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1  Úvod

Na začiatok je potrebné spomenúť jednu skutočnosť. Surovinami, ktoré získavame 
z prírody, nadmieru plytváme. Vyrobený konečný produkt rýchlo odhadzujeme alebo 
odkladáme, lebo móda určuje, čo je ešte dobré a čo už „nemoderné“, čiže nepouži-
teľné, napriek tomu, že výrobok na kvalite a použiteľnos nijako neutrpel. Plytvanie
je znakom neúcty k prírode aj k človeku, jednotlivcovi či kolek vu, ktorý do výrobku 
vkladal svoj um, námahu a často pla l aj poškodením svojho zdravia.

V historickej retrospek ve zisťujeme, že fenomén pamiatky sa správa v čase 
a v priestore ako dôsledok rastu kultúrnos a bohatstva spoločnos . Už v období 
rímskej an ky môžeme pozorovať, že Rimania pri svojich výbojoch neničili kultúru, 
a teda ani pamiatky podmanených národov a priori, ale preberali a ďalej rozvíjali kul-
túrne a civilizačné výdobytky.

V 1. storočí, keď zaznamenali najväčší rozmach rímskeho impéria, sa ich postoj 
k hodnotám prejavoval dokonca medzi najvplyvnejšími a najbohatšími patricijmi 
zberateľským záujmom najmä o výtvarné diela, ktorými si zdobili okázalé paláce 
a honosné vily, aby sa stali prostriedkom ich reprezentácie a dôkazom kultúrnej vy-
spelos .1

Počas sťahovania národov a ešte nejaký čas neskôr, záujem o pamiatky v Európe 
na dlhý čas upadol. V 8. a 9. storočí zvádzali pro obrazom boj takzvaní ikonoklasis - 
- obrazoborci, ktorí ich nemilosrdne ničili. Na cirkevnom koncile v roku 869 sa uc e-
vanie obrazov legalizovalo. Aj apoštol Slovákov a všetkých Slovanov sv. Cyril - Konštan-

n bol ohnivým obrancom uc evania obrazov. (Život Konštan na, kap. V. a X.) K po-
čiatkom ochrany pamiatok možno zaradiť záchranu an ckých pamiatok. Príkladom je 
Trajánov stĺp v Ríme, ktorý na rozdiel od iných monumentov nebol zničený a rozobratý 
na stavebný materiál. Účinné opatrenia, ktoré upravovali záchranu a ochranu kultúr-
nych pamiatok, realizoval v roku 1462 pápež Pius II. Za konzervátora, t.j. úradného 
ochrancu pamiatok, ustanovil pápež Lev X. maliara Raffaela San ho. V renesancii sa vo 
všetkých významnejších krajinách kládli základy programovanej ochrany pamiatok.2 
Talianska renesancia, ktorá nadviazala na an ku, prináša nový prúd, ktorý otvoril ces-
tu k uvedomeniu si významu a hodnoty kultúrneho dedičstva minulos .

Významným prínosom pre teóriu a metodiku ochrany pamiatok bola myšlienka 
francúzskeho spisovateľa Viktora Huga (1802 - 1885): Sú dve veci v pamiatke, jej uži-
točnosť a krása. Užitočnosť patrí majiteľovi a krása všetkým.

Do dejín prak ckej pamiatkovej starostlivos sa podstatným spôsobom na Slo-
vensku zapísalo mesto Bardejov. Tu sa už 250 rokov pred počiatkami oficiálnej štát-
nej starostlivos o kultúrne pamiatky rodili dodnes aktuálne zásady teórie, metodiky 
a praxe starostlivos o jeden významný druh pamiatok, o pamiatky výtvarné, ktoré 
sa vo veľkej miere nachádzali v cirkevných objektoch.

Osudy pamiatok cirkevnej proveniencie na prahu novoveku ovplyvnila reformá-
cia, ktorá prebiehala v niekoľkých prúdoch a etapách. Najradikálnejší bol kalvinizmus. 
Tento nahradzoval obetu sv. omše kázaným slovom a presadzoval odstránenie pred-
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metov, ktoré slúžili na výkon tradičného náboženského kultu, ako boli oltáre, sochy, 
obrazy, bohoslužobné rúcha a liturgické predmety. Stúpencom tohto smeru v Barde-
jove bol kaplán Wolfgang Schustel. Tento v roku 1531 naliehal, aby sa z kostola v Bar-
dejova odstránili aj oltáre. Pre odpor Bardejovčanov, stojacich na vysokej kultúrnej 
úrovni, to nedosiahol. V prvej fáze boja pro oltárom boli síce skrine bardejovských 
go ckých oltárov zatvorené, ale oltáre sa neodstránili, o čom rozhodla mestská rada. 
Tým sa bardejovské oltáre zachránili.

V tejto súvislos zohral Bardejov progresívnu úlohu, keď tu zatvorené skrine oltá-
rov v roku 1595 znovu otvorili. Pričinil sa o to medzi inými učený humanista a odpor-
ca kalvinizmu Gregor Horváth Stansith (Stančič), zakladateľ evanjelického gymnázia 
v Strážkach pri Kežmarku. Tento milovník pamiatok zozbieral na Spiši mnoho vyra-
dených kultových predmetov, kultúrnych pamiatok, z ktorých zostavil jednu z prvých 
známych súkromných zbierok na Slovensku.

V šľapajach svojho mecéna a učiteľa pokračoval študent, neskoršie učiteľ na gym-
náziu, Eliáš Láni, ktorý sa stal v roku 1597 farárom v Mošovciach a od roku 1610 supe-
rintendantom bytčianskeho dištriktu. Láni sa už ako študent zapájal do polemických 
diskusií najmä v otázkach zachovania obrazov v kostoloch. Napísal apologe cký spis 
„Scutum liberta s Chris anae in usu ceremoniarum, autem imaginum... (Š t kresťan-
skej slobody na obranu používania obrazov pri obradoch...), ktorý v roku 1595 vytlačil 
Dávid Gutgesel v Bardejove. V tejto tlačiarni vytlačili aj ďalšie apologe cké diela na 
obranu výtvarných pamiatok používaných v cirkevných objektoch. Láni vydal svoj apo-
loge cký spis ako polemiku s dielami kalvínskeho dvorného kazateľa Thökölyovcov 
v Kežmarku - Tomáša Tholnaiho Fabricia. Polemiku o používaní obrazov v cirkvi pro
Fabriciovi uzavrel Láni spisom Defensio liberta s Chris anae in usu imaginum... adve-
rus Exarma onem T. Fabrici... (Obrana používať obrazy...) Lániho apológia pamiatok 
používaných v cirkvi sa netýkala len obrazov, ale aj ostatných výtvarných diel s nábo-
ženskou tema kou, hoci to vždy explicitne neuvádzal. Boli to teda aj oltáre, sochy, re-
liéfy, nástenné maľby a podobne. Lániho spisy na obranu pamiatok sa rozšírili nielen 
na východnom Slovensku, v Šariši, na Spiši, v Turčianskej a Trenčianskej stolici, kde 
Láni pôsobil, ale po celom Slovensku, kde pôsobili evanjelické komunity augsburské-
ho vyznania.3

Renesančný Bardejov sa „zlatými písmenami“ zapísal do dejín ochrany kultúrnych 
pamiatok cirkevnej proveniencie. Tu vyslovili zásadu, že ... cirkevné pamiatky nepred-
stavujú len kultové predmety, ale aj kultúrne pamiatky, ktoré treba chrániť, opatrovať 
a ako vzácne poklady minulos zachovať pre budúcnosť.4

To isté je možné povedať aj o niektorých ďalších mestách na Spiši, kde ani re-
formácia, ani vojnové obdobia nezničili vzácne umelecké diela. Stačí navš viť chrám  
sv. Jakuba v Levoči alebo kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote a samozrejme aj ďalšie 
vzácne lokality na Spiši.

V dejinách jednotlivých krajín, ale aj samotných miest či obcí bolo vytvorených 
mnoho krásnych umeleckých diel, z ktorých sa niektoré zachovali, ale žiaľ, mnohé aj 
zničili. Je smutné vidieť niektoré budovy, ako chátrajú, miznú spred očí, lebo čas či doba 
si vyžaduje nové, vhodnejšie bývanie, presvetlené priestory, ktoré staré objekty ne-
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poskytujú. Spoločnosť si tento moment 
uvedomuje a čiastočne tomuto miznu u
chce zabrániť tým, že na niektoré úze-
mia a lokality boli vyhlásené pamiatkové 
zóny alebo rezervácie. Podobne chráni aj 
hnuteľné pamiatky. Hoci sú vybudované 
inš túcie, obsadené kvalifikovanými od-
borníkmi, ktorých úlohou je chrániť a me-
todicky usmerňovať pri záchrane kultúr-
nych pamiatok, môžeme konštatovať, že 
stav pamiatok nie je uspokojivý. Dôvodov 
je na to viacero, najčastejším uvádzaným 

Poškodené liturgické predmety.      *F8



10

dôvodom býva nedostatok finančných prostriedkov na ich opravu. Musíme priznať aj 
inú skutočnosť, že nie vždy je snaha a uvedomelosť majiteľov pamiatok postarať sa 
o ich záchranu. Konštatujeme, ako sa zničil alebo odstránil knižný fond vzácnych kníh 
z farských archívov, vytra li sa hnuteľné pamiatky z našich kostolov, deštrukcia aj sta-
rých historicky vzácnych liturgických predmetov je evidentná.

Poškodené liturgické predmety.      *F8

V Cirkvi evidujeme rozdielny prístup jednotlivých správcov farnos  k pamiatkam. 
Niektorí sú veľmi zodpovední a záleží im na dobrom stave celého pamiatkového fon-
du, ale pre iných je podradné alebo zbytočné venovať sa tejto oblas . Predstavitelia
cirkevnej vrchnos zo svojej pozície už zastávajú stanovisko, že toto cirkevné kultúrne 
dedičstvo je potrebné chrániť. 

Svetová tlač informuje o tom, ako sa v súčasnos ničia pamiatky nesmiernej hod-
noty, zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na území prasta-
rej kultúry v Afganistane, Iraku, Sýrii... Môžeme nad tým iba žialiť a hovoriť o fana z-
me, vandalizme, ale vôbec nie o kultúrnos .

Táto publikácia je čiastočným monitorovaním historických liturgických predmetov 
našej Spišskej diecézy, konkrétnejšie v regióne Spiš. Tiež je smutným konštatovaním, 
že niektoré pamiatky sa nám „stra li“ v priebehu niekoľkých storočí, dokonca v po-
sledných desaťročiach, iné sa predali alebo vymenili za predmety novšie, nejedným 
správcom zdôvodnené ako lepšie. Je to nakoniec vec názoru, ale umelecká historická 
pamiatka by sa mala v každom prípade chrániť aj napriek tomu, že ju už nechceme 
alebo nepoužívame.
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2  Kultúrne dedičstvo
Pamiatky - čím staršie, tým vzácnejšie. Prečo asi? – Lebo nám sprostredkujú infor-

mácie o ľuďoch, o spoločnos , dobe a spôsobe života.
Pri pozemných prácach, občas šťastných náhodách, sa často nájdu historické 

predmety, odkryjú sa staré hroby či základy už neexistujúcich budov. Ak sa k takým 
nálezom a náleziskám dostanú archeológovia alebo ak vedome v niektorých predpo-
kladaných lokalitách kopú a hľadajú stopy po zaniknutých civilizáciách, ich výskum 
oceňuje celá kultúrna verejnosť. Výsledky ich práce sú obohatením našej kultúry, roz-
širujú obzor poznania dávnych čias a vzbudzujú aj národnú hrdosť, že kultúra na tom-
to území bola už dávno a formovala našich predkov.

Veľký humanista Piccolomini, neskorší pápež Pius II., po prvýkrát vyhlásil ochranu 
starodávnych vecí - reliktov Ríma. Bolo to 28. apríla 1462, keď vydal bulu Cum almam 
nostram urbem. Po tomto akte sa nové myšlienky začali postupne šíriť a uplatňovať 
nielen v Taliansku, ale takmer v celej Európe. Poznávanie historických pamiatok sa 
stalo programom rovnako ako úsilie o ich zachovanie. Svedčia o tom rôzne doklady, 
nariadenia i zákony, ktoré postupne vydávali panovníci Talianska, Nemecka, Švédska, 
Rakúsko-Uhorska, Francúzska a iných štátov. Pozoruhodné myšlienky priniesla fran-

Šperk - náramok - Múzeum Spiša - Sp. Nová Ves     *F8

Šperk - brošňa - Múzeum Spiša - Sp. Nová Ves     *F8



12

cúzska revolúcia, ktorá pamiatky 
dokonca vyhlásila za majetok všet-
kého ľudu. Poznáme však skutoč-
nosť, že počas revolučných zápasov 
bolo mnoho cirkevných aj svetských 
pamiatok poškodených alebo zniče-
ných.5 Záujem o kultúrne pamiatky 
a ich ochranu narastá, a to napriek 
nespornej odbornej náročnos
a finančnej nákladovos . Je priamo
úmerný kultúrnos a bohatstvu 
spoločnos .

Človek má vrodený sklon ku 
kráse a ozdobovaniu sa.

Umenie je človeku vrodené a je staré ako ľudstvo samo. U jedincov, ktorí sú schop-
ní umelecky sa vyjadriť, je rozhodujúce nadanie, ktoré sa presadí osudovou nutnos-
ťou napriek ťažkos am alebo nepriazni, často tým intenzívnejšie, čím je masívnejšou 
vrstva zábran, ktoré musí prekonať.

Giorgio Vasari, maliar, architekt a spisovateľ, žiak Michelangela, pôvodom Floren-
ťan, píše - „vidíme, že obyčajné de , vyrastajúce v lesoch bez výchovy, začali len podľa 
príkladu krásnych malieb a sôch prírody sami od seba kresliť. Maľby a sochy sú teda 
zakliate priamo v prírode a čakajú, až nájdu svoje prebudenie v talente, ktorý ich vy-
cí a pochopí.“ 6

Máme dôkazy o tom, že človek už od počiatku, pokiaľ sa našli stopy po jeho prí-
tomnos , zanechal odkaz o tom, že úžitkové predmety nielen vyrábal, používal, ale 
ich aj ozdoboval. Od počiatku dejín ľudstva vnikol do života človeka a spoločnos cit
pre krásu, túžba ozdobovať sa. Niektorí bádatelia sa domnievali, že ozdoba, šperk 
existoval skôr ako odev. Klasickým ľudovým šperkom sú ozdoby, ktoré vyrábal sám 
ľud pre svoju potrebu. Ich autormi boli samozrejme samoukovia, schopní jednotlivci, 
ktorí popri hlavnom zamestnaní zhotovovali ozdoby pre najbližšie okolie buď zo zá-

ľuby, alebo z potreby vedľaj-
šieho zárobku. V práci sa 
uplatnili svojou neobyčajnou 
zručnosťou a dômyslom. Pra-
covali s tým, čo im bolo do-
stupné – hlina, kos , drevo,
kameň...7

Veľkým pokrokom bola 
pálená hlina, následne kera-
mika a predovšetkým kov. Na 
rad prichádzali farebné kovy, 
a to už bola široká škála mož-
nos spracovania a použi a.
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3  Zlato a jeho počiatky 
Na začiatku historickej doby mal úlohu všeobecného ekvivalentu kov; v staroa-

sýrskej dobe to bolo olovo, v starosumerskej striebro. Do obehu striebro prichádzalo 
v tyčinkách, v plieškoch alebo prstencoch. Váha i akosť striebra sa začala kontrolovať, 
preto sa väčšej dôvere tešili kusy, opatrené kontrolnou značkou (tzv. kanku). Pla lo sa
odvážením určitého množstva striebra: obvyklou jednotkou váhy bola mina (asi 0,5 
kg), ktorá sa delila na 60 šeklov (1 šekel = 8,42 gramov); šekel sa potom rozpadal na 
180 še (t.j. zrniek). 60 min tvorilo biltum (talent),  ktorý vážil asi 30 kg.

Striebro malo teda v hospodárskom živote krajiny svoju poprednú úlohu všeobec-
ného ekvivalentu. Už v dobe Chammurapiho bola jeho hodnota v pomeru k zlatu 
pomerne vysoká: 1 šekel zlata sa rovnal len 6 šekelom striebra. V novobabylonskom 
období cena zlata vystúpila už na desať, ba až trinásťnásobok hodnoty striebra. Je prí-
značné, že v dobe Chammurapiho bolo železo dokonca drahšie než zlato, lebo šekel že-
leza stál 8 šekelov striebra; samozrejme, postupne cena nespracovaného železa znač-
ne poklesla. Veľmi nízkou bola cena medi: v starobabylonskej dobe sa za šekel striebra 
dalo kúpiť 120 -140 šekelov medi; jej cena však postupne stúpala. V novobabylonskej 
dobe meď opäť zlacnela, bola celkom rovnako drahá ako železo.8 Výnimočné posta-
venie zlata v dejinách ľudstva je všeobecne známe a uznávané. Nespochybniteľná je 
aj úloha zlata ako najuniverzálnejšieho ekvivalentu hodnoty. Funkciu najuznávanejšej 
miery hodnoty si tento kov podržal od prvotných foriem výmeny až do dnešných čias.

Najstaršie použi e zlata človekom je doložené zhruba pred 7000 rokmi v starom 
Egypte a na Kaukaze. Do života pravekého človeka v Európe vstúpilo zlato spolu s iným 
kovom, meďou už na sklonku doby kamennej, teda v 4. sícročí pred Kristom. 

Treba zdôrazniť, že zlato a meď boli prvé dva kovy, ktoré človek nachádzal v prí-
rode takmer v rýdzej podobe a ktoré dokázal aj úspešne technologicky zvládnuť. Po 
dlhé stáročia získaval človek iba zlato, ktoré sa uvoľnilo pri zvetrávaní rudných žíl a do 
zlatonosných nánosov potokov a riek sa dostalo zo sekundárnych ložísk vo forme jem-
ného prášku alebo zriedkavejšie vo forme väčších zrniek (nuggetov), drô kov alebo
jemných drobných plieškov, zlateniek.

Od doby, keď ľudstvo pri hľadaní surovín vhodných na výrobu nástrojov a okrás 
narazilo na zrnko rýdzeho zlata, sa tento stal kov trvale a navždy najdokonalejším 
stelesnením bohatstva a výnimočnos , moci i slávy. Bola mu pripisovaná aj magická 
sila zaručujúca nesmrteľnosť. Jeho vynikajúce vlastnos , najmä chemická trvanlivosť 
(an oxidačná odolnosť), mimoriadna tvárnosť a deliteľnosť, ale aj farba a lesk Slnka, 
trvale predurčili zlato ako bezkonkurenčný kov na vyhotovovanie najjemnejších ume-
lecko - remeselných výrobkov, šperkov a predmetov mimoriadneho významu. Podľa 
údajov v odbornej literatúre, zlato, vďaka jeho vynikajúcej kujnos , možno vytepať 
až na 0,0001 mm tenké lístky a z jedného gramu možno vy ahnuť vlasovo tenký drôt 
o dĺžke 2500 m. Uvádza sa, že dobrý majster by dokázal z jedného dukátu vytepať 
fóliu na pokry e celého koňa aj s jazdcom alebo že z kocky zlata so stranou 1,5 cm 
možno vytepať fóliu väčšiu ako 13 m štvorcových.9
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Uvedené vlastnos zlata podmienili jeho historickú, nezastupiteľnú funkciu aj vo 
výmene, obchode a svetovom peňažníctve. Treba však pripomenúť, že v prostredí 
pravekej strednej Európy ešte značne vzácne zlato sotva mohlo vo výmene a obcho-
de plniť úlohu pla dla všeobecného ekvivalentu. Aj keď šperky zo zlata i z iných kovov 
(najmä náramky, prstene, náušnice, nákrčníky, závesky, ihlice, spony a i.) boli nielen 
úžitkovými a dekora vnymi predmetmi, ale nezriedka aj vítaným prostriedkom te-
zaurácie majetku. (Ekon. hromadenie zlata, valutových hodnôt a peňazí súkromnými 
osobami v podobe pokladu, ež hromadenie peňazí a zlata ako pokladu, a tým ich 
odoberanie z prirodzeného obehu.) 

Náramok a prsteň - Múzeum Spiša - Sp. Nová Ves     *F8

Aj keď zlato a výrobky z neho mali často príležitostnú platobnú funkciu, zostali 
iba výnimočným, exkluzívnym pla dlom. Ako je známe, najčastejšie používaným vše-
obecným ekvivalentom v praveku bol dobytok, kožušiny, obilie a iné rastlinné pro-
dukty.10

Spracovanie zlata siaha až do najstaršieho dávnoveku a vyvinulo sa najprv v kra-
jinách, kde sa zlato nachádzalo vo väčšom množstve. Najstaršie a najvýznamnejšie 
doklady o získavaní a využívaní zlata pochádzajú už zo 7. - 6. sícročia pred n.l. zo sta-
rého Egypta a ďalších kultúr Afriky. Staroegyptské umenie používalo zlato ako v úžit-
kovom, tak aj dekoračnom umení. Už Egypťania zlato okrem iného používali ako pla-

dlo. Staré kultúry i dedičstvo umu a zručnos nám približuje prevažne archeológia.
Archeologické nálezy na Blízkom východe, ktoré sa realizovali v polovici 20. storo-

čia, odhaľujú existenciu miest s niekoľko síc obyvateľmi, pevným opevnením a roz-
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vinutou remeselnou výrobou už v 7. a 6. síročí pred n.l. Z týchto oblas , považova-
ných od nepamä za kolísku ľudstva, sa šírila civilizácia do Európy aj Ázie.

Zlato akoby bolo vždy spájané s kriminálnou záhadou, s ľudským osudom alebo is-
tou drámou. Stále sa tu pohybujeme na hranici medzi nadšením z umenia a neu cha-
júcou ľudskou vášňou po moci a bohatstve, medzi túžbou po zlate a neskrotnou silou, 
aby bolo zachované.

Pri každom poklade, náleze ukrytom v stavbe alebo zakopanom v zemi, vznikajú 
otázky: prečo sa skrývalo, kto bol jeho majiteľom, pred čím ho chcel uchrániť, ako sa 
dostal k takému bohatstvu? Predstavujeme niekoľko príkladov pokladov zo sveta aj 
zo Slovenska, ktoré iba potvrdzujú predchádzajúce slová.

V Cątal Hüyüku - Anatólii (terajšom Turecku) archeológovia pod vedením Mella-
arta nielenže vykopali chrámové mesto zo 7. až 6. sícročia pred n.l., objavili početné 
maľby, reliéfy a plas ky v asi 40 chrámoch, ale odhalili aj nálezy medi a olova a dre-
vené nádoby. 

Dokázali, že v polovici 7. sícročia pred n.l. tu bola z rúd tavená meď a olovo. Našli 
sa stopy aj po medi, tepanej z metalickej prírodnej medi, ktorá bola ďalej spracováva-
ná. Preto obdobie Cątal Hüyüku už nemôžeme označovať za dobu kamennú. V tejto 
oblas začína doba kovová, ktorú môžeme nazvať „medeno-kamennou dobou“. K ta-
veniu medi bola potrebná teplota okolo 1000°C; archeológovia našli okrem iného aj 
strusku, ktorá dokazuje, že túto teplotu dosiahli. Na základe bádania rakúskych meta-
lurgov (Neuninger/Pi oni/Siegl, 1964) usudzujeme, že meď bola tavená z malachitu 
na ohni z lignitu. Boli objavené aj zostatky taviacich pecí, takže k spracovaniu medi 
chýbalo len málo - stačil vlastne len podnet, pretože medené rudy boli k dispozícii 
v bohatých náleziskách okolitých hôr.11

Poľnohospodárstvo dosiahlo v 6. sícročí už takú vysokú úroveň, že nepotrebovalo 
všetky pracovné sily. Väčšina obyvateľstva svojou prácou na poliach a pastvinách vyro-
bila dostatok potravín a vláknin, čím uvoľnila menšinu pre remeselnícku prácu.12

 V Mezopotámii sa objavujú stopy po remesle pracujúcom s kovmi, ale bol tu 
problém - v nížine sa žiadne náleziská medi nevyskytovali a ľudia boli nútení vydávať 
sa za ňou pro prúdu Eufrat - „Uru u“ („Medenej rieky“) do hôr a získavať tam kov 
výmenou za obilie. Tento materiál, ktorý bol tak ťažko dosiahnuteľný, bol príliš cenný, 
preto sa nedával mŕtvym do hrobu.13

V iránskej provincii Kermánu (1966 archeologické vykopávky vedené archeológom 
Doughertym priniesli zaujímavé výsledky) objavili taviareň medi z konca 5. sícročia 
pred n.l. a v jej blízkos taviace hrnčeky z kaolínu s kôrou z medenej rudy. Taviči medi 
vedeli teda presne vyvinúť určitú teplotu; pražili rudy pri 990°C a nenechali teplotu 
stúpnuť o ďalších 100 stupňov, kedy by sa hrnčeky zmenili na sklo. Také teploty je 
možné dosiahnuť len v uzavretých peciach, aké používajú napr. dnešní hrnčiari.14

Poklad z Nahal Mišmaru - je to oblasť v riečnom údolí, zarezanom hlboko do skál 
západne od Mŕtveho mora. V jednej jaskyni bola nájdená rohožka so 413 medený-
mi nástrojmi, 6 kamennými kyjmi a 6 rezbami v slonovej kos . Zo začiatku sa tento 
nález pokladal za židovský chrámový poklad, ale neskôr sa zis lo, že ešte predtým, 
v polovici 4. sícročia pred n.l., poskytli eto jaskyne útulok utečencom. Obyvate-
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lia roľníckych dedín i z morského pobrežia tu skryli pred nepriateľmi svoj majetok. 
Bolo to 240 medených kyjov a 20 sekier a dlát. Ešte podivuhodnejší bol súbor 80 
medených predmetov, ktoré by sme mohli nazvať štandardami alebo žezlami. Kaž-
dé je iné. Sú to duté medené palice s páskavými vzormi, ry nami a s hlavicami. Veľ-
mi pozoruhodné sú palice so štyrmi hlavami kozorožcov, obklopujúcimi hlavu ovce. 
Iné žezlo zdobí tvár s výrazným orlím nosom. Boli to výsostné odznaky náčelníkov 
alebo kultové symboly kňazstva? Záhadných je aj 10 náčelníckych korún ťažkých až 
2 kg; sú to medené prstence 9-20 cm vysoké, zdobené rytými obrazcami a tu i tam 
aj plas ckými výstupkami.15

Podobným spôsobom sa asi do zeme dostal aj strieborný a medený poklad, ktorý 
bol v roku 1963 odkrytý pri ceste z Tel Avivu do Haify, u Kfar Monaše. Boli tu vyorané 
stovky medených doš čiek a 35 medených nástrojov, strieborný plech a perly. Okrem 
nožov, dýk, oštepov, kyjov, sekeriek a jednej píly nás predovšetkým zaujíma asi 800 
tepaných medených lístkov o rozmeroch 11 x 4,5 cm, prípadne 9,5 x 6 cm. Azda to je 
zostatok jedného z najstarších kovových pancierov, ktorý doposiaľ poznáme, pretože 
materiál bol zakopaný koncom 4. sícročia. Aj tento nález svedčí o bojoch a posunoch 
obyvateľstva v neskorom 4. sícročí, ktorého stopy môžeme sledovať až do negevskej 
púšte na juhu Pales ny.16 Mezopotámii – „krajine medzi riekami“ – musíme priznať 
vedúcu úlohu vo svetovom meradle v období od r. 4500 do r. 3500 pred n.l. Irán a Sý-
ria, Pales na a aj Egypt zaostávali za Mezopotámiou. Pretože ich vzostup prebiehal 
nerovnomerne rýchlo. Toto konštatovanie nám ponúkajú archeologické nálezy a vý-
skum, ktorý hodno , že predná Ázia poskytovala pestrý obraz rôznych vývojových 
stupňov a lokálnych kultúr.17

V sumerskom meste Ur, legendárnej otčine Abraháma (južný Irak), archeológo-
via pod vedením C. L. Woolleyho ako vedúceho spojenej expedície Britského múzea 
a pennsylvánskej univerzity z Filadelfie od roku 1922 – 1934, okrem iného objavili 
aj kráľovské pohrebisko z doby 1. urskej dynas e (polovica 3. sícročia pred n.l.).  
Urské pohrebisko obsahovalo 1800 hrobov, medzi nimi bola objavená zvláštna hrob-
ka pre členov panovníckeho rodu. V hrobke sa našlo veľké množstvo vzácnych pred-
metov. Zlatá tepaná prilba a zlatý pečatný valček vladára Meskalanduga (nepoužívali 
pečatné prstene, ale pečatné valčeky), zlatá čelenka princeznej Šubad, bohato zdo-
bené harfy, zlaté a strieborné poháre, misy a náradie, niekedy zdobené achátom, 
hracie kocky, remeselnícke náradie z medi, 60 cm dlhý strieborný člnok pre kultové 
účely a i.18

Egypťania spracúvali zlato nielen za studena, tepaním, ohýbaním, spájaním, ale 
naučili sa ho aj taviť. Pomocou zlia n s nižším bodom tavenia dokázali letovať tak 
dokonale, že spoje boli takmer neviditeľné. Aj ďalší africkí zlatníci na seba upozornili 
predovšetkým kultovými maskami zo zlatého plechu a zlatými figúrkami zvierat.

Významnými nositeľmi zlatníckych tradícií boli predovšetkým staroveké civilizácie 
Mezopotámie, Peržania, Asýrčania, Che , Sýrčania a ďalší, ktorí rozvinuli techniky 
tepania, gravírovania, cizelovania, leptania, neskôr zlatnícke techniky granulácie, fi-
ligránu, repousse. *(kovoobrábacia technika, kov sa zdobí alebo formuje kladivom zo 
zadnej strany a vytvorí dizajn.) 
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Čína, Barma, Indonézia a Japonsko, tam majstri vytepávali zlato až do priesvitných 
lístkov, ktorými pokrývali sochy Budhov a strechy chrámov.

Ríša Inkov, obyvatelia Južnej Ameriky – bola rela vne neskoro založená r. 1200 n.l. 
a trvala do roku 1533, kým neprišli Španieli a nezničili ju. Inkovia mali svoje skúse-
nos so zlatom, ozdobovali sa zlatými šperkmi. Ríša Inkov bola spravovaná najvyšším 
Inkom zvaným Huyana Capac (1493 - 1527). Jeho dŕžavy sa ahli do diaľky troch síc 
míl pozdĺž Ánd, zo stredného Chile až na juh dnešnej Kolumbie. Je to vzdialenosť 
väčšia ako naprieč kon nentálnymi Spojenými štátmi alebo v Európe od Atlan ckého 
oceánu ku Kaspickému moru. Inkovia s Tichým oceánom na západe a amazonskými 
pralesmi na východe boli presvedčení, že vstrebali prak cky celú civilizáciu.19

Keď takú veľkú ríšu spravoval jeden vládca, je pochopiteľné, že pri príležitos na-
rodenia svojho prvého syna dal ukuť reťaz zo zlata, ktorú nieslo v sprievode 180 mu-
žov. Šlo o rozprávkové zlaté poklady, ktoré Španieli pri svojom príchode 1531 získali, 
roztavili a odvážali do Španielska. *(Inka Huyana-Capac zomrel medzi rokom 1525  
a 1527 zachvátený epidemickou horúčkou, ktorá pos hla jeho armádu a dvor. Zomre-
lo niekoľko síc ľudí.)20

Na území dnešného Turecka našiel nemecký podnikateľ, nadšenec pre archeoló-
giu a starú historickú kultúru, Heinrich Schliemann (1822 - 1890, syn evanjelického 
farára zo severného Nemecka) poklad kráľa Priama z Tróje. Bol úspešným obchodní-
kom, pole jeho pôsobnos bolo Holandsko, Spojené štáty a zvlášť cárske Rusko. Bol 
to človek s fenomenálnym jazykovým nadaním, odhodlaný prekonať všetko, čo sa mu 
postavilo do cesty pri cieľavedomom uskutočňovaní svojich snov. Prvé pokusy na poli 
archeológie robil H. Schliemann v roku 1868, keď ako turista navš vil oblas , ktorým 
kedysi vládli Trója a Mykény. Na základe štúdia starovekých autorov dospel k dvom 
zásadným záverom: a) Trója sa určite rozkladala na pahorku zvanom Hisarlik; b) hroby 
mykénských kráľov, o ktorých existencii sa zmieňuje grécky zemepisec a cestovateľ 
z 2. stol. n.l. Pausaniás, musia ležať vo vnútri mykénskych hradieb, a nemôžu to byť 
zmienené „pokladnice“, kupolové podzemné stavby, nachádzajúce sa v bezprostred-
nom i vzdialenejšom okolí mykénskeho hradu.21 Hoci nebol archeológom, vykopal 
roku 1872 mesto Tróju, ktorá bola osídlená od 3000 rokov pred n.l. Pri vykopávkach 
natrafil na poklad kráľa Priama.*(Mnohí kri ci neverili objavom bohatého diletan-
ta a votrelca medzi archeológmi, znevažovali výsledky jeho práce a umiestňovali aj 
naďalej Tróju na pahorok pri Burnabaši.) Bolo to v roku 1873, deň predtým, ako sa 
Schliemann rozhodol prerušiť svoje vykopávky v Tróji. Jedného júnového dňa, keď ob-
chádzal archeologické pracovisko na Hisarliku, sa pred ním uvoľnil zo steny kus hrudy 
a on z múru vyslobodil najskôr polmetrový medený oválny plochý š t a po ňom veľ-
ký počet zlatých, strieborných a medených predmetov. Boli to zbrane, sekery, dýky, 
nože, meče, misky a najmä nádherné zlaté šperky, náramky, náušnice, náhrdelníky, 
prstene a čelenky. Ešte v tom istom roku Schliemann poklad z Turecka odviezol. S po-
mocou rodiny a známych potom jeho jednotlivé čas uložil na viacerých miestach 
v Grécku, predovšetkým v Aténach. Stalo sa to príčinou mnohých žalôb Turecka voči 
Schliemannovi a takmer medzi oboma krajinami spôsobilo diploma ckú roztržku.

Trójske archeologické nálezy spolu s Priamovým pokladom ponúkol Grécku, keď-
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že pochádzal z Homérových čias. Chcel, aby bol vystavený v múzeu, ktoré by nies-
lo Schliemannovo meno a preslávilo grécku an ckú kultúru. Grécko však vtedy túto 
ponuku odmietlo. Na základe súdneho pojednávania Schliemann zapla l tureckému 
sultánovi 50 síc zlatých frankov za to, že poklad vyviezol z Turecka, čo vtedy predsta-
vovalo obrovskú sumu. (Dnes je tento poklad ohodnotený na polmiliardy Eur, čo však 
nezahŕňa jeho historickú hodnotu.)

Potom svoju ponuku predostrel Rusku, ktoré však nejavilo záujem. O výstavu tých-
to archeologických nálezov sa postupne začal zaujímať Londýn a ďalšie veľké múzeá 
sveta. Vtedy sa však už Schliemann rozhodol venovať trójsky poklad Berlínskemu mú-
zeu a nemeckému národu, čo neskôr potvrdil aj vo svojom testamente.

 Celý poklad z Tróje činil až 8800 zlatých a strieborných predmetov ako šperky, 
diadémy (drahokamami zdobená čelenka, obyčajne kráľovská), vázy, poháre. Bol ulo-
žený v berlínskom múzeu. Pri doby  Berlína počas 2. svetovej vojny celý poklad pre-
viezli Rusi a je uložený v Puškinovom múzeu v Moskve. Priznali to až v roku 1993.22 
(Autorka je najstaršou pravnučkou Heinricha Schliemanna.)

H. Schliemann hneď v roku 1874 objavil vo vnútri hradieb, ako to vždy na základe 
čítania Pausania predvídal, veľký hrobový okruh s priemerom 27,50 metrov.23

Mykénska civilizácia, alebo aj neskorá heladská kultúra, ktorá spadá so doby bron-
zovej medzi 1600 - 1000 pred n.l., v dobe najväčšieho rozkvetu ovládala podstatnú 
časť južného Grécka a Kréty. Zanikla inváziou Dórov - tzv. morských národov z východ-
ného Stredomoria a možno aj s prispením prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia 
a výbuchy sopiek.

Hlavnými úžitkovými kovmi boli meď a cín predovšetkým v ich zlia ne, bronze.
Podmienky na výrobu bronzu neboli v mykénskom svete veľmi priaznivé: ani cín ani 
meď sa tu nenachádzali. Cín bol dovážaný až z ďalekých západných krajín - z Ibérie 
(dnešného Španielska) a Británie, ba čiastočne i zo strednej Európy (Krušnohorie). 
Nie je vylúčené, že existovali menšie a bližšie náleziská, ktoré sú dnes už vyčerpané, 
napr. v strednom Taliansku. 

Meď sa dovážala hlavne z Cypru, od neho je odvodený la nský názov pre meď, 
cuprum. Tieto suroviny Mykénčania spracovávali vo svojich dielňach a hotové bron-
zové výrobky vyvážali. Mnohé z nich, zvlášť bronzové meče, nachádzame v najrôznej-
ších stredomorských krajinách. Sú ukážkou toho, ako mykénski obyvatelia prevádzko-
vali jeden z najvýnosnejších obchodov - dovážali suroviny a vyvážali prácu obratných 
rúk svojich remeselníkov.24

Z drahých kovov sú vo vykopávkach z doby mykénskej najefektnejšie zlaté pred-
mety. Sú však známe len z neveľkého počtu pohrebísk, ktoré zostali nevylúpené. Aj 
tak sa nám zachovalo isté množstvo zlatých pohárov, šperkov, zlatých masiek a po-
zoruhodné sú i zlatom a striebrom vykladané meče, dýky a brnenia. Vynikajúcimi 
dokladmi vysokej úrovne mykénskeho umeleckého remesla sú zlaté pečatné prste-
ne s majstrovsky prevedenými miniatúrnymi scénkami. Najslávnejší z nich je prsteň, 
nájdený v Tirynthe, zhotovený pred rokom 1400 pred n.l. 25

O zlate, ktoré sa dovážalo hlavne cez Egypt z nubijských baní, sa hovorí aj na line-
árnych tabuľkách, ktoré sa pri vykopávkach našli. H. Schliemann v mykénskych hro-
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boch bojovníkov našiel zlaté misy, nádoby, prstene, prívesky, brošne, zlatom vyklada-
né zbrane.26

Na európskom kon nente je zlato spolu s meďou doložené nálezmi z eneolitu, zo 
4. sícročia pred n.l. V súčasnos je najstarším nálezom poklad z Varny z rokov 4600 
pred n.l. V roku 1972 pri stavbe konzervárenského závodu 22-ročný Raycho Marinov 
svojím bagrom rozrušil zeminu a narazil na niekoľko zlatých predmetov. Archeológo-
via boli z nálezu doslova nadšení. Poklad tvorí 15 síc drobných, skvelo vypracova-
ných zlatých predmetov. Pomocou datovania rádiokarbonovou metódou bolo v roku 
2006 zistené, že zlatý poklad z Varny možno zaradiť do rokov 4560 - 4450 pred n.l. 
„Tento poklad je ešte starší ako Schliemannov poklad z Tróje a obsahuje omnoho viac 
zlatých ornamentov“, povedal akademický poradca Vasil Nikolov, ktorý dozeral na 
vykopávky. Vedci sa domnievajú, že pochovaný muž v hrobe so zlatým nálezom patril 
k prvým Indoeurópanom, ktorí prenikli do južnej Európy okolo roku 4000 pred n.l. 
a že z týchto prisťahovalcov sa vyvinuli neskorší Thrákovia - ľud, ktorý niekoľko síc-
ročí ovládal veľkú časť Balkánu. Starí Gréci považovali Thrákov za druhý najpočetnej-
ší národ sveta, hneď po Indoch. Thrákovia zanikli až v 8. storočí, keď ich asimilovali 
Slovania. Zlato, nájdené vo Varne, pochádzalo z Ázie. Poklad obsahoval celkovo 8 kg 
zlata.27

Ak hovoríme o Panagjurskom zlatom poklade (v Bulharsku) nájdenom podobne ako 
ostatné poklady náhodou, potvrdzuje to isté tajomné domnienky. Traja bra a Pavol,
Petko a Michal Dejovovci v roku 1949 pri príprave hliny na tehly odkryli zlatý poklad 
svetového významu. Poklad pochádza z konca štvrtého alebo začiatku tre eho storo-
čia pred n.l. a bol ukrytý pod zem okolo roku 280 pred n.l., pravdepodobne, aby sa 
nedostal do rúk keltských nájazdníkov. Váži síce len 6 kg a 100 gramov, ale predstavuje 
mimoriadne dielo toreu ky, t.j. kovotepeckého umenia. Nádoby majú široké hrdlá na 
nalievanie vína a malý otvor, ktorým sa víno pilo alebo vylievalo. Každý pohár predsta-
vuje hlavu zvieraťa alebo ženy a ani jeden sa nepodobá druhému. Zlatotepec hľadal 
v pomerne rovnakej forme rôzny obsah, charakteris ku, náladu. Je tu Dionýzos (sta-
rogrécky boh vína), ako vždy v spoločnos ženy, tentokrát je to nymfa Eriópé a okolo 
nich tančia bakchantky, ktoré si zanietené tancom zabudli zakryť svoje krásne prsia. To 
je pravdepodobne len náhodné porušenie pravidla. Umelec sa to ž vyhýbal zobrazeniu 
nahého tela, hoci to námet sám vyžadoval. Nie je vylúčené, že je to vplyv východného 
umenia. Panagjurský poklad zodpovedal charakteru bohatých Thrákov, ľudí, ktorí s ob-
ľubou pili neriadené víno, ktorí milovali hodokvasy, radi rozdávali a dostávali dary, ktorí 
milovali a hľadali ochranu u nadpozemských bytos , sídliacich v lesných prameňoch. 
„Je jasné, že tu ide o kráľovský poklad, ohromný a záhadný, ako sú všetky veci v tej 
dobe neobyčajných osobnos  a činov. Jeho majiteľ, istý thrácky vládca, spolubojovník 
Lýsimachov, na svojom ťažení do Malej Ázie zakúpil týchto deväť nádob v Lampsaku 
na južných brechoch Dardanel. Avšak je to doba, kedy sa ľahko nadobudnuté bohat-
stvo rovnako ľahko stráca. Kráľovstvá rýchlo vznikajú i zanikajú. Taký bol osud vlastníka 
tohto zlatého pokladu. Opus l dom i panstvo, hľadal útočište v zapadnutom horskom 
kraji pri dnešnom Panagjuriku. Prenasledovalo ho nebezpečenstvo. Zakopal svoju ne-
obyčajnú súpravu do zeme a odniesol si jej tajomstvo so sebou do hrobu...“ 28
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Staré kultúrne národy Ázie a starý Egypt mali už majstrov v spracovaní zlata, kto-
rí dekorovali zlatými ozdobami steny, brány, nádoby a nábytok.

V Babylónii zvláštnu kategóriu tvorili striebro a zlatotepci, ktorých výrobky mož-
no označiť za umelecké. Dokladom neobyčajne vysokej úrovne ich práce sú predme-
ty - strieborná váza lagašského vladára Entemeny, zdobená ry nami zvierat - levov, 
jeleňov, kozlov a oslov s tlamou leva, ktoré patrili k odznakom mesta Lagaše a Um-
my.29

Nie menej vyspelá bola aj umelecko-remeselná výroba babylonská a asýrska. 
Šperky sa stávali bežnejšími, zachovalo sa mnoho re azok a náhrdelníkov tvorených 
filigránsky spracovanými zrnkami drahých kovov. Náušnice boli zhotovované z ten-
kých zatočených drô kov, na jednom mieste vypuklo zosilnených. Veľmi mnoho ume-
leckých predmetov bolo nájdených v babylonských a asýrskych chrámoch, zvlášť soš-
ky bohov, zvieracích a božských emblémov, pri ktorých sa nešetrilo zlatom.30

Vykopávkami bolo objavené značné množstvo zlatom zdobených zbraní, vojenské 
nástroje a  umelecky spracované šperky. Dokladom neobyčajne vysokej úrovne práce 
zlatníkov sú predmety, nájdené v pohrebisku sumerských vladárov z I. dynas e urskej
(okolo r. 2500 pred n.l.), ktoré odkryl archeológ C. L. Woolleye v Uru. 31

Pomenovanie bronzovej doby (2300 - 750 pred n.l.) je odvodené od najviac po-
užívaného materiálu – bronzu. V Mezopotámii a Egypte bronzová doba sa zazname-
náva už na konci 4. sícročia pred n.l., smerom na sever sa objavila neskôr. Bronzová 
doba je v dejinách Európy jedinečným obdobím. Už na začiatku druhého sícročia 
pred n.l. sa jej najjužnejšie územie dostalo do priameho kontaktu s najvyspelejším 
civilizovaným svetom.32

O trvaní bronzovej doby v strednej Európe sa vedie diskusia, ktorá viedla k ustále-
niu hraníc – počiatok doby bronzovej začína okolo roku 2300 pred n.l. Archeológovia 
bronzovú dobu na našom území rozdelili na: starú  -2300-1500,

   strednú -1500-1300,
   mladšiu -1300-1000, 
   a neskorú -1000-750 pred n.l. 33

Šalamún povolal pre zlatnícku výzdobu jeruzalemského chrámu umelcov zlatníkov 
z Týru aj z Grécka. „Všetko náradie, ktoré bolo v Pánovom dome: zlatý oltár, zlatý stôl, 
na ktorom boli predkladné chleby, ďalej svietniky z rýdzeho zlata, päť na pravú a päť 
na ľavú stranu pred príbytok, kvety, lampy a kliešte zo zlata, čaše, nože, kropáče, 
mažiare a kadidelnice z rýdzeho zlata, čapy na dvere vnútornej miestnos veľsvätyne 
a na dvere svätyne zo zlata. Keď boli hotové všetky práce, ktoré dal kráľ Šalamún pre-
viesť v Pánovom dome, doniesol Šalamún posvätné dary svojho otca Dávida, strieb-
ro, zlato a náčinie a uložil to v pokladnici Pánovho domu.“ 34 (1Kr 7,48-51 In: Biblia,  
Starý zákon) Jeruzalemský chrám bol postavený kráľom Šalamúnom v 10. storočí pred 
n.l. Pri doby  mesta Jeruzalem babylonským kráľom Nabuchodonozorom v roku 586 
pred n.l. bol chrámový poklad prevezený do Babylonu.

Gréci si veľmi rýchlo osvojili spôsoby práce so zlatom od chaldejských a egyptských 
majstrov. Výrobky chaldejsko-egyptské boli väčšinou tepané a tlačené. V Grécku pri-
pojili k týmto spôsobom práce aj cizelovanie a ry e. Zlatnícka technika tam dosiahla 
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vysoký stupeň dokonalos . Zostalo nám o tom mnoho pamiatok zaznamenaných v li-
teratúre, objavených na stavbách, náhrobkoch a pod.

Spôsoby práce so zlatom si od Grékov osvojili Etruskovia a Rimania, ktorých pre-
pych v použi  zlatníckych výrobkov dosiahol vrchol na konci republiky a v dobe cisár-
stva. Etruskovia používali už techniku granulácie a ňou vyzdobovali šperky pomocou 

sícok zlatých guľôčok veľkos makových zrniek. Aj vo východnej čas rímskej ríše 
zlatníctvo dosiahlo neobyčajný rozvoj. V gréckych a rímskych výrobkoch mal prevahu 
kov, v Byzancii sa rozmohlo neobyčajnou mierou používanie drahokamov a ich spojo-
vaním s tepanými, rytými, smaltovanými a filigránovými zlatníckymi výrobkami vzni-
kali už moderné tvary.

Nevzdelané národy z tejto a predchádzajúcej doby zanechali po sebe mnohokrát 
originálne zlatnícke pamiatky. Tu je nutné spomenúť predmety nájdené v Petrose 
v Rumunsku. 

Ďalšie dva najvzácnejšie poklady na svete sú Kyjevský a Poltavský. Kyjevský z roku 
1899, obsahoval 27,43 kg zlata a 273,44 kg striebra.35

V roku 1912 vykopali pri ukrajinskej obci Malaja Pereščepina pri Poltave obrovský 
poklad zlatých a strieborných nádob, šperkov a mincí v celkovej hmotnos asi 25 kg
zlata a 50 kg striebra. Je to slávny Poltavský poklad. 36

Historická hodnota starých mincí mnohonásobne prevyšuje cenu ich drahého 
kovu. Žiaľ, aj dnes mnohí nálezcovia zaobchádzajú s nimi barbarsky. Numizma kov
na celom svete zarmú la správa, že don Juan Carlos (Alphonso Victor von Borbon y 
Borbon), španielsky kráľ, a grécka princezná Sofia dali pred svojou svadbou roku 1962 
roztaviť zlatú mincu z čias Alexandra Veľkého a použili ju na zásnubné prstene. Juan 
Carlos sa stal kráľom roku 1975. Keď dal roztaviť vzácnu mincu vzdelaný Juan Carlos, 
možno sa čudovať podobným činom mocných z dávnych storočí, keď ešte neexisto-
vala numizma ka?37

Tieto, ako aj ďalšie objavené poklady, vydáva zem ako svedectvo minulos a dô-
kaz zručnos starých majstrov.

Majstri, pracujúci s farebnými kovmi, často ako základný materiál používali mo- 
sadz a meď, ktoré sú pomerne mäkké a ľahko spracovateľné, no pritom kvalitné. Mo-
sadz sa farbou i leskom podobá zlatu, dlho udrží pôvodný vzhľad a nepodlieha ľahko 
poveternostným vplyvom.

Ľudoví výrobcovia používali na lia e okrem mosadze aj ľahko taviteľné olovo 
a cín. Je prekvapujúce, že v praveku cín mal často niekoľkonásobne vyššiu hodnotu 
ako striebro. V Európe sú najstaršie známe predmety cínové – dva náramky z ostrova 
Lesbos v Grécku, ktoré sú staré takmer 4500 rokov. Cín patril k vzácnym kovom aj po 
ďalšie sícročie. Tieto farebné kovy umožňovali najjednoduchšie lejárske techniky 
a ľahko sa aj zdobili. Malo to aj zápornú stránku, keďže sú mäkké a nosením sa ľahko 
opotrebujú a podliehajú  poveternostným vplyvom. Kovolejári ich neradi používali na 
výrobky, určené ako kvalitná a a trvalá ozdoba.

Zlato malo vždy svoju hodnotu, bolo znakom vysokého postavenia majiteľa, kto-
rý v zlate preukazoval svoje bohatstvo. Je len príznačné, že v nepokojných časoch, 
ako boli povstania a vojny, sa zlaté predmety ukrývali do zeme. Mnohokrát sa eto
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predmety objavili až po stáročiach pri rôznych náhodných situáciách, aby tak vyda-
li svedectvo o danej dobe a často, žiaľ, už iba o anonymnom pôvodnom majiteľovi  
a výrobcovi. 

Kovotepci sa postupne špecializovali, zhotovovali si dobré náradie a pracovali síce 
príležitostne, ale natrvalo. Zhotovovali ihlice a hrebene do vlasov, prstene, pracky na 
opasky, ako aj iné drobné ozdoby. V minulos sa niekedy stávalo, že zvlášť schopný 
špecialista kovotepec začal vyrábať vo väčšom rozsahu na sklad a svoj tovar predával 
na trhoch. I keď boli samoukmi, ich výrobky dosahovali často vysokú remeselnú úro-
veň.

4  Remeslo a umenie
Tieto dve odvetvia majú k sebe veľmi blízko. Spája ich zručnosť. Remeselník špe-

cializovaním sa na niektoré odvetvie, opakuje azda roky tú istú činnosť pri výrobe 
predmetov a tým dosahuje istú ru nu. Zručnosťou rýchlo speje k finalizácií výrobku. 
V dejinách ľudstva prebehli tri základné spoločenské deľby práce. Prvou deľbou bolo 
rozdelenie poľnohospodárstva na poľnohospodársku prvovýrobu a chov dobytka. 
V druhom delení sa odlúčili činnos , ktoré boli doplnkovou činnosťou poľnohospo-
dárstva - napr. výroba poľnohospodárskeho náradia. Už v prvej polovici 3. sícročia 
pred n.l. dochádzalo k rozširovaniu remeselníckej výroby; vzrástla potreba po nových 
výrobkoch, ľudia sa chcú lepšie odievať, lepšie bývať, mať lepšie nádoby a náradie, 
zdobiť sa šperkmi a užívať vhodnejšie zbrane. Remeselníci vyrábajú už nie iba pre 
vlastnú potrebu, ale špecializujú sa a ich výrobky sú určené pre výmenu, predávajú 
sa ako tovar. Rozvoj remeselnej výroby mal v Mezopotámii aj isté prekážky, vyvolané 
nedostatkom významných surovín - dreva, kameňa a kovov; museli byť zaobstarané 
z iných oblas  vojnovými akciami alebo nákupom.38

Remeslá delíme podľa materiálového zamerania - kameň, drevo, kov, sklo, tex l,
koža, keramika, iné materiály. Okolo každého zo spomínaných materiálov sa postu-
pom času vytvorili nové špecializované odvetvia. Remeslá delíme aj podľa charakteru 
prác na stavebné, ľudové, umelecké, hospodárske, priemyselné, atď.

Zastavíme sa aspoň v skratke pri stavebnom remesle, ktoré nám dodnes zacho-
valo mnoho krásnych aj momumentálnych diel. Tieto diela hoci vekom veľmi staré, 
dodnes udivujú svojím precíznym prevedením. Obdiv si zaslúžia nielen pre svoju sta-
rovekosť, monumentálnosť, ale aj primi vnymi nástrojmi, ktorými toto dokázali.

1  Mezopotámia
V starej krajine, ktorú Gréci nazývali Mezopotámia (zem medzi dvoma riekami), 

a ktorá ležala medzi Tigrisom a Eufratom, sa vyvinula veľmi vyspelá kultúra, s ktorou 
možno zrovnávať len kultúru staroegyptskú.

Bol to úrodný kraj, hojne zavlažovaný sieťou riek, v ktorom sa veľmi rýchlo usadili 
kočovníci a začali sa živiť poľnohospodárstvom pasením a postavili si prvé domy, este-

cky a funkčne tak dokonalé, že nás dodnes udivujú. Bolo to už v 5. sícročí pred n.l. 
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Podľa Biblie bola Mezopotámia kolískou svetových dejín. Staré texty hovoria o mes-
tách Babylon, Ur, Ninive... aj o moci kráľov, o visutých záhradách a vežiach. 

V mezopotámskej nížine nebolo nič, čo by mohlo upútať pozornosť a pripomenúť 
slávnu minulosť, ako ju v Egypte pripomínajú egyptské pyramídy, sochy a obelisky.

Roku 1843 zahájil Paul-Émile Bo a, francúzsky konzul v Mosule, prieskum na 
dvoch pahorkoch v Kujundžiku, kde sa mu podarilo odkryť zrúcaniny mesta Nini-
ve a v Chorsábádu zbytky asýrskeho paláca kráľa Sargona. Angličan, Austen Henry 
Layard, v rokoch 1846 - 1847 objavil ďalšie dve asýrske mestá: Aššur a Kalach. Šejk  
Abd er-Rahmán pri návšteve týchto vykopávok archeológovi adresoval eto slávne 
slová: „Môj otec a otec môjho otca tu stavali stany predo mnou... Už 12. storočí žijú 
v tejto krajine pravoverní -  jediní majú, chvála bohu, skutočnú múdrosť – a nikto 
z nich nikdy nič nepočul o podzemnom paláci. A hľa! Cudzinec príde z krajiny, odkiaľ 
trvá cesta k nám mnoho dní a ide priamo k cieľu, vezme palicu a nakreslí jednu čiaru 
sem, druhú tam. Tu, povie, bol palác a tam brána. Zázrak nad zázraky! Naučil si sa 
tomu v knihách, z mágie alebo z úst svojich prorokov? Hovor, o Beji! Zver nám tajom-
stvo svojej múdros !“ 

V rokoch 1927 – 1929 Angličan Leonard Woolley objavil kráľovské hroby v Uru, 
ktorých poklady takmer za enili nádheru Tutanchamónovej hrobky, objavenej krátko 
predtým.

Podoba mezopotámskej kultúry bola od začiatku závislá od toho, čo poskytla zem, 
ale i od toho, čoho sa tu nedostávalo. V tejto obrovskej nížine nebol ani kameň, ani 
drevo, ani ruda, iba íl, poprepletaný vodnými tokmi. Z tohto materiálu sa teda vyrá-
bali tehly sušené na slnci alebo veľmi zriedkavo vypaľované v peci. Ľahko pochopíme, 
že sa v priebehu sícročí eto netrvanlivé materiály rozpadali a že sa mesta zmenili 
v beztvaré pahorky.

Archeológom sa podarilo objaviť najstarší známy chrám na svete pochádzajúci 
z 5. sícročia pred n.l. 38a

2  Egypt
Stredoveká Európa poznala zo starého Egypta len pyramídy. Pútnici do Svätej 

zeme ju popisovali len zbežne; Renesancia Egypt vôbec nepoznala, tak isto ako Gréc-
ko; ľudia z neho poznali len obelisky a sochy, ktoré Rimania previezli do Talianska. 
Vzdelanci cenili dokonalé opracovanie, hladkosť tvrdého kameňa, techniku a ich sta-
robylosť, unikal im však tajomný pôvab, vyžarujúci z egyptského umenia.

Dá sa povedať, že Egypt bol „objavený“ začiatkom 19. storočia vďaka francúzske-
mu ťaženiu vedenému Napoleonom. Podľa príkladu Alexandra, ktorý so sebou vzal 
na výpravu do Indie najslávnejších gréckych prírodovedcov, geografov, historikov, ob-
klopil sa prvý konzul poprednými francúzskymi vedcami. Ich výskumy znamenali prvý 
krok k modernému poznaniu starého Egypta.

Pyramídy, vybudované za IV. dynas e, teda tri síc rokov pred n.l. Znalcov najviac 
udivuje, že sa pyramídy stavali bez prípravných štúdií, že vytvorenie takých jednodu-
chých, ale presných tvarov nepredchádzali žiadne pokusy ani hľadania. Archeológovia 
boli presvedčení, že pred pyramídami v Egypte neexistovalo nič, a preto kategoricky 
odmietali možnosť, že by nílske údolie malo svoju kamennú dobu.
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Nekropola v Gize, blízko dávneho Mennoferu, má niekoľko kráľovských hrobov, 
z ktorých zvlášť slávne sú tri pyramídy: Chufewova, Raachfova a Menkauréova. (Gréci 
dali týmto faraónom helénske mená Cheops, Chefrén a Mykerinos).

Človek nemusí byť odborníkom, aby si uvedomil, akú tanskú práca predstavovala 
stavba pyramíd. Najväčšia z troch pyramíd v Gíze, Chufewova, zaberá plochu 48 000 
metrov štvorcových a je vysoká 146 m. Tieto pyramídy patria medzi sedem divov sve-
ta. Výška kamenných tabúľ, blokov, ktorými je Chufewova pyramída obložená, presa-
huje jeden meter. Kamene sú tak presne osadené, že medzi dvoma žulovými blokmi 
sa nedá vsunúť ani čepeľ noža.

Výška a sklon bokov pyramídy dokazujú, že ich architek odhalili tajomstvo vzťa-
hu medzi štvorcom a kruhom. Tento problém sa dá riešiť pomocou čísla π (3,1416), 
vyjadrujúceho vzťah medzi polomerom a obvodom kruhu. Egypťania to vedeli, lebo 
výška pyramíd sa rovná vždy polomeru kruhu, ktorého obvod by bol rovný obvodu 
základne. Preto majú všetky ich strany ten istý sklon: 51 stupňov 51 minút.

Akým spôsobom dokázali Egypťania dopravovať toľko síc ton kameňa? Otázka 
bola vyriešená nálezom v Tuthotepovom hrobe v El-Berše, pochádzajúcom asi z roku 
2000 pred n.l., teda neskôr než pyramídy v Gíze. Ukazuje veľmi presne postup stav-
by. Znázorňuje prepravu obrovskej sochy za pomoci najprimi vnejšieho prostriedku: 
saní, na ktorých bola uložená socha a ktoré ťahalo 172 mužov.38b

3  An cký Rím
Rímska cestná infraštruktúra bola tvorená cestami s dĺžkou viac ako 400 000 km, 

z toho bolo viac ako 80 500 km spevnených. V období vrcholu starovekého Ríma vie-
dlo z mesta 29 veľkých vojenských ciest. Boli upravované kopce, zasypávané údolia 
a rieky preklenuté mostami. Po lúčoch obrovskej hviezdicovitej cestnej siete, ktorej 
ideálnym stredom bol zlatý míľnik na rímskom fóre, ktorý dal postaviť Augustus, pre-
chádzali vojaci a obchodníci, tovar a idey, rímska kultúra, neskôr kresťanstvo, a po-
tom barbari, ktorí zakončili jednu fázu svetových dejín. Dodnes pla  príslovie – všet-
ky cesty vedú do Ríma. Môžeme to povedať aj obrátene – z Ríma začínali cesty do 
všetkých kútov vtedajšieho sveta, ovládané a podriadené rímskymi légiami.

Prvá veľká cesta v 3. storočí pred n.l. bola cesta Appiova – čiže Via Appia, po ktorej 
možno dodnes cestovať. Svedčí to o kvalite výstavby nielen samotnej cesty, ale aj udi-
vujúcich riešeniach pri niektorých úsekoch. Traianus na Appiovej ceste, aby sa vyhol 
divému priesmyku Terracinskému, vysekal bralo Pisco Montano vo výške tridsaťšesť 
metrov. Vespasianus zasa v Passo del Furko prevŕtal tunel. K týmto dielam sa pridru-
žujú stovky mostov, z nich mnohé ešte jestvujú v Taliansku i mimo Talianska a sú po-
stavené tak, že by to lepšie ani nebolo možné. Ba možno povedať, že architektonické 
normy, ktoré s malými zmenami boli živé a platné po toľké stáročia, prekonala až po 
dvoch sícročiach najmodernejšia železobotónová technika.38 (To je iba ukážka spo-
jenia mnohých pracovných síl na vytvorenie takýchto monumentov.)

Umelec má okrem zručnos  tvorivého ducha a rozvíja ďalšie schopnos - fantá-
ziu, predstavivosť, obrazotvornosť, harmóniu... Každá umelecká tvorba predpokladá 
špeciálne nadanie, vrodené dispozície na určitú umeleckú činnosť, vlohy, z ktorých sa 
vytvára nadanie a rozvíja talent.39
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S najstarším vyspelým umením sa stretávame v krajinách Egypta a Mezopotámie. 
Obe civilizácie dosiahli rovnaký stupeň rozvoja, ale ich umenie malo rozdielne posla-
nie. Egyptské umenie sa vyznačovalo v priebehu troch sícročí pozoruhodnou ustá-
lenosťou. Všetky výtvory mali náboženský charakter zameraný na kult mŕtvych. Na 
druhej strane mezopotámske umenie sa zaujímalo predovšetkým o pozemskú slávu 
vládcu, ako to dosvedčuje séria sôch Gudeu, vladára Lagaša (3. sícročie pred Kr.).

Stavby v Egypte aj v Mezopotámii vynikali obrovskými rozmermi, ktoré vyjadrova-
li túžbu stavať pre večnosť. Rovnakú architektektonickú štruktúru nájdeme v Egypte 
na pyramíde aj v Mezopotámii na zikkurate. Z najstarších pyramíd, Džóserova pyra-
mída v Sakkare má podobné stupne ako zikkuraty. Pyramída zabezpečovala faraó-
novej múmii večný život po smr . Bola stavaná ako neporušiteľná hrobka a zdala sa 
nezničiteľná. Naopak, zikkurat neobsahoval nič; slúžil ako veľkolepý podstavec pre 
oltár postavený na jeho vrcholci. Architektúra v Egypte bola v podstate náboženská. 
Zameriavala sa na dva základné typy monumentálnych stavieb: hrobky a chrámy.40 
Samozrejme, že pri výzdobe, aby sa zvýraznila krása a moc vládcu, sa nešetrilo ani 
zlatom - sochy boli pokryté zlatým plášťom, aj niektoré čas chrámov boli bohato 
zdobené.

Umenie ako práca rúk, síce obdivované, ale v gréckom otrokárskom prostredí 
z hľadiska teórie a reality ich triedneho rozvrstvenia, bolo považované za činnosť spo-
ločensky nízku a v zásade opovrhovanú. Kládlo však umelcov na roveň remeselníkov, 
na ktorej zotrvali aj v stredoveku.41

Umenie nepotrebuje každý. Sú ľudia, ktorí si vystačia aj bez umenia. Vo všeobec-
nos možno povedať, že umenie je zvláštnou činnosťou a schopnosťou človeka, je to 
jeho tvorivá schopnosť.42

Začiatky vývoja výtvarnej kultúry na území dnešného Slovenska spadajú do obdo-
bia praveku, do doby kamennej. Mnohé archeologické nálezy dokazujú nielen bohaté 
osídlenie nášho územia, ale aj rozsiahlu remeselnú i umeleckoremeselnú činnosť do-
kumentovanú najmä maľovanou ornamentálnou keramikou, rezbárstvom, pravekým 
sochárstvom so zvieracími i ľudskými figurálnymi mo vmi a bronzovou industriou 
vrátane zachovaných aj objavených šperkov.43

Už v začiatkoch vývoja ľudskej civilizácie, v živote pravekého človeka, sa využívala 
funkčnosť mnohých predmetov, ktoré vznikli na základe pracovnej, remeselnej čin-
nos . Tvarovaním si človek prispôsoboval a vytváral prvé pracovné nástroje a rôzne 
úžitkové predmety. Svojím charakterom patrili eto predmety do oblas úžitkového 
výtvarného umenia a okrem služby človeku ak vizovali aj iné ľudské potreby a z nich 
vyplývajúce vlastnos i schopnos človeka. Súviseli napríklad s tzv. zdobivým pudom. 
Tento pud priviedol pravekého človeka ku zvláštnej snahe zdobením dotvárať niekto-
ré predmety, ktoré boli súčasťou jeho sveta a života. Tak sa na keramických predme-
toch objavili prvé, najčastejšie geometrické vzory - ornamenty i figurálne obrazce, 
veľmi skoro vznikli šperky a rôzne ozdobné predmety, ktoré už vtedy mali v podstate 
este ckú funkciu krášliť ľudské telo.44

V helenis ckom svete došlo k bytostnej premene vzťahu k umeniu a umelcovi. 
Dozrela dejinná situácia, keď sa výtvarný umelec, oslobodzujúci z pút remeselnos ,
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dožadoval práva božského entuziazmu, priznávaného dosiaľ len básnikovi. Nie iba 
hlas básnika, ale aj ruky sochára sú preniknuté božským duchom - tvrdil Kallikra-
tés.45

Umelec, lomcovaný víchrom božskej inšpirácie, stojí nutne na pomedzí občianskej 
usporiadanos a pla a pre neho iné kritériá ako pre neinšpirovaného človeka.46

Umelec je viac než šľach c, napísal Francisco de Hollanda, lebo šľach ca môže 
ustanoviť cisár, ale maliara len Boh.“47

5  Vývoj umenia 
Nevyznelo pre kresťanstvo priaznivo, keď Petrarca (Petrarca Francesco, 1301 - 1374 

taliansky humanista a básnik) rázne rozdelil dejiny európskej kultúry na svetlú an ku,
„an ckú dobu - aetas an qua“, trvajúcu do doby vládnu a Konštan na Veľkého a do-
bu temna, „nový vek - aetas nova“, siahajúcu od Konštan na Veľkého k jeho súčas-
nos .48

V každej dobe sa urobí vývojový posun, ktorý je dielom jedinca, ktorého prínos sa 
takmer automa cky stáva majetkom nasledovníkov. Žiak vstrebáva tvorivý výsledok 
svojho majstra a všetkých jeho predchodcov a následne ich prekonáva svojou zruč-
nosťou, či dômyselnosťou.49

G. Vasari tvrdí: z troch veľkých období staroveku je po období egyptskom a gréc-
kom vrcholnou fázou obdobie tre e, rímske. Po ňom nastal „nešťastný vek“ zavede-
ním kresťanskej štátnos .50

Geniálne osobnos vytvárajú svoj štýl (manieru), a tým i novú normu dokonalos-
. Ich slohotvornou „manierou“ však umelecky slabší nasledovníci nedokážu posunúť 

ďalej či vyššie, iba ju rozrieďujú a niektoré ich znaky jednostranne zdôrazňujú.51 Keby 
Gréci mysleli a jednali ako , ktorí ich považovali za neprekonateľných, neboli by sami 
nikdy pokročili natoľko, aby prevýšili svojich predchodcov.52

Kľúčové slovo „maniera“ podľa Vasariho znamená sloh, epochu, ale aj individuálny 
štýl. „Maniera“ však znamená aj určitý vycibrený spôsob, združený potom s pojmom 
„grazia“, nezdôvodniteľná pôsobivosť, ktorá presahuje hranice poriadku a pravidiel, 
rozohrá nervstvo umeleckého organizmu a urobí potom dielo pravým umením.53

Umenie sochárske aj výtvarné „sa zrodilo z jedného otca, a to z kresby, z tej istej 
pôdy a v tom istom čase“ tvrdí G. Vasari. Na počiatku, uvažuje Plínius, bola kresba, keď 
pri ohni pozeral na svoj eň Gýgus a s uhľom v ruke obkreslil na stenu svoj obrys. Od 
tej doby sa nejaký čas, ako tvrdí Plínius, používali čiary bez akýchkoľvek farieb. (Gaius 
Plinius Secundus /23 - 79 n.l./ bol pre renesanciu významným prameňom správ o an-

ckých umelcoch. Zmienka o Gýgovi ako vynálezcovi maliarstva vznikla však chybným 
čítaním pôvodného textu.)54

Sochárstvo spoločne s maliarstvom objavili celkom prirodzene ako prvé národy 
Egypta. Iní tvrdia, že prvé hrubé pritesané mramory a reliéfy sa prisudzujú Chaldej-
com. Objav štetca a maľby s farbami sa pripisuje Grékom, konkrétne Apollodóro-
sovi.55
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Pripomenuli by sme, že kresba, ktorá je podstatou týchto umení, ba čo viac, je ich 
dušou, ktorá v sebe plodí a živí všetky zložky každého tvorivého ducha, sa vyznačova-
la úplnou dokonalosťou už na začiatku všetkých vecí.

Gréci hovoria o začiatkoch umenia inak a hovoria, že prvé sochy vynašli E ópča-
nia, od nich ich prevzali Egypťania a od nich zasa Gréci. V dobách Homéra už dosiahlo 
sochárstvo a maliarstvo dokonalosť, ako je vidieť z toho, čo tento božský básnik ho-
vorí o Achillovom š te, ktorý nám predvádza so všetkým jeho umením skôr vymode-
lovaný a namaľovaný ako popísaný.56

Starí Gréci i Rimania oceňovali tých, ktorí sa zaslúžili o to, že maliarstvo vzbudzo-
valo obdiv. Týchto ľudí odmeňovali udeľovaním občianstva a najvyšších hodnos .57

Ľudia vzdávali umeniu a umelcom neustále veľkú úctu, svedčí o tom skutočnosť, 
že sa do Ríma posielali k triumfom s korisťou ako divy vzácne umelecké diela a že 
štát prepúšťal vynikajúcich umelcov z otroctva a prejavoval im uznanie čestnými od-
menami. Rimania mali k umeniu takú úctu, že za dobývania Syrakúz dbali nielen na 
to, aby pri ničení mesta ušetrili jedného tamojšieho slávneho umelca, ako si to prial 
Marcellus, ale brali ohľad, aby nezapálili štvrť, kde bol jeden jeho prekrásny obraz, 
ktorý bol potom triumfálne, s veľkou slávou prinesený do Ríma. (Len pre zaujímavosť 
– počas dobývania Syrakúz r. 212 pred n.l. zahynul slávny Archimedes.)58

Rimania tak v priebehu rokov olúpili skoro celý okolitý svet a priviezli umelcov, 
ako aj ich vynikajúce diela do Ríma, ktorý tým získal na väčšej kráse a bohatstve. Viac 
než vlastné a domáce sochy boli jeho veľkou ozdobou predovšetkým práce z cudzích 
krajín, keď uvážime, že v takom neveľkom meste ako Rhodos bolo napočítaných tri-

síc bronzových a mramorových sôch; nie menej ich mali Atény a ešte viac ich bolo 
v Olympii a Delfách, nehovoriac o nespočetných sochách v Korinte. Či nie je známe, 
že Nikomédés, kráľ lýkijský, dych l po jednej Venuši z Praxitelovej ruky tak, že za ňu 
utra l skoro celé bohatstvo svojej krajiny? 59

Napriek všetkej urodzenos a napriek úcte, ktorej sa umenie tešilo, ešte stále 
nie je isté, kde je jeho začiatok, keďže sa s ním stretávame už v najstarších dobách 
u Chaldejcov. Šťastena často najprv niekoho vynesie na vrchol kolesa, a potom ho 
zasa z vrtkavos zrazí dole. Po veľkom rozkvete Ríma povstali pro nemu v rôznych 
čas ach sveta takmer všetky barbarské národy, a to privodilo zanedlho nielen poko-
renie celej veľkej ríše, ale i skazu všetkého, predovšetkým samotného Ríma, čo zna-
menalo záhubu pre všetkých významných umelcov, sochárov, maliarov a architektov, 
a tak zostalo umenie pochované a zasypané do biednych trosiek a zrúcanín tohto 
prekrásneho mesta.60

G. Vasari sa vyjadruje, že horší ako barbari boli kresťania. Neblahému osudu po-
hanských chrámov a sôch jednostranne pripisuje náboženskú neznášanlivosť, o kto-
rej sa domnieva, že ju spôsobili kresťania. Prílišná horlivosť nového kresťanského ná-
boženstva, ktoré po dlhom, krvavom zápase konečne za pomoci mnohých zázrakov 
a úprimných skutkov porazilo a zničilo starú vieru pohanov. Potom kresťanstvo začalo 
s veľkým zápalom a veľkou usilovnosťou odstraňovať a vyhadzovať všetko, z čoho by 
mohol vzniknúť hriech. Zničilo alebo strhlo nielen všetky podivuhodné sochy, maľby 
a ozdoby nepravých božs ev pohanov, ale aj pomníky významných osobnos , kto-
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rým dal čnostný starovek za ich zásluhy postaviť na verejnos sochy a iné pamätníky. 
Okrem toho nielenže zničilo najuc evanejšie chrámy pohanských božs ev, aby mohlo
postaviť kostoly slúžiace kresťanom, ale aj olúpilo o kamenné stĺpy Hadrianovo mau-
zóleum, ktorému sa dnes hovorí Anjelský hrad, a ešte množstvo ďalších budov, len 
aby bez ohľadu na výzdobu, ktorú mali od začiatku, zvýšilo krásu a vznešenosť chrá-
mu sv. Petra.61

Hoci kresťanské náboženstvo to nerobilo z nenávis voči umeniu, ale zo snahy, 
aby potupilo a ponížilo pohanských bohov, táto nadmieru zanietená horlivosť mala za 
následok skazu týchto úctyhodných pamiatok. Celé veľké nešťas e napokon dovŕšili 
Ostrogó , ktorí obsadili a vyplienili Rím dvakrát, koncom r. 546 a začiatkom r. 549.62

6  Farebné kovy a výrobky z nich na našom území
Ako vo svete, tak aj na našom území prebiehali rôzne stupne civilizácie. Neustály 

pohyb obyvateľstva ovplyvňovali rôzne dejinné faktory. Archeologické nálezy nám 
pomáhajú vysvetliť a pomenovať jednotlivé vývojové fázy civilizácie. Na našom území 
sa našli stopy z obdobia kamennej doby - eneolit, jeho záverečná fáza sa však spája 
s rozšírením výrobkov z nových, progresívnych materiálov. Boli nimi prvé kovy - pre-
dovšetkým meď, zlato a v menšej miere striebro. Za aľ čo tzv. drahé kovy sa pre vzác-
ny výskyt, ušľach lý vzhľad a mäkkosť uplatnili predovšetkým ako surovina vhodná 
na ozdoby, šperky, pres žne či s kultom späté predmety, meď sa dala využívať aj na 
výrobu nástrojov a zbraní.

Na území Slovenska sa prvé medené predmety objavili už v záverečnom období 
želiezovskej skupiny (3900 - 2900 rokov pred n.l.), to znamená, že súvisí priamo so 
stredoeneoli ckou dobou, ktorej posledná krátka fáza sa spája s juhovýchodnou Eu-
rópou. Už vtedy sa objavujú medené ozdoby, kultové predmety. Približne 100 rokov 
neskôr nasledovala tzv. lužianska skupina (názov od Lužany pri Nitre), známe sú iba 
pohrebiská z tejto lokality. Tam sa našiel najstarší nález na Slovensku – časť medené-
ho šidla s dĺžkou 32 mm v Nitre, čas Mlynárce, ktorý našli v jame pohrebiska.63

Ako prvú ľudia zrejme spoznali rýdzu kovovú meď. Za aľ však nik jednoznačne 
neobjasnil, ako človek spoznal technológiu jej výroby z rudy. Meď sa to ž taví až pri 
teplote 1 083°C, čo výrazne spochybňuje domnienku o náhodnom objavení technoló-
gie metalurgie na otvorenom ohnisku. Pravdepodobnejší je predpoklad o zámerných 
pokusoch, ktoré napokon korunoval zaslúžený úspech. Vyhľadávanie, ťažba a spra-
covanie rudy si vyžadovalo nemalé znalos , ktoré sa zrejme v niektorých rodinách 
a možno aj väčších spoločenstvách dedili z generácie na generáciu. Dokonalé pozna-
nie prírody a skúsenos umožňovali dávnym kovolejárom vyhľadávať nové ložiská aj 
na miestach, kde sa pôvodne rýdza meď nenachádzala.64

Pretože zdroje čistého kovu boli aj v minulos výrazne obmedzené, ľudia sa čosko-
ro naučili ťažiť povrchovým spôsobom oxidy medi (kuprit) alebo jej uhličitany (ma-
lachit) a onedlho začali pomocou šácht sledovať rudné žily do hĺbky ložiska. Podľa 
chemických rozborov medených predmetov z jaskyne „Dzeravá skala“ v Malých Kar-
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patoch boli naši predkovia už okolo roku 4000 pred n.l. schopní spracovávať aj tetra-
edrit.65

O výskyte zlata ako suroviny na našom území, potrebnej na zhotovenie šperkov 
a amuletov, môžeme hovoriť už okolo roku 3500 pred n.l. Najstaršie zlaté a medené 
predmety zo Slovenska pochádzajú z územia východného Slovenska.

Zlaté šperky, slúžiace na ozdobu a rôzne úžitkové predmety z drahých kovov, bý-
vali oddávna atribútmi moci a slávy, symbolmi významného spoločenského postave-
nia a majetkových pomerov vlastníkov. 

Prvé zlaté výrobky na našom území sa objavili v 4. sícročí pred n.l. v prostredí tzv. 
szapolgárskej kultúry na východnom Slovensku, a to spolu s meďou. Na pohrebis-

kách v Tibave a Veľkých Raškovciach sa našli závesky z tenkého zlatého plechu okrúh-
leho až hruškovitého tvaru s viacerými otvormi. Pripisuje sa im funkcia amuletov. Vy-
skytli sa po jednom alebo dvoch exemplároch v najbohatších hroboch, obsahujúcich 
okrem zlata aj 10 - 42 hlinených nádob, ale najmä náramky a masívne sekeromlaty 
z medi, vtedy ešte veľmi vzácnej.66 Predpokladá sa, že boli vyrobené zo zlata, pochá-
dzajúceho z baní v Sedmohradsku, ale aj z dalmátskych baní. Obe eto strediská pro-
dukovali a intenzívne exportovali zlato do širokého okolia už od staršieho eneolitu.67

Pre lepšie uvedomenie si časových a historických súvislos  pripomíname, že v ob-
dobí, o ktorom hovoríme, už boli konsolidované prvé štátne útvary v Mezopotámii 
(Sumeri) a v Egypte, kde sa už stavali aj najväčšie pyramídy starých kráľovských dy-
nas í, existovalo písmo, závlahové poľnohospodárstvo, atď.68

Vývoj sa nezastavil len na jednom väčšom či menšom územnom celku, ale vďaka 
rôznym dejinným okolnos am sa poznatky technického rázu preberali a pri priazni-
vých okolnos ach aj realizovali. Spracovanie kovov bolo veľkým posunom k vyspe-
los daných civilizácií. Výskyt značného počtu (22 exemplárov) zlatých záveskov 
včasno-neoli ckého obdobia na východnom Slovensku významným spôsobom na-
značuje veľmi živé kontakty nášho územia s kultúrne pokročilými oblasťami Balkánu 
a egejských kultúrnych okruhov východného Stredomoria už v 1. polovici 4. sícročia 
pred n.l. Metalografická analýza jednoznačne preukázala, že ide o zlato importované 
z území ležiacich mimo Karpatskej kotliny.69

Ďalšie zlaté výrobky sa objavili až po takmer poldruha sícročí, v staršej dobe 
bronzovej, teda v čase, keď došlo k rozvoju metalurgie kovov. Ich výskyt sa opäť via-
že na východ Slovenska, na oblasť osídlenú ľudom otomanskej kultúry. Je to oblasť,  
vyskytujúca sa na území Sedmohradska, východného Maďarska a východného Slo-
venska.

V prípade slovenských najstarších zlatých predmetov možno predpokladať, že 
surovina na ich zhotovenie pochádzala z juhovýchodných oblas , odkiaľ sa šírili aj 
východné kultúrne vplyvy. Zlaté výrobky sa našli v areáloch opevnených osád alebo 
v ich okolí, niektoré spolu s dokladmi o existencii zlatníckych dielní. K najznámejším 
náleziskám patrí Čaňa, Košice -Barca, „zlatý poklad“ z výšinného sídliska otomanskej 
kultúry. Z tohto zlatého pokladu pochádza vyše dvadsať zlatých záušníc. Vyrábali ich 
v masívnom prevedení - lia m, ale aj odľahčené, vytepané zo zlatého plechu. Najväč-
šie merajú cca 3,5 x 2,5 cm. Pôsobivý je aj náhrdelník vyrobený z dvoch zlatých drô-
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tov upravených skrúcaním - tordovaním. Drôty, tvoriace ozdobu hrdla, spevnili tromi 
dvojitými špirálkami, ktoré zároveň dotvárajú dojem celého šperku.70

Pohrebisko v Nižnej Myšli, ležiacej 15 km južne od Košíc: výsledky archeologic-
kého výskumu potvrdili, že v tom čase sa stalo kovolejárstvo jednou z rozhodujúcich 
remeselníckych činnos  v osade. Popri desiatkach kamenných foriem na odlievanie 
bronzových výrobkov sa našli i bronzové zliatky, bronzové predmety. Unikátnym ná-
lezom je na lokalite doložená i miestna výroba zlatých liatych šperkov z obdobia 1700 
- 1400 pred n.l.71

Metalografické analýzy potvrdili, že mnohé boli vyrábané zo zlata, získaného ryžo-
vaním na území Sedmohradska, ale možno aj zo zlata z domácich ložísk. Nepochybne 
sa už v staroveku ryžovalo zlato v mnohých vodných tokoch pretekajúcich primárnymi 
oblasťami výskytu zlatých rúd. Z obdobia strednej doby bronzovej pochádzajú nálezy 
v depotoch stredodunajskej a karpatskej mohylovej kultúry (1450 - 1250 pred n.l.), 
medzi ktorými vynikajú ploché rebrovito členené masívne náramky z Iže s hmotnos-
ťou až 0,5 kg. Na rozdiel od staršej doby železnej, kedy sú nálezy zlatých predmetov 
veľmi ojedinelé (napr. zvyšky diadému a prsteň v hrobe z konca 6. alebo začiatkom 
5. storočia pred n.l. zo Senca), v mladšej dobe železnej (laténskej) ich počet narastá. 
Súvisí to s pôsobením keltských kmeňov v strednej Európe. 

Drahé kovy sa zrejme získavali ryžovaním zo zlatonosných potokov a riek. Nie 
každý mohol byť odborníkom na vyhľadávanie, ťažbu a konečné spracovanie kovov. 
Vývoj preto viedol k špecializácii, ktorá sa postupne začala uplatňovať aj v iných ob-
las ach výroby.

Na strednom Slovensku ľudia prenikli v starom eneolite, t.j. v dobe kamennej, až 
do okolia Banskej Bystrice a zrejme práve s nimi treba spájať prvý rozvoj ťažby mede-
ných rúd v jej okolí.72

V súčasnos k pribúda-
niu nálezov prispelo aj po-
užívanie detektorov kovov. 
K najčastejším nálezom pat-
ria ploché medené sekerky 
a kliny tvarovo vychádza-
júce z kamenných predlôh. 
Pestrá je však škála šper-
kov a súčas odevu, kde sa
hojne používali dvojito zvi-
nuté drôty do špirály, pod-
ľa veľkos a mohutnos
používateľné ako závesky, 
súčas náhrdelníkov alebo 
v prípade veľkých ťažkých 
kusov vybavených háčikom 
sa predpokladá ich využi e
ako zápony opaska. Obľúbe-Fragmenty - SNM - Spišské múzeum v Levoči     *F2
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né boli aj špirálovité trubičky, plechové závesky, diadémy, kruhové alebo viacnásobne 
špirálovito zvinuté náramky a nárožníky.73

V eneolite mal každý kovový predmet svoju nezanedbateľnú hodnotu. Preto sa 
pri niektorých nálezoch alebo pri zámernom uložení do zeme predpokladá, že pred-
stavujú uschovaný a nevyzdvihnutý súkromný majetok.

Je zaujímavé, že hoci sa bronz výnimočne používal už v neskorej kamennej dobe, 
presadzoval sa iba postupne. Územie Slovenska patrí popri Sedmohradsku a oblas-

Álp k regiónom s početnými ložiskami medi vo forme rúd. Najväčšie koncentrácie 
výskytu sú v kremnicko-š avnickom, spišsko-gemerskom a nízkotatranskom regióne. 
Archeologickým výskumom sa dokázalo, že v Španej Doline sa už v praveku vyvíjala 
banská činnosť, čoho dôkazom je nález 200 kamenných mlátov rôznej veľkos , ktorý-
mi sa rudy roztĺkali a drvili.74

 Bronz však potreboval okrem medi aj cín. Hoci cín je zastúpený len niekoľkými 
percentami, je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje vlastnos zlia ny. Znižuje bod ta-
venia a s tým uľahčuje jej odlievanie do foriem a výsledok je ten, že zvyšuje tvrdosť. 
Vďaka tejto zlia ne, bronzu, sa vývoj vo výrobe špecializovaných zbraní zintenzívnil. 
Dôležitým dokladom vojenstva sú pre archeológa pohreby bojovníkov. Nálezy v Niž-
nej Myšli na východnom Slovensku dokumentujú otomanskú kultúru zo staršej doby 
bronzovej. V sor mente zbraní doby bronzovej určite zostávajú z predchádzajúceho 
obdobia neolitu a eneolitu prak, kopija, oštep, laso, luk a šíp. V staršej dobe bronzo-
vej sa objavujú sekery vyrobené z bronzu, ktoré plnili úlohu nástroja, ale aj zbrane. 
Najpozoruhodnejšou špecializovanou zbraňou doby bronzovej boli kovové meče. Zo 
Slovenska poznáme meče s jazykovitou rukoväťou - sú to meče tzv. liptovského typu.

Znalos o živote praobyvateľov Európy v bronzovej dobe získavame výlučne z ar-
cheologických prameňov. Od sídlisk a pohrebísk sa odlišuje tre a skupina prameňov 
- depoty - čiže poklady.

Sídlisko otomanskej kultúry v Košiciach - Barci zničil na počiatku strednej bronzo-
vej doby požiar, v zhorených domoch sa zachovalo pôvodné zariadenie domácnos  
- teda časť zhotovená z nehorľavých materiálov. Okrem početných hlinených nádob 
spod trosiek vybrali aj niekoľko kolekcií bronzových ozdôb. Od všetkých sa odlišoval 
súbor šperkov, ktorý bol pod podlahou jednej z chát v blízkos valu. Prečo pod po-
dlahou? Už v tomto čase pokladali za rozumné cenné predmety skryť pred prípadný-
mi neželanými záujemcami. Z malej nádobky sa to ž vysypalo 22 zlatých záušníc, od 
drobných po kusy s rozmermi 4 x 3,5 cm. Najväčšie, zhotovené kombinovanou tech-
nikou z vytepaného plechového základu a drôtov kosoštvorcového prierezu, pokrýva 
výzdoba z vpichov a zásekov. K pokladu patrili aj dve ozdoby hrdla. Jeden náhrdelník 
zo zväzku skrútených zlatých drôtov doplnili drobnými špirálkami. Druhý tvoria ma-
sívne zlaté perly a rúročky zvinuté zo zlatého drôtu, pôvodne navlečené na šnúrke. 
Šperky s hmotnosťou 200 g patrili asi významnej osobe alebo skôr mocnej rodine.75

Oveľa skromnejší hromadný nález pozostávajúci z náramku, bronzovej sekery 
a hrotu oštepu vyorali na mieste opevnenej osady v Budmericiach.76

Košické Olšany sa nachádzajú asi 12 km východne od Košíc - tam v septembri 
1996 pri kopaní ryhy pre vodovodné potrubie našli robotníci bronzový poklad. Poklad 
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pozostával z veľkých špirálovitých náramenníc, náplecných šalgotarjánskych kruhov, 
náramkov, prsteňov, ihlíc, rôznych záveskov, korálikov, gombíkov, nášiviek, miniatúr-
neho dvojramenného mlatu, zlomku meča, sekeriek s tuľajkou. Vek predmetov sa 
odhaduje na 3200 - 3300 rokov.77

 V strednej bronzovej dobe sa komunity rozvetvili a presadzujú sa silnejší jed-
notlivci a ich rodiny, ktoré manifestujú svoje postavenie luxusnými ozdobami alebo 
bojovníckym výstrojom. Príkladom je skupina štyroch zlatých náramkov, získaných 
údajne v Iži pri Komárne. Náramky až do detailov výzdoby zodpovedajú podobným 
z územia Čiech a južného Nemecka. Pol kilogramu umelecky spracovaného zlata z Iže 
naznačuje ďalekosiahle kontakty medzi elitami obyvateľstva na území Čiech a Karpat-
skej kotliny.78

 Prvé správy o nálezoch bronzovej industrie v Zádielskej doline pochádzajú už 
z konca 19. storočia, keď objavili aj neobyčajne veľký, až 60 cm dlhý náramenný kruh, 
ukončený špirálovými ružicami. Pravdepodobne vtedy, alebo na začiatku 20. storočia, 
našli v Zádielskej doline aj poklad desia ch reťazovito spojených bronzových náram-
kov. Druhý zádielský poklad bronzových predmetov našli na stráni pod Zádielským 
hradiskom, pred vstupom do Zádielskej esňavy. Poklad, ukrytý v zemi v hĺbke iba 
30 cm, objavili pri zemných prácach v roku 1981. Zádielský depot obsahoval vyše 
100 kusov bronzových predmetov. Hromadný nález bronzových predmetov zo Zádie-
lu, aj keď prezentuje iba jednostranný archeologický materiál - bronzové výrobky, je 
„skutočným pokladom doby bronzovej“, ktorý umožňuje nahliadnuť do jednej z naj-
významnejších sfér hospodárskeho života vtedajšieho obyvateľstva. Poklad je dokla-
dom nielen neobyčajne intenzívnej koncentrácie bohatstva zhmotneného v kove, ale 
aj veľa vravným svedectvom vysokej úrovne kovolejárskych a kovotepeckých techník, 
ktorými starí kovolejári húževnato hľadali nové, najúčelnejšie druhy nástrojov, zbraní 
a iných úžitkových predmetov.79

V závere 5. storočia pred n.l. sa do západných oblas  Karpatskej kotliny dostávajú 
prvé skupiny národa známeho pod menom Kel , ktorí naše územie ovládali celých 
400 rokov až po prelom letopočtov. Do pozornos an ckého sveta sa Kel dostávajú 
až po vpáde do Itálie začiatkom 4. storočia pred n.l. Po ovládnu  Pádskej nížiny pod-
nikajú lúpežné výpravy do Etrúrie. Ich plieneniu nedokázal zabrániť ani Rím, ktorý 
bol v tom čase len mestským štátom regionálneho významu. V čom spočíval úspech 
keltských bojovníkov? Bola to predovšetkým nevídaná zručnosť v spracovaní železa, 
ktorá umožnila výrobu kvalitných zbraní. Do základnej výbavy keltského bojovníka 
patril meč, kopija a š t.80

Kel , ktorých an ckí autori charakterizovali ako ľudí bažiacich po zlate, zlato získa-
vali jednak ryžovaním a jednak ako korisť pri vojenských výpravách. Jedným z veľkých 
zdrojov zlata pre Keltov boli zlatonosné rieky dnešných Čiech. Odborníci uvažujú , že 
sa tam vyťažilo niekoľko ton kovu zo zlatonosných náplav Opavy. Množstvo zlata, zís-
kaného v karpatských potokoch, mohlo byť značné. Napríklad pri obci Zlatníky podľa 
dnešných prepočtov preryžovali asi 5 miliónov m3 náplavu, z ktorého sa teore cky
mohlo získať 500 - 1750 kg rýdzeho zlata. Zlato používali na výrobu ťažkých hrubých 
náramkov, ozdôb paží, nákrčníkov, prsteňov, ale ukladali ho aj ako obetu svojim bož-
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stvám. Kel , usídlení na území Slovenska, razili mince najmä zo striebra, menej zo zla-
ta a medi. Nebola to jednotná mena, na takú stredoeurópskym Keltom chýbal vlast-
ný štát. Každé väčšie hospodársko-správne centrum si razilo vlastné mince. Preto sú 
veľmi rôznorodé, odlišujú sa kvalitou kovu i razby, obrazmi a nominálnou hodnotou.  
Kvalita i rozsah mincovníctva jednotlivých cen er záviseli od zásob kovu potrebného 
pri razbe, od technologických skúsenos , výtvarných schopnos  realizátorov minco-
vého obrazu a od zručnos razičov. V západoslovenskom území Kel používali v tom 
čase vlastné mince. Do prvej polovice 2. storočia pred n.l. sa zaraďujú e, na ktorých 
okrem hlavy a koňa dominuje znak podobný lýre. Podľa doterajších nálezov nerazili 
tu len strieborné tetradrachmy s hmotnosťou do 12,30 g, ale aj drachmy a drobné 
oboly. V Nitre sa našla drobná minca s Athénou Alkis. Podobná strieborná minca sa 
našla aj na hradisku vo Veľkom Slavkove.81

 Na Slovensku je keltských zlatých nálezov menej, napr. nákrčník z Myjavy  
z 3. storočia pred n.l., prstene v hroboch juhozápadného Slovenska, vo väčšej miere 
ich predstavujú nálezy zlatých mincí z 2. a hlavne 1. storočia pred n.l. Súčasťou nálezu 
zlatých lopatkových mincí z Dolného Kubína, z Veľkého Bysterca, boli masívne náušni-
ce. Keltskej hrozby sa Rimania zbavili až v roku 225 pred n.l., keď v bitke pri Telamone 
na hlavu porazili svojich nepriateľov.

Podľa archeologických nálezov Kel pochádzali z územia medzi Seinou, Vltavou 
a Alpami z oblas tzv. halštatskej kultúry. Vedomos z oblas výroby a spracovania 
železa mali vplyv na rôzne oblas života. Najmä vďaka železným zbraniam ovlád-
li Kel v krátkom čase rozsiahle oblas Európy. Kvalitné poľnohospodárske náradie 
ako kosy, kosáky, radlice, umožňovalo nadprodukciu potravín, a tým aj ďalšiu špe-
cializáciu.

