ako 
historika. Zaradil ho k  najdôležitejším 
postavám slovenskej historiografie 
20. storočia. V. Jankovič totiž publiko-
val celkom 285 monografií, vedeckých 
štúdií, odborných článkov a príspevkov 
a navyše aj ďalších 85 recenzií, ktorými 
reagoval na práce iných slovenských či 
zahraničných historikov. Z  obsahové-
ho hľadiska rozdelil prof. Rábik diela V. 
Jankoviča do deviatich zák-
ladných historických sub-
disciplín: oblasť cirkevných 
dejín, oblasť archívnictva, 
oblasť ochrany pamiatok, de-
jiny miest a  obcí, pomocné 
vedy historické, dejiny vedy 
a  techniky, biografické prís-
pevky o  významných deja-
teľoch, diela z filozofie dejín, 
bibliografické práce. V. Jan-
kovič pri výskume dôsledne 
uplatňoval vedecké metó-
dy historickej práce – prácu 
s historickými prameňmi, ich 
kritiku a  následnú kvalitatív-
nu a  kontextovú interpretá-
ciu. Celým svojim dielom sa 
natrvalo zaradil medzi základné piliere 
modernej slovenskej historickej vedy.

Mgr. Martina Orosová z Archívu Pa-
miatkového úradu Slovenskej repub-
liky sa zamerala na činnosť Vendelína 
Jankoviča v jeho najplodnejšom obdo-
bí – v čase pôsobenia v Slovenskom ús-
tave pamiatkovej starostlivosti a  och-
rany prírody v Bratislave v rokoch 1959 
– 1981. Počas viac ako dvoch desaťročí 
sa ako vedecký pracovník postupne vy-
pracoval na post vedúceho odboru his-
tórie a národno-historických pamiatok. 
Pritom sa niekoľkokrát neúspešne po-
kúšal zamestnať v  Historickom ústave 
Slovenskej akadémie vied. Ako jeden 
z  prvých pochopil význam a  využitie 
výpočtovej techniky. Po nástupe do 
ústavu sa podieľal na príprave lexikó-
nu pamiatkového bohatstva časťami 
o  histórii lokalít – štvorzväzkového 
súpisu pamiatok. Neskôr vypracoval aj 
súpis pamiatok Slovenského národné-
ho povstania a pamiatok oslobodenia. 
Bádal aj architektonicko-historický vý-
voj vybraných konkrétnych objektov 
a  stavebných súborov na Slovensku, 
spracovával výberové bibliografie pa-

miatkovej literatúry na Slovensku, po-
zornosť upriamoval i na teóriu a meto-
dológiu ochrany pamiatok. Množstvom 
odborných výstupov označila M. Oro-
sová Vendelína Jankoviča za jednu 
z najvýznamnejších osobností zaklada-
teľskej generácie pracovníkov pamiat-
kového ústavu.

Ústav dejín Trnavskej univerzity v Tr-
nave zastupovala PhDr. Henrieta Žažo-
vá, PhD., ktorá informovala o  podiele 
Trnavskej univerzity v  diele Vendelína 
Jankoviča. V. Jankovič je autorom cel-
kovo 15 prác venovaných dejinám 
Trnavskej univerzity. Nájdeme medzi 
nimi kratšie hodnotiace útvary ako re-
cenzie (2) a popularizačné články (2), ale 
i množstvo vedeckých štúdií (9) a jednu 

samostatnú monografiu. Jednu štúdiu 
vytvoril v  spoluautorstve s  prof. PhDr. 
Jozefom Šimončičom, CSc. Okrem toho 
sa Trnavská univerzita vyskytuje v názve 
dvoch jeho diel, ktoré sa však obsaho-
vo dotýkajú odlišných tém, dve štúdie 
venoval stĺpu Panny Márie, ktorý stál 
pred univerzitnými budovami a  jeden 
krátky článok najstaršiemu semináru zo 
16. storočia. Zaoberal sa predovšetkým 
analýzou architektonicko-historického 
vývoja univerzitného areálu, počiatkami 
univerzity, upozornil na zápas univer-
zity o  akademické slobody s  mestom. 
Vrcholným dielom Vendelína Jankoviča 
k danej téme je monografia o dejinách 
Trnavskej univerzity vydaná v  roku 
360. výročia jej založenia – v roku 1995 
Pamiatkovým ústavom v  Bratislave, 
ktorý bol nástupcom jeho zamestná-
vateľa – Slovenského ústavu pamiat-
kovej starostlivosti a  ochrany prírody. 
V 72-stranovej knihe s názvom Trnavská 
univerzita. Kapitoly o  dejinách Trnavskej 
univerzity v  rokoch 1635 – 1777 zhrnul 
svoje poznatky o  142-ročnej existencii 
univerzity. O tom, že táto monografia je 
dodnes neprekonanou syntézou dejín 

Trnavskej univerzity, svedčí jej opätov-
né publikovanie v  roku 2010 pri príle-
žitosti 375. výročia založenia univerzity 
a  vydania reprezentatívnej monografie 
(ŠIMONČIČ, Jozef – HOLOŠOVÁ, Alžbeta 
(Eds.). Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 
1777 / 1992 – 2010. Trnava : Ústav dejín 
Trnavskej univerzity, 2010, 370 s.). Na 
záver H. Žažová predstavila niekoľkých 
rodákov z  Cífera, ktorí prednášali ale-
bo študovali na historickej Trnavskej 
univerzite.

Osobnými spomienkami obohatili 
seminár PhDr. Iveta Jankovičová, dcé-
ra Vendelína Jankoviča a  jeho bývalý 
spolupracovník zo Slovenského ústa-
vu pamiatkovej starostlivosti a  och-
rany prírody PhDr. Michal Horský. Po 

prednáškach bola otvore-
ná v  priestoroch obecnej 
knižnice výstava venovaná 
životu a  dielu Vendelína 
Jankoviča, na ktorú zapo-
žičal publikácie a  materiály 
z osobného fondu V. Janko-
viča Archív Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky 
a jeho príbuzní.

Pri bilancovaní diela 
PhDr. Vendelína Jankoviča, 
CSc. historika, archivára, pa-
miatkara, knihovníka a  bib-
liografa, možno zduplikovať 
nemerateľný prínos jeho 
vedeckej práce, ktorá vyniká 
kvalitou, dôkladným rozbo-

rom archívnych prameňov a  znalos-
ťou odbornej literatúry. Jeho práce sú 
neoddeliteľnou súčasťou slovenskej 
historiografie, monumentológie či bib-
liografie a  vďaka nim je obraz o  našej 
minulosti komplexnejší. 

Príspevky, ktoré odzneli na seminá-
ri, vydá Obecný úrad v Cíferi v samos-
tatnom zborníku venovanom V. Janko-
vičovi. ■

Literatúra:

MOJŽIŠOVÁ, Halina. Vendelín Jan-
kovič – personálna bibliografia 
1937 – 1997. In Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok 16. Bra-
tislava : Pamiatkový úrad Sloven-
skej republiky, 2005, s. 23-36. ISBN 
80-89079-13-X.

OROSOVÁ, Martina. Slovenský monu-
mentológ PhDr. Vendelín Jankovič, 
CSc. (27. 7. 1915 Cífer – 2. 11. 1997 
Báhoň). In Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok 16. Bratislava : 
Pamiatkový úrad Slovenskej repub-
liky, 2005, s. 17. ISBN 80-89079-13-X.

V. Jankovič. Zdroj: Archív PÚ SR.
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Dňa 29. septembra 2015 sa v pries-
toroch Cvernovky v  Bratislave 

uskutočnila konferencia na tému indus-
triálneho dedičstva. Iniciátorom tohto 
stretnutia bola Academia Istropolitana 

Nova v  spolupráci s  Bratislavským sa-
mosprávnym krajom pri príležitosti Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva.

Už samotný výber priestoru starej 
pradiarne bývalej cvernovej továrne 
dotvoril atmosféru prezentovaných 
príspevkov. Konferencia bola rozdele-
ná do troch blokov: Industrializácia Bra-
tislavskej župy ako kultúrno-historický 
fenomén, mapovanie priemyselného de-
dičstva v  Bratislavskom kraji, priemysel-
né dedičstvo ako predmet pamiatkovej 
ochrany a obnovy. 