Pod vplyvom obchodu s južnými oblasťami začali aj Kel raziť mince zo striebra 
a zlata. Mince spočiatku napodobňovali južné predlohy, neskôr vznikali originálne 
mo vy. Razbou mincí je známe oppidum situované v centre dnešnej Bra slavy. Na
veľkých minciach je na averze cválajúci jazdec. Pod jazdcom sú rôzne la nkou pí-
sané nápisy, ktoré sú prvými známymi dokladmi písma z územia Slovenska. Nápisy 
zaznamenávajú väčšinou mená BIATEK, NONNOS, IANTUMARUS, DEVIL, EVOIVRIX, 
MACCIVS, ale dodnes nie je jasné, komu patrili – vládcom, minciarom alebo iným 
významným osobám.82

V záverečných desaťročiach starého letopočtu sa vláda Keltov na našom území 
skončila. Nasledujúce obdobie, ktoré bolo v znamení germánsko-rímskeho sused-
stva, predstavovalo pre obyvateľov Slovenska stretnu e s an ckou civilizáciou. Táto 
skutočnosť spôsobila čiastočnú romanizáciu tamojšieho obyvateľstva. Archeologický 
materiál však toto tvrdenie nezdieľa, lebo remeselná úroveň Germánov ostala po 
celý čas spoločného susedstva na nerozvinutom stupni. Zaostávala za svojimi kelt-
skými predchodcami (napr. neznalosť hrnčiarskeho kruhu, spracovanie farebných 
kovov a železa neprekročilo praveké technologické štandardy, nerazili vlastné mince 
a pod.). Na druhej strane treba povedať, že ani Rimania nemali záujem odovzdávať 
svoje technologické poznatky barbarom. Ich cieľom bola poli cká stabilizácia pome-
rov za hranicou.83
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Obdobie spoluži a vyspelej Rímskej ríše a severného germánskeho barbarika nad 
Dunajom charakterizujú predovšetkým nálezy mincí. V rímskej dobe sa stretávame 
v rôznych čas ach barbarského územia, obývaného v prevažnej miere germánskymi 
kmeňmi (približne od Rýna po Vislu a od Dunaja po Škandináviu), s fenoménom tzv. 
kniežacích hrobov. Ide o bohato vybavené hroby, pričom ich bohatstvo pochádza väč-
šinou z Rímskej ríše. Patrili s najväčšou pravdepodobnosťou vedúcej vrstve barbarskej 
spoločnos , ktorá svoje významné postavenie považovala za potrebné zdôrazniť aj 
po smr . Svoju odlišnosť od ostatného obyvateľstva vyjadrovala okrem bohatstva aj 
miestom a spôsobom pochovávania. Kým nižšie postavených jednotlivcov pochovali 
žiarovým spôsobom na veľkých pohrebiskách, kniežacie hroby boli, okrem malých 
výnimiek (nie však zo Slovenska), kostrové a ležali mimo týchto pohrebísk.

Príznačné je, že v kniežacích hroboch sa takmer nenachádzajú zbrane. Jednak pre-
to, že v niektorých boli pochované ženy a jednak sa zdá, že bojovníci boli pochovaní 
na žiarových pohrebiskách.

Na Slovensku sa kniežacie hroby sústreďujú v dvoch časovo užšie ohraničených 
skupinách: v staršej rímskej dobe je to obdobie druhej polovice 1. storočia po Kr. 
a v mladšej rímskej dobe 2. polovica 3. storočia. Najstaršie z nich sa našli na Zohore, 
neďaleko Bra slavy. V roku 1957 pri ťažbe štrku objavili postupne tri kostrové hroby. 
Sú však také bohaté, že ich považujeme za kniežacie. V jednom hrobe sa našli dve 
strieborné čaše a masívny zlatý náramok. Zlaté náramky sa zvykli považovať za sym-
bol najvyššieho hodnostára, preto niektorí bádatelia označujú hrob za „kráľovský“. 
Tento predpoklad umocňujú ež strieborné nádoby a dve strieborné šatové spony.84

Zlaté rímske výrobky na juhozápadnom Slovensku reprezentujú len ojedinelé 
šperky (Zohor, Abrahám, Očkov, Iža, Cífer-Pác). Početnejšie sú nálezy z východného 
Slovenska (Cejkov, Bardejov), najmä zlatý súbor z kniežacieho hrobu v Ostrovanoch, 
ktorý tvoril kalich, prstene, náramok, agrafa (ozdobná spona) zdobená onyxom, ma-
sívny nákrčník s váhou takmer 600 gramov, krásna kolienkovitá spona. K najkrajším 
nálezom tohto obdobia patria šperky z germánskych kniežacích hrobov, napr. zlatá 
spona zdobená granuláciou a filigránom z Krakovian - Stráží.85

Roku 1930 poľnohospodárski robotníci náhodou vykopali v trojmetrovej hĺbke 
v dedinke Vyškovce nad Ipľom poklad strieborných rímskych denárov. Nevedno pres-
ne, koľko ich bolo, odhad je 1200, no zachovalo sa z nich 1056. Predstavujú najväčší 
poklad rímskych denárov na území Slovenska. Je na nich vyobrazený Nero, Vespazián, 
Títus, Domicián, Hadrián a ďalší cisári. V zemi boli mince od druhej polovice 2. storo-
čia.86

Mince nájdeme aj tam, kde by sme to ani nečakali - na kalichu Udalrica de Buda, 
kanonika Alby Julie, ktorý bol vyrobený v rokoch 1504 - 1523, dnes je uložený v ka-
tedrálnom chráme sv. Emerama v Nitre. Vskutku neobyčajná je tá časť tohto kalicha, 
ktorú tvorí 18 zlatých mincí usporiadaných v troch radoch vždy po 6. Spomedzi mincí 
je 15 rímskych aureov a solidov z 1. až 5. storočia, 2 mince byzantské zo 6. storočia 
a jedna dácka minca z 1. storočia pred Kristom. Odborníci podľa posledných troch 
mincí určujú pôvod kalicha do Sedmohradska. Monogram, uvedený na kalichu V (dal-
ricus) C (ustos), umožňuje iden fikovať objednávateľa. Udalric de Buda (presnejšie 
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Udalrico Custos de Buda) bol od roku 1504 až do smr v roku 1523 kanonikom kapi-
tuly Alby Julie. Tam sa aj prvýkrát spomína tento kalich. Bolo to presne v roku 1531. 
Ďalšia zmienka o ňom pochádza z Nitry. Pred plienením protestanstských vojsk Štefa-
na Bočkaja bol na čas ukrytý vo Viedni. Do Nitry ho vrá li roku 1606 za biskupa Fran-

ška Forgáča. Mince, použité vo výzdobe, boli spoľahlivo iden fikované. Uľahčujú to 
panovnícke portréty, ktoré sú obrátené na líce. Iden fikujeme tak napríklad aureusy 
z čias cisárov Hadriána (Rím 118), Vespasiána (Lugdunum 70 - 71), Faus ny (Rím 141 
- 161), ale aj dva z doby cisára Nera (54 - 68). Potom sú tam ešte aureus s portrétom 
Antonia Pia (138 - 161) aureus Galbu (68 - 69), aureus Theodósia II. (117 - 138), solidus 
Marciána (450 - 457), solidus Constan na II. (337 - 340), solidus Honória (395 - 423).87

Do doby, keď hranice Impéria začali ohrozovať Huni, uplynulo dlhé obdobie, keď 
stredné Podunajsko bolo po celý čas uchránené od väčších vojenských konfliktov.
Germáni zaznamenali v 3. storočí nášho letopočtu hospodársky rozmach. Prejavil sa 
hlavne na východe, kde sa ujala výroba kvalitnej keramiky točenej na hrnčiarskom 
kruhu. Majetkové pomery miestnej elity dokumentujú aj kniežacie hroby z Cejkova 
a Ostrovian s unikátnym bohatým sprievodným inventárom.88

Bezprostredný dotyk slovenského územia s an ckou civilizáciou trval štyri storo-
čia. Pre našu krajinu to bol historický a kultúrny prelom, ktorý podstatnou mierou 
poznamenal jej ďalší vývoj. Nasledujúce obdobie sa nieslo v znamení prevratných 
etnických, poli ckých a civilizačných zmien, ktoré pos hli celý európsky kon nent.
Jeho vyvrcholenie začalo klásť základy novej epochy - stredoveku.89

Na javisko európskych dejín vystúpili Huni - príslušníci divých mongolsko - turec-
kých kmeňov zo strednej Ázie. Hunský nápor smeroval k hraniciam Rímskej ríše, do-
bíjal jedno územie za druhým. Rimania, rovnako ako Byzan nci, sa zaviazali pla ť Hu-
nom pravidelný ročný poplatok za status quo. Pravdepodobne aj depot 108 zlatých 
mincí (solidov), vyrazených okolo polovice 5. storočia, pochádzal z týchto zdrojov.90

Expanzia Hunov sa odzrkadlila aj v prílive zlatých výrobkov v Naddunajsku (2 zlaté 
náušnice, nákrčník, tri ozdobné pliešky z 1. polovice 5. storočia v hroboch z Levíc, zla-
té pracky v kniežacom hrobe z Bešeňova). Hoci byzantskí cisári pla li hunským náčel-
níkom za udržanie mieru veľké obnosy zlatých solidov, ich výskyt nie je veľmi početný. 
Dá sa predpokladať, že boli pretavované na výrobu šperkov.

Mince, uložené v hlinenej nádobe, našli v 60. rokoch 20. storočia počas archeo-
logického výskumu v obci Bína. Hunská ríša dosiahla najväčší rozmach za vlády A lu
(vládol v rokoch 434 - 453), ktorý bol vo svojej dobe postrachom pre všetkých su-
sedov. Prítomnosť Hunov je výrazne doložená archeologickými nálezmi v priestore 
medzi dolnými tokmi riek Nitra a Hron. Doložené sú tu sídliskové aj hrobové lokality 
a nechýbajú ani nálezy mincí, ako už spomenutý depot 108 solidov z Bíne.91

Dejiny Hunov sa v strednej Európe uzavreli po roku 451, keď A la vyrazil z Po-
sia na západ. Pod jeho velením sa ocitli aj bojovníci zo slovenského územia. Spolu 

500 000 mužov dosiahlo koncom marca Rýn. Pro tejto armáde sa postavili Rimania 
vedení Ae om Flaviom a ich spojenci Vizigó . V bitke uštedrili A lovým jednotkám 
zdrvujúcu porážku, z ktorej sa už nomádsky vodca nespamätal. Ešte sa pokúsil o ne-
úspešnú inváziu do Itálie, ale počas svadobnej noci náhle zomrel. Kmene, ktoré ovlá-
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dal, povstali a vojsko jeho synov rozprášili. V roku 469 sa Huni stali defini vne minu-
losťou.92

Migrácia Slovanov z ich pravlas v povodí Dnepra a Bugu predstavuje neoddeli-
teľnú súčasť dejín obdobia veľkého sťahovania národov. Jeho príčinou bol tlak ďalších 
etník a najmä rela vna preľudnenosť, v ktorej sa o.i. odzrkadľuje málo produk vne 
poľnohospodárstvo. Expanzia prebehla v dvoch hlavných historicky dokumentova-
ných fázach; v 5. storočí prúd cez južné Poľsko na západ a v 6. storočí južný prúd na 
Balkánsky polostrov.93

Svedectvom prítomnos najstarších Slovanov sú len archeologické nálezy, z ich 
bádania možno na území dnešného Slovenska iden fikovať dve odlišné vývojové 
etapy. Súčasťou avarského kaganátu bola len južná časť, kde sa predpokladá súži e
Slovanov s Avarmi a v tom istom období v severnejších oblas ach trvalo kon nuálne 
slovanské osídlenie. Nálezy šperkov z avarsko-slovanských pohrebísk 7. - 8. storočia 
z južného Slovenska potvrdzujú, že väčšina z nich bola zhotovená z byzantských so-
lidov. Odpor Slovanov voči rozpínavos a násiliu Avarov vyús l k zrážke. K Slovanom 
sa pridal franský kupec Samo a s jeho pomocou Slovania vyhnali Avarov zo svojho 
územia. Tak v roku 623 vznikol pod vládou Sama, ktorého si Slovania vyvolili za svojho 
kráľa, širší slovanský kmeňový zväz. Slovania sa úplne vymanili spod avarskej závislos-

. Samo vládol v ríši, nazvanej po ňom, 35 rokov. Obraz o spôsobe života v tomto čase 
nám poskytujú najmä odkryté pohrebiská, sídliská a hromadné nálezy s rôznorodý-
mi predmetmi. Šperky a ozdoby - náušnice, náhrdelníky – korálky, agrafy, nákrčníky, 
náramky, prstene, sú zhotovené rôznymi technikami. Väčšina náušníc bola z bronzu, 
zriedkavejšie zo striebra a zlata.94

Popri jednoduchších výrobných technikách sa uplatňujú zložitejšie techniky v 
strednej Európe dovtedy cudzorodé alebo výnimočné techniky: vruborez, inkrustá-
cia, tauzia, niello, vykladanie polodrahokamami a farebným sklom, email. An cké 
tradície helénskeho pôvodu sa prelínajú s orientálnymi prvkami.95

Pred 70 rokmi náhodne objavený nález v Zemianskom Vrbovku pod Š avnický-
mi vrchmi patrí dodnes k najpôsobivejším z tohto obdobia. Tvorí ho unikátny súbor 
strieborných predmetov - kalich, misy, náramky, náušnice, byzantské mince, puklič-
ky a polotovar, ktorý vypovedá o obchodných a kultúrnych kontaktoch s Byzantskou 
ríšou v 7. storočí. Šperky a predmety byzantskej proveniencie poznáme aj z ďalších 
nálezísk. Patria k nim bronzové pracky (Bra slava - Devínska Nová Ves), náušnice 
s hviezdicovým ukončením (Virt, Prša).96

Po roku 790 je defini vny rozpad avarskej moci v Karpatskej kotline, o ktorý sa 
pričinil najmä franský panovník Karol Veľký. Tak sa Slovania stali susedmi Franskej 
ríše. S týmto susedstvom a so snahou rozšíriť franský vplyv aj na sever od Dunaja by 
mohli súvisieť pozvania slovanských zástupcov na franské ríšske snemy v prvej štvr -
ne 9. storočia. S rozvojom kultúrno - este ckého vplyvu preniká zo západu aj kresťan-
ské náboženstvo. Misijnú činnosť - a to už od druhej polovice 8. storočia - vykonávali 
franskí, írsko - škótski misionári. Okolo roku 833 útok kniežaťa Mojmíra ukončil vládu 
Pribinu v Nitre. S týmto mocenským zásahom sa zavŕšil štátotvorný proces naddunaj-
ských Slovanov - vznikol veľkomoravský štát ako kľúčová etapa v periodizácii starších 
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slovenských dejín. Franské zasahovanie, ktoré sa jednoznačne prejavilo už v súvislos
so zosadením Mojmíra, sa stupňovalo za vlády Ras slava (846 - 870). Od roku 855
začala séria vojenských výprav pro Veľkej Morave. Popri vcelku úspešnej obrane je 
prirodzená súčasne aj Ras slavova diploma cká pro ofenzíva. Prevratný a trvalý kul-
túrnohistorický význam mal jeho úspešný pokus nadviazať strategické spojenectvo 
s Byzantskou ríšou, skutočnou veľmocou vtedajšej Európy.97

V roku 1957 potešil nález zlatého solidu byzantského cisára Michala III. (842 - 
867), ktorý vyhovel žiados kniežaťa Ras slava a poslal na Veľkú Moravu bratov Cy-
rila a Metoda. Solidus našli pri archeologickom výskume v Mikulčiciach v mužskom 
hrobe. Zomrelý ho mal v ústach. „Minca nie je ani najmenej opotrebovaná, preto 
možno právom predpokladať, že pred vložením mŕtvemu do úst nebola v peňažnom 
obehu“, napísali Bohuslav Hlinka a Pavel Radoměrský. „Peniaz sa teda zrejme nedo-
stal na Moravu prostredníctvom obchodu, ale skôr ako dar. Dokonca azda ako dar 
samého byzantského cisára alebo iného byzantského predstaviteľa nejakému význač-
nému veľkomoravskému veľmožovi, ktorý sa potom dal s ňou pochovať. Byzantské 
pramene poskytujú veľa dokladov o daroch zlatých mincí barbarským náčelníkom 
a ich vyslancom. Zlatý solidus Michala III. patrí k najväčším archeologickým objavom 
a má svetový význam.98

Remeslo, ktoré zanechalo mnoho pamiatok už za Veľkomoravskej ríše, bolo šper-
kárstvo. Vo vyspelých centrách tejto výroby, napr. v Nitre, mali šperky vysokú ume-
leckú úroveň. Ich zhotovovanie predpokladá nielen skúsenosť, ale aj úplné sústrede-
nie sa na túto činnosť, teda trvalé odlúčenie od poľnohospodárstva. V šperkárskych 
dielňach mohli byť sústredení majstri viacerých výrobných odvetví, napr. zlatníci, ko-
votepci a kovolejári. Aj v tomto remeselnom odvetví možno konštatovať spätosť so 
staršími domácimi kovotepeckými a kovolejárskymi tradíciami, ale aj ovplyvňovanie 
umeleckými prvkami a technikami z oblas  iránskej, byzantskej, bavorskej a čiastoč-
ne i franskej.99

V čase trvania Veľkej Moravy a príchodom slovanských vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda, ktorí významným spôsobom oboha li kapitolu v našich dejinách s jej bo-
hatou duchovnou a materiálnou kultúrou, môžeme udalos , súvisiace s chris anizá-
ciou dokumentovať zachovanými pamiatkami hmotnej kultúry. Do obdobia počiatkov 
šírenia kresťanstva spadá závesný krížik z Horných Orešian, pochádzajúci z náhodne 
objaveného hromadného nálezu datovaného do konca 8. storočia.100

Vysoký stupeň dosiahlo najmä umelecké remeslo, ktorého vrchol predstavovali 
jemné, sub lne veľkomoravské šperky (náušnice, prstene, čelenky, gombíky, mnohé 
zdobené jemnou granuláciou). Pri honosných šperkoch zo zlata, striebra, pozlátené-
ho medeného a bronzového plechu sa používala náročná technika (tepanie, filigrán). 
Tieto šperky sa vyskytovali vo vyššej vrstve. Vysoký stupeň dosiahlo najmä umelecké 
remeslo, ktorého vrchol predstavovali jemné, sub lne veľkomoravské šperky (náuš-
nice, prstene, čelenky, gombíky, mnohé zdobené jemnou granuláciou). Používali už 
náročnú techniku (tepanie, filigrán) pre honosné šperky zo zlata, striebra, pozláte-
ného medeného a bronzového plechu, ktoré sa vyskytovali vo vyššej spoločenskej 
vrstve. Tieto rozmanité typy náušníc, príveskov, bohato zdobených gombíkov a prste-
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ňov, nazývame veligradským šperkom a ich pôvod sa hľadá v byzantskom prostredí. 
Z územia Slovenska sú známe napríklad z Bra slavy, Nitry, Bíne a Ducového. Pri ich 
výrobe sa však zlato využívalo v oveľa menšej miere ako v minulos . K najznámej-
ším nálezom patria zlaté hrozienkovité granulované náušnice z Ducového, Sv. Petra, 
Trnovca nad Váhom, Želoviec, zlatý prsteň s kamenným očkom zo Skalice, prípadne 
zlatý súbor z dvoch náramkov, dvoch nánožných kruhov, nákrčníka, náušníc a plieškov 
z hrobu staromaďarského veľmoža zo začiatku 10. storočia zo Zemplína. Ešte dlho 
po pokresťančení Slovenska nemáme zachované žiadne pamiatky spojené s kresťan-
ským náboženským životom.101

Obdobie 10. a 11. storočia označujeme v archeologickej terminológii ako poveľ-
komoravské. Je charakteris cké príchodom nového etnika do Karpatskej kotliny, roz-
padom Veľkej Moravy a formovaním nového štátneho útvaru Uhorského kráľovstva, 
do ktorého bolo postupne včleňované aj územie dnešného Slovenska.

K najbohatším a najstarším hrobom objaveným v Karpatskej kotline patrí kniežací 
hrob v Zemplíne z 10. storočia. V rozmernej hrobovej komore ležali pozostatky mŕtve-
ho, uloženého pôvodne v drevenej rakve. Pochovali ho v slávnostnom odeve, so zbra-
ňami a prílohami, vypovedajúcimi o jeho postavení v spoločnos . Šabľa s rukoväťou 
pokrytou zlatým plechom, strieborná šálka zdobená rytým ornamentom, ozdobné 
zlaté kotúče, zlatý nákrčník, náramky a prstene, ozdobné kovania a pozlátené puklič-
ky, železné strmene a hroty šípov.102

V 10. storočí zaznamenávame postupné premiešanie slovanského a maďarského 
etnika, rozlišovanie je ob ažne - k charakteris ckým ozdobám patrili pletené a tordo-
vané nákrčníky, náramky a prstene, rozličné typy hrozienkových, lunicových i bubien-
kových náušníc, plechové ozdoby šiat, náhrdelníky so sklenými perlami, esovité náuš-
nice a vlasové krúžky, rozmanité typy prsteňov a v 11. storočí i arpádovské mince.103

Základom prosperity stredovekého štátneho útvaru bolo nerastné bohatstvo. 
Oblas s ložiskami rúd sa stali súčasťou kráľovského patrimónia, rovnako ako baníc-
tvo a hutníctvo farebných kovov. Archeológovia skúmali aj viacero lokalít, kde sa od  
11. storočia vyrábalo železo (Komja ce, Levoča, Rákoš).104

Bohatstvo vzácnych kovov tvorilo základ rozvoja umeleckoremeselnej výroby, ob-
chodu a od 11. storočia najmä mincovníctva v Uhorsku. Do 13. storočia sa zlato zís-
kavalo ryžovaním. Ryžoviská sa nachádzali napr. pozdĺž Dunaja, na Liptove, na Považí 
okolo Trenčína, pri potokoch v stredoslovenskom rudnom regióne. Ložiská striebra 
v okolí Banskej Š avnice sa využívali už od 11. storočia, meď dobývali od 13. storočia 
v okolí Banskej Bystrice, neskôr sa stávali známejšími aj gemerské a spišské ložiská.

Väčšina predmetov sakrálneho charakteru bola aj u nás vyhotovená v kláštorných 
dielňach. Zafarbené korpusy procesiových krížov z pozláteného bronzu (Svodín, Boh-
danovce nad Trnavou) patria do okruhu zlatníckych prác, pochádzajúcich z francúz-
skeho mesta Limoges. Od aľ sa v priebehu 12. - 13. storočia dostávali zlatnícke práce, 
najmä povestné emailové výrobky, do celej Európy. Popri procesiových krížoch zá-
padného typu sa objavujú aj drobnejšie náprsné kríže byzantského typu (Bra slavský 
hrad, Mojmírovce) a relikviáre v tvare kríža zo Svätej zeme (Veľká Mača, Nebojsa.)105

Kovotepecké výrobky profánneho charakteru sa dostávali na naše územie prostred-



39

níctvom kupcov, ale mohli ich zhotovovať aj dvorní kovotepci v službách niektorého 
hradného pána. Šperky a ozdoby poznáme z výskumov cintorínov okolo zaniknutých, 
ako aj dodnes stojacich románskych a go ckých kostolov (Dražovce, Bohatá, Sokol-
níky, Kostoľany pod Tríbečom, Svinica, Trnava atď.)106 Od 13. storočia sa už náušnice 
ani vlasové krúžky neobjavujú. Častejšie sa vyskytujú strieborné a š tkové prstene 
zdobené rytými alebo puncovanými znakmi.

Územie Slovenska bolo pomerne bohaté na výskyt drahých kovov, sústreďujeme 
sa predovšetkým na zlato a striebro. Vieme, že približne na 200 miestach sa v histo-
rických dobách zlato ťažilo. Zostali nám aj názvy blízkych lokalít, ktoré hovoria o zlate 
– Zlatno, Zlatník, Zlatníky, Zlatovce, Zlaté, Zlatá Idka, Zlatá baňa, Zlatná na Ostrove  
a ešte celý rad miestnych pomenovaní, roztrúsených po celom Slovensku.107

Zlato sa na Slovensku vyskytuje v troch geologických formáciách. Najstaršia je via-
zaná na „mladoprvohorný“ magma zmus a zahŕňa početné mineralogické výskyty 
a ložiská v Malých Karpatoch (Pezinok, Modra, Pernek), Tríbeči (Zlatno), Považskom 
Inovci, Malej Fatre, Magure, Nízkych Tatrách (Magurka, Nižná Boca, Jarabá, Mýto pod 
Ďumbierom, Medzibrod), Vysokých Tatrách (Kriváň) a Spišsko-gemerskom rudohorí 
(Zlatá Idka, Čučma, Betliar, Kokava nad Rimavicou, Hnúšťa).

Rozhodujúci význam pre dejiny dobývania drahých kovov na Slovensku je mladšia 
zlatonosná formácia spätá s neogénnym („mladotreťohorným“) vulkanizmom, najmä 
v oblas Kremnice, Banskej Š avnice, Hodruše, Novej Bane, Pukanca, v menšej miere 
na východnom Slovensku v Slanských vrchoch (Zlatá Baňa).

Treťou, najmladšou, ale pre praveké dobývanie zlata najdôležitejšou formáciou, 
sú ryžoviská vznikajúce rozrušovaním a premiestňovaním primárnych ložísk prvých 
dvoch formácií. Akumulácia zlata v náplavoch potokov sa stala na niekoľko sícročí 
jediným zdrojom tohto drahého kovu, pretože technika hlbinnej ťažby na našom úze-
mí sa začala uplatňovať až od 13. storočia. Väčšina primárnych ložísk v stredoveku 
bola objavená pro prúdovým ryžovaním v potokoch.108

Z 12. a 13. storočia nie je vôbec jasné, aký je pôvod rôznych pamiatok – či sa do-
stali na naše územie importom, čo sa zdá najprirodzenejšie pre obdobie, keď ume-
lecké a náboženské potreby boli ešte stále obmedzené, alebo či vznikli už prácou sas-
kých baníkov a remeselníkov. Aj táto alterna va je vysoko pravdepodobná, pretože 
môžeme predpokladať ich umeleckú a remeselnú zručnosť, ktorú si so sebou priniesli 
zo svojej pôvodnej vlas . Ich príchod začal v prvej tre ne 13. storočia a usadzovali sa 
predovšetkým na územiach, ktoré boli bohaté na rudy, ide o tzv. banskú kolonizáciu. 
Tu môžeme hľadať vysvetlenie pre pomerne hojný výskyt kovolejárskych aj zlatníc-
kych pamiatok na Slovensku, ktoré sú dodnes zachované v inventároch jednotlivých 
kostolov alebo v múzeách na Slovensku.109

Dopyt po drahých kovov zo slovenských rudných oblas  bol taký veľký, a obchod 
s nimi taký výhodný, že aj napriek obmedzeniam sa naše zlato a striebro dostávalo 
do rôznych čas  Európy. Rozkvet ťažby zlata na území Slovenska nastal v 12. storočí 
a trval až do 19. storočia. Od 13. - 14. storočia sa začalo zlato ťažiť v Magurke, Boci, 
Pezinku a v okolí Košíc. V druhej polovici 13. a v prvej polovici 14. storočia dosa-
hovala priemerná uhorská produkcia zlata až 1000 kg ročne, čo činilo zhruba 80% 
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celoeurópskej produkcie. Na území dnešného Slovenska sa z toho ťažilo 600 kg zlata 
ročne.110

Množstvo vyprodukovaných drahých kovov podnie lo uhorského kráľa Karola Ró-
berta udeliť 17. novembra 1328 Kremnici mestské výsady a založiť tam i mincovňu. 
Baníctvo a mincovníctvo sa potom na dlhé stáročia stali najdôležitejšími výrobnými 
odvetviami v Kremnici. Mincovňa mohla takú dlhú dobu existovať a raziť veľké množ-
stvá zlatých, strieborných a medených mincí len preto, že zmincovávala kovy z celej 
stredoslovenskej banskej oblas . V štvr ne 13. storočia, keď sa v Kremnici začali raziť 
mince a ešte aj dlhší čas potom, mala rozhodujúci význam ťažba zlatých a striebor-
ných rúd z tamojších baní. Postupne sa však kremnické baníctvo dostávalo do krízo-
vých období a hlavnými dodávateľmi mincových kovov boli ďalšie stredoslovenské 
banské revíry.

Hlavným dodávateľom mincových kovov bola od konca 15. storočia Banská Š av-
nica. V roku 1690 sa napríklad vyrobilo z kremnického zlata 8518 dukátov, kým zo 
š avnického až 61175 dukátov. A hoci tento rozdiel kolísal, vo všeobecnos ťažba 
zlata v Banskej Š avnici od 16. storočia vysoko prevyšovala ťažbu zlata v Kremnici. 
Podobne to bolo aj s ťažbou striebra. Dodávky striebra do mincovne v Kremnici v ro-
koch 1582 - 1588 boli podľa jednotlivých banských komôr nasledovné: Banská ko-
mora v Banskej Š avnici 195 456 hrivien, Banská komora v Banskej Bystrici 18 665 
hrivien, Banská komora v Kremnici 5259 hrivien. (1 hrivna je približne 0,25 kg) 111

Nebývalý rozkvet dobývania drahých kovov nastal za vlády Anjuovcov. Súvisí s cel-
kovou hospodárskou poli kou Karola Róberta (1308 - 1342) a jeho syna Ľudovíta Veľ-
kého (1342 -1380). Obdobie ich vlády bolo obdobím poli ckého a hospodárskeho 
rastu, keď sa Uhorsko stalo európskou mocnosťou. Kľúčovú úlohu v tomto vývoji zo-
hral obrovský nárast ťažby zlata, striebra a medi. Slovensko sa spolu so Sedmohrad-
skom stalo rudnou základňou celého štátu. Už Karol Róbert pozýval odborníkov z ce-
lej Európy, hlavne z nemeckých krajín a Čiech, privilégiami podporoval banské mestá, 
vydaním banského regálu zainteresoval ťažiarov na zisku a štátnej pokladnici zabez-
pečoval stály zdroj príjmov. V Banskej Š avnici v rokoch 1531 - 1546 ročne sa vyťažilo 
250 kg zlata.112

Zákaz obchodovania s moslimskými štátmi sa prejavil aj zastavením dovozu znač-
ného množstva zlata z Afriky, čím jeho cena rýchlo stúpla. Túto situáciu špekula vne 
využil Karol Róbert, ktorý zakázal vyvážať nezmincované drahé kovy a stanovil kurzy 
tak, aby mal z toho veľký zisk. Časť vyvážaných drahých kovov, najmä zlata, sa i tak 
dostávala do zahraničia ilegálne. Jedným zo spôsobov falšovania bolo razenie a vývoz 
ťažších mincí. Pri takých podvodoch však mohla zohrať určitú úlohu aj umeleckore-
meselná produkcia. Potenciálnu možnosť pre machinácie tohto druhu predstavovalo 
tzv. voľné zlato a striebro. Nazývala sa tak malá časť vyťaženého kovu z kráľovského 
eráru, ktorou podľa zvykového práva disponovali ťažiari (prenajímatelia baní). Časť 
týchto „voľných kovov“ sa dostávala do rúk zlatníkov. Vyhotovovali sa z nich umelec-
koremeselné výrobky, ktoré sa neraz exportovali i do cudziny. Objem vývozu zlata 
a striebra v podobe predmetov úžitkového umenia nemožno podceniť. Svedčia o tom 
nepriamo i pruské písomné pramene. Spomína sa v nich dovoz zlatých a strieborných 
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nádob a iných predmetov z drahých kovov od nás do pruských miest a od aľ formou 
tranzitného obchodu i do ďalších oblas  Európy. (Anglicko, Holandsko a Rusko).

Podľa záznamu kronikárov, vdova po Karolovi Róbertovi, kráľovná Alžbeta v roku 
1343 odviezla do Neapola 18000 hrivien zlata (vyše 4000 kg) a 27 000 hrivien striebra. 
Alžbeta ich použila na zabezpečenie vlády svojmu synovi Ondrejovi v neapolskom 
kráľovstve.113

Zaplavenie trhu takýmto množstvom drahých kovov (takmer dvojročná produk-
cia zlata v celej Európe) malo za následok prudký pokles jeho ceny, čo pre Uhorsko 
ako dôležitého vývozcu, nebolo výhodné. Podiel Slovenska na celouhorskej ťažbe bol 
minimálne polovičný. Nie je zveličené tvrdenie, že hlavný dodávateľ, Kremnica, bola 
v tomto období jedným z najväčších producentov zlata na svete. Sláva kremnického 
zlata vyvrcholila založením mincovne v roku 1328, ktorá celé stáročia razila najkva-
litnejšie dukáty v Európe, dlho používané ako spoľahlivé pla dlo medzinárodného 
obchodu.114

Technické ťažkos , spojené s prechodom na hlbinné dolovanie, nedostatok kapi-
tálu, ale najmä nestabilná poli cká situácia (turecké vojny, pro habsburgské stavov-
ské povstania, časté morové epidémie), spôsobili stagnáciu a úpadok baníctva v dru-
hej polovici 16. a najmä v 17. storočí.

Neustále útoky Turkov sužovali Európu, stálo to nemálo ľudských obe , ale aj fi-
nancií na organizovanie vojska pro ním, preto v roku 1526 vychádza kráľovské naria-
denie od Ferdinanda I. Habsburského, ktoré prikazovalo odovzdať zlatý a strieborný 
kostolný inventár z jednotlivých kostolov. Predpis nariaďoval roztaviť ho a takto získa-
nú surovinu použiť na razenie peňazí potrebných na výpravu pro Turkom. (Kto sa už 
dnes dozvie, o koľko vzácnych a umelecky hodnotných predmetov šlo – vraj niektoré 
výnimočné predmety neboli roztavené, ale skončili v rukách tých, ktorí mali prístup 
k tomuto fondu a nachádzajú sa vo Viedni.)115

Po konsolidácií spoločensko-hospodárskych pomerov sa situácia zlepšila. Bola ob-
novená ťažiarska činnosť a od prvej tre ny 18. storočia až do polovice 19. storočia 
nastal nový rozvoj rudného baníctva na Slovensku. K nebývalému rozvoju baníctva 
dochádza najmä za vlády Karola VI. (1711 - 1740), kedy sa v banskoš avnickom rud-
nom revíri za rok vyťažilo 600 kg zlata a 23 ton striebra. Rozhodujúcu úlohu v tomto 
období zohrávala progresívna banská veda a technika - skonštruovanie nových ťaž-
ných strojov, zdokonalenie čerpadiel, zlepšenie dopravy a zavedenie nových techno-
lógií úpravy a spracovania rúd, unikátny vodohospodársky systém banskoš avnické-
ho rudného revíru.116

 V Banskej Š avnici sa v polovici 18. storočia vyťažilo priemerne 484 kg zlata 
a 15 500 kg striebra ročne. Ešte v roku 1829 sa v Uhorsku ťažila takmer polovica 
európskej produkcie zlata, 1/3 striebra a 1/6 medi. Z toho na Slovensku 75 % zlata 
a striebra a 70% medi.117

Po 2. svetovej vojne produkovala Kremnica ako jediná zlatá baňa okolo 85 kg kovu 
ročne, čo nemohlo ani zďaleka pokryť náklady. Zatvorenie Kremnických baní pre ne-
rentabilnosť v roku 1971 znamenalo koniec takmer sícročného baníctva zlata na 
Slovensku.118
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V Banskej Š avnici v 17. storočí nastal najväčší úpadok v ťažbe zlata, slovenská 
ťažba sa v ňom znížila na 60 kg zlata ročne. V 18. storočí nastáva konjunktúra po hos-
podárskom oživení, keď sa zaviedla významnejšia mechanizácia. Vtedy v prvej polovi-
ci 18. storočia sa ťažba zlata pohybovala na Slovensku okolo 300 - 400 kg čistého zlata. 
O týchto číslach vieme z literatúry, zo zachovaných písomných fragmentov. Mnoho 
informácií sa získalo aj „náhodne“ pri nečakanom objavení ukrytých pokladov.

 Košický zlatý poklad, nález zlatých mincí z 15. - 17. storočia, našli 24. septembra 
1935 pri kopaní základov pre novú budovu finančného riaditeľstva na Leninovej ulici 
číslo 74. Táto budova bola sídlom Spišskej komory, zriadenej v r. 1565 s pôvodným 
sídlom v Spišskom Štvrtku, potom preloženej do Levoče a napokon, roku 1567 do 
Košíc. Po zrušení komory v nej bolo finančné riaditeľstvo. Robotníci, ktorí narazili pri 
kopaní základov na tvrdý predmet, ani zďaleka netušili, že odkryli jeden z veľmi boha-
tých nálezov zlatých mincí, obsahujúci 2920 kusov, väčšinou dukátov a dvojdukátov, 
tri medaily a zlatú renesančnú reťaz, dlhú 2 m a 14 cm, ktorá vážila 590 g (z toho 
rýdzeho zlata je 584 g) pri rýdzos 990/1000. Mince a medaily sú rýdzos 950/1000
a vážia spolu 10913 g (z toho rýdze zlato 10367 g). Všetko toto bohatstvo bolo ulo-
žené v dvojdielnej medenej schránke. Ich materiálna hodnota je vysoká, no ich nu-
mizma cká hodnota je ďaleko vyššia.119 Košický zlatý poklad je medzi nálezmi zlatých 
mincí na území našej republiky svojím rozsahom druhý. Ležal tu pred nami zahmlený 
dva a pol storočí v pivnici Rákócziovského domu v Košiciach. Prekvapuje skutočnosť, 
že celok, ukrytý r. 1682 pred doby m Košíc Imrichom T , bol zostavený zo sa-
mých dukátov a dvojdukátov. Výnimkou je len Lysimachov statér a anglický ryal. Uni-
verzitná profesorka PhDr. Emanuela Nohejlová-Prátová pracovala v numizma ckom
oddelení národného múzea v Prahe a vydala publikáciu o Košickom poklade. Píše: 
„Mince košického pokladu majú nesmierny význam ako historické pramene. Zverejni-
la mapu mincovní v celej Európe, v ktorých razili mince košického pokladu: Štokholm, 
Kodaň, Amsterdam, Londýn, Toledo, Sevilla, Granada, Turín, Benátky, Štrasburg, No-
rimberg, Aachen, Praha, Berlín, Krakov, Kremnica, Kluž. V košickom poklade sú mince 
z dvadsia ch troch štátov a jedna minca pochádza z an ckého Grécka z rokov 321 
- 281 pred n.l.“120 Celý zlatý poklad bol umiestnený v medenej schránke, ktorá má po-
dobu bochníka. Medzi ozdobami, ktoré sú vyryté na povrchu veka schránky, nájdeme 
jeleňa s listom v tlame, dvoch jednorožcov, psa v skoku, medveďa, sovu, hunyadyov-
ského havrana s prsteňom v zobáku a postavičku hrajúcu na šalmaji. To všetko medzi 
dvoma stromami s konármi a listami.121 Ako na široko roztvorenom vejári predkladá 
nález pestrú paletu mincovných obrazov, väčšinou síce známych, ale v takej rozličnos
a v takom súbore, aký nenájdeme ani v špeciálnych fondoch verejných zbierok. Galé-
ria patrónov krajín, obrnených vladárov, portréty s obnaženými hlavami i s dobovými 
pokrývkami na hlavách, znaky vydavateľov, symbolické alebo vznik mince označujúce 
nápisy i opisy lákali stanoviť ich pôvod.122
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7  Výrobky z kovu a zlata na Spiši od najstarších čias
Eneolit - neskoré obdobie mladšej doby kamennej - zahrňuje približne celé 3. -

sícročie pred n.l., patrí k tým významným epochám pravekého vývoja, v ktorých treba 
hľadať začiatky nových progresívnych zmien. Je to obdobie rozšírenia štandardných 
typov medených nástrojov, šperkov a ojedinele už aj zlatých ozdôb. Pretože sa vyu-
žívala meď na výrobky, toto obdobie sa označuje aj ako medená doba. Územie Spiša 
začína mať z hľadiska ďalšieho vývoja významné postavenie, a to predovšetkým pre 
svoje veľké prírodné bohatstvo.123 

Nepochybne aj tu, podobne ako v iných oblas ach Slovenska, dochádza v sple -
tos etnických pomerov a pohybov k svojráznej kryštalizácii kultúrneho vývoja, ktorý 
vytvoril predpoklady pre nasledujúci prudký ekonomický rozmach, iste aj vďaka ne-
obyčajnému rudnému bohatstvu Spiša. Kovové výrobky sa tu začali postupne objavo-
vať už od najstarších období eneolitu, najmä však na prahu doby bronzovej.124

Hoci zákony, vydané Karolom Róbertom, bránili vývozu zlata z krajiny, nezabránil 
tomu úplne. Napriek tomu s nárastom ťažby dokázal na e časy nahromadiť neu-
veriteľne veľké množstvo zlata a striebra v kráľovskej pokladnici. Z doby bronzovej 
sa v jednom hromadnom náleze v Sp. Podhradí našlo 26 kusov bronzových kosákov 
- 1300 rokov pred n.l. Múzeum v Levoči má vo svojich zbierkach aj ihlice, ktoré sa po-
užívali na pripínanie odevu a prípadne na jeho ozdobu. Je tam aj zaujímavý predmet 
- bronzový drôt zvinutý do špirály, ež akiste ozdoba na odev. Bronzové ihlice z po-

Ihlice - SNM - Spišské múzeum v Levoči    *F2

kladu zo strednej doby bronzovej na Dreveníku, 14. stor. pred n.l. Bohatstvo spoloč-
nos sa postupne zväčšovalo a bolo ho treba chrániť pred nebezpečenstvom zvonku. 
Najpresvedčivejšie to dokazujú mohutné kamenné hradby výšinnej opevnenej osady 
ľudu otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku. Kamenná sídlisková architektúra nie je 
len dôležitým civilizačným kritériom, ale aj výrazom vynikajúcich technických schop-
nos  a zručnos jej tvorcov.125 

Po prvý raz sa v Karpatskej kotline podarilo dokázať aj produkciu zlatých výrobkov, 
a to priamo v osade Spišský Štvrtok. Najväčšie prekvapenie však priniesol výskum 
príbytkov na akropole, kde sídlila spoločensky privilegovaná vrstva, ktorá mala vý-
znamnú úlohu v organizácii života osady, v obchode a v hospodárskom živote celého 
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kraja. V domoch na akropole sa našli početné poklady bronzových a zlatých ozdôb. 
Pôvodne boli uschované v nádobkách na policiach, resp. uložené v kamenných skrin-
kách - akýchsi trezoroch - pod podlahou. V Spišskom Štvrtku - lokalita „Myšia hôrka“, 
sa našiel zlatý náramok - toho času v muzeálnych zbierkach Bra slavy. Ďalší nález 
z neskorej doby bronzovej - neúplný náhrdelník, iba jednotlivé čas - nie je presne 
iden fikovaný. Nachádza sa v levočskom múzeu.126

Ozdoby z doby bronzovej Sp. Štvrtok - SNM-Spišské múzeum v Levoči      *F2

Fragment plechovej ozdoby z okolia Levoče, je skôr svedectvom obchodných kon-
taktov s územím južného Nemecka na sklonku mladšej doby bronzovej (1300 rokov 
pred n.l.) V Podtatranskom múzeu v Poprade sa ež nachádzajú šperky z lokality Sp. 
Štvrtok. 

Osobitnú pozornosť 
si však zasluhujú niektoré 
vzácne výrobky otoman-
skej kultúry zo Spišské-
ho Štvrtku. Je to predo-
všetkým zlatý náramok 
zdobený pôsobivou or-
namen kou - strmou vl-
novkou, vzácna bronzová 
ozdoba so symbolom sln-
ka a dvoma odvrátenými 
štylizovanými levími hla-
vičkami, ale i prekrásne 
bronzové ihlice, prstene, 
srdcovité závesky a veľké Fragment - SNM - Spišské múzeum v Levoči      *F2
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mesiačikovité ozdoby. Cudzie vzory sa nepreberali bezducho, bezo zmeny, boli iba 
impulzom, ktorý podnecoval domácich majstrov k svojskej interpretácii cudzej pred-
lohy domácemu vkusu.127

 Na území Slovenska bol záujem o využívanie surovín už v neolite. V tomto období 
v okolí Veľkého Slavkova bola výrobňa medi, ktorá spracúvala suroviny dobývané vo 
Vysokých Tatrách. Súbežne s meďou sa využívalo aj zlato. Z geologického hľadiska 
možno rozdeliť nahromadeniny tohto kovu na dve základné skupiny - tzv. endogénne 
ložiská, tvoriace sa v istých hĺbkach pod povrchom a exogénne - čiže rozsypové ložis-
ká alebo ryžoviská. Vznikajú rozrušením ložísk prvej skupiny a transportovaním, čiže 
vyplavovaním vodou do potokov.

Zo Spiša poznáme aj ďalšie nálezy, ktoré majú celoeurópsky význam. V nánose 
kultovej studne v Gánovciach, vyhĺbenej do traver nu, našli sa viaceré unikátne pa-
miatky, z ktorých najvýznamnejšia bola železná dýka. (Na základe výsledkov rádio- 

Dýka - Gánovce studňa - Podtatranské múzeum v Poprade     *F4

karbónovej analýzy laboratória v Groningene (Holandsko) možno stanoviť aj vek 
gánovskej studne - 1465 -/+ 35 rokov pred n.l.) Nález železného výrobku v tomto 
prostredí, ďaleko na sever od stredomorských civilizačných stredísk je prekvapujúci, 
podobne ako výsledok chemicko - spektrálnej analýzy, ktorý potvrdil, že železo nie 
je meteorického pôvodu, ale bolo vyrobené metalurgicky. Ide o dovoz až z Blízkeho 
východu. Dôležitá je skutočnosť, že v tomto období sa železo ešte nepoužívalo, ne-
bola ešte známa technológia jeho výroby. Netreba preto nijako osobitne vyzdvihovať 
význam tohto objavu. Dýka mala nepochybne veľkú hodnotu. Cena železa, ako ju 
napríklad uvádza Chamurapiho kódex (1 šekel železa t.j. 8,42 g = 8 šekelov striebra, 
pričom 1 šekel zlata rovnal sa iba 6 šekelom striebra.), svedčí o tom, že v starobaby-
lonskej ríši, ale aj v iných otrokárskych ríšach v Oriente, bolo železo neobyčajne vzác-
ne. V súvislos s gánovským objavom železnej dýky treba preto vyzdvihnúť nielen jej 
vysokú hodnotu, ale i fakt, že po známej Jantárovej ceste prúdili rozmanité výrobky 
od Bal ckého mora do Stredomoria a naopak, a práve na trase tejto starej obchodnej 
cesty bola situovaná i osada v Spišskom Štvrtku ako významné ústredie diaľkového 
kon nentálneho obchodu.128
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V Podtatranskom múzeu v Poprade je nález z Veľkého Slavkova - bronzová seker-
ka, bronzová ihlica a olovená hrivna. Staršiu dobu bronzovú zastupujú bronzové hriv-
ny podobné nákrčníkom z Bušoviec, Spišskej Teplice, ktoré zaraďujeme k predminco-
vým pla dlám.

Sekera s jedným ostrím z okolia Popradu - Podtatranské múzeum v Poprade     *F4

Historicky najvýznamnejšie sú však poklady po zániku otomanskej kultúry (14. 
stor. pred n.l.). Z rozmanitých bronzových výrobkov sú aj také, ktoré majú dekora v-
ny charakter. Bohaté domáce ložiská umožnili rozmach kovolejárstva a kovotepectva, 
preto nie div, že práve na Spiši nachádzame čo do množstva i jednotlivých druhov 
neobyčajne intenzívnu koncentráciu spoločenského bohatstva.

Pestrá škála výrobkov spišských metalurgických stredísk svedčí o dokonalých re-
meselných schopnos ach svojich tvorcov, ktorí s obdivuhodným zmyslom pre krásu 
zhotovovali svoje výrobky aj pre vzdialenejšie oblas .

Stredná doba bronzová sa spája s pilinskou kultúrou, ktorá je zastúpená v múzeu 
v Poprade šperkami - srdcovité závesky, ihlice, náramky, náplecné špirálové kruhy, 
ktoré sa našli v lokalitách Nová Lesná a Matejovce pri Poprade. K najznámejším spiš-

ským náleziskám pat-
rí vrch Dreveník, kde 
sa našli dva bronzo-
vé poklady (14. stor. 
pred n.l.). Sú v nich 
zastúpené rôzne 
ozdoby a šperky, ako 
náramky s neuzavre-
tými koncami, prste-
ne s dvoma ružicami, 
masívne náramenné 
kruhy ukončené ru-
žicou, ihlice na spína-
nie odevov, závesky 
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srdcovitého i lievikovitého tvaru a i. 
Z nálezov na Dreveníku si zasluhujú 
osobitnú pozornosť dve zaujímavé 
bronzové ihlice, ktoré mali pod hlavi-
cou navlečenú jantárovú perlu.129

V Spišskej Belej sa našli tri bron-
zové meče z neskorej doby bronzovej 
(10. stor. pred n.l.), ktoré predstavo-
vali obetný dar vodným božstvám 
v rašelinisku. Okrem liatych predme-
tov sa objavujú aj výrobky s reliéfnou 
ornamen kou tepané z bronzu a rôz-
ne honosné predmety z bronzového 
plechu.130

Meče - Sp. Belá - Podtatranské múzeum v Poprade     *F4

V Poprade - Veľkej sa našiel 
hromadný nález zbraní - 8 mečov. 
Tieto meče sú nielen ukážkou 
majstrovského zvládnu a tech-
niky odlievania, ale i svedectvom 
o umeleckých schopnos ach ich
tvorcov, o bohatstve a pestros
použitých výzdobných mo vov.

Obdobie staršej doby železnej 
(r. 700 - 400 pred n.l.) je v zna-
mení kolonizácie Spiša ľudom 
púchovskej skupiny. Čo však zna-
mená ľud púchovskej kultúry? 
Kel osídlili od strednej a predo-
všetkým mladšej doby latentnej 
územie Spiša, a vtedy sa zmiešali 

Meče - hromadný nález Poprad - Veľká 
Podtatranské múzeum v Poprade     *F4
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so starousadlíkmi a vytvorili svojráznu púchovskú kultúru. Ľud púchovskej skupiny 
budoval si na Spiši svoje osady. Nápadná je intenzita osídlenia v oblas Vysokých 
Ta er. Nové archeologické výskumy poodhalili clonu aj nad týmto obdobím na pra-
hu včasnej doby dejinnej. S ľudom púchovskej kultúrnej skupiny treba dávať do sú-
visu najmä intenzívnu ťažbu a spracúvanie železnej rudy. Neobyčajná koncentrácia 
zvyškov železnej trosky v haldách pozdĺž potokov od Veľkého Slavkova až po Starý 
Smokovec objasňuje spôsob života a zamestnanie obyvateľov Vysokých Ta er. Okrem
roľníckych a pas erskych rodov sa časť obyvateľstva zaoberala ťažbou železnej rudy 
a spracúvaním železa. Bohaté ložiská železnej rudy na Spiši a ich intenzívna explo-
atácia v tomto období umožnili ďalšie urýchlenie spoločenského pokroku, masovú 
výrobu a rozšírenie rôznych druhov železných výrobkov.131

Z obdobia laténskej kultúry sa v Podtatranskom  múzeu v Poprade nachádzajú 
laténske spony, náramok, bronzová prilba mannheimského typu. Vďaka rozsiahlym 
systema ckým výskumom, ale i náhodným objavom, pribúdajú každoročne početné 
nálezy, ktoré ako významné historické pramene dopĺňajú mozaiku našich vedomos  
a menia postupne predstavy o dejinách Spiša. Tento prekrásny kraj Slovenska, s mno-
hými vzácnymi historickými pamiatkami stredoveku a novoveku, ktorý obdivujú mno-
hí návštevníci z celého sveta, má aj svoju dávnu históriu, ktorá siaha až do praveku.

Podtatranské múzeum v Poprade vlastní vo svojich zbierkach aj strieborné min-
ce. Z obdobia 350 rokov pred n.l. je keltská minca Athéna Alkis: averz - mo v bohy-
ne Athény, reverz – mo v bojovník Alkis. Minca bola nájdená 1977 v lokalite Burich 
– Veľký Slavkov. 

Keltská minca Aténa - averz, reverz - Podtatranské múzeum v Poprade     *F4

V 2. storočí pred n.l. dochádza k postupnému prenikaniu keltských skupín aj do 
severnejších oblas . Jednou z príčin silnejúceho tlaku bol záujem o železnú rudu. 
Zmiešaním domácich a keltských prvkov vzniká osobitý kultúrny prejav, ktorý arche-
ológovia nazývajú púchovskou kultúrou. Púchovské centrá sú známe aj razbou strie-
borných mincí, na ktorých sa v rôznych variantoch objavuje mo v koňa. Za aľ najpo-
četnejšie nálezy mincí máme z hradiska v Janovciach - Machalovciach.132
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Ku koncu 1. storočia pred n. l. nachádzame i na Spiši keltské mince, ktoré sa tu 
s najväčšou pravdepodobnosťou aj razili. Svedčí o tom skutočnosť, že ide o dosiaľ ne-
známe typy mincí, ktoré síce napodobňu-
jú importované keltské razby, líšia sa však 
od nich svojskými vyobrazeniami (Spišský 
hrad). Osobitnú pozornosť si preto zasluhu-
jú nielen keltské, ale aj rímske mince, ktoré 
sa začínajú v tomto prostredí postupne ob-
javovať (Spišský hrad).133

Na Spišskom hrade sa našla strieborná 
keltská minca, neznámeho typu (1. storočie 
pred n.l.). Averz zobrazuje koňa, reverz je 
bez obrazca, iba vypuklina.

Z doby rímskej sa pod Spišským hradom 
na traver novom masíve, kde sa hrad rozkla-
dá, našiel unikátny nález - dve jaskyne: Pod-
hradská a Temná (uvádza archeológ Soják).

V rokoch 2002 - 2004 uskutočnili jas-
kyniari v Temnej jaskyni systema cký 
prieskum a objavili ďalších asi 60 m ťaž-
ko prístupných jaskynných chodieb, ktoré 
dosiaľ neboli opísané a pravdepodobne 
neznáme. Na konci novoobjavených čas , 
v úzkej a ťažko prieleznej pukline spozoro-
vali ľudské kos a pri nich v koženom oba-
le 15 skorodovaných mincí. Po zozbieraní 
kos  postupne našli ďalšie 4 mince. Súbor 
rímskych mincí obsahuje razby cisárov Ve-
spasiána až Sep mia Severa, z rokov 72 - 73 
až 193 - 194 (časové rozpä e 121 rokov). 
Značne ošúchaný povrch väčšiny mincí 
svedčí o tom, že boli dlhšie používané ako 
obeživo. Všetky mince predstavujú strie-
borné denáre z mincovne v Ríme. Mince 
z Temnej jaskyne pravdepodobne predsta-
vujú majetok miestnej kmeňovej aristo-
kracie, alebo boli vlastníctvom jednotlivca, 
najskôr kupca.134

Napokon v najmladších etapách vývoja 
púchovskej kultúrnej skupiny okrem rím-
skych mincí silnie i prílev výrobkov (predo-
všetkým bronzových spôn), ktoré už treba 
dávať do súvisu s vplyvom rímskej civilizá-

Keltské mince Spišský hrad 
SNM- Spišské múzeum v Levoči    *F2
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cie. Aj na Spiši sú to vzácne importy zo západných provincií rímskej ríše, ktorej sever-
nú hranicu tvorí Dunaj (limes Romanus).135

V Spišských Vlachoch objavili ešte v 19. storočí poklad 60 strieborných Hadriáno-
vých mincí.

V roku 2005 pri výstavbe priemyselného parku v Poprade - Matejovciach na-
razili v hĺbke 5 m na hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po 
Kr. Hrobka, pôvodne akiste s navŕšenou zemnou mohylou, predstavuje jedinečné 
dielo, dokumentujúce prekvapujúcu zručnosť dávnych tesárov a iných remeselní-
kov. Vnútri zrubovej komory spočívala hrobová komora s pochovaným zosnulým. 
Vnútorný sarkofág bol rozdelený priečkami zapustenými do drážok. Prekrývala ho 
sedlová strecha s trojuholníkovými čelami, spájaná na spôsob kazetového stropu, 
rovnako ako dlážka. Škoda, že hrobku vykradli krátko po pohrebe. Dokladá to cel-
ková nálezová situácia i nálezy vykrádačov vnútri hrobky - tri drevené lopaty, že-
lezná motyka a sekera, zvyšky ohnísk a fakieľ. Zo zomrelého, podľa antropológa 
20 - 25 ročného mladého muža s predpokladanou výškou 172 cm, veľa nezvýšilo, 
iba niekoľko článkov prstov, stavcov a rebier. Bol pravdepodobne oblečený v ho-
nosnom rúchu s prelamovanými koncami a lemami, koženými pásikmi a remien-
kami, bohato vyšívanom zlatými niťami. Vnútri hrobky sa našlo bronzové vedro, 
strieborné šidlo s drevenou rúčkou, nožnice, bronzový hrot šípu, osem hlinených 

nádob a drevený mobiliár. Výnimočným nálezom 
je zlatá neskororímska minca, prerobená na záve-
sok. Prívesok mince rímskeho cisára Valensa po-
chádza z r. 375 po Kr. Tento unikátny nález datu-
jú výsledky rádiokarbónovej analýzy organických 
zvyškov a uvedený nález zlatej mince predstavuje 
solidus Valensa (364 – 378), ktorý bol vyrazený 
v mincovni Trevír (Trier) v 2. období mincovania, 
teda v dňoch 24. 8. 367 - 17. 11. 375 (RIC IX, s. 17 
- č. 17e.) Táto hrobka z Popradu - Matejoviec je 
jedinečná svojho druhu v Európe.136

V roku 1963 pri prehlbovaní pivnice v rodinnom 
dome v Lomničke okres Stará Ľubovňa, v hlinenom 

džbániku sa našlo 800 - 1000 kusov strieborných mincí. Z nich niečo vyše 50 kusov sa 
dostalo do zbierok múzea v Poprade. Mince možno rozdeliť do troch období – obdo-
bie vlády: 

Mateja I. Korvina (1458 - 1490),
Vladislava II. (1490 - 1516),
Ľudovíta II. (1516 - 1526).
V Spišskej Teplici 1967 sa našiel poklad strieborných mincí. V glazúrovanej nádobe 

bolo ukrytých 60 kusov strieborných mincí. Najstaršie sú zo 16. storočia a iné zo 17. 
storočia. Je to dokladom rozvinutého obchodu na tzv. Poľskej ceste, pretože prevahu 
majú práve poľské mince.137

V Ba zovciach 1992 sa pri stavbe rodinného domu objavili tri strieborné denáre 

Prívesok - Podtatranské múzeum 
v Poprade     *F4
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zo 17. storočia. Mince boli vyrazené v mincovni v Kremnici. Jeden denár je v averze 
s mo vom deleného uhorského š tu, reverz s mo vom Madona s dieťaťom. Ďalšia 
minca - strieborný denár Mateja II. 1620 a druhý denár Ferdinanda II. 1630 - 1636.

V roku 2009 sa našiel v centre Spišskej Novej Vsi, na dnešnej Letnej ulici č. 72 
v pivničných priestoroch budovy nález, bola to zlatá minca (údajne ich tam bolo viac), 
vložená ako stavebná obe na spolu s kosťami sliepky domácej do nádoby, ktorú za-
murovali v stene. Predstavuje azda najstarší nález takto použitej mince na Slovensku 
a zároveň druhý exemplár takéhoto typu mince v rámci nášho územia. Ide o uhorský 
florén Ľudovíta I. (1342 - 1382) z rokov 1342 - 1353, typ Huszár č. 512. Na averze je 
zobrazená florentská ľalia, opis je + LODV-ICI.REX. Na reverze je postava sv. Jána Krs-

teľa s opisom S.JOHA-NNES B, na konci opisu je koruna. Minca je reprezentačnou 
ukážkou, také florény sa razili v Budíne či Kremnici.138

Z lokality Jánovce - Machalovce, okr. Poprad, 
pochádza keltská tetradrachma - strieborná - 
averz s mo vom koňa , reverz - vypuklina.

Folkmár, okr. Gelnica - zlatý poklad - 23. 
apríla 1992 pri rekonštrukcii starého rodinného 
domu, traja robotníci pri výkope jamy pre žum-
pu v priestore niekdajšej studne narazili v hĺbke 
asi 50 cm na malú hlinenú vypaľovanú nádobku 
baňatého tvaru so šokujúcim obsahom zlatých 
mincí. Nález sa zachoval v úplnos len vďaka 
rýchlemu oznámeniu pracovníkom Východoslo-
venského múzea, ktorí ho za účas polície pre-
vzali a odborne spracovali. Obsahoval iba 65 ku-
sov dukátov zo začiatku 15. storočia až po 40-te roky 16. storočia. Patrí medzi jeden 
z najvýznamnejších nálezov na Slovensku. Jeho numizma ckú hodnotu neobyčajne 
zvyšuje skutočnosť, že obsahuje razby v slovenských nálezoch zriedkavé, ako sú mince 
slovenského magnáta Jána Zápoľského či salzburského arcibiskupa kardinála Mathe-
usa Langa von Wellenburg. Z celkového počtu je 55 uhorských dukátov ôsmych pa-
novníkov (Žigmund I., Vladislav I., Ladislav V., Matej Korvín, Vladislav II., Ľudovít II., 
Ján Zápoľský, Ferdinand I.) vyrazených v pia ch mincovniach (Kluž, Košice, Kremnica, 
Sibiň, Veľká Baňa) a 10 mimouhorských dukátov pochádzajúcich z Rakúska (Tyrolsko, 
Salzburské arcibiskupstvo a Sliezsko, Müstenberg, Olešnice, Reichenstein). Najvzác-
nejšia a najstaršia razba je dukát Žigmunda I. Luxemburského (1387 až 1437), rímsko-
nemeckého cisára, kráľa uhorského a krátko i kráľa českého (1436 - 1437). Žigmundov 
dukát bol razený v období rokov 1387 až 1401 mincovňou v Košiciach značkou ľalia 
- ľalia za komorských grófov Jakuba a Kris ána. Tento dukát patrí medzi vrcholné ume-
lecké diela tej doby.139

 V múzeách Spiša sa nachádzajú okrem mincí aj fragmenty ozdôb, ktoré boli sú-
časťou odevov v 14. - 17. storočí. Tieto drobné ozdoby boli prišívané na tex l. Majstri
ich vyrábali lisovaním z  tenkého medeného plechu, zväčša mali stredovo symetrické 
prevedenie vo forme štvorlístka alebo ružice. 

Keltská minca - SNM 
Spišské múzeum v Levoči     *F2
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Menší súbor dukátov z obdobia grošovej meny sa našiel v Bystranoch, okr. Spišská 
Nová Ves. Mince boli objavené pri kopaní ryhy na odvod dažďovej vody za stodolou 
a rodinným domom č. 59, údajne uložené v hĺbke 1 m, zlepené hlinou do valca. V ro-
ku 1957 sa našlo 8 ks, o štyri roky neskôr ešte jeden exemplár. Nepatrné zvyšky fa-
rebného kovu umožňujú predpokladať, že pôvodne boli uložené v kovovej schránke. 
V roku 2002 sa z tohto súboru podarilo zdokumentovať štyri exempláre, ostatné sú 
nezvestné, resp. zničené. Zo zachovaných mincí sú tri uhorské a jedna talianska. Prvú 
skupinu reprezentuje jeden dukát Márie (1382 - 1387, 1395) z predpokladanej min-
covne v Košiciach a dva dukáty Žigmunda (1387 - 1437) z rokov 1387 - 1401 a 1404 
- 1405, druhú skupinu zasa zecchino patriace benátskemu dóžovi A. Dandolovi (1341, 
resp. 1343 - 1354) s čiastočne skomoleným opisom.140

Posledným súborom zlatých mincí zo Spiša je poklad zo Spišskej Belej v okrese 
Kežmarok. Objavili ho v roku 1938 pri kopaní základov na Zimnej ulici č. 25. V hlinenej 
nádobe sa pôvodne nachádzal väčší počet exemplárov, z ktorých do dnešných dní veľa 
nezostalo (okolo 26 ks). Z nich bolo 7 uhorských dukátov a 12 strieborných toliarov 
(Brandenburg, Čechy, Mansfeld, Sasko, Tirolsko, Wür emberg) - časť exemplárov sa 
medzičasom stra la. Sedem zlatých mincí Ferdinanda I. (1526 - 1564) zastupujú du-
káty z rokov 1528, 1546, 1559, 1557, 1561 a 1562. Poklad tvorí chronologicky uzavre-
tý celok, datovaný medzi roky 1539 -1583. Uložený je v Mestskom múzeu v Bra slave
a v SNM v Bra slave.141

V múzeu v Levoči sa nachádzajú mincové kotúčiky a strížky zo začiatku 18. storo-
čia, objavené boli pri archeologickom výskume na Spišskom hrade. Tzv. strížky z me-
deného plechu s nega vmi mincových kotúčikov sú archeologickým dokladom, ktorý 
svedčí o niekdajšej minciarskej, resp. peňazokazeckej činnos . Svojím atypickým tva-
rom aj rozmermi zodpovedajú minciam, ktoré v povstaleckom období 18. storočia 
nechal raziť Fran šek II. Rákoci. Jeho prívrženci sa zmocnili Spišského hradu a držali 
ho vo svojej moci v rokoch 1703 - 1710. Pozornosť si zasluhuje údaj z roku 1700, kto-
rý hovorí, že prevezené boli nástroje košickej mincovne do úschovy na Spišský hrad. 
Archeologické nálezy naznačujú, že eto nástroje boli na hrade aj používané.142

Archeológia pomáha doplniť postupne mozaikový obraz o minulos Spiša. Na 
svetlo sveta sa vďaka nej dostali predmety, ktoré ilustrujú zručnosť predkov žijúcich 
na tomto území, ich zvyklos pri pochovávaní, ale aj obchodné kontakty.

Ďalším prameňom poznania a odhaľovania minulos sú písomné záznamy, tes-
tamenty, kráľovské výnosy a zákony. Z nich sa dozvedáme už konkrétne mená osôb, 
ktoré zohrali svoju významnú úlohu pri pozdvihnu  životnej a kultúrnej úrovne na 
území Spiša. 

Na území Spiša bola v prvej polovici 14. storočia činná dielňa bratov Gálovcov 
(Konrád, Ján, Mikuláš) v Spišskej Novej Vsi. Počas vlády Anjouovcov sa toto mesto 
často spomína v histórii týchto odborov umeleckého remesla. Gálovci boli povolaní z 
Talianska kráľom Ľudovítom Veľkým (1342 - 1382). Z ich dielne sa odlial zvon do uhor-
ského Vyšegradu, vytvorili tu kovolejársku dielňu a s ich prácami sa stretávame v celej 
spišskej oblas a často i ďaleko za hranicami (v Poľsku v Krakove, zvon zo Strabského). 
Táto dielňa bola činná až do 16. storočia, sústreďovala sa na lia e zvonov a krs teľníc.
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Z hľadiska vývoja výtvarnej formy sa ešte bohatším javí zlatníctvo stredoveku. 
Jeho rozkvet bol podmienený ež baníckym rázom stredovekej kolonizácie Slovenska 
a remeslo, sústredené zo začiatku v novovznikajúcich banských mestách, sa postup-
ne organizuje do cechov. Je to iba dôkazom toho, ako produkcia rástla aj po stránke 
kvan ta vnej.

Pokiaľ ide o Spišskú Novú Ves, jej slávne meno stojí na Slovensku na začiatku ako 
v kovolejárstve, tak aj v zlatníckom remesle. Zaslúžil sa o to sám kráľ Karol Róbert 
z Anjou, ktorý povolal z Talianska majstrov Petra a Mikuláša Gallicusa, aby pracovali 
pre neho. Je známe, že Peter Gallicus okolo roku 1330 vytvoril pre tohto kráľa z ro-
du Anjou pečať. Slohovo čistá práca, technicky bravúrne zvládnutá jasne ukazuje, 
že majster prišiel už ako hotový umelec. Dá sa povedať, že Gallicusovci, pôsobiaci 
rovnako v Sp. Novej Vsi, boli podobne ako Gálovci v odbore kovolejárstva skutočnými 
zakladateľmi umeleckého zlatníctva na Slovensku.

Okrem mestských a cirkevných peča  sa stredoveké zlatníctvo vyčerpávalo skoro 
bez výnimky na objednávkach, ktoré mu dávala cirkev. Bola to požiadavka kultových 
predmetov, ktoré s rastúcim bohatstvom a sociálno - poli ckým významom objedná-
vateľov dovoľovali umelcom stále väčšie rozpä e výzdobnej fantázie. Dekor na ich vý-
robkoch nadobúdal stále väčšie uplatnenie pri riešení celkového tvaru predmetu. Zo-
stali nám tu pamiatky v prvom rade  pre použi e pri bohoslužbách - kríže a pacifikály, 
potom cibóriá a kalichy, nakoniec monštrancie a relikviáre. Pretože v stredoveku bola 
veľmi rozšírená úcta k ostatkom svätých, bola aj dôvodom k bohatej produkcii práve 
týchto predmetov kres-
ťanského kultu.

Tvar a ozdoba – čiže 
dekor na jednotlivých 
predmetoch sa rozví-
jal v medziach, daných 
ich funkciou. Dekor ur-
čoval základnú formu 
predmetu. Táto forma 
sa neporušila ani ne-
skorogo ckou rozvinu-
tou dekoráciou. Určitá 
prirodzená konzerva-

vnosť stredísk prispievala k pridržiavaniu sa tradičných foriem až do konca stre-
doveku. Sloh a technika tejto výzdoby súvisí však u všetkých predmetov s celkovým 
umeleckým názorom stredoveku ako sa v rozpä  od štrnásteho do konca šestnásteho 
storočia vyvíjal a v umeleckom remesle odrážal.

Zo začiatku bola výzdoba rytá, pri bohatších pamiatkach pracuje sa s emailom, kto-
rým sa vyznačujú prevažne zachované pamiatky až do začiatku pätnásteho storočia. 

Email, ktorý od začiatku pozorujeme na zlatníckych pamiatkach, zachovaných na 
Slovensku, sa vyvinul v pätnástom storočí na techniku veľmi náročnú, ale aj pôsobi-
vú. Emailom sa okrem farebnos a obrazcov vyjadrovala aj písomne myšlienka či od-

Email - výzdoby, konvica - ev. kostol Levoča     *F8
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kaz. Na kalichu sa v rotuliach umiest-
ňovali majuskulové písmená, ktoré ob-
vykle tvorili meno MÁRIA alebo JESVS.  
V 15. storočí sa email postupne sústre-
ďuje na výzdobu nohy, čiže základne, 
a spodnú časť kupy, čiže čaše kalicha. 
Tvorí sa na nej zvláštny samostatný 
kôš, v ktorom je kupa - čaša - osadená 
a ozdobuje sa emailom už s konkrét-
nym odkazom či myšlienkou. Objavu-
je sa kve nová výzdoba, zriedkavejšia 
je geometrická dekorácia, ba nechýba  
ani dekorácia figurálna. Farebná škála 
je najprv teplá, neskôr chladná, v kto-
rej chýba červená, hnedá a čierna.

K emailu pristupuje ako ďalšia 
výzdobná technika filigrán bunkový 
a presekávaný, tvoriaci z  kalicha často 
dokonalú krajku, z bohatých mo vov 
geometrických tvarov, rastlinných ale-
bo i figurálnych ako na kalichu farského 
kostola sv. Egídia v Poprade, v  ktorého 
šies ch lalokoch nohy sú lovecké výja-
vy (momentálne sa nachádza v kostole 
Poprad - Veľká).

Najpozoruhodnejším obohatením 
výzdoby kalichov a monštrancií bolo 
uplatnenie plas ky. Na kalichu uplat-
ňuje sa filigránska plas ka na nodu-
se - orechu, ktorý sa mení na bohatú 
architektúru kaplniek a ník (zo slova 
„nika“) s kružbami a vimperkami, do 
ktorých sú umiestnené jednotlivé po-
stavy svätcov a svä c. Pretože mon-
štrancie bývajú vyššie a aj mohutnej-
šie ako kalichy, mohol sa tento prvok 
architektúry na noduse - orechu - ešte 
výraznejšie rozvinúť. Monštrancie boli 
koncipované ako prierez trojloďovou 
go ckou stavbou chrámu, čo bolo ďal-
šou príležitosťou k plas ckej výzdobe. 
(viď monštranciu z Poprad - Veľkej, Sp. 
Novej Vsi, St. Ľubovne...)143

Detail - kalich Poprad Veľká      *F8

Nodus s nikami - monštrancia Poprad Veľká    *F8
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8  Umelecké remeslá na území Slovenska 
Slovanské kmene si v podunajskej nížine svoje územie a existenciu uchránili víťaz-

stvom franského kupca Sama nad Avarmi (623) a po konečnej porážke Avarov za Karo-
la Veľkého (791 - 803 avarská vojna) rozvinuli naplno hospodársky, poli cký a kultúrny 
život na Veľkej Morave. Kultúra sa rozvinula (9. storočie) s väčším prispením aj s prí-
chodom sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov z Byzancie (863), po poli ckej
konsolidácii veľkého štátu. Vytvorili sa aj podmienky pre vznik cirkevnej architektúry 
a umeleckých remesiel na vysokej úrovni. Na našom území sa udomácňovala čiastoč-
ne importom byzantskej umelecko-remeselnej produkcie, ako to dokladajú viaceré 
nálezy byzantských prác. V tomto smere bola dôležitá aj práca domácich remeselní-
kov, ktorí zhotovovali výrobky podľa byzantských predlôh na panstvách kmeňových 
kniežacích slovanských hradov alebo v rámci potrieb reholí súvisiacich s kresťanskou 
misijnou činnosťou.

Z početných predmetov remeselnej 
výroby Slovanov môžeme sledovať vý-
voj umeleckých foriem a určiť aj jeho 
osobitnos . Vo výrobe umeleckoreme-
selných predmetov z keramiky, dreva, 
tkáčskych výrobkov i šperkov sa uplat-
ňovali predovšetkým funkčné tvary. 
V domácej výrobe sa značne rozvinula 
výroba šperkov, ktoré sú z umelecké-
ho hľadiska veľmi zaujímavé svojimi 
tvarmi i výzdobou. Krásne a hodnotné 
šperky sa vyrábali v centrálnych čas-

ach Veľkej Moravy (Mikulčice, Nitra) 
a menej náročné šperky pre pospolitý 
ľud v dielňach ľudových majstrov. Te-
pané kovania a nákončia z pozláteného 
alebo postriebreného plechu, lunicové 
náušnice, náramky s rozšírenými kon-
cami a iné, boli najviac používanými ozdobnými predmetmi. Honosné kovotepecké 
nákončia s reliéfnou výzdobou na lícnej strane s rytou figurálnou alebo rastlinou vý-
zdobou na rube pochádzali z oblas mikulčického centra (9. storočie). 144

Zaujímavú ornamen ku mali i kovotepecky vyrobené duté gombíky zo zlatého 
alebo strieborného plechu, ozdobené palmetami a štylizovanými mo vmi vtákov. 
V kovolejárskom umení, ktoré sa rozvíjalo v Karpatskej kotline na začiatku 9. sto-
ročia, sa stvárňovali rôzne figurálne, zvieracie i rastlinné mo vy. V nich nastávala 
premena od predchádzajúcej výzdoby geometrického charakteru k naturalis ckému 
zobrazeniu.145

Mo vy s vegeta vnymi prvkami výzdoby a ľudské masky sa objavovali najmä na 

Šperk - Múzeum Spiša - Sp. Nová Ves      *F8
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honosných ostrohách vyrobených kovolejárskou technikou (tzv. blatnicko-mikulčický 
horizont, 9. storočie).

V slovanskej výzdobe umelecko-remeselných predmetov sa s obľubou uplatňo-
vali kombinácie rôznych techník, ktoré ešte viac zvyšovali umelecký efekt výtvoru, 
napríklad pozlátený vruborez a i. Slovanské šperkárstvo používalo aj rôzne techniky 
emailu: priehradkový, jamkový, email s drôtenou obrubou a v niektorých prípadoch 
aj email reliéfny. Výrazovo veľmi pôsobivými sa stali techniky filigránu a granulácie, 
ktoré patrili k najznámejším a najnáročnejším umeleckým formám realizácie výzdoby. 
Možno povedať, že ktorýkoľvek odbor ľudskej činnos dosahoval u Slovanov vysokú 
úroveň a vkus, prejavoval náročnosť staroslovanskej spoločnos , zručnosť jej reme-
selníkov a majstrov. Ovládali aj veľmi zložité techniky (napr. zlaté filigránove náušni-
ce, pozlátené strieborné nákončia vykladané polodrahokamami s figurálnym alebo 
ornamentálnym dekorom, početné typy šperkov, pozlátené ostrohy a i.) ako príklady 
použi a ornamentu, ktorý sa spolu so svojím rýdzo funkčným poslaním usiluje o de-
kora vnu pôsobivosť úžitkových predmetov. To všetko predstavuje úžitkovú tvorbu 
vysokého umeleckého zámeru.146

Remeselníci patrili v tomto čase k panstvám kmeňových kniežac ev slovanských 
hradov a pracovali v osídlených remeselníckych osadách pri hradoch. V rozvoji re-
mesiel a ich umeleckých foriem zohrala dôležitú úlohu kresťanská misijná činnosť, 
zastupovaná na našom území najskôr sv. Cyrilom a Metodom. S ňou súvisela potre-
ba rozličných predmetov spojených s bohoslužobným kultom, ktoré si vyžadovali aj 
primeraný stupeň výtvarného spracovania. Z toho dôvodu sa časom rozvinuli tvorba 
kníh, knižná väzba, knižná maľba, murované kostolné stavby, nástenná maľba, tvorba 
krížov, kalichov, relikviárov, omšových kníh a pod. Umelecké práce tohto druhu boli 
na naše územie importované. Ich prostredníctvom sa na našom území šírili byzantské 
prvky priamo za činnos vierozvestov sv. Cyrila a Metoda alebo nepriamo, prostred-
níctvom cirkevných stredísk.147

Invázia maďarských kmeňov a pokračujúca expanzia kresťanstva zo západnej Eu-
rópy priviedli po krátkej histórii prvého spoločného slovanského štátu k jeho náhle-
mu zániku. Silný nápor maďarských kmeňových jazdeckých vojsk (903 - 907), ako aj 
vnútorné rozpory po smr Svätopluka, spôsobili zánik Veľkej Moravy. Slovanské oby-
vateľstvo sa rozdelilo na dve historické skupiny Čechov, ktorí si utvorili v 10. storočí 
samostatný národný štát a  Slovákov, ktorí sa začlenili do celku stredovekého feudál-
neho Uhorska. Od 10. storočia viedla medzi dvoma nezávislými územiami deliaca lí-
nia, ktorá sledovala odlišné vývojové tendencie, prichádzajúce do týchto krajín z rôz-
nych smerov vzhľadom na ich zemepisnú polohu i poli cké začlenenie. Úzky kontakt 
Čechov s Nemeckom a podmanenie Slovenska Maďarmi mali pre oba národy veľké 
dôsledky.148

Rozvoj feudalizmu, rast moci panovníkov a Cirkvi vytvorili podmienky pre rozvoj 
cirkevnej aj svetskej architektúry. Kláštory sa stali kolískami knižného i nástenného 
maliarstva, sochárstva i umeleckého remesla, ktoré ovplyvňovali dôležité strediská 
európskej románskej kultúry. Vládnuce vrstvy si rôzne predmety, najmä luxusného 
charakteru, dovážali (13. - 15. storočie) z Rakúska, Nemecka, Talianska, prípadne 
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z Čiech a Moravy. S rozvojom domácich remesiel a umeleckoremeselnej práce dovoz 
prestával a postupne ho nahradzovali výrobkami domácich remeselníkov (14. - 15. 
storočie).149

9 Katolícka cirkev ako veľký odberateľ 
     a podporovateľ umenia

Služby remesiel štedro využívala najmä katolícka cirkev, ktorá hromadila veľkú 
časť bohatstva krajiny. Umeleckoremeselnú prácu využívala na nákladné dekorovanie 
cirkevných objektov a priestorov, v ozdobovaní kostolov, vo výrobe sakrálnych pred-
metov rozličného druhu a funkcie.

Z toho dôvodu je na území Slovenska veľké 
množstvo umeleckých pamiatok, ktoré svojou vy-
sokou úrovňou dokumentujú nielen oficiálne eu-
rópske kultúrne prúdy, ale nie zriedkavo aj domáce 
tradície a osobitos súvisiace s domácim spôso-
bom života.

Ak bola katolícka cirkev veľkým odberateľom 
zlatníckych výrobkov a podporovateľkou umenia, 
malo to predovšetkým zvýrazniť mystériá, ktoré 
v liturgii sa slávili. Išlo predovšetkým o liturgické 
predmety, ktoré majú svoju funkciu a sú striktne 
viazané na liturgický 
priestor a obrad.

Pri liturgických úko- 
noch sa používa celý 
rad nádob a predme-
tov vyrobených z dra-
hých kovov alebo iných 
vzácnych materiálov. Li- 
turgické predmety mô-
žeme rozdeliť na dve 
základné skupiny - do 
prvej skupiny - tzv. po-
svätné, ktoré bez-
prostredne prichádzajú 
do kontaktu so Sviatos-
ťou Oltárnou - tu patria 
kalich, paténa, cibó-
rium, pyxida na prenos 
hos e chorým. V evan-

Paténa - Stráže      *F8

Kalich - Lechnica      *F8Cibórium - Kluknava      *F8
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jelickej cirkvi augsburského vyznania používajú 
aj konvice na víno. Osobitnú podskupinu tvoria 
nádoby na posvätné oleje, ktoré sa uchovávajú 
v priebehu roka na krst, birmovanie, pomazanie 
chorých.

Do druhej skupiny patria kadidelnice, naviku-
la s lyžicou, krstná misa, lavabo, kropenička, kro-
páč, kríže, pacifikále, relikviáre, svietniky a iné.

Podľa predpisov Katolíckej cirkvi: 150 „Posvät-
né nádoby sa majú zhotoviť z pevného a podľa 

Pyxida - malé cibórium - Kežmarok ev. kostol      *F8

Ampulky na olej - Kostol sv. Jakuba 
Levoča      *F8

Nádoba na krst - Spišské Bystré      *F8
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vkusu každého kraja ušľach lého materiálu. O tom rozhoduje biskupská konferencia. 
Prednosť má materiál, ktorý sa ľahko neláme a nekazí.“151 „Kalichy a ostatné nádoby, 
určené na prechovávanie Pánovej krvi, nech majú vrchnú časť z takého materiálu, 
ktorý teku ny neabsorbuje. Podstavec môže byť z iného pevného a ušľach lého ma-
teriálu.“152 

„Posvätné nádoby na hos e ako paténa, cibórium, monštrancia, sa môžu zhoto-
vovať aj z iného materiálu, ktorý sa v príslušnom kraji považuje za cenný - napr. zo 
slonoviny alebo z tvrdšieho dreva, len aby sa hodil na posvätné ciele.“153 

„Kovové posvätné nádoby majú byť zvnútra spravidla pozlátené, ak sú z kovu, kto-
rý koroduje. Ak sú z nehrdzavejúceho kovu a vzácnejšie ako zlato, netreba ich pozla-
covať.“154

Tvar posvätných nádob môže umelec vyhotoviť takým spôsobom, ktorý zodpove-
dá zvyklos am jednotlivých krajín, ale tak, aby boli súce pre liturgický účel.

10  Liturgické predmety
10.1 Liturgické predmety – posvätné predmety
10.1.1 Kalich

Kalich - lat. calix a gr. kilikas či kylix - pohár, čaša, miska, ale aj kalich kvetu. Je  
najdôležitejším liturgickým predmetom či presnejšie nádobou, do ktorej sa vlieva 
víno, ktoré sa posväcuje a premieňa na Kristovu krv pri slávení liturgie. Jeho závaž-
né používanie pri obradoch sa odvodzuje od Poslednej večere. Kalich s paténou sú 
najdôležitejšie liturgické predmety, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s Telom 
a Krvou Kristovou, preto sa im venuje osobitná pozornosť a úcta. Kalich symbolicky 
predstavuje hrob Pána a horkosť umučenia.155 Používaný pri liturgii najprv býva po-
žehnaný. Tvar kalicha bol prevzatý z an ckej misky na víno s uchami a kužeľovitým 
podstavcom. V priebehu stáročí sa podoby rôzne modifikovali až do stredoveku, keď 
prevládol kalich zložený z podstavca - nohy, z úzkeho drieku s prstencom na uchope-
nie, nazvaným ež orech (lat. nodus) a z vlastnej nádoby - kupy (bezuchá), niekedy 
uloženej v tzv. koši. Liturgický kalich môžeme povedať, že sa vyvinul z profánnej ná-
doby na pi e a nie zo starozákonných nádob. Za vzor slúžil kalich s uchom alebo bez 
ucha, pričom práve tvar bezuchého kalicha sa udržal až dodnes.156

Počas prvého sícročia kresťanstva všetkým udeľovali sv. prijímanie pod obidvo-
ma spôsobmi. Preto boli eto nádoby značne väčšie ako dnes. Kalich bol vybavený 
dvoma uškami, aby ho bolo možné podržať. Obyčajne ho držal diakon. Zanikanie sv. 
prijímania pod obidvoma spôsobmi spôsobilo, že sa kalich a paténa zmenšovali až na 
dnešné rozmery. V rôznych dobách kalich naberal rôzne podoby a majstrovské ozdo-
by, čo bolo spojené s výnimočnou úctou, vyplývajúcou z jeho určenia. 157

Zmienku o kalichu s uchom nachádzame v 4. storočí. Kalich s dvoma uchami, da-
tovaný rokom 800, daroval Bazilike sv. Petra v Ríme cisár Karol Veľký.158

Zachovaný súpis darov Konštan na Veľkého cirkvi ukazuje na množstvo drahocen-
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ných pohárov. V 8. až 9. storočí sú chrámy 
obdarovávané neobyčajne veľkými a ťažký-
mi kalichmi, s ktorými je takmer nemožné 
manipulovať. Zachoval sa celý rad obzvlášť 
skvostných kalichov – kalich z Gourdonu 
zo 6. storočia, v súčasnos sa nachádzajú-
ci v Národnej knižnici v Paríži; kalich Tassi-
lov z Kremsmünsteri (Rakúsko, 8. storočie); 
kalich z Lampsakos (z prelomu 6. a 7. sto-
ročia), Bri sh Museum v Londýne. Tento 
kalich bol darovaný miestnej cirkvi sv. Ser-
gia Kaper Karanon (v súčasnos Sýria). Je
typickým byzantýnskym kalichom z 5. a 6. 
storočia. Kalich zo Zamonu (južné Tyrolsko, 
6. storočie). 159

Materiál na výrobu kalichov, čiže svä-
tých nádob (vasa sacra), má byť použitý 
z drahocenných či ušľach lých materiálov, 
zo zlata alebo striebra, alebo z rezaného 
drahokamu. Pokiaľ je v chudobnom kostole 
zhotovený z iného kovu, mal by byť aspoň 
zvnútra pozlátený či postriebrený. Najho-
nosnejšie kalichy bývali rezané a brúsené 
z ónyxu (napr. z Dómu sv. Marka v Benát-
kach), ale aj napr. z horského krištáľu. Len 
výnimočne môže byť kalich z obyčajných 
krehkých či rozbitných materiálov - sklo, 
keramika. V poslednom období sa litur-
gické predpisy prestali striktne dodržiavať 
a pri liturgii používajú niekde aj keramic-
ký kalich. O výzdobe kalichov vieme až do  
11. storočia pomerne málo. Zmenu prinies-
li až nasledujúce storočia, z ktorých sa nám 
zachoval pomerne veľký počet kalichov. 
Umožňujú nám robiť všeobecnejšie závery 
o štýlových aj materiálnych premenách tej-
to významnej liturgickej nádoby. V 15. sto-
ročí sa kalich vyvíjal hlavne do výšky a bol 
výtvarne bohatšie ozdobený. V závere sto-
ročia dostal aj nový prvok, tzv. kôš, ktorý sa 
nachádzal na vonkajšej strane kupy - čaše 
a mal najmä este ckú funkciu. Práve na 
ňom sa koncentrovala ozdoba. Neraz sa na Kalich cínový - Hranovnica      *F8

Kalich z 5. - 6. stor. 
Bri sh múzeum Londýn      *F5
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kalichoch vyskytujú aj rozličné nápisy. 
Tento prvok bol známy už v ranokres-
ťanských časoch. Nápis sa ako ozdoba 
kalicha používal najmä v 12. až 15. sto-
ročí.160

Go cký kalich máva šesť alebo 
osemlaločnú nohu, často s ažúrovým 
ornamentálnym pásom, s filigránom či 
emailom. Tak ako na iných nádobách, aj 
na kalichu sa v go ke objavujú zdrobne-
né architektonické prvky, a to najčastej-
šie na polygonálnom noduse - orechu, 
ktorý môže mať podobu miniatúrneho 
oltára s lomenými oblúkmi, kružbami, 
fiálami a s liatymi postavičkami svät-
cov. 

Iným typickým znakom go ckého 
kalicha sú tzv. rotuly, ozdobné výpustky 
na noduse - orechu, slúžiace pôvodne 
na lepšie uchopenie kalicha, dekoro-
vané emailom, nápismi, maskarónmi 
(maska, architektonicky výzdobný mo-

v v podobe ľudskej tváre, štylizovaná 
polodrahokamami, kružbami). V ne-
skorších slohových obdobiach podlieha 
nodus - orech - ďalším tvarovým zme-
nám; je guľovitý, vajcovitý, vazovitý, 
v rokoku často asymetrický, v podobe tzv. baranej hlavy. Aj plášť kalicha sa mení 
a odráža obľubu dobových ornamentálnych mo vov a zlatníckych techník.

 Na renesančných kalichoch boli nápisy zriedkavejšie, barok ich nepoužíval takmer 
vôbec. V období stredoveku sa nápisy viazali na eucharis ckú myšlienku alebo súvi-
seli s figurálnou výzdobou kalicha. Od raného stredoveku nápisy uvádzali meno darcu 
alebo vlastníka. Meno vlastníka kalicha sa vyskytuje od 13. storočia.

Kalich go cký - Markušovce       *F8

Typy nodusov       *F8
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Symbolika kalicha a patény je spojená s ich používaním v liturgii. Podľa starého 
Pon fikálu paténa a kalich symbolizujú nový hrob Pánov, lebo slúžia na prechováva-
nie eucharis ckého Tela a Krvi Krista v nich. Okrem toho eto predmety pripomínajú 
večeradlo, kde: „Ježiš vzal chlieb a požehnal ho, lámal a dal učeníkom hovoriac. Vezmi-
te a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac. 
Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv, ktorá bude vyliata za mnohých na odpustenie 

hriechov“ (Mt 26,28).161

V prenesenom význame 
kalich znamená mať účasť 
na utrpení Krista. Spomeň-
me slová Kristove: „Azda ne-
mám piť kalich, ktorý mi dal 
Otec?“ Porov. Jn 18,11 alebo 
„Otče môj, ak je možné, nech 
ma minie tento kalich...“ Po-
rov. Mt 26,39 Ježišove slová 
o „kalichu“ učeníkov rozde-
lili, ako i pohoršili. A toto ta-
jomstvo dodnes neprestáva  
byť príčinou rozdelenia.162

Nápis darcu       *F8 Venovanie      *F8

Email Getsemani      *F8
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10.1.2 Paténa
Paténa je malý okrúhly plochý tanierik z kovu, pozlátený alebo postriebrený, na 

ktorý kňaz kladie veľkú hos u pred i po premenení (konsekrácii). Spočiatku boli paté-
ny rovnako ako kalichy väčších rozmerov a boli ťažké. Veľkosť patény záležala od výš-
ky kalicha. Od 14. storočia dochádzalo k zmene v tvare patény, postupne sa zmenšo-
vala v závislos od zmeny tvaru chleba na konsekráciu v podobe hos e, až z nej zostal 
malý tanierik s priehlbinou na jednu veľkú hos u. Paténa sa kladie na kalich, ktorý je 
prikrytý pallou.163 (Palla pokrývka, ktorá slúži k tomu, aby sa ňou kalich prikryl a nič 
nemohlo padnúť do kalicha. *Radlinský, A., Nábožné výlevy s. 95.) 

Paténa s emailom      *F8Palla - s jeruzalemským krížom      *F8

Keďže je história patény zviazaná s vývojom kalicha, totožné sú i dejiny materiá-
lov patény. V predkarolínskej dobe sa používali patény sklené, strieborné, zlaté. Ne-
skorý stredovek pripúšťa len patény zo striebra a zlata. V nevyhnutnom prípade sa 
tolerovali aj cínové patény, ale museli byť pozlátené. V klenotnici chrámu sv. Marka 
v Benátkach sa zachovala byzantská 
paténa z alabastru.164

Patény sa zdobia veľmi striedmo, 
keďže sa dôraz kladie na ich ľahké 
a dobré očistenie - purifikáciu, aby sa 
na nej nezachy li a nezostali malé čias-
točky Eucharis e. Z obdobia stredove-
ku sa uchovali štyri patény, ktoré sú na 
okraji zdobené filigránom. Naopak, na 
patény sa s obľubou gravírovali ozdob-
né a dedikačné nápisy. Paténa sa pou-
žíva aj pri rozdávaní sv. prijímania veria-
cim. Drží ju miništrant pod rukou kňa-
za, aby sa zachy li prípadné padajúce 
hos e i malé čiastočky, ktoré môžu 
odpadávať z rozdávaných hos í.165 Výnimka zdobenia patény - ev. kostol Kežmarok   *F8
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Dnes sa pri rozdávaní sv. prijímania 
používajú obetné misky, pretože via-
cero ľudí pristupuje ku sv. prijímaniu. 
Môžu nastať situácie, keď sa obetná 
miska použije aj z iného materiálu ako 
je zvyklosťou - to znamená z nerozbit-
ného a ušľach lého materiálu. Počas 
apoštolskej návštevy Sv. Otca Jána Pavla 
II. v Levoči bolo na sv. omši zúčastne-
ných množstvo veriacich. Sväté prijíma-
nie rozdávalo viac ako sto kňazov, toľko 
posvätných nádob nebolo k dispozícii, 
preto sa použili nové „obetné misky 
z keramiky“. Pri niektorých slávnos ach
vo farnos ach sa potom mohli e isté 
keramické misky použiť. V byzantskej 
tradícii ku kalichu a paténe (tzv. diskos) 
patrí aj lyžica a kopija. Spočiatku veriaci 
prijímali sv. Krv Kristovu priamo z čaše. 
Lyžička sa zaviedla už v dobe sv. Jána 
Zlatoústeho (354 - 407), hoci písomná 
zmienka o tom sa nachádza až v Barbe-
rinskom kódexe z 8. storočia.

Kopija je nôž vyrobený v tvare ko-
pije. Symbolizuje kopiju, ktorou stotník 
prebodol bok Ježiša Krista na kríži. Po-
užíva sa pri liturgii na vykrojenie čas c 
chleba a symbolické prebodnu e Ba-
ránka.166

Súbor liturgických predmetov - Ľubica 
Gréckokatolícka cirkev      *F8

Gréckokatolícka cirkev - kopija na podnose
a diskos      *F8
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10.1.3 Cibórium
Cibórium (gr. kybórion - obal, púzdro. 

tal. Cibus - pokrm) je nádoba zvyčajne v tva-
re kalicha alebo pyxidy s vekom, na ktorého 
vrchole je obyčajne kríž. Slúži na uchováva-
nie premenených (konsekrovaných) hos í 
vo svätostánku. Táto liturgická nádoba mala 
v minulos viacero názvov a v niektorých 
jazykoch je to tak doteraz. Od 9. storočia sa 
zvyklo používať pomenovanie pyxida, ktoré 
je napríklad dodnes zaužívané v taliančine 
(la pisside), pretože slovo cibórium označu-
je aj kamennú nadstavbu oltára spočívajúcu 
na stĺpoch. Zriedkavejšie boli výrazy bus a,
bustulla, capa, cupa.167

Prax uchovávať niekoľko konsekrova-
ných hos í po sv. omši pochádza z čias pr-
votnej cirkvi. Hovorí o tom sv. Jus n (2. sto-
ročie) vo svojom diele Apológia, kde popi-
suje nedeľnú bohoslužbu a skutočnosť, že 
po jej skončení sa Eucharis a odnášala tým, 
ktorí neboli na bohoslužbe prítomní, najmä 
chorým a väzňom. Veriacim pripomína, aby 
dbali na dôstojné uchovávanie Eucharis e
a spomína nádobku zo slonovej kos , dreva
alebo kovu.168

O uchovávaní Eucharis e oficiálne pr-
výkrát hovoria dokumenty IV. lateránskeho 
koncilu z roku 1215, kde sa uzákonilo, že 
Eucharis a sa musí držať pod zámkou, teda 
v dobre uzatvorenom priestore a nemá byť 
voľne prístupná. Spočiatku sa Eucharis a
uchovávala v byte kňaza, neskôr v sakris i
a počas stredoveku v malej schránke (dóze), 
umiestenej vo výklenku v stene presbytéria 
v blízkos oltára. Od 10. storočia začali túto 
schránku umiestňovať na oltári, súviselo to 
s narastaním eucharis ckého kultu a ež 
s prisunu m oltára tesne k stene.169

Prax prechovávania Eucharis e vznikla z
udeľovania sv. prijímania veriacim aj mimo 
sv. omše, alebo zohľadňovala pútnické kos-
toly, kde nebolo možné predvídať, koľko Pastofórium - Kostol sv. Jakuba Levoča    *F8
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osôb prijme Eucharis u. Vo Francúzsku a Anglicku od 12. storočia prevažovala prax 
uchovávať Eucharis u v schránke, uloženej v svätostánku, zavesenom nad hlavným 
oltárom. Známe sú go cké svätostánky v tvare osobitej, vežovitej stavby, tzv. pastofó-
rium, situované najčastejšie pri prechode z presbytéria do chrámovej lode.170

V Nemecku sa začal objavovať architektonický prvok nazývaný cibórium, ktorý sa 
umiestňoval na oltár. Cibórium malo najčastejšie tvar bohato dekorovanej veže alebo 
tabernákula v tvare chrámu či sarkofágu.

Od 15. storočia sa v Španielsku a Taliansku začal svätostánok umiestňovať na oltá-
ri. Milánsky biskup sv. Karol Boromejský (1538 - 1584) nariadil, aby vo všetkých kos-
toloch na území jeho diecézy bolo tabernákulum (svätostánok) umiestnené na hlav-
nom oltári. Toto nariadenie sa čoskoro udomácnilo v celej Cirkvi a v období baroka sa 

hlavný oltár stal najdôležitejším centrom 
pozornos nielen veriacich, ale aj umel-
cov. Cibórium, uložené v svätostánku, sa 
zvykne prikrývať bielym kúskom priesvit-
nej látky (tzv. velum) podľa nariadenia 
Rímskeho rituálu z roku 1614.171

Najstaršie cibóriá mali podobu dózy na 
hos e, tzv. pyxis, s odklápacím viečkom. 
Z 10. storočia sú známe cibóriá v podo-
be le acej holubice, zavesené nad oltá-
rom. Postupne si však najväčšiu prevahu 
získali cibóriá tvaru kalicha s odklápacím, 
neskôr so samostatným viečkom. V go ke
majú často podobu zdrobnenej architek-
túry s miniaturizovanými detailmi - fiála-
mi, kružbami, vimperkami. Viečko vytvára 
špicatá odklápacia strieška. Pre neskoršie 
slohové obdobia je príznačný tvar kalicha 
s viečkom ukončeným krížikom, no naďa-
lej pretrváva i tvar dózy, ako to dokladá 
napríklad nádherné cibórium z roku 1657 
od Dávida Genersicha s reliéfmi Zbieranie 
manny a Posledná večera. Zlatníci obdo-
bia baroka a rokoka dekorujú povrch cibó-
rií spleťou cizelovaných, rytých a tepaných 
ornamentov - lístkov, kvietkov, vencov, 
hrozna, obilia a pod. Bohatý vzhľad nádob 
zvýrazňuje vykladanie drahými kameňmi 
a brúseným sklom, maľovanými emailový-
mi ornamentmi alebo medailónmi s bib-
lickými výjavmi, známymi z tvorby J. Szi-
lassyho.172

Cibórium - ev. kostol Levoča    *F8

Cibórium - ev. kostol Levoča, 
meno zlatníka a rok výroby     *F8
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Najstaršie zachované správy 
o používaní eucharis ckej nádobky 
na uchovanie Eucharis e pochádza-
jú z 10. a 11. storočia. V inventári 
benedik nskeho opátstva v Pan-
nonhalme z roku 1090 sa spomína 
strieborná eucharis cká nádobka. 
V inventári francúzskej katedrá-
ly v Rouan z konca 12. storočia sa 
uvádza onyxová pyxida vyrobená zo 
striebra, slonoviny, pozlátenej medi 
alebo iného vhodného materiálu.173

Pôvodne to bola malá, úzka, 
okrúhla alebo štvorcová nádobka 
- schránka s vrchnákom, ktorú po-
užívali na odnášanie Eucharis e
chorým a starým ľuďom. V období 
go ky „schránka“ dostala podstavec 
- nohu a orech – čiže nódus a tva-
rom sa podobala postupne kalichu 
s vrchnákom, avšak s oveľa väčšou 
a objemnejšou kupou - čašou na 
hos e. Mala až tvar polygonálnej 
či guľovej nádoby s vrchnákom. Za-
chovali sa aj cibóriá v tvare holuba. 
Tak ako kalichy, aj cibóriá boli boha-
to zdobené napr. gravírovaním, fi-
ligránom či emailom. V byzantskom 
obrade sa Eucharis a pre chorých 
a starých a na poklonu uchovávala 
v tzv. darochraniteľnici. Je to kalich, 
prikrytý pevným vrchnákom s krí-
žom, ktorý je ešte ozdobený vyší-
vaným sukienkom okolo čaše. Da-
rochraniteľnica býva uložená v svä-
tostánku a ten sa nachádza zvyčajne 
na prestole. Môže mať aj architek-
tonický tvar. (Používajú rovnaké ci-
bóriá ako v rím. katolíckej cirkvi, len 
používajú iný názov.)

 Cibóriá, používané v evanjelic-
kej cirkvi a.v., bývajú postavené na 
troch guľatých nožičkách.174 Cibórium - ev. kostol Kežmarok    *F8

Cibórium - Odorín    *F8



68

10.1.4 Monštrancia alebo ostensórium (lat. ostendere, monstrare) 
Medzi najmladšie liturgické nádoby - vasa sacra - patria monštrancie. Kalichy, 

kríže i cibóriá sa už dávno používali, pre monštrancie nebol ešte vytvorený priestor 
ani poslanie funkčnos . Prečo došlo k tomu až tak neskoro? Môžeme povedať, že 
na začiatku bola blahoslavená Juliana z Cornillonu. Táto rehoľnica sa narodila 1191 
v Ré enne pri Lutychu v Belgicku. Ako 6-ročná sa stáva sirotou a spolu so sestrou je 
vychovávaná v siro nci kláštora Mont Cornillon, ktorý spravovali rehoľné sestry au-
gus niánky. Po 10 rokoch pobytu sa rozhodla vstúpiť do ich komunity. Od roku 1215 
mávala Juliana videnia - svetelný mesiac s tmavou škvrnou. Vďaka vnútornému po-
znaniu zis la, že sa tak deje kvôli tomu, že v liturgickom kalendári chýba sviatok ku 
c Eucharis e. Jej vízie sa opakovali asi 20 rokov, až potom sa s nimi Juliana zverila 
svojej priateľke, bl. Eve z Lutychu, ktorá žila ako pustovníčka pri kostole sv. Mar na
a ľud ju vnímal ako svätú, ktorá mala dar proroctva. Obe sestry spolu začali pro-
pagovať myšlienku eucharis ckého sviatku. Juliana bola v tej dobe od 1230 - 1247 
predstavenou kláštora. Veľmi horlivo usilovala o dodržiavanie rehoľného poriadku, 
čím si pri ahla na seba hnev spoluses er, ktoré ju dočasne vyhnali z konventu. Ju-
liana nadviazala kontakt s Jánom z Lausana, rehoľníkom, ktorý všetko konzultoval 
s dominikánmi a duchovnými z blízkeho okolia. Tí urobili prehlásenie, že nový svia-
tok napomôže väčšej úcte a chvále Boha. Predstavená navrhovala svojmu biskupovi, 
aby v diecéze zaviedol nový sviatok nazvaný Krvavý deň. Bola ustanovená zvláštna 
cirkevná komisia, ktorá návrh prijala a roku 1246 biskup Róbert de Thorete z Liegé 
zaviedol na území svojej diecézy sviatok Božieho Tela.174a s.52

Nadšenie pre novú formu eucharis ckej úcty vyjadril arcidiakon z Lutychu, kto-
rý po svojom zvolení za pápeža prijal meno Urban IV. Bullou Transiturus de hoc  
Mundo - 1264 rozhodol, aby sa v celej Cirkvi slávil sviatok Božieho Tela. Predčasná 
smrť mu však prekazila slávnostné prehlásenie spomenutej buly. Urobil to až pápež 
Klement V. (1311 - 1312), ktorý potvrdil toto nariadenie roku 1311 na cirkevnom 
sneme vo Vienne (vo Francúzsku) a ustanovil k sláveniu sviatku Božieho Tela štvr-
tok po sv. Trojici.175

Zavedenie tohto sviatku je výsledok vízií bl. Juliany, bolo jej duchovným úspe-
chom a naplnením jej povolania. Jej úloha v spoločenstve ses er sa skončila úplným 
fiaskom. V dôsledku intríg bola v r. 1248 natrvalo vykázaná z kláštora. O rok neskôr 
sa nechala zavrieť do rekluze - kde zamurovaná v jednej miestnos strávila v modlit-
be a pokání desať rokov. Zomrela 5. apríla 1258 a zostala po nej sláva svätos a kult 
Eucharis e.175a

Vznik monštrancií nebol príkazom pápežov, ale inicia vou par kulárnych cirkví. 
Sformovaniu sa na sviatostné procesie napomohla tradícia procesie s relikviárom na 
Kvetnú nedeľu alebo niekde bol zaužívaný zvyk nosiť slávnostne Sviatosť Oltárnu cho-
rým. Do tej doby sme sa nestretli s funkciou liturgicky zodpovedajúceho predmetu, 
ktorý by bol transparentný, stabilný a vhodný na nosenie Eucharis e pri procesiách 
a udeľovaní požehnania. Zápis zo začiatku 15. storočia hovorí, že „ strieborná mon-
štrancia s relikviami, do ktorej sa vkladá aj Eucharis a“- to znamená, že v stredoveku 
ten istý predmet sa používal raz na vystavenie relikvií a inokedy na vyloženie Eucha-
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ris e. Postupne sa vykryštalizovala osobitná skupina liturgických predmetov na vý-
lučne eucharis cké monštrancie. 176

Prvé zmienky o slávení Božieho Tela spojeného s procesiou pochádzajú z rokov 
1264-1271, z kostola sv. Gerona v Kolonii. Nosenie Najsv. Sviatos Oltárnej v procesii 
veľmi rýchlo našlo všeobecné uznanie a už v 14. stor. sa ujalo v Španielsku, Francúz-
sku, Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Uhorsku. V Poľsku uviedol sviatok Bo-
žieho Tela pre krakovskú diecézu biskup Ján Nanker po synode v roku 1320 a od roku 
1420 sa sviatok Božieho Tela spojený s procesiou slávil už vo všetkých diecézach Poľ-
ska. 176 a

Podľa nemeckých historikov sa na sviatok Božieho Tela najčastejšie používali re-
likviáre - kde namiesto relikvie sa vložila Eucharis a, alebo sa užívali relikviáre – mon-
štrancie, to znamená s dvoma ostensóriami. Spodná časť bola miestom pre relikviu 
a v hornej bola uložená Eucharis a. 176b Pápež Ján XXII. v roku 1316 nariadil na sviatok 
Božieho tela usporadúvať slávnostnú procesiu s nesením Eucharis e v prenosných 
schránkach - monštranciách.

Tento proces formovania a hľadania trval celé 14. storočie. Najstaršie exempláre 
sú z konca 14. storočia, odlišujúc sa od seba v hornej čas na umiestnenie Eucharis e. 
Rozvoj a rozšírenie monštrancií ako posvätného liturgického predmetu spadá do 15. 
a 16. storočia. Formy sa menili od obdobia vzniku a postupne sa pridávala dekorácia 

Monštrancia slnečnicová Lendak    *F8Monštrancia retabulová Ba zovce      *F8
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figurálno - ornamentálna. 
Vežovité monštrancie boli 
zostavené z architekto-
nických prvkov, napodob-
ňujúc š hlosť go ckých 
veží. Typ retabulový je 

ež zložený z architekto-
nických prvkov, rozvinutý 
je na podstavci a pripo-
mína oltárne retabuly.

Monštrancie krížové 
nadväzujú na relikviáro-
vé kríže, existujúce od 
13. storočia, v ktorých je 
na priesečníku ramien 
namiesto Ukrižované-
ho Krista alebo  relikvií 
umiestnené okrúhle re-
servaculum - schránka na 
Eucharis u.
Postupne sa formovali 
ďalšie typy - prsteňovitý 
s architektúrou, prsteňo-

vitý bez architektúry a typy monštrancie pyxido-
vej, ktoré tvoria 4-laločnú kaplnku presklenenú 
a zakrytú špicatou strechou, ukončenou krížom. 
Schránka - reservaculum je cylindrová, okrúhla 
alebo obdĺžniková.

V neskorom stredoveku objavil sa ešte ďalší 
typ monštrancií, tzv. custodií - charakteris ckých 
podľa umenia Pyrenejského polostrova, vo forme 
veží bez nôh a držadiel, zdvihnutých bezprostred-
ne na nízkom podstavci.

V Taliansku zasa vznikol typ monštrancie prste-
ňovitej, vidieť ho na freske Rafaela San –„Dišpu-
ta o Najsvätejšej Sviatos “ maľovaný 1508-1509. 
Monštrancie prsteňovité boli podľa Franza Xave-
ra Noppenbergera inšpiráciou pre vznik nového 
typu monštrancie vo forme lúčov slnka v začiat-
koch 17. storočia. Tieto typy monštrancie už pat-
ria do umenia baroka. 

V 18. storočí sa k tomuto typu pridali ďalšie 
doplnky, a tak vzniká nový typ nara vnej mon-

Monštrancia prstencová - Múzeum 
Albert & Victoria Londýn     *F5

Monštrancia vežovitá
Sp. Belá      *F8

Monštrancia krížová - Múzeum 
Albert & Victoria Londýn    *F5
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štrancie. Ich dekor rozpráva o biblických udalos-
ach alebo o osobách, spojených s eucharis ckou

tema kou. 176c

Monštrancie sa používajú v katolíckej liturgii od 
14. storočia. Sú naozaj umelecky stvárnené a vyro-
bené z drahého kovu – zlato alebo striebro. V stre-
de majú umiestnenú sklenenú schránku, v ktorej je 
držiak zo zlata v tvare mesiaca – tzv. lunula alebo 

ež melchizedech. Používanie monštrancií nemusí 
byť každodenné, skôr iba pri slávnos ach, kedy sa
vystavuje Eucharis a k verejnej úcte, alebo pri po-
božnos ach, či procesiách za účelom eucharis c-
kej adorácie (meditácie pred Eucharis ou), alebo
sviatostného eucharis ckého požehnania. Mon-
štrancia má v porovnaní s inými liturgickými nádo-
bami veľké rozmery (niekedy i viac ako 1 m), má 
oveľa vyššiu nohu ako kalich alebo cibórium, aby 
bola pri vystavení dobre viditeľná z každej strany 
chrámu. Monštranciu kňaz drží pri pozdvihova-
ní a prenesení oboma rukami (kalich a cibórium 
len  jednou rukou), aj preto musí byť vyššia. 177

Ostensórium monštrancie (sklenená schránka) 
mávalo rôzny tvar, napr. tvar lampáša, cylindra, 
veže, srdca a vždy bolo vyrobené zo skla alebo krištáľu, teda z materiálu, ktorý umož-
ňuje vidieť dovnútra na hos u upevnenú v lunule. Zvláštne tvary ostensória nachá-
dzame v neskorom stredoveku, mali napr. tvar holubice alebo kríža.178

Monštrancia baroková
Vydrník 6      *F8

Ostensóriá typy: 4-laločné, oválne, cylindrové, a tvaru srdca      *F8

Pokiaľ ide o tvar monštrancie, ten nebol ustálený. Až do polovice 15. storočia na-
dobudli monštrancie podobu go ckého kostola alebo veže, takmer vždy boli z pozlá-
teného striebra a mali bohatú výzdobu. Sú aj výnimky, napr. v dóme vo Freisingu sa 
nachádza neskorogo cká monštrancia z pozláteného dreva.

Postupne sa vyvinuli dva hlavné typy tohto predmetu:
A - monštrancia architektonická,
B - monštrancia lúčovitá, tzv. slncová. 



72

Go cké monštrancie mali 
bohatú ornamentálnu výzdo-
bu v podobe architektonic-
kých prvkov - stĺpiky, konzoly, 
fialy, kraby, oporné oblúky, 
chrliče a pod. V neskorej go-

ke sa pridal aj rastlinný or-
nament. Na vrchole go ckých 
monštrancií býval zvyčajne 
kríž, niekedy aj s postava-
mi Panny Márie a sv. Jánom 
apoštolom.

Drobné sošky v architek-
tonickom nadstavci vežových 
alebo retabulových mon-

štrancií boli v období stredoveku častým a obľúbeným prvkom.179

Figurálna a ikonografická výzdoba monštrancií je striedma a veľmi limitovaná. Vy-
skytovala sa v období renesancie a baroka, používal sa najmä mo v Najsv. Trojice, 
poprsie Boha Otca či holubica ako symbol Ducha Svätého.

Od 16. storočia, teda od Tridentského koncilu (1545 - 1563), začala monštrancia 
nadobúdať tvar slnečných lúčov okolo sklenej schránky s lunulou, preto sa ujalo po-
menovanie lúčovitá alebo slncová. 

V 18. storočí bývajú monštrancie zdobené aj postavami adorujúcich anjelov, tzv. 
pu , a objavujú sa aj strapce hrozna 
alebo klasy. Zachovali sa aj monštrancie 
s ozdobnými drapériami a závesmi, ty-
pické najmä pre barokové obdobie.

 Čo sa týka materiálu, z ktorého mali 
byť monštrancie vyrobené, z obdobia 
stredoveku nemáme doklady o žiadnom 
nariadení. Od čias Karola Boromejského 
sa vyskytujú monštrancie zlaté a strie-
borné alebo z pozlátenej medi. Lunula 
je však vždy zo zlata alebo pozláteného 
striebra, pretože slúži na uchytenie naj-
svätejšej Eucharis e.

Od polovice 17. storočia sa stretá-
vame aj s monštranciami, ktorých noha 
má figurálnu podobu. Stojaci anjel alebo 
svä ca (karya da) držia vo vystretých 
a do výšky zdvihnutých rukách ostensó-
rium. Niekedy mala noha podobu sviet-
nika alebo vázy.180

Figurálna ikonografická výzdoba monštrancie      *F8

Karya da - stojaci anjel
alebo svä ca     *F8
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Monštrancie patria k najcennejším liturgickým predmetom a zároveň k najvzác-
nejším umelecko-historickým pamiatkam. Podobne ako iné zlatnícke diela bývajú 
označené puncom (značkou) iden fikujúcim autora, dielňu, rýdzosť materiálu a na 
spodnej strane nohy býva ež dedikačný nápis.

10.2 Liturgické predmety – súčasť vybavenia
10.2.1 Oltárny kríž

Kríž - crux - pôvodne označoval rovný kôl, 
alebo trám a sekundárne kôl, používaný ako 
prostriedok trestu a popravy. V Starom zá-
kone sa popravy vykonávali kameňovaním. 
Mŕtve telá sa niekedy vešali na kôl pre vý-
strahu, a keďže to bolo považované za zlore-
čenie, bolo potrebné takéto telo sňať a po-
chovať skôr, než nadišla noc.

Popravy ukrižovaním vykonávali Feniča-
nia a Kartáginci, neskôr aj Rimania. K tomu-
to trestu boli odsudzovaní iba otroci a naj-
ťažší zločinci, rímski občania na takýto trest 
neboli odsúdení. 

Okrem jednoduchého stĺpa (crux sim-
plex), na ktorý bola obeť priviazaná alebo 
narazená, existovali ďalšie typy krížov. Crux 
quadrata - grécky kríž, ktorý určuje pôdorys 
mnohých byzantských a sýrskych cirkevných 
stavieb. Crux commissa (kríž sv. Antona) 
mal tvar písmena T - grécky Tau, prastarý 
(u Asýrčanov rovnako ako medzi americ-
kými národmi) posvätný znak. Na lis nách 
rímskych vojakov (podľa Izidora zo Sevil-
ly) znamenal znak Theta zrejme Thanatos, 
smrť. Ak sa uvádzal za menom, znamenalo 
to, že dotyčný padol, za aľ čo písmenom 
T boli označovaní živí. Crux decussata (kríž 
sv. Ondreja) sa podobal číslovke X. Pôvodne 
symbol skrížených trámov oltára pre zápal-
né obete; v tejto súvislos ho nachádzame 
na vyobrazeniach obetovania Izáka. Apoštol 
Andrej bol popravený na kríži v takejto po-
dobe. Znázorňovanie takého kríža nachá-
dzame ako označenie hraničného znaku ale-
bo cechového. Crux immissa, la nský kríž, je 
to bežný kríž z dvoch trámov, z ktorých zvislý 

Kríž Antonský Theta -Tau      *F6

Kríž vidlicový (2); (strom života)      *F6
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bol predĺžený, na akom 
zomrel aj Pán Ježiš. S 
takými krížmi sa spra-
vidla stretávame v pô-
dorysoch románskych 
a go ckých kostolov. 
Kríž vidlicový v tva-
re Y- jeho symbolický 
význam je však omno-
ho starší; tento kríž po-
ukazuje na strom živo-
ta, patriarchálny alebo 
arcibiskupský kríž, nie-
kedy aj nazývaný lotrin-
ský, s dvoma priečny-
mi trámami, z ktorých 
dolný je dlhší, pápež-
ský s troma priečny-
mi brvnami, z ktorých 

dolný je opäť najdlhší, pravoslávny s troma priečnymi trámami, z ktorých dolný je 
šikmý, johanitský alebo maltézsky so štyrmi rozširujúcimi sa ramenami, na koncoch 
vyrezanými v tupom uhle, ktoré tvoria 8 špičiek. Tie majú symbolizovať 8 blaho-
slavens ev. Kríž maltézsky alebo johanitov je krížom, ktorý používajú dobročinné 
organizácie, ktoré boli týmto rádom založené. Templársky je podobný maltézske-
mu, udelil im ho pápež Eugen III. v roku 1146. Symbolizuje utrpenie Krista a jeho 
červená farba je farbou Kristovej preliatej krvi. Ry eri ho nosili na bielom pláš
na chrbte a na ľavom ramene. Líši sa od johanitského kríža len tým, že na kon-
ci ramien nemá výrezy. Kríž nemeckých ry erov ež nemá na konci ramien výrezy. 
Dvojitý kríž je hviezdovite zdvojený kríž (vidieť ho na zástave Veľkej Británie), kríž  
v podobe štvorcípej hviezdy. V heraldike poznáme ešte ďalšie podoby kríža, rozlíšené 
podľa ukončenia ramien (barličkový - môžeme povedať, že je to znásobený antonov-
ský kríž, nachádza sa už na minciach z doby merovejskej a v 19. a 20. storočí sa opäť 
s obľubou používal ako emblém kresťanstva. Ďatelinový - symbolicky sa vysvetľuje 
ako spojenie Krista so znamením Trojice. Ľaliový - a pod.181

Kríž grekokatolíkov a pravoslávnych, 
Múzeum Albert & Victoria Londýn      *F5

Ry erske kríže - maltézsky, templársky, nemeckých ry erov, jeruzalemský
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V kresťanstve je kríž iden fikačným zna-
mením, že sa hlásime ku Kristovi. Tento krutý 
a ponižujúci spôsob popravy, ktorým skončil 
svoj pozemský život aj Kristus ako obeta za 
hriechy sveta, bol odstránený až za vlády cisára 
Konštan na Veľkého, ktorý dal v r. 313 Milán-
skym ediktom náboženskú slobodu kresťanom. 
Predchádzala tomu vraj udalosť, ako hovorí le-
genda: keď mal bojovať s Konstancom, v noci 
pred bojom sa mu zjavil kríž a bol povzbudený: 
„V tomto znamení zvíťazíš!“ Nasledujúce ráno, 
namiesto orlíc rímskych božs ev, dal vyvesiť 
kríž, ktorý videl vo sne a zvíťazil. Kresťania nie-
len získali náboženskú slobodu, ale nik už ne-
smel byť popravený smrťou na kríži.

V kresťanstve dostalo znamenie kríža 
prostredníctvom Kristovej smr na kríži nový 
obsah. Znamená nielen utrpenie, ale zároveň 
aj víťazstvo v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom 
Kristovi a stalo sa znamením kresťanstva. Zá-
roveň aj symbolom odovzdanos , lebo kresťa-
nom pripomína toho, ktorý sa na kríži stal po-
slušným Otcovi až na smrť. Symbol kríža preni-
kol v stredoveku do verejného aj súkromného 
života ako predmet úcty, pretože kresťania si 
uc evajú Krista, ktorý zomrel na kríži. V západ-
nom kresťanstve prevažovalo plas cké stvár-
nenie kríža s Ukrižovaným, na východe bol zná-
zornený Ukrižovaný ako ikona. Kríž zobrazujúci 
Ukrižovaného sa používa aj v liturgii; stojí pri 
oltári alebo je položený na oltári tzv. oltárny 
kríž (počas slávenia Eucharis e), alebo sa nosí 
v procesiách, slávnostných sprievodoch, pri 
pohrebných obradoch a podobne - tzv. proce-
siový kríž.182

Pri kostoloch sa stavajú tzv. misijné kríže, 
ktoré sú bez Ukrižovaného, sú však upomien-
kou na duchovnú obrodu farnos . Pri cestách, 
alebo na poli sa nachádzajú kríže, ktoré sú ľu-
dovo nazývané Božie muky. 

Kríž na oltári sa začal používať ako súčasť 
liturgie až v 11. storočí, hoci zmienky o krížoch 
na oltári či vedľa neho sú staršie. Kríž na oltári 

Kríž ľaliový      *F8

Kríž kotvový      *F8

Kríž misijný      *F8
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pripomína, že sa na ňom obnovuje obeta Kríža, obeta Ježiša Krista, ktorý na kríži pre-
mohol smrť.183

Najstaršie vyobrazenie kríža na oltárnej menze máme zachované na miniatúre vo 
Vyšehradskom evanjeliári z roku 1086. Keď oltár pevne pristavili k stene, nachádza sa 
kríž s Ukrižovaným Kristom na retábeli. Nariadenie o umiestení kríža s ukrižovaným  
na oltári pri slávení sv. omše pochádza od pápeža Pia V. (1570), pričom sa netýka iba 
hlavného oltára. V stredoveku sa oltárne kríže zhotovovali zo zlata, striebra, pozláte-
nej medi, mosadze, pozláteného dreva. Neskôr sa používali aj bronzové či krištáľové 
kríže, výnimočnými neboli ani kríže zo slonoviny.

Oltárny kríž, ako ho poznáme dnes, pozostáva z dvoch čas  - vlastného kríža a no-
hy - podstavca. Obe čas mohli byť spojené pevne alebo voľne. Stredoveké kríže mali 
všetky ramená rovnaké (crux quadrata), tzv. grécky kríž; ver kálne kríže mali pre ah-
nuté rameno (crux oblonga). Tento kríž sa stal vzorom pre formu oltárneho kríža. Do 
oltárnych krížov bolo zvykom vkladať ostatky Svätého kríža alebo iné relikvie. Takisto 
aj kríže sa zvykli bohato zdobiť drahokamami, perlami, emailom a filigránom.184

Pacifikál Spišská Belá - averz, reverz      *F8
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10.2.2 Relikviár
Relikviár - z lat. reliquiarium - schránka na relikvie. Lat. reliquia - pozostatok, osta-

tok, telesné ostatky svätých alebo ich vecí, ktoré používali. 
V prvotnej cirkvi, keď ešte bola cirkev prenasledovaná, veriaci vzdávali úctu teles-

ným pozostatkom mučeníkov ako svoju vďaku voči človekovi, ktorý zomrel za Krista 
a jeho učenie. Bol to najpresvedčivejší dôkaz lásky ku Kristovi i príklad pre ostatných. 
Rímska cirkev sa dlho pridržiavala pravidla, ktoré prikazovalo nechať hroby neporuše-
né. Miesto pochovania mučeníka sa stalo pútnickým miestom, kam sa veriaci prichá-
dzali pomodliť a vyprosiť si skrze mučeníka potrebnú milosť, duchovnú silu pre svoj 
život alebo príbuzných. Neskôr, po milánskom edikte roku 313, sa nad hrobmi svät-
cov budovali chrámy, zasvätené danému svätcovi - to bol vlastne prvotný relikviár.  
Zo 6. storočia je zmienka, že cisárovná z Carihradu žiada od pápeža Gregora, aby vy-
bral niekoľko kos  z tela sv. apoštola Pavla pre kaplnku zasvätenú tomuto apoštolovi 
v cisárskom paláci. Pápež bez váhania odmietol: Nech Vaša výsosť vie, že Rimania ob-
vykle, keď relikvie svätých posielajú, neodvážia sa ich tela dotknúť. Preto posielame 
v skrinke kus hodvábu alebo ľanového plátna, ktoré bolo položené na tele svätca.185

 V 7. storočí sa preniesla do  rímskeho chrámu Santa Maria Maggiore relikvia 
„jasličky Ježiša z Betlehema“. Túto vzácnu relikviu z Ježišovho detstva od začiatku 
uchovávali a uc evali v Jaskyni narodenia Pána v Betleheme, čo je doložené až do 
siedmeho storočia. Najstarším svedkom bol Origenes (†254), ktorý v prvej knihe 
svojho diela Contra Celsum hovorí o svätých jasličkách a kolíske uc evaných v Jasky-
ni narodenia Pána. Potvrdzujú to aj svedectvá Eusébia a Pruden a. Milánsky biskup 
Ambróz (†397) opisuje, ako dala Konštan nova matka Helena zlatom a striebrom 
vyzdobiť chudobnú jaskyňu, v ktorej sa narodil Spasiteľ. Ján Zlatoústy (†407) hovorí 
o veľkom počte veriacich, ktorí prichá-
dzali odvšadiaľ jedine preto, aby uvi-
deli miesto, „kde Mária porodila Slo-
vo, ktoré sa stalo človekom“.

Roku 635 obliehali Jeruzalem Sa-
racéni. Vtedy už bolo tradíciou, že je-
ruzalemskí patriarchovia slávili na Via-
noce polnočnú omšu v betlehemskej 
jaskyni. Vojnové udalos však v roku 
636 patriarchovi Sofroniovi zabránili 
odisť do Betlehema, preto v hlbokom 
zármutku písal o budúcom osude Ježi-
šových jasličiek. Jeho správy o ohroze-
ní jasličiek sa dostali až do Ríma. Pá-
pež Teodor, ktorý bol ešte veľmi úzko 
spätý so svojou vlasťou, dal vzhľadom 
na udalos v Pales ne preniesť vzácne 
relikvie do rímskeho kostola zasväte-
ného Matke Božej. Relikviár Jasličky Ježiša z Betlehema
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S vyhlásením dogmy o Nepoškvrnenom poča  v roku 1854 podporil Pius IX. 
(1846 - 78) uc evanie vianočných relikvií (Cunabula Salvatoris), ktorým dal defini v-
ne miesto v krypte pod hlavným oltárom, kde ležia aj dnes vo veľmi drahocennom 
relikviári. Jeho nástupca, Lev XIII. (1878 - 1903), rozhodol, aby boli pre veriacich vy-
stavené každého 25. v mesiaci.186

V Bazilike S. Maria Maggiore v Ríme je pod hlavným oltárom relikviár „ostatky jas-
ličiek“, v ktorých bol uložený malý Ježiš v Betleheme. Tieto jasličky sa skladajú z pia-

ch kúskov dnes už starobou sčernalého sykomorového a javorového dreva s roz-
mermi 80 x 5 cm (1x) a 70 x 5 cm (4x) v skleneno - striebornom relikviári od majstra 
Giusseppe Valadiera. 

Na Východe, predovšetkým v Konštan nopole, kam Konštan n Veľký v roku 330 
preniesol cisársky dvor, teda až po veľkom prenasledovaní kresťanov, nemali vlastných 
martýrov, a preto mali veľký záujem o relikvie. Aby sa tento „východný Rím“ mohol 
rovnať Rímu na Západe, dochádza k rozdeľovaniu pozostatkov mučeníkov. Od konca 
4. storočia kresťania v Byzancii začali ukladať ostatky svätých do zvláštnych umelecky 
stvárnených schránok zo vzácneho materiálu, slúžiacich na uchovávanie drobného 
ostatku niektorého svätca. U kresťanov sa v týchto časoch prejavovala aj túžba dať sa 
pochovať v blízkos hrobu mučeníka. Verili to ž, že mučeník má plnú účasť na Božom 
živote a bude sa prihovárať za zomrelého.

Časom si veriaci začali uc evať aj relikvie tých, ktorí svojím životom dôsledne vy-
znávali kresťanstvo. Označovali ich vyznávači - confessores. Uc evali aj predmety,
ktoré svätec používal alebo sa ich dotýkal, alebo e, ktoré sa aspoň položili na hrob.

Úcta k ostatkom svätých sa prehĺbila a rozšírila od začiatku 9. storočia, kedy sa za-
čali relikvie najmä novovyhlásených za svätých, čiže novokanonizovaných svätcov, ukla-

dať na oltár. Svedčí o tom nariadenie 
pápeža Leva IV. (847 - 855), z ktorého 
vznikol zvyk vkladania ostatkov do ol-
tárnych kameňov. Keď bolo v kostole 
viacero oltárov, každý mal byť vybave-
ný ostatkami svätých, iba na takých ol-
tároch sa mohla slúžiť sv. omša.187

 Vo výročitých dňoch smr svätca, 
stavali jeho ostatky na oltár a kňazi 
ponúkli ich veriacim k verejnej úcte - 
mohli sa ich dotknúť, pobozkať. Tento 
zvyk sa veľmi rýchlo preniesol aj na 
Západ.

V relikviároch sú uložené a často 
vystavené k verejnej úcte celé telo 
alebo niektoré čas tela svätcov, ale-
bo predmety, ktoré svä  užívali, či 
nejakým spôsobom súvisia s Ježišom 
Kristom.Relikviár - Ľubica      *F8
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Pre relikvie sa zhotovovali vzácne okrasné schránky, truhlice, ostensóriá, ktoré už 
svojím vzhľadom upútavali pozornosť. Pre eto práce sa vyberali zruční zlatníci, ktorí 
mohli na danom predmete ukázať svoje majstrovstvo. Okrem veriacich, ktorí s úprim-
nou nábožnosťou uc evali eto relikvie predovšetkým pre ich obsah - svätca, ku kto-
rému sa modlili, pozornosť na eto predmety sa upierala aj zo strany zlodejov, ktorí  
vedeli oceniť majstrovskú prácu zlatníka. Máme zmienku o strate relikviára sv. An-
dreja - Svoradu a Benedikta, ako to uvádza nitriansky biskup V. Judák. V roku 1530 re-
likviár sv. Andreja - Svoradu a Benedikta zhabali a nový kráľ Ferdinand I. Habsbugrský 
(1526 - 1564) dal z neho raziť strieborné mince. To sa dozvedáme od Mikuláša Oláha, 
tajomníka kráľovnej Márie, vdovy po Ľudovítovi II, ktorý sa neskôr stal ostrihomským 
arcibiskupom (1553 - 1568). Hovorí o zničenom relikviári ako veľmi známom a pre-
slávenom. Týmto rozhodnu m boli pos hnuté mnohé slávne kostoly, z ktorých sa 
odnieslo veľké množstvo drahých a vzácnych bohoslužobných predmetov.188

Keďže bol veľký záujem o relikviáre a relikvie, bola potrebná aj istá záruka, že ide 
skutočne o pravé relikvie a nie o podvrh. Auten citu danej relikvie potvrdzovala lis-

na, ktorá bola potvrdená biskupom daného regiónu, odkiaľ svätec pochádzal alebo 
kde zomrel a je pochovaný. Najstaršie auten ky - lis ny, potvrdzujúce auten citu,
bývali zhotovované na pergamene, neskôr sa používal papier. V baroku mali auten-

ky podobu lis ny s la nskou predtlačou, do ktorej sa vpisovali potrebné údaje. Pri 
relikviároch v tvare monštrancie či kríža sa niekedy lis ny vkladali do dutej päty.

Relikviáre delíme na tri stupne - relikvia prvého stupňa - to sú telesné ostatky 
svätca - jeho kos , srdce, vlasy, atď. Relikvia druhého stupňa - je to odev alebo pred-
mety, ktoré svätec používal počas svojho života.

Relikviár - Spišská Belá, detail a pohľad      *F8
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Relikvia tre eho stupňa - to sú predmety, ktorými sa dotkli ostatkov. Relikviár 
má náboženský význam. Vďaka tomu, že sa uchovávali, ľudia verili, že majú v sebe 
akúsi posvätnú silu. Dotýkali sa relikviára, čo im malo priniesť v spojení s modlitbou 
zvláštne požehnanie. Podoba relikviárov sa počas stáročí menila. Najväčší rozmach 
ich tvorby nastal počas stredoveku, a to v súvislos s kultom uc evania relikvií. Naj-
staršie relikviáre majú tvar skrinky so strieškovitým vrchnákom. V katolíckych kosto-
loch sú relikviáre celkom bežné, najviac je drobných relikviárov v tvare drobnej mon-
štrancie, tzv. ostensória. Sú v nich uchovávané drobné ostatky svätcov (kos , čas
odevov, a.i.) alebo čiastky dreva, dotýkané so svätým krížom. Mnohokrát sú relikvie 
pevnou súčasťou retabuly oltára.189

Päťkostolský biskup Maurus písal životopis svätých pustovníkov ako doklad pre 
ich kanonizáciu. Podľa požadovaných hagiografických súradníc, vytýčených pápežom 
Gregorom Veľkým (†604), bolo potrebné uviesť nacionálie kandidáta, jeho svätosť, 
heroický život i zázraky. Tieto požiadavky Maurova legenda spĺňa. Zásluhou kráľa La-
dislava (†1095) sa uskutočňuje kanonizácia prvých uhorských svätcov (roku 1083)- 
- Štefana, Imricha, Gerharda, Svorada a Benedikta a začína sa prejavovať úcta k ich 
telesným pozostatkom.

Relikvie sú z náboženského hľadiska vzácnymi sakrálnymi predmetmi, ale zároveň 
i historickým materiálnym dokladom jestvovania svätca.190

Relikviu sv. Andreja, Svorada a Benedikta, ktorá bola uložená v striebornej schrán-
ke, pri návšteve Nitry v roku 1525 videl aj slávny humanista Paolo Giovio. O pár rokov 
(1530) ho v liste informoval roztrpčený kráľovský tajomník, neskorší ostrihomský arci-
biskup Mikuláš Oláh, že schránku roztavili a získané striebro zmincovali vo Viedni.191

Vzácnejšie sú celé telá mučeníkov a svätcov uchovávané v presklených tumbách 
- truhlách, rakvách (sv. Mária Gore - v kostole v dedinke Netuno blízko Ríma je ulo-
žená pod obetným stolom). 

V tomto roku (2016) boli privezené na Slovensko, do vybraných farnos  ostat-
ky sv. Terézie z Lisieux a pobudli vo farnos len niekoľko hodín. Záujem o kontakt so 
svä cou, s jej ostatkami, bol veľmi veľký - množstvo veriacich sa pri jej ostatkoch 
modlilo a prednášalo svoje prosby o pomoc či posvätenie života. Relikviár pre ostatky  
sv. Terézie z Lisieux vyhotovil zlatník H. Brunel (Brazília). Má tvar truhličky, pripomína 
truhlicu na prepravu pokladov - dĺžka 150 cm, šírka 95 cm, výška s ochranným ple-
xisklom 85 cm. Celková váha 132 kg.

Relikviáre sú obyčajne umelecky spracované z drahocenných materiálov. Podstat-
nou časťou relikviárov je vlastná schránka alebo capsa, rozmanitej formy. Najčastej-
šie tvary sú: 

1. - rakva - tumba pre celé alebo aspoň väčšiu časť svätcovho tela.
2. - skrinka (arca, capsa, cista) - buď hranolovitá, alebo so strieškou, často aj v po-

dobe chrámu. Takéto relikviáre sa začali objavovať na prelome 12. - 13. storočia. Prí-
kladom veľmi známeho, veľkého, bohato zdobeného relikviára, je napr. relikvia sv. 
Jakuba st. apoštola v bazilike San ago de Compostella.

 V Budapeš , v chráme sv. Štefana, je v kaplnke uložená „relikvia pravej ruky sv. 
Štefana - uhorského kráľa“ - v emailom vyzdobenej postriebrenej skrinke. Relikvia je 
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ozdobená akantovými listami s platničkovými uzávermi, prsty a chrbát ruky sú pri-
pevnené perlovou šnúrou na tmavočervený zamatový vankúš. Relikviár dal vyhotoviť 
kardinál prímas János Simor v roku 1862 vo viedenskej firme W. Bröse.

3. - malá skrinka (capsella)
4. - kalich
5. - krabička, medailónik, taš čka, amulet a podobné formy k noseniu.

Relikviár sv. Jakuba - San ago de Copostela      *F7

Relikviár sv. Štefana - schránka a ruka      *F8
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6. - figurálna forma - buď celá postava, poprsie, 
hlava, alebo ruka. Takým typom relikviára sú ostatky 
sv. Vojtecha v Gniezdnom v Poľsku. Je to veľmi vzác-
ny relikviár sv. Vojtecha - biskupa a mučeníka, patró-
na Poľska, uložený je v gniezdnianskej katedrále. Je 
postavený na hlavnom oltári, nad ktorým sa vypína 
veľký baldachýn podobný baldachýnu v Ríme v bazi-
like sv. Petra. Strieborný relikviár spočíva na šies ch
orliciach, ktoré dvíhajú postavy symbolizujúce štyri 
kresťanské stavy: mužnosť, mučeníctvo, duchovnosť 
a ry erstvo. Relikviár ma tvar truhlice, na vrchu je 
znázornený biskup Vojtech s mitrou na hlave a ber-
lou v ruke, v pololežiacej polohe. Po bokoch truhlice 
v oválnych medailónoch sú predstavené scény zo ži-
vota sv. Vojtecha:
a.) České knieža Boleslav v obkľúčení senátorov vyberá 
za biskupa Prahy Vojtecha.
b.) Novovyvolený pas er prichádza do Prahy na koni, 
aby prevzal biskupstvo.
c.) Svätý biskup spoločne s priateľmi obsluhuje pri sto-
le dvanás ch úbožiakov.
d.) Sv. Vojtech učí Prusov.

e.) Sv. Vojtech ich karhá za modlárstvo.
f.) Sv. Vojtech je zabitý počas sv. omše.
g.) Rozštvrtené telo mučeníka a hlava nastoknutá na kôl; poslovia vyslaní Boleslavom 

Chrabrým vykupujú telo mučeníka.
h.) Boleslav Chrabrý s ľuďmi prijíma 
v Trzemesznie relikvie sv. Vojtecha.
i.) Cisár O o III. prichádza do Gniez-
dna, aby si uc l relikvie sv. Vojtecha. 
Relikviár sv. Vojtecha je dielom gdan-
ského zlatníka Petra van der Renena 
z roku 1662.

Obdobie go ky prinieslo iný trend, 
ktorý sa neskôr ukázal byť rozhodujú-
ci, a to zviditeľňovanie relikvií. Tomu 
sa prispôsobuje aj materiál a tvar ná-
doby. Jadrom relikviára sa stalo prie-
hľadné, zväčša valcovité puzdro zo 
skla alebo horského krištáľu, vo vnút-
ri ktorého je relikvia. Puzdro je zasa-
dené do umelecky stvárnenej schrán-
ky zo vzácneho dreva alebo drahého 

Relikviár sv. Scholas ky,
st. Paul‘s Cathedral Londýn   *F5
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 Baldachýn nad relikviárom sv. Vojtecha        *F8Relikviár sv. Vojtecha - Gniezdno 
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kovu, obvykle doplnenej dedikačným nápisom. Od 
obdobia baroka majú relikviáre často podobu zmen-
šenej lúčovej monštrancie - tzv. ostensória.

7. - monštrancia (ostensorium), ktorá sa používa 
hlavne k ukazovaniu a pobozkaniu.

8. - zvláštnym typom relikviára je staurotéka, 
schránka v tvare kríža, ktorý napovedá, že je v nej 
uložená relikvia z Kristovho kríža. 

V súčasnos už relikviáre nepatria k často použí-
vaným liturgickým predmetom, no ako vzácne ume-
lecké a sakrálne diela sa ochraňujú v chrámových 
pokladniciach alebo v muzeálnych zbierkach.

Pacifikál - je ozdobný kríž alebo ozdobná doš-
čka (lat. tabula pacis alebo lapis pacis). Tento pa-

cifikál, niekedy aj s pozostatkami svätca, bol pri sv. 
omši podávaný veriacim na uc evanie bozkom až 
do Druhého va kánskeho koncilu, keď došlo k litur-
gickej reforme. 

10.2.3  Kadidelnica a navikula (loďka)
 - v ktorej je tymián (lat. turibulum, incensorium, fumigatorium)

S voňavým kadidlom sa stretávame už v 2. a 1. sícročí pred n.l. Jeho pôvod po-
chádza z Arábie. Je to vlastne priskyrica - živica /kadidlo - zo stromov Boswellia, kto-

ré rastú v polopúštnych 
horách. Stali sa zdrojom 
bohatstva obchodníkov, 
ktorí sa vydávali po sta-
rých cestách obchodu 
s korením z južnej Ará-
bie do Gázy a Damašku.  
(Iz 60,6). 

Južnú Arábiu Grék Dio-
nýzos charakterizoval slo- 
vami: „Tu vdychuješ stále 
sladké vône skvelých ko-
renín, nech je to z kadidla 
alebo zázračnej myrhy.“  
Z južnej Arábie viedla 2000 

km dlhá, tzv. kadidlová cesta, smerom na sever  k Stredozemnému moru, po ktorej ka-
ravány av na svojich hrboch niesli cenný voňavý tovar.192

Ku Kadidlovej ceste sa viaže aj príbeh o kráľovnej zo Sáby a kráľovi Šalamúno-
vi, zaznamenaný v Starom zákone. Podľa tohto biblického príbehu prišla kráľovná zo 

Relikviár - Veľká Lesná      *F8

Kaditeľnica a navikula - Levoča 14      *F8
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Sáby do Jeruzalema ku kráľovi Šalamúnovi s „veľkým húfom ľudí a s ťavami, ktoré 
niesli náklad drahého korenia a množstva zlata a drahokamov“. Účel tejto obchod-
no-diploma ckej návštevy bol však zaiste prozaickejší, ako nám ho približuje biblic-
ké podanie. Išlo predsa o zabezpečenie a prehĺbenie prekvitajúceho obchodu medzi 
južnou Arábiou ako prvoradou vývoznou krajinou tých čias a prístavmi Stredomoria, 
ktoré patrili kráľovi Šalamúnovi. A keďže severný úsek kadidlovej cesty prechádzal 
územím kráľa Šalamúna, mala kráľovná zo Sáby iste pádne dôvody, aby si bohatými 
darmi a svojím očarujúcim pôvabom získala priazeň mocného panovníka Šalamúna, 
ktorého kupci skupovali od karaván vzácny tovar.193

Používanie kadidla v rámci božského kultu sa popisuje v jeruzalemskom chráme. 
Pre množstvo obradov v chráme bol jeden oltár zvlášť vyhradený pre spaľovanie kadi-
dla. Mal spravidla podobu misky a väčšinou bol postavený na podstavci kuželovitého 
tvaru. Na oltár sa prinášali aroma cké látky (kadidlo alebo cédrové šišky), aby vznikal 
vonný dym. Archeológovia často nachádzajú malé kamenné oltáre na kadidlo s mis-
kami na nôžkach, prípadne možno ich vidieť zobrazené na starých freskách.

Pálenie kadidla predstavovalo nákladnú obeť a symbolizovalo úctu k Bohu. Uve-
dený termín „kadidlo“ označuje dve veci: jednak látku, ktorá sa používala k páleniu a 
vydávala aroma ckú vôňu, ktorá pri horení vznikla. Druhý význam „kadidla“ je pred-
met, do ktorého sa dávala príslušná živica. Páliť kadidlo mohli len izraelskí kňazi. Keď 
Boh dával Mojžišovi príkazy pre Árona, zahrňovali aj prísne pravidlá pre užívanie kadi-
dla vo svätyni. Používanie kadidla sa v Písme spomína ako symbolizovanie modlitby.194

Dnešná kadidelnica, používaná pri liturgických obradoch, je prenosná kovová ná-
doba, zavesená na re azkach s držiakom na vrchu, zvyčajne bohato zdobená. V jej 
vnútri sa nachádza kovová miska, do ktorej sa vkladá rozžeravené drevené uhlie, na 
ktoré sa sype kadidlo (tymian, rozličné voňavé živice). To vytvára aroma ckú vôňu  
- dym, používaný na okiadzanie pri slávnostných bohoslužbách, pohreboch alebo 
procesiách.

Používanie kadidelnice je známe ešte z predkonštan nského obdobia. Doložený 
je typ kadidelnice zavesenej na reťazi alebo stojatej, vtedy sa však nepoužívali v kres-
ťanskej liturgii, lebo v mysliach veriacich sa kadidlový dym spájal s pohanskou alebo 
starozákonnou obetou. Tento názor poopravil až Milánsky edikt.195

Vzhľadom na funkciu kadidelnice prichádza ako materiál do úvahy iba kov. Naj-
používanejšie materiály v stredoveku boli zlato, striebro, meď, bronz a železo. Zlaté 
a strieborné kadidelnice vždy mali nádobku na žeravé uhlie z iného kovu.

Najstaršie zachované kadidelnice z románskeho obdobia mali najčastejšie ná-
dobku na žeravé uhlie v tvare pologule, polovičného vajca alebo boli trojboké. Od  
11. storočia mali kadidelnice vrchnák, ktorý býval najčastejšie pologuľatý a perforo-
vaný, pričom otvory, ktorými unikal vonný dym, mávali rozličný tvar. Vrchnák zvyčajne 
zakončoval krížik alebo vežička. Samotné nádobky s vrchnákom boli inokedy vytvo-
rené ako architektonický útvar, mali napríklad tvar veže. Re azky boli tri, niekedy
aj štyri. Na prelome 14. a 15. storočia nadobudla nádoba na oheň formu obrátenej 
šesťbokej čiapočky. Vrchnák postupne prešiel do formy pyramídy, vežičky alebo aj 
šesťbokej kupolovej stavby.196
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Výnimočne veľké je kadidlo v známej pútnickej bazilike sv. Jakuba v San agu de
Compostella. Je upevnené na lane, visiacom zo stropu baziliky. Toto kadidlo bolo vy-
hotovené zlatníkom José Losada r. 1851. Je to najväčšie kadidlo na svete, váži 80 kg, 
meria 160 cm. Vloží sa doň drevené uhlie a tymian. Pri slávnostných liturgických sláv-
nos ach sa používa za asistencie ôsmych chlapov v červených róbach (typická unifor-
ma baziliky), ktorí ťahajú lano a privedú kadidlo do hojdavého pohybu, kedy kadidlo 
sa dotýka takmer stropu a dosahuje rýchlosť 80 km/h. Jedným z vysvetlení tohto zvy-

ku, ktorý vznikol viac ako pred 700 
rokmi, aj keď sa kadidlo stále pou-
žívalo pri liturgických slávnos ach,
mal maskovať zápach vychádzajúci 
zo stovky neumytých a spotených 
pútnikov.

Všetky eto liturgické pred-
mety vznikali postupne. Na ich 
vývoj vplývalo niekoľko okolnos  
- kresťanstvo samotné pri hlása-
ní svojho učenia muselo zápasiť 
s rozpormi vo svojom strede, keď 
vystúpili niektorí hlásatelia - teo-
lógovia, ktorí odlišne formulovali a 
prezentovali niektoré náboženské 
pravdy. Tieto rozpory v nejednom 
prípade viedli k deleniu či odtrh-
nu u sa od katolíckej cirkvi, a tým 
aj upúšťali od niektorých nábožen-
ských prejavov. Rozširovanie vply-
vu kresťanstva na nové územia 

znamenalo stretnu e sa s inou kultúrou a tá ež prispela k obohateniu umeleckého 
výrazu. Miestne kultúry formovali jeho prejavy a aj vývojové prvky, ktoré odzrkad-
ľovali ducha doby. Je príznačné, že minulosť nám ponúka presne stanovený kánon 
prejavu v umení či umeleckom remesle. Dnes nemožno hovoriť jednoznačne, ktorý 
národ najviac oboha l kultúrne svetové dedičstvo, lebo v každej vývojovej dobe sa na 
obzore objavil akýsi impulz, myšlienka či forma, ktorá bola preberaná inými národmi, 
a ktorá sa potom buď zdokonaľovala či obohacovala o nové prvky, alebo sa vypúšťali 
niektoré prvky a predmet sa začal používať v zjednodušenej podobe.

Kadidlo San ago de Compostela      *F7
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11  Go ka
Giorgio Vasari hovorí „o pamiatkach stredoveku, že boli prevedené v novom slohu 

pochádzajúcom z Nemecka, že tento sloh vynašli Gó , a že by sa mal nazývať go cký. 
Podľa neho je to sloh hrubý a zmätený, vraj celkom mu chýba zmysel pre proporcie 
a mieru, ktoré sú vlastné klasickým dokonalým formám.“197 Tento úsudok florentské-
ho autora sa natoľko ujal, že pla l až do polovice 20. storočia. Go ka neznamená 
plynulú nadväznosť na románsky sloh. Zrodila sa v atmosfére spoločenského prero-
du, v ktorom prevládol vplyv cirkvi čiastočne oddelenej od rehoľného hnu a, rozvoj
odborných znalos , špecializácia remesiel, rozvoj miest.198

Umenie go ky je dokumentom vitality a zároveň náboženskej vrúcnos . Archi-
tektúra s maximalis ckými rozmermi svedčí o čoraz slobodnejšom myslení autorov. 
Nový dynamický sloh vyrástol v oblas Ile de France, doméne francúzskych kráľov pri 
Paríži.199

Nemci sa pri štúdiu go ky opierali hlavne o renesančné traktáty, a preto súdili, že 
sa sloh katedrál s príznačnými fialami a piliermi zrodil v Nemecku na brehoch Rýna. 
Je to pravda, ale ide o druhý breh Rýna, kam v dokonalej podobe dorazil z Francúz-
ska. Niektoré chrámy v Nemecku stavali priamo francúzski architek , iné boli dielom 
domácich staviteľov, oboznámených s francúzskym go ckým slohom.200

Umeleckí historici sa časom stále hojnejšie zaoberali štúdiom začiatkov tohto ori-
ginálneho slohu s nádhernými portálmi a vznosnými klenbami, ktoré sú výsledkom 
podivuhodnej vyváženos tlakov. Go ka nebola plodom nejakého myšlienkového úsi-
lia alebo mys ckých síl, ale skôr výsledkom technického vývoja, ktorým prešli formy 
používané v románskych školách rôznych oblas  a predovšetkým bola odvodená zo 
stavebných postupov objavujúcich sa v Burgundsku a šírených rehoľou cisterciánov. 
Utvárala sa však a zdokonalila v Normandii a v krajoch, ktoré sa nachádzali v blízkos
Paríža a boli podriadené kráľovskej moci. V polovici 13. storočia sa naplno rozvinu-
la go ka aj v Nemecku a začala prenikať do Španielska. Lomený oblúk, ktorý sa stal 
typickým znakom go ckého slohu, bol už vtedy značne rozšírený v románskych kos-
toloch v Normandii, ale predovšetkým v Burgundsku. Hlavnou novinkou, ktorá dala 
vznik go ckému umeniu v pravom slova zmysle, je vlastne spojenie lomeného oblúku 
s krížovou klenbou, ktorej rebrá vedú tlaky do štyroch bodov a pro týmto bodom sa 
zvonku vzpierajú oporné oblúky. Toto usporiadanie dovoľuje odľahčiť sta cké pod-
pory, ktoré mali v románskej dobe podobu masívnych pilierov alebo hrubých múrov, 
v ktorých bolo len málo okenných otvorov.201

Naopak go ka akoby otvorila okná dokorán – interiér osvetľujú čoraz väčšie okná, 
až napokon steny vytvárajú len ako skelet vyplnený sklom. Celá vznešená výzdoba 
mala slúžiť predovšetkým oslave Boha.202

Historické umelecké slohy, aj keď sú v literatúre časove pomerne presne stano-
vené, nemôžeme chápať ako presne vymedzené obdobie, kedy starý výtvarný štýl 
s určitým dátumom končí a nový začína. Umelecké cítenie predchádzajúcich slohov 
doznieva často niekoľko desaťročí a niekedy predovšetkým v užitom umení používali 
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predlohy staré niekoľko storočí. Niektoré slohy k nám vôbec ani nedorazili a iné sa 
u nás udomácnili s veľkým oneskorením opro západnej Európe. Go ka  je jediným 
štýlom stredovekej Európy, ktorý sa neinšpiroval v an ke. Do Čiech prichádza go ka
začiatkom 13. storočia, na Slovensko pred polovicou 13. storočia, predovšetkým na 
Spiši sa začal vytvárať vyhranený stavebný okruh, vyznačujúci sa špecifickou regionál-
nou transformáciou rôznorodných podnetov, mimoriadnou agilnosťou tvorcov, obľu-
bou a uprednostňovaním určitých architektonických typov a foriem. Inšpiračná sila 
stavebných cen er, ktoré sa sformovali v jednotlivých lokalitách tak, ako to vyplynulo 
zo spoločenského, cirkevného a ekonomického vývoja regiónu, zabezpečila jeho ne-
prerušené trvanie až do prelomu 14. a 15. storočia.203

Najstaršie go cké drevené skulptúry na Slovensku pochádzajú takmer výlučne zo 
Spiša, osídľovaného kolonistami od neskorého 12. storočia. Títo potrebovali duchov-
nú ochranu, ktorú im najnázornejšie mohli poskytovať obrazy Ukrižovaného, Mado-
ny a svätých - ochranných patrónov. Skulptúry so spomínanou tema kou plnili teda
dlhý čas aj hlavnú úlohu sochárskeho umenia. Kostol, ktorý stál uprostred trhového 
námes a, bol spočiatku len jednoduchej drevenej konštrukcie. Avšak z toho sa nedá 
usudzovať, že rovnako aj umelecké diela uc evané v týchto prvých chrámoch, mali 
provizórny charakter alebo boli primi vne. Kolonis pravdepodobne nejaké diela, 
najčastejšie malé skulptúry a obrazy, priniesli už so sebou. S neskoršími staviteľmi 
však na Spiš zaiste prišli i rezbári a maliari, ich práce pomohli pretvoriť neznámy ži-
votný priestor v nový domov. Kontakty s pôvodnými miestami sa však i naďalej udr-
žiavali a Spiš sám bol križovatkou obchodných ciest, a tak sa ani umenie celej oblas
vlastne nikdy nestalo provinčným.

O umelcov nemohla byť núdza, často ich prilákalo bohaté odmeňovanie a veľkory-
so udeľované privilégiá. Majstri, ktorí sa nemohli presadiť doma, hľadali neraz šťas e
ďaleko za hranicami. Prostredníctvom čulej výmeny medzi dvormi, cestovných zvy-
kov šľachty a štúdia na univerzitách vo Francúzsku alebo v Taliansku, nevyhnutným 
pre intelektuálov, boli stredoeurópske kniežatá spravidla veľmi dobre informované 
o umení v európskych centrách, najmä v Paríži, prevyšujúcom vtedy všetky ostatné. 
Dvojnásobne to pla  pre uhorských kráľov z Anjouovskej dynas e, francúzsko - ta-
lianskej vedľajšej línie kráľovského rodu Valois (1308 - 1382) a s určitými obmedze-
niami i pre českých Přemyslovcov a Habsburgovcov v Rakúsku.204

Rozšírenú predstavu, že výdobytky a myšlienky ďalekých umeleckých cen er sa
v „odľahlých provinciach Východu“ preberali až s odstupom niekoľkých desaťročí, sa 
dosiaľ nepodarilo potvrdiť ani jedným jediným príkladom, preto táto predstava patrí 
do ríše historických mýtov, ktoré možno pokojne zavrhnúť. Kontakty s Parížom mohli 
byť tak pravidelné, že byť informovaný o „dernier cri“, bolo v zásade možné už v prie-
behu niekoľkých týždňov. Pri datovaní sa teda treba principiálne pridržiavať európ-
skej chronológie, zvlášť pri dielach francúzskeho umeleckého vplyvu.205

Pre najdôležitejší typ vtedajšieho sochárstva - Pannu Máriu s dieťaťom – bol defi-
novaný dobrý tucet základných typov. Každý z nich mal inú, v hlavných rysoch pevne 
stanovenú kompozičnú štruktúru, ktorá sa však v jednotlivos ach obmieňala. Plášť 
madony bol najčastejšie umelecky stvárnený tak, aby elegantne a rytmicky viedol po-
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hľad diváka k Ježiškovi, v menšej miere i k atribútu Panny Márie v pravej ruke, ktorý 
je dnes už najčastejšie stratený. Črty tváre a jednotlivé čas tela formovali podľa geo-
metricky a stereometricky zostaveného ideálu. Obľuba ornamentálnej výzdoby, ktorá 
zároveň svoju teologickú záš tu nachádzala v biblickej požiadavke na vyzdobovanie 
svätých, vytvárala zo zatáčaných kaskád záhybov, najmä po stranách sôch alebo na 
Máriinej rúške, zakaždým inak formovateľný variant ornamentu. Tieto kompozičné 
typy, ich mo vy a formy sa dali ľahko sprostredkovať kresbami, pri ich rozširovaní 
mohli ale významnú úlohu zohrať ež malé sošky alebo odliatky. Kým vytvorenie figu-
rálnych typov podľa predpísaného kánonu možno pripísať parížskym kameňosochá-
rom, rezbári pracujúci v slonovine alebo v dreve vyvinuli spolu so zlatníkmi vlastný, 
strojený štýl s obľubou pre geometrizované, ostro zalamované, plas cké, trubkovité 
a miskovité záhyby. Spojenie so zlatníkmi sa uskutočnilo zjavne vďaka tomu, že to 
potrebovali drevené figúry ako predlohy pre ich tepané práce. Rovnako málo, ako 
mäkký charakter látok odevov, ich zaujímala skutočná podoba padajúcich, na ahnu-
tých alebo nariasených šiat. Pri stvárnení tvárí sú príznačné oči formované do podo-
by polovičných mandlí, malé špicaté ústa a jemne vyholené obočie vyrastá z úzkeho 
chrbta nosa v dvojitý oblúk, prísne narysovaný akoby s pomocou kružidla - rovnako 
ako celá idealizovaná a k brade zašpicatená forma tváre. Takéto štýlové smerovanie 
do podstatnej miery podnie li práce rezbárov slonoviny, dá sa to rozoznať už v tom, 
ako bolo neprirodzené prehnu e ľudskej figúry (ktoré u nich vyplývalo z potreby reš-
pektovať tvar slonieho kla) prenesené i do materiálov, ktoré tento tvar vôbec nevy-
žadovali.206

Pripravenosť nasledovať tento štýl spočívala nielen v poves Paríža ako umelec-
kého centra, ale prinajmenšom ež aj ako kráľovského mesta; kráľ svojou vládou, 
životným štýlom života, spektakulárnym získavaním relikvií z Konštan nopolu a krí-
žovými výpravami získal mimoriadnu pres ž. Pápež Gregor IX. to zhrnul nasledujú-
cimi slovami: „Tak ako raz rod Júdu v čase synov patriarchu Jakuba dosiahol osobi-
tého požehnania Pána, tak stojí kráľovstvo francúzske nad ostatnými národmi, ko-
runované samou rukou Božou s výnimočnými preroga vami a milosťami.“ K tomu 
ešte treba pripočítať význam Parížskej univerzity a dvorskej kultúry, v neposlednom 
rade i staviteľského umenia. Skulptúry tohto medzinárodného slohového smeru sú 
podobné a je jedno, či vznikli v Kolíne n. Rýnom, alebo v Toskánsku, vo Viedni, ale-
bo na Spiši.207

V 15. sú storočí go cké výtvarné diela poznačené istým mys cizmom a expresív-
nym spôsobom podania. Objavuje sa nežná sladkosť v poňa  niektorých ženských 
postáv. Panna Mária má vždy podobu mladej ženy, nech už je znázornená ako bolest-
ná matka s telom mŕtveho Syna položeného na lone (Pieta), alebo ako Madona s die-
ťaťom na rukách. Obzvlášť pôvabom vynikajú Krásne Madony, ktorých tvár sa okolo 
roku 1400 rozšírila z Čiech, Rakúska a južného Nemecka do Poľska a na Slovensko.

Go cké nástenné maliarstvo zaznamenalo ústup opro maľbe, ktorá bola v ro-
mánskom slohu. Dá sa to ľahko pochopiť, pretože v chrámoch so stenami zreduko-
vanými na minimum sa už našlo iba málo vhodných plôch. Skôr sa rozvinulo umenie 
farebných okenných výplní.
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Označenie „go cký“ dostal tento sloh až 
v následnej renesancii, ktorá sa od neho diš-
tancuje. Pohŕda ním ako výrazom barbarských 
Gótov zo severu, za Alpami.208

Go ka zasiahla široké spektrum umenia - 
od architektúry až po malé zlatnícke predmety, 
ktoré boli súčasťou vybavenia slávnych kated-
rál i dedinských chrámov.

Azda najpôsobivejšie diela neskoro stre-
dovekého zlatníckeho umenia sú dnes veľké 
monštrancie: architektonicky alebo vegetabil-
ne stvárnené schránky, ktoré majú vďaka svojej 
pozoruhodnej výške často viac ako jeden me-
ter, veľmi stabilnú tektoniku a zároveň pôsobia 
mimoriadne krehko, priam priehľadne.

Ako ostensóriá slúžili na vystavovanie re-
likvií, čiže boli to relikviáre a ako monštrancie 
s hos ou na vystavovanie Eucharis e - Kristov-
ho tela, ktorému sa od ustanovenia sviatku Bo-
žieho Tela pápežom Urbanom IV. v roku 1264, 
ako aj v rámci stupňujúcej sa eucharis ckej
zbožnos v 14. a 15. storočí, dostávalo čoraz 
väčšieho uc evania. Tieto drahé a umelecky 
pôsobivé diela robia z vystavovania - ukazova-
nia (ostensio, montra o) naozajstnú inscená-
ciu.209

Monštrancie 15. a 16. storočia majú po-
dobnú výstavbu nohy ako kalichy, ale preferu-
jú osemlaločnú, prípadne kvadrilobnú - štvor-
laločnú základňu pred šesťlaločnou. Nodus - 
- orech dostáva podobu kaplnky s liatymi figú-
rami. Oveľa väčšia pozornosť sa však venuje 
stvárneniu tela - corpusu alebo panelu mon-
štrancie, ktoré sú „odhmotnené“ a vďaka liatym 
i tepaným architektonickým prvkom sa corpus 
výrazne dvíha do výšky. Okolo centrálnej lunu-
lovej schránky, do ktorej sa vkladá Eucharis-

a , je už viac do výšky než do strán rozvinutá 
baldachýnová architektúra. Monštrancie vždy 
zdobí skupina figúr: Kristus na kríži, Kristus ako 
typ - Vir dolorum, Božia matka Mária s dieťa-
ťom, postavy svätých a anjelov. Charakteris c-
kými prvkami sú pu - anjeli s nástrojmi umu-Monštrancia Poprad-Veľká      *F8
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čenia, ale aj anjeli s hudobnými nástrojmi. V 17. storočí sa často opakuje figurál-
na kompozícia zostavená zo skupín svätých - Panna Mária so sv. Jánom apoštolom,  
sv. Vojtech so sv. Stanislavom alebo sv. Peter so sv. Pavlom. Vystupuje aj galéria apoš-
tolov, svätých patrónov miestneho kostola alebo orodovníkov osôb, ktoré zakúpili či 
darovali monštranciu. Iste nechýbajú zobrazenia dejinných udalos  ako pokračova-
nie božích skutkov, ktoré so sebou prinášajú o.i. aj programové aspekty.

Monštrancie dostali tvar prierezu go ckých bazilík alebo kupolového chrámu, 
často bohato ozdobami preplnených s fialami, kaplnkami a listami.

Väčšie architektonické súčas ako piliere a ich podstavce sú z dôvodov úspory 
materiálu vytvorené z jednotlivých pásov plechu, spájkované a zmontované, za aľ 
čo menšie detaily ako vimperky s kružbou, fialy, krížové kvety až po chrliče sú liate. 
Tieto prvky sa vyrábali podľa predložených modelov „sériovo“, potom sa integrovali 
do väčšej konštrukcie. Pri menších dielach môže takýto kánon liatych foriem určovať 
aj celkovú podobu.

Popri bežných nástrojoch na spracovanie striebra patrili takéto architektonické 
ornamentálne, ale aj figurálne lejárske formy k nevyhnutnému vybaveniu každej zlat-
níckej dielne. Zachovali sa len vo výnimočných prípadoch. Formy, či už odliate z olova, 
alebo vypracované z masívnych prútov mosadze či striebra, sa pravdepodobne odlie-
vali do piesku a detaily sa dodatočne cizelovali.

*(Pojem cizelovanie zahŕňa dva odlišné pracovné postupy jemného ručného ume-
leckého opracovania kovu: a) Vypracovanie plas ckých vzorov na rovnom alebo za-
krivenom plechu podobne ako pri tepaní s tým rozdielom, že sa jemné vzory nevykle-
pávajú priamo kladivom, ale špeciálnymi cizelérskymi čakanmi, na ktoré sa udiera 
cizelérskym kladivom. 

b) Opracovanie povrchu odliatkov (odliatok je polotovar, ktorý vznikne lia m teku-
tého kovu do du ny formy), ktoré spočíva v ich čistení, pilovaní, brúsení, leštení, ry  
a iných prácach. 

Kvalita diela sa pre-
to posudzuje aj podľa 
remeselnej presnos
pri týchto detailoch.210 
Okolo roku 1500 pri-
budli popri dynamizá-
cii architektonických 
foriem - napr. v podo-
be vinutej rozvilinovej 
kružby - aj rastlinné 
detaily ako vetvový 
a listový ornament. 
V menšom prevede-
ní, napr. ako obruba 
nohy - základne mon-
štrancie alebo kalicha, Detail výzdoby monštrancie      *F8
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príp. ako uzatvárajúci listový alebo ľaliový veniec, sú často liate, za aľ čo väčšie lis-
tové ornamenty sa vystrihujú z plátov striebra a potrebný tvar vzniká tepaním a ohý-
baním. Tieto listy „v pohybe“ zasahujúce do priestoru, a pritom predsa priehľadné, 
sa najlepšie využijú na prekry e prechodov, napríklad na stupňoch nohy s prútovou 
konštrukciou alebo na zlome medzi driekom a schránkou.

Jednotlivé prvky sa skladali podľa vypracovaného plánu na základe este ckých 
a tektonických hľadísk do jedného objektu, ktorý v neposlednom rade zohľadňoval 
aj „stavebný materiál“, ktorý bol k dispozícii. Zavše nemožno rozlíšiť, či sa náčrt vzťa-
huje na zlatnícku prácu, na š t retabuly, alebo malú architektúru z kameňa, napr. na 
pastofórium – miesto na úschovu hos e.211

Lejárske formy sa odovzdávali z jednej zlatníckej dielne do druhej, a to znamenalo, 
že len na základe použi a iden ckých foriem ešte nemožno pripísať práce jednému 
a tomu istému majstrovi aj preto, že rovnaké modely sa môžu vyskytnúť aj na veľmi 
vzdialených miestach.

Na Slovensku sa zachovalo niekoľko monštrancií a doposiaľ sa nepodarilo zis ť ta-
kúto zhodu použitých modelov. Za aľ zachované diela pôsobia ako monolity. Ich de-
taily vychádzajúce nad rámec dobovo typického štýlu foriem a výstavby sotva nájdu 
spoločného menovateľa. Preto je veľmi ťažké priradiť objekty mimo ich pôvodnej 
proveniencie jednotlivým centrám zlatníckeho umenia. Napriek tomu, že od 14. sto-
ročia možno zaznamenať tak v stredoslovenských banských mestách Banská Bystrica 
a Banská Š avnica, ako aj na Spiši posilnenie zlatníckeho remesla a jeho cechovú or-
ganizáciu: predovšetkým v Košiciach od neskorého 15. storočia, v Levoči a v Bra sla-
ve v priebehu 16. storočia, máme v podstate k dispozícii len archívne údaje; poznáme 
iba mená zlatníkov, ktoré sa so zachovanými dielami dajú spojiť.212

V našej diecéze na území Spiša máme tri veľké, dominantné, go cké monštrancie 
v Poprade - Veľkej, v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni.

Putovanie foriem sa nevyskytovalo náhodne, ale prichádzalo k nemu vďaka uče-
niu alebo vandrovke zlatníckych tovarišov a majstrov. Stanovy cechov v tomto období 
síce ešte nepredpisovali vandrovku ako súčasť učenia, ale bola už bežnou praxou. Veľ-
mi často sú doložené pobyty hornouhorských zlatníkov v Krakove, ktorý predstavoval 
aj pre iné druhy umenia dôležité centrum. (Najlepší prameň tvoria v tomto smere 
písomnos krakovského zlatníckeho cechu, ktoré nedávno vydal Jerzy Pietrusinski 
a v ktorých je zaznamenaných mnoho mien z horného Uhorska.).213

(Inventár neskorogo ckých sakrálnych zlatníckych predmetov od Ilony Cóno-
vej s dovedna 143 heslami, ku ktorému možno pripojiť ešte 41 nezaznamenaných 
prác.).214

K najkrajším produktom sakrálneho zlatníctva v dejinách umeleckých remesiel 
jednoznačne patria neskorogo cké liturgické predmety. Este cky aj remeselne naj-
prepracovanejšie diela sa objavujú v závere 15. storočia a začiatkom 16. storočia.215

Kalichy už bežne sú vybavené košom, v ktorom je osadená kupa - čaša. Kôš zvykol 
byť lemovaný ľaliovým vlysom a bohato dekorovaný jemným filigránom, granuláciou 
i farebným emailom. S výzdobou koša vždy harmonizuje aj dekorácia celej nohy - zá-
kladne kalicha. Rovnaké techniky, mo vy aj farebnosť zdobia aj stále vyššiu a vizuálne 
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okázalejšiu šesťlaločnú základňu, driek a najmä výrazný sploštený alebo súmerne gu-
ľatý nodus - orech, ktorý tvarom pripomína granátové jablko. Nodus - orech - môže 
byť od začiatku 16. storočia vytvorený filigránovou technikou alebo ažúrovaním a na-
miesto tŕňov ho zdobia liate či strihané rozetové rotule. Objavujú sa aj kalichy s no-
dusom kaplnkovitého tvaru a k väčšej dekora vnos sa pridávali aj perly alebo drahé 
kamene. 

Takmer všetky svetské zlatnícke práce neskorého stredoveku sa stra li. Dnes re-
prezentujú iba zachované sakrálne predmety nielen neskoro stredoveký rozkvet tohto 
umenia v rôznych mestských centrách, ale aj – keďže ide zároveň o „mobilné remes-
lo“ per se - ak vnu umeleckú spoluprácu v strednej Európe okolo roku 1500.216

Štatút spišských Sasov požadoval už v roku 1370, aby diela boli opatrené značkou 
mestskej skúšky alebo značkou cechu, prípadne majstra. Táto prax sa presadila až 
v priebehu 16. storočia, no nemožno ju interpretovať ako podpis umelca, mala len 
zaručiť kupcovi obsah striebra v spracovanom materiáli.217

Ukončenia koša na kalichu       *F8 Nodus - rotule zdobené s rozetami        *F8

Odlačok kvality materiálu       *F8

Kontrolné čísla sa vyskytujú od 
r. 1743. Pravdepodobne boli 
zavedené okolo r. 1740 a po-
užíval ich „Probieren Meister“ 
(majster, ktorý kontroloval kva-
litu kovu).
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12  Renesancia
Rodiskom renesančného slohu sa teda stalo Taliansko, ktoré sa hlásilo ku klasickej 

an ke a nikdy go ku s porozumením neprijalo.
Slovo renesancia je odvodené od talianskeho rinascita - čo znamená znovuzro-

denie. Umelci a humanis ckí myslitelia označovali nový myšlienkový prúd, aby cha-
rakterizovali drama cké zmeny 15. storočia. Už koniec 14. storočia priniesol oživenie 
medzinárodného obchodu a rozšírenie pohľadu na svet. Rodilo sa nové bohatstvo 
a začali byť oceňované aj výdobytky nových poznatkov a ľudských schopnos . Talian-
sko prinieslo obraz modernej doby aj v novej kultúre. Krajiny na sever od Álp sa takto 
prejavili až v 16. storočí.218

Renesancia bola pre rozmanitosť svojich prejavov komplexným hnu m, ale v pod-
state ju charakterizovala vôľa oživiť an ckú kultúru zo všetkých hľadísk. Centrom 
tohto „vzkriesenia“ bolo hľadisko umelecké, pokladané za motor pokroku ľudstva. 
Hnu e bolo od začiatku nazvané slovom renesancia – znovuzrodenie, návrat. Vlastne 
od tej chvíle sa prebudilo ostré a nové vedomie vzťahu, ktorý si umenie vytvára so 
svojou dobou a s dobami, ktoré ju predchádzali.219

Renesanciu máme vnímať nie iba z pohľadu na umenie, ktorým sa prezentovala a 
ovplyvnila isté časové obdobie, ale aj udalos , ktoré sa v tom čase odohrávali, zohrali 
významnú úlohu a tým ovplyvnili hodnotenie tohto umeleckého smeru. V Taliansku 
prechod od stredoveku k renesancii znamenal radikálny zlom, týkal sa predovšetkým 
formálnej výstavby diela, za aľ čo v tema ckej oblas nenastal žiadny zvrat. Naďalej 
sa maľovali výjavy z Biblie, apokryfov a legiend v troch veľkých zásadných okruhoch: 
na prvom mieste, ako najfrekventovanejšia téma bola samotná Panna Mária (rovna-
ko ako príbehy z jej života), nasledoval Kristus a napokon scény, viažúce sa na kres-
ťanských svätcov.

Takéto základné tema cké členenie pla lo až do obdobia neskorej go ky, teda
začiatku 16. storočia aj na Slovensku. Pod vplyvom reformácie, ktorá sem prenikala 
z Nemecka sa u nás, rovnako v ďalších krajinách strednej Európy, sa pomaly začal 
meniť aj vzťah k  umeniu. Kazatelia, šľachta i mestá, ktorí prijali protestan zmus, za-
ujali voči predchádzajúcemu umeleckému prejavu go ky rezervovaný, na niektorých 
miestach až odmietavý vzťah. Čoraz častejšie sa objavovali útoky voči kultu Panny 
Márie, a to nielen voči jej „zázračným“ obrazom, ale aj jednotlivým témam a prístu-
pom k jej zobrazeniu. 

Už taliansky dominikán a reformátor 15. storočia G. Savonarola sa obracal pro
maliarom, ktorí P. Máriu spodobovali honosným, reprezentačným spôsobom v dobo-
vých módnych šatách. V jednej z kázni kládol umelcom rétorickú otázku, na ktorú si 
vzápä sám aj odpovedal: „Veríte, že Panna Mária bola oblečená tak, ako ju vy maľu-
jete? Hovorím vám, že bola oblečená ako chudera, prostá a zahalená.“

Renesančný humanista, Erazmus Ro erdamský zasa atakoval kult uc evania 
Panny Márie tým, že podľa ľudovej viery mala väčšiu moc než jej Syn Ježiš Kristus. 
Hovorí: „Koľko ľudí zažína sviečočku ku c Panny Márie, a to na pravé poludnie, keď 
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to vôbec nie je potrebné. Ako málo je naopak tých, ktorí sa ju snažia napodobovať 
čistotou života, pokorou a láskou.“

V útokoch voči mariánskemu kultu najďalej zašli protestan . Mar n Luther si Pan-
nu Máriu síce hlboko vážil, ale odmietal povyšovanie jej osobnos , ako aj používanie 

tulov a prívlastkov z mariánskych litánií, ako napríklad „Kráľovná nebies“, rovnako 
ako maľovanie niektorých mo vov, predovšetkým „Pannu Máriu ochrankyňu“.

Na Slovensku sa mariánska ikonografia v čase reformácie tešila čoraz menšej ob-
ľube opro neskorej go ke a protestan sa rôznymi spôsobmi „vyrovnávali“ so star-
šími mariánskymi obrazmi a sochami. Zatvárali krídla go ckých oltárov, na ktorých 
bola spodobnená, predávali obrazy a sochy s mo vmi z jej života, odkladali ich do 
sakris e, či dokonca ničili. Náboženská situácia na Slovensku v 16. storočí bola pato-
vá, nebolo tu víťaza ani porazeného.220

Talianska renesancia spočiatku prenikala do ostatných európskych krajín veľmi 
pomaly. Na sever od Álp sa dostala predovšetkým vrcholná a neskorá renesancia 
prostredníctvom talianskych majstrov a ich dielní rozličnej kvality. Táto kultúra sa 
rýchlo udomácnila na pôde Francúzska, kde sa po polovici 16. storočia stala jej cen-
trom Paríž.221

V českom kráľovstve datujeme renesanciu rokmi 1530 - 1620. Na území Sloven-
ska možno zaznamenať nástup renesancie v širšom rozsahu až v druhej polovici 16. 
storočia. Majstri, ktorí tento nový sloh pestovali a šírili, k nám prišli z rozličných krajín 
a podľa toho boli aj rozličnej národnos . K nám prichádzali najmä Maďari z území, 
ktoré Turci obsadili. Na území Budína mala renesancia už dlhšiu tradíciu; dekoračné 
mo vy a  ornamentálne formy od aľto obyčajne zrus kalizované prenášali aj k nám. 
Majstri v umeleckom remesle mali možnosť produkovať aj cennejšie veci pre rozvetve-
né bohaté šľach cké rody, ktoré sa na Slovensko v húfoch sťahovali. Zlomky takýchto 
zachovalých prác u nás sa môžu rovnocenne porovnávať s podobnými cudzozemský-
mi produktmi. U nás sa uplatňuje predovšetkým zlatníctvo. Paradoxne, napriek veľmi 
nestabilnej spoločenskej situácii, prežívalo zlatníctvo na území Slovenska v 16. a 17. 
storočí obdobie svojho rozkvetu. Centrá tohto luxusného odvetvia umeleckého re-
mesla sa preniesli z vojensky exponovaných miest do pokojnejších oblas . Popredné 
miesto v domácej zlatníckej produkcii aj naďalej zaujímali Košice. Obdobím rozkvetu 
košického zlatníctva bolo 15. a najmä 16. storočie. O stálej zamestnanos košických 
zlatníkov svedčia testamenty bohatých mešťanov a súpisy z klenotnice košického 
dómu. Kostolný inventár košického dómu z roku 1516 vymenúva 111 kusov rozlič-
ných sakrálnych nádob a klenotov, ktorých celková váha dosiahla takmer 394 mariek. 
Konjunktúra košického zlatníctva pretrvala ešte i do 17. storočia, ktoré bolo storo-
čím významných poli ckých i spoločenských udalos . Na podnet Štefana Bocskaya 
sa roku 1606 dva razy schádzal v Košiciach snem. I návštevy Gabriela Bethlena a jeho 
svadba s nemeckou princeznou Katarínou z Brandeburgu znamenali pre Košice usta-
vičný ruch a pre tunajších remeselníkov bohaté možnos zárobku. K mnohým sláv-
nos am sa družilo aj založenie košickej reformovanej cirkvi Jurajom Rákóczim a veľ-
kolepý pohreb Fran ška Rákócziho I. roku 1677.222

Výrazná konjunktúra sa súčasne prejavila ež v mestách na severovýchode kraji-
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ny, a to najmä na Spiši, osobitne v Levoči. Náročnejšie zlatnícke práce levočskej pro-
veniencie sa spájajú s menami Christophora Pollaka, Erharda Wüstemanna a Davida 
Genersicha. David Genersich okolo 1600 - 19.6.1659 pôsobil v Levoči. V rokoch 1639- 
-1657 zastával funkciu mestského senátora. V rokoch 1646 a 1649 bol vyslancom kra-
jinského snemu v Bra slave, v rokoch 1646 a 1653 richtárom v Levoči. Bohatá anga-
žovanosť vo verejnom živote mesta uvádza ešte jedno obdobie 1652 - 1653, keď sa 
spomína ako mestský sudca. Viaceré jeho práce sú štýlovo už na rozhraní renesancie 
a baroka. Na Slovensku sú od neho známe dva liturgické predmety. Schránka na hos-

u z r. 1657 v evanjelickom kostole v Levoči a emailom zdobený kalich v evanjelic-
kom kostole v Rožňave. Riaditeľ múzea v Košiciach a odborník na umenie E. Köszeghy 
spomína Genersichove profánne práce: svadobný pokál so stopami emailu zo zbierky 
grófa Györgya Bánffyho, ktorý bol vystavený na výstave zlatníckych prác v Budapeš
v r. 1884. Ako prácu tohto zlatníka uvádza aj stolovú ozdobu s del nmi a plas kou
Bakcha v zbierkach londýnskeho VaAM.

Známa bola i zlatnícka rodina Novosádyovcov; Štefan Novosady, pôvodom z Pú-
chova, sa stal roku 1664 občanom Levoče, kde potom žil a pracoval. Z jeho tvorby 
poznáme dnes dve priemerné práce - cibóriá - z katolíckych kostolov v Jánovciach 
a v Letanovciach.

Túto rodinu preslávili synovia Štefana 
Novosádyho, ktorí v polovici 17. storočia 
odišli do Švédska; Krištof tam pôsobil ako 
dvorný zlatník.223

O dobrom mene banskoš avnického 
zlatníctva svedčí fakt, že v roku 1591 ostri-
homský prepošt Matej Draskovich v tomto 
meste objednal strieborný riad a príbory 
pre záhrebského biskupa. V 17. storočí sa 
najznámejšou osobnosťou novozaložené-
ho banskoš avnického zlatníckeho cechu 
stal Bartolomeus Weigl.*(Narodil sa 28. 8. 
1623 v Banskej Š avnici, kde nakoniec aj
zomrel okolo r. 1700.) Vyučil sa pravdepo-

Cibórium - Jánovce, znak cechu Levoča a majstrova značka Štefan Novosady       *F8
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dobne u zlatníka Mar na Langa v Banskej Š avnici, lebo jeho manželka bola dcérou 
majstra Langa. Bol to vynikajúci zlatník, jeho výtvarné nadanie dokladá nástenná 
krs teľnica zo striebra, zdobená figurálnymi výjavmi (Madona s dieťaťom, hlavičky 
anjelov), strieborný pokál s postavami a s kvetmi v umelecko-priemyselnom múzeu 
v Budapeš . Zachoval sa aj džbán v evanjelickom kostole v Levoči, ktorý zhotovil 
v Banskej Š avnici pre generála Jána Ujházyho. Pozoruhodné je najmä ucho džbánu 
s krásnou plas kou karya dy, ako aj maľovanými medailónmi, v ktorých maľoval 
alegorické postavy a kvety. Podobný je aj v evanjelickom kostole v Banskej Š avnici,
farby ktorého na emaile upomínajú na živé rubensovské tóny, oba postriebrené s fi-
gurálnou výzdobou a emailovými miniatúrami. Weigl si maliarske znalos priniesol
zo Švajčiarska.224    

Konvica - ev. kostol Levoča, 
znak cechu B. Š avnica,

znak majstra Bartolomeus Weigl     *F8

Od 16. a najmä 17. storočia postupne vedúce postavenie prevzala Bra slava, kto-
rá sa v roku 1536 stala hlavným mestom habsburgskej čas Uhorska a od roku 1563 
miestom konania korunovácií jeho panovníkov. V 16. storočí v tomto meste pôsobilo 
22 zlatníckych majstrov, v 17. storočí ich máme doložených až 36. Z nich však iba traja 
boli miestni rodáci, mnohí prichádzali z Rakúska a z Nemecka. 

K najznámejším majstrom 16. storočia patril Jacob Steiger (doložený v rokoch 
1578 - 1586), ktorý v roku 1584 vyhotovil pozlátené žezlo pre richtára Caspara Lich-
tenbergera (Múzeum mesta Bra slavy). V rokoch 1630 - 1676 je doložená činnosť 
zlatníka O a Müllera, od ktorého sa zachovali viaceré značkované práce 225

Zo zlatníckych techník sa naďalej uplatňovalo tepanie a cizelovanie. Podobne ako 
v iných stredoeurópskych krajinách, aj naši zlatníci namiesto používania techniky ma-
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ľovaného figurálneho emailu - ktorá v období renesancie dominovala v Taliansku ale-
bo vo Francúzsku - uprednostňovali tepanú a liatu výzdobu doplnenú drahokamami. 
Odlievaním sa zhotovovali držadlá kanvíc majúce často tvar hermy alebo volút a figu-
rálne tvarované ukončenia (úchytky) na vrchnákoch pokálov.

Viaceré pamiatky vysokej umeleckej kvality sa však nachádzajú v zahraničí, predo-
všetkým v maďarských múzeách, kam sa dostali ešte pred rokom 1918.

Typológiu zhotovovaných zlatníckych prác v období renesancie výrazne ovplyvnila 
zmena objednávateľa. Reformácia priniesla stratu dovtedy dominantného postave-
nia rímskokatolíckej cirkvi, ktorá prestala byť najvýznamnejším objednávateľom. Re-
formovaná cirkev kládla dôraz na jednoduchosť, čo sa prejavilo v pomerne strohých 
variantoch nádob zdobených najčastejšie nenáročnou rytou výzdobou.

Konvica - ev. kostol Levoča, 
detail rok, znak majstra Thomas Kuntze, 

znak cechu Wroclaw     *F8

Častým javom bolo, že do cirkevného majetku (predovšetkým evanjelických kos-
tolov) sa darom, respek ve odkazom svojich majiteľov dostávali pôvodne profán-
ne úžitkové nádoby, najmä pokály. Na nich sa nachádzajúce letopočty často tvoria 
súčasť sekundárne aplikovaných dedikačných nápisov, a teda sa nevzťahujú k dobe 
vzniku týchto predmetov.226 Protestantské cirkevné spoločenstvá k liturgii nepotre-
bovali monštrancie a často sa uspokojili len s prenesenými staršími go ckými kalich-
mi, prípadne s darovanými profánnymi pokálmi, lievikovito roztvorenými valcovitými 
čiaškami bez nohy, na ktoré nechceli vyryť aktuálne dedikačné nápisy.227
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Pokles objednávok sakrálneho charak-
teru vyvažoval dopyt po artefaktoch pro-
fánneho určenia. V 16. a 17. storočí výraz-
ne vzrástol počet a  typologická rozmani-
tosť profánneho úžitkového a dekora v-
neho striebra. Veľké bohatstvo zlatníckych 
výrobkov, ktoré šľachta sústreďovala vo 
svojich klenotniciach, bolo aj premysleným 
zhromažďovaním kapitálu, čo malo prak c-
ký význam v neistých vojnových rokoch.

Uhorský pala n Juraj Thurza (1567 -
1616) mal zbierku zlatníckych strieborných 
prác, medzi nimi aj drahocenné pokály 
v montáži s horským krištáľom, kokosovými 
orechmi či mušľami. Aj iné významné uhor-
ské šľach cké rody vlastnili reprezenta v-
ny strieborný stolový riad a rôzne ozdobné 
predmety. Spomenúť treba predovšetkým 
rod Esterházyovcov, ktorých klenotnica na 
rodovom rakúskom hrade Förchtenstein 
obsahovala mnoho umeleckých skvostov 
európskej úrovne. Pravidelne si obstarávali 
zlatnícke práce z Augsburgu a z Norimber-
gu.228

Vplyvy augsburského a norimberského 
zlatníctva sa najviac prejavili na severový-
chode krajiny, najmä v produkcii levočské-
ho cechu.

Od 16. storočia čerpali naši zlatníci vzo-
ry z rozličných grafických predlôh, ktoré 
k nám prenikali najmä z juhonemeckých 
zlatníckych cen er, kde pôsobili viacerí vý-
znamní umelci ako napr. Hans Holbein, Al-
brecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Peter Flötner a Virgil Solis. Mnohé poznatky a pod-
nety si zo zahraničia priniesli so sebou aj tovariši počas svojich vandroviek.

Neskorá go ka u nás prežívala až do polovice 16. storočia, pri predmetoch sak-
rálneho charakteru sa však jej vplyvy prejavovali ešte aj neskôr. Go ka svojou predu-
chovnenosťou oveľa viac vyhovovala požiadavkám cirkvi, preto sa jej tvorivé princípy 
stali akýmsi trvalým symbolom viery.229

Počiatky renesancie v domácej zlatníckej produkcii na území Slovenska spadajú 
do druhej tre ny 16. storočia. Najprv sa prejavili postupným vnášaním renesančnej 
ornamen ky do výzdoby predmetov. Liturgické predmety reprezentujúce zmiešaný 
(prechodný) typ existujú v početných variáciách. Zachovali si ešte go cké princípy 

Cibórium - ev. kostol Kežmarok, znak 
majstra Daniel Holtz, cech Kežmarok     *F8
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výstavby, ale na nich aplikovaný dekor 
už má renesančný charakter. Tvarovanie 
kalichov je najtradičnejšie, viaclaločné 
nohy, hranaté drieky so splošteným no-
dom neraz i s vystupujúcimi rotulusmi 
sa nezmenili počas celého 16. storočia. 
Menil sa len ornament, najpopulárnejšim 
sa stalo používanie zvitkového dekoru či 
masky a hlavy cherubov na kupách a pod-
nožiach, liate karia dy pri nodoch.230

Obdobie renesancie prináša do ume-
leckej tvorby značkovanie vyrobených 
predmetov. Príkladom toho je pozlátený 
strieborný kalich od kežmarského zlatní-
ka Johannesa Mathiascha, ktorý Kostolu 
sv. Jána Krs teľa v Strážach (dnes miest-
na časť Popradu) v roku 1589 darovali Ja-
kob Eicler a Nicolai Anton Richter. Tento 
kalich je jednou z prvých značkovaných 
zlatníckych prác domácej proveniencie 
na Slovensku. Kým celkovo je stvárnený 
ešte v go ckom duchu, kartuše s vyobra-
zením štyroch evanjelistov na koši kupy, 
ako aj ornament na nohe a drieku už 
majú renesančný charakter. Kalichy s tý-
mito mo vmi možno považovať za doklad 
vplyvu myšlienok reformácie, ktoré spô-
sobili zmenu ikonografie: namiesto ma-
riánskych mo vov a zobrazení svätých sa 
do popredia dostávali „protestantské ná-
mety“, predovšetkým kristologické scény. 

Fragment z koša kalicha 
s anjelskými hlavami     *F8

Kalich - Stráže, detail rok     *F8
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Vzory týchto vyobrazení nájdeme medzi ilustráciami evanjelických a katolíckych biblií 
zo 16. storočia.

Zjednodušené prvky vypuklinovej ornamen ky - neskôr takej typickej pre rene-
sančné profánne zlatnícke práce - nachádzame už na liturgických predmetoch z pre-
lomu 15. a 16. storočia, (tepané „pľuzgieriky“ na základniach a kupách kalichov, kadi-
delniciach a vrchnákoch cibórií), napr. aj cibóriá z Kostola sv. Jakuba v Levoči.

Renesančnú ornamen ku tvoril ešte boltec, festóny, maskaróny. Pri dôkladnej-
šom pozorovaní týchto predmetov vidíme aj nové mo vy - vajcovec, perlovec, be-
schlagwerk, rollwerk, ovocné a kve nové girlandy a závesy. S týmito mo vmi sa stre-
távame ako v katolíckych, tak aj v protestantských liturgických predmetoch.

Celkom novú podobu dostávajú renesančné monštrancie: popri šesťlaločnej zá-
kladni sa uplatňuje už aj jednoduchá štvorlaločná základňa. Noha sa pomerne skracu-
je, je členená splošteným masívnym nodusom - orechom. Namiesto odhmotnených 
go ckých fiál dostáva panel - čiže telo - corpus monštrancie nové arkádové oltárne 
formy, vo vrchole s výrazným krížom. Mení sa aj ikonografia, do ktorej sa zavádzajú 
dovtedy nepoužívané scény zo Starého zákona - zbieranie manny na púš , obetova-
nie Izáka, atď.231

Doznievanie renesancie sa dá sledovať až do druhej tre ny 17. storočia, ale sú-
bežne s tým sa od polovice storočia začínajú prejavovať už aj barokové prvky.

V sor mente profánnych zlatníckych výrobkov obdobia renesancie bol najviac 
zastúpený pokál ako typ reprezenta vnej nádoby na pi e. Objavoval sa už v nesko-
rej go ke, charakteris ckým sa však stal najmä pre renesančné zlatníctvo, keď sa 
vytvorili jeho rôzne typologické varianty. Jednoduchý kónicky tvar s profilovaným 
prstencom v spodnej čas a výrazne vyhnutým horným okrajom. Na Slovensku bol 
počas celého 17. storočia a čiastočne ešte aj v prvej polovici 18. storočia rozšírený 
typ pokála s vysokou kónickou kupou. Vyskytoval sa v rôznych menších tvarových ob-
menách nohy a drieku, niekedy s nodusom v podobe kruhovito umiestnených liatych 
volútových úch v tvare hermy. Tieto vychádzajú zo súdobého nápojového skla (čaše 
s nodusom tvoreným sústavou š epaných ušiek). Svoju pôvodnú profánnu funkciu 

Detail nápisu kalicha - Stráže      *F8
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stra li po darovaní do cirkevného majetku a tu sa v nekompletnej podobe používali 
ako kalichy.232

Ďalším typom nádob boli kanvice, ktorých rozšírenie súvisí hlavne s reformáciou. 
Bývali ež častým predmetom donácií. Pri bohoslužbách sa z nich priebežne dolieva-
lo víno do kalicha. Používali sa však aj v profánnej oblas ako nádoby na rôzne nápo-
je. Práve v tejto skupine sú zastúpené najkvalitnejšie renesančné zlatnícke artefakty 
u nás. Ich dekor nemal vždy len náboženský charakter.