Ako predznamenávajú názvy jed-
notlivých blokov cieľom bolo prvotne 
podať komplexnejší prehľad z  hľadis-
ka historického vývoja industriálnych 
lokalít, a  to z  pohľadu širších vzťahov, 
ktoré mali vplyv na tento vývoj. Jed-
ným z  nich bolo napríklad pôsobenie 
Obchodnej a  priemyselnej komory 
v  Bratislave, ktorá usmerňovala po-
čiatky rozvoja priemyslu. Podstatným, 
ak nie hlavným pre tento rozvoj, bola 
výstavba železničnej siete. Téme želez-
nice sa venoval Ing. Michal Tunega so 
svojím príspevkom Železnica ako jeden 

z nástrojov industrializácie Bratislavy. 
V  ďalšom bloku boli príspevky za-

merané na jednotlivé okresy Bratislav-
ského kraja (Malacky, Pezinok, Senec), 
ktoré sa užšie venovali zachovanému 

industriálnemu dedičstvu v  týchto 
lokalitách. Poznatky prednášajúcich 
vychádzali, okrem iného, aj z  mapo-
vania industriálnej architektúry Slo-
venska, ktoré sa realizovalo ako úloha 
Pamiatkového úradu SR v  spolupráci 
s  externistami v  rokoch 2008 – 2011. 
Za špecifický a  zaujímavý príspevok 

na konferencii možno spomenúť prís-
pevok Viliama Csina z  ateliéru Bavlna, 
ktorý sídli v  budove Cvernovky. Prís-
pevok sa venoval prezentácii nedáv-
no vydanej knihy Cvernovka, ktorá je 
priemetom do histórie jednej továrne 
s  autentickými výpoveďami bývalých 
pracovníkov, a  zároveň súčasným po-
hľadom do života dnešných umelcov 
tvoriacich v priestoroch Cvernovky. 

Tretí blok prednášok bol zameraný na 
pamiatkovú ochranu industriálnej archi-
tektúry. V  príspevku Metodické aspekty 
obnovy objektov priemyselného dedičstva 
predniesla PhDr. Gabriela Habáňová tri 
spôsoby metodického usmerňovania 
obnovy industriálnej architektúry z  pra-
xe. Zachované priemyselné objekty zme-
nili funkciu a  prispôsobili sa dnešným 
potrebám spoločnosti. Tak vzniklo múze-
um v bývalom mlyne v Pezinku, múzeum 
vodárenstva z  bývalej čerpacej stanice 
v  Bratislave a  sklad č. 7 v  bratislavskom 
prístave poskytujúci priestory na príleži-
tostné komerčné využitie. 

S  ohľadom na udalosti uplynulých 
rokov aj na základe tejto konferencie 
možno skonštatovať, že vnímanie prie-
myselného dedičstva sa čím ďalej tým 
viac dostáva do pozornosti širokej verej-
nosti. Téma zachovania industriálnych 
pamiatok nielen v Bratislave sa udomác-
nila na vysokých školách – na Fakulte 
architektúry a na Fakulte manažmentu 
STU, ale aj u historikov, umelcov a v ne-
poslednom rade u  pamiatkarov. Všetci 
menovaní nazerajú a  skúmajú túto ar-
chitektúru z rôznych uhlov pohľadu, čo 
v konečnom dôsledku vyvoláva podnet-
né diskusie a umožňuje širšie pochopiť 
jednotlivé otázky a problémy, na ktoré 
treba v  dohľadnej budúcnosti hľadať 
riešenia.

Industriálne a technické pamiatky 
a areály v Bratislavskej župe

Petra KALOVÁ

Bratislava, budova Skladu č. 7. Foto: Archív PÚ SR.

Bratislava, bývalá cvernová továreň. Foto: Archív PÚ SR, P. Fratrič.  
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V  jednom z  posledných závanov 
babieho leta sa v historickej čas-

ti Olomouca konal už 5. zjazd českých 
historikov umenia.1 Stretnutie odbor-
níkov reflektujúcich vlastnú disciplínu, 
aké je vo vyspelých krajinách bežnou 
súčasťou rozvoja každej vednej sféry, 
na Slovensku, žiaľ, dodnes nemá zastú-
penie. Držať aspoň sčasti prst na tepe 
odboru nám v tomto zmysle preto na-
teraz umožňuje len účasť na zjazdoch 
niektorého z  našich geografických su-
sedov. Zjazd českých historikov umenia 
organizovala už tradične Uměleckohis-
torická společnost, tentoraz s Katedrou 
dejín umenia Filozofickej fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci a v spo-
lupráci s  Múzeom umenia Olomouc. 
Keďže dejiny umenia sa od svojho kon-
štituovania ako samostatnej univerzit-
nej disciplíny definujú ako humanitný 
vedný odbor, bola aj v súvislosti s tým 
pre zjazd zvolená ambiciózna jednotia-
ca téma – Veda a umenie. V rámci tejto 
širokej a nanajvýš aktuálnej problema-
tiky bolo zvolených päť užšie tematicky 
vymedzených sekcií.

Prvou z  nich vedenou prof. Jindři-
chom Vybíralom bola sekcia s názvom 
Dejiny umění jako věda, „ne-věda“ i „kvá-
zi-věda“. Jej zámerom bola orientácia 
na pokusy o  priblíženie dejín umenia 
exaktným vedám. Štyri prednesené 
príspevky (piaty príspevok prof. Petra 
Fidlera pre neúčasť neodznel) spolu 
s  obsiahlym úvodom garanta sekcie 
vytvorili svojou reflexiou zvolených 
oblastí disciplíny a  jej možností dôs-
tojný úvod zodpovedajúci závažnosti 
konferencie. Priniesli tiež podnetné 
idey, okrem iného v  poukazoch na 
perspektívy v  našich končinách stále 
nedocenených, hoci vo svete sa znač-
ne rozvíjajúcich prístupov, napríklad 
sociálnych dejín umenia (Milena Bart-
lová). Druhú sekciu označenú ako Ději-
ny umění a vědy o mysli dnes v jej úvode 
prof. Ladislav Kesner zúžil primárne na 
vedy o  mozgu a  mysli. Nepochybne 
najzaujímavejší bol jej úvod od samot-
ného prof. Kesnera spolu s príspevkom 
prof. Josefa Vojvodíka o  umenovede 

ako experimente myslenia a  videnia. 
Ako celok však, žiaľ, sekcia o  zmyslu-
plnom presahu neurovied a ich využití 
v  umenovede nepresvedčila. Dôvody 
sa ukazujú dva – mladosť a nevyzretosť 
odboru a v nadväznosti na ňu názoro-
vo úzka báza prednášajúcich dominantne 
zviazaná s  grantovými projektmi Ná-
rodného ústavu duševného zdravia. 
Dojem posilňovala kvalitatívna nevy-
váženosť príspevkov medzi brilantným 
príspevkom J. Vojvodíka a  nasledujú-
cimi praktickými prezentáciami istých 

segmentov grantových úloh. Prvý deň 
bol zakončený slávnostnou prednáš-
kou profesora dejín umenia z Birming-
hamskej univerzity Matthewa Rample-
ya v  Kaplnke Božieho tela. Jej obsah 
osvetľoval možnosti nového dialógu 
dejín umenia a vedy o evolúcii.

Druhý deň zjazdu realizovaný 
v  priestoroch arcibiskupského múzea 
bol v  úvode venovaný starému ume-
niu. Jeho teórii a estetike patrila tretia 
sekcia vedená Alenou Volrábovou. Zo 
všetkých sekcií bola snáď najtradičnej-
šou predmetom skúmania i  metódou, 
reprezentujúc tak kontakt s  koreňmi 
disciplíny. Zvlášť zaujímavý bol profe-
sorský duet Ivan Blecha – Ladislav Da-
niel k  heideggerovskému protikladu 
presokratickej FYSIS a  platónskej PE-

RAS s  presahom k  historickému vývo-
ju vedy. Zaujal tiež zbytočne skromne 
prezentovaný inšpiratívny príspevok 
profesora Lubomíra Konečného Eucha-
ristia a  atómy. Zdalo by sa, že nasle-
dujúca štvrtá sekcia s  titulom Dejiny 
umění a  tajné vědy asociovaná zvlášť 
s  umením raného novoveku plynulo 
nadviaže na predchádzajúcu. Napriek 
očakávaniam časti tradičných príspev-
kov opretých o interpretáciu staršieho 
umenia tematizovala sekcia, nesúca 
tiež výraznú pečať jej garantky Marie 
Rakušanovej, problematiku cielene len 
na novších príkladoch 19. a  20. storo-
čia. Sekcia s  atraktívnou obsahovou 
skladbou mierne prekvapila, no práve 
v  nej sa chvíľami najostrejšie chodilo 
po hrane vedy a  pavedy. Z  celkovej 
skladby problematicky vystupoval 
príspevok Davida Vodu k „okultnému 
školeniu“ v diele Josefa Prinka. Konfe-

renciu uzatvárala očakávaná a v istom 
zmysle kontroverzná sekcia číslo 5 – 
Umělecký výskum hovoriaca o  otvore-
nosti, a tým i istej odvahe českých dejín 
umenia. Transdisciplinárne zameranú 
sekciu k často skloňovaným postupom 
súčasnej umeleckej praxe viedla Zuza-
na Štefková. Treba tiež uviesť, že práve 
v tejto sekcii malo tentokrát Slovensko 
svoje zastúpenie vďaka príspevku Jo-
zefa Kovalčíka o umeleckom výskume 
a  možnosti emancipácie umeleckej 
praxe.