Konvica - ev. kostol Kežmarok, 
text a rok, znak cechu Kežmarok, 

znak majstra Johanes Varádi Szakmáry      *F8

Pravdepodobne jednou z najstarších profánnych renesančných zlatníckych prác, 
ktoré vznikli na našom území, je kanvica od košického zlatníka Jána Lippaia (Johannes 
de Lippa) - tento zlatník r. 1542 získal meš anske právo v Košiciach. V roku 1578 tu 
zhotovil bohato zdobenú renesančnú kanvicu, ktorá je dokladom zručnej remesel-
nej práce. Táto kanvica mohla byť vyhotovená podľa nemeckého nákresu. Uložená je 
v Maďarskom národnom múzeu v Budapeš . Dekor na jej pláš bol vytvorený odlia-

m zo staršej formy.233

Medzi profánne zlatnícke práce patrili aj cechové peča dlá (do 18. storočia bolo 
ich zhotovovanie povinnou súčasťou majstrovského kusu) a príbory, najmä lyžice 
s rytou a plas ckou odlievanou výzdobou.

Osobitnú kapitolu predstavuje renesančné šperkárstvo. Sor ment šperkárskych 
výrobkov tvorili jednak funkčné súčas odevu - gombíky, spony, pracky, opasky, ako aj 
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re azky so závesmi, ihlice, náhrdelníky, či prstene s očkami z drahokamov. Náročný-
mi prácami boli emailom zdobené šperky, ovplyvnené prepychovou sedmohradskou 
módou, ktoré patrili k najdrahším výrobkom košických zlatníkov. Je doložené, že prá-
ce našich šperkárov boli vyhľadávané aj za hranicami Uhorska.234

Z uvedeného môžeme konštatovať, že renesancia po umeleckej stránke nepodá-
vala takú určitú vývojovú líniu, ako to bolo v stredoveku. Doba nového slohu bola 
presiaknutá neustálym nepokojom a strediská umeleckého podnikania, mestá, strá-
cali svoj dávnejší význam. Renesancia pre Slovensko vykonala jedine to, že dala zá-
klad ľudovému umeniu, ktoré dosiahlo vysoký stupeň originálnej tvorby. 

13  Barok
Barok je štýlové obdobie, ktoré vystriedalo renesanciu a začalo sa v kresťanskej Eu-

rópe presadzovať od druhej polovice 16. storočia. Pre barok je charakteris cká hmota 
a pohyb. Pojem označuje nepravidelnú perlu a pochádza z portugalského slova baruc-
ca. Výklad barok zostáva stále hypote cký. Niektorí umenovedci ho odvodzujú z gréc-
keho slova „báros“ ktorý znamená „ťarcha“, „hojnosť“ a bezpochyby tým narážajú na 
hojnosť ozdôb (dekoru) na umeleckých dielach. Iní zasa vysvetľujú ako deformáciu la-

nského výrazu „verruca“, to je „bradavica“, mnohí sa zasa prikláňajú k tomu, že tu ide 
o portugalské slovo „barroco“, ktorým klenotníci označovali veľké perly nepravidelných 
tvarov alebo o španielske názvy týchto perál „barrueco“ či „berrueco“ a ďalší vykladači 
používajú ešte iné teórie. Prídavné meno „barokový“ používali v 18. storočí autori klasi-
cis ckých štúdií ako synonymum pre výrazy „smiešny“ a „prehnaný“. Koncom nasledu-
júceho storočia sa „barokom“ začali vážne zaoberať niektorí historici a teore ci umenia
a rehabilitovali ho ako významné slohové obdobie.

V priebehu vyše dvoch storočí celá Európa bola baroková a prostredníctvom nej 
veľká časť sveta. Avšak bolo by asi správnejšie hovoriť skôr o barokoch než o baroku, 
ak vezmeme do úvahy rozmanitosť foriem a obsahov. No všade prevládal rovnaký 
zmysel pre divadlo a slávnosť, rovnaká túžba podnecovať emócie, rovnaká vôľa očariť 
zmysly.235

Peča dlá - kováčsky, zámočnícky a sudársky cech, hrad Kežmarok      *F8
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V umení je barok aj slohom pro reformácie. Architektúra má tendenciu rozpínať 
objemy zvnútra smerom von. Barok zdanlivo zbavil hmotu váhy a sta ckos , vytvo-
ril imaginárny priestor otvorený do nekonečna. Barok bol monumentálny sloh. Mal 
všetky vlastnos na vyjadrenie absolu s ckej moci a vplyvu cirkvi. Vyšiel z renesan-
cie a využíval celý rad architektonických prostriedkov z jej vrcholného obdobia.236

 Väčšinu európskych krajín ovládol až v 17. a 18. storočí. Slovensko vtedy tvori-
lo časť mnohonárodnostného Uhorska začleneného od roku 1526 do habsburgskej 
monarchie a po dve storočia bolo po tureckej okupácii dolného Uhorska miestom, 
kde sídlili centrálne kráľovské úrady, významné cirkevné inš túcie a v 24 kráľovských 
mestách sa formovala jeho ekonomika.

Prudký nástup reformácie získal pre nové náboženské myšlienky väčšinu obyvateľ-
stva. Na Slovensku sa koncom 16. storočia hlásilo k reformácii asi 90% obyvateľstva. 
Katolícka cirkev po prechodnom pasívnom postoji k náboženským novotám pristúpila 
už v druhej polovici 16. storočia k pro akcii. Na tridentskom koncile v šesťdesiatych 
rokoch 16. storočia zaujala kri cký postoj k vlastným nedostatkom, ktoré boli príči-
nou ostrých vystúpení reformátorov, znovu zhodno la svoje postoje k napádaným 
vieroučným a mravoučným otázkam a vykonala opatrenia na znovuzískanie tých, kto-
rí vstúpili do nových protestantských cirkví. 

Duch baroka, ktorý k nám prenikal z Talianska, kolísky barokového slohu, ale 
aj z Rakúska a postupne ovládol všetky odvetvia vtedajšej kultúry, zasiahol do všetkých 
umeleckých žánrov, ovplyvnil životný štýl a myslenie ľudí.

Renesancia objavila pozemský svet a začala ho vnímať všetkými zmyslami, naučila 
sa ho využívať, tešiť sa z neho, premýšľať.

Barok priniesol vytriezvenie. Obraz krásneho sveta vybledol, zovšednel. Šírila sa 
nedôvera a pochybnos , únava, melanchólia a pesimizmus. Hlas viery prekričal hlas 
rozumu. Ako pro pól náboženského zanietenia a strachu z ničoty vyrástla paradoxne 
bohatá a prekypujúca kultúra baroka. Akoby bolo toto obdobie posadnuté nutkaním 
predvádzať sa. Vzniku barokovej kultúry dal silný impulz Tridentský koncil, ktorý sa 
konal v rokoch 1545 - 1563. Ním sa začala pro reformácia a veľká obnova katolíckej 
cirkvi. Preto sa barok veľmi často spája s pro reformáciou. Bolo tomu naozaj tak? 
Ako si potom vysvetlíme, že baroková kultúra sa rozvíjala aj v krajinách, kde prevládal 
protestan zmus? 237

Protestantské obyvateľstvo, ktoré až do polovice 17. storočia bolo v početnej pre-
vahe, sa bránilo barokovému slohu, lebo jeho výtvarný názor nevyhovoval protes-
tantskému sklonu k racionalizmu, skromnos a neraz až k puritánskemu nazeraniu 
na formu sakrálneho umenia. 

Príčiny, ktoré viedli k vzniku a utváraniu barokového umenia, boli dlho zahalené 
určitou neistotou. Objasňovali sa postupne, tak, ako sa postupne vyhraňovala i de-
finícia baroka ako slohu, ako sa spresňovalo jeho časové vymedzenie v jednotlivých 
kultúrnych oblas ach, ako sa stávali zrejmými jeho funkcie a s nimi i jeho objek vna 
hodnota. V základných este ckých a historických otázkach dotýkajúcich sa tohto vý-
znamného slohového obdobia sa dnes už historici umenia pohybujú na pevnej pôde 
overených faktov.
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Pre barok je charakteris cká hmota a pohyb. V architektúre sa stáva základným 
mo vom elipsa, čo sa objavuje v novom pôdoryse kostolov a spoločenských siení, ale 
aj v ornamentálnych článkoch, kartušiach a rámoch. Doba rozvoja barokového ume-
nia začala rozvíjať svoje ak vity aj ako odpoveď alebo výzvu na obrátenie na vieru 
a čas závažných zmien v živote spoločnos . Propagátori pro reformácie sa vyrovná-
vali s novými podmienkami, ktoré si vyžiadal tento duchovný zápas a pochopili, že 
ich apoštolát sa musí obracať viac k srdcu než k intelektu. Stali sa preto priaznivcami 
rozvoja barokového náboženského umenia, umenia emocionálneho a teatrálneho, 
oslnivého a suges vneho. Kostoly, ktoré mali byť určené k vzdelávaniu ľudu, prestali 
slúžiť len k meditácii a kontemplácii. Začali sa budovať priestorné siene bez stĺpora-
dia, dobre rozvrhnuté, vhodné pre kázanie a spoločné modlitby. Vynaliezavé riešenie 
vnútorných priestorov a priečelia komponované so zreteľom na suges vny a podma-
nivý účinok prispeli k tomu, že barokové obdobie je jedným z najpôsobivejších v de-
jinách umenia. 

Barok z celoeurópskeho hľadiska je datovaný obdobím rokov 1580 - 1750. V kra-
jinách strednej Európy vypukla vojna. Začala v Prahe roku 1618 stavovským povsta-
ním a skončila až po tridsia ch rokoch ves álskym mierom. Barok prenikol do Čiech 
s meškaním skoro pol storočia, vlastne až po skončení tridsaťročnej vojny, ale tým 
intenzívnejšie sa tu rozvíjal, keď ojedinelé slohové podnety vystriedal po polovici 17. 
storočia jeho súvislý príliv. Prišiel sem vo veľmi drama ckej dobe a sprevádzal veľký 
rekatolizačný proces, ktorému spočiatku slúžil, ktorému však vďačí aj za svoju výrazo-
vú opravdivosť a naliehavosť, za svoju schopnosť vnikať aj do ľudových vrs ev. Nut-
nosť obnovy a novej výstavby po vojnovom pustošení podnie la pritom mimoriadnu
stavebnú a umeleckú konjunktúru, otvorila dlho neu chajúci prúd objednávok, ktorý 
do Čiech, hlavne do Prahy, privádzal umelcov a remeselníkov z blízka aj z ďaleka.238

Na zápas katolíckeho absolu zmu Habsburgovcov s protestan zmom, ktoré pre-
rástlo do boja popredných európskych štátov o moc, najviac dopla lo obyvateľstvo 
strednej Európy. Bolo veľmi zdecimované, jeho hospodárstvo zruinované, kultúrny 
život bol ochromený. V Čechách nastala doba nemilosrdne prevádzanej rekatolizácie, 
spojená s utužovaním nevoľníctva a ponemčovaním miest. V tejto situácii nastúpilo 
výtvarné umenie celkom novú cestu. Stalo sa viac než kedykoľvek predtým nástrojom 
cirkevnej poli ky a prostriedkom slúžiacim k reprezentácii šľachty. Cirkev budovala, 
prestavovala a novo zariaďovala kostoly, kaplnky a kláštory. (Na Spiši poznáme nie-
koľko go ckých kostolov, ktoré vymenili mobiliár a nahradili ho barokovým - napr. 
Stará Ľubovňa, Ľubica, a iné.) Cudzí umelci a remeselníci, ktorí sem prichádzali, so 
sebou prinášali umelecké formy vyhovujúce ako kruhom cirkevným, tak aj svetským: 
podmanivé a oslnivé formy barokového slohu.239

Na územie Slovenska prenikali barokové vplyvy prostredníctvom Viedne. Keďže 
veľká časť Uhorska bola od polovice 16. storočia pod tureckou nadvládou, centrálne 
úrady sa presťahovali na Hornú zem a korunovačným mestom uhorských kráľov sa 
stala Bra slava. V Bra slave je azda najviac barokových pamiatok.

Zlatníctvo na Slovensku v dobe barokového vývinu nestra lo svoj význam, ale sú-
stredilo sa na niektoré kraje a pripútalo sa k niektorým vynikajúcim majstrom. V zlat-
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níctve tejto doby, ktoré je závislé na Rakúsku, prevládali cudzie práce nad prácami 
domácimi. Veľmoži, ktorí boli v službách Viedne, všemožne podporovali snahy ra-
kúskych cisárov, teda aj rozvoj rakúskeho umenia, a tak aj v odbore umeleckého re-
mesla si potrebné predmety objednávali z rakúskych stredísk. Tak sa k nám dostalo 
veľa cudzozemských predmetov, ktoré pre vývoj domáceho umenia mali obmedzu-
júci vplyv, najmä čo sa týka kvality práce, lebo podľa zachovaných správ a štatútov, 
cechových zlatníkov na Slovensku bolo veľa a v 18. storočí sa ich počty ešte rozšírili, 
avšak málokedy vytvorili diela, ktoré by mohli súťažiť s cudzozemskými výrobkami. 
Väčšinu týchto zlatníkov môžeme sledovať v ich životnej dráhe, ale nemôžeme kon-
frontovať ich práce, hoci dostatočne poznáme už aj puncovné znaky miest a jedincov. 
V tomto ohľade najlepšie je to na Spiši, kde Levoča bola strediskom zlatníctva, avšak 
neblahé pomery a vojny, ktoré v 17. storočí Slovensko ničili, mnohých pobádali odísť 
na iné miesta, kde sa potom dobre uplatnili.

Tak odišiel Ján Khuen do Banskej Bystrice a Sebas an Hahn do Sibia, v Sedmohrad-
sku, a tak sú aj zlatnícke práce Levoče v tejto dobe zhotovené väčšinou podľa cudzích, 
najmä norimberských a augburgských vzorov.

Pre toto obdobie sú charakteris cké isté znaky, či tvary, na zlatníckych liturgic-
kých predmetoch. Základňa kalichu mala spravidla tvar užšieho kruhu. Profilácia drie-
ku mohla mať podobu balustra, prípadne niekoľkých širších a užších horizontálnych  
prstencov, vždy však zdôrazňujúc stredový nodus hruškovitého alebo vázovitého tva-
ru. Dekora vnosť týchto predmetov spočívala v dôslednom aplikovaní populárnej do-
bovej ornamen ky cizelérskou technikou. Opakovane sa objavujú beschlagy, rollwer-
ky, masky a maskaróny, anjelské hlavy, volúty, ovocné girlandy a kve nové závesy či 
tzv. akantové zvonce. Koncom 17. storočia už boltcovú ornamen ku vytláčajú veľké 

Nodus balustrový a hruškovitý      *F8
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akantové listy a plas cky tepané rozety. Omšové kalichy pre katolícku aj evanjelickú 
liturgiu sa v tomto období formálne pomerne zhodujú: kupa - čaša je vsadená do vy-
sokého koša, vytvoreného z drôteného filigránu alebo z prelamovaného strieborného 
pliešku a táto dekorácia sa opakuje aj na 
mohutnej, alebo vykrojenej šesťlaločnej, 
alebo zvlnenej kruhovej základni. Domi-
nantným prvkom barokovo profilované-
ho drieku je hruškovitý alebo vázovitý 
nodus - orech.240 Monštrancie dostáva-
jú novú, lúčovitú formu nadstavca, kvôli 
ktorej sa označujú aj ako tzv. slncové ale-
bo lúčové monštrancie. Samotná schrán-
ka s lunulou má oválny, kruhový, srdcový 
tvar alebo tvar lampáša, cylindra, veže. 
Vždy bola vyrobená zo skla alebo krištá-
ľu, ktorý umožňuje vidieť dovnútra na 
hos u upevnenú v lunule.241

Driek nezriedka naberá formu liatej 
figúry - karya dy anjela alebo svätca. 
Ranobaroková monštrancia je spravidla 
zasadená v paneli ozdobenom farebný-
mi drahými kameňmi, sklom, tepanými 
figúrkami alebo boltcovým, či akanto-
vým ornamentom a obklopená striha-
nými a tepanými lúčmi glorioly. 

V období vrcholného baroka sa na 
liturgické predmety hojne aplikuje pás-
kový a mriežkový ornament, neskôr pri-
búda členitý rokaj.

V druhej tre ne 18. storočia nado-
búdajú liturgické predmety výrazne dy-
namickejšie tvary. Kalichy a monštrancie 
stoja zväčša na kruhovej alebo oválnej 
základni, zvlnenej rokajmi a boltcovými 
mo vmi. Naďalej pretrváva lúčovitá for-
ma monštrancií. Tento typ zostal nielen 
pri monštranciách, ale aj relikviároch 
stabilným slohovým znakom neskorého 
baroka až do jeho samého záveru. Na 
korpus - panel monštrancie, ale aj na ka-
lichy sa aplikuje čoraz väčšie množstvo 
emailových mo vov: drobných roze ek
- ružíc, šperkársky pôsobiacich kve no-
vých ky čiek i početných maľovaných

Akant

Kalich - ev. kostol Levoča     *F8
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medailónov s miniatúrnymi figurálnymi 
výjavmi. Driek kalicha má podobu ba-
lustra, prípadne niekoľkých širších a už-
ších horizontálnych prstencov, vždy zdô-
razňujúc stredový nodus hruškovitého 
alebo vazovitého tvaru. Nodus - orech má 
najčastejšie tvar rokokovej vázy, „baranej 
hlavy“ alebo „slimáka“, t.j. špirálového 
ornamentu pripomínajúceho ulitu. Nimi 
sa prezentoval predovšetkým levočský 
zlatník Ján Szilassy. Predmety ním vytvo-
rené tvoria najpočetnejšiu skupinu baro-
kových liturgických predmetov na Spiši 
a sú oceňované ako najvzácnejšie.

14  Levočský zlatník Ján Szilassy - barok a rokoko
Významné úspechy dosiahla na Slovensku v 18. storočí zlatnícka dielňa v Le-

voči, kde pracoval majster Ján Szilassy. Bol najznámejšou a zároveň najplodnejšou 
osobnosťou nášho barokového zlatníctva 18. storočia. Dokladom náročnej zručnos-

a umeleckého nadania sú jeho veľkolepé súbory barokových liturgických nádob, 
kalichov, cibórií, oltárnych krížov, relikviárov a monštrancií. Na týchto umeleckore-
meselných prácach sa prejavil najmä ako vynaliezavý dekoratér a zručný miniaturis-
ta zlatníckych artefaktov. Tepanú ornamentálnu výzdobu dotváral pestrofarebnými 
kve nami z emailu a polodrahokamov. Na drobných emailových medailónoch, kto-
ré boli súčasťou dekoru, spodobňoval v súvislých dejových cykloch postavy svätých. 
Maľba na email je charakteris ckým znakom jeho artefaktov. Maľovaná ozdoba na 
emaile jeho prác zaraďuje ho medzi významných majstrov zlatníctva. Jeho červen-
kastá, teplá, rubensovská farba má v sebe veľa samostatných ťahov. Kým maľba 
emailových medailónov umelcovu pozornosť dosiaľ sústredila len v jednotlivých 
maľovaných postavách alebo polopostavách, Szilassy s impresionis ckou ľahkosťou 
podľa vzoru stredovekých iluminátorov namaľoval na malú emailovú plochu veľké 
scény s krajinárskym pozadím. Jeho práce charakterizuje aj variácia. Vždy bol živý 
a bezprostredný. V jeho umení ešte raz vyznieva zlatníctvo v impozantnej a bohatej 
ozdobe a ešte raz sa usiluje v našom prostredí utvoriť silné individuálne momenty. 

Zlatník Ján Szillassy svojím majstrovstvom úspešne prekonával prehlbujúcu sa 
krízu zlatníckeho remesla v 18. storočí. Vyše sto vzácnych liturgických predmetov zo 
Slovenska, ako i práce v Čechách, v Maďarsku a v Poľsku reprezentuje jeho náročnú 
a bohatú tvorbu. Neskôr vo svojej tvorbe prechádza do rokoka. Rokokovej požiadav-
ke jemnos a zdobnos Szilassy vyhovel v plnej miere, o čom svedčí škála používa-
ných materiálov (striebro, zlátenie, email, sklo, vzácne kamene) a z nich vyplývajú-
cich výzdobných techník (tepanie, lia e, gravírovanie, puncovanie, ažúra, strihanie, 

Detail výzdoba kvetmi    *F8
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maľba emailovými farbami pripaľovanými na medené platničky, brúsenie). Výrazne 
rokoková je aj zložitá stavba predmetov, zdôraznená použi m asymetrických prvkov. 
Osobitnú kapitolu jeho diela tvorí bohatá ornamen ka, v ktorej nenájdeme typický 
rokokový prvok - rokaj; namiesto toho Szilassy uplatňuje svojský dekor: pretrvávajúci 
barokový boltec, rozličné podoby akantu od ostrého po úplne rozvinutý široký list, 
mušle preberajúce vzhľad perového vejára, klinčekovité lístky, pripomínajúce rokaj, 
slimáky - špirály, lemované klinčekovitými lístkami, niekedy pokračujúce náznakom 
rebrovania; veľké plochy zapĺňajú mriežka a šupiny.242

Pri zlatníkovi Jánovi Szilassym pretrvávajú nejasnos o jeho pôvode. Pretrvávajú 
dve verzie: prvá hovorí, že bol synom rožňavského zemana, stolárskeho majstra Jána 
Szilassyho a Rozálie Peschovichovej, zosobášených v roku 1699. Z toho manželstva 
údajne pochádzajú dvaja synovia, Juraj a Ján. Starší Juraj sa stal zlatníkom v Košiciach, 
mladší Ján, narodený v roku 1707, k nemu nastúpil ako učeň.

Šperk od Juraja Szilassyho - SNM - Spišské múzeum v Levoči    *F2

Druhá verzia uvádza košického zlatníka Juraja ako otca Jána Szilassyho. Záznam 
v matrike pokrstených v evanjelickej fare v Rožňave však jednoznačne ukazuje, že  
2. novembra 1704 bol pokrstený Ján (Johannes), syn Jána Szilassyho a Ruženy (Rosi-
na) Holtzkampfovej.

Znamená to, že Ján Szilassy sa mohol narodiť najskôr v tento deň alebo len tesne 
pred týmto dátumom. Záznam teda opravuje doteraz v literatúre nesprávne uvádzaný 
rok narodenia tohto zlatníka - 1705, resp. 1707. V skutočnos sa v roku 1707 v Rožňa-
ve narodil brat Jána Szilassyho - Dávid (pokrstený bol 26. septembra 1707).243

Hoci oba zápisy sú zaznamenané v katolíckej matrike, nemuselo to ešte zname-
nať, že celá rodina konvertovala na katolícku vieru. Ďalšie matričné záznamy o zlatní-
kovi Jánovi Szilassym poukazujú, že ostal evanjelikom až do svojej smr .

Základné informácie o jeho živote podáva rodinná kronika notára Go rieda Szent-
miklósyho zo Spišskej Novej Vsi. Szentmiklósyho nevlastná sestra Róza Holzkampfo-
vá sa v roku 1699 vydala do Rožňavy za stolára zemianskeho pôvodu Jána Szilassy-
ho. Mali dvoch synov, z ktorých Ján bol neskôr v Levoči významným zlatníkom. Tu sa 
oženil roku 1728 s Katarínou, dcérou zlatníka Reuthera. Mladého Szilassyho prijal do 
učenia košický zlatník Juraj Szilassy 14. mája 1719. Nemusí to byť jeho pokrvný brat, 
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ale ako hovorí druhá verzia o pôvode Szilassyho, je to jeho strýko. Tento predpoklad 
je podložený tým, že Juraj Szilassy bol už v roku 1702 košickým mešťanom a v roku 
1723 cechmajstrom zlatníckeho cechu. V každom prípade bolo prínosom vyučiť sa 
u blízkeho človeka, pretože možno predpokladať, že mladý Ján svoju prípravu na po-
volanie nemusel zaťažovať iba pomáhaním v domácnos , prípadne urobiť občasné-
ho poslíčka s nejakým odkazom.244

Ako tovariš sa dostal Szilassy do Levoče, kde ho podľa vtedajšieho zvyku ako naj-
zručnejšieho tovariša zamestnali v dielni Reutherovej vdovy. Roku 1729 už bol Szilas-
sy členom levočského zlatníckeho cechu. Po tragickej smr cechmajstra Eliáša Langa, 
keď v noci 22. augusta 1747 vypukol požiar, ktorému padla za obeť polovica domov, 
kostol, radnica a živel neušetril ani ľudské životy, medzi mŕtvymi bol aj cechmajster 
Eliáš Lang. Jeho nástupcom sa stal Ján Szilassy a v tejto funkcii zotrval nepretržite do 
roku 1782. 6. mája toho roku zapísal kronikár smútočný oznam o majstrovej smr do
cechovej zápisnice levočských zlatníkov: „Nachdem unter dem 6-ten May dieses jetz 
laufenden Jahres es den Herrn über Lebe und Todt... hat Unsern, seit 1747 gewe-
senen wurdigen aeltesten Herrn Joh. Szilassy aus dieser Zeitlichkeit abzufordern...“ 
(Keď po šiestom máji tohto bežiaceho roku, Pánovi nad životom a smrťou sa zapáčilo, 
nášho od roku 1747 dôstojného starejšieho pána Johanna Szilassiho z tejto časnos
povolať...) 245

O Szilassyho pohrebe hovorí zápis v levočskej ev. matrike zomrelých: 9. mája 
1782 mal pohreb (75-ročný), Ján Szilassy, zlatník rožňavského pôvodu. Den 9. May 
Der Wohl Edle Her Johannes Szilaszy Goldt und Silber Arbeiter, von 75 Jahren, Ge-
bur ng von Rozsnau. (9. mája dobrý šľach c pán Ján Szilassy zlatník a striebrista,  
75-ročný odišiel, narodený v Rožňave.) 246

V matrike zomrelých sa nachádzajú dva záznamy týkajúce sa Szilasyovcov. Záznam 
z pohrebu 17. novembra 1732 svedčí o predčasnom úmr  manželky Jána Szilassyho 
Kataríny (Reutherovej) vo veku 24 rokov a 11 dní. Po necelých dvoch mesiacoch (13. 
januára 1733) zlatník pochoval aj svoju dcérku vo veku 1 rok, 4 mesiace a 3 dni. Ján 
a Katarína Szilassyovci mali ešte jednu dcéru, Annu Ruženu (Anna Rosina gebohrne 
H. Johan Szilassy), o ktorej vieme až z jej sobáša s mäsiarom Michalom Thanom zo 
Spišskej Soboty, konanom v Levoči 19. novembra 1753. 

Dielo zlatníka Szilassyho
Pri tvarovej i umeleckej analýze Szilassyho prác prichádzame k záveru, že si maj-

ster pomerne rýchlo už na začiatku svojej činnos osvojil defini vne formy výtvarné-
ho prejavu a v neskorších rokoch iba varioval toto stabilne vypracované tvaroslovie. 
Tak potom vznikali aj niektoré jednoduchšie práce majstra, ako aj mnohé z jeho vyni-
kajúcich diel, pričom nejde o začiatočné práce málo ru novaného remeselníka alebo 
o vrcholnú tvorbu zrelého umelca, ale o saturovanie *(uspokojenie, zaopatrenie po-
trebným) viac alebo menej náročných objednávok.

Je zaujímavé, že v tom množstve diel, ktoré vyšli z jeho dielne, sa nezachoval ani 
jediný predmet, určený na svetské použi e. Isté je, že schopného a výkonného maj-
stra, akým bol Ján Szilassy, neobišli ani objednávky šľachty a mešťanov, pre ktorých 
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zlatnícky zhotovený riad, šperky a súčas odevov boli nielen krásnymi predmetmi, 
ale aj výrazom postavenia a dobre uloženým kapitálom. Profánny riad a šperky však 
často padli za obeť zmenám módy, opotrebovali sa, počas poli ckých prevratov boli 
vyvezené z krajiny alebo ich prispôsobili na liturgické účely. Z literatúry sa dozvedáme 
o príklade Szilassyho profánnej tvorby. Išlo o šperkovnicu vyhotovenú pre Csákyov-
cov. Pohyb hnuteľného cirkevného majetku nebol taký výrazný, i keď občas sa stalo, 
že niektorý výrobok ako dar pre významnú udalosť alebo osobnosť zmenil pôvodné 
miesto určenia.247

Konštrukcia jeho liturgických predmetov vychádza z ustáleného kánonu: členitá 
podkasaná kruhová alebo oválna noha je pod nódusom zopnutá špirálou zakonče-
nou zvoncom akantového lís a. Vlastný nodus - orech je barokový, neskôr v polovici 
storočia, dostáva tvar nepravidelne modelovanej rokokovej vázy. Na tento ustálený 
podstavec býva montova-
ná vlastná účelová nádoba 
- kalich alebo monštran-
cia. V niektorých prípa-
doch majú monštrancie 
driek a nodus nahrade-
ný liatou postavou anjela 
alebo svätca - karya da, 
ktorý nesie lúčmi lemo-
vaný korpus monštrancie; 
pre tento figurálny mo v 
sa vracal zlatník k starším 
nemeckým vzorom zo 17. 
storočia.

Výtvarnú pôsobivosť 
a charakteris ckú svojráz-
nosť dodal majster svojim 
dielam výraznou emailo-
vou výzdobou. Emailové 
medailóniky sú náročné na spracovanie, ale táto technika sa v dejinách umenia vy-
skytuje po celé stáročia v rôznych podobách. Je pravdepodobné, že Szilassy už ako 
učeň v Košiciach sa zoznámil s výrobkami sedmohradských zlatníkov s pestrofareb-
nými ky cami z emailových kvietkov a drahých kameňov. Môžeme predpokladať, že 
majster Szilassy sa zoznámil s prácami niektorých svojich predchodcov, ktorí tvori-
li emailové medailóny s figurálnymi námetmi. Vo svojej tvorbe používal emailové 
medailóny s maľovanými cyklami biblických námetov, kve nové úponky a figurálne 
ozdoby z farebného emailu, ktoré boli dominantou jeho zlatníckeho úsilia a vkladal 
ich do najrôznejších tvarov - (oválne, kruhové, štvorcové, kazulové, kvadrilobné). 

Technika tzv. pripaľovanej emailovej maľby spočívala v takomto postupe: na me-
dené alebo strieborné pliešky nanášal podkladovú vrstvu, vypaľovanú pri vysokej 
teplote, na ktorú naniesol hrubší biely podklad s nižším bodom tavenia. Poslednú 

Obrázok výjavu - email od Szilassyho   *F8
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vrstvu – samotnú maľbu - vytváral emailovými farbami a zľahka pripaľoval pri nízkej 
teplote. 

Pre mladého zlatníka Szilassyho bolo azda najsilnejším impulzom pre jeho tvor-
bu pôsobenie v dielni Andreja Reuthera, keď nakoniec priženením sa do tejto rodiny 
- vzal si dcéru majstra A. Reuthera za manželku, a tak zdedil všetko, čo zanechal A. 
Reuther vo svojej dielni. Reuther na svojich predmetoch používal spleť filigránových 
rastlinných ornamentov, do ktorých vsadzoval maľované emailové medailóny s bib-
lickými výjavmi. To čo Reuther začal, Szilassy rozvinul do originálnej podoby.248

Podľa nárokov a majetnos objednávateľa vedel autor vytvoriť jednoduchšie 
predmety, zdobené typickým szilassyovským tepaným dekorom, ale aj náročnejšie 
kusy, kde plas cky dekor zvýrazňuje emailová výzdoba. Plocho modelovaná tepecká 
práca býva u Szilassyho druhoradá, slúži zväčša iba na vyplnenie plôch medzi emailo-
vou montážou. Nevyplýva to z nedostatku majstrovej tepeckej zručnos , ale z názo-
ru, že vytepaná nádoba má poslúžiť iba ako podklad na aranžovanie vlastnej náročnej 
emailovej ozdoby.

Pri tvarovaní nádob sa Szilassy zámerne vracal k dôverne poznaným a často po-
užívaným tvarom, iba zavše badať isté nepodstatné odchýlky v prácach, kde uplat-
ňuje voľnú fantáziu. Ako maliar emailových miniatúr však majster nachádza vždy 
nové pohľady aj pri obmedzených možnos ach výberu z daných náboženských de-
jov. Szilassy ako nadaný rozprávač nepodával svoje námety suchopárne, ale usiloval 
sa vsadiť ich do živého dobového prostredia svojho okolia. Uplatňovaním drobného 
inventáru a potrieb každodenného života, ktoré vkladal do rúk svojim svätým, a kto-
rými oživoval biblické prostredie, sa stal i cenným kronikárom životného prostredia 
svojej doby.

Dôkladné poznanie katolíckej liturgie a cirkevnej symboliky, životopisov svätých 
a ich atribúty mohol Szilassy čerpať najmä z dobových ry n a náboženských ilustrácií, 
ktoré mu však poslúžili iba ako základné zdroje poznania deja, lebo potom ich podá-
val po svojom, spestrené a oživované profánnou atmosférou každodenného života.

Môžeme zhrnúť, že jeho tvorba sa vyvíjala od výtvarných zásad neskorého baro-
ka k osobitnému chápaniu rokoka. Rokokovej požiadavke jemnos a výzdoby Szilassy 
vyhovel v plnej miere, o čom svedčí škála používaných materiálov (striebro, zláte-
nie, email, sklo, vzácne kamene) a z nich vyplývajúcich výzdobných techník (tepanie, 
lia e, gravírovanie, ažúra, strihanie, maľba emailovými farbami pripaľovanými na 
medené alebo strieborné platničky, brúsenie.) Výrazne rokoková je aj zložitá stavba 
predmetov, zdôraznená použi m asymetrických prvkov. Osobitnú kapitolu jeho diela 
tvorí bohatá ornamen ka, v ktorej nájdeme typický rokokový prvok - rokaj; namiesto 
toho Szilassy uplatňuje svojský dekor: pretrvávajúci barokový boltec, rozličné podoby 
akantu od ostrého po úplne rozvinutý široký list, mušle preberajúce vzhľad perové-
ho vejára, klinčekovité lístky, pripomínajúce rokaj, slimáky - špirály, lemované klinče-
kovitými lístkami, niekedy pokračujúce náznakom rebrovania; veľké plochy zapĺňajú 
mriežka a šupiny. Vrcholom výzdoby Szilassyho prác je však emailová maľba v podo-
be medailónov so zložitými mnoho figurálnymi výjavmi, ktorými pokrýval základne 
liturgického riadu, kupy - čaše kalichov, panely - corpusy monštrancií.
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Pečať Szilassyho - jej fotografiu čierno-bielu s opisom uverejnil K. Pap v roku 1902. 
Pečať našiel na dokumente z roku 1747. Pri písaní testamentu a jeho potvrdení 1774 
je použitá tá istá pečať. Kým pečate zástupcov mesta na testamente sú prsteňové, Szi-
lassyho pritlačená pečať je odtlačkom typária. Dá sa predpokladať, že typárium zho-
tovil jeho samotný vlastník, keďže o ňom vieme, že bol aj rytcom. Erbovú pečať J. Szi-
lassyho tvorí barokový š t s gryfom obklopený bohatými prikrývadlami. Nad š tom 
je otvorená listová koruna. Pretože erb kvôli chýbajúcej prilbe a klenotu nemožno 
považovať za šľach cký, príslušnosť zlatníkovho otca Jána Szilassyho k privilegované-
mu stavu, naznačená v kronike Szentmiklóšiho, ostáva za aľ otázna. Samotný zlatník 
nie je v zachovaných dokumentoch prezentovaný ako šľach c.

Údaje z testamentu na jednej strane potvrdzujú niektoré poznatky z biografie
zlatníka Szilassyho získané už z iných prameňov, prezrádzajú pomerne vrúcny vzťah 
k dcére z prvého manželstva i jeho snahu zachovať v rodine zlatnícke remeslo.

Na druhej strane ho dokresľujú aj ako umelca - maliara a prezentujú jeho bližší 
vzťah k zlatníkovi Liedemannovi, o celú generáciu mladšiemu. Zaiste sa v tom odráža-
la aj skutočnosť, že Szilassy svojho jediného syna stra l jeho predčasnou smrťou. 

Zodpovedný človek, ktorý myslí aj na budúcnosť, aj na to, čo zostane po ňom a ko-
mu to bude patriť, napíše testament.

Testament Jána Szilassyho - dodržiava obvyklé formálne náležitos vlastné tým-
to druhom písomnos , počnúc krátkou modlitbou so vzývaním Svätej Trojice a kon-
čiac záverečnými podpismi a pečaťami aktérov a svedkov testamentu. Testament bol 
napísaný kvôli jeho manželke Kataríne (wegen meiner lieben Ehe Ga n Catharina
gebohrenn Frühaufin) - (Pre moju milú manželku Katarínu, rodenú Frühaufin) a aby 
ich dcéra a jej potomkovia s tým nemali ťažkos . Szilassy potom uviedol niektoré zá-
kladné fakty: v roku 1728 sa teda zosobášil s Katarínou Reutherovou. Z tohto man-
želstva mali dve dcéry, z ktorých prežila Anna Ružena, vydatá za Jána Thana (Johan 
Thannin) v Spišskej Sobote. Po skone svojej prvej manželky mal so súčasnou manžel-
kou Frühauffovou syna Jána, ale vládca nad životom a smrťou si ho povolal k sebe 
vo veku 25 rokov. Keďže ostala iba dcéra z prvého manželstva, má teraz povinnos
dieťaťa voči svojmu otcovi a rovnako voči matke, ktorá ju vychovala. Tak ež má pre-
javovať starostlivosť voči macochinej matke. Keďže podľa oboch aktérov testamentu 
si získala ich lásku, spoznali jej bezúhonnosť, obaja túto dcéru alebo jej de uznali za
dedičov svojho majetku podľa prirodzeného práva. Majetok Frühauffovcov sa však 
tak zmenšil, že po odpočítaní dlhov a výdavkov na pohreb nebohej I.G. Frühauffovej
neostalo nič na delenie z tulu dedičstva. Ich nebohá svokra viac rokov žila s nimi 
v domácnos (an unseren Tisch gehabt und mit allen nöthigen unterhalten - pri 
našom stole a so všetkým potrebným sa zdržiavala).

S prispením božej starostlivos svoj majetok však usilovne zveľaďovali a teraz im 
náleží podľa všetkých práv slobodne o ňom rozhodnúť. Ich záverečná vôľa ohľadne 
majetku je nasledovná:(v skrátenom preklade)

1. Ak by ma moja manželka Katarína prežila, tak sa má stať majiteľkou domu, 
majera so všetkým k nim náležiacim príslušenstvom (so soll in dem Besitz des Hau-
ses Mayerhofs baasch en in aller habseeligkeiten und Einrichtungen verbleiben) 
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a z nich brať úžitok. Nikto jej nesmie v tom brániť a dom s per nenciami nesmie byť 
na meno nikoho iného prepísaný tak dlho, kým bude žiť.

2. Ak by nás Pán z tohto sveta povolal, tak naša dcéra a nevlastná dcéra Anna 
Ružena, manželka Jána Thana v Spišskej Sobote alebo jej dedičia sú oprávnení, aby 
všetok majetok bez dlhov prevzali do vlastníctva. Zo zanechanej čiastky sú povinní sa 
postarať o náš pohreb a odviesť potrebné dávky.

3. Celé zariadenie dielne (Werkzeug) má ostať spolu nepredané, ak by sa jedna 
alebo druhá vnučka vydala za zlatníka, nech majú z toho dobrý úžitok. V opačnom 
prípade by to mohli aj predať.

4. Na tunajší farský kostol sv. Jakuba zanechávame 4 uhorské zlaté a na vydržiava-
nie chudobných v špitáli 2 uhorské zlaté.

5. Môjmu ozajstnému priateľovi Jánovi B. Liedemannovi a kmotrovi som naklo-
nený veľkou láskou a on väčšinu mnou zanechaných zhotovených vecí (die meisten 
von mir verfer gten nachstehenden Sachen) najlepšie ocení a uc  si ich. Teda mojou 
vôľou je, aby po mojom pohrebe manželka alebo dcéra Jánovi B. Liedemannovi, ako 
stálu pamiatku jeho poc vého majstrovstva a dobrého priateľstva, prenechali nasle-
dovné kusy, resp. diela (Stücke: maliarsku skrinku so všetkými uloženými farbami, 
tabuľku na maľovanie obrazov v čase odpočinku, kríž mnou namaľovaný na drevenej 
tabuľke (das von mier gemahlte Crucifix auf den hölzernen Täfelchen), peknú krajinku 
donesenú z Viedne (Das schöne Landsa el welches von Wien gebracht), „Krst Kris-
ta“, ktorý som ež namaľoval, s rámom (Die Täuffe Chris , die auch selbst gemahlt
mit der Rahm), dve medené tabule „Jakub s nebeským rebríkom“ (Die 2 kupffernen
Taffeln Jakob mit der Himmels leiter) a zlievaciu pec (Ofen giessung), ktorá je vzadu 
označená menom Liedemann.

Nakoniec obaja zaželali svojej milovanej dcére a nevlastnej dcére veľa Božieho 
požehnania a milos .

Testament bol napísaný v Levoči a datovaný 18. apríla 1774. Pod dátumom bol 
umiestnený vlastnoručný podpis Jána Szilassy a priložená jeho pečať, ako aj meno 
jeho manželky (Catharina Szilassy gebohrne Frühaufin) napísané jedným zo svedkov 
testamentu a doplnené jej podpisom - iba jednoduchým krížikom. Nasledoval ešte 
krátky text o tom, že na žiadosť Jána Szilassyho a jeho manželky obsah testamentu 
potvrdili svojimi podpismi richtár mesta Samuel Scherffel, senátor a vykonávateľ tes-
tamentu (testamentarius) Ján Hauser a ďalší vykonávateľ testamentu Ján Reich st. 
Všetci traja k podpisom pritlačili aj svoje súkromné pečate.249



115

15  Rokoko
Na začiatku 18. storočia sa na popud Ľudovíta XIV. zrodil hravý štýl – rokoko. Pri-

chádza v dobe uvoľňovaného absolu zmu po veľkom vypä  vrcholného baroka vo 
všetkých jeho oblas ach aj vo všetkých oboroch tvorby v znamení dekora vizmu.
Je to čiastočne odklon od dovtedy monumentálneho úsilia, od veľkej drama ckej
výrazovos a náboženskej prísnos k hravému zjemneniu a zdrobneniu, až k bezob-
sažnému výrazu. Preto sa rokoko uplatnilo najvýraznejšie v dekora vnych úkonoch. 
Typickým znakom rokokovej ornamen ky je rokaj, ale ranné rokoko charakterizuje 
ešte systém páskovej ornamen ky. V oblas umeleckého cítenia býva pravidlom, že 
záľubu v určitom štýle vystrieda záľuba alebo tvorivý nepokoj, ktorý objaví nový štýl. 
Máme hmatateľné dôkazy, že človek sa dáva vo svojom umeleckom zameraní strhnúť 
k radikálnym zmenám v úsudku. Také zmeny sú vždy veľmi náhle, odohrávajú sa od 
jednej generácie k druhej, ale môže ju na sebe pocí ť aj jedna osoba, keď náhle za-
vrhne to, čo ju predtým uspokojovalo alebo doplní niečo nové, pretože ju priťahuje 
nejaká novinka, čím svoj predchádzajúci štýl oboha  alebo zjednoduší.250

 V „klasickom“ prejave sa videnie skutočnos podriaďuje prísnym normám rov-
nováhy, založenom na rigoróznu symetriu a harmóniu, za aľ čo „barokový“ prejav 
má záľubu už z princípu v odhaľovaní a predvádzaní všetkého, čo sa skrýva v chaose. 
A práve k tomuto javu dochádzalo počas 18. storočia, keď sa vytváral tzv. rokajový, 
svojou podstatou ornamentálny štýl, ktorému dnes hovoríme rokoko. Rokokový štýl 
môžeme v tejto oblas chápať ako určitú barokovú recidívu a rokoko je svojím spôso-
bom skutočne jedným z výhonkov barokového umenia. Čím sa však od baroka líši?

Pre barok je príznačná uvoľnenosť, ohybnosť línií, skrútené tvary a bohatá, až 
prebujnelá ozdoba. Je to umenie, ktoré vo svojich najcharakteris ckejších prejavoch 
hromadilo dekora vne prvky vlastnej invencie.251

Rokokový štýl nemožno s barokom stotožňovať, i keď z neho mnoho preberá, 
predovšetkým nepravidelnosť a dynamické, zvlnené línie. Je to prejav historicky vy-
medzenej spoločnos a verne tlmočí myslenie a cítenie, ktoré túto spoločnosť cha-
rakterizujú: záľuba v čínskej exo ke, galantnos a irónii, smelosť výrazu prameniaca 
z túžby po elegancii a jasnos , záujem o drobné, prirodzené veci.

Tento štýl dostal v francúzš ne názov rocaille. (V španielš ne obdobne rocalla.) 
Z rozboru tohto slova zis me, o aký pojem v skutočnos ide. Francúzske označenie 
rococo vzniklo spojením skra ek dvoch slov - rocaille (hromada kameňa) a coquille 
(lastúra), lebo v prvých kresbách, ktorými sa nový štýl vo Francúzsku prihlásil k životu 
a ktoré sa veľmi rýchlo dostali do ďalších krajín, boli akoby v náznaku zašifrované ne-
pravidelné tvary inšpirované podobou morských skál, na ktorých sú prichytené chalu-
hy a lastúry. Tieto tvary sa neriadia logikou a geometriou, sú asymetrické a vychádzajú 
zo zvlneného profilu rôznych lastúr mäkkýšov, zakončených špirálovitými chocholmi 
a náznakovo bývajú kombinované s inými tvarmi, vlastnými ríši rastlín s ich vetvením, 
stromovitými a uzlovitými prvkami. Hneď, ako sa eto tvary objavili, začali ich horlivo 
používať na zlatníckych a keramických výrobkoch.252
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Rokoko je niekedy nazývané neskorý barok a datované 1730 - 1780. Nie je také 
monumentálne ako barok, ale je hravé až rozpus lé a chýba mu pôvodný barokový 
pátos.

16  Klasicizmus 
Umenie má svoju variabilitu a vždy sa orientuje k hľadaniu nových prvkov, nových 

foriem a výrazov, alebo smeruje k návratu, k oprášeniu starých foriem. Dá sa pove-
dať, že barok vyšiel okolo polovice 18. storočia z módy. A táto strata záujmu sa rýchlo 
zmenila v odmietavú reakciu. Mnohé príčiny potom viedli k tomu, že sa opäť venova-
la pozornosť an ckému umeniu a že sa prebudil nový záujem o klasické formy.

Klasicis cký štýl, v niektorých iných jazykoch označovaný za neoklasicizmus - sa 
inšpiroval umením klasického Grécka a Ríma, a to najmä čo sa týka hodnôt - vzneše-
nej jednoduchos a pokojnej veľkolepos . V širšom zmysle klasicizmus je názov pre 
štýlové tendencie s návratom k umeniu an ky. V dejinách umenia v užšom zmysle, je 
to slohové obdobie od posledného desaťročia 18. storočia po prvú tre nu 19. storo-
čia s doznievaním až do 20. storočia. Má korene v Ríme, v meste s veľkým množstvom 
zvyškov starovekých budov a skulptúr. Poznanie starovekého umenia mimoriadne 

narástlo v 18. storočí, a to čiastočne 
i vďaka archeologickým objavom v Rí-
me, ako aj v Herkulaneu a Pompejach. 
Vykopali sa tu sícky artefaktov a mno-
hé z nich publikovali v podobe ry n, 
ktoré šírili klasicis cký vkus. Umelci aj 
verejné objednávky zatúžili po niečom 
novom, i keď v podstate to bol návrat 
k minulos .253

Môžeme povedať, že v ľuďoch je 
vždy túžba po zmene, akýsi nepokoj, 
neuspokojenie sa s doterajším sta-
vom, módou, a preto umelci ak neob-
javia čosi nové, vracajú sa k starému, 
zabudnutému, ktoré predstavia ako  
čosi odlišné. Stačí iba niečo pozmeniť 
a stáva sa z toho „trhák“. Klasicizmus 
má štýlové osobitos - po aristokra-

ckej prejemnelos rokoka nastúpil 
klasicizmus ako výraz triezveho a pros-
tejšieho myšlienkového sveta občian-
stva. V umení zdôrazňuje poriadok 
a jasnosť, bez zbytočných doplnkov či Kalich - Kluknava   *F8



117

ozdôb. Klasicizmus smeruje k harmonic-
kým vzťahom proporcií s cieľom „oslo-
bodiť“ výraz diela od ozdobnos baroka.
Klasicizmus má charakteris cké znaky aj 
v umeleckých remeslách – v zlatníctve pri 
liturgických predmetoch akoby sa stra -
la krea vita, vyrábajú sa jednoduché, ale 
účelne zdôvodnené predmety. Akoby sa 
hlásalo, že v jednoduchos je krása, čo sa 
samozrejme stalo všeobecne prijatou frá-
zou až dodnes.

Klasicizujúca línia, ktorá odmietla 
emocionálnosť, sa plodne rozvinula v kra-
jinách s tradíciou reformácie. Kostoly za-
čali zodpovedať nielen filozofii nábožen-
stva, ale aj novým liturgickým potrebám. 
S dosahom kázní súvisel menší, dobre 
ozvučený priestor. Liturgické predmety 
si už nepotrpeli na pompéznos , ale na
tom, aby boli účelné a ničím nezameni-
teľné.254

Vo farských klenotniciach z tohto ob-
dobia nachádzame pomerne početné ar-
tefakty, ktoré majú jednoznačnú a neza-
meniteľnú formu bez okázalej výzdobnos-

. Tieto predmety už nesú znaky priemy-
selnej produkcie, chýba variabilita, ktorá by naznačovala aspoň provenienciu ich vzni-
ku. Z laického pohľadu eto liturgické predmety veľmi neobdivujeme, vnímame ich 
ako súčasť náboženského kultu, preto k nim máme patričnú úctu, ale už nie obdiv.

Klasicizmus znamená vo výtvarnom umení väčšinou ochudobnenie, strnulosť, ne-
znášanlivosť a pedan zmus a mal mimo iného aj zhubný vplyv na umelecké remeslo.

17  Cechy
Všetko má svoje začiatky a s nimi sú spojené nemalé ťažkos . Vravíme, nič ne-

vznikne hneď, potrebuje svoj čas, kým sa vylieči zo svojich omylov, nedostatkov, ne-
skúsenos . História toto nepísané pravidlo potvrdzuje v každej oblas . Aj remeslu 
trvalo veľmi dlho, kým si osvojilo nové technológie, spracovanie nových materiálov 
a vyhotovenie konečného produktu - predmet dennej potreby alebo využívaný len 
príležitostne, pri slávnos ach a pod. Prvé záznamy o organizovaní remeselníkov po-
chádzajú z Mezopotámie. 

Monštrancia - Brutovce (5) a Kolačkov (2)   
predmety sú zhodné      *F8
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17.1 Organizácia remesla – Mezopotámia 
Obdivujeme zákony a pravidlá, ktorými sa riadili bratstvá, spoločenstvá, cechy 

aj s celou svojou štruktúrou. Prekvapuje nás, ba doslova šokuje, že už v starove-
kej Mezopotámii sa presne určovalo spoločenské postavenie remeselníkov. Máme 
o tom svedectvo zo zachovalých hlinených tabuliek, na ktorých boli klinovým pís-
mom už v 2. sícročí pred n.l. tarify remeselníkov. (Samozrejme, boli nižšie ako 
napr. mzdy žatevných robotníkov.) Panovníci ich však často oslobodzovali od plate-
nia daní. Remeslo nezriedka prechádzalo z otca na syna, dedilo sa. Remeselníctvo 
sa uvádza aj V Chammurapiho zákonoch, ktoré vznikli v rokoch 1792 - 1750 pred 
n.l. Boli vytesané klinovým písmom na 2,25 m vysoký kamenný múr, tzv. Chammu-
rapiho stela - je to reliéf, pod ktorým začína text jeho zákonodarného diela. Stela 
je z čadiča, dnes uložená v Louvri, Paríž), obsahuje 282 článkov. Rieši právne otázky 
rodiny, súkromného vlastníctva, majetku, obchodu, cien, miezd, pôžičiek, násilných 
zločinov, postavenia rôznych spoločenských vrs ev vrátane otrokov. Je upravený 
vzťah medzi majstrom, ktorý adoptoval cudzie dieťa, aby ho vyučil „dielu svojej 
ruky“. Po vyučení nesmeli vlastní rodičia vymáhať adoptovaného naspäť; do otcov-
ského domu sa mohol taký osvojenec vrá ť len vtedy, ak majster zanedbával jeho 
vyučenie.

Príslušníci určitého remesla sa sústreďovali v určitej čas mesta a združovali sa 
do záujmových celkov; na čele takého celku stál predstavený, vybavený určitou prá-
vomocou a sprostredkujúci styk s verejnou správou, zvlášť v daňových a vojenských 
záležitos ach.

V novobabylonskom období sa stávalo bežným, že sa remeslom zaoberali otroci, 
ktorých ich páni dali vyučiť a ktorí potom remeslo robili buď výhradne pre svojich pá-
nov, alebo vo vlastnej réžii za náhradu, ktorú pánom odvádzali v paušálnej čiastke.

Doba vyučenia bola rôzna, napr. u pekárov to bolo 15 mesiacov, tkáč sa učil do-
konca 5 rokov. Učenie bolo spravidla bezplatné, mnohokrát majster poskytoval uč-
ňovi stravu a oblečenie, využíval však neobmedzene jeho pracovnú silu; majster bol 
povinný učňa riadne vyučiť - ak sa tak nestalo, nasledovali sankcie voči majstrovi, 
pokuty, ktoré musel zapla ť. Ak šlo o zanedbanú výučbu otroka, majster musel pla ť 
jeho pánovi. 

V novobabylonskej a perzskej epoche sa prejavuje už veľmi rozšírená remesel-
nícka veľkovýroba, realizovaná obchodnými domami a zvlášť to boli chrámy, ktoré 
mali k dispozícii veľké množstvo slobodných i otrockých pracovných síl. Obrovský 
rozsah tohto podnikania zachycujú záznamy surovinového materiálu, dodávaného 
k spracovaniu remeselníckym chrámovým robotníkom, ale aj súpisy spracovaných 
výrobkov. 

Na začiatku sú predpisy procesnoprávne; ďalších 120 predpisov upravuje sféru 
majetkoprávnu v najširšom slova zmysle. Takmer štvr nu všetkých zákonov tvoria 
predpisy práva rodinného, manželského a dedičského (§§ 127 - 195). Zostávajúca 
časť (§§ 196 - 282) nemá už taký jednoliaty obsah; predovšetkým je tu veľká skupina 
predpisov trestnoprávnych, ďalej mzdové tarify a niekoľko predpisov o otrokoch.

Dielo Chammurapiho má kauzis cký charakter, jeho predpisy riešia jednotlivé kon-
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krétne prípady, neprinášajú nikdy všeobecné, abstraktné formulácie skutkovej pod-
staty tej či onej právnickej skutočnos . Preto v ňom nenájdeme vymedzenie pojmu 
napr. krádeže, trhové zmluvy, závete a i.256

Chammurapi bol najvýznamnejším panovníkom staroorientálnych dejín. Jeho viac 
ako 40 ročné vládnu e mu umožnilo splniť veľké úlohy vo vnútornej a zahraničnej 
poli ke. Obratne využíval diploma ckú tak ku, dokázal však aj nemilosrdne obrá ť 
vzdorujúce nepriateľské mestá v ruiny. Predovšetkým sa staral o rozkvet svojej krajiny 
a jej novej metropoly - Babylonu; staval monumentálne budovy, kanály, usporiadal 
dokonalú správu krajiny, ktorej dal jednotný právny poriadok svojimi, už vyhlásenými 
akkadskými zákonmi. Vystupoval ako zástupca a zmocnenec bohov, nikdy však ako 
zbožštený panovník.257

Ešte pred málo desaťročiami boli akkadské zákony Chammurapiho považované 
za najstaršie zákony ľudských dejín, dnes prešiel tento predikát na sumerské zákony 
Urnammuove, o dobré tri storočia staršie.258

17.2 Organizácia remesla na našom území 
Zlatý vek brats ev možno považovať vrcholný stredovek 13. a 14. storočia. Hlav-

nou ideou cirkevných brats ev v stredoveku bolo milosrdenstvo a solidarita. Z tohto 
obdobia pochádza jedno z najvýznamnejších brats ev - Bratstvo Božieho Tela. O jeho 
vznik sa pričinila augus niánska mníška z Liége. V dôsledku vízií sa jej zdalo, že „prí-
tomnosť Kristovho tela a krvi vo sviatos Oltárnej“ si vyžaduje osobitné vyjadrenie 
v slávnos  Božieho Tela.

V roku 1230 sa slávil sviatok Božieho Tela po prvýkrát. V roku 1314 ho pápež 
Klement V. ustanovil ako sviatok záväzný pre celú cirkev. Súčasťou jeho oslavy bola 
procesia so Sviatosťou Oltárnou – Božím Telom, preto boli potrebné aj monštrancie, 
ktoré zhotovovali zlatníci. Na zabezpečenie dôstojnej oslavy bola potrebná spoluprá-
ca medzi mestom a reprezentantmi veriacich. Z nich potom vzniklo trvalé bratstvo, 
ktoré si vzalo za cieľ stále šíriť kult Božieho tela. 

Vznik cirkevného bratstva bol viazaný na písomné povolenie diecézneho biskupa, 
ktorý ho vydával po preskúmaní účelu a štatútov bratstva. Biskup mal právo uskutoč-
niť vizitáciu spolku - teda návštevu a kontrolu jeho činnos a stanov. V jednom meste 
nemohlo byť viac brats ev toho istého mena.

Najzákladnejšou podmienkou na prijímanie nových členov boli charakterové 
vlastnos , akými boli predovšetkým slušnosť, čestnosť, bezkonfliktnosť. Prístup do 
bratstva mali tak muži ako aj ženy. Nezanedbateľnou podmienkou bolo vlastnenie ur-
čitého majetku, pretože k povinnos am členov patrilo platenie vstupného a ročných 
príspevkov.

Stálou povinnosťou členov spolku nebolo len platenie príspevkov, ale aj účasť na 
bohoslužbách počas sviatkov vymenovaných v štatútoch. Povinná bola ež účasť na 
pohrebe zosnulého spolubrata.

Po rozkvete v 13. a 14. storočí začal postupný úpadok týchto spoločens ev. V pod-
mienkach habsburgskej monarchie sa niektoré z nich dočkali obnovy v 18. storočí, 
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teda v čase rekatolizácie. Mnohé potom pôsobili až do roku 1788, keď boli rozhod-
nu m panovníka Jozefa II. defini vne zrušené. Bratstvá boli akoby predchodcami ce-
chov, ktoré boli už nezávislé od náboženského života, a združovali iba remeselníkov 
toho istého druhu.259 

Zhotovovanie náročnejších umeleckoremeselných výrobkov z drahých kovov, ale 
i z iných domácich surovín, vyžadovali feudáli a cirkev pre svoju reprezentáciu. Nároč-
né umeleckoremeselné práce vyžadovala cirkev najmä pre svoj bohoslužobný kult. 
Zriaďovala dielne v kláštoroch, ktoré sa zameriavali na výrobu krížov, kalichov, relikvi-
árov, omšových kníh, väzieb kníh a pod. Kláštorné dielne sa stali u nás, tak ako v celej 
Európe prostredím vzniku a postupného rozvoja umeleckého remesla.260

V palácoch a chrámových priestoroch sa v značnej miere uplatňovali honosné 
predmety zhotovované z drahých kovov, zlata a striebra. Výnimočnosť objednávok 
podporovala rozvoj zlatníckeho remesla často za účas zahraničných majstrov, kto-
rých panovníci povolávali najmä z Talianska.

Hospodársky rast miest v 12. - 14. storočí, spojený s ťažbou vzácnych kovov, zna-
menal začiatok novej kultúry, v ktorej remeslá zaznamenali veľký rozkvet. Remeselná 
výroba sa natrvalo odtrhla od poľnohospodárstva. Uskutočnila a dovŕšila sa ďaleko-
siahla spoločenská deľba práce, druhá v dejinách ľudstva, ktorá mala pre ďalší vývoj 
výroby i hospodársko-spoločenských pomerov v západnej a strednej Európe veľmi 
významné dôsledky.261

V prostredí našich stredovekých miest sa vyvinula remeselnícka vrstva živnostní-
kov, ktorí sa organizovali do cechov ústredne riadiacich remeselnú výrobu. Cechy boli 
sústredené v slobodných kráľovských mestách, ktorým sa priznávali osobitné práva 
voľného obchodu, trhové právo a boli oslobodené od platenia mýta. V ojedinelých 
prípadoch používali zvlášť významné právo tovarového prekladu a skladu (Stappel-
recht), ako o tom svedčia napríklad dokumenty z Levoče (1321), Košíc (1347) a Bra -
slavy (1402). Panovníci rôznymi privilégiami podporovali cechy, čo prinášalo blahobyt 
pre meš anstvo a vytvárali priaznivé podmienky pre rozvoj remeselnej výroby.262

Remeselníci vo svojich cechoch fungovali na Slovensku už na prelome 12. a 13. 
storočia až do druhej polovice 19. storočia. Zásluhou kolonistov zo západnej Európy, 
najmä z Nemecka ako aj domáceho vývoja, sa vyformovala spoločenská vrstva reme-
selníkov, ktorí výrazným spôsobom zmenili život. Remeselník už nebol viac nevoľní-
kom, ale osobne slobodným jednotlivcom. Cechy mu poskytovali istú ochranu, ale 
ponúkali aj možnosť osobného rozvoja svojich schopnos .263

Cechy plnili významnú úlohu v hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živo-
te miest na Slovensku. Boli zárukou dobrej kvality remeselných výrobkov i služieb. 
Kvalitu zvyšovala aj kontrola vykonávaná miestnou vrchnosťou. Nad dobrou akosťou 
produktov cechu bdel predovšetkým cechmajster. Miestna i stoličná vrchnosť nie-
len kontrolovala akosť výrobkov, ale zároveň sporadicky limitovala ceny dôležitých 
potravín a spotrebného tovaru v snahe zabrániť premršteným ziskom živnostníkov 
a okrádaniu spotrebiteľov.264

Cechy boli výhodnými objektmi daňového systému a predstavovali významný 
zdroj príjmov pre vrchnostenské inš túcie všetkých stupňov. Jednotlivé živnos boli
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zaraďované do rozličných tried pri určovaní daňového kľúča kráľovskej dane, ktorú 
pla li slobodné kráľovské a banské mestá či stoličnej dane odvádzanej poddanskými 
mestami, mestečkami a obcami, alebo dane krajinskej a vojenskej kontribučnej, kto-
rú pla li všetky mestá. Cechy odovzdávali mestám pravidelné trhové poplatky, ako aj 
celý rad ďalších poplatkov a dávok, vrátane mimoriadnych.

Osobitnú úlohu plnili cechy na úseku obrany našich miest alebo pri stavbe opev-
není. Mestské hradby mali rozhodujúci význam pre obranu obyvateľstva miest na 
Slovensku, či už v časoch husitských výprav, neskôr tureckej invázie, alebo za pro -
habsburgských stavovských povstaní, preto niektoré cechy boli priamo zaangažované 
do ich budovania alebo údržby.265

Príslušníci jednotlivých živnos  opevne-
ného stredovekého mesta bývali zväčša hro-
madne v určitých uliciach, ktoré sú niekde 
dodnes po nich pomenované. V prízemí 
s esnených remeselníckych domov boli 
dielne, označené vyčnievajúcimi vývesný-
mi š tmi s emblémami remesiel. V zadnom 
trakte stáli komôrky pre tovarišov a učňov, 
ako aj skladiš a. Na poschodí sa nachádzal 
často len tesný byt majstra a jeho rodiny. 

Sociálna, charita vna a svojpomocná 
činnosť cechov tak ež predstavuje pozoru-
hodný a záslužný jav. Cechy poskytovali po-
moc, podporu i opateru chorým majstrom, 
tovarišom, učňom, vrátane peňažných, 
zväčša bezúročných pôžičiek. V prípade po-
treby poskytli chorému majstrovi na prácu 
tovariša, či mladého majstra na dozor v diel-
ni. Ak niektorý z členov cechu umrel, prislú-
chalo vystrojiť mu slušný pohreb, prípadne 
sa postarať o vdovu či siroty po majstrovi. 
Vdove po majstrovi cech prideľoval najlep-
ších tovarišov, s ktorými mohla ďalej viesť 
živnosť (pokiaľ sa prípadne nevydala). Ce-
chy sa starali aj o náhodne schudobnených 
majstrov, o starých členov i invalidov.266

Okrem už spomínaných diskriminačných opatrení, ktorými sa bránilo niektorým 
deťom vstúpiť do učenia - nemanželské dieťa alebo malo otca kata, či hrobára, sa 
majstrom nemohol stať ani ten, čo nemal na zaplatenie nákladných výdavkov a po-
platku (taxy) pri povýšení. Koho obvinili z cudzoložstva, kto bol niekedy kočišom ale-
bo sa hoci len príležitostne stýkal so šarhom, katom, či inými „nečistými“ osobami, 
prípadne bol synom popraveného či samovraha. Z cechu mohli vylúčiť majstra, ak 
napríklad odral mrcinu alebo len strhol z uhynutého koňa podkovy, dotkol sa tela 

Š t na dome cechu zámočníkov
- hrad Kežmarok      *F8
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samovraha a podobne. Najmä z radov takýchto vydedencov sa často regrutovali tzv. 
vagabundi, ktorí potom mohli vykonávať remeslo len „načierno“- nelegálne a v stra-
chu, že im bez náhrady zoberú výrobky a vyženú ich z mesta.267

Podiel cechov na cirkevnom živote možno pozorovať až od 16. stor., najmä nástu-
pom reformácie. Zmena náboženských pomerov na Slovensku v prospech protestan-

zmu mala silný vplyv i na náboženské zloženie cechov. Ak predtým bola pre prijíma-
nie do cechov smerodajná národnosť, od 16. a najmä od 17. storočia sa prvoradou 
stávala konfesia. Zásadný obrat nastal v druhej polovici 17. a začiatkom 18. storočia, 
keď dosiahla prevahu pro reformácia. Ar kuly sa postupne menili v prospech kato-
licizmu, často na nátlak vrchnos . Na mnohých miestach sa už od konca 17. storočia 
museli na katolíckych bohoslužbách i procesiách zúčastňovať aj nekatolícki členovia 
cechov. To sa defini vne zovšeobecnilo po víťazstve Habsburgovcov nad uhorským 
stavovským odbojom roku 1711. Rekatolizačné zásahy v cechoch pokračovali všade. 
Mnohé ar kuly predpisovali, že majstrom sa môže stať len katolík. Cechy odmietali 
prijímať za učňov nekatolíkov. V cechoch sa rozpútali ostré náboženské boje, dokonca 
aj s obeťami. Vzťah cechov k cirkevnému životu utužila v polovici 18. storočia Má-
ria Terézia. Každý cech mal mať svojho svätca - patróna a svoju zástavu. Cez nedele 
a sviatky sa všetci členovia cechov museli zúčastňovať na svätej omši. Prípadná ne-
účasť či oneskorenie sa trestali. Každý cech mal v kostole svoju lavicu, a to v poradí 

podľa významu. Mnohé cechy mali 
aj vlastné oltáre, ktoré udržiavali, 
prípadne nad lavicami i cechové 
lustre. Od povinnej účas na kato-
líckych bohoslužbách a procesiách 
oslobodil protestantských členov 
cechov až Tolerančný patent cisá-
ra Jozefa II. roku 1781. Generálne 
ar kuly z roku 1813 zrovnopráv-
nili prijímanie učňov nekatolíkov. 
Posledné náboženské rozbroje  
v cechoch a živnos ach odstránili 
až nariadenia cisársko-kráľovskej 
rady v Budíne z roku 1851.268

Remeselníci rôznych cechov 
nestáli na rovnakom stupni spolo-
čenskej hierarchie, ale delili sa na 
tri kategórie. Do prvej patrili všetci 
remeselníci a rôzni živnostníci, ako 
obchodníci, lodníci, rybári a niek-
torí ďalší, ktorým patrilo označenie 
poc ví, počestní.

Živnostníci, ktorí pri výkone 
svojho povolania prichádzali do Zvolávacia tabuľka mäsiarov - hrad Kežmarok      *F8
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styku s ľudskou krvou, ako chirurgo-
via, felčiari, barbieri - (holiči), kúpeľ-
níci a pod., rovnako ako ich cechy, 
právo na takéto označenie nemali.

Do tretej skupiny patrili ka , šar-
hovia, v starších obdobiach miestami 
aj pas eri, čo sa zdôvodňovalo ich 
občasnou manipuláciou s telami uhy-
nutých zvierat a rôzne ďalšie osoby.

Z právneho hľadiska boli počest-
né remeslá a živnos rovnocenné, 
napriek tomu v rôznych situáciách 
cechy medzi sebou súperili. Naprí-
klad pri určovaní poradia v slávnost-
ných sprievodoch, pri organizovaní 
celomestských poduja  a pod. Domi-
nantné miesto si nárokovali poc vé 
mäsiarske cechy, čo má podľa nemec-
kých historikov korene v udalos zo
14. storočia. V roku 1349 pri veľkom 
ľudovom povstaní v Norimbergu zo-
stali verní mestskej rade len mäsia-
ri a kováči. Za to ich nemecký cisár 
a český kráľ Karol IV. odmenil výno-
som, podľa ktorého eto dva cechy ako jediné mali právo usporadúvať fašiangové 
sprievody a hry. Neskôr sa mohli týchto zábav zúčastňovať aj iní mešťania, ale iba 
so súhlasom obidvoch spomenutých cechov, ktorým za to museli zapla ť. V každom 
prípade je zaujímavé, že nielen v nemeckých krajinách, ale aj v Čechách, na Sloven-
sku, v Taliansku, teda v oblas ach, ktoré prevzali nemecký typ cechov, boli hlavnými 
organizátormi fašiangových sprievodov mäsiari, často spolu s kováčmi. Pritom zvyky 
mäsiarov boli napriek krajovým odlišnos am všade najbohatšie.

Skladba každého cechu bola vcelku rovnaká - všade si vychovávali nástupcov, teda 
prijímali učňov. Aj tento akt bol spojený s istým zaužívaným rituálom. Majster so sú-
hlasom cechu prijal chlapca na skúšku a dva týždne ho pozoroval, či má primerané 
predpoklady na remeslo. Až potom sa mohol uskutočniť slávnostný zápis učňa do 
cechovej knihy v dome cechmajstra. Po uplynu  stanovených rokov nasledovalo vy-
túžené prepustenie z učňovstva. Tento obrad sa uskutočnil v dome cechmajstra za 
prítomnos všetkých majstrov daného cechu. Na základe odporúčania svojho maj-
stra dostal mládenec výučný list, ktorého odpis uložili do cechovej truhly. Po zaplate-
ní rôznych poplatkov musel pozorne vypočuť cechové ar kuly a rôzne napomínania. 
Potom v tradičnom vinši vyzdvihol slávu cechu, vyjadril úctu cechmajstrovi, poďako-
val svojmu majstrovi i jeho manželke za starostlivosť a prípravu do života a všetkým 
zaželal zdravie a šťastný život. Nakoniec všetkých pohos l.

Cech kováčov - Ľubovnianske múzeum 
hrad Stará Ľubovňa      *F8
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Vyučenec musel ešte niekoľko týždňov pracovať u majstra za polovičný tovariš-
ský plat, až potom mohol požiadať o prija e medzi tovarišov. V niektorých cechoch 
prepúšťali vyučencov v závere fašiangov a súčasne ich predstavovali verejnos . Ro-
bilo sa to s náležitým rituálom, napríklad v Kežmarku bol taký zvyk v mäsiarskom 
cechu: vyučenec si musel navliecť nohavice a košeľu z hrubého plátna, okolo hrdla, 
na zápäs ach a nad členkami pevne zviazané šnúrkou. Potom sa posadil na brvno 
s ostrými hranami a dvaja najmladší tovariši ho nosili po uliciach mesta. So smie-
chom a krikom ich sprevádzal kŕdeľ de , medzi ktoré vyučenec rozhadzoval suše-
né slivky premiešané uhlím. Pred domom cechmajstra alebo majstra, u ktorého sa 
stretávali tovariši, stáli dve veľké kade naplnené vodou. Do jednej vhodili nečistotu 
z dobytčích vnútornos , druhá ostala čistá. Okolo nich čakalo množstvo ľudí zveda-
vých na priebeh kúpania. Keď sa sprievod s vyučencom vrá l, tento sa pod dozorom
dvoch majstrov ponoril najprv do špinavej, potom do čistej vody. Celú procedúru 
tri razy zopakoval. Úsilie zachrániť pred špinou aspoň vlasy sa nevyplácalo, pretože 
v takom prípade mu majstri stlačili hlavu hlboko pod vodu. Pri kadi so špinavou vo-
dou bola nádoba, ktorú mal vyučenec právo naplniť a vyšpľachnúť smerom k davu. 
Nakoniec sa prudko ponoril do čistej vody so snahou rozstrieknuť ju do čo najširšie-
ho priestoru. Potom vbehol do teplej izby, kde mal pripravenú suchú bielizeň a šaty.

V nemeckých mestách sa musel nastávajúci mäsiarsky tovariš podrobiť aj vyha-
dzovaniu na volskej koži. Na Slovensku realizovali tento zvyk garbiari. Vyučenec mu-
sel zoskočiť z okraja strechy na napnutú volskú kožu, ktorú držali štyria majstri. Koža 
fungovala ako trampolína. Mládenec sa od nej odrazil a vyskočil tak, aby sa rukou 
zachy l o odkvapovú rúru a opäť zoskočil na kožu. Skok musel opakovať najmenej tri 
razy. Ak majstri kožu neudržali, alebo sa mládenec zo zľadovatenej strechy zošmykol 
a padol na zem, došlo k úrazu. Preto zvyk koncom 17. storočia zakázali.

Súčasťou obradu prijímania medzi tovarišov bolo aj prekročenie, preskočenie 
stola, ťahanie za vlasy, na eranie tváre sadzami, boles vé „holenie“ trieskou ale-
bo tupým nožom, fackovanie, v niektorých cechoch aj bi e prútom, zhodenie zo 
stoličky, hobľovanie (teda dávanie hobľa) a pod. Pri žartovnom krste vodou alebo 
vínom dostal mládenec tovarišské meno, ktoré si vybral buď podľa obľúbeného 
kvetu (napríklad Rozmarín, Fialka, Karafiát, Pivónia) alebo súhlasil s prezývkou, pod 
ktorou bol medzi priateľmi známy. Za krst musel osobitne zapla ť do tovarišskej 
pokladnice pomerne značnú sumu. Do zoznamu tovarišov bol zapísaný pod obi-
dvoma menami a rovnako ich mal uvedené v tovarišskej knižke. Na rozdiel od učňa, 
tovariša nesmel nikto beztrestne udrieť a v oficiálnom styku mu patrilo oslovenie 
pán spojené s vykaním.

Každý tovariš musel vykonať povinnú vandrovku. Vandrovku uľahčovali tzv. her-
bergy - nocľahárne. Obvykle to bola väčšia izba v dome niektorého majstra, ktorý sa 
na schôdzi cechu podvolil dať ju k dispozícii na určité obdobie. Keď prišiel do mesta 
cudzí tovariš, musel sa hlásiť u cechmajstra a tento ho poslal k majstrovi, ktorý ho 
mohol zamestnať. Ak takého nebolo, prenocoval v tovarišskej nocľahárni, kde dostal 
aj stravu, a ak bol bez prostriedkov, poskytli mu podporu z cechovej pokladnice. Naj-
neskôr o tri dni však musel pokračovať v ceste. 
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Majstra, ktorý bol majiteľom domu, volali tovariši pánom ta kom, jeho manžel-
ku pani matkou. K ich povinnos am patril dozor nad správaním tovarišov, účasť na 
schôdzach tovarišov, príprava obedu, večere či iného pohostenia z vlastných alebo 
tovarišských prostriedkov podľa toho, o akú príležitosť išlo. Každý tovariš bol po-
vinný jeden deň v roku pracovať v ich dielni a prispieť na novoročný dar. Tieto dary 
boli čoraz nákladnejšie, preto ich kráľovná Mária Terézia zakázala, podobne ako iné 
finančne nákladné, zdraviu škodlivé a nebezpečné cechové zvyky, väčšinou však bez-
výsledne.

V 18. storočí dary už dávno neboli milou pozornosťou, ale pres žnou záležitos-
ťou v súperení cechov. Tovariši ich niesli v sprievode s muzikantmi cez celé mesto, 
aby ich odovzdali svojim pánom ta kom. Koniec - koncov, tovariši aj v tomto prípade 
len napodobňovali majstrov, ktorí na Nový rok pamätali na richtára a iné významné 
osobnos mesta cennými darmi.

Majster dával k dispozícii nocľaháreň najmenej na dva roky. Zmena nocľahárne 
bola jednou z príležitos  prezentácie cechu pred verejnosťou. Jej slávnostné prená-
šanie sa spájalo s komickými prvkami určenými divákom. V stanovený deň stretli sa 
v starej nocľahárni sviatočne oblečení tovariši a majstri. Najstarší tovariš sa v dojíma-
vej reči poďakoval dovtedajším hos teľom za ich obetavú starostlivosť, lásku, štedrosť 
a rozlúčil sa s nimi so želaním všetkého najlepšieho. Po rozlúčke sa sprievod vydal do 
ulíc mesta. Na čele kráčal nastávajúci ta k, za ním vo dvojiciach ostatní majstri, po-
tom muzikan a konečne po pároch tovariši, z ktorých skoro každý niečo niesol. Prvý 
mal regiment ovenčený kvetmi a stuhami, druhý rovnako ovenčený pohár zvláštneho 
tvaru, ktorý bol vysoký 80 cm a nazýval sa floribus. Tre  niesol buď v zástere, alebo 
na tanieri zlaté a strieborné mince, ďalší tovarišskú truhličku a iné predmety patriace 
tovarišskému bratstvu. Pred sprievodom pobiehal bežec. Bol oblečený len v bielej 
bielizni, s čiapkou na hlave a niesol jedličku, ktorou mával ako vták krídlami, chvíľami 
tancoval, skákal a žartoval s divákmi. Na rolu bežca, alebo ako hovorili laufera, vybrali 
majstra, ktorý mal primerané komediálne predpoklady. Nasledoval ho tovariš pristro-
jený ež len v spodnej bielizni a s menšou jedličkou v ruke.

Oznamovacia tabuľka na dome (herberg) - nocľaháreň - hrad Kežmarok      *F8
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Sprievod sa zastavil pred domom cechmajstra, ktorý na výzvu dvoch tovarišov 
vyšiel von. Najstarší tovariš ho obradnou rečou poprosil, aby ich odprevadil do no-
vej nocľahárne. Po vyslovení súhlasu sa cechmajster pripojil k novému hos teľovi 
a spolu kráčali na čele sprievodu. Keď prišli pred bránu jeho domu, najstarší tovariš 
poprosil nového pána ta ka a jeho manželku o prija e, načo nový pán ta k rovnako 
obradne odpovedal. Potom sa tovariš obrá l k pani matke s prosbou, aby prijala dar-
ček a odovzdal jej tanier s peniazmi. Na pozvanie vstúpili do domu a tovariš, ktorý 
niesol floribus, vypil z neho víno na zdravie nových patrónov. V nocľahárni prepočítali 
peniaze z truhličky, polovicu darovali novému ta kovi a druhú mu dali do úschovy.  
Po schôdzi bolo malé pohostenie, na večer však spravila pani matka pre tovarišov 
a muzikantov riadne jedlo, ktorého konzumáciu opäť sprevádzali vhodné vinše a reči. 
Po večeri nasledoval až do polnoci tanec.269

Sv. Elígius, patrón zlatníkov - Bardejov      *F8
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18  Zlatníci 

18.1 Sv. Elígius – patrón zlatníkov 
Narodil sa okolo roku 588 v Chaptelat pri Limoges, Francúzsku. Pochádzal z chu-

dobnej rodiny. Po vyučení za zlatníka, odišiel do Paríža, kde sa stal vysoko váženým 
zlatníkom. Tam sa zoznámil s kráľovským pokladníkom a jeho prostredníctvom aj 
s franským kráľom Chlotarom II. Podľa kroník vytvoril pre tohto panovníka zlatý trón 
v dvoch verziách, hoci zlato dostal iba na jeden. Svojou majstrovskou prácou a poc -
vosťou zaujal kráľa Chlotára II. natoľko, že vymenoval ho za správcu mincovne v Mar-
seille. Elígius popri tom aj naďalej vykonával zlatnícke práce. Po smr kráľa Chlotára 
II. vstúpil do služieb jeho nástupcu kráľa Dagoberta I. ako minister financií a okrem 
svojho úradu bol aj dôležitým radcom.

Už počas svojho pôsobenia v panovníckom dome sa venoval činnos lásky k blíž-
nym - zakladal kostoly a kláštory a vykupoval mnohých ľudí z otroctva. Je o ňom roz-
šírená legenda, že raz podkúval diablom posadnutého koňa, ktorý kopal okolo seba. 
Elígius mu nohu odrezal, aby mohol prácu skončiť a potom mu ju zázračne scelil.

Po smr kráľa Dagoberta I. opus l Elígius vo svojich 50 rokoch, aj s priateľom 
Audoinom, kráľovský dvor. Prijal kňazskú vysviacku a o niečo neskôr bol menovaný 
za biskupa v Noyonu (641). Svoju pozornosť v nasledujúcich dvadsia ch rokoch sú-
stredil na obrátenie pohanov a na misie vo Flandroch. Počas svojho úradu pokrs l
mnoho pohanov v germánskych krajinách. Zomiera 1. decembra 660 roku v Noyo-
ne. Po svojej smr bol uc evaný natoľko, že ho vyhlásili za svätého. Jeho ostatky sú 
dnes uložené v katedrále Notre-Dame v Noyone. Bol vynikajúcim zlatníkom, autorom 
mnohých relikviárov (napr. sv. Genovévy, sv. Columbána, sv. Severína). Podieľal sa na 
výzdobe náhrobkov sv. Mar na v Tours a sv. Dionýza v St. Denis.

Znázorňovanie - sv. Elígia ukazujú v biskupskom odeve a so zlatníckymi alebo iný-
mi kováčskymi nástrojmi. Stal sa patrónom zlatníkov, kovospracujúcich remesiel, ko-
váčov, a numizma kov.255

Zobrazuje sa ako biskup s mitrou alebo ako zlatník, či kováč v dobovom meš an-
skom odeve. Atribúty: 1. kovadlina, kladivo, kliešte, 2. konská noha, 3. zlatnícke ná-
radie alebo výrobky. Základné scény: 1. orol odkazuje matke, že sa jej narodí sväté 
dieťa. 2. Elígius v zlatníckej dielni. 3. Zázračne podkúva koňa. 4. Elígius pred kráľom 
Chlotárom II. 5. Kliešťami drží za nos diabla ako poukázanie na jeho časté zápasy 
s diablom. 255a

18.2 Zlatníci na Slovensku
Sústreďujeme sa na zlato a výrobky z drahých kovov, preto aj medzi remeselník-

mi si všímame predovšetkým zlatníkov. Tí vyrábali svoj tovar pre trh, ale pracovali aj 
na priamu objednávku podľa individuálnej potreby a vkusu objednávateľa. Po zániku 
Veľkej Moravy, v ranom období formujúceho sa uhorského kresťanského štátu, sa 
zlato v stále väčšej miere využívalo na výrobu a výzdobu insígnií vládcov z rodu Arpá-
dovcov, výzdobu a vybavenie feudálnych svetských sídiel i kláštorov (stolový riad, po-
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háre, príbory, podnosy, svietniky, hodiny, dekora vne predmety, zdobenie porcelánu, 
odevov, zbraní, atď.) na výrobu liturgických predmetov (relikviáre, kalichy, cibóriá, 
pyxidy, zlatom zdobené knižné väzby a iluminácie). Bohaté zdroje zlata a striebra ob-
javené v Uhorsku, hlavne na území Slovenska, podnie li rozvoj remesiel, ktoré eto
kovy spracovávali. Spracované kovy s náleziskami zlata vyvolali záujem aj v okolitých 
krajinách, rozvinul sa obchod a umelecké kontakty nielen so susednými krajinami, 
ale aj s Nemeckom a Talianskom. Na Slovensku významné postavenie mal región Spiš 
(nem. Zips, maď. Szépes) Určite prispením nemeckého etnika, ktoré územie osídlilo 
v 13. a 14. storočí.

Vznik cechov na Slovensku súvisel najmä s prenikaním nemeckých osadníkov na 
naše územie. Aj názov cech zrejme pochádza z nemeckého slova Zeichen - čiže cha-
rakteris ckého znaku, ktorý používali cechy na svojich truhliciach, zástavách či peča-

dlách. Hoci si Nemci dlho udržiavali v cechoch majoritu, pozvoľne sa do nich dostá-
vali aj Slováci. Vďaka cechom získavali remeselníci a živnostníci v mestách významné 
postavenie a postupne aj rozhodujúci podiel na správe našich miest. Stali sa zdrojom 
poriadku, čistoty, ale aj zárukou kvality výroby i predaja tovaru či poskytovania slu-
žieb vo svojich sídlach. Zároveň predstavovali významný zdroj príjmov pre kráľovskú 
pokladnicu.270

Vnútorná organizácia cechov sa v priebehu vývoja menila, zachovávala si však 
charakter stredovekej patriarchálnej demokracie. Každý cech sa riadil štatútom - ar-

kulmi, čiže článkami. Obsahovali práva a povinnos cechu a jeho členov, zvyklos ,
často i výšku taxy (poplatkov) či pokút, platov tovarišov, ceny výrobkov a služieb, ur-
čovali vzájomný pomer cechov a pod.

Tieto články písali na začiatku na pergamenové listy, neskôr zväčša do kníh opat-
rených vzácnou väzbou alebo puzdrom. Pri vedení písomných záznamov boli veľmi 
dôslední, pri dátume nesmel chýbať podpis a pečať, ktorými platnosť ar kul potvr-
dzoval svetský či duchovný zemepán, v mestách magistrát alebo výnimočne pala n. 
Od polovice 18. storočia už len kráľovská kancelária či panovník.271

18.3 Zlatnícky cech 
V banských mestách, na Spi-

ši a v Slovenskom Rudohorí sa 
od 15. storočia nesústreďovali 
len na ťažbu a zlievanie drahých 
kovov, ale aj na zlatnícke dielne 
a mincovne. Prvé známe meno 
zlatníka, ktorý pôsobil na Spiši, 
je Mikuláš Galik (Nicolaus Galli-
cus) a jeho syn Peter, ktorí prišli 
do Spišského Podhradia v dru-
hej štvr ne 14. storočia zo Sieny, 
odkiaľ priniesli znalosť techniky Truhlica zlatníkov - SNM - Spišské múzeum v Levoči      *F2
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translucidného emailu. Pozval ho sem kráľ Karol Róbert z rodu Anjou. Je známe, že 
Peter Gallicus okolo r. 1330 vytvoril pre tohto kráľa Karola Róberta kráľovskú pečať. 
Mikulášová monštrancia, zachovaná v Spišskej Novej Vsi (nem. Zipser Neudorf), je aj 
najstaršou umelecky vynikajúcou prácou zlatníckej histórie Slovenska). Existuje aj ďal-
šie signované dielo Mikuláša Gallica, strieborný, pozlátený, ry m a emailom zdobený 
kríž, ktorý je majetkom rím. katolíckeho farského úradu v Spišskej Novej Vsi, vyrobe-
ný hneď v nasledujúcich rokoch. Slohová čistá technická práca, neobyčajne vyspelá, 
jasne ukazuje, že majster prišiel už ako hotový umelec. Ak pochádzajú najstaršie litur-
gické zlatnícke pamiatky na Slovensku z polovice 14. storočia, môžeme povedať, že 
Gallicovia, podobne ako Gálovia v obore kovolejárstva ež pracujúci v Spišskej Novej 
Vsi, boli skutočnými zakladateľmi týchto remesiel na Slovensku.

Okrem mestských a cirkevných peča  sa stredoveké zlatníctvo vyčerpávalo skoro 
bez výnimky na úlohách, ktoré mu dávala cirkev. Potrebné boli kultové predmety, 

Peča dlo cechu murárov a kamenárov, kušmírskeho cechu a stolárov
Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa      *F8

ktoré s rastúcim bohatstvom a sociálno-poli ckým významom objednávateľov dovo-
ľovali umelcom stále väčšie rozpä e fantázie, lebo dekor nadobúdal významnejšiu 
úlohu pri riešení celkového tvaru predmetov. Veď liturgické predmety tvorili niekoľ-
ko skupín podľa významu a funkcie: boli tu kríže (oltárne, pacifikály), skupina cibó-
rií a nádobiek na sv. oleje; kalichy, ktoré tvoria skupinu zvlášť početnú a bohatú na 
typy; a nakoniec monštrancie, ktoré dali vznik najpozoruhodnejším, architektonicky 
stvárneným a bohato zdobeným dielam zlatníckeho remesla stredoveku, ktoré sa na 
Slovensku zachovali.272

 Cechy zlatníkov mali po stáročia ustálenú štruktúru a hierarchiu. Ich úloha, či 
poslanie bolo veľmi dôležité - chránili lokálny trh pred dovozom a podporovali samo-
statné podnikanie. Cechy regulovali konkurenčné prostredie v danom regióne, po-
skytovali ekonomickú výhodu. Sústreďujeme sa na zlato a výrobky z neho, ale aj na 
remeselníkov, ktorí s ním pracovali a volali sa zlatníci (aurarius, aurifex, faber auri, au-
rifusor, Goldschmied). Ich náplňou nebolo iba zlato, ale i striebro a iné vzácne kovy,  
z ktorých vyrábali šperky, ozdoby, nádoby, atď. 

Prvý zlatnícky cech na území Slovenska vznikol v Košiciach r. 1476. E. Toranová 
uvádza, že historik Mihalik J., Kassaváros predpokladá založenie košického zlatníc-
keho cechu okolo roku 1376; dáva to do súvislos s kráľovským nariadením, ktoré 
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sedmohradským remeselníkom prikazuje združovať sa v cechoch a dodržiavať cecho-
vé predpisy.273 *Köszeghy, E.: 1936 s. 137 - 140 píše: Dejiny zlatníctva v tomto meste 
(Košice - Kaschau), ako to vypátral a uverejnil Jozef Mihalik. On ma zmienku o cechu, 
ktorý bol založený 1376. Nepochybne istý dôkaz ponúka nám aj trvanie spoločného 
cechu zlatníkov a maliarov v 15. storočí a cechová pečať z roku 1476. Po roku 1520 
bol cech zlatníkov už samostatný. Cechové ar kuly z tohto obdobia sa nám nezacho-
vali. Pri obnove ar kul z roku 1601 boli aj pred 40 – mi rokmi spomenuté zachované 
privilégiá. V tom čase mal cech svoju vlastnú vežu v mestskom opevnení strážiť, roku 
1556 však zhorela a bola obnovená a do roku 1640 sa táto veža ešte spomína ako veža 
zlatníkov. Roku 1706 majú ešte s ďalšími dvoma cechmi spoločnú vežu na staros .

 Rozkvet cechu spadá do druhej polovice 16. a v 17. storočí. Od polovice 16. sto-
ročia utekalo pred Turkami z obsadeného uhorského územia mnoho čisto uhorských 
zlatníkov do Košíc, ktoré zohrali v cechu vedúcu rolu. O tejto okolnos píše Mihalik 
pri zavedení novej cechovej pečate z roku 1584. Pečať nesie už uhorský nápis, hoci tu 
bol tento jav aj v iných mestách. Príčinu treba hľadať viac v náboženskej, ako aj v ná-
rodnostnej otázke, lebo nová pečať už nezobrazuje svätca v jej strede.

 Počet vtedajších pracujúcich majstrov ohlásený v roku 1394 bol 10, od roku 1575 
– 1640 ich bolo 18 až 20, roku 1732 už iba 6 a roku 1828 boli 8. Cechová truhlica z ro-
ku 1786 je uložená v mestskom múzeu, obsahuje viacero cechových protokolov od 
roku 1600. O značkovaní zlatníckej práce uvádza 2§ ar kuly z roku 1601 tak, že každý 
majster „má byť zaviazaný, že po skúške bude v cechu pracovať a čo zhotoví, ihneď to 
svojou majstrovskou značkou opatrí, potom ide k cechovému majstrovi a svoju prácu 
mu ukáže“. Cechový majster potom na znak dobrého osvedčenia pri skúške, narazil 
mestskú značku a pred majstrom opečiatkoval.

 Roku 1632 dovoľuje mestská rada spracovávať 12 lotové striebro, dovtedy to bolo 
zakázané. Na také práce sa má udrieť mestská značka, k tomu bolo žiadané, aby taká 
práca vedľa mena majstra, mala aj číslicu kvality kovu. Mestský znak mal v mestkom 
erbe rozkvitnutú ľaliu. J. Mihalik sa ešte domnieva, že znak ľalie v niektorých prípa-
doch bol použitý väčší pre väčšie, menší pre menšie práce do cca 1780-90, po tomto 
termíne sa už nad ľaliou dáva aj číslica 13 - kvalita kovu. V takej forme potom overova-
cia cechová značka až do poslednej chvíle bola používaná ako úradná puncová značka. 
Napro tomu môžeme vidieť, že pri nasledujúcich výrobkoch ľaliový znak od polovice 
16. storočia (najstaršie datované výrobky sú od roku 1558) do cca 1770 bol používaný 
v mnohých formách a veľkos ach. Po roku 1770 sa vynorila vedľa ľaliového znaku aj 
značka kvality kovu, ktorá bola vyjadrená číslicou 13 umiestnenou nad ľaliou.

 Konečne prichádza od roku 1812 do užívania taký znak, ktorý nahradí ľaliu, ale 
umiestňuje k mestskému erbu aj orla. V cechových lis nách sa uvádza ročne od roku 
1814 na 8, 7, 6, 5, 4, guldenov ako cechová úloha pred „kontrolnou značkou spolu 
s kovom“.

Košický zlatnícky cech patril k najstarším a najpočetnejším cechom zlatníkov na 
Slovensku. Prečo práve v Košiciach? V období vojen a nepokojov sa stali výhodným 
prostredím rozvoja zlatníctva aj iných umeleckoremeselných odvetví, mestá s výhod-
nou zemepisnou polohou, ktoré nezasiahlo vojnové ničenie. Takto sa po bitke pri Mo-
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háči stali významným centrom umeleckoremeselnej tvorby Košice. Sem prichádzali 
zlatníci a mnohí umeleckí remeselníci z krajín ohrozených alebo obsadených Turkami. 
Košice sa takto stali centrom rozvoja aj tých umeleckých remesiel, ktoré v krajinách 
ohrozených ničivou vojnou úplne zanikli.274

O Košiciach napísal súdobý pozorovateľ: „Je to najvznešenejšie z hornouhorských 
slobodných kráľovských miest. Je ich metropolou.“ Košický zlatnícky cech bol nespor-
ne našou najstaršou a zároveň najpočetnejšou zlatníckou organizáciou. Jeho boha-
té 500-ročné dejiny boli v minulos podrobne spracované, takže poznáme históriu 
organizácie a činnosť 352 zlatníkov, ktorí v meste pôsobili. Zaujímavá je ich typová 
rozmanitosť a umelecká úroveň. Žiaľ, bohatá minulosť košického zlatníctva sa nám 
reprezentuje dnes iba malým počtom cechového inventára a niekoľkými desiatkami 
cechových výrobkov.

Historické skutočnos mali vplyv na ten neblahý stav. Inventáre košických kosto-
lov boli zdecimované vojnami, požiarmi a finančnou esňou mesta, ktoré si pomohlo 
odpredajom sakrálnych cennos .

Ešte pred blížiacim sa tureckým nebezpečenstvom vydal kráľ Ľudovít II. s povo-
lením pápeža Klementa VII. (1523-1534) nariadenie, že všetky biskupské, kapitulské, 
rehoľné, farské a iné kostoly Uhorska a pripojených krajín majú odovzdať polovicu 
príjmov a zlatých a strieborných bohoslužobných predmetov na obranu vlas . Tento
príkaz realizoval kráľ Ferdinand I. Habsburský.275

 V roku 1526 Ferdinand I. Habsburský vydal kráľovské nariadenie, ktoré prikazova-
lo odovzdať strieborný a zlatý kostolný inventár. Mal sa použiť ako surovina pre razbu 
potrebných peňazí na vojenskú obranu pro tureckému ťaženiu. Z troch košických 
kostolov vrátane Dómu sv. Alžbety kráľovskí komisári zobrali poklady, ktorých váha 
dosahovala 139 mariek. Z dominikánskeho kostola zobrali 35 mariek a z fran škán-
skeho 40 mariek spolu to bolo 214 mariek. *Marka bola stredoveká jednotka hmot-
nos . V jednotlivých krajinách sa táto jednotka menila a pohybovala sa v rozmedzí 
215,49 – 280,61 gramov.276

Na veľkonočné sviatky roku 1556 vypukol v dome notára a tridsiatnika Mateja 
Seiczlicha požiar. Plamene zničili veľkú časť mesta, okrem iného zhorela aj strecha 
dómu, roztavili sa zvony a zo starých krídlových oltárov toto nešťas e prežili iba štyri 
- hlavný oltár, oltár Navš venia Panny Márie, oltár Usnu e Panny Márie a oltára sv. 
Antona. Východisko z ťažkej situácie videlo mesto okrem iných opatrení aj v odpred-
aji čas sakrálneho zlatníckeho inventára, za ktorý dostalo 725 zla ek. Časť odkúpili 
Bardejovčania, a tak oboha li svoju klenotnicu farského kostola sv. Egídia. O týchto 
predmetoch nevyhotovili presné zoznamy a pretože neboli ešte signované, stra li sa
tak všetky údaje o košických zlatníckych artefaktoch.277

 Roku 1682 obsadil Imrich Thököly mesto a jeho vojská opäť rabovali klenotnicu 
košického Dómu. Imrich Thököly vzal najväčší zvon jezuitského kostola, zvon sv. Do-
náta a dal ho odviesť do rodinného hradu Thökölyovcov v Kežmarku. Menšie zvony 
daroval Dómu sv. Alžbety a na jeho vežu dal symbol kalvínov - pozláteného medené-
ho kohúta. Zlaté a strieborné cennos z klenotnice použil na razenie peňazí. Tieto tri 
katastrofy znamenali zánik najcennejších a najstarších sakrálnych pamiatok košické-
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ho zlatníctva z obdobia od 14. do 17. storočia.278

 Osud profánnych výrobkov bol oveľa neistejší. 
Súkromný majiteľ si v esni pomohol odpredajom
alebo pretavením svojich klenotov, dával ich do zá-
lohu, prípadne ich ako výbavu alebo dar vyviezol 
do zahraničia. Zmena módy alebo ich opotrebo-
vanie nú li majiteľa staršie cennos prerobiť na 
nové, modernejšie.

Významným zlatníkom v období neskorej go ky
bol majster Antónius. Roku 1493 získal občianstvo 
mesta, a tým zároveň členstvo v zlatníckom cechu. 
Jeho vynikajúce odborné kvality a majetnosť si vá-
žili aj jeho súčasníci, roku 1497 ho zvolili za senáto-
ra. Majster Antónius dostával objednávky od ma-
gistrátu ako najvýznamnejší odborník, preto sa mu 
prisudzuje autorstvo vynikajúcich prác, hoci vtedy 
ešte neboli signované.279

Z najstarších profánnych go ckých zlatníckych 
prác sa nezachovalo nič - mnohé boli prerobené 
na cirkevné účely a to: na monštrancie, kalichy, 
pacifikály a pod. Zlatník, ktorý sa dostal ďaleko za 
hranice svojej vlas , bol Peter Khurmesser. Naro-
dil sa v Košiciach, kde sa stal niekedy okolo roku 
1600 majstrom. O jeho pôsobení vo Francúzsku 
nás informuje jeho korešpondencia z rokov 1605 
- 1608; v nej sa domáhal dedičstva po svojich ro-
dičoch Gregorovi Khurmesserovi a Kataríne Szabó-
ovej. Pracoval ako dvorný zlatník v Lyone a neskôr 
na kráľovskom dvore Henricha IV. v Paríži.280

 Zo zlatníkov, ktorí prichádzali do Košíc pred tu-
reckým nebezpečenstvom, vynikol Peter Kecskeméthy. Význam jeho osobnos spočí-
val predovšetkým v práci teore ckej: zanechal rozsiahle dielo, v ktorom zhrnul všetky 
poznatky a zaujímavos svojho remesla. V zápisnici košického zlatníckeho cechu sa 
zachoval záznam z 2. apríla 1663, ktorý hovorí o vstupe Kecskemé ho do košickej or-
ganizácie; zlatníkovi ako utečencovi odpus li síce majstrovskú prácu, zato však musel 
zapla ť výkupné vo výške 90 zla ek.281

 Od konca 17. storočia u cha v Košiciach spoločenský ruch predchádzajúcich sto-
ročí. Košice, vyčerpané búrlivými poli ckými i náboženskými nepokojmi, už nedoká-
zali sa vrá ť na výslnie minulých storočí. Schudobnené obyvateľstvo strácalo záujem 
o luxusné, málo potrebné zlatnícke výrobky, a tak nastáva úpadok toho kedysi prekvi-
tajúceho umeleckého remesla. 18. a 19. storočie bolo obdobím úpadku a defini vne-
ho zániku tohto umeleckého remesla v Košiciach.

Do 16. storočia spadá aj vznik ďalších zlatníckych cechov na území Slovenska:

Dielo zlatníka Antonia - pacifikál
Stráže      *F8
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Banská Bystrica (Neusohl) – o tunajších zlatní-
koch sú písomné zmienky už v 14. storočí. Staršieho 
pôvodu boli aj prvé združenia zlatníkov v Banskej 
Bystrici. V 15. storočí pracovalo v meste 10 zlatní-
kov, medzi nimi však boli aj takí, ktorí sa venovali 
iným odvetviam spracúvajúcim drahé kovy. Zlatníc-
tvo muselo byť v tomto období už prekvitajúcim 
umeleckým remeslom a miestni majstri zámožnými 
a váženými občanmi. 

Zakladacia lis na pochádza z roku 1580. Rozkvet 
zlatníctva v tomto meste spadá do 17. storočia, keď 
tu pôsobilo 61 majstrov. Z plejády zlatníkov vynikli 
iba niektorí - zo 16. storočia sa spomína ako významný zlatník v Banskej Bystrici, pô-
vodom z Levoče Ján Khuen, ktorého spomínali v meste - roku 1551 vstúpil do miest-
nej organizácie zlatníkov. Patril k vynikajúcim odborníkom svojho remesla, a tak sa 
mesto roku 1575 obrá lo na neho s objednávkou svadobného daru pre zvolenského 
kapitána Juraja Radvanského. Vyhotovil preňho kalich s poľovníckymi výjavmi a mo-

vmi z rodiného života. Zlatník dostal za odmenu 6 zlatých a 32 grajciarov. Zlatníkova 
majstrovská značka je H. K. (Hans Khuen). Tento kalich sa dnes nachádza v múzeu 
v Banskej Bystrici. 

 V 17. storočí upozorňujú na seba veľkou remeselnou zručnosťou a umeleckým cí-
tením majstri Jonas Hammermann, Christophorus Lehner, Erasmus Bergmann a An-
dreas Sperndorfer. Ich najkrajšie práce - holby a džbány s bohatou emailovou deko-
ráciou a s výzdobou polodrahokamov a plas ckej montáže - sú jedinečnými ukážkami 
vysokej umeleckej úrovne nášho zlatníctva v tejto dobe. Zlatníci v tomto meste sú už 
zo 14. a 15. storočia známi. Počas 16. - 19. storočia uvádzajú cechové knihy o nich 
správy, v mestskom archíve uchovali sa od 1580 do 1871 mená 120 majstrov. V roku 
1580 založilo 10 majstrov zlatnícky cech a približne ich toľko nepretržite tam pracova-
lo až do konca 18. storočia. V mestskom archíve sa uchovali aj štatúty od roku 1580, 
ako aj z roku 1630. Cechová pečať je známa z roku 1598. Cechová truhlica z roku 
1654 nachádza sa v mestskom múzeu. Značkovanie diel je určené stanovami z roku 
1630: „1. Každému sa prísne ukladá, pri jeho čestnos a vernos , aby striebro, vhod-
né a dobré k spracovaniu malo 14 lotov. Starejším porotcom má byť posúdené, že 
každá práca majstra je skúškou overená a opatrená mestskou značkou; 2. Na druhej 
strane loty odvážil a pri jeho skúške aj majstrovou značkou opatril, potom na takúto 
zhotovenú prácu má sa urobiť záznam a značka.“

Pred rokom 1630 pravdepodobne nebolo zvykom používať žiadne overovacie ce-
chové značky. Na overovacej cechovej značke je vždy mestský erb (v poli štyri vodo-
rovné pásy). Názor, že v tomto baníckom meste - B. Bystrici - by mala byť používaná 
banícka postava ako overovacia cechová značka, je založený na omyle. Túto značku 
používal iba majster Erasmus Bergmann 1643, †1647, iní ju mylne považovali za ce-
chovú značku Banskej Bystrice. Verím, že pro môjmu iden fikovaniu nebudú ná-
mietky.282

Peča dlo zlatníkov B. Bystrica
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Zlatnícky cech v Banskej Bystrici preslávil Samuel Libay, ktorý v roku 1807 vstúpil 
do miestneho zlatníckeho cechu. Poznal a ovládal všetky detaily zlatníckych techník, 
najpozoruhodnejšie výsledky však dosiahol náročnými výrobkami zo strieborného 
filigránu.283 Jeho filigranové práce ho tak preslávili, že sa stáva aj čestným členom 
cechu vo Viedni a Peš .284

Banská Š avnica (Schemnitz) - v tomto význam-
nom baníckom meste sú v účtovných knihách už 
v 14. storočí zlatníci spomínaní často. V rokoch 1364 
-1388 sa vyskytujú mená šies ch majstrov. O čase 
založenia cechu nie sú doposiaľ žiadne údaje, ale 
je pravdepodobné, že tento cech patril k jednému 
z najstarších v krajine. Zdá sa, že tunajšie zlatníctva 
banských miest hrali rozhodujúcu úlohu, z čoho vy-
plýva, že mesto Altsohl (Zvolen) sa v roku 1560 obrá-

lo na mestskú radu Banskej Š avnice, aby sa v zá-
ujme zlatníctva zasadila pri obchodnej komore, prí-
padne u samotného kráľa o nižšie ceny za striebro.285

Obdobím rozkvetu tohto remesla bolo 16. a 17. storočie. V tomto období bolo 
š avnické zlatníctvo už široko známe a uznávané, lebo sem prichádzali veľkolepé ob-
jednávky i zo vzdialenejších miest. Roku 1591 objednáva ostrihomský prepošt Matej 
Draškovič pre záhrebského biskupa strieborné taniere, lyžičky a vidličky v cene 240 
florénov.286

V druhej polovici 16. storočia sa uvádzajú 16 majstri. V 17. storočí nemáme žiad-
ne údaje. Na začiatku 18. storočia boli 5 - 6 majstri, v roku 1828 zostali už len dvaja 
majstri. Cechová pečať je známa z roku 1630. Druh výrobkov, ktoré cechy produko-
vali, nie je známy. Podľa známych faktov mala tunajšia cechová overovacia značka od 
17. storočia vždy prvé písmeno názvu mesta „S“ (Schemnitz), môže byť preto príbuz-
ná s výrobkami z Peš z roku 1509, ktorá tak isto podľa nariadenia obsahovala prvé 
písmeno z názvu mesta. Používanie značky mesta bolo už v 14. storočí na základe 
odbornej literatúry, na čo poukazuje nasledujúci záznam v mestských účtoch v roku 
1378. E. Köszeghy namieta: „Toto však neuznávam za dostatočný dôkaz predošlého 
používania značky. Forma overovacej cechovej značky - prekrížené kladiva a nad nimi 
písmeno „S“ bolo už pred viac ako polovicou storočia presne určené Jozefom Ham-
pelom. Mark Rosenberg uverejnil na základe materiálu z výstavy zlatníckeho remesla 
v r. 1884 a 1890 štyri druhy značiek, ale v roku 1927 omylom pripojil ešte jednu znač-
ku bez „S“, ktorá nebola nikde zaradená.“ 287

Spoločenský význam mesta, ako aj dostatok surovín z miestnych baní sú predpo-
kladom, že š avnický cech patril k najstarším organizáciám zlatníkov na Slovensku. 
Vrchol š avnické zlatníctvo dosiahlo v 16. a 17. storočí, keď tu pracovali mnohí vy-
nikajúci zlatníci, ako Bartolomej Weigl, majster jedinečných remeselných schopnos  
a umeleckého citu. Vytváral bohato dekorované džbány s tepanou a liatou plas ckou
dekoráciou, s mo vmi smaltovaných ozdôb a maľovanými emailovými medailónmi. 
Na týchto medailónoch zachytával okrem rozličných mytologických postáv aj dobové 
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výjavy z práce baníkov. Táto záľuba - čerpať námety z banského prostredia a využívať 
pri výtvarnom doriešení diela - bola u banskoš avnických zlatníkov častejšia. Na kali-
chu zo začiatku 19. storočia vytepával J. Stanga po celom obvode kupy reliéf banskej 
ťažby.288

Kremnica (Kremnitz) - v účtovných knihách mes-
ta sú v r. 1442 - 1450 spomenu  7 zlatníci. Je teda 
pravdepodobné, že ich cech patril k jedným z naj-
starších v krajine. V r. 1601 boli staré cechové ar -
kuly zmenené. Známa je z tohto roku pečať cechu. 
V neskoršom cechovom liste vystavenom v r. 1701 
sa cech nazýval „Bratstvo slobodného zlatníckeho 
umenia“. O počte zlatníkov v 16. - 17. storočí nie sú 
žiadne presné údaje, len ojedinele sa nájde neja-
ká zmienka. V roku 1732 pracuje v meste zároveň 
9 majstrov. V jednom veľkom kriminálnom procese 
v r. 1833 - 1835, ktorý pojednával škodu spôsobenú pro právnym predajom zlata 
a striebra, boli do procesu zapletení okrem 5 zlatníkov z iných miest aj 7 z Kremnice. 
Jeden z nich bol dokonca odsúdený na trest smr , neskôr však dostal milosť a trest 
sa znížil na 4 roky väzenia, 4 ďalší Kremničania dostali 1 - 3 a pol roka väzenia a jeden 
musel zapla ť 22 guldenov.

Ako overovacia cechová značka slúžil atribút sv. Kataríny, patrónky mesta, ktorý 
v mestskom erbe znázorňuje polovicu kolesa. Na začiatku 17. storočia bolo písmeno 
„C“ (Cremni a), neskôr pridaná číslica 13.

V 18. storočí prešiel dlhší čas, keď sa overovacia cechová značka nepoužívala. 
V 19. storočí sa vyskytuje miestna značka vo forme „IN KREMNITZ“. V tomto prípade 
bola miestna značka doplnkom k majstrovskej značke, z čoho vidíme, že táto sa dote-
raz vyskytovala len spolu s menom majstra.

V elementárnom diele o umeleckých medailách v Maďarsku od Huszár a Proco-
pius bol pod pečiatkou krajčírov na tunajších medailach aj taký, ktorý bol aj zlatníkom. 
V pravom slova zmysle nie je od neho známa žiadne zlatnícka práca.289

Činnosť zlatníckych remeselníkov však vo veľkej miere určoval fakt, že mincová 
komora pre potrebu razby mincí obmedzovala možnosť 
nákupu drahých kovov. V polovici 18. storočia bol do-
konca zavedený tzv. numerus clausus - stanovoval po-
čet majstrov.

Významným strediskom remeselnej výroby na Slo-
vensku bol v stredoveku aj Bardejov – (Bar eld). Tam 
roku 1418 pracovalo 92 a v roku 1434 až 141 remesel-
níkov. S menami bardejovských zlatníkov sa stretávame 
v starých lis nách už v 15. storočí. V niekdajšom Ber-
gstadt (Banskom meste) bolo ešte v roku 1419 zlato 
a striebro spracovávané pod záš tou kráľa Žigmunda. 
Z toho je pochopiteľné, že už od začiatku 15. storočia 
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viacerí zlatníci boli známi. V tom čase je ešte nejasné, kedy bol založený zlatnícky 
cech. Máme tu však cechovú pečať, ktorá pochádza z 18. storočia. Počet zlatníkov 
v roku 1732 hovorí o štyroch a v roku 1824 boli rovnako štyria, tak sa spomínajú v ce-
chových lis nách. Overovacia cechová značka, ktorej používanie od prvej polovice 
18. storočia je známe a ež na cechovej pečiatke obsiahnutá, je vyobrazením mest-
ského erbu. V účtovných knihách mesta bol roku 1433 mestský znak spomenutý, tak 
isto bol „urobený“ na jednom striebornom pohári. Za „urobenie“ tohto „mestského 
znaku“ zapla la sa cena (6 alebo 2 guldeny), suma označená „Fl“ jasne dokazuje, že 
v tom prípade sa môže jednať len o gravírovanie alebo pripojenie mestského erbu, 
čím bol pohár ozdobený.290

Prešov (Eperies) – jednotliví prešovskí zlatníci 
boli spomínaní už v 2. polovici 15. storočia a v 1. 
polovici 16. storočia, treba však ešte vysvetliť sťaž-
nosť košického zlatníka zo 4. marca 1589, ktorý sa 
sťažoval, že prešovský výrobok nemá žiadnu znač-
ku. Ešte v tom istom roku bol založený zlatnícky 
cech v Prešove. Z roku 1664 pochádza obnovený 
list privilégií, ktorý bol v roku 1589 spolu so začia-
točným protokolom uschovaný v cechovej truch-
lici, ktorá sa nachádza v mestskom archíve v Pre-
šove. Protokol bol striedavo napísaný nemecky 
a maďarsky. Pečať cechu je známa v dvoch varian-
toch. Menšia pečať so sv. Elígiom pochádza z čias, 
keď boli dosiahnuté privilégiá. Druhá varianta je 
s anonymným zlatníkom namiesto sv. Elígia, podľa 
mojej mienky pravdepodobne vtedy, keď bol ce-
chu predstavený protestant. Počet majstrov v ro-
ku 1664 bol štyria, v rokoch 1715 a 1826 pia .

§ 1. cechových ar kulov znie: zlatníci musia 
s 12 lotovým striebrom pracovať a na 12 lotové 
dielo oraziť mestskú značku a svoju majstrovskú 
značku. Overovacia cechová značka sleduje vývoj 

mestského erbu. V skoršej i neskoršej variante je orol s troma jahodami dobre pozna-
teľný. Značka je už zaniknutá, preto majster z Prešova v 19. storočí používal overovaciu 
cechovú značku susedného mesta, ktoré v zlatníckom umení bolo silnejšie (známej-
šie) - Košice alebo Levoča, a tým to falšoval. Skoršia mienka, že prešovský monogram 
E S mal poslúžiť ako kontrolný znak je omylom, ako to dokazuje ešte posledné vyda-
nie diela Marka Rosenberga. Hoci sa v tomto prípade jednalo nepochybne o jeden 
mylný výklad, lebo monogram E S je majstrovskou značkou Emericha Saárossyho.291

Trnava (Tirnau) – pečať už v 15. storočí sú známi viacerí trnavskí zlatníci, ale 
ich cech bol založený až v roku 1590. V roku 1590 predložili richtárovi mesta zruční 
remeselníci, pracujúci s drahými kovmi žiadosť o povolenie združenia - cechu zlatní-
kov. Cech a jeho ar kuly boli schválené, a tak začiatky trnavského zlatníckeho cechu 
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sa datujú 24. augusta 1590. Prvé cechové združe-
nie zlatníkov v Trnave združovalo osem zlatníkov. 
Títo si zo svojho stredu zvolili toho najsúcejšieho 
za majstra cechu – cechmajstra - Štefana Kolosva-
riho. Členmi boli Juraj Vereschy, zlatník Bartolo-
mej, zlatník Mikuláš, Gregor Letheney, Fran šek 
Spaňovit, Adam a Štefan Nyergyes. Do cechu však 
okrem zlatníkov - majstrov, patrili aj tovariši a uč-
ni.292

Cechové ar kuly z tohto roku sú obsiahnuté 
v lis ne z roku 1702 a uložené v cechovej truhlici 
z roku 1669. Dnes sú eto veci opatrované v ume-
leckom múzeu v Budapeš . Okrem toho sú tam aj cechové lis ny zo 17. a 18. storo-
čia, všetky v maďarskom jazyku. 

Na začiatku, pri založení cechu, pracovali 8 zlatnícki majstri. V roku 1689 ich bolo 
päť a v roku 1828 len traja majstri. Cechová pečať je známa zo začiatku 18. storo-
čia a zobrazuje kalich uprostred koleso vyplnené špicami alebo lúčmi. Zvyk používať 
overovaciu cechovú značku je preukázateľný z konca 16. storočia. V tomto je vzorom 
mestský erb vyobrazený v približnej forme. V mestskom erbe vidíme to ž hlavu sv. 
Jána Krs teľa ozdobenú lúčmi glorioly. Na overovacej cechovej značke však zostala 
len gloriola s lúčmi, časom pridal sa ešte v strede jeden menší uzol a kontrolné pís-
meno.293

Výrobky trnavských zlatníkov či zlatotepcov a rytcov poznáme, žiaľ, dosť skromne. 
Vieme, že krásne a precízne vyhotovené ozdobné i úžitkové predmety zhotovovali 
hlavne pre bohatých z kráľovského mesta, ale aj pre samotné mesto, viaceré kostoly 
a kláštory, cirkevných hodnostárov a pod. Zachovali sa aspoň záznamy a výkazy, ako 
aj účty za predmety zhotovené zlatníkmi, a to napr. pri objednávkach a nákupoch 
mestom, farou, kláštormi.

Najviac zlatníckych prác sa zhotovovalo pre richtárov a radných mesta, pre cirkev-
ných i svetských hodnostárov. Stačí azda pripomenúť skutočnosť, že napr. na sklon-
ku 15. storočia bolo vo farskom chráme sv. Mikuláša 28 kalichov, nespomínajúc už 
ani ďalšie liturgické predmety umeleckej hodnoty. Nielen nepokojné časy a vpády 
zapríčinili to, že dnes nemôžeme evidovať väčší počet krásnych predmetov zhotove-
ných zlatníkmi. V roku 1777 bola trnavská univerzita premiestnená do Budína a s ňou 
odišlo nemálo cennos . V roku 1820 zas opus la Trnavu ostrihomská kapitula, ktorá 
tu sídlila od roku 1543. V oboch spomenutých prípadoch šlo aj o množstvo kalichov, 
monštrancií a ďalších zlatníckych výrobkov, ktoré urobili šikovné ruky umných zlatníc-
kych majstrov tohto mesta. Z množstva zlatníckych prác minulos uchovalo sa nie-
koľko predmetov v západoslovenskom múzeu v Trnave ako dôkaz práce trnavských 
zlatníkov.294 17. storočie pre Trnavu znamenalo dobu azda najväčšieho rozkvetu zlat-
níckeho cechu, zachovalo sa i najviac dát o cechu. Stretávame aj ďalších pomocníkov 
cechmajstra, akýsi cechový výbor, hierarchiu. Sem patrili starší majster, kľúčmajster, 
mladší majster, majster, čo mal na staros učňov, ako aj majster, ktorý mal dohľad 
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nad tovarišmi. Cechmajster mal zasa medzi povinnosťami 1-2krát týždenne prezrieť 
všetky zlatnícke práce robené a vyhotovené v meste, a to hlavne preto, či boli dodr-
žané príslušné normy drahých kovov.295

Bra slava (Pressburg) – Už v priebehu 16. sto-
ročia a najmä 17. storočia sa hlavným zlatníckym 
strediskom stáva Bra slava, do ktorej sa v dôsled-
ku tureckej expanzie presunuli všetky dôležité cen-
trálne úrady. Bra slava sa stala na niekoľko storočí 
korunovačným mestom, takže odbyt zlatníckych 
prác bol veľký (v 17. stor. bolo v meste 36 zlatníkov, 
v 18. stor. až 52 zlatníkov). Až do 17. storočia môže-
me hovoriť o období rozkvetu zlatníckeho remes-
la v meste. Od 18. storočia nastáva jeho postupný 
úpadok.296

 Dr. Theodor Ortvay uverejnil vo svojich „Deji-
ny mesta Pressburg“ údaje o 14 zlatníkoch z 15. 
a z 1. štvr ny 16. storočia. Podrobné údaje o živo-
te Pressburského zlatníckeho cechu máme od roku 
1575 v zachovanej knihe zlatníckeho cechu a súpis 
učňov. Tieto dva pramene boli spracované a vyda-
né historikom J. Mihalikom, ktorý usporiadal údaje, 
najmä pri iden fikácii značiek.

Čas, kedy zlatnícky cech vznikol, nie je známy. 
Už na prvých stránkach cechovej knihy sa hovorí 
o starých privilégiách, ktoré rada mesta udelila ce-

chu. V roku 1765 obdržal zlatnícky cech nové ar kuly, ktoré vydala kráľovná Mária 
Terézia. V cechovej knihe sú od roku 1575 do 1867 spomenu  majstri, ktorí boli do 
cechu prija , mali v meste aj bydlisko. Ich počet je 135. V 16. a 17. storočí je prie-
merný počet zlatníkov asi 10, v roku 1720 sú siedmi, v roku 1732 iba šies majstri
zlatníckeho cechu. V roku 1820 pracuje sa v 15 dielňach, ktoré vedú tri vdovy, prí-
padne dedičia. Pečať cechu je známa zo 17. a z 18. storočia. Pečate sú zachované 
a sú uložené v mestskom múzeu. Zvolávacia tabuľka bola vyrezaná z dreva a natretá 
farbou, ež je uložená v mestskom múzeu a pochádza z roku 1623. Pozoruhodná je 

ež tam uložená kontrolná tabuľa z medi, pochádzajúca z roku 1820. Každý majster 
potreboval overovaciu značku cechu na svojom výrobku mať orazenú a k nej pridal 
aj svoju majstrovskú značku - teda výrobok mal dve značky – overovaciu značku ce-
chu a majstrovskú značku.

Majstrovské značky boli v cechu veľmi svedomito používané. V 2. polovici 16. sto-
ročia sa používajú značky, ktoré znázorňovali erb mesta – bránu s troma vežami. Po-
užívanie podobnej značky v 17. storoči bolo už dávno dokázané. Od 1584 do 1743 sa 
dokazuje, že okrem overovacej značky cechu a majstrovskej značky sa na výrobkoch 
nachádzajú aj cizelované značky - teda určujúce kvalitu materiálu - váhu rýdzeho zla-
ta. Od roku 1732 po zavedení prísnej kontroly zlatníkov im bolo nariadené, aby cech 
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k overovacej značke pridal aj číslicu, vyjadrujúcu kvalitu materiálu – číslo 13 a to nie 
podľa (Neusohler) - Bansko Bystrickej, ale podľa viedenského vzoru.

Od roku 1812 - 1819 ustupuje punc od doposiaľ používanej formy, a to tak, že pod 
troma vežami sa číslica 13 nenachádza v bráne, ale v kruhu, čím má značka takto ešte 
väčšiu podobnosť značke viedenskej. V roku 1820 sa používa znova stará forma značky.

Pre zaujímavosť, podobné značky používali i zlatnícke cechy v Soproni a Székesfe-
hérvári.297

Bra slava - Podhradie (Pressburg – Schlossgrund) - zlatníci čas mesta, podob-
ného getu, nachádzajúceho sa na svahu Bra slavského hradu nazývaného „Pod hra-
dom“, neboli členmi mestského cechu. Táto časť „Schlossgrund“ bola pôvodne krá-
ľovským majetkom. (1768 je v cechovej knihe spomenutý „Kráľovský Schlossgrund“.) 
Patril ku komutátu a mestské jurisdikcie po aľ nesiahali. Už v prvej polovici 18. sto-
ročia sú údaje o tom, že tu boli činní viacerí židovskí zlatníci. V cechovej knihe mest-
ských zlatníkov sa vvskytuje často Schlossgrund, Schlossberg a ež ich zlatníci. Títo sú 

ež ako miestni majstri časom riadne začlenení ako majstri.
Pri zverejnení Pressburských cechových správ sa prehliadlo, že sa tu vlastne jedná 

o obyvateľov predmes a a Schlossgrund bol vlastne zamenený s neďalekou obcou 
Schlosshof, ležiacou v dolnom Rakúsku. 

Vieme, že zlatníctvo „Pod hradom“ nemalo žiadne cechy okolo polovice 18. storo-
čia. Keď sa v roku 1759 jeden z nich prihlásil do mestského cechu, na základe údajov 
v cechovej knihe sa zis lo, že on už 9 rokov slobodne pracoval na hrade bez toho, aby 
patril k nejakému cechu, a tým vlastne oslaboval existenciu mestských cechových 
majstrov. Aby sa mohol stať členom cechu, viedol spor pro mestskému cechu. Spor 
sa skončil v jeho prospech, nakoľko tento mal ochranu jednej šľach ckej osobnos
a dosiahol prísnu reguláciu vo svoj prospech. Zjednotenie čas „Pod hradom“ s mes-
tom nasledovalo v roku 1848, ale tunajší zlatníci naďalej pracovali mimo cechu.

10. XII. 1854 sa obracia cech na mestskú radu v nasledujúcej záležitos : „M. W. 
Bernauer porušil isté predpisy pri stavbe alebo označení určitej klenby. Cechy ho za-
žalovali. Mesto zamietlo žalobu.“ Cechy sa chceli brániť pro konkurencii z predmes-

a, ale úrady boli už v týchto časoch liberálne.
V roku 1732 mali úrady hlásiť vláde, či konkurencia Židov a cigánov neškodí zlat-

níkom. Spomína sa nasledovné množstvo zlatníkov: v r. 1732 sú štyria, v r. 1828 sú 
siedmi. Aj keď tunajší zlatníci nemali žiadne cechy, falšovali značky na výrobkoch 
podľa pressburgského cechu. Azda na konci 18. storočia, ale určite od r. 1803 použí-
vali značku, a to od r. 1803 s nemenným číslom roku. Je dokázané, že od r. 1822 sú 
menené kontrolné litery, pravdepodobne v r. 1820 začínajúc s „A“. V staromestských 
cechových dokladoch sa uvádzaju nasledovné skúšobné značky používané z Podhra-
dia a vidieť, že sú napodobeninou Pressburgskej značky - stredná veža mala inú for-
mu - v tvare pece, v tvare koruny alebo bočná veža bola šikmá. V roku 1813 zároveň 
s mestskými zmizne otvor brány zo značky a použijú číslicu 13 v kruhu, pod ktorým 
sú viditeľné šikmé veže.298

Až v Pressburgu – „Schlossgrund“ (Pod hradom) sa stretávame so Židmi. Židia boli 
až do začiatku 19. storočia vylúčení z veľkej väčšiny miest na Slovensku, kde sa ne-
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smeli usadiť. Výnimkou bola Bra slava, kde Židia žili slobodne, v 13. storočí už mohli 
získať aj nehnuteľnos . Žili oddelene od kresťanského obyvateľstva, v osobitnej štvr
– gete. Mesto urobilo im ústupok r. 1376, že „hoci nemali na to živnostenskej opráv-
nenos , pre svoju potrebu môžu si sami zabíjať (rituálne) hovädá, hydinu a čiastky, 
ktorých požívanie im náboženstvo zakazuje, môžu predávať kresťanom. Živiť sa mohli 
len obchodom a požičiavaním peňazí (úžera)“.299

V 19. stor. cisár Fran šek I. r. 1802 povolil Židom vykonávať remeslo a zakladať 
si osobitné židovské cechy alebo vstupovať do už existujúcich cechov. Do tvorenia 
vlastných cechov sa Židia veľmi nemali. Židia svojou húževnatosťou, podnikavosťou, 
striedmosťou, ale i svojimi zvláštnymi spôsobmi, chytráctvom, znamenali pre ostat-
ných členov cechu, hoci súťaž vnútri cechu bola všemožne tlmená, skutočné nebez-
pečenstvo. Cechy sa preto bránili pro vstupu židovských živnostníkov a vrchnos
museli často zasahovať.300

Panovníci, uhorské snemy a zemianske stolice sa dlho málo starali o cechy a ne-
všímali si ich množiacich sa výčinov, prechmatov, zneužívaní a výsad, zakorenených 
zlozvykov, odklonu od pôvodného zásadného cieľa, ktoré boli následkami práve ich 
ničím nehateného rozbujnenia a na zamedzenie ktorých právomoc miestnych vrch-
nos už nestačila.

Štruktúra cechov mala svoj ustálený kánon. Všetci členovia cechu podliehali cech-
majstrovi, ktorý bol nielen akýmsi predsedom združených remeselníkov, ale aj re-
prezentantom cechu. Cechmajster po zvolení skladal predpísaný sľub do rúk richtára 
mesta, staral sa a prísne dbal na dodržiavanie ar kul, mal rozsiahlu právomoc, nevy-
nímajúc ani isté „trestné“ práva. Istá kontrola pred zneuži m moci spočívala v tom, že 
cechmajster bol volený iba na jeden rok. Po roku sa konali ďalšie voľby. Ak by sa ne-
osvedčil, alebo nereprezentoval dôstojne svoj cech, ostatní majstri by mu iste nepre-
javili dôveru. Kandidátom na cechmajstra mohol byť len ženatý bezúhonný majster. 
On potom reprezentoval cech na verejnos a pred vrchnosťou. Obhajoval záujmy ce-
chu i jeho členov, bdel nad zachovávaním cechových ar kul a zvyklos , udržiaval dis-
ciplínu, urovnával spory medzi členmi, dozeral na prácu, na správanie sa i súkromný 
život členov cechu a výchovu dorastu. Cechmajster zodpovedal aj za účtovnú knihu, 
zvolával a viedol cechové schôdze.301

Hodnosť cechmajstra bola čestná, no vyplývali z nej rozličné výhody. Mohol mať 
viac tovarišov ako ostatní majstri, dostával najvýhodnejšie miesto pri predaji na tržni-
ci, mal prednostné právo pri rozdeľovaní surovín.

Ak cech nemal vlastný dom, členovia cechu sa pri svojich schôdzach schádzali 
v dome cechmajstra. Každá schôdza sa začala slávnostným otvorením cechovej truh-
lice, v ktorej boli starostlivo uložené ar kuly, privilégiá, dôležité doklady, knihy, zápisy 
a iné cenné predmety.

Pozvánky na schôdzu doručoval mladý majster (najmladší v cechu - nie tovariš, 
ani učeň), účasť na schôdzi bola povinná, nesmeli prísť so zbraňou. Na zasadnu  pla-

l prísny poriadok a vyžadovalo sa slušné vystupovanie a správanie. Prvé miesto bolo 
určené pre cechmajstra, ostatní majstri si posadali podľa postavenia a veku. Na štvrť-
ročných schôdzach sa pla lo povinné členské (Quartalgeld) do pokladničiek. Nasledo-
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vala agenda, ktorá zhodno la dané obdobie, aktuality alebo pripomienky, či dokonca 
sťažnos . Každý člen cechu mal právo prehovoriť, a to iba vtedy, keď mu cechmajster 
udelil slovo. Priebeh schôdze sa zaznamenal do cechovej knihy. Ukončenie schôdze 
bolo spojené s uzavre m cechovej truhlice. Občas sa pri niektorých príležitos ach
stalo, že sa schôdze mohli zúčastniť aj manželky majstrov a tovariši.302

Cechmajstrovi prislúchalo aj právo súdiť a trestať členov cechu za menšie prie-
stupky, živnostenské prečiny a mravné poklesky. Aj to sa vykonávalo na cechových 
schôdzach. K častým trestom patrilo dodanie vosku (do kostola na sviece, na púte) 
i peňažité pokuty - biršágy. Neraz sa vymeriavali aj telesné tresty ako výplata korbá-
čom, feruľou (palicou) či lopatou, a nechýbalo ani odsúdenie do väzenia. Za najvyšší 
trest sa považovalo vylúčenie z cechu. Mohlo byť dočasné alebo „večité“. Pro výroku 
cechmajstra sa odsúdený mohol odvolať na vrchnosť. Pôvodne cechmajstrovi patrilo 
aj právo trestať manželky a ďalších rodinných príslušníkov majstrov. Pri ťažkých previ-
neniach a zločinoch odovzdal cech vinníka vrchnos .303

Cechmajster viedol agendu cechu: zoznam majstrov, vstup do učenia, poplatky, 
pokuty, pôžičky, splátky a pod., hodno l aj kvalitu výrobkov.

Mladý majster, ktorý bol ako posledný prijatý do cechu, mal rozličné povinnos
a funkcie. Okrem roznášania pozvánok na schôdzky, zapaľoval sviečky v kostole, no-
sil cechovú zástavu najmä pri procesiách, zastupoval chorých majstrov, prisluhoval 
na cechových schôdzach a hos nách, z ktorých musel povinne odprevádzať domov 
„unavených“ starších majstrov a podobne.304

V cechu boli zakázané vzájomné sváry, bitky, nadávky, ohovárania. Majstri nesme-
li viesť nekalú súťaž, tajne zbierať objednávky a kupovať suroviny, predchytávať si 
prácu, odvádzať si zákazníkov a podobne. Mohli predávať len kvalitný tovar, ktorý 
sami vyrobili vo svojich dielňach, krámoch, stánkoch či na tržnici. Najväčší obrat dosa-
hovali na týždenných trhoch a na jarmokoch, ale aj počas pú , na ktoré chodili ľudia 
zo širokého okolia, neraz i z cudziny. 305

Cudzí majstri mohli predávať svoj tovar len so súhlasom príslušného cechu, a to za 
osobitný poplatok. Predávajúcich kontrolovali obhliadači miestnych cechov (inspec-
tores fori), ktorí nezodpovedajúci a nekvalitný tovar zhabali v prospech cechov. 

Remeselníci, ktorí z rôznych príčin neboli členmi cechov, tzv. vagabundi (potulní 
majstri) alebo fušeri (störer, kontár), mali zakázané predávať svoj tovar na tržnici. Ce-
chy im ho mohli zhabať bez náhrady a požiadať vrchnosť, aby ich z mesta vykázala. Tí, 
čo boli vylúčení z jarmokov a trhov, predávali svoj tovar len tajne na potulkách alebo 
podomovým spôsobom.306

Zlatníctvu napomáhalo okrem iného aj rozhodnu e panovníka Žigmunda z r. 1405 
o tom, že remeselníci mohli svoje výrobky predávať voľne, a to nielen doma, ale aj 
v iných mestách.

Každý cech, aby nezanikol, si vychovával nových majstrov, svojich nasledovníkov. 
Najnižším stupňom remeselníckeho rebríčka bolo učňovstvo. Bola to vlastne príprava 
na nadobudnu e remeselníckej kvalifikácie. Pri prija  do učenia zohral dôležitú úlo-
hu aj pôvod mladého adepta, ktorý musel pochádzať z riadneho manželstva a bezú-
honnej rodiny - potvrdzoval to rodným listom. Syn poddaného musel doložiť aj súhlas 
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svojho pána. Synovia tzv. nečistých osôb (katov, hrobárov) a nemanželské de sa ne-
smeli stať učňami. Musíme priznať, že existovala istá diskriminácia. Rodičia učňa sa 
zmluvne dohodli s majstrom na podmienkach, za ktorých sa môže učiť. Učenie v zlat-
níckom cechu trvalo pomerne dlho, 4 až 8 rokov. Ak bol učeň zlatníckym synom, moh-
la sa dĺžka učenia skrá ť. Od začiatku 19. storočia sa k povinnos am učňa pridružila 
aj povinná návšteva kresliarskej školy. Učeň počas učenia býval v rodine svojho maj-
stra, od ktorého dostával stravu, obuv a ošatenie. Za svoju prácu nielenže nedostával 
nijakú mzdu, ale zväčša sa ešte žiadalo, aby za učenie pla l. Majster mu bol aj vy-
chovávateľom. Učeň ho musel bezpodmienečne poslúchať, prejavovať mu oddanosť 
a úctu. Okrem toho musel pomáhať aj majstrovej manželke pri domácich prácach. Za 
každé previnenie majstri, majstrové i tovariši trestali učňov najčastejšie bitkou, od aľ 
pramení i porekadlo učeň - mučeň. Po uplynu  učňovského času predviedol majster 
učňa pred cech, ktorý ho po zaplatení taxy do cechovej pokladnice a malom pohoste-
ní prepus l z učňovstva tým, že ho frajšprechoval (slobodne ho prepus l - vypovedal), 
teda vydal mu výučný list a zaznačil ho do zoznamu tovarišov. 307

 Tovariši, čiže mládenci s ukončeným učňovským vzdelaním a výučným listom, pra-
covali u majstrov, ktorí im povinne zabezpečovali stravu a bývanie. Vo väčších mes-
tách mali osobitné ubytovanie, ktoré sa ľudovo nazývali „herbergy“. Zamestnávatelia 
ich stravovali a cech im určoval maximálnu mzdu, ktorú (z konkurenčných dôvodov) 
nesmel prekročiť žiaden majster. Za prácu im dávali úkolovú alebo týždennú mzdu. 
Od tovarišov sa všade vyžadovala bezpodmienečná poslušnosť, oddanosť svojim maj-
strom, úc vosť a pracovitosť. Prak cky všetko mali zakázané - od hrania kariet alebo 
kociek, opi e sa, až po stýkanie sa s dievčatami. Tovariš ešte nemohol pracovať samo-
statne, iba v dielni niektorého majstra. Aby tovariš vystačil aj s menším platom, ne-
smel sa oženiť. Až kráľovná Mária Terézia roku 1770 zrušila celibát tovarišov. Zároveň 
zredukovala pracovný čas počas celého týždňa, ktorý dovtedy trval od 3. hod. rannej 
do 22. hod. nočnej, s polhodinovými prestávkami na raňajky a večeru a hodinou na 
obed. Po úprave bol pracovný čas od 5. hod. rannej do 20. hodiny večernej.308

Tovarišov súkromný život bol prísne kontrolovaný. Za priestupky pla l pokuty a ak 
sa objavili nezrovnalos s majstrom, ktoré sa opakovali, neraz sa stalo, že tých naj-
temperamentnejších alebo najnespratnejších, ktorí už ani nemali z čoho pla ť časté 
pokuty, dal cech zverbovať do vojska. 

Od tovarišov sa vyžadovalo, aby si nadobudnuté vedomos ďalej zdokonaľovali 
najmä na tzv. vandrovkách. Zlatnícki tovariši sa čoraz častejšie dostávali do nemec-
kých zlatníckych stredísk najmä v období silnejúcej reformácie. Okrem prak ckých 
poznatkov si so sebou prinášali aj vzorkové knihy a ry nové predlohy, ktoré ich inšpi-
rovali v tvarovom i dekora vnom riešení nových objednávok. Výraznejšie sa prejavil 
vplyv týchto stykov v 17. storočí, keď zlatnícki majstri, inšpirovaní najmä augsbur-
skými zlatníckymi prácami, rozvinuli vo svojej produkcii škálu tvarov a typov nádob 
i ornamentálnu výzdobu.309

Na vandrovkách sa tovariši mali zoznamovať s technológiou výroby konkrétneho 
remesla u iných majstrov, bolo im treba poznať svet, získať samostatnosť, zdokonaliť 
sa v remesle, priučiť sa cudzím jazykom, čiže získať všestrannú prípravu pre život. 
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Pred cestou dostali tovariši od úradov vandrovný list (od roku 1816 vandrovnú kniž-
ku). Vandrovky trvali obyčajne 3-4 roky, ale často aj dlhšie. Cechová organizácia bola 
povinná vandrujúcemu tovarišovi pomôcť, prípadne ho aj finančne podporiť. Správy 
o jeho chovaní, šikovnos a spoľahlivos zapisovali jeho zamestnávatelia do vandrov-
nej knižky. Po skončení vandrovky a návrate domov, u majstra absolvoval majstrovský 
rok (Meisterjahr). Potom mohol požiadať predstavenstvo cechu o zadanie majstrov-
skej skúšky. Vo svojom budúcom remesle sa mal ukázať, aký je zručný v kovotepec-
tve, šperkárstve a rezaní peča , preto jeho majstrovská práca spočívala v zhotove-
ní prsteňa, tepaného pokálu a rezaní pečate. Skúšobné predmety musel vyhotoviť 
v stanovenej lehote a predložiť členom cechu, ktorý výrobky prísne hodno l. Nekva-
litný materiál, ktorý použil pri svojej práci, remeselné a umelecké nedostatky, či po-
moc cudzieho odborníka sa trestali peňažitou pokutou. Ak jeho prácu prijali, zapla l 
inkorporačnú taxu, čiže vstupné - vystrojil cechu slávnostnú hos nu (často mala aj 20 
chodov), až potom ho cech obradne vyhlásil za majstra. Po zložení prísahy na ar kuly
ho zapísali do cechovej knihy (registra) a vydali mu majstrovskú lis nu.310

Najvyšším stupňom remeselníckej kvalifikácie bolo majstrovstvo. Len ten, kto 
spomedzi remeselníkov dosiahol tento stupeň, mohol vykonávať remeslo vo vlast-
nej réžii, zamestnávať tovarišov a vychovávať učňov. Na dosiahnu e tohto postavenia
musel každý splniť viaceré podmienky, teda nielen prejsť učením a byť tovarišom. 
Okrem odbornej spôsobilos musel mať aj hospodársko-spoločenské postavenie. Tu 
sa vyžadovalo, aby budúci majster si nadobudol meš anske právo, stal sa plnopráv-
nym mešťanom. Nadobudnu e meš anskeho práva v Prešporku sa spravidla viazalo 
na vlastníctvo nehnuteľnos , najčastejšie domu, vinohradu, záhrady či poľa, alebo 
aspoň remeselníckej dielne. Hodnosť majstra dosiahlo pomerne málo remeselníkov, 
takže veľká väčšina z nich zotrvala na stupni tovariša. Ak majster vyrábal nepodarky, 
nekvalitné výrobky, bol vyhlásený za fušera. Fušeri sa nestrpeli, ak bol niekto prichy-
tený, bol pos hnutý konfiškáciou materiálu aj pracovných nástrojov. Za fušerov boli 
vyhlásení aj , čo neboli členmi cechu.

Zlatníctvo u nás dosiahlo dokonalos a zanechalo nám mnoho cenných pamiatok 
v podobe nádob a predmetov, určených hlavne pre cirkevné obrady: kalichy, mon-
štrancie, cibóriá, relikviáre, kríže a pod., ozdobné predmety ako re azky, gombíky, 
šperky, atď. s hojným použi m plas ckej výzdoby, drahokamov, polodrahokamov, 
emailu a filigránu.

Cechy boli garantmi kvality, nielen materiálu, ale aj výrobku, preto ho kontrolovali 
a opatrili cechovou aj majstrovou značkou. Na zlatníckych výrobkoch od 16. storo-
čia začali sa objavovať značky. Po zhotovení výrobku bol majster povinný označiť ho 
majstrovskou zlatníckou značkou, potom výrobok posúdil cechmajster alebo „probe-
meister“. Kontrolovala sa rýdzosť kovu, umelecká a technická úroveň a keď výrobok 
spĺňal všetky kritériá kvality, bol označený značkou cechu. Naša prvá signovaná zlat-
nícka pamiatka pochádza z polovice 14. storočia (relikviár Mikuláša Galica v tvare krí-
ža). Značkovanie zlatníckych prác od 16. storočia nám umožňuje poznávať zachované 
predmety podrobnejšie, vysledovať v nich úroveň a zameranie príslušných zlatníckych 
dielní, ako aj jednotlivých majstrov. V 16. a 17. storočí sa v zlatníckych dielňach stále 
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častejšie zhotovovali okrem náročných výnimočných artefaktov aj rozmanité práce 
bežného charakteru pre každodenný život majetných vrs ev. Boli to najmä úžitkové 
i ozdobné nádoby rozličných tvarov, taniere, misy, ozdobné džbány, poháre, čaše, po-
kále a pod. O ich rozmanitos sa dozvedáme hlavne z dobových súpisov inventárov 
a testamentov.311

Cechy hrali po stáročia významnú úlohu v rozvoji remesla a v živote remeselníkov, 
predovšetkým v ekonomicko - výrobnej oblas . Chránili svojich členov pred konku-
renciou, regulovali nákup surovín a predaj výrobkov, chránili záujmy majstrov pro
tovarišom a učňom, dohliadali na technickú úroveň remesla. Predpisovali svojím čle-
nom počet tovarišov a učňov, aké množstvo tovaru môžu vyrobiť a za akú cenu ho 
môžu predávať.

Pri svojom vzniku a v prvých obdobiach vývoja hrali cechy pokrokovú úlohu. Po-
máhali pri šírení remesla, jeho upevňovaní a rozvoji, pri zavádzaní modernejších vý-
robných prostriedkov a postupov, ale aj pri upevňovaní postavenia remeselníctva 
v rámci stredného stavu.

18.4 Vrchol a pád zlatníkov
Niektorí zlatníci spravili veľkú kariéru. Pravdepodobne najväčšiu spoločenskú ka-

riéru zo stredovekých remeselníkov na Slovensku urobil v 14. storočí majster Peter 
Gallicus, syn Šimona z talianskej Sieny. Za vyhotovenie veľkej anjouovskej kráľovskej 
pečate a ďalšie práce, za ktoré ho kráľ Karol Róbert povýšil do hodnos spišského žu-
pana. Jeho brata Mikuláša, ež zlatníka, zemepána Hadušoviec, vidíme od roku 1341 
vo funkcii spišského podžupana a vicekastelána Spišského hradu. Obaja bra a popri
vysokom spoločenskom postavení vraj naďalej vykonávali a organizovali intenzívnu 
zlatnícku činnosť.

Príbehy spoločenského vzostupu umeleckých remeselníkov sú vo feudálnych pod-
mienkach výnimočné. Väčšina výrobcov bola trvale a bez perspek v gniavená tými istý-
mi formami ekonomického a mimoekonomického útlaku ako iné skupiny obyvateľstva.

V neskorších storočiach sú zlatníci poprednými občanmi stredovekých miest, ich 
remeslo sa zaraďuje medzi slobodné umenia. Spomínajú ich ako patricijov, zastávajú 
významné úrady v správe mesta, sú členmi mestskej rady, sudcami a často vyjedná-
vajú v sporných otázkach ako vyslanci s magistrátom iného mesta. Niektorí sú takí 
majetní, že môžu poskytovať pôžičky dokonca mestu a vo svojich testamentoch od-
kazujú štedré dary.312

Svoje mimoriadne postavenie medzi remeselníkmi chceli zlatníci zdôrazniť i od-
lišným odevom; preto žiadajú od magistrátu, aby na rozdiel od ostatných remeselní-
kov mohli nosiť honosnejšie rúcha. Záľuba v honosných odevoch a v drahocenných 
šperkoch a výzbroji boli pre našu šľachtu, ba aj pre zámožné meš anstvo príznač-
né. Mestské vrchnos mávali plno staros  s márnomyseľným prepychom, s akým sa 
mešťania obliekali. Vydávali preto prísne zákazy a nariadenia, ktorými chceli donú ť 
jednotlivé vrstvy obyvateľstva, aby dodržiavali predpisy v odievaní. Na začiatku 17. 
storočia napr. zakazuje košická mestská rada remeselníkom nosiť honosné odevy 313 
(istý znak či prejav ješitnos .) Takýto prepych v odievaní a ozdobovaní sa šperkami 
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poskytoval mnohým zlatníkom prácu, 
a bohaté domáce zdroje drahých kovov 
poskytovali potrebnú surovinu.314

Zlatnícke artefakty boli oddávna ob-
ľúbeným darom, ktorý mohol potešiť 
i najnáročnejších; či už išlo o pozornosť 
voči panovníkovi, alebo inej váženej oso-
be, o dar na svadbu alebo na nejaké jubi-
leum, o výkupné alebo o pamiatku, dar-
ca volil zvyčajne drahocenný pokál, šabľu 
v ozdobnej pošve alebo honosný šperk.315

Zlatníci používali rôzne techniky pri 
zdobení svojich výrobkov, čím sa stávali 
ich výrobky žiadanejšími. Technika tepa-
nia a puncovania povrchu výrobku spô-
sobila zaujímavú štruktúru, ktorá pripo-
mínala napríklad kvapkami zarosenú plo-
chu, drsnú kožu alebo plas cký povrch 
ananásu, strapca hrozna a pod. (hrozno-
vý pokál). Tvary niektorých nádob, najmä 
pokálov, spodobňovali rozličné príhodné 
tvary, napríklad plodov kokosu, pštrosie-
ho vajca, morských mušlí a pod. Neraz sa 
nádoby stvárňovali do podoby figúr, na-
príklad pokál v podobe dobovo obleče-
ných postáv alebo ako vzpierajúceho sa 
koňa a pod. (Pokál z levočskej dielne od 
majstra D. Genersicha.) Zaužívanou vý-
zdobou zlatníckych prác, kalichov, džbá-
nov a i. bola v 17. storočí tepaná kve no-
vá výzdoba plášťa s mo vmi veľkokveté-
ho akantu a pu ov.316

Objednávateľom zlatníckych prác bý-
val aj sám magistrát, veď mesto muselo obdarovať panovníka, svetských i cirkevných 
hodnostárov pri ich návštevách, z príležitos nejakého jubilea, svadby blízkeho feudála 
či inej spoločenskej udalos . Najvhodnejší dar sa dal vždy vybrať v zlatníkovej dielni.317

V 16. a 17. storočí feudáli pozývali na svadby aj panovníka, ktorý poslal so svojím 
darom - zlatým alebo strieborným pokálom - obyčajne svojho zástupcu. Hos na, osla-
vy a veselice, ktoré nasledovali po samotnom obrade, bývali spojené s rozmanitými 
obyčajami; na spoločný prípitok mladému páru sa používali dvojité svadobné poháre 
alebo pokály v tvare dobovo oblečenej ženy. Ženích obdaroval rodinu svojej nevesty. 
Ženy dostali drahocenné cudzokrajné tex lie, muži zasa tepané strieborné pokály. 
Aj hosťom sa rozdávali vyšívané košele, ženám prstene, dievčatám ozdobné čelenky. 

Hroznový pokál - múzeum Albert & Victoria 
Londýn      *F5
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Výbava zámožnej nevesty obsahovala okrem šatstva, bielizne a nábytku aj šperky, 
ozdobné predmety a stolový riad z drahých kovov. Ak išlo o väčšiu objednávku výba-
vy, svadobného daru alebo o doplnenie stolového striebra, pozvali feudáli zlatníkov 
do svojho sídla, aby pracovali pod ich dozorom.318

V nepokojných rokoch 
16. a 17. storočia si zámožné 
kruhy napĺňali klenotnice ho-
nosným riadom, ozdobnými 
predmetmi a šperkmi. Vyža-
dovala si to aj stavovská re-
prezentácia, ale hlavným dô-
vodom bola snaha rozumne 
ukladať kapitál v období, keď 
nehnuteľný majetok strácal 
na cene. Zlatnícky výrobok si 
mohol vziať majiteľ so sebou 
pri úteku, v núdzi ho predať 
alebo dať roztaviť a preraziť 
na mince.319

Je faktom, že 16. a 17. sto-
ročie predstavuje vo vývine 
remeselnej výroby v Levoči 
celkove jedno z najvýznam-
nejších období. Nie je však 
možné tvrdiť, že by uvedené 
dve storočia boli naplnené 

len rozvojom. Celkove nega vnym faktorom pre vývin remesiel boli početné vojen-
ské zápasy. Tie to ž, pokiaľ priamo zaľahli i na Levoču, odohnali remeselníkov od ich 
práce a spustošili im výrobné prostriedky. Keďže vojny sa spravidla skončili epidemic-
kými chorobami a schudobnením obyvateľstva, klesla aj kúpyschopnosť, čo pos hlo
nakoniec všetky remeslá.320

 V 18. storočí sa prestáva nosiť honosný uhorský kroj a klesá záujem o luxusné, 
málo potrebné zlatnícke výrobky. I niekdajší bohatý odberateľ zlatníckych výrobkov 
- cirkev v 19. storočí odpadá. Boha  mecéni dávno prestali dávať veľkolepé dary a to, 
čo zo staršieho go ckého liturgického riadu po konfiškáciách a vojnových stratách 
ešte zostalo v klenotniciach kostolov, doplnili v období pro reformácie honosnými 
súpravami - často viedenských - sakrálnych nádob.321

Zárobkové možnos našich zlatníkov sa v priebehu 17. storočia zhoršovali; v tom-
to storočí si už žiadali rôzne úľavy, z ktorých možno usudzovať na triezvejšie hospo-
dárenie vojnami pos hovaného obyvateľstva. Odvolávali sa najmä na skutočnosť, že 
objednávatelia zlatníckych artefaktov si už nemôžu dovoliť zapla ť striebro vysokej 
rýdzos , a pretože cechové predpisy zakazujú pracovať z málo kvalitnej suroviny, zo-
stávajú zlatníci často bez práce.

Šperkovnica Markušovce - kaš eľ múzeum Spiša - Sp. N. Ves 
Francúzsko: značky zlatníkov 1. Jean Jacques Prevost, 

2 Hubert Louvet, 3. ?, 4. overovacia značka      *F8
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Roku 1732 oznamujú členovia levočského zlatníckeho cechu, že sedem miestnych 
zlatníkov trpí konkurenciou vagabundov a rôznych obchodníkov, ktorí po okolí lacno 
predávajú cudzí tovar. Objednávatelia zlatníckych prác dodávajú často iba osem ló-
tové striebro a ak sa chcú zlatníci dostať k zárobkom, musia spracúvať i takýto kov. 
Sociálne postavenie levočských zlatníkov bolo v tomto období také zlé, že ak sa chceli 
uživiť, museli sa venovať aj poľnohospodárstvu; iba jeden z nich si mohol držať tova-
riša. Zárobkové možnos zlatníkov v menších mestách boli ešte biednejšie. 

Od 18. storočia sa ponosujú aj kežmarskí zlatníci, že pre nedostatok práce väčši-
nou živoria; najčastejšie gazdujú na roli, svojmu remeslu sa venujú iba zriedkakedy, 
alebo sa len príležitostne dostanú k nejakej skromnej objednávke. Kežmarský zlatník 
Ján Bencúr svoje remeslo úplne zanechal, Ján Bretz má tak málo roboty, že iba ži-
vorí. I ďalší miestni zlatníci Andrej Szakmáry a Jakub Olmützer gazdujú a zlatníctvu 
sa venujú iba príležitostne, keď dostanú nejakú objednávku. Príkladom biedy nášho 
zlatníka 19. storočia je Kežmarčan Ján D. Guhr; bol taký chudobný, že si nevedel za-
bezpečiť živoby e už ani gazdovstvom. V súpise kežmarských občanov z roku 1855 
ho spomínajú ako jediného zlatníka v meste, udávajú, že je úplne nemajetný, vlastní 
iba štyri ovce.322

Dodnes sa nepodarilo presnejšie zmapovať ani životné osudy ďalších zlatníkov. 
O Kežmarčanovi Jánovi Danielovi Sakmarovi (Szakmáry) vieme len to, že bol v Levoči 
cechmajstrom a poznáme iba dve jeho práce: kanvičku (je v Slovenskom národnom 
múzeu) a cibórium. (Köszeghy E. 1936 s. 212 uvádza však niekoľko výrobkov - v ev. 
kostole v Levoči pyxida na hos e, vo Veľkej Lomnici malá konvica, v Čenčiciach lam-
páš, uvádzané sú aj kadidlo, cukornička, pokladnička.) Niekdajší reprezentant slobod-
ného umenia zlatníckeho, zámožný a spoločensky uznávaný mešťan, sa v období krí-
zy remeselnej výroby stáva postupne nemajetným bedárom.323

V 19. storočí, v období stupňujúceho sa úpadku umeleckoremeselnej práce, pôso-
bil náš najvýznamnejší zlatník toho obdobia S. Libay, ktorý pracoval v Banskej Bystrici. 
Aj keď sa zlatnícka práca postupne nezadržateľne presúvala v obmedzenom rozsahu 
na výrobu stolových úžitkových predmetov, snažil sa o oživenie umeleckých tradícií, 
rozvíjajúcich sa v našom zlatníctve v predchádzajúcich storočiach. Dokazoval to najmä 
majstrovskými jemnými prácami, zhotovovanými náročnou filigránovou technikou. 
Touto technikou vytváral rôzne ozdobné predmety a drobné šperky. V nepriaznivých 
podmienkach spomínaného obdobia sú pozoruhodné jeho veľké figurálne plas ky
(figurálne plas ky Napoleona a cisára Fran ška).324

Panovníci, uhorské snemy a zemianske stolice dlhé časy sa pramálo starali o cechy 
a nevšímali si ich množiacich sa výčinov, prechmatov, zneužívaní výsad, zakorenených 
zlozvykov, odklonu od pôvodného zásadného cieľa, ktoré boli následkami práve ich 
ničím nehateného rozbujnenia a na zamedzenie ktorých právomoc miestnych vrch-
nos už nestačila. Cechy už v 18. stor. boli v mravnom úpadku, hoci početne ďalej 
mohutneli. Zavládla v nich krajná sebeckosť, vláda klík, dávali veľké výhody rodinným 
príslušníkom členov cechov a sťažovali všemožne vstup cudzích do cechov, nedbalosť 
o akosť výrobkov, zanedbávanie záujmov konzumentov, výchovy živnostenského do-
rastu, prekážanie jeho postupu na hierarchickom cechovom rebríku.
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Z veľkého rozmachu cechov v 17. a 18. storočí, keď dosiahli kulminačný bod svoj-
ho rozvoja, sa cechy stali zväčša monopolmi niekoľkých rodín, exkluzívnymi spoloč-
nosťami, ktoré prijímaniu učňov, tovarišov, majstrov z iných miest, obcí stavali nepre-
konateľné prekážky s vysokými taxami. Tým vyvolali odpor spotrebiteľských vrs ev
a konečne i zásahy vrchnos , štátnej moci. Na mnohé ponosy už cisár Leopold I. r. 
1699 uvažoval o ich zrušení, ale k tomu ešte nedošlo. 

Na zamedzenie najhorších prechmatov cechov vyniesol uhorský snem 1715 roku 
LXXIX zákonný článok. Roku 1723 (XVII. Zák. článok a r. 1729 X. Zákonny článok.) Podľa 
posledného článku námestná rada mala právo renitentné (vzdorovité, spurné) cechy 
i rozpus ť. Skoro potom uskutočnili i prvú miernu revíziu cechových ar kulov mest-
ské resp. stoličné vrchnos , aby sa aspoň najhrubšie nezrovnalos odstránili (napr. 
privysoké taxy). Iný a hlbší zákrok, reforma cechov nasledovala v r. 1761, keď kráľov-
ná Mária Terézia cechové hos ny obmedzila na minimálnu mieru, nariadila povinnosť 
prísneho vyúčtovania cechových peňazí, znížila pracovný čas pomocného personálu, 
zdôraznila povinnosť cechov na intenzívnu účasť cechov pri cirkevných úkonoch, dala 
postaviť na čelo cechov komisárov, vydala vzorné ar kuly, skladajúce sa z 18 bodov, 
ktorým sa všetky staršie ar kuly mali prispôsobiť. Na ten cieľ nariadila ich zozbierať 
a predložiť na revíziu. Potvrdzovanie ar kulov vyhlásila za výlučné právo panovníkov. 
Cechy sa všemožne bránili a marili dobré úmysly panovníčky, nekri cky odmietali 
všetky novoty, robili pasívnu rezistenciu, pridržiavali sa všemožne aj naďalej svojich 
zakorenených zlozvykov bez ohľadu na zmenu ar kulov.

V roku 1771 nariadila kráľovná Mária Terézia súpis živnos v Uhorsku, a teda i na 
Slovensku, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1771 - 74. Potom r. 1785 cisár Jozef II. vydal 
edikt, že živnos môže voľne prevádzať ktokoľvek, čo prak cky znamenalo zrušenie 
cechov, no edikt nebol uvedený do života.

Cisár Fran šek I. r. 1802 vykonal poslednú, ale radikálnu reformu cechov. Nariadil 
vydanie (generales ar culi cachales) všeobecných cechových nariadení, ktoré vyšli 
tlačou v r. 1813 v nemeckej, la nskej, maďarskej a chorvátskej reči. Preto kráľovská 
námestná rada v Budíne nariadila mestám, resp. stoliciam v celom bývalom Uhorsku, 
zozbierať všetky ar kuly, aby sa mohli prispôsobiť vzorovým ar kulom. Zbieranie za-
čalo 1815, ale pre liknavosť úradov a pasívnu rezistenciu cechov sa uskutočnilo veľmi 
neskoro a povrchne. Zhromaždené ar kuly poslali do Viedne, odkiaľ sa po dlhom po-
vaľovaní, po rakúsko-uhorskom poli ckom vyrovnaní 1867 dostali do budapeš an-
ských archívov, kde sú až dodnes.

Vzorné ar kuly z r. 1813 maximalizovali taxy a pokuty, zakázali obmedzovať po-
čet majstrov, obmedzili výhody majstrovských synkov, zrušili rozdiel medzi mladší-
mi i staršími majstrami a zakázali cechové hos ny. Smerodajnými ostali potom až do 
zrušenia cechov (1872). Komisári, ustanovení pre cechy, kontrolovali celú činnosť 
cechov a cechmajstrov, predsedali cechovým schôdzkam, kontrolovali hospodárenie 
s cechovými peniazmi a bez ich vedomia a súhlasu sa nič nesmelo v cechoch stať. 
Znamenalo to zánik cechovnej autonómie a bývalá moc cechmajstrov sa tým stala 
úplne iluzórnou. Menšie cechy mali spoločných komisárov.

Zrušenie cechov nastalo u nás až po rakúsko-uhorskom poli ckom vyrovnaní 
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1867 osamostatnením sa uhorskej hospodárskej poli ky, a to zákonným článkom VIII.  
z 22. februára 1867 (tzv. priemyselným zákonom), ktorý vypovedal slobodu živnos
a povinne zaviedol priemyselné (živnostenské) spolky. Takto, po dlhom živorení za-
nikol tento pozoruhodný odkaz dávneho stredoveku, ktorý sa svojou húženatosťou 
a podivuhodnou zotrvačnosťou udržal skoro až do našich čias, keď iné stredoveké 
ustanovizne už dávno zmietla vlna novšieho života.325

19  Cechy na Spiši - Levoča a Kežmarok
Na Spiši mali dominantné postavenie dve mestá – Levoča a Kežmarok, medzi nimi 

vládla rivalita a vzájomne bojovali o prvenstvo v remeselnej výrobe a obchode na do-
mácom aj na zahraničnom trhu. Ich vzájomná konkurencia sa prejavila i v sto rokov 
trvajúcej vojne o právo skladu, ktorú Kežmarok nakoniec prehral. Okrem Levoče pre 
Kežmarok boli konkurentmi aj blízke mestečká - Sp. Belá a Ľubica, preto boli isté ob-
medzenia na trhoch či jarmokoch pre remeselníkov susedných miest.

Roku 1715 vyšiel nový zdaňovací zákon. Spišská župa vyslala v tom istom roku 
do Levoče dvoch konskriptorov Pavla Bokrosa a Juraja Horvátha Kissevitsa. Vedenie 
mesta delegovalo do komisie ako konskriptorov troch svojich členov. Komisia v tomto 
zložení vypracovala a 5. októbra 1715 potvrdila súpis levočských daňovníkov a opísa-
la celkovú hospodársku situáciu mesta.

Kým v roku 1695 sa pri jednotlivých majstroch spravidla uvádza, že žijú z výnosu 
svojho remesla, v roku 1715 takmer všetci levočskí remeselnícki majstri nariekajú, že 
z výkonu remesla nemajú žiaden zisk a nemôžu z neho vyžiť.

Záverečná časť konskripcie vyúsťuje v smutné konštatovanie, že väčšina obyvateľ-
stva žije v ukrutnej biede a ďakuje Bohu už len za to, že ešte vôbec žije. Mnoho ľudí 
sa z mesta pre biedu vysťahovalo. Preto mesto žiada pri výrube daní zohľadniť jeho 
ťažké položenie a nezaťažovať jeho zúbožené obyvateľstvo vysokými dávkami.326

Skutočnosť, že v Levoči bolo roku 1763 celkom 8 zlatníckych majstrov, (teda prak-
cky toľko, ako na konci 16. storočia) svedčí o tom, že v druhej polovici 18. storočia 

bolo v Levoči opäť výraznejšie zastúpené zámožné obyvateľstvo, ktoré bolo hlavným 
odberateľom výrobkov tohto umeleckého remesla, čo zanechalo po sebe množstvo 
pamiatok vysokej remeselníckej zručnos i umeleckého prejavu.327

V 18. storočí dosiahlo cechovníctvo a remeselná výroba v Kežmarku svoj vrchol, 
i keď to nepla lo o zlatníkoch, a vtedy prevýšili v počte cechov aj samotnú Levoču. 
Kežmarok predčil svojho ekonomického rivala Levoču a stal sa najväčším centrom re-
mesiel a cechov na Spiši. V tom čase sú zaznamenané správy o 41 cechov. 

19.1 Kežmarok - Zakladajúce lis ny cechov 
sa nachádzajú v ŠA-L, p. P., vo fonde MMK. (Magistrát mesta Kežmarok)

Kežmarskí zlatníci boli známi už od 15. storočia. Tak to bolo uvádzané v daňových 
registroch mesta. Z nich sa dozvedáme, že medzi rokmi 1434 - 1438 pracovali v meste 
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štyria zlatníci, v rokoch 1587 až 1591 boli spomenu  ež štyria. Napriek tomu svoj  
cech zlatníkov zriadili až v roku 1713 a z neho je v mestskom archíve zachovaný ce-
chový list, z ktorého sa dozvedáme, že v tomto roku päť slávnemu umeniu zlatníc-
kemu oddaní majstri mali v úmysle „cechový poriadok alebo bratstvo tohto umenia, 
ako v druhom kráľovskom slobodnom meste na Spiši zriadiť, ako žiadal obyčaj“, keďže 
doteraz žiaden cech nemali, preto v tejto veci urobili isté opatrné cechové opatre-
nia, odvolávali sa na staršie zákony. Z roku 1370 pochádza odpis, ktorý sa odvolával 
na spišský zákonník v „Zipser Willkühr“, v ňom sú už poc vé pokyny pre zlatníkov 
predpísané, a ktoré prvé úpravy zlatníckych diel v Uhorsku predstavujú. V staršom 
74 § z prvej polovice 15. storočia pochádza spišskosobotský odpis tohto zákonníka, 
ktorým sa žiada, „ak zlatníkovi chýba značka na jeho diele, ten bude považovaný hneď 
za falošný.“ A tento príkaz máme aj u kežmarských zlatníkov, bez cechu sa však zacho-
vala iba majstrová značka *Johannes (Hanns) Mathiasch (1589 - 1595), ako to možno 
vidieť na jeho kalichu zo Stráž pri Poprade, lebo cech ešte nebol zriadený. Počet maj-
strov v roku 1732 bol šesť a v roku 1828 ich bolo päť.

Už pred zriadením cechu bolo ustanovené, že overovacou cechovou značkou budú 
dva skrížené meče, ako je to uvádzané v mestskom erbe. Po zriadení cechu ar kula
8 § popisuje nasledujúce, podobne ako v cechových ar kulách z Banskej Bystrice po-
trebujú mestský znak a predpísaná majstrovská značka bude doplnená overovacou 
cechovou značkou s korunou a ružou, tak ako sa nachádza v mestskom erbe. V 19. 
storočí je značka cechu rozšírená ešte o číslicu 13. V roku 1800 pripája sa aj kontrolné 
písmeno, ktoré sa nezriedkavo menilo.328

Zlatnícky cech v Kežmarku založili v roku 1713 Tobias Eustachius, Johan Benczur, 
Johan Tschuller, Johan Heil a Johan Bretz. No toto remeslo existovalo v Kežmarku 
a na Spiši už oveľa skôr, lebo jeden predpis Spišského zákonníka zo 14. storočia je 
adresovaný aj spišským zlatníkom, ktorým sa nariaďuje pri miešaní potrebný pomer 
striebra a medi a značkovanie vyrobených predmetov. S istotou vieme, že v Kežmarku 

Pri práci obuvníci, klobučníci, murári
Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa        *F8
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pracoval zlatník už v roku 1434 - v súpise obyvateľov sa spomína Johannes aurifaber 
(zlatník), v priebehu 16. storočia sa spomína dokonca sedem zlatníkov - daňová kniha  
z r. 1550 síce uvádza, že predstaviteľom cechu zlatníkov je Sigmund Moes - tento cech 
sa zrejme neskôr rozpadol. Pred vznikom cechu sa miestni zlatníci riadili predpismi zo 
štatútu spišských Sasov.329

Môžeme si porovnať početnosť cechov s Levočou:
  1. brusiči 15. krajčíri  29. sedlári
  2. čižmári 16. maliari  30. stolári
  3. debnári 17. mäsiari  31. súkenníci
  4. farbiari 18. medikováči  32. šnúrkari
  5. garbiari 19. medovnikári  33. tehliari
  6. hodinári 20. mlynári  34. tesári
  7. hrebenári 21. murári  35. výrobcovia klincov
  8. hrnčiari 22. obuvníci  36. tkáči
  9. ihlári 23. opaskári  37. výrobcovia mydla
10. klobučníci 24. pekári  38. zámočníci
11. kolári 25. povrazníci  39. zlatníci
12. kováči 26. pramkári  40. puškári
13. kožiari 27. remenári  41. rybári
14. kožušníci 28. rukavičkári
Remeselníci pracovali v 51 rôznych remeselných odboroch. Výrobky niektorých 

odvetví boli vyhľadávaným ar klom nielen na trhoch na Slovensku, ale aj na trhoch
v Uhorsku, Poľsku, Sliezsku i vo Viedni. Členmi kežmarských cechov boli aj remeselní-
ci z mestečiek a dedín blízkeho okolia, najmä z Ľubice, Spišskej Belej, Spišskej Soboty, 
Popradu, Veľkej, Matejoviec, Spišskej Novej Vsi, Spišského Podhradia, ale aj z Pre-
šova, Krakova a iných poľských miest. „Kežmarok profitoval zo zlej situácie v Levoči. 
Stal sa jedným z najväčších remeselníckych stredísk na Slovensku. Patrilo mu v počte 
remeselníkov na obyvateľstvo 2. miesto.“330

Pri práci zámočníci, stolári, farbiari 
Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa        *F8
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Kežmarskí farbiari už na konci 18. storočia patrili medzi najpoprednejších reme-
selníkov na Slovensku, získali od cisára Jozefa II. privilégium, že mohli svoje výrobky 
pečiatkovať osobitným označením. Tieto privilégiá im umožňovali veľké zisky. Re-
meslom sa v Kežmarku zaoberalo 85,1 % všetkých obyvateľov mesta.331  

Každý remeselnícky majster, ktorý chcel pracovať v Kežmarku, sa musel uchádzať 
u mestskej rady o meš anstvo. Bez neho nebolo možné remeslo v meste vykonávať. 
Získanie meš anstva bolo podmienené vlastníctvom nehnuteľnos na pôde mesta 
(dom, dielňa, poľnohospodársky majetok), ale dôraz sa kládol aj na morálku - pochá-
dzať zo zákonného manželstva, mravne bezúhonný - e podmienky vlastne pla li aj
v iných mestách.

K najbohatším remeselníkom patrili mäsiari, zlatníci, hodinári, farbiari a ich rodi-
ny patrili medzi miestnu šľachtu. Často boli členmi mestskej rady, cez ktorú vplývali 
na správu mesta. Tak regulovali trh, prístup remeselníkov k majstrovstvu a možnosť 
majstrov získať meš anske právo. Najviac richtárov a radných pánov pochádzalo z ce-
chu zlatníkov.332

Cechový život bol približne rovnaký ako v iných mestách, hlboko zasahoval do  
spoločenského, náboženského i osobného života každého člena a pôsobil aj na 
jeho rodinných príslušníkov. Prostredníctvom cechu získali jeho členovia isté privi-
légiá a práva, ktoré ich obraňovali voči poli ke štátu, mestského magistrátu a voči 
konkurencii. Cechoví majstri na trhoch mali službu, dozerali na to, aby sa na trh 
nedostali fušeri, ktorí predávali svoj tovar lacnejšie. Fušeri sa nesmeli usadzovať 
v mestách, v ktorých pracovali remeselníci príslušného remesla. Ak bol taký fušer 
prichytený na trhu, všetok tovar mu bol zhabaný. Jedna polovica pripadla mestskej 
rade a druhá cechu. Majstri, ako aj príbuzní výrobou, si nesmeli zasahovať do re-
mesla - dnes by sme povedali, nemali na to kompetenciu, aj samotné ar kuly im to
zakazovali.333

Učňom sa mohol stať len ten, kto mal zákonitý pôvod, bol nemeckej národnos
a jeho otec nebol katom, hrobárom, ani šarhom. Musel mať ručiteľov, ktorí zaňho 
učenie zapla li. Učňovský poplatok závisel od pres že cechu a menil sa podľa eko-
nomických podmienok. Učni nepochádzali len z Kežmarku, ale aj z okolitých dedín. 
Medzi učňami dominujú synovia majstrov. Najdlhšie sa učili zlatníci 4 až 6 rokov. Ak 
len štyri roky, učňa ša li rodičia, ak päť, výdavky sa rozdelili s majstrom na polovicu, 
ak šesť, ošatenie hradil sám majster. Majster mohol mať len jedného učňa, ale keď 
ten absolvoval polovicu učňovskej doby, mohol prijať majster ďalšieho učňa.334

Po ukončení učenia bol učeň povýšený do tovarišského stavu. Tovariši boli v pod-
state plne kvalifikovaní remeselníci, no nemali právo vyrábať vo vlastnej réžii. Museli 
dodržiavať prísne pravidlá cechu. Za ich porušovanie boli pos hovaní vysokými po-
kutami.335

Tovariši sa zdokonaľovali vo svojom remesle na vandrovke. V rámci nej navšte-
vovali mestá, neraz veľmi vzdialené, kde sa hlásili o prija e na príslušnom cechu.  
U zlatníkov trvala vandrovka tri roky. Právo hľadať tovarišovi prácu mal len cechmaj-
ster. Tovariša musel najať ten majster, u ktorého žiaden nepracoval. Prideliť ho bolo 
možné aj vdove po majstrovi. Bez príčiny nesmel tovariš opus ť mesto, ak predsa 
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mal len vážnu príčinu, musel sa vrá ť a začatú prácu dokončiť. Tovariši boli pracovne 
najviac vyťažení. Za svoju prácu dostávali neprimerane nízku mzdu.336

Ak sa tovariš chcel stať majstrom, čiže členom cechu, musel splniť niekoľko pod-
mienok. Svoju odbornú zručnosť preukázať v rámci majstrovskej skúšky. Za pripus-
tenie ku skúške musel zapla ť vstupný poplatok. Syn majstra zapla l len polovicu
z tohto poplatku, mal však aj iné výhody - nemusel vykonať skúšku v plnom rozsahu. 
Cechy pri prijímaní nových majstrov uprednostňovali majstrovských synov. Tak sa re-
meslo dedilo z generácie na generáciu.337

Zlatníci preukázali svoju zručnosť vyhotovením striebornej vázy, zlatého prsteňa 
a peča dla. Po úspešnom vykonaní majstrovskej skúšky pripravil nový majster maj-
strovskú hos nu. Na hos ne nesmeli chýbať predpísané chody s presne určenými 
pokrmami a nápojmi. Takáto hos na nového majstra vyšla dosť draho.

Keď sa tovariš stal majstrom, nemal ešte zaručenú plnú rovnoprávnosť s ostatný-
mi majstrami. Stal sa najmladším majstrom, ktorý mal mnoho povinnos  a bol ob-
medzovaný rôznymi cechovými nariadeniami. Tieto povinnos musel plniť dovtedy, 
kým do cechu nebol prijatý nový člen. Napríklad do roka nesmel zamestnať tovarišov 
a prijať učňov, povinnos mal pri zvolávaní majstrov na schôdzu a počas jej trvania, 

ež s prípravami poh-
rebu v cechu, stráže pri 
mŕtvom a pod. Tí, ktorí 
pochádzali z bohatších 
rodín, sa tomu mohli 
vyhnúť zaplatením ma-
lého výkupného.338

Len majstri mali 
právo vyrábať vo vlast-
nej réžii a umiestňovať 
výrobky na trhu, podo-
mový predaj bol zaká-
zaný. Remeslo mohla 
vykonávať aj vdova po majstrovi. Mohla zamestnávať tovarišov a učňov a predávať 
výrobky na trhu, ak zotrvávala vo vdovskom stave alebo sa opäť vydala za muža, ktorý 
toto remeslo vykonával.

Okrem mnohých výhod, ktoré cech zaručoval, sa majstri museli podriadiť rôznym 
cechovým predpisom, lebo za ich porušovanie boli pos hovaní peňažnými pokutami. 
Nariadenie pre prácu zlatníkov obsahoval už Spišský zákonník – Zipser Willkühr zo 14. 
storočia.339 Ar kuly majstrov zaväzovali viesť bezúhonný život a vykonávať len kva-
litnú prácu. Pre zabezpečenie kvality remeselníckych výrobkov určila mestská rada 
ročne dvoch majstrov, ktorí každé štyri týždne kontrolovali výrobky. Výrobky, ktoré 
nezodpovedali predpisom, zničili a majstra potrestali pokutou. Podľa ar kulov maj-
stri nesmeli klamať, brať si navzájom objednávky a prácu alebo odlákať učňov, či to-
varišov. Okrem učňov sa museli postarať aj o chorých a chudobných tovarišov. Cech 
majstrom nariaďoval s koľkými tovarišmi a učňami mohli pracovať.340

Zvolávacia tabuľka cechu krajčírov - SNM Sp. múzeum v Levoči        *F2
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Majstri sa schádzali na oficiálnych schôdzkach cechu, tzv. quartáloch. Okrem toho 
sa schádzali pri rôznych príležitos ach, aj na mnohých neoficiálnych posedeniach ce-
chu. Najznámejší bol tzv. Bruderbier. Bola to veľká slávnosť, ktorú usporiadali najstarší 
majstri na Turíce. Vtedy sa zišli všetci členovia cechu s rodinami a spoločne vypili sud 
piva. Nik z prítomných nesmel mať zlú náladu a vyvolávať roztržky počas hodovania. 
Inak bol potrestaný a chýbajúce v sude musel doplniť. Pri pi  druhého suda sa mohli 
niektorí vzdialiť, ale pri prvom sa odchod trestal pokutou.

Ak niekto prišiel na schôdzku cechu so zbraňou, bol pokutovaný 13 denármi. Naj-
väčšiu pokutu 50 denárov zapla l ten, kto v hneve udrel päsťou na cechový stôl, truh-
licu alebo ar kuly.

 Súčasťou členstva bolo odvádzanie rôznych poplatkov do cechovej truhlice. Kaž-
dý kvartál museli majstri zložiť vopred dohodnutú sumu. Kvartálne poplatky sa za-
znamenávali do cechovej dokumentácie. Okrem príjmov z kvartálnych poplatkov boli 
finančným príjmom poplatky učňov, tovarišov a nových členov cechu.

Cech mal aj výdavky - z cechovej pokladnice sa financovali aj dary pre bývalého 
a novozvoleného cechmajstra a ich ženy. Veľká časť finančných zdrojov bola použi-
tá na sociálne zabezpečenie majstrov v núdzi, chorobe, chudobe a vdovstve u žien. 
Podpora však nebola celkom nezištná. Pos hnutá osoba musela po pominu  núdze 
poskytnutú finančnú čiastku vrá ť späť do cechovej truhlice, z ktorej mohol byť ne-
skôr podporovaný iný člen cechu. Cechy takto slúžili ako svojpomocné sociálne za-
riadenia a vypĺňali medzeru v štátnom sociálnom systéme v podpore chudobných 
a nemocných.341

Cechmajstrovi, ktorý stál na čele cechu, prislúchala aj istá živnostenská a policaj-
ná jurisdikcia. Mal právo súdiť a trestať členov cechu za menšie priestupky, živnosten-
ské prečiny a mravné poklesky. S dvoma pomocníkmi navštevoval majstrovské dielne 
a kontroloval kvalitu výrobkov. Členovia cechu si cechmajstra volili slobodne najčas-
tejšie na jeden rok alebo aj na dlhší čas. Týmto spôsobom sa chránili pred osobnou 
svojvôľou cechmajstra.342

Zlatníci vždy predstavovali elitu obyvateľstva a mnohí z nich boli mnohonásobný-
mi senátormi alebo richtármi Kežmarku. Napríklad v roku 1552 zo 4 zlatníkov v meste 
boli dvaja senátormi dvanásťčlennej mestskej rady - Sigmund Goltschmydt a Domini-
cus Goltschmid. K najznámejším kežmarským zlatníkom patrila dynas a Moesovcov,
v 16. a 17. storočí Domininik a štyri generácie Žigmundovcov, v 17. a 18. storočí Hans 
Mathiasch a Daniel Holtz; Tobias Eustachius, Johannes Tschuller, Johannes Bencur, 
Joannes Heil - všetko zakladatelia cechu. Donatus a Jakub Szakmary, Andreas a Jo-
hannes Samuel Varady - Szakmary, atď.343

Remeselníci svoje vlastné výrobky spravidla predávali sami. Predávali ich doma na 
týždenných i výročných trhoch a chodili s nimi aj na trhy okolitých i vzdialených miest 
v Uhorsku, ba i do zahraničia, najmä do Poľska.

Remeselníci z iných miest prinášali svoje výrobky na predaj aj do Levoče, kde sa 
podľa súčasníkov konali chýrne jarmoky. (Uhorský Simplicissimus o Levoči konšta-
toval: „Je dosť veľká a preslávená jarmokmi. V septembri sem donášajú veľa hroz-
na a prichádza sem zo šesťdesiat, ba i sto hornouhorských šafraníkov. Na jarmoky 
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sem prichádza aj mnoho Grékov z Turecka s krásnym, dobrým tureckým tovarom.“)
Najvýznamnejšie levočské jarmoky sa v 16. a 17. storočí pravidelne konávali 

k sviatkom sv. Jakuba a Gála. Okrem jarmokov v týchto termínoch sa konávali aj ďal-
šie, jeden v januári a druhý pred Veľkou nocou.

Veľký význam jarmokov spočíval v tom, že počas ich konania mal do mesta prí-
stup takmer každý a mohol tu predávať rôzne tovary, kým pre týždenné trhy pla li
rôzne obmedzenia. No ani na jarmokoch nepla la úplná obchodná sloboda a jed-
notlivé skupiny levočského obyvateľstva, najmä remeselníci, presadzovali svoje zá-
ujmy.344

Štatúty všetkých levočských remeselníckych cechov zdôrazňujú, že cudzí reme-
selníci môžu prinášať svoje tovary do Levoče a tu ich predávať iba počas konania 
jarmokov. Bola to obrana pro konkurencii, resp. snaha mať monopolné postavenia 
na miestnom trhu. Najnepríjemnejšou konkurenciou pre levočských remeselníkov 
boli remeselníci z ostatných spišských miest, ktorí mali také isté práva ako levočskí 
remeselníci. Hlavný problém spočíval v tom, že na Spiši bol veľký počet miest, v kto-
rých sa remeselná výroba úspešne rozvíjala, preto neraz došlo i k rôznym sporom. 
K treniciam dochádzalo najmä v rokoch, keď bola odbytová kríza, čo sa najvýraznejšie 
prejavilo na konci 17. a na začiatku 18. storočia, kedy sa viacerí levočskí remeselníci 
sťažovali, že jednou z hlavných príčin ich úpadku boli remeselníci 13 (trinás ch) Poľ-
sku zálohovaných spišských miest.

Pripustenie remeselníkov iných miest na levočské výročné trhy bolo ekonomickou 
nutnosťou i pre samotných levočských remeselníkov. V opačnom prípade by sa boli 
to ž vystavili nebezpečenstvu, že sa pred nimi zatvoria brány iných miest, kde nosili 
na predaj svoje tovary.345

Rôzne nariadenia, namierené pro cudzím remeselníkom a obchodníkom aj pro
vlastným spolumešťanom a príslušníkom vlastného cechu, mali skoro všetky cechy, 
hoci v niektorých prípadoch sa o nich priamo nehovorí, ale zdôrazňuje sa iba kontrola 
kvality výrobkov. Zo všetkých levočských remeselníckych cechov iba pekári vo svojich 
ar kuloch výslovne pripomínajú, že počas jarmokov môže každý tunajší majster piecť, 
koľko vládze a neprekážajú ani pekárom z iných miest, aby sem vozili svoj tovar v ne-
obmedzenom množstve. Pre pekárov pla  úplná sloboda (ale len počas jarmokov) 
preto, že na výročné trhy zvykne chodiť do Levoče veľké množstvo ľudí.346

Cechy organizovali výrobu v mestách a sčas aj na dedine. Snažili sa ovládať trhy, 
kontrolovať prísun tovarov. Kežmarok mal od roku 1269 právo trhu konaného v pon-
delok, od roku 1419 mohol organizovať dva a od roku 1655 štyri trojdňové jarmoky. 
Jarmoky sa konali 14 dní pred alebo po určených troch dňoch. Jarmokov sa nezú-
častňovali len domáci kupci a remeselníci, prípadne remeselníci z blízkeho a vzdiale-
nejšieho okolia, ale aj obchodníci z Ruska, Poľska, Turecka, Flanderska a nemeckých 
krajín. Prinášali so sebou najmä luxusné tex lie, výrobky zo vzácnych druhov dreva 
a skla, papier, olovo, soľ, ryby a južné ovocie, koreniny.347

Kežmarskí majstri sa mohli slobodne pohybovať po celej provincii a navštevovať 
jarmoky v Prešove, Košiciach, Levoči, v Poľsku a trinás ch Poľsku zálohovaných spiš-
ských mestách. V čase morových a iných epidémií sa reguloval počet trhov, menili 
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sa dátumy ich konania. Pla l zákaz účas cudzincov na jarmokoch a vôbec pohybu 
remeselníkov, obchodníkov a výmeny tovaru.

K povinnos am cechov patrilo dohliadanie na udržiavanie poriadku počas trhu. 
Každý cech postavil k mestským hradbám, vežiam a ku mestskej bráne dvoch mu-
žov - najmladších majstrov. Tí kontrolovali prichádzajúcich a ich tovar. Za túto službu 
ich pla l z pokladnice cech. Výzbroj, ktorú potrebovali pri výkone služby, bola majet-
kom cechu. Na trhoch mohli predávať len domáci majstri. Cudzí mali prístup len na 
jarmoky, ktorých sa mohli zúčastniť aj vdovy. Za účasť na jarmoku, museli zapla ť istý 
poplatok, ale predávať mohli len na horších miestach.

Na dodržiavanie trhového poriadku dozerali richtár a jeho dvaja pomocníci. Kon-
trolovali správnosť váh a mier a tovar ponúkaný na trhu. Tovar, ktorý nevyhovoval 
predpisom, bol zhabaný. Ten, kto ho predával, bol potrestaný pokutou. Kvôli konku-
rencii a ež pre vlastné ochranárske záujmy nariaďovala mestská rada svojim oby-
vateľom nezúčastňovať sa jarmokov a trhov v Spišskej Belej a Ľubici, s ktorými mal 
Kežmarok spory kvôli ich jarmočným privilégiám.

Prednosť na nákup surovín mali cechy. Tie rozdelili nakúpený tovar medzi svojich 
členov. Nakupujúci majstri si nesmeli navzájom ponúkaný tovar vykúpiť, ale po brat-
sky sa podeliť s ostatnými, hlavne s tými, ktorí to najviac potrebovali.

Cudzí majstri, najmä levočskí, museli na kežmarských jarmokoch často zápasiť 
s mnohými ťažkosťami, hoci na ne mali slobodný prístup. Dostávali sa do sporov s do-
mácimi majstrami, ktorí si chránili svoje prvenstvo v meste. Pla lo to aj opačne - kež-
marskí majstri sa na iných jarmokoch v provincii stretávali ež s prekážkami.348

Osobitnou kapitolou bola účasť židovských obchodníkov na jarmokoch. Židia síce 
mali prístup na kežmarské jarmoky, ale boli diskriminovaní. Židovskí mäsiari z Hun-
coviec nemali prístup na kežmarské trhy, ale predávali prostredníctvom kežmarských 
mäsiarov. Dohoda, ktorú s nimi uzavreli, nebola však pre huncovských Židov výhod-
ná.349

Cechy však sa cí li veľmi slobodné a nechceli pripus ť žiadne obmedzenia, hoci 
občas voči ním vystúpil panovník so svojimi nariadeniami, ktorými chcel umožniť v ce-
choch viac konkurencie, rozšíriť možnos vstupu do cechov, a tým oživiť hospodár-
stvo. Remeselníkov a cechy takéto zásahy a zmeny nepotešili, snažili sa hľadať cesty, 
ako reformy čo najšikovnejšie obísť. Ich snahou bolo zachovať si čo najväčší vplyv na 
trhoch, zabezpečiť si odbyt a nijako si ekonomicky neuškodiť.350

Prosperitu kežmarských remeselníkov znižovali predovšetkým nepokoje v krajine 
a dlhotrvajúce vojny. Sťažovali sa i na biedu spôsobenú vojskami ubytovanými v mes-
te, na rabovanie vojakov, drancovanie a ničenie. Z toho dôvodu žiadali o zníženie dá-
vok a kontribúcií. Kráľovská rada pre zmiernenie situácie v Kežmarku vydala v roku 
1763 nariadenie, ktorým zakazovala preťažovať obyvateľstvo Kežmarku pri vydržia-
vaní vojska. Toto nariadenie armáda nedodržiavala. Mestský magistrát sa obrá l na
kráľovskú radu so žiadosťou o vysťahovanie vojska z mesta.351

Mnohí remeselníci sa v dôsledku zlých ekonomických podmienok prepadli do 
najchudobnejších meš anskych vrs ev. Typickým príkladom takéhoto vývoja sú na-
príklad kežmarskí zlatníci, ktorí sa v priebehu 18. storočia prepadli do najchudob-
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nejších vrs ev. Najviac utrpeli vojnami a postupným ochudobňovaním obyvateľstva. 
V roku 1732 pracovalo v meste sedem zlatníkov. Postupne však toto remeslo upada-
lo a mnohí zlatníci sa ocitli vo veľkej biede. Mnohí sa živili poľnohospodárstvom (Ján 
Bretz) alebo svoje remeslo celkom zanechali (Ján Benczúr). Niektorí sa remeslom 
zaoberali príležitostne a pracovali len na objednávky (Andrej Szakmáry, Jakub Olmü-
tzer.) 352

Na konci 18. storočia vstúpili do remeselnej výroby nové prvky – vznik a zaklada-
nie manufaktúr, ktoré výrazne zasiahli do cechovej výroby a spôsobili ich postupný 
úpadok a zánik. Remeselníci sa nevedeli prispôsobiť novým podmienkam, neinvesto-
vali do rozvoja svojich podnikov. V novej dobe nestačili  konkurovať manufaktúram, 
a tak dokončili svoju labu u pieseň iba poslední vytrvalí a šikovní majstri.