Piaty zjazd českých historikov 
umenia bol veľmi dobre zorganizova-
ný a  popri náročnom prednáškovom 
programe ponúkal tiež podnetné 
sprievodné akcie. Čerešničkou na torte 
bolo reprezentatívne vystúpenie väčši-

Veda a umenie – piaty zjazd  
historikov umenia v Olomouci

KATARÍNA CHMELINOVÁ

Zdroj: Lukáš Bártl, artalk.cz
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ne publika už dobre známeho súboru 
interpretujúceho barokovú hudbu En-
samble Damian s trefne zvoleným vys-
túpením Saeculum coronatum, orien-
tovaným obsahovo k  hostiteľskému 
mestu. Pozitívny ohlas mala aj počtom 
účastníkov limitovaná záverečná ex-
kurzia do Starej Vody a  Přerova s  od-
borným sprievodom prof. Rostislava 
Šváchu. Odhliadnuc od možnej kritiky 
obsahu niektorých príspevkov, či inter-
ných problémov, s  ktorými sa organi-
zátori takéhoto podujatia musia boriť, 

treba z  pohľadu slovenského pozoro-
vateľa piaty zjazd českých historikov 
umenia hodnotiť jednoznačne pozi-
tívne. Napriek opodstatnenej kritike 
pretrvávajúcej českej nedôvery k teórii 
a  metodológii dejín umenia potvrdil 
zmysluplnú snahu systematicky reflek-
tovať vlastnú teoreticky nesmierne ná-
ročnú disciplínu.2 Zároveň deklaroval 
jej otvorenosť k novým interdisciplinár-
nym väzbám a čelom sa postavil aj k jej 
problematicky vnímaným presahom. 
Ostáva už len tešiť sa na zborník a tiež 

tajne dúfať, že napriek kratšej tradícii 
dejín umenia u  nás ako i  početne ne-
porovnateľne užšej scéne sa časom ob-
dobný zjazd udomácni aj na Slovensku.
 ■

Svojho 80-ročného priateľa a  kam-
panologického kolegu Juraja Spi-

ritzu pozdravuje 101-ročný doyen eu-
rópskych kampanológov takým spôso-
bom, že oboznamuje o troch zvonoch, 
ktoré sa vydali na putovnú cestu z Ko-
márna približne pred 230 rokmi.  

Keď v  roku 1782 Jozef II. zrušil re-
hole, ktoré sa nezaoberali výučbou, 
hnuteľnosti im patriace boli predané 
na dražbe. Jeden zvon z komárňanské-
ho františkánskeho kostola bol kúpený 
rímskokatolíckou cirkvou pre obec Szo-
mor. Tento zvon jestvuje dodnes, ako 
tretí zvon kostola. Nachádza sa na ňom 
nápis: IOSEPH EISENBERGER GOS MICH 
IN RAAB L§/“.1 Potom na jeho drieku je 

ďalší nápis : PATRONO FRANC: XAVERIO  
S  I  AVDITAM / FACITE VOCEM LAVDIS 
EIVS P 65 DIVO COMAR: PR SDII. Na jed-
nej strane je zobrazený reliéf svätého 
Františka Xaverského, na druhej reliéf 
kňaza držiaceho Oltárnu sviatosť. Ø 36 
cm.2

Na dražbu hnuteľností komárňan-
ských trinitárov išli aj kalvíni z  obce 
Császár. Aj kúpili dva zvony. Väčší mal 
hmotnosť 282 libier, s nápisom GOS 
MICH ONTONI ZECHENTER IN OFEN 
1762. Zaplatili zaň 80 zlatých. Florián 
Rómer, rodák z Bratislavy, prvý uhorský 
kampanológ – ktorého 200. výročie na-
rodenia teraz oslavujeme – ešte videl 
v  roku 1861 tento zvon vo veži. Prav-
depodobne pukol niekedy pred rokom 

1873, pretože pred prvou svetovou 
vojnou bol najmenším zvonom kostola 
zvon z roku 1873 s váhou 380 libier.  

Druhý zvon mal len 25 libier. Jeho 
cena bola 15 zlatých a  33 grajciarov. 
Považovali ho však za príliš malý, preto 
ho v roku 1808 predali filiálnej cirkvi do 
Környe.

Pál Patay

Preklad do slovenčiny: 
Adriana Tužinská, Henrieta Žažová

1 Sjezd českých historiků umění – program [onli-
ne], [25. 10. 2015]. Dostupné na internete: http://
www.dejinyumeni.cz/sjezd-historiku-umeni/
2 BARTLOVÁ, Milena. Věda a umění : ke sjezdu 
historiků umění [online], [25. 10. 2015]. Dostup-
né na internete: http://artalk.cz/2015/09/22/
veda-a-umeni-ke-sjezdu-historiku-umeni. 

1 Raab + Győr 
2  Údaje o zvone zaznamenal Gyula Kormos, bý-
valý docent z  Technickej univerzity, 8. augusta 
2012.

O troch komárňanských zvonoch

Adolf Friedrich Kunike: Veduta Komárna, 1840 – 1850. Zdroj: Galéria mesta Bratislavy.  
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V roku 2014 vyšla vo vydavateľstve 
Post Scriptum kniha Andreja Boteka 
s názvom Veľkomoravské kostoly na Slo-
vensku a odraz ich tradície v neskoršom 
období. Autor sa vo svojom diele zame-
ral na stále aktuálnu tematiku, ktorú 
v priebehu posledných rokov obohatili 
viaceré významné nálezy a objavy. 

V  úvode autor čitateľovi stručne 
pripomína dôležité miesto veľkomo-
ravskej epochy v  kolektívnom vedomí 
slovenského národa a  jej rozhodujúci 
podiel na formovaní všetkých kultúr-
nych a  spoločenských prejavov na-
šich predkov. Uvedomenie si vlastnej 
dávnej minulosti v  zmysle antického 
výroku „poznaj sám seba“ nadobúda 
význam práve v súčasnej dobe globa-
lizácie a  internacionalizmu a  je našou 
úlohou zachovať tieto poznatky pre 
nastupujúce generácie.  

Kniha je ďalej rozdelená na štyri 
hlavné kapitoly. Prvá má názov Veľká 
Morava – Počiatky našej architektúry. 
V štyroch podkapitolách (Historické sú-
vislosti v základnom prehľade, Cirkevno-
historický kontext, Cyrilometodská by-
zantská misia a  Veľká Morava ako stret 
kultúr) autor relatívne podrobne opi-
suje dejinný kontext a časopriestorový 
rámec veľkomoravskej architektúry, čo 
dozaista nie je na škodu. Pozornosť je 
tu venovaná napríklad aj etymológií 
termínu Veľká Morava, územnému roz-
sahu ríše za jednotlivých panovníkov, 
počiatkom kristianizácie, písomným 
a hmotným prameňom a podobne. 

Druhá kapitola Charakteristika a ty-
pológia veľkomoravskej sakrálnej ar-
chitektúry obsahuje šesť podkapitol: 
Materiálové charakteristiky, Typológia 
veľkomoravských kostolov, Modulový 
systém veľkomoravskej architektúry, 
Zdroje vplývajúce na veľkomoravskú ar-
chitektúru, Cyrilometodská misia v  ar-
chitektúre a  Špecifické funkcie veľko-
moravských kostolov.  Ako už tieto 
podnadpisy napovedajú, autor rozde-
ľuje stavby podľa rôznych kritérií, napr. 
na drevené, kamenné alebo kombino-
vané podľa stavebného materiálu, na 
pozdĺžne, centrálne, s  rovným uzáve-
rom, s  apsidou atď. podľa dispozície, 

zamýšľa sa nad možnými archi-
tektonickými vplyvmi a funkcia-
mi sakrálnych stavieb. 

V  tretej kapitole Veľkomo-
ravské kostoly na území Sloven-
ska autor popisuje jednotlivé 
vybrané objekty, pripája k nim 
náčrty, pôdorysy, rekonštruk-
cie, rezy, pohľady, fotografie 
objektov, terénnych situácií 
a nálezov, uvádza príklady po-
rovnateľných architektúr zo 
zahraničia, podáva informácie 
o stavebných dejinách a úpra-
vách kostolov, o realizovaných 
výskumoch, o  prípadných ná-
stenných maľbách, dotýka sa 
aj stratégií obnovy a  prezen-
tácie týchto pamiatok. Do vý-
beru bola zaradená  bazilika 
na hradnom kopci v  Bratisla-
ve, trikoncha na Hrade Devín, 
kostoly v  areáli Nitrianskeho hradu, 
na pešej zóne a na Martinskom vrchu, 
Kostolec v Ducovom, Kostol sv. Margi-
ty Antiochijskej v Kopčanoch, Rotunda 
sv. Juraja v  Nitrianskej Blatnici, Kostol 
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
a  lokality s  nejednoznačnou interpretá-
ciou – kostol v lokalite Chocheľ (Skalka 
nad Váhom pri Trenčíne) a rotunda na 
Trenčianskom hrade. 