19.2 Levoča - súpis cechov
spolkov, remeselníkov a brats ev, ich ar kulov, listov a zvyklos  pri slobodnom krá-
ľovskom meste Levoča v Hornom Uhorsku.
Roku 1675, 1. mája -1675 - 1769 MML - Magistrát mesta Levoča: XII.A.7

Zoznam remeselníkov, ich ar kulov, ako za sebou nasledujú 
  1. zámočníci  15. garbiari  29. bratstvo strelcov
  2. stolári  16. šustri 30. bratstvo chudobných
  3. remenári  17. zlatníci  31. kúpeľníci a felčiari
  4. gombičkári  18. kováči 32. ihliari
  5. pekári  19. nožiari 33. bratstvo kupcov a obchodníkov
  6. tkáči ľanu  20. kušnieri 34. mediari
  7. mäsiari  21. sedlári 35. bratstvo medovnikárov a voskárov
  8. klobučníci  22. lanári 36. kníhviazači
  9. čižmári  23. hrnčiari  37. murári
10.tesári  24. mieškari 38. mydliari
11.debnári  25. kolári 39. kamenári
12.krajčíri  26. čiernofarbiari 
13.kamenári a murári  27. bratstvo vinohradníkov 
14.súkeníci  28. bratstvo sedliakov či povozníkov  

Ar kuly cechu zlatníkov:

My, Sebastian Kramer - richtár a Hans Henisch, Frantz Nehmet, Se-
bastian Obricht, Caspar Knofter, Pavol Sturm, Caspar Münnich, Hans Kir-
schner, Fridrich Popst, Peter Janosch, Urban Bohusch, Simon Kailing a Ki-
lian Weiss, radní tohto slobodného mesta Uhorska a hlavného mesta Spiša 
- Levoča, oznamujeme tak, ako sa patrí. Na základe toho, že každodenná 
skúsenosť dosvedčuje, že vo všetkých krajinách a mestách, ktoré sú dobre 
usporiadané a majú istý poriadok, prostredníctvom božieho riadenia, cisá-
rov, kráľov, kniežat a pánov, a v ktorých sa podporuje úcta k Bohu, čestnosť 
a cnosti, sa dáva právo udeľovať čestným remeselníkom, skupinám a ce-
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chom výsady, aby mohli prostredníctvom  týchto vecí vzniknúť, chceme sa 
toho pridržať, aby čestní a pobožní mali svoju čestnosť potvrdenú, ale nevy-
školení a nepripravení na ich miesto - čiže neschopní - boli potrestaní tým, 
aby ich z cechov vylúčili. Tak na základe skúsenosti nás požiadali ctihodní 
majstri zlatníci na základe toho, že kde nie je poriadok, tam je aj nespra-
vodlivosť a neporiadok. Preto sa dostavili pred ctihodnú radu uvedení maj-
stri, totiž Thomas Schewerner, Hans Richter, Fridrich Nonnert, Sebastian 
Nonnert, Sebastian Brettner, Zachriaš Winckler a Melchior Schewerner, 
ako naši čestní občania, a jednoznačne sa  uzniesli písomne napísať isté ar-
tikuly, ktoré nám osobne predniesli, a požiadali nás, aby sme my, ako ich 
riadna vrchnosť, tieto napísané artikuly vzali na vedomie a potvrdili ich 
veľkou pečaťou mesta kvôli tomu, aby sa každý z nás a z našich potomkov 
musel podľa nich riadiť. Túto ich žiadosť, pretože každý je povinný podpo-
rovať všeobecnú čestnosť a rôzne cností, sme chceli s veľkorysosťou splniť, 
dali sme ich v tejto listine spísať a od slova do slova znejú takto:

1:- Po prvé schvaľujeme, že každý, kto sa tu chce stať cechovým majstrom, 
musí za prvé cech o to požiadať, a keď sa to stane, má predložiť majstrovský 
kus – totiž nádobu na pitie s prikrývkou (pokál) v takejto podobe, že corpus 
bude pozostávať z jedného kusa a nebude zletovaný z viacerých kusov, ale 
jedine sokel má byť urobený osobitne a na to sa má pripevniť noha corpusu 
a prikrývka. Ako druhý majstrovský kus má urobiť navrhnutý prsteň ur-
čeného obsahu a veľkosti. Ako tretí kus má vyrezať pečať s rúčkou a takýto 
majstrovský kúsok má urobiť vlastnoručne a nikto iný mu pri tom nesmie 
pomáhať. Pokiaľ sa dokáže, že mu niekto pomáhal, obaja sa majú vylúčiť 
z cechu. Na zhotovenie majstrovských kusov má mať čas tri mesiace, keď to 
ale v uvedenom termíne nedokončí, tak sa mu čas môže predlžiť alebo podľa 
poznatkov cechu má byť potrestaný! Striebro a zlato k tomu má dostať od 
cechu a cech má potom právo majstrovský kus predať. Pokiaľ mu cech ne-
dodá materiál, môže si svoj majstrovský kus predať sám.

2:- Potom ako vyhotoví majstrovský kus, má ho doniesť do cechu, aby ho 
mohli majstri prezrieť. Keď majstri vyslovia spokojnosť s prácou, ukončí 
sa to tým, že má pripraviť hostinu a do cechovej pokladnice zaplatiť dva du-
káty a získať mestské právo. Tak má právo ostať rok a deň a pracovať bez 
manželky, domu a dvora. Má predložiť rodný list a výučný list, ktorý získal 
za štyri roky práce. Ale keď by svoje remeslo počas štyroch rokov nebol 
vykonával, má sa snažiť to v tomto roku doplniť. Ak nie, bude mu remeslo 
odobraté, kým nepredloží výučný list. Ak by sa majstrovským kusom ne-
osvedčil, má sa mu povoliť, aby ho urobil v ďalšom roku. Ak s tým nebude sú-
hlasiť, má sa inde obzrieť a vandrovať. A ak by sa stalo, že tu býval rok a deň 
a chcel by svoju nápravu hľadať inde, čím by rok a deň vynechal, a chcel sa 
vrátiť a tu vykonávať remeslo, žiadame, aby predložil svoj rozlúčkový list, 
a aby získal mestské právo a vykonal všetko ako predtým, potom má mať 
remeslo voľné a môže pracovať.

3:- Ak by sa zlatnícky tovariš chcel oženiť s vdovou zlatníka alebo dcérou 
zlatníka, mal by byť oslobodený od polovice práce na majstrovskom kuse. 
Ako majstrovský kus má urobiť nádobu na pitie, pečať a prsteň – z nich sa 
mu vyberie, ktorý predmet má urobiť. Usporiadať hostinu však mu neodpus-
tia. Ak by mu manželka dala syna, ktorý by mal snahu naučiť sa remeslu, má 
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otec slobodu prijať ho, ak chce, a nemá mať žiadnu výnimku pri rokoch vý-
učby, ale majster má s ním zaobchádzať, ako s každým iným učňom. Potom, 
čo vykonal vandrovku a chcel by sa tu usadiť, má urobiť polovicu majstrov-
ského kusa a usporiadať hostinu. Ak by sa chcel usadiť v cudzine, má sa mu 
vydať výučný list, opatrený pečaťou cechu s tým, že je platný štyri roky.

4:- Ak niekto chce učiť remeslo cudzieho chlapca, ktorý nie je synom zlat-
níka, napriek tomu, že by bol synom zlatníčky a pochádza z cudziny, nemá 
sa vyučovať kratšie ako štyri roky. Ale syn majstra, ktorý by sa chcel vyu-
čiť mimo mesta, má mať tie isté práva, ako by sa učil u svojho otca, má mať 
možnosť sa zamestnať a byť slobodný. V prípade, že otec je starejším - cech-
majstrom, starejšieho majú všetci majstri jednomyseľne voliť a po voľbe ho 
majú predstaviť ctihodnej, múdrej rade mesta. Potom má dostať truhlicu 
s cechovými listinami a dokladmi o príjmoch a výdavkoch a s evidenciou ro-
kov vyučenia a vyslovenie zrelosti každého jedného - toto sa má zapísať do 
jednej knihy. Zmluvu s chlapcom a hostinu za chlapca - učňa má spolovice 
zaplatiť majster, u ktorého sa vyučil a polovicu má zaplatiť chlapec - učeň. 
Keď učeň ukončil svoju výučnú dobu, má pozvať zlatníkov a tovarišov k ne-
jakej pečienke, a tým mu aj budú uznané jeho výučné roky. A keby učeň 
nedokončil svoje učňovské roky alebo sa chcel učiť u iného majstra, má sa 
mu odpočítať doba, ktorú sa učil, ale nemá sa pripustiť k učeniu bez súhlasu 
majstra, u ktorého sa začal učiť.

5:- Ak u niekoho pracuje tovariš a keby chcel alebo bol prehovorený pra-
covať u iného počas dovolenky, nedele, alebo týždňa, toto nechceme u žiad-
neho v meste pripustiť do tej doby, kým neprekročí tri mesiace. Keď ale maj-
ster povolí tovarišovi v nedeľu alebo cez týždeň pracovať inde, môže to urobiť.

6:- Chceme sa stretávať všetci spolu každý štvrťrok, okrem prípadu, že sa 
stalo čosi nepredvídané. Ak by sa stala nejaká významná udalosť, treba zvolať 
všetkých príslušníkov cechu aj mimo pravidelného termínu a záležitosť spo-
ločne vyriešiť. Nezáleží to od toho, či sa to niekomu páči alebo nepáči, ale kaž-
dý, kto príde na kvartal, musí vložiť 4 denáre do pokladnice, a keď sa niekto 
nedostaví, a je doma, vtedy má zaplatiť pokutu 12 denárov a 1 libru vosku.

7:- V dôsledku toho, že cnostná rada mesta rozhodla, že máme mať službu 
žoldniera, či na bráne alebo na trhoch, chceme, aby to vykonával najmladší 
majster, a ak miesto seba získa niekoho iného, má sa mu dať plat z truhlice. 
A keď príde príslušný čas, má najmladší majster ísť k starejšiemu a od neho 
prevziať výbavu (nosili na túto službu osobitný odev aj zbraň) a po skončení 
služby má na tom istom mieste odovzdať brnenie, kde ho dostal. (Robili služ-
bu pre mesto ako dozorcovia.)

8:- Nikto nech nespracúva zlé striebro, ktoré má menší obsah ako 14 lotov 
podľa práva mnohých krajín. Starejší má k sebe prijať ešte jedného, ktorý 
bude kontrolovať striebro týmto spôsobom. Keď zlatník dokončil prácu až 
po zlatenie, tak má prácu pokiaľ váži pol marky a viacej, odniesť zástupco-
vi starejšieho, aby to prezrel a vyskúšal. Keď má práca obsah vyšší ako 14 
lotov, má starejší mesta dať značku (nabiť ju) a aj zlatník dáva svoje iniciál-
ky - čiže svoju majstrovskú značku. Keď ale skúška striebra nezodpovedá 
predpisom, majú mu to hodiť do tváre (materiál nemal dostatočnú kvalitu) 
a má byť preto potrestaný. Aj keď je práca vykonaná na jednu čiarku a je-
den štich (stich und strich), má zlatník za každú čiarku zložiť 1 denár.
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9:- Čo sa týka zlatníckych prác, ten, ktorý také niečo chce vo väčšej miere 
urobiť, má mu zlatník predložiť skúšku (predložiť na skúšku materiál). Robí 
sa to olovom, a vtedy sa potvrdí bezchybnosť výrobku. Čo sa týka odmeny za 
prácu, tá sa vyplatí po preskúšaní a po dohode so zlatníkom. Chceme, aby sa 
do zlata nevložilo žiadne sklo alebo drahokam, ani do prsteňa, či niečo po-
dobné. Ak by sa niečo také našlo, majú majstri právo urobiť do toho zárez na 
znak aj do falošných dukátov a mincí urobiť rez ako značku.

10:- Chceme, aby dvaja, starejší a iný majster počas troch alebo štyroch 
týždňov obišli obchody, alebo miesta, kde sa pracuje a musia strieborné ná-
doby prekontrolovať, pokiaľ by to nedodržiavali, nemožno žiadneho z reme-
selníkov trestať.

11:- Chceme podľa starého zvyku, čo sa týka zlej alebo pokrivenej, aby 
sa od nesingu (pravdepodobne miera váha či objemu) platilo 6 denárov, pri 
presnej práci od nesingu 5 denárov. Čo sa týka dvorských pohárov alebo 
ináč silnejšej práce pri trhoch, za vykonanú prácu pri trhoch 2 zlaté mince. 
Čo sa týka mís a tanierov za prácu 1 zlatý a 50 denárov, čo sa týka práce pri 
vyrytí pečate, prsteňov a strieborných klenotov, alebo keď ide o menšie prá-
ce, má sa z toho zobrať machlon (nejaká odmena) podľa dohody. A ak niekto 
zoberie za prácu menej, ako sa dohodlo, má rozdiel zaplatiť ako pokutu. 

12:- Chceme, aby nikto neodobral prácu inému alebo za ňu menej žiadal 
pre to, aby on prácu dostal. Keď to vyjde najavo, má sa potrestať. A keby sa 
zlatník chcel usadiť v 13 mestách (myslí sa mestá zálohované Poľsku) alebo 
v inom meste, nemá sa u neho uznať žiaden tovariš, ani jeho vlastné deti sa 
v meste nemajú podporovať.

13:- Považujeme za dobré, že keď sa cudzí zlatník zúčastní na výročnom 
trhu, aby starejší jeho prácu prezreli a ak vyhovuje, môže ju predávať, ak 
nie, predávať sa mu zakáže.

14:- Čo sa týka pozlátenia mosadznej práce, to sa má zakázať, ide o prí-
vesky, náramky, prstene pozlátené, klenoty, reťaze, opasky, čepele nožov. 
Pripúšťame len mosadzné ihly, ktoré nosia valasi.

Keďže však pod slnkom nič nemôže večne trvať okrem Božieho slova, 
a podľa príslovia doba nosí so sebou ruže, a časom sa mnohé veci menia, člo-
vek sa musí naučiť prispôsobiť dobe, ak sa nechce znemožniť. Preto nechce-
me našim potomkom nič zakázať alebo ich ukrátiť, aby počas doby nemali 
možnosť zmeniť tieto artikuly podľa požiadaviek doby, dali sme tento list 
potvrdiť podľa žiadosti a vôle našich zlatníkov veľkou pečaťou mesta, ale 
s horeuvedenými podmienkami.

Dané v Levoči 29. apríla v roku po narodení Ježiša Krista 1575. 353

Zlatníci tohto starého kráľovského slobodného mesta Levoča boli už od začiatku 
15. storočia často spomínaní, no predsa utvorili svoj cech pomerne neskoro opro  
iným mestám. Základ položili na tom, že stredoveké „Bratstvo Božieho Tela“, v ktorom 
boli členmi zlatníci, ktorí často v ňom zohrávali vedúcu úlohu, zotrvali v bratstve až do 
druhej polovice 16. storočia. Do tej doby sa riadili podľa spišského zákonníka „Zipser 
Willkühr“, kde sa píše už od 14. storočia pre zlatníkov okrem iného aj o stupni kvality 
zlia ny a o používaní značiek na svojich výrobkoch. Tieto predpisy prísne zachovávali. 
Dá sa síce predpokladať, že už pred vznikom cechu okrem majstrovskej značky potre-
bovali aj overovaciu cechovú značku, lebo v jednom košickom procese, keď sa saský 
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vyjednávač opýtal levočského majstra z roku 1557, čo bolo daným sporom, bol ním 
fakt, že nevidel žiaden znak, poukazujúci na kvalitu materiálu. Prvé cechové ar kuly 
z roku 1575 to prikazujú. Tieto ar kuly s cechovou truhlicou a všetkými cechovými 
lis nami po veľkom požiari 22. augusta 1747, pri ktorom prišiel o život vtedajší sta-
rejší, boli zničené. Cechové ar kuly po tomto nešťas  boli obnovené, a ež aj nový 
cechový protokol priložený, kde sú eto poznatky napísané. Tento cechový protokol 
viedli do roku 1871. Z polovice 18. storočia pochádza cechová truhlica, ktorá je dnes 
uložená v múzeu v Levoči.

Napriek chýbajúcim skorším cechovým lis nám možno z dátumov kroník, z ma-
trík evanjelikov (1625) a rukopisov mestského archívu zis ť, že zlatníkov v roku 1542 
bolo 6, v roku 1666 ich bolo 7. Po obliehaní Levoče cisárskymi vojskami v 1709 ich 
pracovalo v meste 10, ale po morovej nákaze v roku 1711 bol tu už jediný zlatník. 
V roku 1715 sú už traja, 1732 siedmi, 1763 ôsmi, 1810 pia  a roku 1828 štyria zlat-
nícki majstri.

Overovacou cechovou značkou zlatníkov Levoče bol dvojitý kríž, už v 14. storočí 
na pečiatke „Univesitas Saxonum de Scepus“ sa vyskytuje. V erbe mesta Levoča už 
v roku 1270 je dvojitý kríž a z oboch strán stojace levy. V roku 1600 a 1780 vidieť 
ako na cechovej peča  vedľa dvojitého kríža sú aj písmena C L (Civitas Leutschovia). 
(mesto Levoča)

Niektoré majstrovské značky levočských zlatníkov ponúkajú veľmi zaujímavé prí-
klady o tom, že niektorý zlatník si 
vybral celkom záhadný znak, ktorý 
predsa možno rozlúš ť. Tak sa javí 
znak majstra činného od 1660, ktorý 
použil hneď tri znaky, ktoré sa na prvý 
pohľad zdajú nerozlúš teľné. Potre-
buje znak, ktorý je z pia ch bodov 
a dvoch šikmých čiar. Keďže vieme, že 
jeden z vtedy žijúcich zlatníkov Pau-
lus Kramer patril do šľach ckej levoč-
skej rodiny Kramer, v ktorých erbe je 
štvorlístková ruža položená na dvoch 
šikmých trámoch, tento znak už ne-
bol viac hádankou.

V ďalších dvoch prípadoch sa vy-
skytuje domáca značka pozostáva-
júca z troch trojuholníkov. Tu sa ale 
v značke z neskoršieho výrobku vy-
skytuje písmeno A. Môžeme konštatovať, že obe značky musia patriť takým zlatní-
kom, ktorí sú z tej istej rodiny. Krstné meno mladšieho musí začínať písmenom A pri-
čom  on pracoval v rovnakom čase ako starší zlatník. (Teda rozšírenie domácej značky 
bolo zbytočné). Takých zlatníkov vidíme v Erhardovi Wüstemannovi pracujúcom do 
roku 1667 a v jeho synovi Aronovi, ktorý sa od 1662 stal zlatníkom. Vieme ešte, že 

Peča dlo zlatníkov z Levoče - SNM
Spišské múzeum v Levoči        *F2
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iní vtedy činní zlatníci mali také majstrovské značky, ktorých písmená sa zhodujú so 
začiatočnými písmenami ich mien, môžeme eto záhadné značky pokojne prijať s ta-
kým vysvetlením.354

19.3 Zápisnica zlatníckeho cechu z Levoče z roku 1747
(obnovená po požiari v roku 1747)

Keď dňa 22. augusta 1747 Božím dopustením a trestom naše biedne mesto Levoča 
postihol veľmi ničivý a hrozný oheň, pri ktorom bolo zničených viac ako 300 domov 
a s nimi boli poškodené aj kostoly, veža, zvonica, radnica, atď., tiež aj iní páni meš-
ťania a obyvatelia tohto mesta, i náš bývalý pán starejší, dobrý, úctivý umelec Elias 
Lang spolu so svojou manželkou, sa vo svojom dome úboho zadusil a uhorel. V tomto 
dome zhorela aj naša cechová truhlica, v ktorej boli predovšetkým privilégiá, listy a iné 
doklady opatrované, oheň úplne zničil. Keď sme sa chceli čestne správať pri zachovaní 
disciplíny a poriadku, pri udržaní si našich práv a spravodlivosti pre nás a našich 
potomkov, preto sme opätovne všetci súčasníci požiadali mestský magistrát o vypísanie 
našich artikul z mestských kníh, aby sme vedeli taxu zvlášť určiť a rozriešiť, preto sme 
sa roku 1748 všetci zišli a mysleli aj na našich potomkov, nech nás najvyšší Boh vo 
svojej milosti chráni a tiež vo svojej otcovskej dobrote a milosrdenstve sprevádza, aby 
ako terajšie nešťastie nás a našich potomkov už nepostihlo. A pretože nik z nás všetko 
nevie, čo v týchto uhorených knihách a listoch bolo zaznamenané, a čo obsahovali, chceme  
podľa možnosti usilovne uvažovať, čo bolo pred nami a tiež v našom čase, v našom le-
vočskom cechu vyrokované a uzatvorené, k pravidlám pre nás a našich potomkov chceme 
zaznačiť a zanechať, preto chceme nasledujúce riadky tohto nášho protokolu zazname-
nať.

Títo páni majstri, ktorí v predchádzajúcom roku nové artikuly od váženého magis-
trátu získali a napísali, sú nasledujúci, ako:
Pán Johann Szilassy – zlatník, cechmajster,
Pán Elias Bernhard Kreichl – prísediaci,
Pán Paul Löw,
Pán Daniel Finck,
Pán Michael Eusebius Haendel,
Pán Johann Kaynaar. 

Bože, žehnaj všetky naše činy a podnikania na česť Tvojho svätého mena, nám 
i našim potomkom k väčšej sláve a porozumeniu, aby sme všetky naše schôdzky v láske, 
priateľstve a jednote mohli vykonávať.

27. augusta 1711 pán Elias Bernhardt Kreichl úctivo vyhľadal vtedajšieho pána 
starejšieho Andreasa Reuthera a požiadal, aby mohol zhotoviť majstrovský kus, ako 
vyžadujú artikuly. Podľa svojho slova obstál a zaplatil bežné výdavky. V tom čase 
pán Andreas Reuther bol po morovej epidémii jediným zlatníkom v meste; tak bol na 
príhovor dvoch pánov mestského úradu ako sprostredkovateľov, prijatý Elias Berhnard 
Kreichl za zlatníckeho majstra.

7. novembra 1711 prijal pán Elias Bernhardt Kreichel ako zlatníckeho učňa, ktorý 
sa volal Joseph Gastör na 5 rokov učenia pri slávnom levočskom cechu. 
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7. februára 1715 pán Elias Bernahardt Kreichel zasa prijal učňa Michaela 
Fischera na 5 rokov učenia za zlatníka.

Roku 1717 mal sa pán Christian Alauda patričným spôsobom prihlásiť pri le-
vočskom cechu, keď vtedajším pánom starejším bol Andreas Reuther a po zaplatení 
náležitého poplatku bol prijatý.

Roku 1718 pán Elias Lang, v čase keď bol Andreas Reuther starejším bol tiež 
prijatý do cechu zlatníkov. 

29. augusta 1719 stal sa zlatníkom Paul Löw, v čase keď Elias Bernhardt 
Kreichl bol starejším.

Roku 1720 prijal pán Christian Alauda učňa Johanna Meltzella na 5 rokov 
učenia za zlatníka, pochádzajúceho z Eppowits.

Roku 1721 pán Daniel Finck bol prijatý do cechu, v čase keď pán Elias Bern-
hardt Kreichl bol starejším.

Roku 1722 prijal pán Daniel Finck učňa Samuela Bartzy na 6 rokov učenia za zlatníka.
Roku 1724 prijal pán Paul Löw učňa Johanna Herlicha na 5 rokov učenia za zlatníka.
Roku 1725 zasa prijal pán Paul Löw učňa Johanna Reuthera na 5 rokov učenia 

za zlatníka. 
Roku 1728 prijal pán Paul Löw učňa Zachariasa Kaysera na 6 rokov učenia za 

zlatníka.
21. marca 1729 bol prijatý do cechu Johannes Szilassy, v tom čase keď bol pán 

Elias Lang starejším.
Roku 1730 prijal pán Daniel Finck učňa Johannesa Kaysera na 5 rokov.
13. februára 1733 bol prijatý do cechu Eusebius Michael Haendel, v čase keď 

pán Elias Lang bol starejším.
9. júla 1737 prijal pán Eusebius Michael Händel, učňa Daniela Mischke na 6 

rokov učenia za zlatníka.
Roku 1737 prijal pán Elias Lang svojho syna – volal sa Elias Lang na 5 rokov 

učenia za zlatníka.
Roku 1739 prijal pán Paul Löw za učňa Christopha Millera na 6 rokov učenia 

za zlatníka. 
Roku 1740 prijal pán Paul Löw svojho syna na 5 rokov učenia za zlatníka – vo-

lal sa Paul Löw. 
27. januára 1740 pán Elias Bernhardt Kreichel prijal svojho syna - volal sa 

Johann Augustin Kreichel, na 4 roky učenia za zlatníka.
Od 7. novembra 1711 do 27. januára 1744 boli všetci učni, uvedení v starom 

protokole slobodne vypovedaní - čiže obstáli a dostali výučné listy po ukončení svojich 
učňovských rokov. 

14. júla 1744 pán Elias Bernhard Kreichel mal opäť svojho druhého syna Fridri-
cha Hiob Kreichela prijať na 4 roky učenia za zlatníka.

27. novembra 1746 bol prijatý do cechu zlatníkov pán Johannes Kaynaar v čase 
keď pán Elias Lang bol starejším.

3. augusta 1747 prijal pán Johannes Szilassy učňa: Johann Bernhard Liedeman 
bol učňom 6 rokov.
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11. novembra 1747 prijal pán Johannes Kaynaar učňa, ktorý sa volal Adam 
Nathanael Rosner, na 5 rokov učenia za zlatníka.

17. júla 1748 bol syn pána Eliasa Bernhardta Kreichela, Friedrich Hiob Kreichl 
pri novo zvolenom starejšom, ktorým bol Johann Szilassy slobodne vypovedaný čiže ob-
stál a dostal učňovský list, a všetko zaplatil, za opateru slávneho cechu a jeho dvoch 
pánov mešťanov ako pána Johannesa Kleina a pána Josepha Alandu.

9. februára 1750 prijal pán Michael Eusebius Haendel svojho najstaršieho syna: 
volal sa Johann David Haendel, na učenie za zlatníka na 6 rokov.

8. februára 1751 mal pán Elias Bernhardt Kreichel jeden z členov spomedzi nás, 
levočského cechu, priateľským spôsobom požiadať svojho pána starejšieho o prijatie 
svojho syna Fridricha Hiob Kreichla. Pretože bol synom zlatníka, mal isté privilégiá, 
a to majstrovský kus odovzdať a zaplatiť iba polovicu poplatku, ako to predpisovali 
artikuly. Časť zlata, ako aj tvrdý toliar hneď ako zaplatil, milý Boh nech mu udelí 
svoju milosť, aby sa nakoniec tešil všeobecnej úcte. 

5. mája 1751 bol pán Fridrich Hiob Kreichl pri vyhotovení polovice majstrovské-
ho kusu podľa svojho slobodného výberu, ktorým sa preukázal pred levočským cechom, 
a s ktorým cech súhlasil, pri tej príležitosti mal tiež zvyčajne tvrdým toliarom zaplatiť 
náklady na zlato podľa našich artikul a aj všetko k obedu. 

12. októbra 1752 bol syn ctihodného pána Samuela Rosnera, Adam Nathanael pri 
riadnej schôdzi v prítomnosti mešťanov Titl. pána Caspara Frühauffa a pána Johana 
Frühwirtha slobodne vypovedaný, čiže obstál a dostal výučný list, pritom aj všetko za-
platil.  

Pán Johann Szilassy, syna Titl. Johanna Bernhardta Liedemanna, Johann Bern-
hardt Liedemann, v prítomnosti slávneho cechu a Titl. pánov mešťanov, ako aj vzácneho 
pána Mattheo Pietschke a Titl. pána Sigmunda Wachsmanna, riadnym spôsobom po 
prekonaných rokoch a síce po predložení diela, ihneď do truhlice uložili zvyšok striebra, 
slobodne prepustil - vystavil učňovský list,  pričom ten všetko vyplatil. Tak sa stalo 
v Levoči 7. júna 1753.

10. januára 1754 prijal pán Johann Szilassy učňa, volal sa Johann Jacob Oster-
lamm, na 6 rokov učenia za zlatníka.

26. februára 1754 prijal pán Johannes Kaynaar za učňa Zachariasa Kraussa, na 
5 rokov učenia za zlatníka.

Slobodne bol vypovedaný, čiže obstál a dostal výučný list Johann David Händel, 
syn pána Eusebia Michaela Händela v prítomnosti slávneho cechu a Titl. pána mešťa-
na Caspara Frühauffa a  odchádzajúceho iného mešťana, v prítomnosti pána Andreasa 
Osterlamma riadnym spôsobom po prekonaných 6 rokov a síce po ktorých predstavil 
diela, ihneď bol do truhlice uložený zvyšok striebra a pritom všetko zaplatil. Tak sa 
stalo v Levoči 18. júla 1755.

8. júla 1758 bol pán Johann Bernhard Liedemann do nášho levočského cechu inkor-
portovaný. Stalo sa to na základe istej podmienky, ktorú pred nami napísal a podpísal, 
a ktorej kópia je uložená v našej truhlici, že zaplatí iba polovicu poplatku – zo 70 
zlatých 35 rýn. zlatých len preto, že sa usadí v Spišskej Novej Vsi. Ak by to zmenil 
a prišiel bývať a pracovať do Levoče, tak by zaplatil celú sumu.
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Pán Johann Kaynaar, syna pána Zachariasa Kraussa, Zacharias Krauss v prí-
tomnosti slávneho cechu a pánov mešťanov ako pána Eliasa Bernhardta Kreichela 
a pána Dávida Wilhelma Rotha riadnym spôsobom po 5 prekonaných rokoch, hneď po 
predložených dielach, do truhlice uložili zvyšok striebra, bol slobodne vypovedaný čiže 
dostal výučný list, a pritom všetko vyplatil. Tak sa stalo v Levoči 1. marca 1759.

Pán Johann Szilassy, syna pána Andreasa Osterlama, Johanna Jacoba Osterla-
ma v prítomnosti slávneho cechu a pánov mešťanov, ako pán Gottfried Frey a pán 
Frantz Kollar riadnym spôsobom po prekonaných učňovských rokoch, hneď po pred-
ložených dielach a do truhlice vrátil zvyšok vyžiadaného striebra, bol slobodne vypo-
vedaný, čiže dostal výučný list, a pritom všetko vyplatil, tak sa stalo v Levoči 22. 
marca 1759.

Pán Johann Szilassy, Titl. pánu Johann Bernhardt Liedemannovi, jeho syna Jo-
hann Bernhard Liedemann, v prítomnosti slávneho cechu a Titl. pánu mešťanovi, ako 
vzácnemu rodákovi pánovi Matheo Pielschke a Titl. pánovi Sigmundovi Wachsman-
novi, riadnym spôsobom po prekonaných 6 rokoch, ako potom síce predložil diela, ktoré 
hneď do truhlice položil, bol slobodne vypovedaný, čiže dostal výučný list. Tak sa stalo 
v Levoči v máji roku 1759. A pritom všetko bolo zaplatené.

7. júla 1760 predstavil pán Pavol Löw, člen nášho cechu, svojho pána syna Pavla 
Löwa, nášmu levočskému cechu a požiadal o jeho prijatie po jednom roku ako zlat-
níckeho syna. Ako obyčajne musel zaplatiť polovicu všetkých poplatkov, ako prikazoval 
poriadok a bol prijatý za člena cechu.

11. júla 1760 vdova pani Mária po Eusebiovi Michalovi Haendelovi zlatníkovi, 
predstavila nášmu levočskému cechu svojho syna Johanna Davida Haendela a žiadala 
prijať ho ako zlatníckeho syna, a to síce na také umenie, že podľa vlastného výberu 
zhotoví polovicu majstrovského kusa, a aj iné poplatky musí zaplatiť. Všetko podľa 
poriadku naraz vyplatil.

1. októbra 1761 mal pán Johann Daniel Szakmary práve v čase, keď naše privilé-
giá tunajšieho levočského cechu boli najvyšším kráľovským príkazom vyžiadané a nachá-
dzali sa na radnici, sa uchádzal jeho syn o prijatie. Zdržiaval sa pôvodne v Kežmarku, 
celé 4 roky. Sprostredkovaním levočského magistrátu priateľsky sa pokonal a potom 
všetko náležite zaplatil.

21. januára 1762 prijal pán Johann Daniel Szakmary učňa, volal sa Johann 
Christian Haendel, na 5 rokov.

7. júna 1762 prijal Johann Bernhardt Liedemann učňa, volal sa Johann Jacob 
Adamy na 6 rokov vrátane od 1. apríla tohto plynúceho roku.

Po štyroch rokoch, v auguste 1762 sa Johann Bernhard Liedemann rozhodol usadiť 
v Levoči, podľa dohovoru svoj kontrakt 35 zlatých zaplatí, ale medzitým od J.K.K. 
apoštolského majestátu došli nové cechové nariadenia, že v cechu zaplatí len 17,50 
zlatých. To sa páčilo pánu Liedemannovi a s tým súhlasili aj naši cechoví majstri, 
zaplatil totiž 17,50 zlatých a podľa správnosti  predchádzajúci kontrakt bol zrušený.

9. októbra 1762 prijal pán Johann Szilasy učňa Michaela Schöpsy zo Sp. Novej 
Vsi (Iglo) na 6 rokov. Od mesiaca október tohto plynúceho roku zarátane.

23. marca 1764 keď za prítomnosti titl. jednej levočskej deputácie, vedenej pánom 
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Casparom Frühauptom a pánom Franciscom Castorim riešili spor s pánom Haendelom 
a pánom Szakmarym, ktorý levočská deputácia priaznivo vyriešila tým, že so súhlasom 
vysokocteného pána richtára ich zbavila všetkých služieb v tomto meste, služby predostre-
té, a tak priaznivo sprostredkované, že obaja páni pri našom cechu uzavreli alternatívny 
obchod, ale pri predošlom cechu podľa protokolu mali zotrvať. Rozhodnutie malo pri 
súčasnom stave v meste umožniť službu, ale nie ďalej ju predĺžiť, aby v budúcnosti 
podobne nepatrné konsekvencie alebo postupy sa nevyskytli. Po vynesení rozhodnutia ho 
Titl. levočská deputácia prítomným pánom po našom potvrdení doručila podpísať. Predo 
mnou Casparo Frühaupt deputovaný senátor a Francisco Castori, deputovaný senátor.

29. októbra 1764 riešil sa problém. Pán Johann Bernhard Liedemann prijal 9. 
júna 1762 na učenie mladého Johanna Jacoba Adamyho, neskôr sa tento učeň nesprá-
val podľa pravidiel, spreneveril sa svojmu pánovi učiteľovi k veľkej škode, tiež žiadnu 
nápravu k lepšiemu neučinil, opätovne sme sa zhromaždili a niekoľkými ranami palicou 
ho potrestali a bol prepustený.

21. augusta 1765 prišiel k pánovi Johannovi Bernhardovi Liedemannovi sa učiť za 
zlatníka Paulus Sontag pochádzajúci z Kežmarku, syn pána Johanna Sontaga. Podľa 
dohovoru uzatvoril kontrakt na 6 rokov učenia a síce od 24. apríla hore uvedeného roku 
počítajúc.

Pán Johann Daniel Szakmary, slobodne vypovedal – čiže vydal výučný list pre 
najmladšieho syna pani Márie Eusebia Mendelina, Johanna Christiana Haendla, 
v prítomnosti slávneho cechu a pánov mešťanov ako pána Johanna Caspara Frühauffa 
a pána Martina Kellera riadnym spôsobom po prekonaných učňovských rokoch, hneď 
po predložení diela a do truhlice vrátil zvyšok striebra, a pritom všetko zaplatil, tak sa 
stalo v Levoči 11. novembra 1766.

Pán Johann Szilassy svojho učňa Michaela Szöpscha zo Sp. Novej Vsi v prítom-
nosti svojho slávneho cechu po prekonaných učňovských rokoch a po predložení diela do 
truhlice vrátil zvyšok striebra, slobodne vypovedal, čiže vydal mu výučný list, a pritom 
všetko vyplatil. Tak sa stalo v Levoči 3. augusta 1767.

7. septembra 1767 prišiel k pánovi Johannovi Szilassymu na učenie mladý Johann 
Kolbenheyer, syn pána Samuela Kolbenheyera odtiaľ pochádzajúceho. Dohoda bola na 
6 rokov, prihlásený a zapísaný v prítomnosti slávneho levočského cechu a podľa dohovo-
ru vystavil kontrakt a podpísal pán mešťan. 

29. januára 1770 prišiel k pánovi Johann Bernhard Liedemannovi na učenie Da-
vid Fichtelmann pochádzajúci zo Sp. Soboty, syn Johanna Christopha Fichtelmanna. 
Podľa dohovoru na 7 rokov a síce od 24. apríla 1769 počítajúc.

Pán Johann Bernhardt Liedemann v prítomnosti pána Paula Nehrera a pána 
Martina Kraussa, za neprítomnosti Titl. pána doktora Pfistersa ako významného 
mešťana, slobodne vypovedal Paula Sontaga, čiže odovzdal mu výučný list, synovi šľa-
chetného pána Johanna Sontaga, pochádzajúceho z Kežmarku so súhlasom slávneho le-
vočského cechu, po skutočne naplnení doby učenia a predložení diela, a do truhlice uložil 
2 prstene, pritom všetko zaplatil. Tak sa stalo v Levoči 22. mája 1770.

Roku 1770 prišiel k pánu Johann Daniel Szakmárymu na učenie mladý Johann 
Daniel Sontag, Titl. syn vdovy po pánu Johannovi Sontatgovi, rod. Gutzwinklinovej, 
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podľa dohovoru uzatvorili kontrakt na 5 rokov, povinnosti tohto plynúceho roku sa za-
počítavali.

Potom, ako 24. apríla 1769 prišiel k pánu Johannovi Bernhardtovi Liedemannovi 
mladý David Fichtelmann, pochádzajúci zo Sp. Soboty na 7 rokov učenia. On však 
po čase stal sa neverný, začal páchať ešte iné zlé činy, a preto k tomu jeho pán nemal 
námietky, aby ho prepustil, lebo mal aj slabo zvládnuté úlohy a chýbali mu prirodzené 
schopnosti k umeleckému remeslu, v učení dosahoval len nepatrný pokrok. Prihodilo sa 
ešte, že pred pol rokom udrel ho do pravého ramena a od toho času, žiaľ, stal sa ne-
schopný. Pri takto zle zbehnutých okolnostiach, jeho rodičia od majstra ho vzali preč. 
Jeho otec Johann Christoph Fichtelmann sám požiadal o jeho prepustenie, aby sa mohol 
postarať o lepšiu budúcnosť pre svojho syna a vyučil sa inému, ľahšiemu remeslu. Maj-
ster s ohľadom na budúce blaho učňa, ochotne ho prepustil, ako aj slávny cech nerobil 
mu žiadne prekážky; v takej situácii iné remeslo sa mohol začať učiť, čo bolo pre nás 
lepšie, ako keby sa mal vrátiť k nášmu remeslu. Levoča, 31. júla 1772. 

Pán Johann Szilassy prijal na učenie mladého Johanna Kolbenheyera, syna ctihod-
ného Samuela Kolbenheyera, po slávnom dovršení učňovskej doby v prítomnosti Titl. 
pána Samuela Scherffela vtedajšíeho mestského sudcu, ako riadneho mešťana po zložení 
skúšky svojej usilovnosti, tiež uložil do truhlice strieborné dielo, a zaplatení poplatkov, 
so súhlasom slávneho cechu bol slobodne vypovedaný, čiže dostal výučný list. Levoča 28. 
septembra 1773.

Pán Johann Daniel Szakmáry prijal na učenie mladého Daniela Sontaga, syna 
ctihodného pána Johanna Sontaga z Kežmarku, po slávnom dovŕšení doby učenia, 
v neprítomnosti Titl. pána ručiteľa, ktorého si v Kežmarku našiel, po zloženej skúšky 
z usilovnosti, tiež do truhlice uložili zvyšok striebra a zaplatení poplatkov, so súhla-
som slávneho cechu bol slobodne vypovedaný - dostal výučný list. Levoča, 30. júna 
1775.

1. mája 1776 prišiel k pánovi Danielovi Szakmárymu na učenie mladý Johann 
Samuel Stephanotzig, syn veľkodušného pána Sigmunda Stephanotziga, ktorý bol zlat-
níkom pracujúcim so striebrom v Sp. Novej Vsi. Dohodli sa na 4 roky, od 9. júla 
1775 počítajúc, bol prijatý. Dôvod, prečo len na 4 roky učenia sa podpísal je, že on už 
1 rok sa učil pri veľkodušnom pánovi Georgovi Molnárovi v Rožňave. Po prinavrátení 
do Levoče, vystavil kontrakt tunajší spomenutý pán Daniel Szakmáry tak, že ten čas 
mu započítal k dobru a dobrovoľne uzatvoril.

21. júla 1779 pán Johann Kiray hlásil sa o prijatie do nášho cechu, a tu sa 
dohodol na majstrovskom roku a tiež na sume, že všetko zaplatí a zhotoví majstrovský 
kus. Preto bol pán Johann Kiray, ako člen do nášho cechu, prijatý.

6. mája 1782 sa zapáčilo Pánovi nad životom a smrťou, nášho od roku 1747 dô-
stojného starejšieho pána Johanna Szilassyho z tejto časnosti povolať, to bolo po jeho 
ťažkých desiatich ukončených mesiacov, truhlica bola prenesená k vtedajšiemu starejšiemu 
pánovi Johannovi Bernhardovi Liedemannovi so všetkým, čo sa vnútri nachádzalo. 21. 
toho istého mesiaca vtedajší členovia nášho cechu sa zhromaždili a jednomyseľne zvolili 
za starejšieho pána Johanna Bernharda Liedemanna, a podľa veku ustanovili pána 
Paula Löwa za jeho zástupcu a podľa zvyku mu odovzdali kľúč. Pri tejto príležitosti 
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bol namiesto pána Löwa ustanovený za pisára cechu pán Johann David Haendel.
Roku 1783, keď sa pán Johann Kolbenhayer k nášmu cechu hlásil a majstrovské 

kusy zhotovené zo zlata a striebra odovzdal, strieborný pozlátený kalich ako aj prsteň 
s Jeho majestátom kráľovským portrétom uprostred, okolo neho s korunou a vencom vy-
zdobil. Toto podľa predpisu bratstva predložil, ale pretože nebolo všetko úplne ukončené, 
mal síce 3 dukáty alebo fl12 kr. 54 spolu doplatiť. Kôpku zlata položil a nakoľko 
svoje potvrdené miesto pri našom cechu už mal, ak chcel ešte aj bývať v našom meste, 
musel ešte ďalšie 3 dukáty doplatiť, urobil prehlásenie a po porade všetkých bol prijatý 
za člena nášho cechu.

Pán Johann Daniel Szakmáry svojho syna Johanna Samuela po slávnom dovŕšení 
učenia a po zložení skúšky jeho usilovnosti, tiež do truhlice uložili zostávajúce striebro 
a zaplatil poplatky, následne bol so súhlasom slávneho cechu, slobodne vypovedaný, čiže 
dostal výučný list. Levoča, 18. marca 1785 roku.

10. októbra 1792 sa prihlásil do nášho cechu pán Johann Samuel Szakmary, ako 
člen súčasného zlatníckeho cechu bol prijatý, bolo mu však prikázané, podľa poriadku, 
aby urobil primeranú časť majstrovského kusa, s čím ochotne súhlasil, z našej strany 
neboli námietky a tiež k jeho cti patrí, že bez ťažkosti túto povinnosť podľa súčasných 
artikulov splnil. 

Dňa 10. októbra 1792 sa hlásil Carl Unger druhýkrát.
V marci 1793 zomrel náš pán starejší Pavol Löw, ktorému prajeme pokoj a slávne 

vzkriesenie. Po tejto udalosti bol nami jednomyseľne pán Johann Daniel Szakmary ako 
starejší medzi nami za predstaveného vybraný, počas jeho funkcie sa prihodili nasledu-
júce udalosti.

21. apríla 1793 mal pán Johann Samuel Szakmary prijatie do cechu dovŕšiť 
tým, že nášmu spoločenstvu predloží svoj zhotovený majstrovský kus z 10. októbra roku 
1792.

6. marca 1794 doložil krstný list, zaplatil polovicu patričného poplatku 7 Kr 30, 
pretože bol kolegov syn (Johann Daniel Szakmary bol otec), stalo sa však čosi nepred-
vídané a obsadiť miesto za daných okolnosti mu nebolo dovolené. 

17. augusta 1795 sa prihlásil a predložil svoj majstrovský kus pán Jacob Kalix, 
vyformoval kanvicu na kávu, ktorá bola členmi cechu prijatá, potom čo vystrojil hos-
tinu pre členov cechu a zaplatil poplatky, bol prijatý za majstra. Ostatní členovia mu 
vinšovali v ďalšom podnikaní šťastie a požehnanie.

25. februára 1800 Matthias Raab stal sa učňom u pána Johanna Kiray, a mal 
sa vyučiť následne remeslo. Potom ako uzatvoril kontrakt na 7 rokov učenia, jeho pani 
matka sa dostala do sporu s pánom Kirayom, požiadala slávny cech o skrátenie toho 
času o dva roky, jeho učiteľ pre konečný pokoj a s ohľadom na jeho prednosti s tým 
súhlasil, že tento prípad sa na žiaden pád nesmie v budúcnosti zopakovať. Bože žehnaj 
jeho postup, lepšie je urobiť ho šťastným mužom.

Roku 1800 Michael Friedrich, nevlastný syn pána Josepha Brisonty, bol prijatý 
na učenie pri tunajšom slávnom zlatníckom a strieborníckom cechu ako učeň a to pri 
pánovi Johann Kolbenheyerovi pod dole uvedenými podmienkami. Základný kontrakt 
s miernymi podmienkami vyjednal. Spomínaný mladý Michael Friedrich sa jeden 
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rok učil s tým, že už predtým bol v Budine, kde sa pri pánovi Hubertovi učil 3 roky, 
pri pánovi Kolbenheyerovi bol predtým jeden rok, ktorému všetko toto len s dovolením 
a dôslednosťou tunajší slávny magistrát umožnil. Dátum 2. júla.

20. júla 1800 bol prijatý na 7 rokov učenia ako učeň Elias Kehler, syn pána 
Paula Kehlera, pri tunajšom zlatníckom a strieborníckom cechu, pod vedením pána Jo-
hanna Daniel Szakmáryho, a síce pod podmienkou, ako to priložený kontrakt určuje.

24. júna 1801 bol Michael Fridrich učňom pri pánovi Johannovi Kolbenheyerovi, 
po naplnení učňovského času, tiež do truhlice bolo uložené zvyšné striebro, a vyplatením 
poplatkov bol so súhlasom slávneho cechu slobodne vypovedaný - dostal výučný list.

20. júla 1801 bol Christian Raab, syn pani Kataríny Raabovej, pri tunajšom 
slávnom striebornom a zlatníckom cechu ako učeň prijatý, a síce pri pánovi Johanovi 
Kolbenheyerovi na 5 rokov učenia, a to pod takou podmienkou, ako určuje priložený 
kontrakt.

11. októbra 1801 pán starejší levočského cechu Johann Daniel Szakmary, zhro-
maždeným členom predstavil a poctil pána syna Daniela Szakmaryho ako prihláseného 
majstra, ktorý môže byť prijatý. Počas dlhého času, až si vykonal celkovo služobnú 
cestu, (vandrovku) a urobil majstrovský kus, Daniel Szakmary junior sedel  pokojne, 
pretože bol synom starejšieho a dlhé omeškanie bolo zavinené účasťou na francúzskej voj-
ne, kde strávil skoro 5 rokov. Z týchto skutočných dôvodov vysvetlených pred levočským 
cechom bol prijatý za majstra cechu.

19. októbra 1801 znova sa tuná pred niekoľkými týždňami hlásil pán Carl Unger, 
jeho zlý nákres hladkého kalicha ako majstrovský kus neprijali, lebo taký kus aj dobrý 
učeň vie zhotoviť. On sa však bránil, že zlý nákres kalichovej čaše zavinili nevhodné ná-
stroje, ale levočský magistrát toto skutočne požadoval a nás až do tohto času požiadal, 
aby z troch zlých nákresov nám predložil jeden na výber a jemu nechali majstrovský 
kus znova urobiť, tak to vyplývalo z artikulov. My sme tiež vybrali ten istý nákres na 
zhotovenie majstrovského kusu, a zverili ho do opatery majstra Jacoba Kalixa. Jacob 
Kalix ako mu to poriadok dovoľoval, žiadal, žeby mal kus lepšie urobiť a toto opatrenie 
levočský magistrát prijal a my sme podľa počutého príkazu od neho kresliacu skúšku 
nepožadovali.

24. októbra 1801 bol Stephan Ludwig Bene, pri tunajšom zlatníckom a strieborníc-
kom cechu ako učeň prijatý, pri pánovi Johann Kiray na 5 rokov, a síce pod takými 
podmienkami, ako to určoval uzatvorený kontrakt.

11. februára 1802 sa znova hlásil Carl Unger pri levočskom cechu a pod vedením 
pána Kalixa urobil čašu kalicha ako majstrovský kus na ukážku. Spoločenstvo cechu si 
to prezrelo, ale celý pohár tak, ako si to levočský magistrát prial, nespĺňal dané pod-
mienky, tento majstrovský kus sotva mohol byť prijatý, pretože taký kus dokáže urobiť 
dobrý učeň a celkom ho odmietli, nemohol byť prijatý za riadneho majstra.

18. marca 1802 hlásil sa pán Matthias Rombauer a žiadal o prijatie do cechu 
ako majster. Potom mu bola daná objednávka urobiť pri pánu Kiray majstrovský 
kus.

24. mája 1802 bol Johann Daniel Szakmary junior v prítomnosti pána komisára 
Andreasa zo Szepeshazy v našom spoločenstve ako majster prijatý a síce levočský cech 
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to urobil z ohľadu, že je majstrov syn. Zaplatil za všetku pomoc a počas 53 mesiacov 
vo francúzskej vojne, kde sa prelievala krv a jeho zdravie veľmi zoslablo, pritom všet-
kom ukázal niečo zo svojej práce. Toto všetko celkom neuspokojilo členov, ale napriek 
tomu, že si nevykonal vandrovku a nepredložil kompletný majstrovský kus, rozhodnutie 
cechu bolo len provizórne. Na jeho podmienečnom prijatí mal vplyv okrem vlastného otca 
aj príhovor mestského magistrátu.

24. mája 1802 pán Matthias Rombauer, syn tunajšieho mešťana, keď predtým 
sa hlásil pri našom cechu za majstra, doložil výučný list a kresliarsky dokument, ktorý 
nebol bezchybný. Preto sa rozhodlo, aby majstrovský kus urobil pri druhom majstrovi, čo 
sa aj stalo, pred cechom ukázal svoje umenie, a to uspokojilo členov cechu a prijali ho 
za majstra.

24. mája 1802 bol pán Carl Unger z Tešína zo Sliezska, ktorý sa tu hlásil viac-
krát už pred niekoľkými rokmi, bol podľa poriadku a pre dlhotrvajúci proces, nakoniec 
predstavil svoj výrobok, cech sa súhlasne vyjadril a levočský magistrát sa zaň tiež pri-
hovoril, nakoniec ho vysoké konsilium podmienečne za majstra prijali. 

6. júna 1802 bol Gottlieb Raab pri tunajšom zlatníckom a strieborníckom cechu, 
ako učeň pri pánovi Jacob Kalix na 5 rokov učenia prijatý, a síce pod takými pod-
mienkami, ako to určuje uzatvorený kontrakt.

1. augusta 1802 bol Joseph Szolty pri tunajšom zlatníckom a strieborníckom cechu 
ako učeň k pánovi Johannovi Danielovi Szakmárymu na 7 rokov učenia prijatý, a síce 
pod takými podmienkami, ako to určuje uzatvorený kontrakt.

26. septembra 1802 bol pán Johann Daniel Szakmary mladší, ktorý už od 24. 
mája tohto roku v našom protokole bol zapísaný na základe vyšších rozkazov, teraz bude 
v prítomnosti titulárneho komisára Andreasa von Szepeshazy na základe nariadenia 
Uhorskej miestodržiteľskej rady č. 17215 z 10. augusta t.r. magistrátu kráľovského 
slobodného mesta Levoča, sprostredkovaného jedným radcom Miestodržiteľskej rady, 
oslobodený od vandrovky ako aj od zhotovenia majstrovského kusu z najvyššej krá-
ľovskej milosti. Novšie bol potvrdený 24. mája bežného roku do pozície majstra tak 
pred pánom Rombauerom, ako aj pánom Ungerom. Tým viac, že sa v roku 1797 
na základe kráľovskej výzvy stal sa vojakom na dobu, kým bude trvať francúzska 
vojna, a to dobrovoľne a bez odmeny sa angažoval. Počas 53 mesiacov sa zúčastnil 
na najkrvavejších ťaženiach. Pritom je aj synom zlatníka a predložením jednej práce 
ešte pred tým, ako mu to bolo odpustené, preukázal svoju šikovnosť, a tým uspokojil 
ctený cech a na základe kráľovského oslobodenia mu boli vrátené všetky odvedené poplat-
ky. Uvedené kráľovské oslobodenie znie takto:... 

16. augusta 1804 bol Johann Stark pochádzajúci z Gelnice, pri tunajšom zlatníc-
kom a strieborníckom cechu ako učeň k pánu Johannovi Kiraymu na 5 rokov učenia 
prijatý, a síce pod takými podmienkami, ako to určuje uzatvorený kontrakt.

12. septembra 1804 bol Carl Halbsch, syn tunajšieho krajčíra, pri tunajšom zlat-
níckom a strieborníckom cechu ako učeň k pánu Johannovi Kolbenheyerovi na 5 rokov na 
učenie prijatý, a síce pod takými podmienkami, ako to určuje uzatvorený kontrakt.

7. januára 1805 hlásil sa pán Johann Daniel Szakmary, dlhodobý starejší, aby ho 
jeho dôstojnosť levočský cech so zreteľom na jeho vysoký vek uvoľnili z úradu a na jeho 
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miesto mohli si vyvoliť iného cechmajstra. Levočský cech síce si želá, aby túto hodnosť 
ešte naďalej si ponechal, ale keďže on na svojom ukončení trval, tak bol jednomyseľnou 
voľbou zvolený Johann Kiray. 

26. októbra 1805 bol Christian Raab prijatý na učenie k pánovi Johannovi Kol-
benheyerovi po naplnení rokov učenia, tiež do truhlice uložil zostatok striebra a a vypla-
til obvyklé poplatky so súhlasom slávneho cechu bol slobodne vypovedaný - čiže dostal 
výučný list.

7. septembra 1806 bol Jacob Tomaschko, syn tunajšieho mešťana na 7 rokov učenia 
k pánu Samuelovi Szakmárymu prijatý a kontrakt na 7 rokov bol zákonite uzatvorený.

23. novembra 1806 bol Stephan Ludwig Beche prijatý na učenie k pánovi Johann 
Kiray, po naplnení rokov učenia....

19. júla 1807 bol pán Matthias Raab ako vidiecky majster prijatý v našom 
cechu s polovičným poplatkom Rf21. Podľa pravidiel magistrátu mal predstúpiť pred 
radu a doplniť chýbajúce veci, keďže sa objavili nejaké spory. Ak sa bude chcieť usa-
diť v Levoči, musí vyhotoviť majstrovský kus a zaplatiť druhú polovicu poplatku.

19. júla 1807 bol Andreas Szkleno, pochádzajúci zo Sv. Mikuláša liptovskej 
župy, ako učeň pri pánovi Mathias Raab na 5 rokov učenia prijatý, a síce pod takými 
podmienkami, ako to kontrakt, ktorý poslal jeho majster, preukazoval.

4. septembra 1808 bol Joseph Schmidt, syn tunajšieho medovnikára, pána J. 
Samuela Schmidta, k pánu Jacobovi Kalixovi na učenie prijatý a zákonný kontrakt 
uzatvorený na 5 rokov.

26. decembra 1808 bol Anton Obertzann, syn tunajšieho mešťana, pána Emericha 
Obertzanna, k pánu Johannovi Kiraymu na učenie prijatý a legitímny kontrakt na 4 
roky od 1. decembra 1808 bol uzatvorený.

Roku 1809 bol Carl Thomp pri pánovi Matthiasovi Raabovi na učenie prijatý aj 
s uzatvoreným kontraktom.

20. januára 1811 sa prihlásil Michal Friedrich za zlatníckeho majstra. Bolo mu 
určené, tak ako každému uchádzačovi, podľa daných artikul, aby vyhotovil majstrovský 
kus u majstra Jacoba Kolbenheyera. 

20. januára 1811 bol Ludwig Antmann, syn tunajšieho obchodníka, pána Chris-
topfa Antmanna, k pánu Jacobovi Kalixovi na 5 rokov učenia prijatý a kontrakt bol 
legitímne uzatvorený.

27. mája 1811, keď sa pri levočskom cechu opäť predstavil a ukázal svoj zhoto-
vený majstrovský kus a zaplatil poplatok Rfg 100, bol Michal Friedrich prijatý za 
majstra.

5. januára 1812 bol Ludwig Anders, syn tunajšieho mešťana, na 4 roky učenia 
prijatý pri pánovi Johannovi Kiraymu, legitimný kontrakt z roku 1811 od 1. októbra 
bol započítaný.

27. augusta 1815 bol Johann Hornung, syn tunajšieho mešťana, na 5 rokov učenia 
prijatý pri pánovi Jacobovi Kalixovi, od 1. septembra 1814 mu bol čas učenia započítaný.

12. októbra 1817 hlásil sa pán Joseph Schmidt pri našom cechu a bol prijatý za 
majstra.

6. novembra 1817 Johann Plentzner pochádzajúci zo Sp. Novej Vsi (Iglo), syn 



172

majstra kováča prišiel na učenie k pánu Matthias Raabovi, bol prijatý na 4 roky, 
majster prevzal kauciu, ktorá bola do knihy uvedená a ručená pred všetkými.

14. decembra 1817 magistrát z Bardejova poslal osvedčenie Ludwiga Andersa, 
ako aj predložil potvrdenie o jeho zaplatených poplatkov, keď predstavil svoj majstrov-
ský kus k spokojnosti majstrov komisie v Bardejove, bol s istými podmienkami prijatý 
za majstra cechu v Levoči.

14. januára 1821 sa hlásil pán Ludwig Anders, ktorý bol už majstrom cechu 
zlatníkov v Bardejove. Preukázal svoje majstrovstvo na výkrese kávovej nádoby, pred-
ložil osvedčenie z kresliarskej školy, dostal objednávku urobiť majstrovský kus. Na ňom 
ukázal svoje majstrovstvo, keď pod vedením majstra Jacoba Kalixa zhotovil za mesiac 
majstrovský kus a pred cechom ho ukázal. 29. apríla 1821 bol prijatý za spolučlena 
cechu v Levoči.

12. marca 1822 bol Friedrich Müller, syn pána Johanna Müllera ako učeň 
prijatý, učil sa pri pánovi Ludwigovi Andersovi 4 roky s legitímne uzatvoreným kon-
traktom.

26. januára 1823 bol Peter Czupra, pochádzajúci zo S. Mikuláša z liptovskej 
župy, syn Joanna Czupru, prijatý na učenie u pána Ludwiga Andersa.

1. februára 1823 bol Carl Litscher, syn pána Samuela Litschera zo Sp. Novej 
Vsi prijatý na učenie pri pánovi Jacob Kalixovi na 4 roky.

17. októbra 1824, pán Ludwig Anders je už mešťan a majster v kráľovskom slo-
bodnom meste Bardejov, potom ako zo svojich prostriedkov splnil svoju úlohu, zhotovil 
majstrovský kus, ako aj tamojší magistrát vydal o tom potrebné dobrozdanie a tiež 
zaplatil majstrovskú taxu, a to podľa predpisu predložil nášmu, levočskému cechu a ná-
sledne bol prijatý za majstra nášho cechu.

2. januára zažaloval Ludwig Anders pre spreneveru učňa Friedricha Müllera, pre 
niekoľko sfušovaní a odcudzení kúskov striebra. Po priznaní sa, učeň bol niekoľkými 
údermi palicou potrestaný. Predtým spomínaný Friedrich Müller potom dokončil svoj 
čas a na konci roka doložil doklad o kresliarskej škole, bez odkladu bol prepustený 5. 
februára 1826. (Poznámka: Tento záznam je v origináli prečiarknutý.)

3. apríla 1826 sa hlásil pán Georg Hornung za majstra, zaplatil tunajšiemu cechu 
potrebnú sumu a potom pri pánovi Jacobovi Kalixtovi sa vyučil, vandrovnú knihu napl-
nil rokmi vandrovky a s kresliarskou skúškou doložil o tom doklad. Prítomní majstri 
žiadnu prekážku nenašli, ešte predstavil kresbu majstrovského kusu k zhotoveniu objed-
nanú. V priebehu mesiaca pán Georg Hornung to zhotovil a zaplatil zostatok poplatku.

2. novembra 1826 bol Carl Raab, syn tunajšieho zlatníka Gottlieba Raaba zo 
Sv. Mikuláša z liptovskej župy, bývajúci toho času v Lechiez verejne v prítomnosti 
titl. pána mestského radcu Františka Danielisa prijatý, a to na dobu 4 a pol roka. 
S podmienkou, že v najbližšej dobe predloží krstný list.

12. júna 1831 pri stretnutí poctivého cechu bol krstný list hore uvedeného učňa 
Carla Raaba doložený a do truhlice priložený.

Ten istý deň bol Johann Koch, syn Tobiasa Kocha z Popradu, patriaci k evan-
jelickému náboženstvu prijatý a síce na 4 roky k pánovi Ludwigovi Andersovi s vý-
hradou, že krstný list v krátkom čase predloží a povinnosť poplatku hore uvedený otec 
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za neho zaplatí. Predo mnou Janisio Danielis senátor a komisár uvedeného cechu.
Roku 1832 bol Samuel Schmidt, syn tunajšieho mešťana, medovníkara, prijatý 

na učenie u pána Paula Novaka na 4 roky. Čas učenia, ale bude mu započítaný od 
1. decembra 1831. Patričné poplatky sa jeho otec zaviazal zaplatiť pod kauciu pána 
Carla Szukovinyho do konca decembra 1832 kvôli zaisteniu truhlice. Pre prípad, ktorý 
sa akiste nestane, že prijatý učeň učňovskú dobu bez dostatočnej príčiny nedodrží, bude 
musieť majster uložiť do truhlice písomný záväzok na 25 z. C.W. Stalo sa to v Levoči 
5. augusta 1832 v mojej prítomnosti Janisio Danielis, komisár, mestský kapitán.

V tej istej dobe bol Ernest Loviny, syn Andreasa Loviny pochádzajúci zo Sp. 
Soboty, evanjelického náboženstva prijatý a síce na 4 roky k pánu Ludwig Andersovi 
s výhradou, že krstný list v krátkom čase dodajú. Za jeho poplatky zaručila sa hore 
menovaná vlastná matka. Tak sa stalo v Levoči 12. mája 1833. Predo mnou Janisio 
Danielis kapitán komisariátu.

10. augusta 1834 bol Joseph Kovatzik pochádzajúci z Mikuláša, syn tamojšieho 
Johanna Kovatzika z Mikuláša prijatý do nášho cechu, jeho čas učenia mu bude, ale 
od 9. apríla 1834 započítaný, uložené poplatky sú 11 Guldenov C.W. Predo mnou 
Janisio Danielis, senátor, kapitán komisariátu na rok, lebo mu legitímny svedok, do-
svedčil, že v Sv. Mikuláši 4 roky sa učil.

10. augusta 1834 pán Martin Matjaschofsky zaplatil do našej pokladnice polo-
vičnú taxu s podmienkou, že pri nasledujúcej schôdzi pred svedkami predloží svedectvo 
o kresliarskej škole a predstaví jeden majstrovský kus. Bude ho to stáť 7 guldenov 
konvenčných mincí, ktoré budú uložené na naše konto. Zapísané Janisio Danielis - sená-
tor a komisár. Ak by však pán Martin Matjaschofsky prišiel do Levoče, bude povinný 
zhotoviť majstrovskú prácu, ktorá mu bola pridelená.

7. decembra 1834 pri schôdzi poctivého cechu bol Alexander Bartsch, syn tunajšieho 
mešťana Paula Bartscha, prijatý medzi nás, totiž na 4 roky učenia, jeho čas bude mu 
od 1. decembra 1834 započítaný. Kaucia priložená jeho otcom Paulom Bartschom ako 
záväzok, bola uložená do truhlice. Poplatok bol hneď priložený. Predo mnou Janisio 
Danielis, senátor, kapitán, toho času komisár.

22. marca 1835 pán Martin Matjaschofsky presne doložil 7 florénov v C mene 
dňa 22. marca 1835.

22. marca 1835 pán Johann Umlaub prihlásil sa ako 25-ročný katolík z Bu-
dína o prijatie do nášho cechu za vidieckeho majstra. Aby mohol byť prijatý, mal 
predložiť svoje potrebné doklady, predovšetkým svedectvo o svojom vyučení a vandrovke 
a má viesť mierumilovný život. Postačuje aj svedectvo o jeho kresliarskych schopnos-
tiach a jeden hotový kus z miesta, kde sa usadil a pracoval, on zaplatil hneď polo-
vičku majstrovskej taxi 12 Guldenov 30 K, okrem toho zaplatil peniaze za kreslenie, 
čo je úctivé, aby žiadna prekážka prijatia jeho žiadostí netrvala. Zapísal Janisio Da-
nielis senátor a komisár. Ak by mal raz pán Johann Umlaub prísť do Levoče, zaviazal 
sa zhotoviť celý majstrovský kus a zaplatiť druhú časť poplatku. 

28. novembra 1836 po predložení majstrovského kusu bol prijatý s tým, že bude 
robiť veci iba zo zlata. Krátko nato požiadal Johann Umlauf, aby mu bolo povolené 
pracovať aj so striebrom, nebolo mu však vyhovené.
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29. októbra 1837 pri schôdzi poctivého cechu bol Rudolph Grasselly, pochádzajúci 
zo Sp. Novej Vsi, syn Josepha Grasselly, príslušník provincie 16 spišských miest, 
prijatý na učenie k pánu Martinovi Mattjaschofskému na 4 a pol roka, učenie sa mu 
započíta od 28. septembra 1835, poplatok bol v prítomnosti hneď doložený. Ako ručiteľ 
podpísal sa Joseph Grasselly. Janisio Danielis senátor a komisár.

4. septembra 1839 pri schôdzi poctivého cechu bol Gustav Lobsch, pochádzajúci 
z Levoče, syn tunajšieho mešťana Michaela Lobscha nami prijatý na 4 roky učenia. 
Jeho čas bol mu, ale od 1. júla 1838 započítaný. Poplatok bol za prítomnosti hneď 
zaplatený pánu majstrovi, ktorým bol Carl Aystorffer. Ako ručiteľ sa podpísal Michael 
Lobsch. Pred Janisio Danielis senátorom a komisárom.

22. decembra 1839 predložil Friedrich Müller potvrdenie z kresliarskej školy 
a nákres majstrovského kusu, ten mal vyhotoviť do štyroch týždňoch. 2. februára 1840 
predložil majstrovský kus, ale cech ho neprijal.

17. mája 1840 vidiecky majster Johann Umlauf požiadal o prijatie za riadneho 
majstra. Predložil majstrovský kus a bol prijatý za majstra v Levoči, ale dali mu 
podmienku, aby predložil iný majstrovský kus, s čím on súhlasil.

20. decembra 1840 Anton Umlauf požiadal o prijatie do cechu, predložil potvrde-
nie o vandrovke aj majstrovský kus a bol prijatý za člena.

28. marca 1841 Joseph Kovatzik, narodený v Liptovskom Mikuláši, evanjelik, 
požiadal o prijatie do cechu, predložil príslušné potvrdenie o vyučení a vandrovke a bolo 
mu predpísané, aby vyhotovil majstrovský kus. 1. augusta 1841 predložil kompletný 
majstrovský kus a definitívne bol prijatý za člena cechu v Levoči.

20. augusta 1841 pri schôdzi poctivého cechu pán Anton Umlauf predniesol prosbu, 
aby bol zaprotokolovaný jeho učeň, ktorého prijal v Bardejove. A síce obsah zápisu má 
byť, že jeho učňovské roky na budúce veľkonočné sviatky roku 1842, keď sa dovtedy 
bude bezchybne správať, sa skončia. Ručiteľom je majster - učiteľ, ktorý zaplatil fl.6,30 
C.W.

20. augusta 1841 pri schôdzi poctivého cechu predniesol pán Ludwig Anders prosbu 
o prijatie svojho 14-ročného syna Ludwiga Andersa, evanjelického náboženstva. Mal sa 
predstaviť najprv svojou snahou a zručnosťou. Pán „Stück Meister“ (zlatník, ktorý kon-
troluje majstrovské kusy) Martin Matjas povedal, že bol prijatý len na 3 a pol roka, 
lebo on už mal niektoré predbežné znalosti. Tak by bolo jeho želaním, aby bol podľa pred-
pisu prijatý, čomu pri zohľadnení okolností nič nebráni. Ručiteľom bol jeho vlastný otec, 
priložil fl. 3 C.W. Predo mnou Janisio Danielis senátor a komisár váženého cechu.

12. decembra 1841 požiadal Alexander Bartsch o prijatie do cechu. Predložil 
vandrovnú knihu, osvedčenie o vyučení. Prijali ho s podmienkou, že má predložiť maj-
strovskú prácu – kanvicu a zaplatiť 5 zlatých do cechovej pokladnice.

24. januára 1842 predložil Alexander Bartsch svoj majstrovský kus, vrátili mu ho 
s pripomienkou, aby predložil nový vo váhe 6 lotov a mal to urobiť za 6 týždňov pod vede-
ním majstra Andersa. Zaplatil peniaze 20. februára 1842, ale jeho majstrovský kus mu 
s pripomienkami vrátili, aby urobil na ňom nejaké korektúry. Potom ho prijali do cechu.

1. januára 1843 pri schôdzi poctivého cechu bol Conrad Dobsch pochádzajúci 
z Levoče, syn tunajšieho mešťana Michaela Dobscha nami prijatý (do toho počítajúc 



175

predchádzajúce roky) na 4 roky, od 19. marca 1842 počítajúc. Poplatok bol za prí-
tomnosti hneď zaplatený. Jeho učiteľom je pán Alexander Bartsch. Platcom Michael 
Jobsch. Predo mnou Janisio Kovats, senátor a komisár váženého cechu.

20. októbra 1862 Róbert Kostenský, rodák z Levoče, požiadal o prijatie do cechu 
za majstra. Podľa výkresu mal vyhotoviť kanvicu ako majstrovský kus.

29. novembra 1862 Róbert Kostenský predložil kanvicu aj so šiestimi šálkami. 
Jeho majstrovský kus bol uznaný ako bezchybný, čo znamenalo, že bol prijatý a sľúbil, 
že sa ešte zdokonalí a bude viac pozornosti venovať tejto práci.

24. júna 1869 Andreas Aemilius Kniszner zo Spišskej Novej Vsi bol s podmien-
kou prijatý do nášho cechu za člena, za polovičný poplatok ako vidiecky majster.355

20  Spracovanie zlata a jeho vlastnos
Kovy patria medzi nerasty (minerály). Vyskytujú sa v prírode buď ako voľné prvky - 

kovy čisté, alebo v zlúčeninách s najrôznejšími chemickými prvkami, napr. s kyslíkom, 
sírou, arzénom atď. pod názvom rudy. Kovy sú dôležitými surovinami v priemysle. Za 
normálnej teploty sú eto látky pevné (výnimkou je ortuť), nepriehľadné, taviteľné, 
viac alebo menej ťažné a kujné.

Vlastnos  kovov: 1. - prvoradá je ich tvrdosť (mäkké až veľmi tvrdé), potom 
2. - zafarbenie (zlato je žlté, meď červená, ostatné sú biele alebo sivé) 3. - vodivosť 
tepla a elektriny, 4. - bod tavenia, 5. - lesk (niektoré kovy sa dajú vyleš ť do neobyčaj-
ne vysokého lesku) a 6. - merná hmotnosť 19,3 g/cm3.

Podľa mernej hmotnos  delíme kovy na ľahké – s mernou hmotnosťou pod 
5 g/cm3 (kubický) a ťažké s mernou hmotnosťou nad 5 g/cm3. Druhý spôsob rozlíšenia 
delí kovy podľa vplyvu kyslíka na vzácne (drahé) a obyčajné. Drahé kovy sa pôsobe-
ním kyslíka vo vzduchu nemenia (sú na vzduchu stále), kovy obyčajné sa pôsobením 
kyslíka okysličujú (oxidujú, čiže hrdzavejú).

Pre zlatníctvo sú z drahých kovov najdôležitejšie: zlato, striebro, pla na a palá-
dium - samozrejme sa používa ešte cín, hliník, meď, olovo, nikel, zinok, tan. 

Zlato - merná hmotnosť 19,3 g/cm3, bod tavenia 1 064°C, farba zlatožltá. Zlato 
sa vyskytuje v prírode iba rýdze ako zrnka či šupinky, a to buď v kremenných žilách, 
ktoré prechádzajú rôznymi horninami, alebo v naplaveninách, ktoré vznikli zvetraním 
a odplavením zlatonosných hornín.

Rýdzosť drahých kovov: 
Drahé kovy sa zlievajú alebo legujú s inými kovmi. Vzniknutá zlia na má iné vlast-

nos  než rýdzi, čistý kov (napr. bod tavenia, tvrdosť, pevnosť, kujnosť atď.) Drahé 
kovy sa legujú, aby boli zlepšené ich vlastnos  a vzniknutá zlia na mala určitú, záko-
nom stanovenú rýdzosť.

V Českej republike je minimálna zákonná rýdzosť pri zlate 585/1000 a pri strieb-
re a pla ne 800/1000. Rýdzosť znamená obsah drahého kovu v zlia ne. Udáva sa aj 
v karátoch. Rýdze zlato má 24 karátov, je to rýdzosť 1000/1000. Zlia na o rýdzos  
1 karátu má rýdzosť 41,667 sícin.



176

Prepočty karátov na síciny
  1 karát   41,66 sícin 13 karátov    541,66 sícin
  2 karáty   83,33 sícin 14 karátov    583,33 sícin
  3 karáty 125,00 sícin 15 karátov    625,00 sícin
  4 karáty 166,66 sícin 16 karátov    666,66 sícin
  5 karátov 208,33 sícin 17 karátov    708,33 sícin
  6 karátov 250,00 sícin 18 karátov    750,00 sícin
  7.karátov 291,66 sícin 19 karátov    791,66 sícin
  8 karátov 333,33 sícin 20 karátov    833,33 sícin
  9 karátov 375,00 sícin 21 karátov    875,00 sícin
10 karátov 416,66 sícin 22 karátov    916,66 sícin
11 karátov 458,33 sícin 23 karátov    958,33 sícin
12 karátov 500,00 sícin 24 karátov  1000,00 sícin

(* karát = 0,2 g, názov vznikol z arabského 
slova charrub, t.j. dužinaté plody rohovníka,  
u nás známy ako svätojánsky chlieb. Jeho tvrdé se-
mená sú spravidla rovnako ťažké - 0,195 g. V sta-
roveku sa používali ako závažia pri vážení zlata.)

Do roku 1928 sa mohlo k legovaniu 
zlata používať len striebro a meď. Od 
roku 1929 sa k legovaniu zlata môžu po-
užívať určité druhy kovov. Zlia ny s ob-
sahom zlata nad 500/1000 sa nazývajú 
zlaté zlia ny. Zlia ny s obsahom zlata 
pod 500/1000 sa nazývajú zlia ny s ob-
sahom zlata. Podľa druhov prísad kovov 
v zlate sa mení jeho farba.356

Žlté zlato - zlia ny so striebrom a meďou, v ktorej bol použitý väčší podiel striebra 
než medi.
Zlato ružové - zlia na s meďou a striebrom, v ktorej bol použitý väčší podiel medi než 
striebra.
Zlato biele - zlia na s niklom alebo s paládiom (zlia na s paládiom je belšia a drah-
šia).
Zlato nazelenalé - zlia na s rýdzim striebrom.
Zlato namodralé - zlia na so striebrom a oceľovými pilinami alebo s prísadou hliníka.
Farba  svetlo žltá = zlato 14 karátové - Au  585     Ag  320      Cu    95
 žltá 585 280  135
 tmavožltá 585 230  185
 ružová 585 140  275
 červená 585   70  345
 zelená 585 390    23
 biela 585 185  Ni 155 

Farba zlata nemá vplyv na jeho rýdzosť a podľa zafarbenia nie je možné poznať 
obsah zlata v zlia ne. Dôležité sú úradné punce.357

Váhy zlatníkov - SNM 
Spišské múzeum v Levoči       *F2
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Striebro sa leguje len s meďou. Zlia ny s menším obsahom striebra ľahko pod-
liehajú oxidácii - očierneniu na povrchu. Rýdzosť strieborných zlia n sa skôr udávala 
v lótoch. Rýdze striebro malo 16 lótov = 1000/1000.
Prepočet lótov na síciny.
1 lót   62,50 sícin   9 lótov   562,50 sícin
2 lóty 125,00 sícin 10 lótov   625,00 sícin
3 lóty 187,50 sícin 11 lótov   687,50 sícin
4 lóty 250,00 sícin 12 lótov   750,00 sícin
5 lótov 312,50 sícin 13 lótov   812,50 sícin
6 lótov 375,00 sícin 14 lótov   875,00 sícin
7 lótov 437,50 sícin 15 lótov   937,50 sícin
8 lótov 500,00 sícin 16 lótov 1000,00 sícin 358

Bod tavenia
8 karátové - merná hmotnosť g/cm3 =  12,72, bod tavenia  800 -   900 °C
20 karátové 17,64 900 - 1000 °C
24 karátové 19,30           1064 °C

Naši zlatníci pracovali väčšinou so 14-karátovým zlatom.
Zlato sa vyznačuje skvostnou žltou farbou a vysokým leskom. Je veľmi ľahko kuj-

né. Na vzduchu je i za vyššej teploty stále, odoláva kyselinám, rozpus  sa len v lúčav-
ke kráľovskej (3 diely kyseliny chlorovodíkovej a 1 diel kyseliny dusičnej) a v kyanide 
draselnom alebo sodnom za prítomnos oxidačného činidla.

Rýdze zlato je mäkké (tvrdosť 2,5) a používaním by sa veľmi opotrebilo, preto sa 
k výrobe šperkov či iných ozdobných predmetov vytvárajú tavením zlia ny s inými 
kovmi. Tým sa zvýši tvrdosť a pevnosť zlata, zníži sa bod tavenia a získajú sa rôzne 
zafarbenia zlia ny. Tomuto miešaniu kovov sa hovorí legovanie. 

Zo zlata rýdzos č. 1 (986/1000) sa razili len dukáty. 
Rýdzosť č. 2 ( 900/1000) má zlato, z ktorého je väčšina zlatých mincí a zo zlata 

rýdzos č. 3 (750/1000) sa vyrábajú predmety na objednávku. Bežná rýdzosť u nás je 
rýdzosť č. 4 (585/1000), t.j. 14 karátov. Ak sa predmet označuje číslicou 585, znamená 
to stupnicu č.4. 

Zlia ny drahých kovov
Aby sa ušetril drahý materiál, je výhodnejšie zlato legovať inými prvkami. Lego-

vaním chceme zmeniť vlastnos výrobkov - tvrdosť, bod tavenia a pod. Na legovanie 
sa používajú kovy lacnejšie (striebro, meď, nikel a pod.) a dosiahne sa ež rôzneho 
zafarbenia zlia n podľa požiadaviek súčasného trendu alebo potreby.

Výpočty rýdzos a prelegovania
Zlia ny drahých kovov, z ktorých sa vyrábajú vzácne predmety, musia svojou rý-

dzosťou, t.j. obsahom rýdzeho kovu, vyhovovať platným predpisom. Preto je dôležité 
dokonale ovládať výpočet rýdzos , ktorý je potrebný k príprave rôznych zlia n, aj
kvôli správnemu hospodáreniu s drahými kovmi.

Tavenie
Menšie množstvo zlata alebo striebra sa taví na drevenom alebo umelom uhlí, 

vyrobenom zo zvláštnej ohňovzdornej zmesi, mechanickým fúkaním.
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Overovanie zlata 
Pri skúške zlata skúšobnými ihlami je potrebná aj skúšobná kyselina. Keďže sa 

zlato leguje so striebrom i meďou, na skúšobnom kameni nie je smerodajná farba, 
ale reakcia, ktorú na ňom nakvapkaná kyselina vyvoláva. Skúšobné kamene (buliž-
níky), ihly a kupelky na skúšanie rýdzos mohli mať len zlatníci, teku nu na oddeľo-
vanie zlata od striebra, tzv. aqua forte, mohli zasa používať iba príslušní úradníci.359

Uhorsko bolo na drahé kovy v minulos povestne bohaté - krylo polovicu európ-
skej ťažby zlata a jednu tre nu ťažby striebra. Narábanie s týmito cennými surovina-
mi sa prísne kontrolovalo a usmerňovalo rôznymi predpismi a zákazmi.

Pokles ťažby drahých kovov pociťovali najmä zlatníci; aby neboli mincovne ukrá-
tené o cenné suroviny, ešte väčšmi sa sprísnil a obmedzil predaj drahých kovov ume-
leckým remeselníkom. Nedostatok surovín sa od 17. storočia odráža v úľave, ktorá 
hľadala východisko z nezamestnanos zlatníkov a povolila spracúvať už i menej kva-
litné - dvanásťlótové striebro.

Z hlásení, ktoré na príkaz vládneho nariadenia z roku 1732 podávali naši zlatníci, 
sa dozvedáme, že príčinou ich zlej hospodárskej situácie je – okrem iných ťažkos  - 
najmä nedostatok potrebnej suroviny. Poznamenávajú, že by zo svojho remesla vyžili, 
keby mali na prácu potrebné striebro. Levočskí zlatníci udávajú, že ich majstri pracujú 
z dvanásť a štrnásťlótovým striebrom, no pri „uhorských“ prácach sa musia prispôso-
bovať vkusu objednávateľa a spracúvať taký kov, aký im dodá – často iba osemlótové 
striebro.360

Ťažiari nesmeli odpredávať rudu súkromníkom, iba komore, pričom museli odvá-
dzať aj naturálnu daň. Sami si mohli ponechať iba toľko drahého kovu, koľko pre svoju 
osobu na rôzne nádoby a šperky potrebovali.

V cechových ar kuloch kežmarských zlatníkov sa povoľuje používať aj striebro 
horšej akos , ak ho dodá objednávateľ. Artefakt - výrobok z takého málo kvalitného 
striebra, však nesmeli opuncovať. Z posledného prípadu vyplýva, že bez cechových 
a majstrovských značiek nezostávali len práce vagabundov - zlatníkov pracujúcich 
mimo cechu, ale v niektorých výnimočných prípadoch cechové predpisy značkova-
nie priamo zakazovali. Go cký zlatník zostával takto anonymný, iba v ojedinelých prí-
padoch, väčšinou len z dobových záznamov sa dozvedáme o jeho autorstve. Od 16. 
storočia bývali na zlatníckom artefakte - výrobku obyčajne dve značky: majstrovská, 
najčastejšie zlatníkov monogram a cechová overovacia, ktorou býval erb mesta, kde 
cech pôsobil.361
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21  Styk a kontakty
Cechové organizácie z nášho územia sa kontaktovali a navzájom si vymieňali skú-

senos s európskymi umeleckoremeselnými centrami. To im pomáhalo poznávať 
novú technológiu výroby, významne napomáhalo skvalitňovať remeselné majstrov-
stvo a rozvíjať umelecké odvetvia remesiel. Tomu napomáhala v tom čase aj pomer-
ne dokonalá a všestranná technická výchova dorastu. Rozhodujúcu úlohu tu zohrali 
povinné vandrovky do vzdialenejších krajov, na ktorých tovariši získavali skúsenos ,
napríklad v Sliezsku, Poľsku a južnom Nemecku. Náročnou skúškou zručnos , reme-
selného majstrovstva a v niektorých odvetviach i umeleckého nadania, bolo po štyri 
až šesťročnej výučnej dobe vyhotovovanie majstrovských kusov. Tu pla la dôležitá 
zásada: majstrovský kus musel byť v prvom rade bezchybne technicky realizovaný, 
čiže dokonalé vyhotovenie výrobku bolo dôležitejším kritériom ako jeho umelecká 
hodnota. Takáto záruka kvality remeselného spracovania bola pevným základom aj 
pre zvyšovanie výtvarnej kvality predmetov a umožňovala v rámci dobového vkusu 
a potrieb bohatšie rozvinu e umeleckých zámerov.

Pri hodnotení umeleckoremeselnej práce na Slovensku v minulos je tento fakt
veľmi dôležitý. Upriamuje nás na poznávanie výtvarnej kvality rozličných premetov, 
formujúcich historicky konkrétne životné prostredie a v ňom postupne aj meniaci sa 
spôsob života. Poznávame to z hľadiska úrovne celej remeselnej výroby, teda nielen 
na vybraných odvetviach, napríklad zlatníctve, ktoré sa nám javí ako výtvarne najbo-
hatšie.

Výrobné odvetvia spracovania kovov, obyčajných i ušľach lých, mali na území 
Slovenska oddávna dobrú tradíciu a stali sa aj v stredoveku hlavnou oblasťou ume-
leckých remesiel. V priebehu času prichádzalo k značnému rozvetveniu spracovania 
kovov v špecializovaných remeslách, akými boli kovolejári, najmä zvonolejári, ktorí 
zhotovovali okrem zvonov aj bronzové krs teľnice či kanóny, zbrojári, ktorí boli špe-
cializovaní na mečiarov, puškárov, nožiarov, ďalej zámočníci, kotlári, kanvári, medi-
tepci, mosadzníci, cinári a i.

Výtvarne náročné artefakty zhotovovali najmä zlatníci. Na začiatku boli v kráľov-
ských službách (napr. členovia sienského zlatníckeho rodu Gallicovcov v Spišskej No-
vej Vsi), a aj neskôr získavali významné spoločenské postavenie. V správe miest ich 
neraz poverovali diploma ckou misiou.

Liturgický riad go ckých chrámov mal spočiatku jednoduché funkčné masívne 
tvary s lokálnou výzdobou polodrahokamami alebo emailom. Postupné pribúdanie 
bohatých dekora vnych prvkov pozorujeme najčastejšie na kalichoch a monštranci-
ách. Na nich sa uplatňuje náročný filigrán (stáčanie tenkých zlatých alebo striebor-
ných drô kov), granulácia (pritavovanie drobných zlatých zrniek na zlatú podložku) 
a drôtový email, ale aj rastlinný dekor zo strieborného plechu a liata figurálna výzdo-
ba, spodobňujúca postavy svätých a legendy o nich - (monštrancia farského kostola 
v Spišskej Novej Vsi od košického zlatníka Antónia a i.)

Zlatníci zhotovovali v tomto období okrem liturgických predmetov ež strieborný 
riad a šperky používané v mimo liturgickom živote. Najčastejšie to boli poháre a čiaš-
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ky, zo súkromných šperkov najmä prstene, krížiky, rozličné prívesky, srdiečka, spony 
a ihlice. Bývalo zvykom venovať eto predmety po smr kostolu, kde sa potom z nich 
vyhotovovali predmety určené pre liturgiu či Boží kult. 

Veľmi dôležitou skutočnosťou, stanove-
nou ar kulami cechov, bola presne vymedze-
ná náplň jednotlivých remesiel, ktorú museli 
majstri, ale aj celé cechy prísne dodržiavať 
a rešpektovať.

Spracovatelia kovov: kováčstvo, zlatníc-
tvo, mečiarstvo, nožiarstvo, ostrohárstvo, ih-
lárstvo, zámočníctvo, klampiarstvo, hodinár-
stvo, puškárstvo, medikováčstvo, cinárstvo, 
pancierníctvo, lejárstvo mosadze, lejárstvo 
bronzu a opaskárstvo.

Zlatníci zvlášť v 16. a 17. storočí zohrali 
významnú úlohu. V priebehu takmer 500-
-ročnej pôsobnos niektorí vypracovali sa na 
vysokú úroveň a z ich málo zachovaných diel 
môžeme obdivovať go ckého majstra Antó-
nia. Okrem sakrálnych predmetov poznáme 
strieborné peča dlo mesta, ktoré vyhotovil 
tento zlatník roku 1504. 

Od druhej polovice 16. storočia sa remes-
lo začalo čoraz viac vykonávať aj vo viacerých 
zemepanských mestách a mestečkách. Únik 
remesla z miest na vidiek bol v tomto obdo-
bí dosť typický aj pre viaceré krajiny Európy, 
pretože bariéry, ktoré niekoľkým mestám 
s rozsiahlymi právnymi a hospodárskymi pri-

Filigrán a granulácia      *F8

Pokál z múzea Albert & Victoria 
Londýn      *F5
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vilégiami zabezpečovali v oblas priemyselnej výroby monopolné a privilegované po-
stavenie, sa aj tam začali rúcať.

Roku 1550 kráľ Ferdinand I. po sťažnos Prešova, Bardejova a Sabinova na „fuše-
rov“, ktorí si bez akéhokoľvek povolenia pootvárali v niektorých mestečkách a na de-
dinách svoje dielne, rozhodol, že je potrebné pro tomu zakročiť a takéto počínanie 
potláčať, pretože „podľa starých zvyklos  možno remeslo vykonávať iba v slobodných 
mestách, obohnaných múrmi“.

O niekoľko rokov neskôr máme už údaje o existencii samostatných cechov v mno-
hých zemepanských mestách a mestečkách, ktoré múry nemali a ani si ich nikdy ne-
vystavali. Mestečká, v ktorých sa remeslá začali konš tuovať až v druhej polovici 17. 
storočia, nenadobudli už spravidla väčší význam. Naopak stredoveké centrá reme-
selnej výroby – mestá Bra slava, Trnava, Banská Bystrica, Kremnica, Banská Š av-
nica, Košice, Prešov, Kežmarok, Bardejov a Levoča si svoje postavenie zachovali aj 
v novoveku a náskok, ktorý mali, im umožňoval udávať tón v remeselnej výrobe na 
Slovensku aj v 17. a 18. storočí. Tu bola najväčšia koncentrácia remeselných dielní, 
pracovalo v nich najviac tovarišov a aj škála remesiel bola najširšia, čo sa prejavovalo 
i na počte cechov. Viditeľná prevaha bola najmä v náročnejších remeslách - napr. ci-
nárstvo, remeslá spracúvajúce farebné kovy, medikováčstvo, zlatníctvo a iné. 

Štrukturálne premeny v remeselnej výrobe priniesli so sebou aj jednu nie príliš 
pozi vnu črtu, a to prechod od intenzívnos k extenzívnos . Nechceme tvrdiť, že by 
u nás v 17. a 18. storočí neboli bývali aj veľmi intenzívne pracujúci remeselníci, najmä 
ak vykonávali dôležitejšie remeslá vo významnejších mestách. Väčšina majstrov však 
vykonávala remeslo popri poľnohospodárstve, venovala mu len menšiu časť svojej 
energie a gazdovanie malo pre ňu rovnaký význam, ako vykonávanie remesla.

Extenzifikáciu remeselnej výroby na Slovensku od 17. storočia možno veľmi dobre 
demonštrovať najmä z faktov o tovarišoch. Kým stredovekí majstri ich zamestnávali 
vo veľkom počte, v tomto období ich celkový počet viditeľne poklesol. Presnejšie úda-
je o tom máme z druhej polovice 18. storočia - z nich sa dozvedáme, že len v Bra -
slave počet tovarišov prevyšoval počet majstrov, v Banskej Bystrici, Banskej Š avnici,
Komárne, Košiciach a Prešove bol pomer zhruba jedna k jednej, potom však úmerne 
klesal s hospodárskym významom daného mesta. Remeselníci v menších mestách, 
nespomínajúc remeselníkov na dedinách, pracovali už takmer úplne bez tovarišov.

I keď bol u nás počet tovarišov v období neskorého feudalizmu nepochybne men-
ší ako počet majstrov, neznamená to ešte, že by na ich pleciach bola ležala menšia 
časť remeselníckych služieb alebo remeselnej výroby. Nijaký majster nezamestnal to-
variša, ak ho nemohol plne zamestnať a využiť. Veď tovariši mali mimoriadne dlhý 
pracovný deň a majstri strácali veľa energie chodením na jarmoky, teda sami pravi-
delne nepracovali.
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22  Spoločenské pomery v 18. storočí
Veľkú zmenu v živote ľudu prinieslo 18. storočie, keď sa uzavrel mier. Po skon-

čení Rákocziho povstania územie Slovenska dlho obchádzali vojny, ustúpili morové 
epidémie a veľmi rýchlo začal rásť počet obyvateľov. S veľkými problémami zápasila 
remeselná výroba. Prejavilo sa to už znížením celkového počtu remeselníkov. Kým na 
konci 17. storočia, v konskripcii z roku 1696, bolo možné v Levoči narátať celkom 321 
remeselníckych majstrov, v roku 1715 už o stovku menej. Počtom remeselníkov, resp. 
remeselníckych dielní, sa Levoča ocitla na treťom mieste medzi východoslovenský-
mi slobodnými kráľovskými mestami. Prvé boli Košice, kde bolo 265 remeselníckych 
dielní, druhý Kežmarok s 263 a Levoča až tre a s 232 dielňami. Za ňou nasledoval 
Prešov (114), Bardejov (111) a Sabinov (99).

Porovnanie konskripcie z roku 1696 s konskripciou z roku 1715 ukazuje, že v tom-
to období došlo v Levoči nielen k celkovému zníženiu počtu remeselníckych majstrov, 
ale aj k podstatnému zhoršeniu výrobných a odbytových podmienok a možnos . 
Kým roku 1695 sa pri jednotlivých majstroch spravidla uvádza, že žijú z výnosu svojho 
remesla, roku 1715 takmer všetci levočskí remeselnícki majstri nariekajú, že z výko-
nu remesla nemajú žiaden zisk a nemôžu z neho vyžiť. Niektoré remeselnícke cechy 
uvádzajú aj konkrétne príčiny tohto svojho biedneho stavu. Všetkých 21 kožušníckych 
majstrov, z ktorých iba 12 vykonáva svoje remeslo, sa sťažuje, že z remesla nie je žia-
den zisk a , čo môžu, radšej sa živia poľnohospodárstvom alebo sa z mesta odsťahu-
jú. Túto biedu podľa nich spôsobil mor, dvojité obkľúčenie, vysoké kontribúcie, ako aj 
ďalšie príčiny.

Záverečná časť konskripcie vyúsťuje v smutné konštatovanie, že väčšina obyvateľ-
stva žije v ukrutnej biede a ďakuje Bohu už len za to, že ešte vôbec žije. Mnoho ľudí 
sa z mesta pre biedu vysťahovalo. Preto mesto žiada pri výrube daní zohľadniť jeho 
ťažké položenie a nezaťažovať jeho zúbožené obyvateľstvo vysokými dávkami.362

Isté pro rečenie medzi oficiálnou správou o stave mesta a jeho obyvateľov v Levo-
či je vyjadrené v reálnych číslach. Roku 1728 bolo vo vnútornom meste 414 a v pred-
mes ach 80 domov. Hoci roku 1735 Levoču zachvá l požiar, ktorý spôsobil značné 
škody, proces obnovy zničeného mesta pokračoval pomerne rýchlym tempom. Do 
roku 1786 celkový počet domov vzrástol na 834, z čoho 699 domov bolo vo vnútor-
nom meste a 135 v predmes ach.

Ako sa zvyšoval počet domov, rástol i celkový počet obyvateľstva. V dvadsiatych 
rokoch 18. storočia sa celkový počet obyvateľstva Levoče pohyboval podľa doterajších 
výpočtov okolo 3000. Spomedzi východoslovenských slobodných kráľovských miest 
bola vtedy Levoča najľudnatejšia. Výpočtami, vychádzajúcimi zo súpisov daňovníkov, 
sa to ž zis lo, že v Levoči bolo vtedy pravdepodobne 3162 obyvateľov, v susednom 
Kežmarku 2976, v Prešove 2033, v Košiciach 1961, v Bardejove 1578 a v Sabinove 
1040.

Ďalšie údaje na porovnanie sú za aľ k dispozícii až z roku 1780. Vtedy bolo v Levo-
či 4543 obyvateľov. Spomedzi východoslovenských miest bol najľudnatejším Prešov, 
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kde bolo 5671 obyvateľov, za ním na druhom mieste boli Košice s 5657 obyvateľmi, 
ktoré Levoču od začiatku 18. storočia výrazne preds hli, za ňou boli Kežmarok s 3900 
a Bardejov s 3564 obyvateľmi. Hoci mal demografický vývin Levoče v uvedených de-
saťročiach vzostupnú tendenciu, dokumentujúcu rozvoj mesta, musíme súčasne kon-
štatovať, že v porovnaní s inými mestami sa Levoča rozvíjala podstatne pomalšie.363

Podľa zoznamu z roku 1763 bolo v Levoči celkom 276 remeselníckych majstrov. 
Na prvom mieste boli kožiarske remeslá, v nich bolo celkom 105 majstrov. Na dru-
hom mieste boli tex lné remeslá so 70 majstrami. Tre e miesto s celkovým počtom 
36 majstrov obsadili potravinárske remeslá. Štvrté miesto zaujali kovospracujúce re-
meslá. Z celkového počtu 35 majstrov boli 8 zlatníci.

Z uvedených čísel vyplýva, že počet remeselníckych majstrov bol v druhej polovi-
ci 18. storočia celkove aj vo väčšine jednotlivých remesiel vyšší ako roku 1715, resp. 
1720. Môžeme konštatovať, že levočské remeslo ako celok sa do šesťdesiatych rokov 
18. storočia dostalo z kri ckej situácie, v akej bolo po skončení povstania Fran ška Rá-
kociho II. Skutočnosť, že v Levoči bolo roku 1763 celkom 8 zlatníckych majstrov (teda 
prak cky toľko, ako na konci 16. storočia a v niektorých desaťročiach 17. storočia) 
svedčí o tom, že v druhej polovici 18. storočia bolo v Levoči opäť výrazne zastúpené 
zámožné obyvateľstvo, ktoré bolo hlavným odberateľom výrobkov tohto umeleckého 
remesla, čo zanechalo po sebe množstvo pamiatok vysokej remeselníckej zručnos ,
i umeleckého prejavu.364

Najväčším strediskom remeselnej výroby na Slovensku bola Bra slava, kde roku
1770 bolo okolo 800-850 remeselníckych dielní a s Podhradím takmer 1000. Potom 
nasledovali Komárno a Banská Bystrica, kde bolo v tom čase okolo 450 majstrov. 
V Prešove, Bardejove, Skalici a Kežmarku v tom čase pracovalo okolo 350-400 reme-
selníckych majstrov.

V polovici 18. storočia bola Banská Bystrica čo do významu remeselnej výroby, 
tre a na Slovensku. Roku 1770 bolo v Kremnici 8 zlatníkov. Lučenec mal v roku 1773 
počet majstrov 124, medzi nimi aj zlatníkov.

V Košiciach v 17. storočí žilo 250-300 remeselníkov, hoci roku 1696 po rôznych 
pohromách, ktoré sa mestom prehnali, ich nebolo viac ako 107, v roku 1782 ich bolo 
340 majstrov.

Levoča mala v 17. storočí až 36 cechov. Remeselníci pracovali takmer v 250 reme-
selníckych dielňach a do roku 1782 sa počet zvýšil až na 414. Aj napriek tomu kon-
štatujeme, že Levoču už predbehli viaceré mestá tohto regiónu, napr. Prešov, Spišská 
Nová Ves, ale aj Rožňava.

Počtom zlatníkov však Spišská Nová Ves výrazne nezaostávala za Levočou (v Levo-
či boli 8 zlatnícki majstri a v Spišskej Novej Vsi boli 6 majstri). Kováčov bolo v Levoči 
len toľko ako v Spišskom Podhradí, kde boli 7 majstri. Napro tomu v Spišskej Novej 
Vsi bolo 23 kováčov, v Spišskej Belej 22, v Spišskej Sobote dokonca 30 kováčov. Me-
dikováčov bolo v susednej Spišskej Novej Vsi 8, v Levoči len 4, teda ešte menej ako 
v Poprade, kde bolo 5 medikováčov.365
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23  Katalógová časť predmetov – Klenoty Spiša
BOHOSLUŽOBNÉ PREDMETY:
A. Kalichy - sloh go ka:

Spišská Sobota – kalich (2) - výška 18,5 cm; 
priemer kupy 10,5 cm; priemer šesťlaloč-
nej základne 13 cm. Go cký z roku okolo
1400, pozlátené striebro, s prelamovaným 
dekorom arkád a s rytým akantom. Na ro-
tuliach go cké písmená a nápis „MARIA“. 
Doplnkový znak na averze nohy číslica 98, 
resp. 86.

Spišská Sobota – kalich (1) - výška 21,5 cm; 
priemer kupy 11 cm; priemer šesťlaločnej 
základne 14 cm s prelamovaným kružbovým 
vlysom. Neskorogo cký zo 16. storočia, po-
zlátené striebro. Nodus je sploštený, tvaru 
granátového jablka so šies mi kosoštvorco-
vými rotulami, na ktorých je majuskulový ná-
pis „MARIA – IHS.“ Kôš je rozdelený na šesť 
polí s filigránovou granuláciou ozdobenou
sieťovinou, je zakončený ľaliovým vlysom.
Na kupe sú značky. Na reverze nohy nápis: 
„Restaurari curavit Ecclesia M. S. Georgii.“ 
(O reštaurovanie sa postarala farnosť Spiš-
ská Sobota-Mons Sanc Georgii.)

Znak majstra - Anders a znak Diany      *F8
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Poprad – Veľká – kalich (1) - výška 22,8 cm; 
priemer kupy 10,5 cm; základňa 14,4 cm. 
Go cký zo začiatku 16. storočia, pozlátené 
striebro, základňa je šesťlaločná, laloky sú 
oddelené obrúbeným pásikom. Základňa 
kalicha má šesť lalokov, v ktorých sú po-
ľovnícke výjavy: ide o sv. Egídia - poľov-
ník s kopijou, vták, muž s kopijou a psom, 
muž ulovil zver, srna, malé sŕňa. Zdobený 
je tepaným dekorom akantu, na rotuliach 
písmena „MARIA O“. Kôš kupy je zdobený 
technikou niello.

Poprad – Veľká - kalich (2) - výška 20,5 cm; 
priemer kupy 9 cm; základňa 13 cm. Ne-
skorogo cký zo začiatku 16. storočia, po-
zlátené striebro, na šesťdielnom podstavci 
s lís m a kvetmi, predchádza mu ažúrový
pásik. Sploštený guľovitý nodus so šies -
mi kosoštvorcovými rotulami, na nich ma-
juskulový nápis „MARIA“. Medzi rotulami 
je granulácia a filigrán. Nodus ako i kôš je
zdobený technikou niello.

Detail zdobenia - poľovnícky mo v      *F8
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Spišská Belá – kalich (10) 
- výška 20,5 cm; priemer 
kupy 10,2 cm; šesťlaločná 
základňa 14,2 cm. Go cký
z r. 1515, pozlátené strieb-
ro, prelamovaný dekor. 
Jednotlivé laloky sú pre-
delené filigránom. Nodus 

Spišská Nová Ves – kalich (4) - výška 22 cm; 
priemer kupy 8 cm; priemer základne 11 
cm. Neskorogo cký, zdobený emailovým
dekorom kvietkov. Základňa je šesťlaločná, 
na sokli ažúrový pásik ornamentu. V spo-
joch lalokov sú prichytené tepané ozdoby. 
Plochy lalokov, drieku aj koša sú pokry-
té technikou niello - zdobené filigránom.
Nodus je sploštená guľa s rotulami ukon-
čenými rozetami s polodrahokamami. Kôš 
má záverečný širší pás s bohatým tepaným 
ažúrovým zakončením. Na základni averzu 
má punc, ďalší znak sa nachádza na kupe.

tvorí sploštená guľa s prelamovaným deko-
rom a filigránom. Kôš je zdobený rovnakým 
dekorom, je ukončený ažúrovým pásikom.
Na kupe je minuskulový nápis „Grof Hans 
de Bella 1515“. (Gróf Ján z Belej 1515.)

  Detail-nápis rok
Kalich - Spišská Belá 10      *F8

Detaily kalicha 
(SNV4)     

Neiden fikova-
né znaky

*F8
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Spišská Kapitula – kalich (5) - výška 22,5 cm; priemer 
kupy 10 cm; základňa 13,5 cm. Go cký kalich z 15.
storočia. Pozlátené striebro, zdobený tepaným a lia-
tym filigránovým dekorom ružíc, lístkov a akrotérií. Na
šesťlaločnej základni má emblém a nápis „MARIA.“ 
Driek je šesťhranný, bez ozdoby, prerušený šesťuhol-
ným prstencom, nodus je guľovitý z vyrezávaného lis-
tového ornamentu. Kôš je zdobený granulovaním a fi-
ligránom, vytvárajúcim geometrické vzorce, ukončený 
ažúrovým ornamentom.

Kalich - Spišská Nová Ves (4)     *F8 Kalich - Spišská Kapitula (5),
znak     *F8
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Spišská Kapitula – kalich (6) - výška 23 cm; priemer kupy 10 cm; základňa šesťlaločná 
13,6 cm. Go cký z prelomu 15. a 16. storočia. Pozlatené striebro, email, na šesťlaloč-
nej základni je ažúrový pásik. Jednotlivé laloky sú oddelené od seba prelamovaným 
ornamentom a okolo neho z jednej i druhej strany sa ťahá filigrán. Plochy lalokov na
základni sú pokryté technikou niello a zdobené filigránom a kvetmi. V jednom lalo-
ku je erb - Uhorska, opro tomuto laloku je nápis IHS - *(značka pre Jesus, mono-
gram Kristov, používaný v zobrazeniach od ranného stredoveku). Medzi jednotlivými 
lalokmi na sokli základne sú strihané rozety. Masívny nodus z montovaných kve n
a liatych rozvilín, je guľovitý, ver kálne predelený úzkymi ažúrovými pásikmi, medzi
nimi sú rozety a vsadené perly. Kôš je zdobený technikou niello, filigránom, ružami 
a osadenými perlami, ukončený ažúrovým ornamentom. Na niektorých miestach je 
kôš poškodený.

Detail-Uhorský znak - erb
Detail doplnkový znak 13     

*F8
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Spišská Kapitula – kalich (12) - výška 24 cm; prie-
mer kupy 11 cm; základňa šesťlaločná 14,5 cm. 
Go cký z prvej tre ny 16. storočia, pozlátené 
striebro. Základňa zdobená filigránom a granu-
láciou, vytvárajúcim na lalokoch okrúhle medai-
lóny, ozdobené renesančným vlysom, v strede 
sú umiestnené rozety. Driek je zdobený filigrá-
nom, mriežkou a granuláciou, prerušený šesť-
uholným prstencom. Na drieku je minuskulový 
nápis. Nodus je plochý, šesťuholný s rotulami 
z kosoštvorcov. Na noduse filigránom vytvorené
zašpicatené medailóny ozdobené granuláciou. 
Pod ľaliovým vlysom koša, pás s polodrahoka-
mami. Kôš ozdobený filigránom, ktorý tvorí šesť
okrúhlych medailónov, v strede umiestnené sú 
rozety, podobné ako na základni. Nad nimi je 
pásik z farebných polodrahokamov, filigrán,
všetko je ukončené ažúrovým ornamentom.

Kalich Spišský Hrhov (2).        *F8
Detail erb.

  Kalich Spišská Kapitula (12)        
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Spišský Hrhov – kalich (2) - výška 21 cm; šesťlaločný, na základni má ažúrový pásik, 
na jednom laloku erb (zobrazený pustovník). Zo základne plynulo sa dvíha šesťuhol-
ný driek. Pod nodusom a nad ním je majuskulový nápis: „JESVS - MARIA“. Nodus je 
sploštená guľa s rotulami kosoštvorcov, v nich sú rozety. Na noduse je akantový tepa-
ný vlys. Kupa je bez koša, bez dekoru. (15. storočie.)
Levoča – kalich (16) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 22,2 cm; priemer kupy 9,8 cm; základňa 
šesťlaločná s priemerom 14,2 cm. Sokel zdobený ažúrovým pásikom. Na noduse sú 
rotule ukončené rozetami so sklíčkami. Kôš zdobený filigránom, dekor s viničom. Rok 
1471. Na averze základni je nápis, zaliaty zlatom pri jeho obnove – nedá sa prečítať.

Letanovce – kalich (4) - výška 20 cm. Kupa zvonovitá, priemer kupy 9,3 cm; priemer 
základne 13,2 cm. Základňa šesťlaločná, plochu má vysadenú na ažúrovom páse, kto-
rý má listový dekor. Laloky sú od seba oddelené filigránom. Driek je šesťuholný, zdo-
bený rytými rozetami, prerušuje ho nodus v tvare stlačenej gule, bez dekoru. Nodus 
a kupa z 19. – 20. storočia. Pozlátené striebro, noha z 15. storočia.

Kalich Levoča - Kostol sv. Jakuba (16)        *F8 Kalich Letanovce (4)        *F8
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Chmelnica – kalich (1 ) - výška 25,1 cm; priemer kupy 11,1 cm; priemer šesťlaločnej 
základne 15,3 cm. Kôš je zdobený filigránom, a granuláciou. Kupa má tvar zvonovitý.
Nodus má tvar sploštenej gule so šies mi rotulami a na nich rozety. Pochádza zo za-
čiatku 16. storočia.

Dravce – kalich (3) - go cký z 2. polovice 15. storočia, výška 23,3 cm; priemer kupy 
9,9 cm; priemer šesťlaločnej základne 14 cm. Laloky sú zdobené akantom a oddelené 
pásikmi. Jeden lalok je zdobený rytou hlavou Krista Pána. Nodus je sploštená guľa, 
zdobený rotulami, na stopke je majuskulový nápis „MARIA“ + pod nodusom „JESVS“. 
Aj na samotnom noduse je nápis ako i na rotuliach. Kalich je bez koša.
Hrabušice – kalich (3) - výška 18,5 cm; priemer kupy 11 cm; základňa je šesťlaločná 
s priemerom 12,4 cm. Na základni v jednom laloku je znázornený Kristus ako „muž 
boles “. Nodus je s rotulami a majuskulovým nápisom „MARIA“. Kalich je čiastočne 
poškodený.

Kalich Chmelnica (1)        *F8 Kalich Dravce (3)        *F8
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Detail - muž boles
Kalich Hrabušice (3)        *F8

Lendak – kalich (1) - výška 16,5 cm; priemer kupy 11 cm; priemer šesťlaločnej základ-
ne 12,7 cm. Go cký kalich z roku 1350. Pozlátené striebro, zdobené tepaným deko-
rom a na jednotlivých lalokoch sú umiestnené medailóny emailových symbolov šty-
roch evanjelistov a medzi nimi symbol Baránka - čiže Ježiša Krista, P. Márie - kráľovnej. 
Na noduse sú rotule a na nich majuskulový nápis „IESVS“. Bez koša, kupa bez dekoru.

Detaily - symboly apoštolov sv. Lukáša a sv. Jána - kalich Lendak (1)         *F8
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Kalich Lendak (1)        *F8

Toporec – kalich (3) - výška 22 cm; prie-
mer kupy 9,5 cm; šesťlaločná základňa. 
Pozlátená meď, laloky sú olemované ry-
tou čiarou. Na sokli je ažúrový pásik. No-
dus je sploštená guľa, zdobená prelamo-
vaným akantom, tak isto aj na koši. 

Kluknava – kalich (10 ) - výška 21 cm; prie-
mer kupy 9,4 cm; priemer šesťlaločnej zá-
kladne 13,5 cm. Zdobený filigránom, no-
dus je sploštená guľa a má prelamovaný 
dekor. Kôš je zdobený filigránom.

Kalich Toporec (3)        *F8

Kalich Kluknava (10)        *F8
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Spišské Vlachy – kalich (1) - kupa je go cká 2. polovica 15. storočia. Základňa a driek 
sú z neskorého baroka, polovica 17. storočia. Výška 21,5 cm; priemer kupy 8,8 cm; 
priemer základne 13 cm. Základňa šesťlaločná, raz podkasaná s úzkym plochým okra-
jom. Základňa zdobená plas ckými akantovými listami, v hornej čas anjelskými hla-
vami, štylizovaných listov a ovocia. Plocha základne plynulo prechádza do šesťhran-
ného drieku, členeného prstencami. Nodus je vázovitý, zdobený hladkými lupeňmi. 
Kôš je go cký, členený plas ckým guľôčkovým drô kom, predelený na šesť čas , vy-
plnené prstencovým filigránom a granulovanými guľôčkami, spájajúcimi pílovitý or-
nament na ploche. Kôš je ukončený pletencom a prepleteným listovým vlysom.

Žehra – kalich (1) - go cký, základňa je šesťlaločná, plochá obruba, nad ňou ažúrový 
tenký vzor. Na ploche základne rytý akant. Driek je šesťhranný. Nodus zdobený lu-
peňmi, na ňom sú rotule – ukončené rozetami. Kôš zdobený prelamovaným dekorom 
akantu, ukončený ažúrovým pásikom.

Kalich Spišské Vlachy (1)        *F8 Kalich Žehra (1)        *F8
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Ba zovce – kalich (1) - výška 18,3 cm; priemer kupy 8,8 cm; priemer základne 12,5 
cm. Na averze základne nápis: „HOC OPUS FIERI CVRAVIT COMVNITAS GERLACHO-
VIENSIS A.1730“. (Toto dielo zaobstaralo spoločenstvo Gerlachova roku 1730.) Je 
označený aj puncom. Pozlátené striebro, základňa je okrúhla, bez dekoru, obruba 
vystrihovaná, nodus je sploštený, namiesto rotulov má tepané kosoštvorce a v nich 
ryté rozety. Kôš má rytý dekor rozvilín a kvetov, ukončený ažúrovým vzorom. Kupa 
je neogo cká.

Jánovce – kalich (2) - výška 21 cm; priemer kupy 9 cm; šesťlaločná základňa s prieme-
rom 13 cm. Na reverze základne je nápis s dátumom: „Calix Ecclae Janoczen 1693.“ 
(Kalich kostola v Jánovciach 1693.) Na sokli prelamovaný ažúrový ornament, driek 
prechádza do šesťhranola, prerušený š hlym kŕčkom. Nodus je šesťuholný, v polovici 
horizontálne predelený pásom, výstupkom, ozdobený tepanými bodkami. Bez koša, 
kupa bez dekoru. Základňa je go cká.

Kalich Ba zovce (1)        *F8 Kalich Jánovce (2)        *F8
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Spišská Teplica – kalich (1) - výška 19,5 
cm; priemer kupy 9,5 cm; šesťlaločná 
základňa 12,5 cm. Neskorogo cký z r.
1538, pozlátené striebro, zdobený rytým 
a tepaným dekorom. Základňa obrúbená 
zvinutým rámom, podkasaná, ukončená 
filigránom, oddeľujúcim jednotlivé laloky.
V nich sú ryté symboly evanjelistov, jeden 
lalok má pásku s dátumom 1538, posled-
ný lalok je s „Mužom boles “. Nodus je
sploštená guľa, na ňom sú rozety, na drie-
ku nápis: „JHESVS“ „OMARIA“. Na koši sú 
ryté mo vy kvetov, kôš ukončený pleten-
com a prepleteným listovým vlysom.

Spišská Kapitula – kalich (10) - výš-
ka 26,7 cm; priemer kupy 11,5 cm; zá-
kladňa šesťlaločná 15,7 cm. Základňa 
je šesťlaločná s prelamovaným vlysom 
rozvilín a strihanými lupeňmi. Na nohe Kalich Spišská kapitula (10)        *F8

Kalich Spišská Teplica (1)
Detail sv. Marek a rok        *F8
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sú montované bodliakové kvety zo stri-
haných lupeňov a dodatočne umiestený 
rytý erb prepošta Mar na Petheho, ktorý
bol spišským prepoštom v rokoch 1578 - 
1605. Sploštený nodus s prelamovanými 
kružbami a rotulami strihaných kve n
s polodrahokamami. Kôš kupy pokrytý 
kve nami zo strihaných lupeňov a polo-
drahokamov. Pod ľaliovým vlysom pás 
perál. Analogicky môžeme kalich zaradiť 
k typom kalichov zo Spišskej Soboty a Po-
pradu - Veľkej, ktoré sú podobné vo vý-
zdobných strihaných rastlinných prvkov. Kalich Spišská kapitula (10) - erb          *F8

Sloh renesancia:
Spišská Sobota – kalich (7) - výška 19 cm; priemer kupy 7 cm; priemer základne 
12,5 cm. Renesančný zo 17. storočia, pozlátená mosadz, s tepaným dekorom anjeli-
kov a prelamovaným košíkom. Cechová overovacia a majstrova značka sú na výrobku 
nedostatočne odtlačené - nečitateľné.
Matejovce – kalich (5) - výška 22 cm; priemer kupy 9,6 cm; priemer šesťlaločnej 
základne 15,5 cm. Základňa s plochou obrubou, ukončená vrúbovitým pásikom. Plo-

Kalich Spišská Sobota (7)        *F8 Kalich Matejovce (5)        *F8
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cha základne zdobená tepaným dekorom akantu. Driek je valcovitý, zdobený rytým 
vzorom. Nodus je sploštená guľa, ozdobená tepanými rozetami a srdiečkami. Kôš je 
zdobený akantom.
Veľký Slavkov – kalich (2) - výška 21,2 cm; priemer kupy 10 cm; základňa šesťlaločná 
13,5 cm. Renesančný zo 16. storočia, pozlátené striebro. Na párnych lalokoch tepa-
né ky ce s kvetmi, nepárne laloky sú bez dekoru. Základňa prechádza v šesťhranatý
driek, prerušený prstencom, nad ním nodus zdobený volutami. Kôš nemá.

Poprad – kalich (2) - výška 22 cm; priemer kupy 10,5 cm; priemer šesťlaločnej základ-
ne 15 cm. Na podstavci je tepaný dekor, na ploche lalokov sú strieborné ozdoby an-
jelských hláv. Nodus je sploštená guľa s náznakmi rotul, ktoré sú ukončené farebnými 
sklami. Kôš je strieborný s tepaným dekorom. Na samotnej kupe je rytý ornament.

Kalich Veľký Slavkov (2)        *F8 Kalich Poprad (2)        *F8



199

Poprad – kalich (4) - výška 26,8 cm; priemer kupy 9 cm; priemer šesťlaločnej základ-
ne 16,3 cm. Pravdepodobne renesancia. Dekor z lomených oblúkov na nohe, na no-
duse aj na koši. Nodus je diskovitý. Na kupe je znak: Viedeň 1866 - 1872 a doplnkový 
znak písmeno P.
Poprad - Veľká – kalich (4) - šesťlaločná základňa - na podstavci má ažúrový orna-
ment, laloky sú od seba oddelené filigránom. Nodus s rotulami ukončenými s majus-
kulovým nápisom. Bez koša.

Kalich Poprad (4)        *F8 Kalich Poprad - Veľká (4)        *F8

Kežmarok – kalich (2) - výška 20,5 cm; priemer kupy 9,5 cm; šesťlaločná základňa 12 
cm. Na troch lalokoch je tepaný akant, na ďalších troch sú pripevnené rozety. Základ-
ňa prechádza v šesťhranný driek, ktorý je strieborný. Je zdobený pravidelnými rytými 
čiarkami. Nodus je guľovitý s okrúhlymi rotulami, ktoré sú zdobené striebornými ro-
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zetami, na jednej rotule je hlava Ukrižovaného. Na koši je akantový strieborný vlys, 
ukončený ažúrovým ornamentom. Nad košom, na kupe je gravírovaný nápis písaný 
švabachom.

Kežmarok – kalich (3) - výška 20 cm; priemer kupy 8 cm; základňa šesťlaločná 13,3 
cm. Zdobená tepaným dekorom anjelských hlavičiek, mušľami a rozosiatymi kvetmi. 
Zo základne sa postupne dvíha šesťhraný driek. Medzi dvoma prstencami je vázovi-
tý nodus zdobený prázdnymi kartušami a akantom. Kôš je strieborný s prelamova-
ným dekorom  anjelských hlavičiek s krídlami a akantom. Nápis na reverse základ-
ne: „eCCLesIae KIsMARKIENSIS  SANCTAE CRVCIS“. (Kežmarskému kostolu svätého Kríža 
1560.)
Spišská Belá – kalich (9) - výška 23,1 cm; priemer kupy 9,2 cm; základňa je šesťlaločná 
13,9 cm; na nej je osadených šesť strieborných ky c. Kôš tepané striebro, prelamo-

Kalich Kežmarok (2)        *F8 Kalich Kežmarok (3)        *F8
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vaný dekor. Nodus je vázovitý so striebornými ky cami a orámovaný boltcami. Na 
averze základne je znak  Augsburg, majster Michael Ri ch, zomrel 1665 alebo Marx 
Roesch, ženil sa 1572, odchádzal 1615.

Znak cechu a majstra, Sp. Belá (9)        *F8

Kalich Spišská Belá (9)        *F8

Podolínec – kalich (1) - výška 25,8 cm; 
priemer kupy 9,3 cm; základňa 14,6 cm. 
Je to renesančný kalich zo 17. storočia, 
pozlátené striebro. Šesťlaločná základ-
ňa zdobená tepaným dekorom hlavičiek 
anjelikov a del nov. Na ploche základne 
tepané kvety so stopkami. Nodus je gu-
ľovitý, hlavičky anjelov s krídlami vyčnie-
vajú, akoby napodobenina rotulí. Na drie-
ku strieborný dekor, doplnený farebnými 
sklami. Na ažúrovom koši prelamované 
rastlinné mo vy. Kalich Podolínec (1)        *F8
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Spišské Bystré – kalich (5) - výška 24,1 cm; priemer kupy 9 cm; priemer základne 12,1 
cm. Tepané striebro, základňa okrúhla, na sokli tepané lupene oddelené hladkým 
pásikom a plocha je ozdobená troma hlavami anjelikov. Na noduse v menšej mierke 
rovnaký mo v. Kôš je zo striebra, ež na ňom sú tri hlavy anjelov. Kupa je zlatá.

Vyšné Ružbachy – kalich (2) - výška 18 cm; priemer kupy 9,7 cm; noha šesťlaločná, 
bez dekoru, priemer 12,3 cm. Na noduse zo sploštenej gule sú rotuly a majuskulový 
nápis „MARIA“. Pochádza zo 16. storočia, kôš má tepaný dekor v podobe veľkých 
kvapiek - pľuzgierov, ukončený ažúrovým pásikom.
Vyšné Ružbachy – kalich (3) - výška 21,8 cm; priemer kupy 10 cm; šesťlaločná základ-
ňa priemer 12,6 cm. Na základni je rytý dekor, driek je šesťuhlový hranol, predelený 
šesťuhlovým prstencom. Nodus je sploštená guľa s rotulami zakončenými rozetami. 
Bez koša. Na averze je nápis „OFFERT. ECCLESIE. STANISLAVS. SNIESKOWICZ. PA-
ROCHVS. RVZSBACHIENSIS. 1647“. (Daroval kostolu Stanislav Snieskowicz, ružbašský 

Kalich Vyšné Ružbachy (2)

Kalich Spišské Bystré (5)        *F8
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farár 1647.) Kupa má rytý dekor a pod vrchom kupy je gravírovaný nápis: „Werbum 
Domini manet in aeternum 1644“. (Slovo Pánovo trvá naveky.)
Vyšné Ružbachy – kalich (4) - výška 21,3 cm; priemer kupy 8,2 cm; priemer základne 10,2 
cm. Základňa je okrúhla. Striedavo strieborný a zlatý pás s tepaným akantovým vlysom. 
Nodus je zdobený mušľami. Nad ním dva prstence prepojené ozdobnými esovitými ra-

Kalich Vyšné Ružbachy (3)        *F8 Kalich Vyšné Ružbachy (4)        *F8

Text s piktogramom - kalich Vyšné Ružbachy (4)        *F8

mienkami s karya dami. 
Kôš má kombináciu zlato, 
striebro, zdobený rámom 
sŕdc a kvetov. Na rever-
ze nohy je nápis: „CVRA 
V STAN. SNIESZKOWIC 
PLEB. IN RVSBAK A D 
1639 VALER: MARC. Z. 
LOTH. 1612“. (Postaral 
sa Stanislav Snieszkowic 
farár v Ružbachoch roku 
Pána 1639 Valer: Marcus 
Z. Loth. 1612.)
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Ľubica – kalich (5) - výška 20 cm; priemer 
kupy 10 cm; priemer šesťlaločnej základne 
12,5 cm. Renesančný zo 16. - 17. storočia, 
pozlátené striebro. Na sploštenom noduse 
rotule s ukončenými ružicami. Na lalokoch 
je rytý páskový ornament. Kôš je tepaný s 
prelamovaným dekorom, ukončený ažúro-
vým ornamentom.
Lechnica – kalich (4) - výška 20,5 cm; prie-
mer kupy 8,5 cm; priemer okrúhlej základne 
10,7 cm. Renesančný zo 17. storočia, pozlá-
tené striebro. Tepaný strieborný dekor na 
základni aj na koši s dekorom „beschlagu“ 
ruží a anjelských hlavičiek. Nodus je s ro-
tulami – dve mušle a dve hlavy anjelov, má 
tvar vázy. Puncová značka nečitateľná.
Toporec – kalich (2) - výška 23,5 cm; prie-
mer kupy 8,2 cm; priemer šesťlaločnej zá-
kladne 14,2 cm. Pozlátená meď. Základňa 

Kalich Ľubica (5)        *F8

Kalich Lechnica (4)        *F8 Kalich Toporec (2)        *F8
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na jednotlivých lalokoch má anjelské hlavičky, striedavo s ružami a listami. Na kupe je 
kôš zdobený troma hlavičkami anjelikov, ružami a listami – striedavo. Nodus je šesť-
stranný, tri strany vykrojené a tri rovné.
Toporec – kalich (6) - výška 22 cm, priemer kupy 13 cm, priemer šesťlaločnej základne 
11,5 cm. Renesančný zo 16. storočia, pozlátené striebro. Na sokli základne je ažúrový 
pásik, jednotlivé laloky sú od seba oddelené filigránom. Nodus je s rotulami, ukonče-
nými rozetami. Kôš má akantový vlys, ukončený ažúrovým pásikom. Má majstrovskú 
značku: písmena JıP; a znak - Diana.

Bijacovce – kalich (5) - výška 24 cm; priemer kupy 11,4 cm; priemer základne 14,4 
cm. Na ploche základne sú tri strieborné reliéfy sera nov. Nodus je vázovitý, namiesto 
rotulov má tri hlavy anjelov. Kôš je tepaný, prelamovaný akant, zdobený ešte troma 
hlavami anjelov.
Veľká Lesná – kalich (4) - výška 21,5 cm; priemer kupy 8,8 cm; šesťlaločná základňa 
14,5 cm. Na základni tepaný dekor mušli a hlavičky anjelikov. Nodus je šiškovitý s elip-
sovitými kartušami, okolo je akant. Kupa je bez dekoru a bez koša.

Kalich Toporec (6)        *F8 Kalich Bijacovce (5)        *F8
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Štrba – kalich (3) - výška 20,5 cm; 
priemer kupy 8,4 cm; priemer 
šesťlaločnej základne 12 cm. Ne-
skororenesančný zo 17. storočia. 
Na sokli základne je tepaný dekor 
ovocia a kvetov - v každom dru-
hom laloku. V ďalších lalokoch 
sú strieborné reliéfy – nástroje 
umučenia: kladivo a kliešte, kríž, 
a tunika. Nodus je vázovitý s tro-
ma prázdnymi kartušami, zdo-
bený boltcami. Nodus je medzi 
dvoma š hlymi kŕčkami. Kôš je 
strieborný s prelamovaným de-
korom a anjelskými hlavičkami 
– tri dvojice. Poškodený dekor, 
ukončený vrúbeným pásikom 
ažúrového vzoru.
Vojňany – kalich (1) - výška 23 
cm; priemer kupy 9 cm; priemer 
základne 12,5 cm. Renesančný, 
pozlátené striebro. Zdobený ry- 

Kalich Veľká Lesná (4)        *F8 Kalich Štrba (3)        *F8

Kalich Vojňany (4) a nápis        *F8
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tým akantom, rozvilinami a na kupe s dvoma rytými erbmi, ukončený ažúrovým ry-
tým pásikom. Na averze základne nápis: „ANNA SWABOFSKIN. F.(ieri) F.(ecit) ANNO 
1600.“ (Dala urobiť Anna Swabofskin 1600.)

Sloh baroko:
Matejovce – kalich (3) - 
výška 23 cm; priemer kupy 
10 cm; priemer základne 
14,6 cm. Základňa je ok- 
rúhla s plochým rámom, 
vystupujúca do pologule, 
zdobená troma tepanými 
kvetmi. Nodus je vázovi-
tý, šesťhranný. Bez koša, 
kupa bez dekoru - hladká. 
Barokový z roku 1785, po-
zlátené striebro. Na rever-
ze nohy nápis: „A.M.D. G. 
F.F.B. A. 1785.“ (Ad Maio-
rem Dei Gloriam Fieri Fecit 
Beatam Anno 1785.) (Na 
väčšiu Božiu slávu bol uro-
bený požehnaného roku 
1785.)

Úloža – kalich (5) - výška 16,2 cm; 
šesťlaločná základňa. Renesančný, na aver-
ze základne je nápis: „Daniel BRAVN 1618.“ 
Na základni niet dekoru, nodus šesťhranný, 
driek šesťhranný, kupa bez dekoru.

Kalich Úloža (5) a nápis        *F8

Kalich Matejovce (3) a text        *F8
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Mlynica – kalich (2) - výška 25 cm; šírka 9,4 cm; základňa 15,8 cm. Pozlátené striebro, 
pod nodusom zapnutá špirála zakončená zvoncom akantového lís a, nodus je zdobe-
ný tepaným dekorom akantu, mušlí a mriežky. V kartušach emailové obrázky svätcov. 
Na základni: sv. Ján Nepomucký, sv. Barbora, sv. Katarína. Na koši emailové obraz-
ce v kartušach: Getsemani, Trním korunovanie, Kalvária. Na reverze nohy je nápis: 
„ECCLESIAE MILLE/ BACHIENSIS FECIT IOANNES SZILASSY LEVTSCHOVIAE. 1770.“ 
(Pre farnosť Mlynica urobil Ján Szilassy Levoča 1770.)

Kalich Mlynica (2)        *F8 Email - tŕním korunovanie        *F8

Email - Ján Nepomucký        *F8
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Mlynica – kalich (4) - výška 21 cm; prie-
mer kupy 9,1 cm; základňa 12 cm. Pochá-
dza z 1. pol. 18. storočia. Základňa má 
tepaný dekor točený do špirály, na nej je 
mriežka, akant. Na koši prelamovaný de-
kor strieborný s geometrickými tvarmi.

Spišská Belá – kalich (2) - výška 23 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; šesťlaločná základ-
ňa 13,9 cm. Barokový, zo začiatku 18. sto-
ročia. Pozlátené striebro. Základňa je zdo-
bená tepaným jednoduchým perlovcom, 
na ploche lalokov je dekor perlovca tro-
chu bohatší. Na drieku majuskulový ná-
pis:„IHESVS“ pod ním iný nápis „CHRIST“. 
Nodus je guľovitý, zdobený akantom s ro-
tulami kosoštvorcov a vykladaný sklom 
– chýbajú fragmenty. Má znaky, okrem 
majstrovej značky - W&C aj znak Diany.

Kalich Mlynica (4)        *F8

Kalich Spišská Belá (2) a znak majstra         *F8
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Spišská Belá – kalich (11) - výška 20 cm; priemer kupy 8,9 cm; šesťlaločná základňa 13 cm, 
tepaný páskový ornament. Barokový z 18. storočia. Nodus je vázovitý, zdobený kartušami 
a boltcami. Kôš má prelamovaný dekor akantu aj s hlavami anjelov. Kalich je zo striebra. 

Kalich Spišská Belá (11)        *F8 Kalich Kežmarok (1) a nápis              *F8

Kežmarok – kalich (1) - výška 25 cm; priemer kupy 9,3 cm; priemer základne 15,5 cm. 
Základňa je okrúhla, predelená troma užšími a troma širšími pásmi. Tie širšie pásy sú 
zdobené tepanými vzormi mriežky, mušlí, volutami a akantu. Nodus je rokokový, na 
koši je tepaný dekor – kartuše a v nich mriežka, mušľa, striedavo hlava anjela, mušľa 
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a akant. Ostatné prvky sú barokové. Na reverze základne je nápis: „ZeLo eCCLesIae 
kesMarkensIs aLtarI sanCtae CrVcIs saCratVs.“ (Snaha kežmarskej farnos zasväte-
nej oltáru svätého Kríža.) (Letopočet 1664.)

Kežmarok – kalich (4) - výška 26 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; základňa 15,4 cm. 
Barokový, z r. 1760 od Jána Szilassyho, 
levočského zlatníka. Pozlátené striebro, 
zdobený kartušami, mriežkou a kvetmi. 
Z bývalého Pavlinského kostola. Základ-
ňa je okrúhla, s tepaným dekorom mušlí, 
mriežky a akantu. Nodus je rokokový, 
zdobený mriežkou, volutami a rozvilinou. 
Kôš bohato zdobený akantom a kvetmi, 
oddelený boltcom a mušľou od mriežky, 
nad ňou je vinič s listami.
Spišská Kapitula – kalich (7) - výška 25,8 
cm; priemer kupy 10 cm; základňa 18 cm. 
Barokový, pozlátené striebro. Šesťlaločná 
základňa, ozdobená tromi emailami:  

Kalich Kežmarok (4)        *F8

Kalich Spišská Kapitula (7) a email zaja e P. Ježiša        *F8
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1 - Posledná večera, 2 - Judáš bozkom zrádza Ježiša, 3 - Hľa, človek - Ecce homo - zbi-
čovaný Ježiš predstavený ľudu. Emaily sú orámované farebnými brúsenými sklami a 
polodrahokamami. Driek je prerušený š hlym kŕčkom, na ňom nodus zdobený troma 
vystupujúcimi hlavami anjelov. Nad ním š hly kŕčok a kôš - zdobený tromi emailami: 
1 - Getsemani, 2 - Kalvária, 3 - Vzkriesenie. Podobne ako na základni, aj na koši sú 
emaily orámované farebnými brúsenými sklami a polodrahokamami. Medzi nimi sú 
hlavy anjelov, tepaný akant a brúsené farebné sklá. V okrúhlom odtlačku je doplnko-
vý znak s písmenami IO alebo číslica 10 - pravdepodobne znak rýdzos kovu, tak ež 
znak cechu Augsburg a ďalšia doplnková značka číslica 7.
Spišská Kapitula – kalich (8) - výška 27 cm; priemer kupy 10,4 cm; základňa 16,3 
cm. Barokový. Šesťlaločná základňa zdobená tromi emailami: 1. Tŕním korunovaný, 
2. Ecce homo, 3. Getsemani. Emaily majú rám ozdobený farebnými, brúsenými skla-
mi, voľná časť plochy základne je zdobená prekrásnym filigránom vytvárajúcim čipku 
ornamentu kvetu a akantu. Nodus je hruškovitý. Kôš podobne ako základňa má tri 
emaily: 1. Bičovanie, 2. Kristus nesie kríž, 3. Ukrižovaný - Kalvária, zdobené filigránom 

Kalich Spišská Kapitula (8) a email nesenie kríža        *F8

ruží a akantu. Je ukončený ažúrovým or-
namentom. Na nohe má ryté venovanie 
„R.D.A. Berzeviczy V.C.S.L. et C.legavit 
testamentaliter Eccl. S.Mar ni de Scepus
1700 die Febry.“ (Dôstojný pán A. Berze-
viczy testamentom zanechal kostolu sv. 
Mar na zo Spiša 1700 dňa Február.) Ka-
lich je označený značkou - Andrej Reuther 
– Levoča.
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Spišská Kapitula – kalich (9) - výška 27,2 
cm; priemer kupy 11,2 cm; základňa 16,2 
cm. Barokový. V znaku cechu Viedeň je 
uvedený rok výroby 1727. Má znak maj-
stra písmena GC a doplnkovú značku - čís-
licu 3. Základňa je okrúhla, prerušovaná 
záhybmi. Na ploche základne je plas cký 
dekor troch anjelov medzi troma emaila-
mi, v rámoch zdobených farebnými brúse-
nými sklami sú emaily: 1. Kalvária, 2. Tŕ-
ním korunovaný, 3. Padá pod krížom. Na 
drieku je páskový ornament, prerušený 
tenkým vystupujúcim prstencom. Nodus 
je šesťuhlový, má tri hladké strany s rytým 
jemným dekorom a tri s tepaným deko-
rom. Kôš má podobne tri emaily: 1. Po-
sledná večera, 2. Bičovanie, 3. Getsemani 
a medzi nimi tepané tri pu .

Spišská Kapitula – kalich (11) - výška 23,6 
cm; priemer kupy 9,7 cm; priemer základ-
ne 16,3 cm. Barokový kalich z roku 1739, 
pozlátené striebro. Zdobený tepaným 
dekorom akantu, sera nskych hlavičiek, 
mriežky a emailovým erbom. Nápis na 
okraji spodnej obruby „Illustrissimus reve-
rendissimus I K D: Petrus Castellani bene-
factor huyus calicis.“ (Najosvietenejší, naj-
dôstojnejší pán Peter Castellani dobrodi-
nec tohto kalicha.) Základňa je šesťlaločná, 
rozdelená na tri širšie a tri užšie diely, 
zdobené plas cky tepaným akantom. Na 

Kalich Spišská Kapitula (9)        *F8

Znak cechu, majstra a doplnkový        *F8
Email bičovanie - Kalich Sp. Kapitula (9)
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jednom diele je pripevnený emailový erb. Nodus má tvar obrátenej hrušky, zdobený 
zavinutým ornamentom. Na koši sú ozdobené kartuše, na vrchu ukončené mušľami, 
v kartušiach sú sera nske hlavičky striedavo s vázou kvetov. Na averze základne medzi 
nápisom je znak IK - Josephus Kollar alebo Johannes Koscsal – *(Köszeghy znak č. 124).

Spišská Kapitula – kalich (13) - výška 27,6 cm; priemer kupy 10,5 cm; základňa je 
okrúhla 16,6 cm. Zdobená pripevneným dekorom klasov zrna, hrozna a hroznových 
listov. Nodus má tvár š hleho džbánu, ozdobený akantovým vlysom. Na koši je ež 
akantový vlys, na kupe sú pripevnené dva emaily: - Ukrižovanie a Posledná večera. 
Medzi emailami sú dva reliéfy anjelských hláv. Na reverze základne je značka pre cech 
Viedeň s  rokom výroby 1707 a písmenom A; majstrovská značka je nečitateľná.

Detail erb

Kalich Spišská Kapitula (11)              *F8

Nápis a znak majstra
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Hniezdne – kalich (11) - výška 20,5 cm; priemer kupy 7,9 cm; základňa je štvorcová so 
zaoblenými rohmi – 12 x 12 cm. Bez dekoru. Nodus je dvojstupňový, na š hlom kŕčku 
je kôš s akantovým vlysom.

Stará Ľubovňa – kalich (3) - výška 27,8 
cm; priemer kupy 9,8 cm; priemer zá-
kladne 17 cm. Na plochej obrube okrúh-
lej základne, na averze je nápis „Elisa-
betha Kraslin.“ Základňa má tepaný de-
kor kvetov, predelený troma zatočenými 
pásikmi. Nodus je hruškovitý, zdobený 
tepaným dekorom a osadené sú na ňom 
farebné sklá. Na koši sú štyri kartuše 
s plas ckými výjavmi a nápismi: „S. IO-
ACHIM, S. ANNA, MATER GRATIARUM, 
JESVS MARIA IOSEPHVS.“ (sv. Joachim, 

Kalich Spišská Kapitula (13)        *F8 Kalich Hniezdne (11)        *F8

Sv. Joachim - kalich St. Ľubovňa (3)         *F8
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Kalich Stará Ľubovňa (3)        *F8

sv. Anna, matka milos , Ježiš, Mária, Jozef.) Kôš je zdobený liatym prelamovaným 
dekorom akantu.
Levoča – kalich (18) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 24,2 cm; priemer kupy 8,8 cm; priemer 
základne 15,8 cm. Základňa je okrúhla s tepaným plas ckým dekorom, v kartušiach 
sú nástroje mučenia: stĺp a korbáč, kríž a rebrík, prekrížené kopije. Nodus je vázovitý, 
má dve prázdne kartuše a dekor akantu. Kôš je tepané striebro s Arma Chris (nástro-
je umučenia) a má prelamovaný páskový ornament.
Levoča – kalich (19) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 24,4 cm; priemer kupy 9 cm; priemer 
základne 15,3 cm. Tento kalich je podobný predchádzajúcemu (Levoča 18, Kostol sv. 
Jakuba) má trochu výraznejší tepaný dekor. Tepaný dekor s Arma Chris na nohe.
Ten mo v sa opakuje aj na striebornom koši. Na reverze obruby základne sú znaky. 
Značka cechu Augsburg a majstrovská značka ID:S - Johan David Schoap - 1. pol. 18. 
storočia.

Kalich Levoča (18)        *F8
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Levoča – kalich (21) /Kostol sv. Jakuba/ 
- výška 23,4 cm; priemer kupy 10,6 cm; 
priemer základne 15,5 cm. Základňa je 
baroková, členitá s cizelovanými festón-
mi, kve nami a mriežkou. Šikmo ryhova-
ný driek so zatočenými lupeňmi a liaty no-
dus v tvare barokovej vázy s ornamentál-
nou výzdobou. Kôš s boltcovým rámom, 
v ktorom je košík s ovocím, ďalej plas c-

Znak cechu a majstra 
Kalich Levoča (19)        *F8

Kalich Levoča (21) a znaky cechu a majstra       *F8

ky tepané anjeliky s nástrojmi umučenia 
J. Krista. Na reverze základne je nápis: 
„SVMPTIBVS ECCLESIAE LEVTSCHOVIEN-
SIS I.S.“ (Na náklady levočskej farnos I.
S.) Ján Szilassy podľa znaku cechu pre 
roky 1740 - 1760.
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Levoča – kalich (22) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 24,1 cm; priemer kupy 8,9 cm; prie-
mer základne 15,3 cm. Základňa je okrúhla, má plas cky tepaný dekor mriežky, akan-
tu a boltca. Nodus je hruškovitý, má tepaný dekor mušlí, mriežky a páska. Na š hlom 
kŕčku je kôš s plas ckým tepaným dekorom boltca, akantu, mriežky a viniča. Na re-
verze obruby je nápis: „SVMPTIBVS ECCLESIAE PAROCHI LEVTSCHOVIENSIS 1752.“ 
(Na náklady levočskej farnos 1752). Má punc majstra IS - Ján Szilassy; a znak cechu 
– Levoča.

Levoča – kalich (23) /Kostol sv. Jakuba/ - 
výška 28,2 cm; priemer kupy 9,7 cm; prie-
mer základne 17,1 cm. Základňa je okrúhla 
s plas cky tepaným dekorom vždy s dvoji-
cou anjelov aj na koši sa to opakuje. Použitý 
bol aj boltcový ornament a mriežka. Znak 
cechu Viedeň s rokom výroby 1755 a čís-
licou 13 - rýdzosť kovu, znak majstra I:K.

Kalich Levoča (22)        *F8 Kalich Levoča (23) 
a punc cechu a majstra        *F8
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Levoča – kalich (24) /Kostol sv. Jaku-
ba/ - výška 22,8 cm; priemer kupy 8 cm; 
priemer základne 15 cm. Základňa je 
šesťlaločná, na jednotlivých lalokoch má 
plas cký tepaný dekor ruží, na drieku je 
dekor, tzv. repousse. Nodus je vázovitý s 
troma prázdnymi kartušami. Na striebor-
nom koši medailóny Arma Chris - tŕňová 

Kalich Levoča (24),
text s rokom a znak 

cechu        *F8

Kalich Levoča (24)        *F8

koruna, kocky, nádoba s octom. Na rever-
ze základne je nápis:„ORD: Min: S:F: Con-
ventualium. Con: Leutschovi ad. S. Spi-
ritu A 1749.“ (Konvent rehole minoritov 
sv. Fran ška konventuálov: Levoča k sv. 
Duchu r. 1749.) Značka cechu Augsburg, 
znak majstra PK.Kalich Levoča (25)        *F8
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Levoča – kalich (25) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 22,5 cm; priemer kupy 9,3 cm; prie-
mer základne 13,4 cm. Základňa je šesťlaločná, so šies mi vlnitými listami. Nodus je 
hruškovitý, na ňom sú prázdne kartuše a tepaný dekor. Kôš je strieborný s prelamo-
vaným dekorom akantu, ukončený ažúrovým pásikom. Kupa je zvonovitá, na averze 
plochej obruby nápis: „MICHAEL MEREI + EPPUS VEGLIENT CANONICUS STRIGO-
NIENSIS F(ieri) F(ecit) ANNO 1720.“ (Michael Merei biskup verglientský, ostrihomský 
kanonik dal urobiť roku 1720.)
Levoča – kalich (26) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 24,1 cm; priemer kupy 8,5 cm; prie-
mer základne 15,5 cm. Základňa je okrúhla, na nej plas cký tepaný dekor boltcového 
ornamentu. Nodus je hruškovitý. Kôš strieborný, dekor na ňom je tepaný boltec, hroz-
no a mriežka. Na averze nápis s datovaním 1751. Kôš poškodený.
Levoča – kalich (27) /Kostol sv. Jakuba/ – výška 23,4 cm; priemer kupy 9 cm; priemer 
základne 15,3 cm. Základňa je okrúhla, na nej je tepaný dekor akantu, mriežky, driek 
je so špirálovo točenými lupeňmi. Nodus je hruškovitý. Kôš začína lupeňmi, na nich je 
poškodený dekor ky ce kvetov s veľkými listami.

Kalich Levoča (27)        *F8Kalich Levoča (26)        *F8
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Hranovnica – kalich (3) - výška 20,6 cm; 
priemer kupy 9 cm; priemer základne 
13,3 cm. Základňa je šesťdielna, na kaž-
dom dielci je tepaný obrazec: a - sv. Mar-

n, b - Ján Krs teľ, c - Kristus kráľ. Medzi 
obrazcami je dekor s ovocím a kvetmi. 
Driek je prerušený úzkym prstencom. No-
dus na š hlom kŕčku vázovitý, na ňom sú 
tepané mušle striedavo s vypuklými po-
loguľami. Na averze základne je nápis: 
„I.V. 1.7.5.0.HRANOVNICZA OPPIDI. T. Z.“ 
(Mestu Hranovnica T. Z. I.V. 1750.) Znak 
cechu Budapesť pre roky 1524 – 1787.

Kalich Hranovnica (3)        
Detail kartuše a rok *F8

Kalich Vydrník (2)        
Znaky cechu, majstra a doplnkový        *F8

Vydrník – kalich (2) - výška 22,5 cm; prie-
mer kupy 9 cm; priemer základne 14 cm. 
Striebro, základňa okrúhla, zdobený je 
tepaným dekorom mušlí, rokaja, mriež-
ky a akantu. Nodus je rokokový, zdobe-
ný mriežkou a boltcom. Kôš zdobený 
tepaným dekorom boltca, mušle, mriež-
ky a akantu. Na reverze základne nápis: 
„ECCLESIAE VIDERNIKENSIS REFVSVS 
ANNO DMI 1773.“ (Vydrnickému kostolu 
daroval roku Pána 1773.)
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Spišský Š avnik – kalich (2) - výška 23,7 cm; priemer kupy 9 cm; priemer základne 
11 cm. Kôš má tepané striebro, ozdobený pásikom s hroznom, ukončený ažúrovým 
vzorom. Na základni je sokel tepaný akantovým vlysom. Na reverze nápis: „Ord. Min. 
S.F. Conv. Leutsch. Curavit Susanna et Daniel Novák Anno Dni 1833.“ (Reholi minori-

Letanovce – kalich (1) - výška 20,9 cm; priemer kupy 8 cm; priemer základne 13,8 
cm. Pozlátené striebro, tepaný s páskovým ornamentom, šupinový dekor a ruže. Na 
základni sú umiestnené okrúhle kartuše so symbolmi umučenia Pána - kocky, tunika, 
stĺp pri bičovaní. Nodus je rokokový, kôš tepaný, s tým istým dekorom ako na základ-
ni, v kartušach sú - korbáče, kladivo a kliešte s klincom, kopija a špongia. Na averze 
nohy: znak s letopočtom 1721 - cech Viedeň a číslica 13 - rýdzosť kovu, majstrovská 
značka MA.

Kalich Letanovce (1)        *F8Kalich Spišský Š avnik (2)        *F8

tov S. (vätého) F. (ran ška) konventuálov 
Levoča. Zaopatrili Zuzana a Daniel Novák 
roku Pána 1833.) Na kupe sú puncové 
znaky neiden fikované.
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Markušovce – ka-
lich (3) - výška 20,6 
cm; priemer kupy 
9,8 cm; priemer zá-
kladne 12,5 cm. Zá-
kladňa je predelená 
šies mi hladkými 
pásikmi vytvárajúc 
šesť lalokov. Na la-
lokoch sú tepané 

Kalich Markušovce (3)      *F8

Erb      *F8

symboly: 1. - Kríž s kopijou a špongiou, 
2. - Stĺp na bičovanie a korbáče, 3. - Erb 
s iniciálkami W M D M, 4. - Rebrík, meč a 
kopija, 5. - nápis: „Indih. C. Abawj Varien-
siss“, 6. - „Subs tus vice Comes.“ Nodus 
je hruškovitý bez koša a bez dekoru. Na 

reverze základne po obvode lemu je ná-
pis: „Pro Ecclesiae Markus Falvens: ob-
tulit Anno 1730.“ (Asi meno - zastupujúci 
podžupan Abovský pre kostol v Marku-
šovciach zaobstaral roku 1730.)
Markušovce – kalich (6) - výška 20,8 cm; 
priemer kupy 7,5 cm; priemer základ-
ne 14,6 cm. Na koši je prelamovaný de-
kor akantu zo striebra. Nodus je vázovitý 
s troma kartušami. Šesťlaločná základňa, 

Kalich Markušovce (6)      *F8
Znak cechu a majstra
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tepaný tenký dekor akantu. Na reverze je 
nápis: „Ad Majorem Dei Gloriam fieri fe-
cit propriis expensis P(ater) Samuel Igna-

us Rudiny, Parochus Markusfallwensis.
A. 1710.“ (Na väčšiu Božiu slávu dal uro-
biť z vlastných prostriedkov otec Samuel 
Ignác Rudiny, markušovský farár r. 1710.) 
Na averze sú znaky: cechový - dvojkríž - 
Levoča a majstrovský - písmená AR (An-
dreas Reuter).
Markušovce – kalich (7) - výška 21 cm; 
priemer kupy 7,5 cm; priemer základne 
11,4 cm. Okrúhla základňa, zdobená te-
paným dekorom akantu a šupinami, pre-
delená šies mi hladkými pásmi. Driek 
zdobený špirálami ukončenými akanto-
vými listami. Nodus je členený - guľa, na-
sleduje prstenec a vlastný vázovitý nodus. 
Bez koša, kupa je zvonovitá.

Odorín – kalich (2) - výška 24 cm; priemer 
kupy 8,4 cm; priemer základne 14,4 cm. 
Barokový z 2. pol. 18. storočia. Spodná 
časť kalicha je pozlátená meď. Bez koša. 
Kupa je strieborná. Základňa má tepaný 
dekor akantu. Nodus je vázovitý, zdobe-
ný prázdnymi kartušami a akantom. Na 
reverze základne je nápis: „ECCLAE:ODO-
RINENSIS.“

Jamník – kalich (4) - barokovo členitá 
základňa a nízky driek s plas ckou ozdo-
bou vavrínových festónov. Balustrovaný 
nodus s kanelovaním a vavrínovými lis-
tami s akantovým vlysom. Kupa kalicha 
je hladká. Na reverze základne je nápis: 
„Curatus sub A.R.D. Antonio Horvath 
Kissevics Parocho Odorinensi pro Ecc. 
JamniKiensi. A 1783.“ (Postaral sa osvie-
tený dôstojný pán Anton Horvath Kisse-
vics, odorinský farár pre farnosť Jamník 

Kalich Markušovce (7)        *F8

Kalich Odorín (2)        *F8
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roku 1783.) Má znak dvojkríža - cech 
Levoča a majstrov znak písmena IK - Ján 
Kolbenhayer.

Spišský Hrušov – kalich (4) - výška 25,2 
cm; priemer kupy 9 cm, priemer základ-
ne 17,5 cm. Základňa je okrúhla zdobe-
ná tepaným dekorom mriežky, akantu  
a klasmi zrna. Nodus je vázovitý, zdobený 
rytým dekorom. Kôš je zdobený akantom, 
mriežkou, boltcami a viničom. Pochádza  
z pol. 18. st., má majstrov znak s písme-
nami IS. (Ján Szilassy)
Spišské Hanušovce – kalich (6) - výška 
24 cm; priemer kupy 8,7 cm; priemer zá-
kladne 13,5 cm. Základňa je baroková,  
s tepaným dekorom, na základni sú roka-
jové kartuše. Nodus je rokokový. Kôš je 
zdobený mušľami a akantom. Na reverze 
základne je dátum: 1758.

Kalich Spišské Hanušovce (6) 
Kalich Spišský Hrušov (4)        *F8

Kalich Jamník (4)        *F8
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Veľká Franková – kalich (1) - výška 24,4 
cm; priemer kupy 8,4 cm; priemer šesť-
laločnej základne 14,5cm. Barokový z 1. 
pol. 18. stor., pozlátené striebro, zdobený 
tepaným dekorom mušlí, rokajových kar-
tuší a dvojicami anjelských hlavičiek. Kôš 
je zdobený dvoma anjelskými hlavičkami. 
Nodus je vázovitý, šesťhranatý. Na reverze 
má značku - číslicu 9 alebo 6. Na kupe má 
znak Diany a majstrov znak - WC alebo WG. 

Lechnica – kalich (3) - výška 23,5 cm; 
priemer kupy 8,7 cm; priemer šesťlaloč-
nej základne 15 cm. Ranobarokový, pozlá-
tené striebro. Na základni je tepaný de-
kor s anjelskými hlavičkami a medzi nimi 
sú v kartušach tri nástroje umučenia: stĺp 
a korbáče, kríž a rebrík, dve prekrížené 
kópie. Nodus je vázovitý, zdobený kartu-
šami. Bez koša. Má značku cechu Augs-
burg a majstrovskú značku IFB – Johan 
Fried Bräuer (1706 - 1753).

Kalich Veľká Franková (1)        *F8

Kalich Lechnica (3) 
Znak cechu a majstra        *F8
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Bušovce – kalich (2) - výška 24 cm; prie-
mer kupy 10,5 cm; priemer základne 16 
cm. Zo 17. storočia, ranobarokový, pozlá-
tené striebro. Na základni tepaný dekor 
s anjelskými hlavičkami a ovocím, strie-
davo. Nodus hruškovitý s tepaným deko-
rom. Kôš strieborný s prelamovaným de-
korom, zdobený sera nskymi hlavičkami. 
Na reverze znak číslica 10.

Kluknava – kalich (7) - výška 21 cm; prie-
mer kupy 8,5 cm; priemer základne 13,8 
cm. Základňa je šesťlaločná, zdobená 
tepaným dekorom mriežky, akantu a ro-
zetami. Nodus je hruškovitý, na ňom sú 
tepané mušle a akant. Na základni a na 
kupe cizelovaný ornament, mriežky a kar-
tuše. Kupa je zdobená emailovými obraz-
cami: korbáče, kliešte, kladivo a špongia. 
Základňa má medailóny emailu: šaty, stĺp, 
kocky. Na averze základne je nápis s dato-
vaním: „HONORI B. V. M. DE SCHAVNIK 
CVRATVS 1740.“ (Na česť blahoslavenej 
Panne Márii postaral sa 1740 Schavnik.)

Kalich Bušovce (2)        *F8

Kalich Kluknava (7) a dátovanie        *F8
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Lesnica – kalich (3) - výška 20,5 cm; priemer kupy 8,8 cm; priemer šesťlaločnej zá-
kladne 12,4 cm. V lalokoch sú tri kartuše s výjavmi Arma Chris a zvyšná časť je vypl-
nená dekorom s ovocím a listami. Nodus je strieborný hruškovitý, na ňom je rytý de-
kor akantu. Kôš je prelamovaný akantovou rozvilinou. Barokový. Na reverze základne 
nápis: „SIMON KOZICK AN DO 1713.“ (Šimon Kozick roku Pána 1713.)

Kluknava – kalich 
(14) - výška 21 cm; 
priemer kupy 8,5 
cm; priemer základ-
ne 13 cm, bez deko-
ru. Na reverze nápis 
„T.W.P.S.F.C.P.S.D. 
1731.“

Kalich Lesnica (3)        *F8 Kalich Kluknava (14)        
Nápis s datovaním        *F8
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Kluknava – kalich (8) - výška 24 cm; prie-
mer kupy 8,5 cm; priemer základne 14,5 
cm. Základňa má tepaný akant a mriežku. 
Driek so vzorom špirály a ukončený akan-
tovým lís m. Nodus je rokokový, zdobe-
ný mriežkou, akantom a špirálou. Kôš je 

z tepaného dekoru s kartušami, v ktorých 
sú koše s ovocím a kvetmi. Zo 60. rokov 
18. storočia, od J. Szilassyho, pozlátené 
striebro.
Výborná – kalich (2) - výška 20,5 cm; prie-
mer kupy 8,1 cm; priemer základne 15,7 
cm. Barok, pozlátené striebro, základňa je 
šesťlaločná, zdobená tepaným dekorom a 
páskovým ornamentom. Nodus je hruš-
kovitý, zdobený páskovým ornamentom. 
Na noduse sú tri kartuše. Na každej kartu-
ši je nápis: 1 - Ecclae, 2 - Viborniensis, 3 
- 1728. Driek je ukončený š hlym kŕčkom. 
Bez koša, bez dekoru.

Kalich Kluknava (8)        *8Kalich Výborná (2)
Dátovanie        *8
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Žehra – kalich (2) - výška 21 cm; priemer 
kupy 9,4 cm; priemer šesťlaločnej základ-
ne 14,5 cm. Na obrube v zárezoch lalokov 
sú maličké otvory v tvare srdiečka. Plocha 
základne má tepaný, plas cký akant. No-
dus je vázovitý, driek predelený dvoma 
š hlymi kŕčkami. Kupa je bez koša, bez 
dekoru.

Jablonov – kalich (2) - výška 20,3 cm; 
priemer kupy 8,5 cm; priemer základne 
14,5 cm. Základňa je šesťlaločná, na sokli 
je tepaný plas cky dekor - ovocie, festó-
ny a akant. Nodus má tri prázdne kartuše 
okolo páskový ornament a rám vytvorený 
z volút a akantu. Na š hlom kŕčku je kôš, 
strieborný, zdobený prelamovaným orna-
mentom. Barokový. Na reverze základne 
je nápis: „Hunc calicem curavit Q.D. Pau-
lus Pongracz pro Capella S.Máriae Mag-
dalenae ad Almas1726.“ (Tento kalich 
z lásky zaobstaral Q. pán Pavol Pongracz 
pre kaplnku sv. Márie Magdalény 1726.)

Kalich Jablonov s datovaním (2)        *F8

Kalich Žehra (2)        *F8



231

Slovenská Ves – kalich (2) - výška 22,7 cm; 
priemer kupy 10 cm; priemer základne 
14,6 cm. Pozlátené striebro. Základňa je 
šesťlaločná, s tepaným plas ckým deko-
rom anjelských hlavičiek, striedavo s ovo-
cím a kvetmi na jednotlivých lalokoch, 
oddelených úzkym pásikom. Driek je pre-
delený š hlym kŕčkom. Nodus je vázovi-
tý s troma kartušami, zdobený tepaným 
plas ckým akantom. Driek je ukončený 
š hlym kŕčkom, na ňom je kupa bez koša, 
bez dekoru. Barok, 18. storočie.

Brutovce – kalich (2) - výška 21,8 cm; 
priemer kupy 8 cm; šesťlaločná základňa 
14 cm. Barok. Nápis: „Hic calix confrater-
nita s donuratus est Ao 1737 sub direc-
toratum Gamibitcz ... fecit Georgius Ro-
irz 1724.“ (Tento kalich je darovaný brat-
stvom roku 1737 pod vedením Gamibitcza 
- urobil Juraj Roirz 1724.) Základňa – tvar, 
štýl a výzdoba ako Slovenská Ves 2.

Kalich Slovenská Ves (2)        *F8

Kalich Brutovce (2), meno majstra a rok        *F8
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Sloh rokoko:
Spišská Teplica – kalich (2) - výška 23,8 
cm; priemer kupy 8,5 cm; priemer základ-
ne 14,7 cm. Pozlátené striebro, zdobený 
tepaním a emailovými obrázkami v roka-
jových kartušiach. Na koši sú: 1. - Posled-
ná večera, 2. - poškodený- ---?, 3. - Getse-
mani. Na základni sú emailové obrázky: 1. 
- sv. Ján apoštol, 2. - sv. Ján Nepomucký, 3. 

- Najsv. Trojica. Driek je rozdelený š hlymi 
kŕčkami. Spodná časť je vytvorená z hlad-
kých vírivých lupeňov padajúcich až na 
plochu základne, ktoré prekrývajú splýva-
júce akantové listy vychádzajúce z troch 
slimákov. Nodus je rokokový. Na reverze 
päty nápis: „Curavit fieri Ioannes Klein
Anno 1781.“ (Zaobstaral Ján Klein roku 
1781.) Od J. Szilassyho.
Vrbov – kalich (1) - výška 24 cm; prie-
mer kupy 9 cm; priemer základne 15 
cm. Základňa je zdobená tepaným akan-
tom, mušľami a rybími šupinami. Nodus 
je rokokový, dekor na ňom tvorí špirála 
zakončená akantovým lís m a mriežka. 
Na drieku je špirála zakončená zvoncom 
akantového lís a. Kôš je zdobený kartu-
šami s lastúrami, mriežkou, akantom. Na 
reverze základne nápis: „Eccl. S. Serva i
oppidi Menhard curr 1772.“ (Opatrený 
kostolu sv. Serváca mestom Vrbov 1772.)Kalich Vrbov (1)        *F8

Email sv. Ján ap.
Kalich Spišská Teplica (2)         *F8
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dy ho spájajú s nápisom na Konštan novom
Labaru „In hoc signo(vinces),“ alebo so začia-
točnými písmenami Jesus Hominum Salvator. 
Jezui prebrali tento trigram za svoj ako heslo
a skratku pre „Jesum habemus socium.“)
Spišský Š avnik – kalich (3) - výška 28,2 
cm; priemer kupy 9,5 cm; priemer základ-

ne 17 cm. Kalich je 
zdobený tepaným 
emailovým dekorom. 
V oválnych kartušiach 
sú obrázky z kristolo-
gického cyklu.

Hniezdne – kalich (12) - výška 27,9 cm; 
priemer kupy 10 cm. Krásny plas cký de-
kor na základni, predelený štyrmi hladký-
mi pásikmi v strede vytvárajú slzu. Nodus 
hruškovitého tvaru je bohato zdobený, 
dekor má ako na základni. Kôš vytvárajú 
liate kartuše s boltcovým rámom, v nich 
sú symboly: IHS, Prebodnuté horiace srd-
ce, Epigram MÁRIA. Na averze obruby je 
nápis: „Alex Bochenski 1859.“ *(IHS – ten-
to la nský christologický trigram je skratkou 
buď tri prvé písmená gréckeho mena Ježiš 
(IHƩ), alebo la nského spôsobu písania, ktorý 
bol v stredoveku obvyklý; Jhesus. Ďalšie výkla-

Kalich Hniezdne (1)        *F8

Kalich Spišský Š avnik (3) a punc        *F8
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Na základni: 1. sv. Anna učí P. Máriu čítať, 
2. Narodenie Ježiša, 3. sv. Mar n, 4. Ježiš 
vstal z mŕtvych. Na kupe sú eto obraz-
ce: 1. Betlehem a pas eri, 2. sv. Jozef s Je-
žiškom, 3. Posledná večera, 4. Kalvária. 
Na kupe je značka cechu Viedeň s rokom 
1840 a číslicou 13 - rýdzosť kovu. Maj-
strovská značka neiden fikovaná.
Levoča – kalich (6) /Kostol sv. Jakuba/ 
- výška 28,2 cm; priemer kupy 9,6 cm; 
priemer základne je 17 cm. Základňa je 
okrúhla, na nej sú tri emaily svätých: 
1. - sv. Fran šek pred krížom a kopijou 
i špongiou v ľavej ruke, 2. - sv. Peter – pri 
ňom je kniha a kľúče, 3. - sv. Hieronym – 
pred krížom, na stole lebka a pri ňom leví-

ča. Okrem toho sú na základni aj  tri emai-
ly anjelikov. Nodus je rokokový. Na kupe sú 

ež tri emaily: 1. - Getsemani , 2. - Kalvária, 
3. - Kristus na kríži a pod krížom P. Mária – 
Sedembolestná s mečom v hrudi a v lone 
drží mŕtve telo svojho Syna. Medzi týmito 
obrazcami vytepaný baldachýn a pod ním 
sedí anjel – ež email. Na reverze základ-
ne je nápis: „Ord: Min: S:F: Conventualu 
Con: Leutschoviensis S: Sanctum 1764 Fe-
cit Leutschovia Ioannes Szilassi.“ (Rád re-
hole minoritov sv. Fran ška konventuálov 
levočskej komunite Ducha sv. 1764 urobil 
Ján Szilassy Levoča.)

Email sv. Mar n - Spišský Š avnik (3)        *F8

Kalich Levoča (6) a email sv. Fran šek         *F8
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Levoča – kalich (17) /Kostol sv. Jakuba/  
- výška 24 cm; priemer kupy 9,5 cm; prie-
mer základne 15,3 cm. Základňa je okrúh-
la s tepaným, plas ckým dekorom mušlí, 
mriežky, boltca. Nodus je rokokový, pod 
ním zapnutá špirála zakončená akantovým 
lís m. Na koši sa ornament opakuje ako 
na základni, trocha je rozvinutejší. Na re-
verze je nápis aj dátum: „LEVTSCHOVIEN-
SI COLLEGII SOCIETATIS IESV ANNO 1772 
CVRAVIT.“ (Opatrené pre levočské kolé-
gium Spoločnos Ježišovej roku 1772.) Je 
to dielo majstra J. Szilassiho.

Vrbov – kalich (2) - výška 24,5 cm; prie-
mer kupy 9,3 cm; priemer základne 15 
cm. Rokokový, zdobený mriežkou a ema-
ilami kvetov a výjavmi - svätcov. Na kupe 
sú eto emaily: a - sv. Ján apoštol, b - Get-
semani - anjel podáva kalich Ježišovi, c - 
Posledná večera. Na základni: a - patrón 
farnos biskup sv. Servác Eccl. Menhar 
- Patroni (patrón Vrbova)., b - Vzkriesený 
Ježiš a ženy, c - erb donátora zo šľach cké-
ho rodu Csákyovcov. Na reverze je nápis: 
„Rms: D: Igna us Weingruber Paroch:
Menhard: Sup: Au: Pop: Decan: a Benef 
ad S: Joan: Sopron: obtu: Eccl: S: Servatu. 
1772.“ (Najdôstojnejší pán Ignác Wein- 
gruber vrbovský farár, dekan dekanátu 

Kalich Levoča  (17)        *F8

Kalich Vrbov  (2)        *F8
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vyšného Popradu a dobrodinec sv. Jána 
v Šoproni obstaral pre kostol sv. Serváca 
1772.) Je to dielo majstra J. Szilassiho.
Spišský Štvrtok – kalich (5) - výška 25 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; priemer základne 
15,8 cm. Základňa je z tepaného rokajo-
vého dekoru s ky cami. Tepané obrazce: 
a - Getsemani, b - Pilát súdi Ježiša, c - sv. 
Ambróz. Na koši sú eto obrazce: a - Tŕním 
korunovaný, b - Padá pod krížom, c - Bi-
čovanie. Na averze základne je nápis čias-
točne ošúchaný - „Curavit P. Ambrosius 
Carasz de Csonta. Ao 1769 Eccl. Par...“ 
(Opatril otec Ambroz Carasz z Csonta roku 
1769 pre farnosť ...) v literatúre sa ako au-
tor spomína Ján Svetkovič, zlatník z Trnavy.

Email sv. Mária Magdaléna a sv. Servác - Vrbov (2)        *F8

Kalich Spišský Štvrtok (5) 
a detail bičovania         *F8
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Spišské Podhradie 
– kalich (4) - výška 
25,9 cm; priemer 
kupy 9,4 cm; prie-
mer základne 15,6 
cm. Tepané strieb-

ro, pozlátený, na základni je dekor troch 
kartuší, je tam umiestnený aj majstrovský 
znak IDH (Johannes David Haendel 1760-
1787). Nodus je rokokový, mriežkový de-
kor, boltec, slimák. Kôš má lastúrový or-
nament, akant.

Spišský Štvrtok – kalich (4) - výška 24,5 
cm; priemer kupy 9,5 cm; priemer základ-
ne 15,1 cm. Základňa má tepaný dekor 
- akant a mušle, tri emaily: a - s gmy sv.
Fran ška, b - sv. Peter apoštol, c - sv. Hie-
roným. Driek je zdobený špirálou ukonče-
nou akantovým lís m. Nodus je rokokový, 
zdobený špirálou s akantom a mriežkou. 
Kôš je zdobený mriežkou, akantom a tro-
mi kartušami s emailovými obrázkami: a 
- Kalvária, b - Nanebovza e P. Márie, c - 
Posledná večera. Na reverze je š tok s ná-
pisom: „CONV. QVINTO F: AD B.V. M. IN 
COELOS ASSVMPT. ORD. MIN. CONLIVM 
FECIT IOANNES SZILASSY LEVTSCHOVIAE 
1773.“ (Konvent sv. Fran ška rád minori-
tov zaobstaral k blahoslavenej Panne Má-
rii nanebovzatej. Urobil Ján Szilassy Levo-
ča 1773.)

Kalich Spišské Podhradie (4) 
a majstrova značka        *F8

Kalich Spišský Štvrtok (4)        *F8
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Markušovce – kalich (2) - výška 28,7 cm; 
priemer kupy 9,8 cm; priemer základ-
ne 16,8 cm. Na koši kupy sú tri kartuše 
a v nich tri emailové výjavy: a - Nesenie 
kríža, b - Pribíjanie na kríž, c - Kalvária. 

Emaily sv. Peter a sv. Hieroným - Spišský Štvrtok (4)        *F8

Kalich Markušovce (2)        
a emaily nesenie kríža a pribíjanie na kríž      *F8
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Okrem toho sú na nej pripevnené tri po-
stavy anjelov z emailu aj emailové kvety 
zdobené polodrahokamami. Na základni 
sú ež tri emailové výjavy: a - Posled-
ná večera, b – Bičovanie, c - Tŕním ko-
runovanie v troch kartušiach, zdobené 
farebnými kvetmi z emailu a na nich aj 
polodrahokamy. Na reverze základne 
je š tok s nápisom: „ECCLESIAE MARK-
VSFALVENSIS, QVEM POPVLVS FIERI 
CVRAVIT 1769. FECIT IOANES SZILASSY 
LEVTSCHOVIAE.“ (Kostolu v Markušov-
ciach, ktorému ľud zaopatril 1769. Uro-
bil Ján Szilassy Levoča.)
Kluknava – kalich (4) - výška 24 cm; prie-
mer kupy 9,3 cm; priemer základne 14,8 
cm. Na základni sú tri oválne emaily a tri 
emailové hlavy anjelov, ostatnú časť tvo-
rí tepaný akant. Na drieku je dekor pia-

ch špirál zakončených akantom. Nodus 
je rokokový, zdobený akantom, mriežkou 
a špirálou. Na koši sú eto emaily: 1. -
Zbieranie manny, *Manna absconditum; 
(Manna ukrytých - neznámych.); 2. - Peli-
kán *Ut vitam habeant; (Aby mali život.); 
3. - Anjel potešuje *Roborat, et nutrit. 
(Posilňuje a živí.) Na základni sú eto 
emaily: 1. - Samson *De for dulcedo; 
(Zo sily sladkosť.); 2. - Kňaz Achimelech 

Emaily anjel a tŕním korunovanie - Markušovce (2)        *F8

Kalich Kluknava (4)      *F8
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*Dedis lae am cordi mea; (Dáva ra-
dosť srdcu môjmu.); 3. - neiden fikované 
*Moes s Salamina probet. (Smutných 
skúša Salamina – je to ostrov Cyprus). Na 
reverze je nápis: „ILLMA D. COMES RO-
SALIA CSAKY, NATA COMES ENGELIN PRO 
ECCLESIA KLVKNAVIENSI FIERI CVRAVIT 
1762.“ (Najosvietenejšia pani gró a Ro-
salia Csáky, rod. Englin pre kostol Klukna-
va zaopatrila 1762.) Od J. Szilassyho.
Domaňovce – kalich (2) - výška 25,5 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; priemer základne 
15,2 cm. Pozlátené striebro, dekor tvoria 
rozety, akant a emailové obrázky. Na zá-
kladni sú tri emaily: 1. - Traja králi, 2. - Bet-
lehem, 3. - Zvestovanie. Na kupe sú emaily 
poškodené 1. - Getsemani, 2. - Kalvária, 3. 
- Ukladanie do hrobu. Driek so špirálami 
a ukončený akantovým lís m. Nodus je 
rokokový, zdobený mriežkou a akantom. 
Na reverze základne nápis: „Ecclesiae Do-
manjoczensi Sub Ladislao Budaházy Pa-
rocho Gorgoensi curatus 1773.“ (Kostolu 
v Domaňovciach zabezpečil farár Ladislav 
Budaházy 1773.) Od J. Szilassyho.

 Emaily zbieranie manny a Jakubov sen - Kluknava (4)      *F8

Kalich Domaňovce (2)         *F8
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Spišské Vlachy – kalich (3) - kruhová zá-
kladňa s vykrajovaným, konkávne prehnu-
tým hladkým okrajom. Na mierne podka-
sanej ploche sú tri emailové obrázky, oko-
lo nich plas cký mo v rokaja a v hornej 
čas mušľa. Medzi obrázkami je tepaný 
dekor mriežky, mušle, voluty a akantu. 
Obrázky znázorňujú: 1 - sv. Ambróz – úľ 
a včely; 2 - sv. Hieroným - kardinálsky klo-
búk, kniha a lev; 3 - sv. Gregor Veľký - kni-
ha v lone, na stole položené insígnie a a-
ra, za postavou trojramenný kríž a holubi-
ca. Driek je od seba oddelený š hlym kŕč-
kom. Spodná časť je vytvorená z hladkých 
vírivých lupeňov padajúcich až na plochu 
základne, ktoré prekrývajú splývajúce 
akantové listy vychádzajúce z troch sli-
mákovito zatočených útvarov. Horná časť 
drieku vypĺňa sploštený nodus, dekorova-
ný v dolnej čas z dvoch strán slimákom 
a v hornej volutou, doplnenou akantom. 
Plocha je vyplnená mriežkou. Kôš má tri 
obrázky kazulového tvaru, v hornej čas-

zdobené mušľou: 1. - sv. Ján evanjelis-
ta - s kalichom v ruke; 2. - sv. Ján Krs teľ 
s baránkom a krížom s nápisovou páskou 
- ECCE AGNUS DEI; 3. - sv. Augus n – so 
srdcom v ruke, vpravo od neho chlapec. 
Nápis: „FIERI FECIT IOANNES / REDERER 
VICARIVS GER / MANICUS OLASZIENSIS 

 Emaily narodenie Krista a Traja králi - Domaňovce (2)      *F8

Kalich Spišské Vlachy (3)      *F8
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/ ANNO 1764.“ (Dal urobiť Ján Rederer, 
vikár Spišských Vlách roku 1764.) Od  
J. Szilassyho.
Tvarožná – kalich (2) - výška 24,6 cm; 
priemer kupy 9,5 cm; priemer základne 
15 cm. Základňa je okrúhla, predelená 
troma hladkými pásmi. Tri čas zdobe-
né tepaným dekorom akantu, mriežkou, 
boltcami a troma emailovými výjavmi: 1. 
- Ukrižovaný a pod krížom P. Mária a sv. 
Ján; 2. - Skladanie z kríža; 3. - Ukladanie 
do hrobu. Na drieku je špirála ukonče-
ná akantovým lís m. Nodus je rokokový, 
zdobený mriežkou, špirálou a akantom. 
Kôš je zdobený tepaným dekorom a tro-
ma emailovým výjavmi: 1. - Bičovanie, 2. 
- Tŕním korunovanie, 3. - ..... Na reverze 
sú znaky: rýdzosť kovu, majstrova značka 
IS (Ján Szilassy) a rok 1773.

Emaily sv. Augus n a sv. Ambróz
Spišské Vlachy (3)      *F8

Kalich Tvarožná (5), znaky majstra a kvality kovu
Emaily - skladanie z kríža a ukladanie do hrobu
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Poľanovce – kalich (3) - výška 21,6 cm; 
priemer kupy 8,5 cm; priemer základne 
14,5 cm. Tepaná meď. Základňa je predele-
ná troma pásmi a vytvára šesť polí. Na šir-
ších sú festóny, ornament, mriežky, akant. 
Na koši sa opakuje mo v zo základne.
Gánovce – kalich (1) - okrúhla základňa, 
predelená troma hladkými pásmi. V šir-
ších poliach základne je tepaný dekor 
mriežky, lastúry, akant. Nodus je hruško-
vitý, zdobený tepaným dekorom - špirála, 
mriežka a akant. Kôš je zdobený troma 
kartušami vyplnenými tepanou mriežkou, 
ďalšie tri plochy sú zdobené tepanými las-
túrami, boltcom a akantom.
Veľká Lomnica – kalich (2) - výška 27 cm; 
priemer kupy 10 cm; priemer základne 17 
cm. Pozlátené striebro, na základni a kupe 
po troch tepaných reliéfov z cyklu pašií. 
Na kupe: a - Bičovanie, b - Nesenie kríža,  
c - Ukrižovanie. Na základni: a - Getse-
mani, b - Pilát súdi Ježiša, c - Ježiš nesie 
kríž. Nodus je vázovitý, zdobený mušľou 

Kalich Poľanovce (3)      *F8

Kalich Gánovce (1)      *F8 Kalich Veľká Lomnica (2)      *F8
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a akantom. Rokokový, na averze základ-
ne je nápis: „Eccl. Kakaš Lomnicz 1842.“ 
(Farnosť Kakaš/Veľká/Lomnica 1842.) Na 
kupe má znaky: cech – Viedeň s rokom 
1840 a písmenom A a číslicou 13 – rý-
dzosť kovu a aj majstrov znak CJ.
Spišské Vlachy – kalich (6) - výška 27,5 
cm; priemer kupy 9 cm; priemer základne 
15,5 cm. Pochádza zo 4. štvr ny 19. stor.
Základňa je kruhová, s hladkým lemom, 
voľne sa dvíhajúca do balustrového drieku 
s prstencami. Na základni je tepaný dekor 
mriežky, boltca, mušle a rokaja. Nodus 
je vázovitého tvaru s dekorom esoviek, 

Kalich Spišské Vlachy (6)      *F8

boltca, kruhových terčíkov a akantových 
listov. Kupa je š hla, bez dekoru, smerom 
nahor zvonovito sa rozširujúca. Na rever-
ze základne je nápis: „Kolinovce“ – pat-
ril do filiálneho kostola v Kolinovciach.  
Novobaroko.

Sloh klasicizmus:
Podolínec – kalich (2) - výška 23,4 cm; prie-
mer kupy 9 cm. Základňa šesťlaločná 14,6 
cm, delenie slabo naznačené, bez deko-
ru. Driek sa dvíha zo základne akantovým 
vlysom. Nodus je hruškovitý, zdobený vo-
lutami, kartušami, ktoré sú prázdne. Kôš 
iba naznačený akantovým vlysom. Kalich 
z konca 18. storočia. Pozlátené striebro.Kalich Podolínec (2)      *F8
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Hniezdne – kalich (10) - výška 21 cm; priemer 
kupy 7,8 cm; priemer základne 13 cm. Tento ma-
ličký kalich na averze základne má nápis: „ME-
MENTO LR ANNO 1773.“ (Pamätaj LR roku 1773.) 
Má zvonovitú kupu, bez akéhokoľvek dekoru.
Vydrník – kalich (7) - výška 24 cm; priemer kupy 
8,5 cm; priemer základne 15 cm. Pozlátené strieb-
ro, bez dekoru. Na reverze základne nápis: „Joan. 
Eppus Scepus Com. De Reva F F 1800.“ (Ján, bis-
kup spišský, gróf Révay dal urobiť 1800.) Na averze 
nohy je znak cechu Viedeň s rokom výroby 1766 aj 
majstrova značka IM. Dar biskupa J. Révaya 1800. 
(Tento kalich je zhodný s kalichom v Bijacovciach 
(9) bez venovania a puncových znakov.)
Vydrník - kalich s paténou (11) - výška kalicha 
22 cm; priemer kupy 8,2 cm; priemer základne 
12,9 cm. Základňa je okrúhla, bez dekoru, nodus 
valcovitý, bez koša. Na averze základne sú písme-
ná IKO - (Johannes Kolbenhayer) (cech Levoča) 
a číslica 13 - znak rýdzos kovu. Na paténe sú 
zhodné znaky, znak majstra i kvality kovu ako na 
základni kalicha. Kalich Hniezdne (10)      *F8

Kalich Vydrník (7)      *F8 Kalich Vydrník (11)      *F8
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Vydrník – kalich (12) - základňa je okrúh-
la, driek zložený z dvoch prstencov. Nodus 
uprostred je diskovitý. Bez koša, bez de-
koru. Znak platný pre Viedeň pre r. 1875 
- 1921; majstrova značka - L.M.
Letanovce – kalich (5) - výška 22,2 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; priemer základne 
14 cm. Na okrúhlej základni dekoračný 
pásik s vinnou révou, tak isto opakujúci aj 
na kupe. Na reverze nohy má nápis: „F. J. 
STOPNIOK W PRZEMYSLU.“
Letanovce – kalich (7) - výška 19,5 cm; 
priemer kupy 9,5 cm; priemer základne 
13 cm. Čistý, bez akéhokoľvek dekoru.

Kalich Vydrník (12)      
Znak majstra a overovací znak     *F8

Kalich Letanovce (5)      *F8

Kalich Letanovce (7)      *F8
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Chmeľnica – kalich (6) - výška 23,4 cm; priemer 
kupy 8,3 cm; priemer základne 11,9 cm. Členitá, 
podkasaná, okrúhla základňa, na nej je jednodu-
chý pás dekoru. Nodus je diskovitý v strede hori-
zontálne predelený rytým pásikom, bez dekoru. 
Bez koša. Na kupe je Diana aj majstrov znak PJ. Na 
paténe je tak ež Diana a majstrov znak L.G.
Ihľany – kalich (4) - výška 23,2 cm; priemer kupy 8 
cm; priemer základne 12 cm. Na základni a noduse 
jemný tepaný dekor. Pod nodusom sú ryté kartu-
še s obrazcami: Kríž uprostred, po bokoch Dekalóg 
- dve kamenné tabule, z druhej strany Božie oko.
Ihľany – kalich (5) - výška 22,2 cm; priemer kupy 
8,1 cm; priemer základne 13 cm. Celý je hladký bez 
znakov, bez dekoru. Základňa podkasaná, okrúhla. 
Má dvojitý nodus, kupa je zvonovitá.
Ihľany – kalich (6) - výška 20 cm; priemer kupy 8,3 
cm; priemer základne 11,6 cm. Základňa je podka-
saná, okrúhla. Nodus je hruškovitý, driek predelený 
niekoľkými prstencami. Bez dekoru, bez koša. Na 
averze nohy je nápis: „Ant: Wisniewski e Scholis 
Pys P.L. obtulit Ano Dni 1767.“ (Zaobstaral Anton 
Wisniewski, piarista z Podolínca roku Pána 1767.)

Kalich Ihľany (4, 5, 6)      *F8

Kalich Chmeľnica (6)      *F8
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Spišský Štvrtok – kalich (9) - základňa je okrúhla, zdo-
bená pravidelným dekorom. Driek je niekoľkokrát pre-
rušovaný prstencami a š hlymi kŕčkami. Kôš má po-
dobný dekor ako základňa. Čaša je zvonovitá. Na aver-
ze obruby základne je nápis: „PROCURATA ET. FILIALI. 
PIETATE. ERGA. SSMAM. MATREM DEI. HABITA. CATEL 
PETRI. IN VATICANO. ROMAE. 1893.“ (Obstaraný a do-
nesený zo synovskej vďačnos voči najsvätejšej Matke 
Božej z Petrovej katedry vo Va káne. Rím 1893.)
Hôrka Ondrej – kalich (1) - výška 24 cm; priemer kupy 
9,5 cm; priemer základne 14 cm. Pozlátené striebro, bez 
dekoru. Na reverze základne nápis: „Curatus Sub A:R:D: 
Igna o (Dlaes) Parocho Svabov 1806.“ (Zaopatrené za 
c hodného pána Ignáca (Dlaes) farára Šváboviec 1806.)
Spišský Hrušov – kalich (5) - výška 22,4 cm; priemer 
kupy 10,5 cm; priemer základne 13,5 cm. Základňa je 
šesťlaločná. Nodus je hruškovitý. Bez koša a bez deko-
ru. Kupa zvonovitá. Je to kalich klasicis cký.
Vítkovce – kalich (4) - výška 23 cm; priemer kupy 8,6 
cm; priemer základne 13,4 cm. Bez dekoru. Základňa 
je okrúhla. Nodus je vajcovitý. Bez koša. 19. storočie. 

Kalich Hôrka Ondrej (1)     *F8 Kalich Spišský Hrušov (5)     *F8 Kalich Vítkovce (4)     *F8

Kalich Spišský Štvrtok (9)     *F8
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Značka cechu: Diana – po-
užívaná v rokoch 1866 -
1921, majstrova značka 
- písmená LM.
Spišské Hanušovce – ka- 
lich (4) - výška 18,5 cm; prie-
mer kupy 7,8 cm; priemer 
základne 10 cm. Strieborný. Na kupe je erb s nápi-
som darovania: „NOB: IWENIS GEORGIVS CZIFFKAI 
ECCL. HANVS: FAI Tegavit:“ (Šľachetný mladík Juraj 
Czi ai daroval kostolu v Hanušovciach.) V znaku 
erbu je rok 1867. Bez dekoru. Nodus je hruškovitý. 
Na kupe je cechový znak Košíc a majstrova značka KS.
Spišská Stará Ves – kalich (5) - výška 21 cm; prie-
mer kupy 8,7 cm; priemer základne 13,2 cm. Zá-
kladňa šesťlaločná, bez dekoru, iba nodus vázovitý 
je zdobený prázdnymi kartušami a akantom. Kupa 
je bez koša, bez dekoru. Na reverze nápis: „Hic ca-
lix curatus Eccla ofaluensi sub Rndo D. Stephano 
Szmelko Plebano 1775.“ (Tento kalich zaopatril kos-
tolu v Spišskej Starej Vsi dôstojný pán Štefan Šmel-
ko, farár 1775.)

Kalich Spišská Stará Ves (5)     *F8 Kalich Spišská Stará Ves (6)     *F8
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Spišská Stará Ves – kalich (6) - výška 23,4 
cm; priemer kupy 9 cm; priemer šesťla-
ločnej základne 14 cm. Bez dekoru. Nodus 
šesťuhlový so zaoblenými bokmi.
Lechnica – kalich (5) - výška 23,5 cm; prie-
mer kupy 8,5 cm; priemer okrúhlej zá-
kladne 15,8 cm. Bez dekoru, bez koša. Je 
označený: značka cechu Viedeň s rokom 
výroby 1870 a číslom 13 - rýdzosť kovu. 
Má aj majstrovu značku IS.
Holumnica – kalich (3) - výška 23,3 cm; 
priemer kupy 8,3 cm; priemer šesťlaloč-
nej základne 14 cm. Bez dekoru, kupa 
zvonovitá. (Tento kalich je zhodný s kali-
chom Toporec 1.)
Lesnica – kalich (4) - výška 19,5 cm; priemer 
kupy 7,3cm; priemer šesťlaločnej základ-
ne 12,6 cm. Bez dekoru. Na averze je znak 
cechu Augsburg a majstrova značka - GK.Kalich Lechnica (5)     *F8

Kalich Holumnica (3)     *F8

Kalich Lesnica (4), znak cechu a majstra     *F8
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Kluknava – kalich (12) – výška 21,3 cm; 
priemer kupy 9 cm; priemer základne 
12,7 cm. Označený je majstrovskou znač-
kou MH; značka cechu Augsburg.

Kluknava – kalich (13) - výška 25,5 cm; 
priemer kupy 9,5 cm; priemer základne 
15 cm. Bez dekoru, nodus vázovitý, zá-
kladňa má tri laloky a tri výrezy. Kalich je 
označený značkou cechu Viedeň s rokom 
výroby 1778 a číslom 13 - rýdzosť kovu; a 
značkou majstra IIK. 
Brutovce – kalich (7) - výška 24,5 cm; prie-
mer kupy 8 cm; priemer základne 15,4 cm. 
Je to klasicis cký kalich s okrúhlou základ-
ňou, viacvrstvovo členenou. Na drieku sú 
tri prstence uprostred balustrový nodus. 
Kupa je bez koša a bez dekoru.

Kalich Brutovce (7)     *F8

Kalich Kluknava (13), punc a znak majstra     *F8

Kalich Kluknava (12), 
znak cechu a majstra   *F8
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Kluknava – kalich (15) - výška 23,7cm; 
priemer kupy 9 cm; priemer základne 13,5 
cm. Bez dekoru, nodus guľovitý. Na aver-
ze je overovacia značka cechu Bra slavy 
s rokom výroby 1767, nie je uvedená kva-
lita kovu, doplnková značka je písmeno T 
a majstrova značka CM alebo GM.
Spišské Podhradie – kalich (6) - výška 
23,2 cm; priemer kupy 9,4 cm; priemer 
základne 15 cm. V obdĺžnikovom va- 
vrínovom venci je znak – na trojvŕší je 
kríž s kráľovskou korunou. Inak je bez 
dekoru. Na averze základne je nápis: 
„F.A.B.V.M.A.O.1.8.1.6.“ (F.A. B.eatae V.ir-
ginis M.aria A.nno 1816. (F.A. /asi meno/ 
- blahoslavená Panna Mária roku 1816.)
Spišské Vlachy – kalich (2) - výška 28,5 cm; 
priemer kupy 9,5 cm; priemer základne 
17,4 cm. Kruhová základňa, viacstupňová, 
podkasaná s plochým okrajom, oddelená 
od plas cky dekorovanej plochy tenkým, 
vystupujúcim pásom po obvode. Plocha 
základne je rozdelená plas cky na štyri 
pásy širšie a štyri užšie polia. Širšie sú vypl-
nené tepaným dekorom s volutami a kve-
tom, v hornej čas s vázovitým mo vom a 
bobuľami. Užšie plochy sú vyplnené rast-
linnými úponkami, ukončenými bobuľami. 
Driek valcovitý, v spodnej čas s polkru-

Kalich Kluknava (15), znaky     *F8

Kalich Spišské 
Podhradie (6), 

tex s rokom
a erb s krížom

a korunou     *F8
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hovým ukončením, na ploche so štylizova-
ným tulipánom a bobuľami. Prstenec pod 
kŕčkom s rytým kosoštvorcovým mo vom. 
Nodus je vázovitý, zdobený plas ckými lu-
peňmi. Horná časť vystupujúca s plas cký-
mi vrypmi. Kupu tvorí neoddeliteľný kôš, 

Kalich Spišské Vlachy (2)     *F8 Kalich Úloža (7), znak cechu a majstra     *F8

členený pásmi ako na základni na šesť čas , ktoré sú 
vyplnené tepaným dekorom klasov a štylizovaných 
úponkov. Kôš je ukončený vystupujúcim pásom, nad 
ktorým je ukončujúci prvok s mo vom listov a bobúľ 
- zač. 19. storočia, klasicis cký.
Úloža – kalich (7) - výška 19 cm; priemer kupy 8 cm; 
priemer základne 10,5 cm. Bez dekoru, základňa 
šesťhranná so zaoblenými rohmi, každá hrana je pre-
delená pásikom na rovnaké dĺžky aj rohy zahŕňajúc. 
Nodus šesťhranný, v strede horizontálne predelený. 
Má znak cechu Augsburg, v stojatom oválnom ráme 
znak majstra JM = Johann Mi nacht (1705 - 1758).
Štrba – kalich (4) - výška 18,5 cm; priemer kupy 8,3 
cm; priemer základne 12,9 cm. Bez dekoru. Pod no-
dusom ažúrový pásik.

Kalich Štrba (4)        *F8
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Bijacovce – kalich (6) - výška 
24 cm; priemer kupy 8,8 cm; 
priemer základne 14,5 cm. 
Na pologuľatej základni tepa-
ná mriežka. Driek predelený 
nodusom. Na š hlom kŕčku 

nasadená kupa bez dekoru, bez koša. Na reverze 
základne nápis: „P. C. F. F. A. M. D. G. A. 1745.“ 
(P.C. /asi skratka mena/ Fieri Fecit Ad Maiorem 
Dei Gloriam Anno 1745.). (P.C. dal urobiť k väčšej 
Božej sláve roku 1745.)
Nižná Šuňava – kalich (1) - výška 21,3 cm; priemer 
kupy 8,1 cm; priemer šesťlaločnej základne 13,2 
cm. Na reverze základne má nápis: „Collegium 
Leüschoviensis S.J. Donavit Ecclesiae Super Suny-
ava 1751.“ (Levočské kolégium Spoločnos Ježišo-
vej darovalo kostolu Nižná Šuňava 1751.)
Výborná – kalich(1) - výška 20 cm; priemer kupy 
8,1 cm; priemer základne 12,3 cm. Pozlátené 
striebro, bez dekoru, bez koša. Nodus zvláštny, 
skoro ako hruška.
Kurimany – kalich (2) - výška 22 cm; priemer kupy 
8,6 cm; Šesťlaločná základňa 14,3 cm. Bez dekoru. 
Na základni je rytý dvojkríž v erbovom ráme. No-
dus je vajcovitý.

Kalich Nižná Šuňava (1)     *F8 Kalich Výborná (1)     *F8 Kalich Kurimany (1)     *F8

Kalich Bijacovce (6) a nápis     *F8
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Spišské Bystré – kalich (9) 
- Na reverze nohy nápis: 
„A: R: D: Paul: Vitkay Par: 
Hradek: E: Kubach: obtu-
lit.“ (Vznešený, dôstojný pán 
Paul Vitkay farár Hradek:  
kubašskému kostolu zabezpe-
čil.) Vzhľadovo zhodný pred-
met ako Spišské Vlachy (7). 
Kurimany – kalich (1) - výš-
ka 22,1 cm; priemer kupy 
8,2 cm; priemer základne 
13,2 cm. Bez dekoru. Na 
reverze základni je nápis: 
„Proprietas Ecclesiae Pre-
posituralis Jaszoviensis.“ 
(Majetok prepoštského kos- 
tola v Jasove.) Na averze 
základne: znak cechu Ko- 
šice, 1840 a rýdzosť kovu 
13; majstrova značka JH = 
Johannes Hanff.