Posledná kapitola má názov Po-
veľkomoravské obdobie  - doznievajúca 
kontinuita a nové prúdy (10. – 12. storo-
čie). Obsah tejto časti naznačujú pod-
nadpisy: Stručne k  historickej situácií, 
Cirkevno-historický kontext, Prejavy veľ-
komoravskej tradície a Prehľad objektov 
podľa typologických okruhov. Autor 
na tomto mieste uvádza lokality, ktoré 
pravdepodobne nadviazali na tradíciu 
veľkomoravského sakrálneho stavi-
teľstva a  rozdeľuje ich podľa stanove-
ných kategórií. Podobne ako v  tretej 
kapitole, aj tu je text doplnený o množ-
stvo náčrtov, pôdorysov, fotografií 
atď. Jednotlivým stavbám však nie sú 
venované samostatné podkapitoly, 
tu sú zaradené do statí podľa dispozí-
cie. Spomínané sú napríklad rotundy 
v Bíni, Michalovciach, Skalici, Stojanoch 
a  iné, jednolodia v  Nitre-Párovciach, 

Dražovciach, Podhoranoch-Sokolní-
koch, Krásnej nad Hornádom a iné. 

Záverom autor vyslovuje presved-
čenie, že sa v budúcnosti podarí posu-
núť hranicu poznania našej najstaršej 
architektúry a tieto vedomosti podložiť 
bez predpojatosti a romantických snov 
na základe  odborného vyhodnotenia 
výsledkov výskumov. 

Samozrejmosťou je poznámkový 
aparát a  zoznam citovanej literatúry, 
ako aj poďakovanie autora. Knihu re-
cenzovali Prof. Dr. Ing. arch. Jerzy Uś-
cinowicz, Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. 
Jadviga Lacková a Mgr. Peter Kresánek.

Kniha Andreja Boteka Veľkomo-
ravské kostoly na Slovensku a  odraz ich 
tradície v neskoršom období je napísaná 
zrozumiteľne, odborne a zároveň púta-
vo, čo je veľkým pozitívom, pretože po 
nej vďaka tomu pravdepodobne siah-
nu aj laickí čitatelia a nadšenci. Z auto-
rových textov cítiť aj zdravú dávku vlas-
tenectva a úcty k tradíciám, čo taktiež 
hodnotím veľmi pozitívne. Publikácia 
sa tak pre odborného, ale aj laického 
záujemcu o starú sakrálnu architektúru 
Slovenska javí ako nanajvýš atraktívna 
a je prínosom pre poznanie našich naj-
starších dejín umenia.     

Martin Švec

Veľkomoravské kostoly na Slovensku 
a odraz ich tradície v neskoršom období

BOTEK, Andrej. Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. 
Bratislava : PostScriptum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89567-37-9.
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1963
SPIRITZA, Juraj. Lístok za 13 grajciarov. In Magazín. Odpove-

de na otázky, 1963, č. 6, s. 13-15.

1964
SPIRITZA, Juraj. Imatrikulácia po zaplatení vstupného. In Ma-

gazín, 1964, č. 8, s. 16-20.

1965 
SPIRITZA, Juraj. Messerschmidt, P. G.: Forschungsreisen 

durch Sibirien 1720 – 1727, I. Teil. In Slovanské štúdie – 
História VIII/1965, s. 176 a nasl. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Mětšk, F.: Bestandsverzeichniss des Sorbi-
schen Kulturarchiv in Bautzen . In: Slovanské štúdie – His-
tória VIII/1965, s. 174 a nasl. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Sz. Burger Alice: Tízéves a Nemzeti Múzeum 
adattára. In Múzeum, 1965, č. 4, s. 30-32. recenzia. 

1966
SPIRITZA, Juraj. O Oddelení dokumentácie Historického od-

boru SNM V Bratislave. In Múzeum : študijný a informačný 
materiál, 1966, roč. 11, č. 1, s. 20-24.

SPIRITZA, Juraj. Štátny slovenský ústredný archív – Sprievod-
ca po archívnych fondoch I – II. In Múzeum, 1966, č. 1, 
s. 41-42. recenzia

1967
SPIRITZA, Juraj. Testament Liebharda Egkenfeldera, bra-

tislavského mestského notára v  rokoch 1441 – 1456. 
In Sborník SNM LXI – História 7, 1967, s. 167 nasl.

1968
SPIRITZA, Juraj. Údaje o  zlatníckych výrobkoch v  najstar-

šom bratislavskom protokole testamentov 1414 – 1529. 
In Zborník SNM LXII – História 8, 1968, s. 169 nasl. 

SPIRITZA, Juraj. Zbierkový fond Historického odboru Sloven-
ského národného múzea. In Múzeum : študijný a infor-
mačný materiál, 1968, roč. 13, č. 3, s. 184-186.

SPIRITZA, Juraj. Zvony ako muzeálny predmet. In Múze-
um : študijný a informačný materiál, 1968, roč. 13, č. 2, 
s. 101-104.

1969
SPIRITZA, Juraj. Dejiny, zvony a my. In Matičné čítanie, 1969, 

č. 21, s. 8.
SPIRITZA, Juraj. Fotografi SNM na školení v zahraničí. In Mú-

zeum , 1969, č. 2, s. 109-110.
SPIRITZA, Juraj. Ktoré zvony patria do Súpisu pamiatok? 

In Múzeum : študijný a informačný materiál, 1969, roč. 14, 
č. 2, s. 117-120.

SPIRITZA, Juraj. K  údajom o  niektorých zvonoch na Spiši 
v Súpise pamiatok I. In Múzeum, 1969, č. 1, s. 55-58.

SPIRITZA, Juraj. Oneskorené výročné správy. In Museologické 
sešity, 1969, č. 1, s. 63-65. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. O používaní zvonov proti búrke. In Múzeum, 
1969, č. 3, s. 173-174. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. O zvonolejárstve a zvonoch. In: Vlastivedný 

časopis : časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu históriu, 
pamiatky a múzeá, 1969, roč. 18, č. 3, s. 122-126.

SPIRITZA, Juraj. Vademecum slovenského múzejníka. In Mu-
seologické sešity, 1969, č. 2, s. 86-87. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Zvony na spišských kampanilách. In Zborník 
SNM LXIII – História 9, 1969, s. 207.

SPIRITZA, Juraj. Živých volá, mŕtvych oplakáva.... In Katolícke 
noviny, 1969, č. 5, s. 3. 

1970
SPIRITZA, Juraj. Gotická lejáreň v Spišskej Novej Vsi v rokoch 

1357 – 1516. In Krásy Slovenska, 1970, č. 8, s. 344-347.
SPIRITZA, Juraj. Müller, H.: Deutsche Bronzegeschützrohre 1400 

– 1750. In Vlastivedný časopis, 1970, č. 2, s. 143. recenzia.
SPIRITZA, Juraj. Súpis pamiatok na Slovensku a  chýbajúce 

spišské zvony v  treťom zväzku. In Múzeum, 1970, č. 2, 
s. 131-133. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Trésor des musées d´ Israel. In Múzeum, 1970, 
č. 3, 236-237. recenzia.

1971
SPIRITZA, Juraj. Nejestvujúce a nesprávne datované spišské 

zvony v  Súpise pamiatok na Slovensku. In: Monumen-
torum tutela – Ochrana pamiatok 7. Bratislava : SÚPSOP, 
1971, s. 323-341.

SPIRITZA, Juraj. Phillippovich, E.: Kuriositäten – Antiquitäten. 
In Múzeum, 1971, č. 2, s. 143. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Slovenské nápisy na spišských zvonoch spred 
roku 1918. In Zborník SNM LXV – História 11, 1971, s. 121 nasl. 

1972
SPIRITZA, Juraj. Spišské zvony. Martin : Osveta, 1972. 216 s.
SPIRITZA, Juraj – UČNÍKOVÁ, Danuta. Spišské gotické krs-

titeľnice z  tvorivého okruhu Konráda Gaala. In Zborník 
SNM LXVI – História 12, roč. 66, 1972, s. 35-99. 

Zborník Slovenského národného múzea, roč. 66/1972. Zost. 
Belo Polla; autori kresieb: C. Habovštiaková, V. Jankovič, 
J. Spiritza; autori fot. a reprod.: Archív SÚPSOP; texty re-
sumé do nem. prel. Berta Nieburová. Martin : Osveta; Bra-
tislava : SNM, 1972. 256 s.

1973
SPIRITZA, Juraj. Kuczynska-Medrek, J.: Gotycka chrzcielnice 

brazowa... In: Vlastivedný časopis, 1973, č. 2, s. 96. recenzia.
SPIRITZA, Juraj. Tri povesti o  zvonoch zo Spiša. In Zborník 

Spiš, 1973, č. 3-4, s. 287 nasl.

1975
SPIRITZA, Juraj – BORODÁČ, Ladislav. Podoby starého Spiša. 

Bratislava : Pallas, 1975. 142 s. 

1976
SPIRITZA, Juraj. Masters of bronze beauty. In Panorama of 

Slovakia, 1976, č. 2, s. 30.
SPIRITZA, Juraj. Právna úprava archívnictva v SSR. In Archívy 

v Slovenskej socialistickej republike. [S. l.] : Archívna správa 
MV SSR, 1976.

Výberová bibliografia PhDr. Juraja Spiritzu



Knižnica Monument revue   2 / 2015 69

1977
SPIRITZA, Juraj. Archívy a využívanie archívnych dokumen-

tov v Slovenskej socialistickej republike. In Múzeum : štu-
dijný a informačný materiál, 1977, roč. 22, č. 3-4, s. 5-13.

SPIRITZA, Juraj. Bell, Lionel: Archívy a písomnosti produko-
vané výpočtovou technikou. In Slovenská archivistika, 
1977, roč. 12, č. 1, s. 217-218. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Einladung in die Vergangenheit. In Panora-
ma der Slowakei, 1977, č. 3-4, s.18-19.

HANUS, Jozef – SPIRITZA, Juraj – ŠLAHUČKA, Vincent. Nová 
technika v  archívoch – Riešenie priestorových potrieb 
archívov. In Slovenská archivistika, 1977, roč. 12, č. 2, 
s. 154-165.

SPIRITZA, Juraj. Kurantov, A. P.: Pokroky vo vedeckom riadení 
archívnictva. In Slovenská archivistika, 1977, roč. 12, č. 1, 
s. 215-217. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Staré zvony v okrese Liptovský Mikuláš. 
In Liptov 4. Ružomberok : Liptovské múzeum, 1977, 
s. 131-167.

1978
SPIRITZA, Juraj. Mikrofilmovanie archívnych dokumen-

tov v  SSR. In Slovenská archivistika, 1978, roč. 13, č. 1, 
s. 84-100.

1979
SPIRITZA, Juraj. Franz, E. G.: Einführung in die Archivkunde 

II. In Slovenská archivistika, 1979, roč. 14, č. 2, s. 120-124. 
recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Handbuch der Information und Dokumen-
tation. In Slovenská archivistika, roč. 14, č. 1, s. 150-152.

SPIRITZA, Juraj. Trnavské zvonolejárstvo v  19. – 20. stor. 
In Kultúra a život Trnavy, 1979, č. 7, s. 28 a nasl.

1980
HANUS, Jozef – SPIRITZA, Juraj. Ochrana archívnych do-

kumentov. In Slovenská archivistika, 1980, roč. 25, č. 2, 
s. 28-55.

SPIRITZA, Juraj. Bartel, Fr.: Auszeichnungen der DDR von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. In Múzeum, 1980, č. 3-4, 
s. 119. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Beck, Fr. – Unger, M.: Mit Brief und Siegel 
– Dokumente aus Archiven der Deutschen Demokrati-
schen Republik. In Slovenská archivistika, 1980, roč. 25, 
č. 2, s. 165-168. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Durov, V.: Russkije i  sovietskije nagradnyje 
medaili – Russian and Soviet Medals. In Múzeum, 1980, 
č. 3-4, s. 120-121. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Nevyužité možnosti. In Múzeum : študijný 
a informačný materiál, 1980, roč. 25, č. 2, s. 23-29.

SPIRITZA, Juraj. Russkije i  sovietskije ordena – Russian and 
Soviet Orders. In Múzeum, 1980, č. 3-4, s. 120. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Technické zariadenie knižníc. Schweigler P.: 
Einrichtung und technische Ausstattung von Bibliothe-
ken. In Slovenská archivistika, 1980, roč. 15, č. 1, s. 178-180. 

SPIRITZA, Juraj. Terminológia dokumentácie. Wersig G. – Ne-
veling U.: Terminology of documetation. In Slovenská ar-
chivistika, 1980, roč. 15, č. 1, s. 173-175. 

SPIRITZA, Juraj. Walichnowski, T.: Przynalezność terytorialna 
archiwaliów w stosunkach miedzynarodowych. In Slo-
venská archivistika, 1980, roč. 15, č. 1, s. 165-166. recenzia.

1981
SPIRITZA, Juraj. Činnosť ohodnocovacej komisie v rokoch 1976 

– 1980. In Slovenská archivistika, 1981, roč. 16, č. 2, s. 203-208.
SPIRITZA, Juraj. Kroha, T. Lexikon der Numismatik. In Múze-

um, 1981, č. 2, s. 142-143 recenzia.
SPIRITZA, Juraj. Literarische Museen und Gedenkstätten in 

der DDR. In Múzeum, 1981, č. 4, s.107-108. recenzia. 
SPIRITZA, Juraj. Pick, A.: Papiergeld Lexikon. In Múzeum, 

1981, č. 2, s. 141-142. recenzia.
SPIRITZA, Juraj. Pospíšil, V. – Burian, V.: Katalog střeleckých 

medailí, mincí plaket a odznaků ze sbírek Krajského vlas-
tivědného musea v  Olomouci. In Múzeum, 1981, č. 2, 
s. 139-141. recenzia. 

SPIRITZA, Juraj. Principeová, L. S.: Archívy a občan (Talian-
sko). In Slovenská archivistika, 1981, roč. 16, č. 1, s. 177-
-179. recenzia. 

SPIRITZA, Juraj. Roper, M.: Využívanie archívov pre akade-
mické účely (Veľká Británia). In Slovenská archivistika, 
1981, roč. 16, č. 1, s. 153-156. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Šimončič, J.: Trnava – okres a mesto. In Vlasti-
vedný časopis, 1981, č. 2, s. 96. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Zvony slovenských zvonolejárov v poľských 
lokalitách. In Múzeum : študijný a informačný materiál, 
1981, roč. 26, č. 2, s. 69-70.

1982
SPIRITZA, Juraj. Velický, P. R.: Majster Peter z  Kremnice. 

In Spravodaj Slovenskej numizmatickej spoločnosti, 1982, 
č. 2, s. 45-47. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Zvonolejárstvo v Liptove v 17. – 18. storočí. 
In Múzeum : študijný a informačný materiál, 1982, roč. 27, 
č. 1, s. 48-49. 
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1983
SPIRITZA, Juraj. Fotografie v štátnych archívoch v SSR In Slo-

venská archivistika, 1983, roč. 18, č. 2, s. 136-146.

1984
SPIRITZA, Juraj. Flodr, M.: Technologie středověkého zvonař-

ství. In Múzeum, 1984, roč. 29, č. 4, s. 89-90. recenzia.
SPIRITZA, Juraj. Gross, R. – Kobuch, M. – Müller, E.: Martin Lut-

her 1483 – 1546. Dokumente seines Lebens und Wirkens. 
Weimar, 1983, 438 s. In Slovenská archivistika, 1984, roč. 
19, č. 1, s. 150-152. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Kloos, R. M.: Einführung in die Epigraphik des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In Slovenská archi-
vistika, 1984, roč. 19, č. 2, s. 160-163. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Kostický, B.: Slovensko 1848 – 1948 v zrkad-
le prameňov. In Vlastivedný časopis, 1984, č. 2, s. 86-87. 
recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Nová medaila slovenského archívnictva. 
In Spravodaj Slovenskej numizmatickej spoločnosti, 1984, 
č. 1, s. 14-19.

SPIRITZA, Juraj. Nová medaila slovenského archívnictva a  jej 
autor. In Slovenská archivistika, 1984, roč. 19, č. 1, s.  193-196.

SPIRITZA, Juraj. Rytecký podnik Adlerovcov v  Bratislave. 
In Spravodaj Slovenskej numizmatickej spoločnosti, 1984, 
č. 2, s. 26-29.

SPIRITZA, Juraj. Schilling, M.: Glocken und Glockenspiele. 
In Múzeum, 1984, roč. 29, č. 4, s. 90. recenzia.

spolupráca na publikácii:
STOPP, Klaus. Die Handwerkskundschaften mit Ortsansich-

ten. Beschreibender Katalog der Arbeitsattestate wan-
dernder Handwerksgesellen (1731 – 1830). Hiersemann, 
Stuttgart 1982. 54 hesiel o vedutách vo zv. 6 – 8. Stutt-
gart, 1984 – 1986. 

1985
SPIRITZA, Juraj – SPIRITZA, Jozef. Kovové dokumenty doby : 

Účasť národných výborov na medailérskej tvorbe. In Ná-
rodné výbory, 1985, č. 19, s. 10-11.

SPIRITZA, Juraj. Goes Monteiro de, Norma: Výzva pre archívy 
vo federatívnych štátoch – príklad Brazílie. In Slovenská 
archivistika, 1985, roč. 20, č. 1, s. 144-146.  

SPIRITZA, Juraj. Kahlenberg, Friedrich F.: Výchova archivárov 
v oznamovacích prostriedkoch. In Slovenská archivistika, 
1985, roč. 20, č. 1, s. 165-168. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. O medaile k sedemstoročnici Trnavy z roku 
1938 a jej autorovi. In Spravodaj Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti, 1985, č. 2, s. 30-35.

SPIRITZA, Juraj. Perti, R. K.: Organizovanie programu konzervo-
vania. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 1, s. 156-158.

SPIRITZA, Juraj. Poctivé remeslo zvonolejárske. In Kultúra 
a život Trnavy IX, 1985. 

SPIRITZA, Juraj. Reč jednej medaily. In Správy, 1985, č. 4, 
s. 1-7. 

SPIRITZA, Juraj. Sims, J. M.: Juhoázijské programy výmeny 
mikrofilmov Knižnice a  archívu Britského ríšskeho úra-
du pre Indiu. In: Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 1, 
s. 173-175. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Stodvadsiate výročie smrti medailéra Jozefa 
Daniela Boehma. In Spravodaj Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti, 1985, č. 1, s. 121 nasl.

1986
SPIRITZA, Juraj. Akademický sochár Ladislav Bódi. In Spravo-

daj Slovenskej numizmatickej spoločnosti, 1986, č. 1.
SPIRITZA, Juraj. Činnosť ohodnocovacej komisie v  rokoch 

1981 – 1985. In Slovenská archivistika, 1986, roč. 21, č. 1, 
s.163-169.

SPIRITZA, Juraj. Medailérske podnety. In Správy, 1986, č. 51-
-51, s. 26-33.

SPIRITZA, Juraj. Medzinárodný seminár o archívnych budo-
vách a ochrane archívnych dokumentov. In Slovenská ar-
chivistika, 1986, roč. 21, č. 2, s. 214-217.

SPIRITZA, Juraj. Svedectvo medailí o  Trnavskej univerzite. 
In Kultúra a život Trnavy, 1986, č. 5, s. 16-17.

1987
SPIRITZA, Juraj – ZORIČÁK, Peter. Dolňujúce údaje o medai-

lérskej tvorbe Andreja Petra. In Numizmatika, 1987, č. 1, 
s. 9-29.

SPIRITZA, Juraj. Kultúrne pamiatky v slovenských archívoch. 
In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 2, s. 7-30.  

SPIRITZA, Juraj. Müseler K.: Bergbaugepräge – dargestellt 
auf Grund der Sammlung der Preussag Aktiengesells-
chaft, I-II. Hannover, 1983. In Slovenská archivistika, 1987, 
roč. 22, č. 2, s. 156-158. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. PhDr. Jozef Kočiš, CSc., šesťdesiatročný. 
In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 2, s. 224-226.  

SPIRITZA, Juraj – ZORIČÁK, Peter. Stretnutie s Imrichom Csa-
bom Fodorom. In Numizmatka, 1987, č. 1, s. 38-42.

1988
SPIRITZA, Juraj. Doklady dejinného pohybu na Slovensku. 

In  Nové slovo, 1988, č. 31, s. 23. 
SPIRITZA, Juraj. Kultúrne pamiatky sú aj v archívoch. In Pa-

miatky príroda, 1988, roč. 19, č. 3, s. 17-19. 
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SPIRITZA, Juraj. Müseler, K.: Bergbaugepräge I – II. In Numiz-
matika, 1988, č. 3, s. 60-62 recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Súpis trnavských medailí. In Kultúra a  život 
Trnavy, 1988, č. 9-10, s. 13-14. recenzia.

SPIRITZA, Juraj – ŠLAHUČKA, Vincent. Riešenie priestorových 
potrieb štátnych ústredných a štátnych oblastných archí-
vov na Slovensku po roku 1975. In Archivní časopis, 1988, 
č. 2, s. 92-100.

SPIRITZA, Juraj – ZORIČÁK, Peter. Neobyčajná medaila, neo-
byčajný dar. In Numizmatika, 1988, č. 3, s. 24-29.

1989
KOSTICKÝ, Bohumír – SPIRITZA, Juraj. Národné kultúrne pa-

miatky v archívoch Slovenskej socialistickej republiky : Bra-
tislavský hrad, Rytierska sieň, 31. august – 30. september 
1989. Katalóg výstavy. Úvod Viliam Šalgovič. Bratislava : 
Ministerstvo kultúry SSR, 1989. 51 s. 

SPIRITZA, Juraj. Klaue, W.: Audiovizuálne záznamy ako ar-
chívny materiál. In Slovenská archivistika, 1989, roč. 24, 
č. 1, s. 178-180. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Narodil sa Emil Fuchs v Trenčíne? In Numis-
matické listy, 1989, č. 1, s. 6-13.

SPIRITZA, Juraj. Národné kultúrne pamiatky sú aj v bratislav-
ských archívoch. In Informačný spravodajca vlastivedných 
sprievodcov Bratislavy, 1989, č. 1, s. 16-30.

SPIRITZA, Juraj. Trnavský zvonolejári bratia Fischer. In Kultúra 
a život Trnavy, 1989, č. 6, s. 22-23.

SPIRITZA, Juraj. Zvonolejár Baltazár Herold. In Vlastivedný ča-
sopis, 1989, roč. 38, č. 4, s. 166-169.  

1990
DRAŠKABA, Peter – SPIRITZA, Juraj. The Solution of the Spa-

ce Requirement of State Archives in Slovakia. In The Ame-
rican Archivist, 1990, Vol. 53, No. 3, p. 484-487. 

SPIRITZA, Juraj. Banskobystrickí zvonolejári a delolejári v 18. 
storočí. In Zborník Slovenského národného múzea. História 
30. Martin : Osveta, 1990, s. 175-197.  

SPIRITZA, Juraj. Glockengiesser, Geschützgiesser und 
Kunstgiesser Balthasar Herold (1620 – 1683). In Jahrbuch 
für Glockenkunde, 1989-1990, č. 1-2, s. 65-71.

SPIRITZA, Juraj. K  šesťdesiatinám univ. prof. PhDr. Jozefa 
Nováka, DrSc. In Slovenská numizmatika, 1990, č. 11, 
s. 276-279.

SPIRITZA, Juraj. Náklady na komplexnú starostlivosť o archív-
ne dokumenty. In Slovenská archivistika, 1990, roč.  25, 
č. 1, s. 183-187.  

SPIRITZA, Juraj. Národné kultúrne pamiatky v archívoch SSR. 
In Vlastivedný časopis, 1990, roč. 34, č. 1, s. 1-5. 

SPIRITZA, Juraj. Patay, P.: Corpus campanarum antiquarum 
Hungariae – Magyarország régi harangjai és harangön-
tői 1711 előtt. In Slovenská archivistika, 1990, roč. 25, č. 2, 
s. 140-142.

SPIRITZA, Juraj. Plaketa k 35. výročiu slovenského archívnic-
tva. Ľudmila Cvengrošová. In Slovenská archivistika, 1990, 
roč. 25, č. 1, s. 172-176.  

SPIRITZA, Juraj. Za doc. PhDr. Darinou Lehotskou, CSc. 
(1922 – 1990). In Slovenská archivistika, 1990, roč. 25, č. 1, 
s. 199-200.  

SPIRITZA, Juraj. Zvonolejáreň Fischerovcov v Trnave. In K de-
jinám vied a techniky v okrese Trnava. Trnava, 1990, s. 3-8.

1991
SPIRITZA, Juraj. Činnosť ohodnocovacej komisie v  rokoch 

1986 – 1990. In Slovenská archivistika, 1991, roč. 26, č. 1, 
s. 147-156.

SPIRITZA, Juraj. O zmenách v právnej úprave archívnictva 
na Slovensku. In Slovenská archivistika, 1991, roč. 26, č. 2, 
s. 94-100.

SPIRITZA, Juraj. Rudolf, R. – Ulreich, E.: Karpatendeutsches 
Biographisches Lexikon. In Slovenská archivistika, 1991, 
roč. 26, č. 2, s. 132-136. recenzia. 

SPIRITZA, Juraj. Snem nemeckých archivárov. In Slovenská 
archivistika, 1991, roč. 26, č. 1, s. 174-177.

SPIRITZA, Juraj – ZORIČÁK, Peter. Život a dielo medailéra Jo-
zefa Koreňa. In Numizmatika, 1991, č. 10, s. 1-42.

1992
SPIRITZA, Juraj. In memoriam Bohumíra Kostického : (10. de-

cembra 1932 – 15. novembra 1991). In Slovenská archivis-
tika, 1992, roč. 27, č. 1, s. 196-199. 

SPIRITZA, Juraj. Prehľad zvonolejárov pôsobiacich v  14. až 
20. storočí na Slovensku. In Corpus campanarum Slova-
ciae I. Trnava, 1992, s. 5-63.

SPIRITZA, Juraj – ŠPANKOVÁ, Mária. Medzinárodná pôsob-
nosť a služby Genealogickej spoločnosti v Utahu. In Slo-
venská archivistika, 1992, roč. 27, č. 1, s. 163-169.

1993
SPIRITZA, Juraj. Alegbeley, G. O.: Učiť sa od iných disciplín. 

In: Slovenská archivistika, 1993, roč. 28, č. 2, s. 197-199. 
recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Brosz, P.: Das letzte Jahrhundert der Karpa-
tendeutschen in der Slowakei. In Slovenská archivistika, 
1993, roč. 28, č. 2, s. 111-115. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Gotische Taufbecken und Glocken aus Zipser 
Neudorf. In Das Münster, 1993, č. 4, s. 309-313. 

SPIRITZA, Juraj. Koops, T. – Helm, C. – Gänsicke, Ch. – Thor, J. 
– Zeitzem, A.: Aufbruch zur Gemeinschaft – Der deutsche 
Beitrag zur europäischen Einigung. In Slovenská archivis-
tika, 1993, roč. 28, č. 1, s. 116-119. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Menne-Haritzová, A.: Odbornú výchovu tre-

Kežmarok, detail bronzovej krstiteľnice z roku 1472 od majstra Matiasa 
v Kostole Svätého kríža. Reprodukcia z publikácie SPIRITZA, J. – BORODÁČ, 
L. Podoby starého Spiša, 1975.
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ba zosúladiť s požiadavkami 21. storočia. In Slovenská ar-
chivistika, 1993, roč. 28, č. 1, s. 204-207. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. López, P.: O jednotnej príprave alebo špecia-
lizácii podľa druhov archívov. In Slovenská archivistika, 
1993, roč. 28, č. 1, s. 207-210. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Pedersonová, A. E.: Rozvoj výskumných 
programov. In Slovenská archivistika, 1993, roč. 28, č. 2, 
s. 199-201. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Potomkovia a príbuzní bratislavského zvo-
nolejára Jána Ernesta Christelliho. In Slovenská archivisti-
ka, 1993, roč. 28, č. 1, s. 81-101.

SPIRITZA, Juraj. Slovenský biografický slovník 4, 5. In Sloven-
ská archivistika, 1993, roč. 28, č. 2, s. 99-103. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Snem nemeckých archivárov v Augsburgu. 
In Fórum archivárov, 1993, č. 8-9, s. 1-4.

1994
SPIRITZA, Juraj. Delimitácia archívnych dokumentov slo-

venskej proveniencie a spisová rozluka po zániku Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky. In Slovenská archivis-
tika, 1994, roč. 29, č. 1, s. 3-37.

SPIRITZA, Juraj. Doplnky k životopisu medailéra Štefana  
Schwartza. In Slovenská numizmatika 13. Nitra : Slovenské 
národné múzeum-Historické múzeum, 1994, s. 137-150.

SPIRITZA, Juraj. Gothic fonts in Spiš. In Slovakia, 1994, roč. 2, 
č. 11, s. 50-53.

SPIRITZA, Juraj. Meier, J.: Untersuchungen zur deutschspra-
chigen Presse in der Slowakei. Sprache und Geschichte 
der Zeitung Zipser Anzeige/Zipser Bote. In Slovenská ar-
chivistika, 1994, roč. 29, č. 2, s. 71-74. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Wagner, U. – Baer, W. – Hecker, H. J.: Kom-
munale Archive in Bayern. In Slovenská archivistika, 1994, 
roč. 29, č. 2, s. 74-77. recenzia.

1995
SPIRITZA, Juraj. Andrej Peter and the Mystique of Medal En-

graving. In Slovakia, 1995, č. 2, s. 57-59.  
SPIRITZA, Juraj. Bronzová neskorogotická krstiteľnica v Kos-

tole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. In Pa-
miatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 38-39.  

SPIRITZA, Juraj. Cirkevné a vojenské matriky slovenskej pro-
veniencie zo 16. – 20. storočia v  zahraničí. In Slovenská 
archivistika, 1995, roč. 30, č. 1, s. 39-64.

SPIRITZA, Juraj. Lotrinský zvonolejár Nicolas Bezot a Sloven-
sko. In Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 2, s. 183-196.

SPIRITZA, Juraj. Slovenský biografický slovník 6. In Slovenská 
archivistika, 1995, roč. 30, č. 1, s. 115-118.

1996
SPIRITZA, Juraj. Kauer, J. – Schurger, J. – Wagner, K.: Unter- 

und Ober-Metzenseifen – Stoss. Drei selbständige deut-
sche Gemeinden bis zur Vertreibung nach 1945. In Slova-
kia, 1996, roč. 4, č. 2, s. 116-118. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Klasinc, P. P.: Glossar zur Geschichtlichen Lan-
deskunde, Deutsch-Slowenisch-Italienisch. In Slovakia, 
1996, roč. 4, č. 2, s. 112-114. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Nielen epitafy sú epigrafmi. In Slovenská ar-
chivistika, 1996, roč. 31, č. 2, s. 61-85. 

SPIRITZA, Juraj. Prešovský zvonolejár a delolejár Juraj Wierd 
mladší. In Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 6-8.  

SPIRITZA, Juraj. The Oldest Tombstones in Slovakia. In Slova-
kia, 1996, roč. 4, č. 2, s. 56-59.  

1997
SPIRITZA, Juraj. Hišem, C. – Kreheľ, M. – Sepeši, P.: Celoslo-

venský schematizmus. Prešov, 1996, 239 s. In Slovenská 
archivistika, 1997, roč. 32, č. 2, s. 127-129. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Chacon Arias, V.: Úlohy, ciele a priority mo-
dernej správy archívov a  archívneho zákonodarstva. 
In Slovenská archivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 188-190. 
recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Kremnický zvonolejár Juraj Palisch a jeho na-
sledovníci. Kremnica : Národná banka Slovenska : Múze-
um mincí a medailí, 1997. 20 s.

SPIRITZA, Juraj. Mince Slovenskej republiky z  rokov 1993 
– 1997. In Slovenská archivistika, 1997, roč. 32, č. 2, 
s. 165-168.

SPIRITZA, Juraj. North, M.: Von Aktie bis Zoll. In Slovenská ar-
chivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 108-110. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. O delimitácii archívnych dokumentov slo-
venskej proveniencie a spisovej rozluke po 31. decembri 
1993. In Slovenská archivistika, 1997, roč. 32, č. 2, s. 32-47.

SPIRITZA, Juraj. Šesťdesiatiny Júliusa Bartla. In Slovenská ar-
chivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 177-179.

SPIRITZA, Juraj. Tarasov, V. P.: Spolupráca pri krízach – medzi-
národné akcie na záchranu archívov. In Slovenská archi-
vistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 184-185. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Veser, T.: Schätze der Menschheit. In Sloven-
ská archivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 110-113.

SPIRITZA, Juraj. Wang, D.: Kontinuita a zmeny v archívnej le-
gislatíve, inštitucionalizácii archívov a ich infraštruktúre. 
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In Slovenská archivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 186-188. 
recenzia. 

SPIRITZA, Juraj. Zvonolejári Baltazár a Richard Heroldovci. 
In Pamiatky a múzeá, 1997, č. 1, s. 44-45. 

1998
SPIRITZA, Juraj. Bei diesem Schein kehrt Segen ein – Gold, 

Silber und Kupfer aus dem Slowakischen Erzgebirge. 
In Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 1, s. 146-149. 
recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Bei diesem Schein kehrt Segen ein / Ondrej 
Pöss. In Múzeum, 1998, roč. 43, č. 2, s. 41-42.

SPIRITZA, Juraj. Glockengiesser in der Slowakei. In Karpaten 
Jahrbuch, 1998, s. 67-74.

SPIRITZA, Juraj. Magyarországi egyházak, felekezetek, vallá-
si közösségek – Churches, denominations and religions 
communities in Hungary 1995 – 1996. Budapest, 1996, 
180 s. In Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 1, s. 141-
-144. recenzia.

SPIRITZA, Juraj – BABJAK, Ján, SJ. Otec Ján Kellner – kňaz – 
mučeník. In Gréckokatolícky kalendár, 1998, s. 66-69.

SPIRITZA, Juraj. Piirainen, I. T.: Ideal und Wirklichkeit – erfa-
hrungen eines finnischen Germanisten an deutschen 
Hochschulen. In Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 2, 
s. 165-168. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Šesťdesiatiny Vincenta Šlahučku. In Sloven-
ská archivistika, 1998, roč. 33, č. 2, s. 240-242.

SPIRITZA, Juraj. Curriculum vitae bratislavského mestského 
notára a skriptora Liebharda Egkenfeldera. In Zborník 
príspevkov k slovenským dejinám. Zost. Vincent Sedlák. 
Bratislava : Slovenský historický ústav Matice slovenskej, 
1998, s. 190-215.

1999
SPIRITZA, Juraj. Homza, M. – Sroka, S. A.: Štúdie z dejín stre-

dovekého Spiša. Krakov 1998, 154 s. In Slovenská archivis-
tika, 1999, roč. 34, č. 1, s. 140-143. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Legislatívne a iné úpravy činnosti archívov 
a využívania archívnych fondov v zahraničí. In Slovenská 
archivistika, 1999, roč. 34, č. 1, s. 3-16.

SPIRITZA, Juraj. Medailová pocta pre archivárov. In Slovenská 
archivistika, 1999, roč. 34, č. 2, s. 171-174.

SPIRITZA, Juraj. Mruškovič, V.: Slovník literárnoarchívnej ter-
minológie. In Slovenská archivistika, 1999, roč. 34, č. 2, 
s. 120-123. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Schreyer, M. (Gesamtredaktion): Verzeichnis 
der Bestände der Abteilung D(eutsche) D(emokratische) 
R(epublik). In Slovenská archivistika, 1999, roč. 34, č. 1, 
s. 148-153. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Šesťdesiatiny PhDr. Ela Slobodu. In Slovenská 
archivistika, 1999, roč. 34, č. 1, s. 206-208.

SPIRITZA, Juraj. Vandrujúci lotrinský zvonolejár Nicolas Bezot 
a Slovensko. In Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 26-28.

SPIRITZA, Juraj. Vrteľ, Ľ.: Osem storočí slovenskej heraldiky. 
Martin 1999. 296 s. In Slovenská archivistika, 1999, roč. 34, 
č. 2, s. 115-120. recenzia.

2000
SPIRITZA, Juraj – HLINKOVÁ, Jarmila. Jozef Hlinka. Bratislava 

: Slovenské národné múzeum – Národné múzejné cen-
trum, 2000. 44 s. ISBN 80-8060-054-6.

SPIRITZA, Juraj. Motív rodinnej genealógie na epitafoch zo 
16. a 17. storočia. In Genealogicko-heraldický hlas, 2000, 
roč. 10, č. 1, s. 3-16. Dostupné na: http://forumhistoriae.
sk/documents/10180/95021/GHH2000_1.pdf.

SPIRITZA, Juraj. Nové medaily Ľudmily Cvengrošovej. In Nu-
mizmatika, 2000, s. 95-97.

SPIRITZA, Juraj. Reinštalácia barokového zvona Dómu sv. 
Martina v Bratislave. In Pamiatky a múzeá, 2000, č. 1, s. 42.

2001
SPIRITZA, Juraj. O počte a postavení zvonov na Slovensku. 

In Slovenská archivistika, 2001, roč. 36, č. 1, s. 59-72.
SPIRITZA, Juraj. Pôvodcovia renesančných zvonov na Slo-

vensku. In Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 54-55.

SPIRITZA, Juraj. Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves : Kazimír 
Štubňa-Photography, 2001. 30 s. ISBN 80-968176-9-8.  

2002
SPIRITZA, Juraj. Biografický slovník zvonolejárov činných na 

Slovensku v druhom tisícročí. Bratislava : Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2002. 105 s. ISBN 80-968632-5-8.

SPIRITZA, Juraj. Kredatusová, A.: Probstnerovci z Novej Ľu-
bovne a Jakubian. Martin 2002, 88 s. In Slovenská archi-
vistika, 2002, roč. 37, č. 2, s. 150-153. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Meier, J.: Deutschsprachige Rechtstexte im 
Mittelalter und in der Neuzeit. Zur Rezeptionsgeschich-
te des Sachsenspiegels. In Slovenská archivistika, 2002, 
roč.  37, č. 1, s. 167-169. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Popelková, I.: Nemecko-slovenský slovník 
historických termínov. In Slovenská archivistika, 2002, 
roč. 37, č. 2, s. 170-173. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Sedemdesiatiny Ivana Chalupeckého. In Slo-
venská archivistika, 2002, roč. 37, č. 1, s. 198-200. 

SPIRITZA, Juraj. Slovinskí pôvodcovia slovenských zvonov. 
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In Zborník FFUK – Historica XLV, 2002, s. 169-171.
SPIRITZA, Juraj. Sympózium o úlohách výskumu nemčiny 

používanej pisármi v  stredovekých a  ranonovovekých 
mestských kanceláriách. In Slovenská archivistika, 2002, 
roč. 37, č. 1, s. 195-197.

2003
POSPECHOVÁ, Petra – SPIRITZA, Juraj. O erbových znakoch 

zo 14. až 18. storočia (najmä na pečatiach mešťanov 
Modry, Pezinka a Svätého Jura zo 16. a 18. storočia). 
In Slovenská archivistika, 2003, roč. 38, č. 2, s. 98-116. 

SPIRITZA, Juraj. Deutschsprachiges Archivgut des Mittelal-
ters und der Frühen Neuzeit in slowakischen Archiven. 
In Aufgaben einer künftigen Kanzleisprachenforschung : 
Beiträge zur Kanzleisprachenforschung, Bd. 3. Herausge-
geben von Jörg Meier und Arne Ziegler. Praesens Verlag, 
2003, s. 111-118. 

SPIRITZA, Juraj. Dubovský, J. – Pospechová, P. – Turcsány, J.: 
Doľany. Bratislava 2003, 214 s. In Slovenská archivistika, 
roč. 38, č. 2, s. 148-150. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Malovcová, B. a  kol.: Minulosť a súčasnosť 
Krížovej Vsi. Kežmarok 2002, 192 s. In Slovenská archivisti-
ka, 2003, roč. 38, č. 2, s. 151-153. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. List vydavateľa kalendárov Dávida Fröhli-
cha zo 14. septembra 1640 predstaviteľom Svätého Jura. 
In  Z  minulosti Spiša XI/2003. Levoča : Spišský dejepisný 
spolok, 2003, s. 39-46.

SPIRITZA, Juraj. Numizmatické poobhliadnutie. In Zberateľ : 
mesačník pre zberateľov, odborné články, informácie, in-
zercia, 2003, č. 3, s. 1-8. (príloha). 

SPIRITZA, Juraj. Pamätné mince Slovenskej republiky. In Slo-
venská archivistika, 2003, roč. 38, č. 1, s. 207-213.

2004
SPIRITZA, Juraj. Archive in Bayern – Aufsätze, Vorträge, Be-

richte, Mitteilungen. In Slovenská archivistika, 2004, 
roč. 39, č. 1, s. 113-116. recenzia.

SPIRITZA, Juraj. Herold, H.: Die Glockengiesserei und Metallwa-
renfabrik Herold in Komotau. In Slovenská archivistika, 
2004, roč. 39, č. 1, s. 117-120. recenzia.

POSPECHOVÁ, Petra – SPIRITZA, Juraj. O notároch a podno-
tároch Modry, Pezinka a Svätého Jura v 17. storočí. In Slo-
venská archivistika, 2004, roč. 39, č. 1, s. 59-78.

SPIRITZA, Juraj. Svedectvo sepulkrálií z 12. – 17. storočia. 
In  Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku 
a v slovacikálnom zahraničí. Martin : Slovenská genealo-
gicko-heraldická spoločnosť, 2004, s. 60-73.

2006
SPIRITZA, Juraj. Nové poznatky o prítomnosti zvonolejára 

Nicolasa Bezota z Lotrinska na Slovensku v rokoch 1633 
– 1647. In Z minulosti Spiša XIV. Levoča : Spišský dejepisný 
spolok, 2006, s. 135-152.

SPIRITZA, Juraj – SPIRITZA, Roman. O titulovaní stredove-
kých a ranonovovekých mestských pisárov aj o nimi po-
užívaných formulároch a listároch. In Slovenská archivisti-
ka, 2006, roč. 41, č. 1, s. 17-44.

2007
SPIRITZA, Juraj. Malovcová, B. a kol.: Výborná – Bierbrunn 

In Slovenská archivistika, 2007, roč. 42, č. 2, s. 129-135. 
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Juliana Reichardtová

Trebichava, zvonica. Foto: Archív PÚ SR.



Poráč (okr. Spišská Nová Ves), gr. kat. Chrám sv. Demetera, tradičné ručné zvonenie. Foto: Martin Kleibl.
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