Kalich Spišské Bystré (1)
Spišské Vlachy (7)     *F8

Kalich Kurimany (1)     *F8

Sloh neurčený:
Mlynica – kalich (5) - výš-
ka 21 cm; priemer kupy 
8,7 cm; základňa 16 cm. 
Bez koša, kupa hladká, zá-
kladňa bez dekoru. Nodus 
a driek zo striebra zdobený 
strieborným akantovým 
vlysom.
Poprad – kalich (5) - 
šesťlaločná základňa, me-
dzi lalokmi po obvode vy-
stupujú pravouhlé výstup-
ky. Driek sa zo základne 
dvíha v šesťhranný hranol, 
ktorý je predelený prsten-
com a nodusom. Kôš je 
zdobený strieborným pre-Kalich Mlynica (5)     *F8 Kalich Poprad (5)     *F8

lamovaným akantom. Na reverze je nápis: „REVEREND FRANCIS B.O.NEILL MAC IS-
AAC IN MEMORY OF. FATHER IN REMEMBRANCE OF MOTHER AND SISTER JUNE 
8TH. 1530.“ (Reverend Francis B. O. Neill Moc Isaac na pamiatku otca, v spomienkach 
matky a sestry 8. júna 1530.)
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Podolínec – kalich (3) – výška 23,3 cm; priemer kupy 10,1 cm; priemer šesťlaločnej 
základne 15,5 cm. Na základni tepaný akantový ornament. Driek je okrúhly, zdobený. 
Nodus má tvar sploštenej gule, na nej tepané kosoštvorce a v nich rozety, ostatné 
plochy nodusu vytvárajú šesťuholníky s dekorom. Kôš má akantový dekor, prelamo-

vaný ornament. Nápis: „Venované Amalia Glatz 1903.“
Podolínec – kalich (4) - výška 23,3 cm; priemer kupy 9 cm; 
základňa elipsovitá a zároveň členená výpustkami – 11 x 
13,2 cm. Základňa je zdobená tepanými festónmi. Nodus 
hruškovitý, zdobený boltcami a festónmi. Kôš je súčasťou 
kupy, ukončený vlnovkou, pod ňou dekor festónov.
Hniezdne – kalich (9) - výška 23,2 cm; priemer kupy 9,2 
cm; priemer základne 13,7 cm. Pozlátené striebro, s te-
paným dekorom mriežky a akantu. Základňa je okrúhla, 
predelená na štyri čas , čo je naznačené na plochej obru-
be základne. Na ploche základne je tepaný dekor, kartu-
še sú prázdne, okolo nich vrúbený rámik a mriežka. Driek 
strieborný, prelamovaný ornament. Nodus je vytvorený 
ako šesťhraný. Kôš strieborný, prelamovaný dekor akantu, 
boltca, ukončený ažúrovým pásikom.
Stará Ľubovňa – kalich (5) - výška 23,5 cm; priemer kupy 
10,5 cm; základňa šesťlaločná s priemerom 15,2 cm. Zá-
kladňa pri spájaní lalokov je zdobená striebornými ozdob-

Kalich Podolínec (3)     *F8 Kalich Podolínec (4)     *F8 Kalich Hniezdne (9)     *F8

Kalich Stará Ľubovňa (5)    *F8
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nými listami. Driek je šesťhranný. Nodus s rotulami ukončenými rozetami. Kôš je po-
merne nízky, strieborný s tepaným dekorom v kruhoch s rozetami, ukončený ažúro-
vým pásom.
Vydrník – kalich (3) - výška 25,2 cm; priemer kupy 8,8 cm; priemer základne 14,1 cm. 
Základňa okrúhla, na sokli pásik akantového vlysu. Plocha základne zdobená lupeňmi 
dvíhajúcimi sa až k prstencu na drieku. Nodus je úzky, zdobený perlovcom. Kôš začína 
lupeňmi, vrchná časť koša zdobená akantom a nádobou s hroznom a listami viniča. 
Cechová značka pre Viedeň 1788, majstrova značka AK.
Vyšné Ružbachy – kalich (1) - výška 22,2 cm; priemer kupy 9,4 cm; šesťlaločná zá-
kladňa priemer 14,8 cm. Na základni je tepaný dekor akantu. Driek valcovitý, predele-
ný nodusom - sploštená guľa s naznačenými rotulami, zdobený aj šies mi červenými 
sklami zasadenými v okrúhlych rámčekoch. Kôš má prelamovaný dekor. Na reverze 
nohy nápis: „Memento largitorum Felsö Ruszbachensium.“ (Pamätaj na štedrých 
darcov z Vyšných Ružbachov.) Na kupe je majstrova značka C.H.
Ihľany – kalich (3) - výška 23,1 cm; priemer kupy 8,2 cm; priemer základne 12,8 cm. 
Základňa je podkasaná, okrúhla, má tepaný dekor. Nodus je vázovitý s prázdnymi 
kartušami. Bez koša. Kupa je hladká, zvonovitá. Na averze základne je nápis: „Ora pro 
anima Michaelis sacerdo s.“ (Pros - modli sa za dušu kňaza Michala.)

Kalich Vydrník (3)
a znak majstra     *F8

Kalich Vyšné Ružbachy (1),     
overovací a majstrov znak     *F8

Kalich Ihľany (3)     *F8
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Spišský Štvrtok – kalich (7) - výška 28 cm; priemer 
kupy 9,5 cm; priemer základne 15 cm. Kalich je liaty, 
základňa šesťlaločná, s výraznými pásikmi oddeľujúci-
mi jednotlivé laloky. Na lalokoch sú symboly v podo-
be medailónov: Duch sv., Px, víťazný baránok na knihe 
s pečaťami, tri klasy, holubica, vinič. Nodus ozdobený 
šies mi rotulami, driek je šesťhranný. Kôš má podobný 
dekor s medailami ako na základni.
Vítkovce – kalich (2) - výška 27,5 cm; priemer kupy 8,6 
cm; priemer základne 14,2 cm. Kôš je tepaný, s prela-
movaným, strieborným dekorom akantu a rozety. Na 
základni sú festóny a akant. Nodus je vázovitý.
Vítkovce – kalich (3) - má šesťlaločnú základňu, zdo-
benú tepaným dekorom, akantu a jednotlivé laloky 
sú oddelené úzkymi pásikmi. Driek začína prstencom, 
nodus je vázovitý, zdobený akantovým vlysom. Kôš je 
liaty, skladajúci sa z mušlí, boltcov a akantu.
Jamník – kalich (3) - výška 24 cm; priemer kupy 9,2 cm; 
priemer základne 13,5 cm. Tepaný dekor, na základ-
ni akantový vlys. Nad základňou strieborný prstenec. 
Nodus je dvojnásobný hladký, sploštené gule - väčšia 
a menšia. Kôš tepaný, má prelamovaný dekor - žalude, 
klasy. Na averze základne je vyrazené číslo 35.

Kalich Spišský Štvrtok (7)     *F8 Kalich Vítkovce (2)     *F8 Kalich Vítkovce (3)     *F8

Kalich Jamník (3)     *F8
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Spišský Hrušov – kalich (6) - výška 23 cm; priemer kupy 8,5 cm; priemer základne 13 
cm. Základňa šesťuholníková, pri drieku tepaný dekor. Driek je šesťhranný, predelený 
dvoma prstencami, uprostred nodus s rotulami v podobe roziet. Kôš je zdobený pre-
lamovaným dekorom so štvorlaločnými prázdnymi kartušami, obopína ich páskový 
ornament. Má znak cechu Viedeň pre roky 1872-1921 a znak Diany s číslicou 3 a pís-
menom A. Tak ež má znak majstra G. HUBER.
Spišské Podhradie – kalich (3) - výška 28,2 cm; priemer kupy 9,7 cm; priemer základ-
ne 14,3 cm. Základňa je okrúhla, na sokli akantový vlys, na nej je postavená trojnožka 
s troma konzolami, ktoré sú zdobené hlavami anjelov. Plochy na základni sú zdobené 
pozlátenými symbolmi: - 1. Oslava Boha - kniha, štola a mitra; 2. Utrpenie - kniha, 
džbán vody či octu, korbáč; 3. Prikázania - kniha, Dekalóg, dva vence pre víťaza. No-
dus je na trojnožke, diskovitý ozdobený troma sklíčkami v plechovom puzdre. Kôš je 
zdobený troma kartušami, v ktorých sú reliéfy: – 1. kríž, bič, kladivo a kopija; 2. rebrík, 
kliny, kocky; 3. ozdobený kvetom. Nad kartušami sú hlavy anjelov. Na základni averzu 
sú znaky: znak cechu Benátky, platný pre roky 1807 až 1824; znak majstra a dopln-
kový znak. 
Spišské Podhradie – kalich (5) - výška 21,8 cm; priemer kupy 8,6 cm; priemer základ-
ne 12,3 cm. Základňa je okrúhla, odstupňovaná, bez ornamentu. Driek je osemhran-

Kalich Spišský Hrušov (6)     *F8 Kalich Spišské Podhradie (3) *F8 Kalich Spišské Podhradie (5)   *F8

Diana a majstrov znak, Spišský Hrušov (6)     *F8  Súbor znakov, Spišské Podhradie (3)   *F8
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ný. Nodus obrátený osemhranný ihlan, 
so zrezanými stranami. Kôš je zdobený 
strieborným prelamovaným ornamentom 
akantu. Na reverze nohy je nápis, ktorý je 
poškodený, nečitateľný.

Žehra – kalich (3) - výška 23,2 cm; priemer 
kupy 8,7 cm; priemer základne 14 cm. Po-

Bijacovce – kalich (2) - výška 25,7 cm; 
priemer kupy 9 cm; priemer základne 
15,2 cm. Tepaná mosadz, pozlátená, na 
základni pásik ornamentu. Základňa je 
okrúhla, na nej tri oválne emaily: - 1. Po-
sledná večera, 2. Kalvária, 3. Ružencová 
P. Mária a sv. Dominik. Kôš je zo striebra, 
zdobený prelamovaným dekorom vini-
čom - hrozno, listy a haluze. Je z 19. sto-
ročia. Na kupe sú znaky: majstrov Anders; 
znak Diana.
Poľanovce – kalich (4) - výška 22,5 cm; 
priemer kupy 10,5 cm; priemer základ-
ne 14,9 cm. Na okrúhlej základni tepaný 
tenký ažúrový dekor. Driek je valcovitý, 
nodus je sploštená guľa s rotulami, v nich 
farebné sklá. Kôš tepaný akant, na rever-
ze základne nápis: „A Georgio Episcopo 
1891.“ (Od biskupa Juraja 1891.) Na kupe 
znak Diany a majstrov znak v obdĺžniko-
vom odtlačku FK.

Kalich Poľanovce (4), znaky     *F8

Kalich Bijacovce (2), znaky     *F8
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Kalich Žehra (3)    *F8

zlátené striebro. Na základni je akantový 
vlys, driek stupňovitý s dvoma nodusmi, 
sploštená guľa. Na spodnom noduse je 
dekor lupeňov, na vrchnom vlys akantu. 
Kôš zdobený prelamovaným akantom 
umiestneným v kartušiach.
Iliašovce – kalich (4) - výška 24,7 cm; prie-
mer kupy 9,2 cm; priemer základne 13,8 
cm. Základňa je okrúhla, zdobená tepaný-
mi špirálami. Na drieku tepaný akantový 
vlys. Nodus je hruškovitý. Kôš je pomer-
ne malý, strieborný, ukončený akantovým 
vlysom. Na reverze základne je nápis: „P.F. 
V. D.S.C.“ a na averze číslica 2.
Baldovce – kalich (3) - výška 23,7 cm; 
priemer kupy 10,5 cm; šesťlaločná zá-
kladňa 15,5 cm. Základňa je bez dekoru, 
driek šesťhranný. Nodus je sploštená guľa 
s náznakmi rotulí, zdobený dekorom. Kôš 
s prelamovaným dekorom akantu. (19. 
storočie.) Má znaky: Diana s doplnkovou 
číslicou 3 a znak majstra LR.

Kalich Iliašovce (4)     *F8

Kalich Baldovce (3),   
Diana a znak

majstra     *F8



262

B. Monštrancie
Sloh go ka, neogo ka
Spišská Nová Ves – monštrancia (1) - zo 
začiatku 16. storočia od košického zlat-
níka Antónia, pozlátené striebro. Na 
šesťlaločnej základni sa nachádza nad 
soklom šesťhranná hviezdica, v záhyboch 
zdobená strihaným točeným akantom 
– zo striebra. Vrchol sa špirálou dvíha  
k pozlátenému krížu a na ňom je Ukrižo-
vaný Ježiš. Výška 118 cm. Výzdoba tejto 
monštrancie už popiera tektonické zása-
dy zlatníckych prác z 15. storočia - spleť 
plas ckých konárikov a lupeňov na nohe. 
Nodus je ovenčený korunou prepletaného 
prú a i tektonické, pokrútené rebrá a fia-
ly, vytvárajúce baldachýny go ky. Maleb-
nú výzdobu tu dopĺňajú prehýbané koná-
riky ovešané liatymi plodmi i kve nami
zo strihaného a krúteného strieborného 
plechu. Šesťlaločná noha s prepletanými 
prútmi a strihanými lupeňmi, šesťboký 
stýlus, nodus s vencom plas ckého prú-

a a fiál. Vlastnú monštranciu tvoria tri 
vežičky zostavené zo stĺpikov, fiál a po-
prepletaných rebier s krabmi. V strednej 
čas pôvodná hranatá zasklená schrán-
ka nahradená novšou lúčovou, nad ňou 
pod baldachýnom rezaná figúrka Mado-
ny s dieťaťom, vo vrchole kríž. Po dvoch 
stranách vo vežičkách anjel s nástrojmi 
mučenia a uhorskí králi sv. Štefan a sv. 
Ladislav. Vežičky korunované fleuronom.
Pod schránkou úponky zo strihaných lu-
peňov a liatych plodov.

Monštrancia Spišská Nová Ves (1)     *F8
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Stará Ľubovňa – monštrancia (II) 
- výška 105 cm, zo 16. storočia - 
jedna z troch najväčších v našej 
diecéze. Centrálne je umiestnená 
okrúhla lunula, ozdobená striha-
nými lúčmi. Po bokoch ohraničená 
fialami, medzi ktorými na podstav-
ci stoja anjeli. Nad lunulou je bal-
dachýn a nad ním zo zlata reliéf 
Madony, na vrchole je špirála kon-
čiaca kráľovskou dvojitou korunou 
ukončená Kalváriou. Parapet od-
deľujúci lunulu od drieku je zdo-
bený strieborným ornamentom. 
Pod parapetom je krásny filigrán,
upevnený na drieku nad nodusom. 
Stavba monštrancie je go cká, no-
dus pozlátený s rytým ornamen-
tom, základňa je štvorlaločná, me-
dzi jednotlivými lalokmi vystupujú 
pravouhlé výstupky. Na základni sú 
ryté obrazce: a - Veraikon, b - IHS,  
c - AVE MARIA - v jednom vzorci.
Poprad – monštrancia (1) - výš-
ka 72 cm; šírka 27 cm; základňa 
26 cm. Neogo cká. Základňa je 
šesťlaločná, na dvoch lalokoch 
ostré ukončenie do špice. Na lalo-
koch nohy sú umiestnené reliéfy 
štyroch evanjelistov a dvoch anje-
lov s páskami. Panel monštrancie 
má go ckú stavbu, s fialami, nad
lunulovou schránkou je figúra - 
Božské Srdce Ježišovo. Po bokoch 
lunuly sú figúry dvoch postáv: muž-
skej a ženskej. Schránka lunuly je 
okrúhla, zdobená vencom hrozna 
a listov. Vnútorný rám lunulovej 
schránky je zdobený polkružbami. 
Nodus je šesťhranný, na kartušiach 
sú trojvetvičky. Výrobok má znak 
Diany a majstrov znak S.A., ozna-
čenie je na základni i na drieku. Monštrancia  Stará Ľubovňa (II)     *F8
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Poprad - Veľká monštrancia (3) - výška 110 
cm; šírka 27,2 cm; päta 24,5 cm. Go cká 
z 15. storočia, renovovaná v r. 1781 zlatní-
kom zo Sp. Soboty G. Z. Schneiderom, po-
sledné renovácia v rokoch (okolo 2006 a v r. 
2017) strieborná, zdobená tepaným filigrá-
novým a emailovým dekorom. Osemdielna 
noha s ažúrovou akantovou ornamen kou.
Nodus kaplnkový  tvoria niky s vimperkami 
a fialami, v nich postavy svätcov (sv. Štefan 
kráľ, sv. Ladislav kráľ, sv. Ondrej apoštol, sv. 
Barbora s vežičkou, apoštol Andrej, apoštol 
Ján, apoštol Peter). Orámovanie lunulovej 
schránky tvoria fialy a dvojetážový nadsta-
vec so soškou Madony a sv. Ján evanjelista. 
Vo vrchole malá skupinka Kalvárie. Nádher-
ná monštrancia z Popradu - Veľkej nemôže 
skryť svoju podobu vyplývajúcu z pevne sta-
noveného kánonu foriem, pričom jednotlivé, 
starostlivo dodatočne cizelované dielce sa 
spájajú do príkro uzavretej rastúcej siluety. 
Stýlus nad nodusom je ozdobený farebným 
emailom. Pôvodná šesťboká zasklená schrán-
ka nahradená novšou, lúčovou. Krídla mon-
štrancie pripomínajú kružbu go ckých okien 
s fiálami. Nad schránkou dvojetážová vežička, 
pod baldachýnmi figúrky Madony s dieťaťom 
a sv. Jána. Vo vrchole nad fleuronom rezaná 
Kalvária. (Obrázok – pohľad je uvedený na str. 
90.)

Detaily výzdoby monštrancie 
Poprad Veľká (3)      *F8
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Spišská Kapitula – monštrancia (4) - výška 68,5 cm. Na základni datovanie „Anno 
1836,“ na opačnej strane je erb biskupa. Na averze obruby je nápis označujúci, že 
bola vyrobená vo Viedni. Je to neogo cká, má štvorcovú lunulovú schránku.
Podolínec – monštrancia (13) - výška 61 cm; základňa šesťlaločná 19 cm. Pozlátený 
kov – odliata, nie tepaná, neogo cká, trochu poškodená. Laloky zdobené akantom, 
od seba oddelené pásikom. Nodus je diskovitý, zdobený prelamovaným ornamentom. 

Monštrancia Poprad (1),
Diana a znak majstra     *F8

Monštrancia Spišská Kapitula (4)     *F8
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Na paneli sú postavy – po bokoch v nikách: sv. Peter a sv. Pavol apoštoli. Na drieku  
v nike je postava anjela, nad lunulovou schránkou v nike postava Dobrý pas er. Lunu-
lová schránka je okrúhla, na nej je geometrický ornament. Na reverze nápis: „Obtulit 
ad Catharina Andrejko 1894.“ (Zaobstarané Katarínou Andrejko 1894.)
Úloža – monštrancia (1) - výška 59 cm; priemer šesťlaločnej základne 17,5 cm. Ma-
teriál meď, liata, neogo cká, tvar retabulová, okrúhla lunulová schránka. Postavy 
strieborné pod lunulovou schránkou anjel, po bokoch apoštoli sv. Peter a sv. Pavol. 
Nad lunulou Dobrý Pas er s ovečkou na pleciach. Dekor liaty, prelamovaný ornament 
akantu. Na lalokoch dekor kružieb. Nodus sploštená guľa, ež zdobená kružbami. Na 
averze základne nápis: „Donavit Eccl. Köperény Joan. Antal et uxor Veronica 1911.“ 
(Daroval kostolu v Úloži Ján Antal s manželkou Veronikou 1911.)

Monštrancia Podolínec (13)     *F8 Monštrancia Úloža (1)     *F8
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Sloh renesancia:
Stráže – monštrancia (1) - výška 63,5 
cm; šírka 30,5 cm; základňa 22 cm; bez 
dekoru, predelená je šies mi ver kálny-
mi žliabkami. Je to lúčovitá monštrancia. 
Driek a nodus spolu vytvárajú vretenovi-
tý tvar. Okolo lunulovej schránky sú dva 
rámy, vonkajší je zdobený vencom hroz-
na, klasov a lís a, vnútorný je zdobený 
osadenými polodrahokamami. Na averze 
nohy má majstrovu značku FF (Franciscus 
Francisci 1869 - 1872), znak rýdzos kovu
13. Ukončená je krížom bez Umučeného, 
na ramenách sú osadené polodrahokamy. 
Ide o renesančnú monštranciu.

Spišská Kapitula – monštrancia (3) - výš-
ka 59 cm; renesančná zo začiatku 17. 
storočie, pozlátené striebro, zdobená te-
paným dekorom sera nskych hlavičiek, 
rytými postavami anjelov a reliéfmi svät-
cov. Driek od základne sa dvíha k stojacim 
anjelom, ktorí obopínajú nodus. Anjeli sú 
obrátení chrbtom k sebe. Nad nimi je po-
desta, na ktorej stojí postava - orátor, on 
ukončuje driek. Monštrancia je lúčovitá, 
lúče sú zdobené brúsenými sklami. Sa-
motná lunula je šesťuholníková.Monštrancia Spišská Kapitula (3)     *F8

Monštrancia Stráže (1), 
znak majstra a znak rýdzos      *F8
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Podolínec – monštrancia (15) - výška 105,5 
cm; základňa elipsovitá 26 cm x 36,5 cm. Šír-
ka panelu je 49 cm. Na averze základne je ná-
pis aj rok 1699. Je zdobená tepaným rastlin-
ným dekorom akantových listov a festónov. 
Na základni sú aj tepané cizelované biblické 
výjavy: 1. Stvorenie človeka – Evy; 2. Abra-
hámova obeta Izáka; 3. Krst Krista v Jordáne; 
4. Agónia v Getsemani; 5. Ježiš nesie kríž; 6. 
Nanebovstúpenie Krista; 7. Jonáš a veľryba. 
Na paneli sú rozosiate reliéfy anjelikov. Na 
vrchole je kríž s Ukrižovaným, dvaja pu dr-
žia kráľovskú korunu, pod nimi je holubica 
a Boh Otec. Pod lunulovou schránkou Mado-
na s dieťaťom a žezlom, na hlave má kráľov-
skú korunu. Lúčová monštrancia s lisovanými 
a strihanými ozdobami akantových vetví, an-
jelov a Márie. Na nohe ryté venovanie: „Ist 
gemacht in Leutschau bei Andreas Hertzog. 
Ao 1699.“ (V Levoči urobil Andrej Hertzog 
roku 1699.)

Monštrancia Podolínec (15), 
Detail text - majster a rok     *F8

Výjavy - krst 
Pána Ježiša

a Mojžiš preberá
desatoro

Podolínec (15)     
*F8



269

Lendak – monštrancia (5) - výška 64 cm; základňa 
štvorlaločná 18,5 x 22,5 cm. Na averze základne 
je nápis: „Monstratorium Ecclesiae Landekinensis 
Anno Dni 1688 Coingaratum Panderis marc 8.et 
Semi Vinci.“ (Monštrancia farnos Lendak roku
Pána 1688. /ide o váhu 8 a pol mariek - asi ponde-
ris/.) Celá je strieborná, základňa je tepaný dekor 
akantu a hlavy anjelov, panel je lúčovitý, lunula je 
okrúhla a na nej sú reliéfy štyri hlavy anjelov. No-
dus je vajcovitý, zdobený tepaným akantom.
Bijacovce – monštrancia (1) - výška 61,3 cm; zá-
kladňa štvorlaločná 21 x 23,5 cm. Na základni 
oválna kartuša a v nej nápis: Ecclesia Betaniensis, 
v druhej kartuši : Anno Domini 1659, renesančná, 
lúčovitá, pozlátené striebro, na lúčoch sú osadené 
polodrahokamy. Driek má dva prstence so š hly-
mi kŕčkami, pod nodusom aj nad nodusom to isté 
sa opakuje, nodus je hruškovitý. Lunula zdobená 
farebnými brúsenými sklami. Schránka lunuly je 
osemuhlová, zdobená. Na nej sú tri hlavičky an-
jelikov, okolo tepaný, prelamovaný veniec akantu, 
po bokoch dvojica anjelov - anjel s trúbou a ďalší 
s harfou, na druhej strane anjel s kadidlom. Ukon-
čená je Kalváriou. Pod lunulovým vencom aj nad 
ním polodrahokamy. Samotná lunula zdobená po-
lodrahokamami.
Baldovce – monštrancia (1) - výška 42,5 cm; prie-
mer základne 13 x 15,5 cm. Na základni sú štyri 
strieborné hlavy anjelov. Nodus je hruškovitý. Panel 
je renesančný, panel má dve vrstvy. Základná má 
pozlátené lúče, na vrchole ukončený krížom a na 
ňom holubica. Predná vrstva je z pozlátených lúčov, 
na nej štyri reliéfy, po bokoch lunulovej schránky 
pu , na vrchu Boh Otec, pod lunulovou schrán-
kou hlava anjela. Lunulová schránka má tvar srdca. Monštrancia Bijacovce (1)     *F8

Monštrancia Lendak (5) a nápis     *F8
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Sloh baroko:
Spišská Sobota – monštrancia (6) - barok  
z 2. pol. 18. storočia, pozlátené striebro, s tepaným 
dekorom akantu a vínnej révy. Základňa je okrúh-
la s náznakmi lalokov. Na nohe v kartušiach s in-
sígniami Umučenia: meč, rebrík, stĺp na bičovanie 
a kríž. Okolo srdcovitej lunulovej schránky tepaný 
a vystrihnutý dekor akantu s dvoma anjelmi držia-
cimi kríž a stĺp bičovania. Nad nimi pu , nad lunu-
lou Boh Otec. Pod lunulovou schránkou je postava 
anjela s Veronikinou šatkou. Ukončená je krížom 
a na ňom holubica – symbol Ducha Sv. Výzdoba je 
z brúseného českého skla - červené a modré. Na 
nohe reverze je cechová značka Augsburg, maj-
strova značka Johan Jacob Pfaltzer.

Monštrancia Baldovce (1)     *F8

Spišská Teplica – monštrancia (6) - 
výška 62 cm. Pozlátené striebro, zdo-
bené tepaným a emailovým dekorom. 
Na základni v štyroch kartušiach orá-
movaných rokajom sú výjavy z pašií: 1. 
Tŕním korunovaný, 2. Bičovaný, 3. Padá 
pod krížom, 4. Ukrižovaný. Okolo lunu-
lovej schránky rám z modro brúsených 
kameňov, emaily - P. Mária a archanjel 
Gabriel. Samotná lunula je vyzdobená 
farebným brúseným sklom. Vo vrcho-
le Boh Otec, dolu holubica zo striebra. 
Vrchol ukončený krížom ozdobený čer-
venými brúsenými sklami. Driek mon-

Monštrancia Spišská Sobota (6),
znak cechu a majstra     *F8
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štrancie tvorí postava anjela. Na reverze základne nápis: „ECCLESIAE OPPIDI TEP-
LICZA. ANNO 1749.“ (Kostolu mesta Teplica roku 1749.) Od J. Szilassyho.
Spišská Belá – monštrancia (6) - výška 66,5 cm; baroková z 18. storočia, pozláte-
né striebro. Základňa elipsovitá, predelená štyrmi pásmi, na základni tepaný dekor 
akantu, panel lúčovitej monštrancie tvorí tepaný a emailový dekor. Nodus je vázovitý, 
zdobený, na vrchole je kríž, pod ním reliéf Boh Otec, nižšie holubica. Okolo lunuly je 
veniec emailových kvetov, na pravej strane chýba jeden anjelik.
Spišská Kapitula – monštrancia (2) - z roku 1740 od Jána Szilassyho, pozlátené strieb-
ro, zdobená tepaným a emailovým dekorom, vykladaná českým sklom, polodraho-
kamami a drahokamami, vysoká je 73 cm. Obdobie od začiatku 30. rokov do konca 

Monštrancia Spišská Teplica (6),
emaily trním korunovanie a bičovanie,      

text a rok      *F8
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40. rokov sa dá charakterizovať ako prvá, 
neskorobaroková fáza Szilassyho tvorby, 
charakterizovaná hľadaním vlastného 
umeleckého výrazu. Na tejto monštrancii 
už na prvý pohľad vidieť nápadnú repre-

Monštrancia Spišská Belá (6)      *F8

zenta vnosť, akoby zlatník použil všetky schopnos a bohato ju ozdobil. Dekor je na 
paneli tak husto navrstvený zo zvoncovitého kvetu a veľkou mriežkou. Na paneli je 
veľkokvetá ky ca. Emailovo-sklenený kve nový dekor tvorí riedky veniec. To všetko 
vyvoláva dojem, akoby chcel využiť každú voľnú plochu a vyzdobiť ju. Na samotnej lu-
nule experimentoval, použil aj nezvyklý tvar - „dvojlunulu“ a bohato ju pokryl fareb-
nými sklíčkami a polodrahokamami. Po celej ploche panelu rozmiestnil osem postáv 
anjelov, ktorí nesú nástroje Kristovho umučenia. S najväčšou pravdepodobnosťou 
môžeme prisúdiť tejto monštrancii, že je to jeho majstrovský kus, preto azda toľko 
drobných ozdôb, ako ukážka schopnos šperkárstva a striebrotepectva. Použil všetky 

Monštrancia Spišská kapitula (2),      
znak majstra a rýdzos      *F8
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techniky: tepanie, ry e, lia e, strihanie,
puncovanie, montáž z brúsených skiel 
a emailových lístkov, emailovú maľbu an-
jelov. Dôkaz, že vznik monštrancie spadá 
do obdobia, keď zlatník J. Szilassy dokončil 
prípravu na svoje povolanie, nachádzame 
priamo na predmete. Je to drobná značka 
rýdzos potvrdzujúca kvalitu materiálu, 
v podobe, v akej ju levočský cech používal 
na začiatku 30. rokov 18. storočia. Číslica 
13, značka kvality kovu.

Emaily posledná večera a Judášov bozk
Spišská kapitula (2)          *F8

Hniezdne – monštrancia (1) - výška 88,5 
cm; barok, na obrube základne je dátum 

Monštrancia Hniezdne (1), detail pu a rok     *F8
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aj meno majstra, ktorý to urobil. „A 17.23. 
D. DONATO SZAKMARI FECIT.“ (R. 1723 
urobil pán Donato Szakmari.) Pozlátené 
striebro, lúčovitá. Základňa je osemlaloč-
ná, sokel je zdobený tepaným dekorom 
anjelských hlavičiek v striedaní s deko-
rom ovocia a kvetov. Na štyroch lalokoch 
sa ahne strieborný páskový ornament, 
ktorý prechádza do granulácie zlatých 
guliek, ukončených hlavičkami anjelov. 
Na noduse sú dve esovité konzolky, zdo-
bené tepaným akantom, nesúce plas ky
anjelikov s palmou víťazstva. Na paneli sú 
dve vrstvy, základná má pozlátené lúče, 
ukončená krížom s Ukrižovaným, okolo 
kríža zospodu ornament akantu. Na kon-
ci ramien kríža sú strieborné rozety. Pod 
krížom je reliéf Boh Otec. Pod lunulovou 
schránkou strieborná hlavička anjelikov, 
podobné reliéfy sú umiestnené po celom 
paneli. Zdobená je tepaným a prelamova-
ným dekorom akantu.
Levoča – monštrancia (30) /Kostol sv. Ja-
kuba/ - barokovo členitá noha s cizelova-
nou ornamentálnou ozdobou. Driek a no-
dus nahradzuje liata postava anjela, ktorá 
nesie vo zdvihnutých rukách a na hlave 
vlastnú monštranciu. Na lúčovitom pane-
li sú postavy 12 anjelov. Okolo lunulovej 
schránky je bohato zdobený veniec pestro-
farebných kve n z emailu a napodobenín 
drahokamov. Na vrchole reliéf Boh Otec, 
nad ním kríž zdobený polodrahokamami 
Baldachýn, pod ním holubica zdobená žia-
rou lúčov. Na reverze základne nápis: „Jo-
hannes Szilassy Pinxit 1742 Leitschoviae.“ 
(Vymaľoval Ján Szilassy 1742 Levoča.)Monštrancia Levoča (30),

detaily apoštoli a nápis         *F8
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Stará Ľubovňa – monštrancia (1) - výš-
ka 81,5 cm; základňa kosoštvorec s oblý-
mi rohmi 18 x 26 cm, baroková, lúčovitá  
z 1. pol. 18. storočia. Pozlátené striebro, 
základňa zdobená tepaným dekorom hla-
vičiek anjelikov a rokaja. Okrúhla lunulová 
schránka, okolo nej je tepaný dekor volút, 
zdobený brúseným sklom. Vo vrchole svä-
tožiary kráľovská korunka po obvode zdo-
bená farebnými brúsenými sklami, ukonče-
ná guľou a v nej osadený vystrihnutý kríž.

Monštrancia Stará Ľubovňa (1)        *F8

Letanovce – monštrancia (3) - výška 59,3 
cm; lúčovitá, baroková z roku 1747. Čle-
nitá noha s ornamentom mušlí a volút, 
nízky driek ukončený lupeňmi listov. Liaty 
nodus má tvar rokokovej vázy. Okolo za-
sklenej lunulovej schránky pestrofarebný 
veniec kve n emailu a napodobenín dra-
hokamov. Na vrchole kríž zdobený fareb-
nými sklami, pod ním emailová figúra Boh 
Otec, pod ním holubica - Duch sv. v žia-
re lúčov. Na reverze znaky: IS - J. Szilassy, 
znak dvojkríž - Levoča.

Monštrancia Letanovce (3),
znak cechu a majstra        *F8
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Veľká Lomnica – monštrancia (1) - výška 
49 cm; noha štvorlaločná, zdobená prázd-
nymi kartušami a kvetmi. Pochádza z 18. 
storočia. Baroková, lúčovitá, ukončená 
krížom, na ktorom je osadený drahokam. 
Panel je z dvoch vrs ev - 1. vrstva má po-
zlátené lúče, 2. vrstva je strieborná z vy-
strihnutého a tepaného akantu, vykla-
daná farebnými sklami. Okolo elipsovitej 
lunulovej schránky veniec obláčikov a lú-
čov. Nodus hruškovitý zdobený kartušami 
a akantom.

Ma ašovce – monštrancia (1) - výška 
67; šírka 27 cm, od J. Szilassyho, pozláte-
né striebro. Na okrúhlej základni tepaný 
akantový dekor a v kartušiach emailové 
obrazy svätcov: sv. Jozef, sv. Anton, sv. 
Ladislav. Driek tvorí postava anjela - ka-
rya da, ktorý na rukách drží celý panel. 

Monštrancia Veľká Lomnica (1)        *F8

Monštrancia Ma ašovce (1),
email kráľ Ladislav a text        *F8
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Lunulová oválna schránka s tepaným orámovaním je zdobená mušľami, emailovými 
kvietkami a v kartušiach obraz sv. Peter a sv. Pavol a P. Mária. Na reverze š tok s ná-
pisom: „MONSTRANTORIVM ECLE MATIASFALVENSIS CVRATVM E.X INDVSTRIA A:R:
D: EOTVM PAROCHI IACOBI LADISLAI CERVVS DIE 24MAY. 1750.“ (Monštrancia kos-
tola Ma ašovského, obstaraná úsilím c hodného, dôstojného pána predtým farára 
Jakuba Ladislava Cervu 24. mája 1750.)
Lesnica – monštrancia (1) - výška 54 cm; základňa 16,5 x 20,5 cm. Strieborná, lúčovitá, 
podstavec barokový z 18. storočia, horná časť z 20. storočia. Na podstavci tepané mo vy 
mušlí, kvetov, klasov a pásky. Nad nodusom, ktorý je hruškovitý, zdobený kartušami 
a boltcami, je kužeľ s akantovými listami. Horná časť je jednoduchá, lunulová schránka 
je okrúhla, na širokom ráme sú štyri pripevnené modré brúsené sklá. Zakončená krížom.

Monštrancia Lesnica (1)        *F8 Monštrancia Kluknava (1) a nápis           *F8
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Kluknava – monštrancia (1) - výška - 51 
cm; od J. Szilassyho. Na štvorlaločnej zá-
kladni aplikovaný dekor strieborných hla-
vičiek anjelov. Nodus je vázovitý, na vrchu 
ver kálne zdobený pásikmi. Lúčovitá, 
ukončená krížom, zdobeným polodra-
hokamami, pod ním emailový reliéf Boh 
Otec, pod ním holubica v žiare lúčov. Oko-
lo lunulovej schránky veniec emailových 
farebných kvetov, doplnený vykladanými 
polodrahokamami. Pozlátené striebro.
Na averze je nápis: „DNA CHRISTINA VAS 
RELICTA DN, PAVLI IANCSO CVRAVIT A. 
1747.“ (Pani Chris na a pán Pavol Jancso 
zaopatrili posvätný predmet roku 1747.)
Spišské Podhradie – monštrancia (1) - Lú-
čovitá, výška 61,5 cm; základňa je štvorla-
ločná 19,8 x 23,3 cm. Základňu tvorí zdo-
bené striebro s akantovým vlysom. Nodus 

je vázovitý, na oboch koncoch má ver -
kálne pásiky. Lunulová schránka je oválna 
zdobená bohatým dekorom českého skla. 
Panel je z dvoch vrs ev: 1. je z pozláte-
ných lúčov, 2. vrstva je striebro s prela-
movaným dekorom akantu a hrozna. Nad 
lunulou je reliéf Boh Otec. Pod lunulou 
holubica. Ukončená je krížom. Na averze 
základne má znak rýdzos kovu 13; a maj-
strovu značku PL (Paul Löw).
Spišské Vlachy – monštrancia (4) – výška 
63,5 cm; šírka 40 cm; základňa 28,5 x 23 
cm. Barokovo členitá noha s cizelovanými Monštrancia Spišské Vlachy (4)        *F8

Monštrancia Spišské Podhradie (1)
znak majstra a rýdzos         *F8
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volutami a kve nami. Nízky driek a barokový nodus. Lúčovitá, okolo zasklenej schrán-
ky cizelovaná páska a akantové listy: Boh Otec a anjeli. Medzi tým napodobeniny fa-
rebných drahokamov. Na reverze základne je levočská cechová značka dvojramenný 
kríž, potom značka majstra IS. 
Slovenská Ves – monštrancia (1) - výška 59,5 cm; priemer oválnej základne 22,8 x 
18,5 cm. Pozlátené striebro, lúčovitá. Základňa má plas cký tepaný dekor, predelená 
je striebornými pásmi na dve a dve pro sebe postavené plochy. Na jednom je tepaná 
mriežka, v páskovom ornamente na vrchole váza s ky cou kvetov. Nodus je vázovitý 
s troma kartušami, orámovaný volutami. Panel je trojvrstvový: – 1. vrstva, pozlátené 
lúče, ukončené krížom, na ňom je pripevnená holubica, 2. vrstva má tepaný prelamo-
vaný strieborný dekor akantu, na ňom sú pripevnené reliéfy anjelov s nástrojmi umu-

Monštrancia Slovenská Ves (1)
znak cechu a majstra        *F8

čenia. Pod lunulovou schránkou je reliéf 
- Madona s kráľovskou korunou a žezlom, 
nad lunulou reliéf Boh Otec. Lunulová 
schránka je kvadralobná, ozdobená šir-
ším rámom zdobeným ažúrou. Na aver-
ze obruby základne je nápis: „Emericius 
Ma assovszky de also Ma asfalva S:
C:R:M: Consil: cum Julianna Fezerniczky 
Conthoralia sua.“ (Imrich Ma assovszky
z Nižných Ma ašoviec, radca svätého ci-
sársko-kráľovského majestátu s Julianou 
Fezerniczky svojou manželkou.) Má maj-
strovu značku IMM – Johann Mar n May-
er (1718 -1755) a znak cechu Augsburg.
Brutovce – monštrancia (1) - 18. storo-
čie. Výška 55,5 cm; priemer elipsovitej 
základne 14 x 18,7 cm. Základňa je pre-
delená štyrmi pásmi, vo väčších plochách 
sú mušle a akant, striedavo kvety a listy. 
Užšie pásiky sú zdobené malou mušľou. 
Nodus je trojramenný, dekor tvorí mriež-
ka a mušľa. Panel má 1. vrstvu z pozláte-
ných lúčov, ukončená je krížom, na ňom 
osadené brúsené farebné sklo, 2. vrstva 
je strieborná s tepaným dekorom akantu 
a boltca. Na vrchole je pripevnený reliéf 
Boh Otec. Po bokoch lunulovej schránky 
sú pu , zdobený je brúsenými, farebný-
mi sklami. Lunulová schránka je oválna, 
rám má pozlátený, zdobený farebnými 
sklami.
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Spišské Hanušovce – monštrancia (1) 
- výška 70 cm; priemer oválnej základne 
22 x 16 cm. Lúčovitá, pozlátené striebro. 
Schránka okolo lunuly je okrúhla, zdobená 
českým sklom. Základňa je zdobená tepa-
ným dekorom rokaja, mriežky a akantu. 

Monštrancia Brutovce (1)        *F8

Monštrancia Spišské Hanušovce (1)        *F8

Na vrchu je kráľovská korunka ukončená guľou a v nej osadený kríž, z koruny visia 
čabraky. Nodus je vázovitý, členený ver kálne i horizontálne, zdobený rozetami. Na 
reverze dátum: A. D. 1755.
Vyšné Repaše – monštrancia (1) - výška 71 cm; priemer základne 21,8 x 15 cm. Ovál-
na základňa, predelená pásikmi, zdobená tepaným dekorom mušlí. Na paneli je tepa-
ný dekor boltcov, mriežky a akantu, zdobený emailovými kvetmi a listami, pripevne-
né sú emailové reliéfy, Boh Otec a holubica v žiari lúčov. Lunulová schránka je oválna. 
Ukončená je trojlístkovým krížom, zdobeným farebnými sklami. Nodus je rokokový, 
zdobený akantom a špirálou. Na reverze je nápis: „Hoc Monstrium curatum sub A. 
Arm. cura agute. A.R. D. Ant. Horváth 1763 pro Matre Fel - Repas Ex pensis Joa-
nis Jurik pro tunc Editui.“ (Táto monštrancia bola obstaraná v dôsledku úsilia c hod-
ného, dôstojného pána Antona Horvátha 1763 pre materskú farnosť Vyšné Repaše, 
z prostriedkov Jána Juríka, vtedajšieho správcu (účtovníka).)
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Sloh rokoko:
Veľký Slavkov – monštrancia (1) - rokoko, z 18. storočia, lúčovitá. Výška 52 cm; šír-
ka 26,2 cm; základňa elipsovitá 20,5 x 15,8 cm; predelená 4 pásmi s tepaným deko-
rom mušlí. Na základni väčšie plochy sú tepané ozdobami mriežky a rozetami štýlovo 
upravenými. Nodus je vázovitý, zdobený lastúrami a volutami. Lunulová schránka je 
zdobená rokajom, pod ňou je reliéf holubice, lunula je vykrojená, v strede s krížikom, 
pod ňou dvojica polopostáv anjelov. Na vrchole je ukončená baldachýnom. Pod ním 
postava Boh Otec, po jeho bokoch dvaja pu , ktorí držia záves baldachýnu. (Predmet 
zhodný ako Mlynica č. 1.)
Spišský Hrhov – monštrancia (1) - pozlátené striebro, výška 62 cm. Základňa je štvor-
cová so zaoblenými rohmi. Na základni sú štyri emaily v kartušiach, rám kartuší tvo-
ria  voluty a je ukončený mušľou. Na základni je tepaný dekor akantu, mušlí. Na zá-
kladni sú emailové obrazce: 1. Apoštoli Júda a Šimon (Horlivec), 2. Kráľ sv. Štefan,  
3. Kráľ sv. Ladislav, 4. Nanebovza e P. Márie. Na drieku je pripevnený slimák s ukon-
čením akantu, spočívajúcim na základni. Nodus je rokokový. Na paneli sú obrazce  
z emailu: 1. Posledná večera, 2. Kalvária, 3. Kňaz Achimelech a kráľ Dávid, 4. Kráľ Dávid 
podáva chlieb vojakovi. Krásna lunula, zdobená farebnými sklami, lunulová schránka 

Monštrancia Vyšné Repaše (1)        *F8 Monštrancia Veľký Slavkov (1)        *F8
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má tvar srdca, okolo nej bohatý veniec emailových kvetov. Na paneli sa nachádzajú 
emailové reliéfy dvoch anjelov, holubice a Boh Otec. Z roku 1775 od Jána Szilassyho, IS.
Podolínec – monštrancia (12) - výška 65 cm; základňa kosoštvorcová s oblými rohmi 
19 cm x 24,5 cm. Na základni je tepaný dekor palmety, mriežky a akantu. Nodus je ro-
kokový. Na drieku sú slimáky ukončené akantom, spočívajúcim na základni. Na pane-
li je lunulová schránka nepravidelnej elipsy, ozdobená bohatým emailovým vencom 
kvetov aj farebnými brúsenými sklami. Lúčovitá monštrancia má dva výrazné voluty 
na paneli. Ukončená je bohato zdobeným krížom s farebnými kameňmi a pozlátenými 
ornamentami. Na reverze základne je nápis: „Conventus Sztropkoviensis Anno  1773. 
Fratrum Minorum Reformatorum. Fecit Joannes Szilassy Leutschovia.“ (Stropkov-
ský konvent roku 1773 bratov minoritov reformovaných. Urobil Ján Szilassy Levoča.)
Podolínec – monštrancia (14) - výška 82 cm; priemer elipsovitej základne 18,7 cm x 
27 cm. Základňa je predelená štyrmi pásikmi, zdobená akantom. Základňa i driek nie 

Monštrancia Spišský Hrhov (1),
emaily Nanebovza e P. Márie

a kráľ Dávid a Achimelech       *F8
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sú z toho obdobia (klasicizmus) ako panel monštrancie. Na reverze základne dátum 
„Anno 1791.“ Veľmi poškodená, chýbajú tri emaily, pravdepodobne kristologické scé-
ny, noha je natoľko poškodená, že je hrubo a neodborne hrdzavým železom zo zadnej 
strany spevnená. Na averze základne nečitateľné znaky.

Levoča – monštrancia (7) /Kostol sv. Jaku-
ba/ - výška 66 cm. Základňa je kosoštvo-
rec so zaoblenými rohmi, ozdobená štyr-
mi emailami: 1. Kňaz Achimelech dáva 
Dávidovi chlieb – nápis: „Panem angelo-

Monštrancia Podolínec (12)        *F8 Monštrancia Podolínec (14), znaky        *F8

rum manducavit homo. Psal.77.“ (Človek je chlieb anjelov.), 2. Obrazec - voly ťahajú 
voz, na ňom sedia dvaja muži, ďalší leží na zemi a spí, iný hrá na bubnoch - nápis: „Qui 
manducat indigne judicium sibi manducat. 1.Cor.11 v.29.“ (Kto nehodne prijíma, 
prináša si odsúdenie.), 3. obrazec baránok na stole, okolo neho sú muži s palicami 
- nápis: „Caro mea vere est Cibus. Joan. 6 v.6.“ (Moje telo je pravý pokrm.). Pod 
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nodusom je zapnutá špirála, zakončená 
zvoncom akantového lís a. Na paneli nad 
driekom je kľačiaca postava sv. Fran š-
ka so s gmami, pod ním nápis: „Signum 
meo Domini Jesu in corpore meo parta 
ad Gal.6.“ (Znak môjho Pána Ježiša sa 
prejavil na mojom tele.) Okolo lunulovej 
schránky sú tri emaily: 1. Posledná večera 
- nápis: „Desiderio desideravi hoc Pascha 
manducare vobiscum antequam pa as.
Lk 22 v.15.“ (Veľmi som túžil jesť túto 
paschu s vami pred svojím utrpením.),  

Monštrancia Levoča (7),
email výjav putovanie s Archou zmluvy         *F8

2. Bičovanie - nápis: „Aplanta pedis usque ad ver cem non est in eo Sanitas.“ (Vy-
chvaľovať od nôh až k hlave nie je v tom zdravé.) Na vrchole kríž, znázornený lúčmi 
a zdobený troma emailami so scénami: Bičovanie, Ježiš nesie kríž, Kalvária. Pod nimi 
je reliéf Boh Otec a holubica - symbol Ducha Svätého. Na reverze základne š tok 
s nápisom: „CONVENTVS RAD= IMRECHIENSIS ORD. MINORVM S.P. FRANCISCI 
CONVEN. ANNO 1769 IN DVSTRIA P. HYACIN. MVN SIK. LOTHONVM.“ (Imrechtský 
konvent radu minoritov sv. otca Fran ška konventuálov roku 1769.) Monštrancia je 
od Szilassyho.
Levoča – monštrancia (28) /Kostol sv. Jakuba/ - vysoká 71 cm. Lúčovitá, rokoková. 
Základňa je okrúhla predelená štyrmi pásmi, ktoré zvýraznili obrubu základne. Na 
širších plochách základne sú kartuše s kvetmi a okolo akant. Na drieku slimák ukonče-
ný akantom, spočívajúcim na ploche základne. Nodus je rokokový, pod ním zapnutá 
špirála, zakončená zvoncom akantového lís a. Panel tvoria tri vrstvy lúčov. Ukončenie 
krížom v podobe lúčov, na ramenách sú plas cky tepané boltce, akant a mušle. Na 
nich pripevnené farebné emailové kvety a brúsené farebné sklá. Vo vrchnej čas je
reliéf Boh Otec so žezlom v ruke a zemeguľa pri jeho nohách. Pod ním reliéf holubice. 
Okolo lunulovej schránky bohato zdobený rám emailových kvetov a farebných skiel. 
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Samotná lunula ozdobená brúsenými farebnými sklami. Na reverze obruby je nápis: 
„Pro Templo Leutschoviensi Collegii Societa s Jesu Anno 1772 Sump bus ejusdem
Collegium curatum per Aurificem Ioannem Szillassy.“ (Pre levočský kostol Spoločnosť 
Ježišova roku 1772 svojím nákladom zaopatrila kolégiu cez zlatníka Jána Szilassyho.)
Levoča – monštrancia (29) /Kostol sv. Jakuba/ - vysoká 91 cm. Základňa elipsovi-
tá, predelená štyrmi pásmi, na štyroch väčších plochách sú štyri emailové obrazce. 
„Reple sunt omnes Spiritu Sancto. Act.ap.1.“ (Všetci boli naplnení Duchom Svä-
tým.) 3. „Qui creavit me requient in tabernaculo meo. Eccl.24.“ (Ten, kto ma stvoril, 
nech odpočíva v mojom tabernákule) 4. „Ex Viorgine Virgo.“ (Z poškvrnenej Panny.) 
Nodus je rokokový, zdobený mriežkou, pod ním je špirála zakončená zvoncom akanto-
vého lís a. Na paneli sú rozmiestnené emaily obrazcov s nápismi: 1. „Ex morte trium-
phux.“ (Víťazstvo zo smr .) (Baránok na hrudi s ranou, pred ním sa klaňajú ľudia.),  
2. „Deus dilexit mundum ut Filium suis unicenitum daret. Vic ma obedien a.“ (Boh 
miloval svet, aby dal svojho jediného Syna. Víťazstvo poslušnos .) (Znázornená Ab-
rahámova obeta.), 3. „Ut vitam habeant. Joan.10.“ (Aby mali život.) „Proprio cruore 

Monštrancia Levoča (28)         *F8 Monštrancia Levoča (29)         *F8
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natrit“ (Zrodený vlastnou krvou.) (Pelikán kŕmi mláďatá.), 4. „Cognovit nos polseso-
rem suum, et Asinus prasepe Domini. O Salutaris hos a.“ (Osol pozná svojho pá-
na.)  Osol pri Pánových jasličkách. (Ó, spásna obeť.), 5. „Probet se ipsum homo, et 
sic de pane illo edat 1Cor.11.“ (Človek sa sám skúša, a tak svedčí o tomto chlebe.), 
6. „Qui manducat indigne judicium Sibi manducat. Ne tange peribis.“ (Kto nehod-
ne prijíma, vlastné odsúdenie prijíma. Nedotýkaj sa, zahynieš.) Ukončenie panela je 
krížom s lúčmi, zdobenými troma emailovými obrazcami: Pelikán, Abrahámova obeta 
a zbieranie manny. Uprostred je reliéf Boh Otec, pod ním holubica s veľkou žiarou 
lúčov. Baldachýn hneď pod holubicou, ktorý držia dvaja pu a pod ním emailový 
obrazec Baránka, pred ktorým sa klaňajú ľudia. Po bokoch lunulovej schránky sú dva-
ja anjeli - pu . Veniec lunulovej schránky bohato zdobený emailovými obrazcami, 
kvetmi a zdobený farebnými polodrahokamami. Na reverze obruby je nápis: „ORD: 
Min: S: F: Conventualium Con: Leutschoviensis ad S:Spiritum procuravit R.P.M. Hie-
ronümus Swarcz. Fecit Johannes Szilassy 1758.“ (Levočský konvent rehole minoritov 
sv. Fran ška konventuálov pri sv. Duchu obstaral c hodný otec minorita Hieronym 
Schwarcz. Urobil Ján Szilassy 1758.)

Ihľany – monštrancia (1) - výška 41 cm; šírka panelu 16 cm; z 2. pol. 18. storočia. 
Lúčovitá. Základňa je okrúhla, predelená tepanými štyrmi pásmi. Širšie plochy s plas-

cky tepaným dekorom rokaja. Nodus je vázovitý. Panel má dve vrstvy: 1. základná 
má pozlátené lúče, 2. vrstva panelu je strieborná, vystrihnutý dekor akantu, na nej 
sú reliéfy, dvaja pu po bokoch lunulovej schránky, na vrchu reliéf Boh Otec, pod 
schránkou je holubica. Pozlátené striebro, zdobené  českým sklom.

Nápis, emaily zoslanie Ducha sv. a poklona Baránkovi - Levoča (29)         *F8
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Vrbov – monštrancia (5) - výška 67 cm; 
od J. Szilassyho, pozlátené striebro, zdo-
bená tepaným a emailovým dekorom. 
Oválna základňa so štyrmi emailami  
a - sv. Servác, b - sv. Augus n, c - sv. Do-
minik, d - svätec rehoľník s obrázkom 
Sedembolestnej P. Márie, okolo tepaný 
dekor. Okolo oválnej lunulovej schránky 
sú obrazce: 1. Getsemani, 2. Tŕním koru-
novanie, 3. Bičovanie, 4. Pilát predstavuje 
Krista ľudu. Samotná lunula je zdobená 
emailovými kvetmi a drahokamami. Na 
kríži, ktorý je zdobený lúčmi, sú umiest-
nené emailové obrazce: 1. Pelikán kŕmi 
mláďatá, 2. Zbieranie manny, 3. Jedenie 

Monštrancia Ihľany (1)         *F8

Monštrancia Vrbov (5)         *F8

Emaily: Hľa, človek a sv. Servác - Vrbov (5)   *F8
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veľkonočného baránka, s palicami v ruke 
pripravení na cestu. Na reverze je nápis: 
„ECCL: S.SE.RVATY OPPIDI ME.NHARD. 
CVRR. 1766.“ (Opatrené mestom Vrbov 
pre kostol sv. Serváca 1766.)
Spišský Štvrtok – monštrancia (1) - výška 
70 cm; základňa 22,5 x 16,5 cm. Zdobe-
ná dekorom kve n a emailov, lúčovitá. 
Vo vrchnej čas sú tri emaily v oválnych 
kartušiach: a - Nanebovza e P. Márie, 
nečitateľný nadpis, b - sv. Fran šek „In 
vita sua suffulsit Donum, et corobora-
vit templum. Eccles. 50.v.1.“ (za svojho 
života opravil a upevnil chrám. Sir.50.1.),  
c - sv. Anton „Dilectus meus mihi qui pas-
citur inter fila. Cah 6.v.2.“ (Mám toho 
rád, ktorý je pasený medzi osídlami.) Pod 
nimi v strede je reliéf Boh Otec a holu-
bica. Na paneli nad schránkou sú ďalšie 
emailové obrazce: a - Posledná večera 
„Caro mea vere est Cibus.“ (Moje telo 
je pravý pokrm.), b - sv. Jozef „Cons tu-
it eum Dominum domus sua psal.104 
v.21.“ (Ustanovil ho za Pána svojho 
domu.), c - sv. Helena „Exaltavi lignum 
humile, et frondere feci lignum ari-
dum.Ezr.17v.24.“ (Vyvýšil som ponížený 
strom a vysušil strom zelený.) d - Bolest-
ná P. Mária „Virgo Filia Sion magna est 
velut mare contri o tua. Thren.2.v.12.“ 
(Panna, dcéra Siona, veľká je ako more 
tvoja viera.) Okolo lunulovej schránky je 
bohato zdobený veniec emailových ruží 
a polodrahokamov. Aj samotná lunula 
je zdobená emailovými ružami a polo-
drahokamami. Nodus je rokokový, zdo-
bený špirálami a akantom, na drieku je 
špirála so zakončením akantových listov. 
Na základni sú štyri emailové obrazce: 
a. sv. Anna učí malú dcéru Máriu, b. sv. 
Ján Nepomucký, c. sv. Alojz, d. sv. Tomáš 
Akvinský – anjelský učiteľ. Na reverze zá-
kladne je š tok s nápisom:

Monštrancia Spišský Štvrtok (1),
email sv. Helena         *F8
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„C.(onvent)Q.(into)O.(rdo)M.(inorum)S.(ancto)F.(rancisco)C.(onventualum)AD B.(e-
atae)V.(irgo)M.(aria) iN COELOS ASSVMPTAM FIERI CVRAVIT ILLMA D. COMES HE-
LENA PETEFö NATA. SKAVINSKI FECIT IOANNES SZILASSY LEVTSCHOVIAE 1769.“ 
(Konvent rehole minoritov sv. Fran ška k blahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej 
zaopatrila najosvietenejšia pani gró a Helena Petefö rodená Skavinská, urobil Ján 
Szilassy Levoča 1769.)

Emaily sv. Alojz a sv. Anna učí P. Máriu - Spišský Štvrtok (1)         *F8

Monštrancia Dravce (2)         *F8 Monštrancia Hôrka Ondrej (3)         *F8
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Dravce – monštrancia (2) - výška 51,3 cm; priemer základne 19,8 x 14,5 cm. Z 2. pol. 
18. storočia. Pozlátené striebro, lúčovitá, rokoko. Základňa je predelená štyrmi úzky-
mi pásikmi, ozdobená tepaným plas ckým dekorom akantu a prázdnymi kartušami. 
Panel sa skladá z dvoch vrs ev: 1. - je pozlátená s lúčmi, ukončená krížom, na ňom 
holubica, pod ňou je reliéf Boh Otec, 2. - vrstva je strieborná, dekorovaná mriežkou 
a na nej štyri polodrahokamy. Po bokoch vedľa schránky sú dvaja pu . Pod lunulou je
hlava anjela. Okrúhla lunulová schránka má pozlátený rám, zdobený štyrmi mušľami. 
Hôrka - Ondrej – monštrancia (3) - výška 44 cm. Z 2. pol. 18. storočia, pozlátené 
striebro, lúčovitá. Na paneli sú tri vrstvy: 1. pozlátené lúče, 2. striebro a rokajový 
ornament, na ňom reliéf Boh Otec, po bokoch lunulovej schránky pu , 3. pozlátený 
rám a lúče zdobené polodrahokamami, dolu holubica.
Odorín – monštrancia (3) - výška 53,3 cm; priemer základne 15 x 19,5 cm. Lúčovitá, 
ukončená krížom s polodrahokamami, na paneli sú tri vrstvy: 1. je pozlátená s lúčmi. 
2. vrstva je strieborná, na nej mriežka, voluty a polodrahokamy. Na nej sú pripevnené 
reliéfy Boh Otec, po bokoch dvaja pu - jeden s krížom, druhý s Veronikinou šatkou, 
a holubica. 3. vrstva je oválny rám pozlátený okolo lunulovej schránky, s boltcami 
a pod ním dve hlavy anjelov. Nodus je rokokový, zdobený mušľami, boltcami. Základ-
ňa má tepaný dekor boltcov, rokaj a prázdne kartuše.
Jamník – monštrancia (1) - výška 51 cm; priemer základne 15 x 19,5 cm. Lúčovitá, 
ukončená krížom, na ňom je pripevnená holubica. Panel je viacvrstvový: - 1. vrstva sú 
lúče, 2. vrstva strieborná s rokajovým akantovým dekorom a polodrahokamami, 3. 

Monštrancia Odorín (3)    *F8 Monštrancia Jamník (1)    *F8 Monštrancia V. Franková (2)    *F8
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vrstva lúčovitá pozlátená, schránka lunuly je zlatá, ozdobená polodrahokamami. Oko-
lo lunuly sú reliéfy pu , nad lunulou je reliéf Boh Otec. Nodus je vázovitý, zdobený 
štyrmi mušľami. Základňa je predelená štyrmi pásmi a zdobená tepaným rokajom.
Veľká Franková – monštrancia (2) - výška 47,5 cm; základňa oválna 12,4 x 17,2 cm. 
Rokoková z 2. pol. 18. storočia. Pozlátená meď, na základni tepaný dekor mušlí, ruží, 
rokaja. Panel je zložený z dvoch vrs ev: 1. vrstva má pozlátené lúče, ukončené krížom 
a na ňom strieborná holubica. 2. vrstva je strieborná rokoková, na nej sú pripevnené 
reliéfy Boh Otec a dvaja pu . Okolo lunulovej schránky rám zdobený českým sklom.
Lechnica – monštrancia (1) - výška 61 cm; šírka panelu 34 cm; priemer základne  
23 x 20 cm. Tepaná mosadz, na základni rokajový dekor so štyrmi prázdnymi kar-
tušami. Typ monštrancie je lúčovitý, schránka - reservaculum je cylindrová, rám je 
ozdobený červeným českým sklom, na oboch bokoch od schránky sú pu - anjeli
s kadidlom. Lunula je zdobená červeným českým sklom. V hornej čas je baldachýn, 
pod ním reliéf Boh Otec. Ukončená je krížom. Pod lunulovou schránkou je holubica.
Holumnica – monštrancia (1) - výška 53 cm; priemer základne 16,5 cm; rokoko,  
2. pol. 18. storočia, pozlátená meď, tepaný dekor s rokajom, ružice a kartuše. Na pa-
neli sú tri vrstvy: - 1. má pozlátené lúče, ukončená krížom, zdobeným českým sklom, 
2. je strieborná s tepaným dekorom rokaja, rozety, zdobený českým sklom, 3. lunulo-
vá schránka je oválna, rám pozlátený zdobený českým sklom. Nodus diskovitý.
Kluknava – monštrancia (6) - výška 42 cm; základňa 13 x 16 cm. Pochádza z Richnavy, 
rokoko z 2. pol. 18. storočia. Pozlátené striebro, lúčovitá, základňa predelená štyrmi 

Monštrancia Lechnica (1)   *F8 Monštrancia Holumnica (1) *F8 Monštrancia Kluknava (6)   *F8
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pásmi, zdobená tepaným dekorom s ro-
kajami a plamienkami. Nodus je vázovi-
tý. Panel tvoria dve vrstvy: - 1. vrstva po-
zlátené lúče, 2. vrstva strieborná, tepa-
ný dekor rokaja, na nej pripnuté reliéfy 
Boh Otec, po bokoch lunulovej schránky 
pu , pod schránkou holubica.
Domaňovce – monštrancia (1) - výška  
57 cm; priemer základne 14 x 19,5 cm. 
Lúčovitá, pozlátené striebro, tepané, 
s dekorom akantu, anjelikov, kvetov 
a emailovými obrázkami a polodrahoka-
mami. Na základni sú emailové obrazce 
v erbových kartušiach: 1. Archa zmluvy - 
nesú ju štyria kňazi, 2. Achimelech dáva 
Dávidovi chleby, 3. sv. Anton z Padovy. 
Na paneli sú emaily: 1. Posledná veče-
ra, 2. Zbieranie manny na púš , 3. Kána
galilejská - premenenie vody na víno, 
4. Vojak podáva chlieb žene. Lunulová 
schránka je oválna, okolo nej ozdobný 
veniec kve n. Vrchol tvorí kríž, zdobený 
špirálami s akantom a mušľou aj ema-
ilovým kvetom s osadeným polodra-
hokamom. Od J. Szilassyho, rokoko. Na 
reverze je nápis: „CVRATVM EXPENSIS 
ECCLESIAE DOMANOCZENSIS PAROCHO 
A. R. D. LADISLAO BVDAHAZY ANNO 
1766.“ (Zaopatril zo svojich prostriedkov 
kostolu v Domaňovciach c hodný, dôs-
tojný pán farár Ladislav Budahazy roku 
1766.)

Emaily zázrak v Káne galilejskej, zber manny a nesenie Archa zmluvy - Domaňovce (1)   *F8

Monštrancia Domaňovce (1)   *F8
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Rakúsy – monštrancia (1) - výška 68,5 cm; 
základňa v tvare kosoštvorca so zaoblený-
mi rohmi, 24,5 x 19 cm. Rokoko z r. 1773, 
od Jána Szilassyho. Pozlátené striebro, 
zdobená obrázkami v emaile (Boh Otec, 
Posledná večera, sv. Stanislav biskup, sv. 
Ján Nepomucký, sv. Agnesa) a kvetmi 
v emaile. Pochádza z Ruskinoviec. Nápis 
na reverze: „F.(iery) F.(ecit) Grosus Dnus 
Stanislaus Prokopovich(s). A. 1773.“ (Dal 
urobiť veľký pán Stanislav Prokopovich(s) 
roku 1773.)

Chmelnica – monštrancia (7) - výška 71 
cm; z konca 18. storočia. Lúčovitá. Základ-
ňa okrúhla, s plas cky tepaným dekorom 
akantu a festónov, pozlátené striebro, 
zdobená tepaným dekorom listovca, oko-
lo oválnej lunulovej schránky sú klásky, 
hrozno, kvety. Po stranách kľačiaci anjeli 
- pu . Prizdobená ešte farebnými sklami. 
Nad lunulovou schránkou je baldachýn, 
pod ním trojuholník - symbolizujúci Troj-
jediného Boha zvýraznený hebrejským 
nápisom - „Jehovah“, okolo neho lúče. 
Nodus je vázovitý, zdobený boltcom 
a akantom.Monštrancia Rakúsy (1)      *F8

Emaily sv. Stanislav a sv. Agnesa - Rakúsy (1)   *F8
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Kolačkov – monštrancia (1) - výška 47,5 cm; šírka panelu 20,5 cm. Panel je kombiná-
ciou troch vrs ev: 1. vrstva je pozlátená, sú na nej lúče, ukončená je krížom, 2. vrstva 
je striebro, s dekorom mušlí a boltcov, 3. vrstva na nej sú pripevnené tri reliéfy - Boh 
Otec nad lunulovou schránkou, po bokoch dvaja pu . Lunulová schránka je elipsovi-
tá, s ozdobným zlatým rámom, na ktorom sú ešte farebné, brúsené sklá.
Hrabušice – monštrancia (1) - výška 44,5 cm; priemer základne 16 x 18,8 cm. Na 
okrúhlej základni tepaný akantový boltcový a rokajový dekor. Nodus je rokokový. Panel 
je trojvrstvový: - 1. vrstva je pozlátená s lúčmi, 2. vrstva je striebro rokajovej výzdoby, 
na nej je pripnutý reliéf Boh Otec, po bokoch pu a dole pod lunulovou schránkou 
holubica, 3. vrstva - pozlátený rám s lúčmi, zdobený farebnými polodrahokamami.

Monštrancia 
Chmelnica (7)   *F8

Monštrancia 
Kolačkov (1)   *F8

Monštrancia 
Hrabušice (1)   *F8

Sloh klasicizmus:
Kežmarok – monštrancia (8) - výška 69 cm; lúčovitá, základňa je okrúhla, na nej vru-
bovaný pásik. Driek začína dekorom akantu s plodmi. Klasicis cká, zo začiatku 19. 
storočia. Pozlátené striebro. Na drieku postava anjela s knihou a Baránkom nad hla-
vou, zdobená viničom a anjelskými hlavičkami.
Kolačkov – monštrancia (2) - výška 52 cm; šírka corpusu 27 cm. Základňa je okrúh-
la, na ploche základne je osem prehĺbených rýh ako dekor, ťahajúcich sa po drieku 
až k lupeňovitému vlysu prstenca. Nodus je hruškovitý. Typ monštrancie je lúčovitý, 
dvojvrstvový. 1. vrstva je strieborná, na jej vrchole je krížik, 2. vrstva je pozlátená, 
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Monštrancia Kežmarok (8)      *F8

okolo lunulovej okrúhlej schránky je rám 
z obláčikov. Obrázok je uvedený na str. 
117, zhodný s Brutovcami č.5.
Bijacovce – monštrancia (3) - výška 53,5 
cm; základňa je oválna, podkasaná, tepa-
né striebro, pozlátená, bez dekoru, lúčo-

Monštrancia Bijacovce (3), 
punc a znak majstra      *F8

vitá. Lunulová schránka oválna, má znak cechu Viedeň s rokom 1782 a znak majstra 
YL alebo IL.

Sloh neurčený:
Levoča – monštrancia (10) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 54 cm. Základňa je elipsovitá, 
tepaný plas cký dekor mriežky, boltca a mušle. Panel je lúčovitý, obsahuje tri vrstvy: 
1. vrstva má pozlátené lúče, 2. vrstva má strieborný tepaný plas cký dekor boltca, 
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rozviliny, po bokoch lunulovej schránky sú reliéfy pu , nad schránkou je baldachýn 
pod ním reliéf Boh Otec. 3. vrstvu tvorí schránka s lunulou, ovenčená ornamentom 
a farebnými sklami. Duch Svätý na monštrancii nie je znázornený.
Levoča – monštrancia (12) /Kostol sv. Jakuba/ - základňa je okrúhla, má tepaný plas-

cký dekor boltcov, mriežky. Nodus je vázovitý, zdobený kartušami, orámované sú 
boltcami. Panel je trojvrstvový: 1. vrstva - pozlátené lúče ukončené krížom, na ktorom 
je pripevnený reliéf Boh Otec; 2. vrstva je zo striebra, na vrchu tepaný baldachýn, pod 
ním dva anjeliky, po bokoch sú reliéfy pu , pod lunulovou schránkou je reliéf anjelik 
s krídlami; 3. vrstvu tvorí lunulový rám, ktorý je zdobený striebornými hlavičkami an-
jelikov a farebnými sklami. Lunulová schránka je oválna.
Levoča – monštrancia (1) /Kostol Ducha sv./ - vysoká 75 cm; klasicis cká zo začiatku 
19. storočia. Lúčovitá, pozlátené striebro. Základňa je elipsovitá, zdobená tepaným 
dekorom palmety na sokli. Plocha základne je zdobená tepaným viničom hrozna a lís-

a, striedavo s kvetmi. Panel sa skladá z troch vrs ev. Dve vrstvy sú pozlátené lúče, 3. 
vrstva striebro tepané s klasmi zrna a viniča. Na nej sú pripevnené reliéfy, pozlátený 
Boh Otec, holubica, po bokoch anjelské hlavičky. Dole nad driekom je vo vavrínovom 
venci medailón Posledná večera. Nodus je hruškovitý, plas cký, zdobený listami a ha-
lúzkami.

Monštrancia 
Levoča (10)      *F8

Monštrancia 
Levoča (12)      *F8

Monštrancia Levoča 
sv. Ducha (1)      *F8
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Spišské Bystré – monštrancia (1) - výška 57,7 cm; základňa elipsovitá, tepaný dekor na 
sokli palmety, vypuklá plocha základne s tepaným viničom hrozna s listami a halúzkami. 
Nodus je guľovitý a zdobený akantovým vlysom. Z drieku vychádzajú dve ozdobné kon-
zoly a na ich konci sú dvaja anjeli. Panel je lúčovitý zložený z troch vrs ev: 1. vrstva lúčov 
je zo striebra, 2. vrstva má pozlátené lúče, 3. vrstva zo striebra, má tepaný dekor klasov,   

Hranovnica – monštrancia (5) - výška 57 
cm; lúčovitá, základňa má na sokli tepaný 
dekor ruží, nodus je vázovitý s dekorom 
ruží. Panel skladajúci sa z troch vrs ev: 1.
vrstva pozlátené lúče, ukončená krížikom, 
2. vrstva je tepaný dekor s kláskami zrna, 
viniča hrozna a listov jahody a pripevne-
né reliéfy Boh Otec, po bokoch sú dvaja 
pu s Arma Chris , 3. vrstva - tvorí ju 
rám okolo lunuly z venca ruží. Na averze 
nohy je číslica 3, znamená rýdzosť kovu 
800/1000.Monštrancia Spišské Bystré (1)      *F8

hrozna a kvetov. Na nej sú reliéfy Boh 
Otec so žezlom v ruke, pod ním medailón 
Poslednej večere. Po bokoch lunulovej 
schránky dve hlavy anjelikov, na spodku 
panelu je reliéf holubice – Duch Svätý. Lu-
nulová schránka je elipsovitá, pozlátený 
ozdobný rám. Na reverze základne je ná-
pis: „Sub. A.D. R. Ioanne Muranský Par. 
Kubachiensis Fecit Lud. Esztell Leutscho-
vie A. 1844.“ (Pod vznešeným dôstojným 
pánom, Jánom Muranským, kubašským 
farárom urobil Lud. Esztell Levoča r. 1844.) 
Na základni averzu má znak rýdzos 13.

Monštrancia Hranovnica (5)      *F8
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Vydrník – monštrancia (1) - výška 68,3 cm. 
Pozlátené striebro, základňa štvorcová so 
zaoblenými rohmi, je zdobená tepaným 
rastlinným dekorom. Nodus je hruškovi-
tý, nad ním sú pripevnené dve ozdobné 
konzolky s postavami anjelikov na konci. 
Okolo okrúhlej lunulovej schránky na vr-
chu je dvojica hlavičiek anjelikov, pod lu-
nulovou schránkou jedna hlavička anjela. 
Okolo lunulovej schránky je prelamovaný, 
strieborný dekor - klasy zrna, hrozno a lis-
ty viniča. Na reverze nápis: „Joann: Ep-
pus Scepusien. F(ieri):F(ecit) Ao MDCCC.“ 
(Ján, biskup spišský dal urobiť roku 1800.)
Huncovce – monštrancia (3) - výška 67,5 
cm. Okrúhla, podkasaná základňa, na nej 
je strieborný pás s tepaným dekorom. Pa-
nel je lúčovitý, ukončený krížom. Pod krí-

žom je reliéf Boh Otec aj holubica. Oko-
lo nich je tepaný dekor viniča pozlátený 
i strieborný, ozdobený ešte aj vsadenými 
farebnými červenými sklami. Lunulová 
schránka je okrúhla, rám je strieborný, 
s ažúrovým zakončením. Dvojitý nodus 
v podobe sploštenej gule, pozlátený driek 
predelený viacerými prstencami.Monštrancia Huncovce (3)      *F8

Monštrancia Vydrník (1) a nápis      *F8
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Spišský Štvrtok – monštrancia (2) - výška 49 cm; základňa štvorlaločná 14 x 18 cm. 
Na základni sú štyri prázdne kartuše s rokajovým rámom. Panel je zložený z troch 
vrs ev: - 1. vrstva sú pozlátené lúče, 2. - vrstva je striebro zdobené mriežkou, na 
nej sú umiestnené tri modré a dva bledozelené polodrahokamy, po bokoch lunuly sú 
dvaja pu . Na vrchole je kríž a na ňom holubica, 3. - vrstva je lunulová oválna schrán-
ka, rám má pozlátený, ozdobený mušľami.
Spišský Štvrtok – monštrancia (3) - výška 71 cm; základňa je okrúhla, zdobená festón-
mi lís a a kvetov. Nodus je vretenovitý, horizontálne pásiky tvoria dekor. Na paneli sú 
dve vrstvy: 1. je z pozlátených lúčov, 2. vrstva je strieborná s košami ovocia a akant. 
Nad schránkou s lunulou je pozlátený reliéf Boh Otec, nad ním baldachýn. Po bokoch 
schránky dvaja anjeli, jeden s hroznom, druhý s klasmi zrna. Pod schránkou lunuly je 
baránok na knihe so 7 pečaťami – Zj.
Markušovce – monštrancia (1) - výška 58 cm. Lúčovitá, ozdobená strieborným deko-
rom akantu, na ňom sú pripevnené z oboch strán od lunuly dvaja pozlátení pu . Na
tejto striebornej vrstve sú pripevnené ešte dve postavy anjelov a dve hlavy anjelov. 
Základná vrstva je z pozlátených lúčov, ukončená je krížom, na ňom reliéf Boh Otec.
Lunulová schránka je oválna a pozlátená. Noha je štvorlaločná. Nodus je vázovitý.

Monštrancia 
Spišský Štvrtok (2)       *F8

Monštrancia 
Spišský Štvrtok (3)       *F8

Monštrancia 
Markušovce (1)       *F8



300

Ľubica – monštrancia (4) - z konca 18. storočia. Základňa štvorlaločná, plas cky zdo-
bená tepaným dekorom akantu. Tvar monštrancie lúčovitý, s drobnými hlavičkami 
anjelov na paneli, na vrchole kráľovská baroková koruna ukončená krížom. Lunulová 
schránka je okrúhla, rám okolo nej je pozlátený s anjelskými hlavičkami. Po väčšom 
obvode na paneli je strieborný vavrínový veniec.
Chrasť nad Hornádom – monštrancia (1) - výška 56 cm; priemer základne 17,6 cm. 
Lúčovitá. Panel je zložený zo štyroch vrs ev: 1. vrstva - pozlátené lúče, ukončené krí-
žom, 2. vrstva - striebro, dekor tvoria klásky a hrozno, na nej reliéf Boh Otec, po bo-
koch dvaja pu , dole holubica, 3. vrstva - pozlátené lúče, 4. vrstva – lunulová oválna 
schránka s dekorom, vo vnútri je lunula.

Monštrancia Ľubica (4)       *F8 Monštrancia Chrasť nad Hornádom (1)       *F8
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Vítkovce – monštrancia (1) - výška 46 cm; 
priemer nohy 14 x 18 cm. Lúčovitá. Panel 
je zo štyroch vrs ev: 1. vrstva má pozláte-
né lúče ukončené krížom, 2. vrstva strieb-
ro zdobené boltcami a kvetmi, 3. vrstva 
s pozlátenými lúčmi, 4. vrchná vrstva má 
zlatý rám s dekorom boltcov, rozetami 
a doplnený polodrahokamami. Základňa 
je okrúhla, tepaná, sú na nej kartuše s  vý-
javmi: horiace srdce, Dekalog, kríž s olivo-
vou ratolesťou, kniha so šípmi. Nodus je 
hruškovitý, zdobený akantom a špirálou.

Monštrancia Vítkovce (1)       *F8

Monštrancia Spišská Stará Ves (2), znaky       *F8

Spišská Stará Ves – monštrancia (2) - výška 75 cm; osemlaločná základňa. Na zá-
kladni tepaný dekor kombinovaný so striebornými ozdobami hlavami anjelov  
a akantu pripevnenými na základni. Nad nodusom sú dve esovité konzoly, na nich sú  
anjeli, od nich sa vinú haluze s listami a hroznom okolo celej monštrancie. Lunulová 
schránka je oválna, po bokoch pu . V hornej čas dekoru nad lunulou sú plas ky 
P. Mária a sv. Ján, nad nimi kráľovská koruna ukončená krížom s Ukrižovaným. Lúčo-
vitá monštrancia. Nodus je vázovitý. Má znaky: W pod ním štvorlístok v okrúhlom 
odtlačku - Viedeň pre rok 1524, znak v okrúhlom odtlačku písmeno V.
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Podhorany – monštrancia (1) - výška  
45,5 cm; základňa 12,5 x 16,5 cm. Lúčo-
vitá, lunulová schránka je oválna, zdobe-
ná vykrajovaným rámom. Druhá vrstva 
panelu je strieborná, ozdobená českým 
sklom, na nej je reliéf Boh Otec a na jeho 
pláš holubica. Tre a vrstva pozlátená,
lúče ukončené krížom. Na základni má 
akantový vlys.
Lendak – monštrancia (4) - výška 59, 5cm; 
základňa 19 x 22,5 cm. Základňa je ovál-
na, s tepaným páskovým ornamentom. 
V kartušiach sú umiestnené striedavo 
- Muž boles , dve hlavy anjelov, Bolest-
ná P. Mária. Nodus je hruškovitý, zdobe-
ný kartušami a akantom. Na stopke reliéf  
P. Mária - striebro, nad ňou pu držia 
kráľovskú korunu. Na paneli je oválna lu-

Monštrancia Podhorany (1)       *F8

Monštrancia Toporec (4)       *F8Monštrancia Lendak (4)       *F8
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nulová schránka, po jej bokoch sú dvaja anjeli. Nad lunulou je reliéf Boh Otec - strie- 
bro, holubica - striebro, ozdobená zlatými lúčmi. Lúčovitá monštrancia je ukončená 
krížom. Po obvode panelu je zdobená českým, červeným sklom. Na základni, aj na 
samotnej lunule sú ež umiestnené červené sklíčka českého skla.
Toporec – monštrancia (4) - výška 54 cm; priemer základne 24,5 x 19,8 cm. Tvar 
panelu je kosoštvorcový s lúčmi. Základňa má tepaný dekor, kartuše sú prázdne, ro-
kajové prvky. Monštrancia je štvorvrstvová, lúče sú pozlátené. Panel je zdobený strie-
bornými reliéfmi a českým sklom. Ukončená je krížom. Nodus je vázovitý, s troma 
vystupujúcimi pásmi, plochy sú zdobené rozetami.
Veľká Lesná – monštrancia (1) - výška 85 cm; oválna základňa 19 x 28,5 cm. Celá je 
strieborná, až na reliéfy svätcov. Na základni sú štyri kartuše s Arma Chris , medzi
kartušami zdobený akant, na drieku akantový vlys. Nodus je hruškovitý, tepaný de-
kor s troma hlavičkami anjelov. Panel je retabulový s dvoma rímsami, na spodnej sú 
umiestnení dvaja svätci - biskupi s mitrami, na vrchnej rímse ďalší dvaja svätci. Lunu-
lová schránka je okrúhla, zdobená lúčmi zo zadnej strany, nad lunulovou schránkou 

Monštrancia 
Veľká Lesná (1)       *F8

Monštrancia 
Spišské Podhradie (2)       *F8

Monštrancia 
Nižná Šuňava (2)       *F8

je rímsa a na nej P. Mária – Madona s dieťaťom, ukon-
čenie monštrancie je Kalváriou. Celý panel je zdobený 
prelamovaným akantom.
Spišské Podhradie – monštrancia (2) - výška 44,5 cm; 
základňa 18,3 x 14,6 cm. Základňa je okrúhla, tepaná 
meď, predelená 4 pásikmi s akantovým vlysom, širšie 
plochy základne vyzdobené festónmi a hroznom. No-
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dus je vázovitý, pri vrchu valcovitý, zvrchu 
zdobený vlysom lupienkov. Panel je lúčovitý, 
lunulová schránka oválna, rám okolo lunuly 
prelamovaný dekor akantu, po bokoch lunuly 
pu , vo festóne je reliéf Boh Otec. Pod lunu-
lou je holubica - symbol Ducha Sv.
Nižná Šuňava – monštrancia (2) - výška 44 
cm; priemer základne 16,5 x 13 cm. Na zá-
kladni plas cký tepaný dekor - mriežka, 
boltce, mušle, voluty a ruže. Nodus má tri 
hrany rovné a tri plochy vykrojené, nachá-
dza sa medzi dvoma š hlymi kŕčkami. Lúčo-
vitá moštrancia skladajúca sa z troch vrs ev: 
1. vrstva sú pozlátené lúče, ukončené krížom, 
2. vrstva je zo striebra, tepaný akant, na ňom 
sú štyri reliéfy - Boh Otec, dva pu po bo-
koch – pozlátené a holubica je strieborná,  
3. vrstva - tvorí ju lunulový pozlátený rám 
s dekorom ruží, chýbajú farebné brúsené sklá.
Jánovce – monštrancia (1) - výška 43 cm; 
priemer základne 14 x 17,6 cm. Medená. Na 
oválnej základni sú reliéfy – dva kusy krížov vo 

Monštrancia Jánovce (1)       *F8

Monštrancia Tvarožná (1)       *F8

venci a dva kusy anjelských hláv - striebro. No-
dus je diskovitý, bez dekoru. Lúčovitá, zložená 
z troch vrs ev: 1. vrstva pozlátené lúče, ukon-
čené krížom. 2. vrstva strieborný veniec pre-
lamovaný s klasmi a viničom. Na nej je pripev-
nený reliéf Boh Otec a holubica v žiari lúčov. 
3. vrstvu tvorí pozlátený rám okolo okrúhlej 
lunulovej schránky zdobený ružami a listami.
Tvarožná – monštrancia (1) - výška 52 cm; 
priemer oválnej základne 15 x 19 cm. Lúčo-
vitá, ukončená guľou a na nej osadený kríž. 
Základňa je okrúhla zdobená tepaným akan-
tovým vlysom. Nodus je vajcovitý, zdobený. 
Základná vrstva panelu sú pozlátené lúče.  
2. vrstva je striebro, tepaný akant, na ňom sú 
pripnuté pozlátené reliéfy Boh Otec, po bo-
koch dvaja pu . Nemá holubicu. Rám okolo 
lunulovej schránky je pozlátený, zdobený fa-
rebnými sklami, tepanými mušľami. Od drie-
ku ku panelu je sekundárny necitlivý zásah.
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Iliašovce – monštrancia (1) - výška 62,8 cm; priemer oválnej základne 19,3 x 24 cm. 
Základňa má zdobený sokel lupeňového vlysu. Na ploche je predelená štyrmi pásik-
mi, s tepaným plas ckým dekorom. Väčšie plochy majú elipsovité medailóny strie-
borné - zobrazení sú štyria evanjelis . Okolo nich dekorácia - klasy zrna, vinič s lís m, 
striedavo. Driek je valcovitý od kŕčku, rozširuje sa, zdobený jemnou mriežkou. Nodus 
je valcovitý a na ňom dekor viniča. Na paneli sú 4 vrstvy: - 1. základná, má pozlátené 
lúče, 2. vrstva - tepané striebro akantu, kvetov, plodov ovocia. Sú na nej aj umiestne-
né tri reliéfy: Boh Otec, po bokoch anjel s klasmi, druhý anjel s viničom. Nad driekom 
„Archa zmluvy“, ktorá je sklenená, na vrchnáku sú anjelské hlavy, 3. vrstva pozláte-
né lúče. Lunulová schránka je oválna, s bohatým rámom prelamovaného ornamentu  
z kvetov a listov. Na vrchole sú dve anjelské hlavy. Na averze je majstrová značka PL 
- Paul Löw junior a znak rýdzos .
Jablonov – monštrancia (1) - výška 53 cm; priemer oválnej základne 18 x 22,5 cm. Na 
sokli základne je vrubovaný pásik, nad ním ďalší pásik s tepanými jemnými kvetmi. 
Plocha základne predelená štyrmi pásikmi zdobenými akantovým vlysom. Ostatnú 
plochu vyplňajú vavrínové vence, v nich sú umiestnené strapce hrozna. Nodus je val-
covitý. Panel má tri vrstvy. 1. má pozlátené lúče. 2. vrstva má reliéfy dvoch pu po
bokoch lunulovej schránky, na vrchu je reliéf Boh Otec, dole je holubica. 3. vrstva je 
lunulová schránka, zdobená rámom z vavrínových vencov. Na reverze základne nápis: 
„Michael Baro, Brigido Archi- Eppus, Eppus Scepus fieri curavit A. Domini 1815.“ 
(Michael Baro, Brigido Arcibiskup, spišský biskup sa postaral roku Pána 1815.)

Monštrancia Iliašovce (1)       *F8 Monštrancia Jablonov (1)       *F8
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C. Cibóriá:

Spišský Hrušov – cibórium (1) - výška s vrchnákom 38,4 cm; bez vrchnáku 25,3 cm. 
Priemer kupy 9,2 cm; šesťhranné ukončené ihlanom, na reverze základne je maďar-
ský nápis: „A SZEPESKŐRTVÉLYESI – EGYHÁZ RÉGI - CIBORIUMA - HELYETT - E. HU. 
MǺSO.LA.TOT - KĖSZITTETTE – ANEMZETI MUZEUM 1916.“ - to znamená, že je to kó-
pia, ktorú vyrobili v Budapeš a originál zo 14. storočia sa nachádza v Národnom mú-
zeu v Budapeš . Osemlaločná noha, šesťboký stýlus, plochý nodus s napodobeninami 
modrých a červených drahokamov, na šesťbokej schránke a vrchnáku so sieťovaným 

pozadím pod arkádami 
sú ryté figurálne výjavy: 
Zvestovanie, Kristus na 
Olivovej hore, Judášov 
bozk, Kristus pred Pilá-
tom, Bičovanie, Ukri- 
žovanie. Na vrchnáku 
štyria evanjelis a sv.
Peter a sv. Pavol. Vo 
vrchole kríž s liatym 
korpusom.

Výborná – cibórium (4) 
- výška 40 cm; priemer 
kupy 12,5 cm; priemer 
základne 12 cm. Go c-
ké z 15. storočia, meď, 
schránka tvaru stla-
čenej gule. Vrchnák 
s prelamovanými troj-
lístkovými arkádami, 
ku kupe je pripevnený 
závesom, na vrchu krí-
žik, ktorý je ulomený. 
Značne poškodené.

Cibórium 
Spišský Hrušov (1)       *F8

Vrchnák, kalvária
Spišský Hrušov (1)       *F8
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Levoča – cibórium (4) /Kostol 
sv. Jakuba/ - výška bez vrchná-
ka 19,5 cm; výška s vrchnákom 
36 cm. Pozlátené striebro. 
Predmet je pomerne poškode-
ný a patrične starý. Šesťlaločná 
noha s tepanými pľuzgierikmi, 
š hly stýlus, nodus v podobe 
granátového jabĺčka, guľovitá 
nádoba s tepanými hruškovi-
tými zrkadlami. Na vrchnáku 
liata vežička z fiál a oblúčikov 
tvaru oslieho chrbta. Koniec 
15. storočia.
Spišské Hanušovce – cibó-
rium (3) - výška bez vrchnáka 
25,5 cm; výška s vrchnákom 
37 cm; priemer kupy 10,8 cm; 
priemer základne 14 cm. Po-
chádza z roku 1646, striebor-
né. Na reverze základne ná- Cibórium Levoča (4)      *F8

Cibórium Výborná (4)      
*F8

Cibórium Sp. Hanušovce (3)*F8
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pis: „IADWIGA MIESCKA KAZMIERSKA S: IADWI: OFFIARVIE ROK PAN: 1646 WAZY 
SREBR GRZIW: Z LOTOW PVL DVANASTA.“ (Hedviga Miescka Kazmierska Svätej Hed-
vige obetuje roku Pána 1646 - striebornú nádobu z dvanásť a pol lótov.) Základňa je 
okrúhla, tepaný akant a mušle sa striedajú, kupa guľovitá, kôš zdobený lastúrami, 
klasmi a viničom. Nodus je vajcovitý, zdobený akantovým vlysom.
Toporec – cibórium (5) - výška bez vrchnáku 21 cm; výška s vrchnákom 33,5 cm; prie-
mer kupy 10,5 cm; priemer základne 14,5 cm. Na reverze osemlaločnej základne je 
nápis: „NICOLAVS GORGEŸ ANNO 1684.“ (Mikuláš Gorgey roku 1684.) Nodus je sploš-
tená guľa, zdobený, na rotuliach rytý majuskulový nápis I E S V S H S M, na lalokoch 

Cibórium Toporec (5), lalok - znak cechu a majstra
a nápis      *F8

základne kvety, vždy iné, na kupe rytý erb - muž 
a stromček v ruke. (erb rodu Görgely?) Vrchnák 
ukončený vencom akantového vlysu, pologuľou 
a na nej kríž. Na averze je znak cechu Kežmarok  
a majstrov znak DH (Daniel Haltz).



309

Bijacovce – cibórium (4) - výška 21,3 cm; výška s vrchnákom 35 cm; priemer kupy 
9,5 cm; priemer základne 12,7 cm. Pozlátené striebro, základňa je okrúhla, akanto-
vý veniec, na ploche nápis: s datovaním 1706. Kupa je bez dekoru. Nodus zdobený 
tepaným akantom, vrchnák prehýbaná obruba, nad ňou tepaný akant, ukončený krí-
žom s trojlístovými ramenami, zdobený striebornými rozetami. Na reverze je nápis: 
„THOMAS SHVAGVWICS Abbas BSSMA V M DC. KOPPAN MONOSTRA Plebano Sent 
ANDRASI 1697 MAR.“ (Tomáš Švaguvič opát najblahoslavenejšej panny kláštora Kop-
pan, farár vo Sv. Ondreji 1697 marec.)
Kluknava – cibórium (11) - výška bez vrchnáku 18,7 cm; výška s vrchnákom 27,5 cm; 
priemer kupy 9,2 cm; priemer základne 13,3 cm. Okrúhla základňa s pásom dekoru 
akantu a boltca. Na vrchnáku ten istý ozdobný pás, ukončený krížom. Nodus je vázo-
vitý, kôš striebro, prelamovaný ornament akantu. Na reverze nápis: „Janschu Pahl 
Cris na wass Ao 1713.“ (Pavol a Chris na Janscho nádobu /kúpili/ roku 1713.)

Cibórium Bijacovce (4)      *F8 Cibórium Kluknava (11), nápis      *F8
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Kežmarok – cibórium (5) - výška 31 cm; priemer kupy 
9,5 cm; štvorlaločná základňa 16 cm; bez dekoru. No-
dus je hruškovitý, na vrchnáku guľa a do nej osadený 
kríž s trojlistovým ukončením ramien. Na reverze zá-
kladne je nápis „DO. SZ 1720.“
Spišské Bystré – cibórium (7) - výška bez vrchnáka 19 
cm; výška s vrchnákom 29 cm. Priemer kupy 10,5 cm; 
priemer základne 14,6 cm. Noha je šesťlaločná, bez 
dekoru, bez koša. Nápis na reverze nohy: „Ciborium 
Ecclesiae Kubachiensis Ao.: 1734.“ (Cibórium farnos
Kubachy roku 1734.)
Spišský Hrhov – cibórium (3) - okrúhla základňa, na-
značené laloky, na jednom tepaný dekor biskupského 
erbu. Nodus je vázovitý, zdobený. Kôš je tepané strieb-
ro s plas ckými kvetmi, prázdne kartuše sú orámované 
rozvilinami. Na vrchnáku je ukončenie medailónom sln-
ka s lúčmi po obvode, v strede nápis IHS okolo veniec 
listov. Má znak dvojkríž cechu Levoče a majstrova znač-
ka IS. (Johannes Szilassy.)

Cibórium Spišské Bystré (7), nápis      *F8 Cibórium Spišský Hrhov (3)     *F8

Cibórium Kežmarok (5)     *F8
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Levoča – cibórium (9) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 
s vrchnákom 31 cm; výška bez vrchnáka 21 cm; 
priemer kupy 12,5 cm; priemer okrúhlej základne 
16,5 cm. Barok. Na základni tepaný, plas cký de-
kor šupín a akantu, má tri obrazce emailu: Kristus 
je bičovaný, Krista pribíjajú na kríž, Kristus visí na 
kríži a pri ňom vojak s kopijou. Nodus je vázovitý, 
zdobený dekorom. Na koši sú tri emailové obrazce: 
1. Ježišovi zobliekajú tuniku a obliekajú posmešné 
rúcho, 2. Ježiš sedí s trs nou a vojaci ho ponižu-
jú - Ecce homo, 3. Ježiš pred kráľom Herodesom. 
Krížik na vrchnáku je poškodený. Na vrchnáku sú 
tri kartuše, v ktorých sú emaily: Posledná večera, 
Getsemani, Kalvária. Na reverze základne je š tok 
s nápisom: „SVMPTIBVS ECCLESIAE LEVCHOVIEN-
SIS COMPARATVM ANNO 1749.“ (Na náklady le-
vočskej farnos obstarané 1749.) Vyšiel z ruky 
majstra J. Szilassyho 1749.
Levoča – cibórium (2) /Kostol Ducha sv./ - výška 
s vrchnákom 32,5 cm; výška bez vrchnáka 21,6 
cm; priemer kupy 10 cm. Základňa je šesťlaločná, 
bez dekoru. Nodus je hruškovitý bez dekoru. Kôš 

Cibórium Levoča (9), 
emaily bičovanie, pribíjanie na kríž a Hľa, človek      *F8

Nápis, Levoča (2)     *F8

je striebro, má prelamo-
vaný ornament akantu, 
zakončený ažúrovým pá-
sikom. Na reverze základ-
ne nápis: „Missio: ORD: 
M.S.P.F. CONV. ARVEN: 
1749.“ (Misia rehole mino-
ritov sv. otca Fran ška kon-
ventualov z Oravy 1749.)
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Spišská Sobota – cibórium (3) - výška 33 cm; priemer 
kupy 11 cm; priemer základne 14 cm; s tepaným akan-
tom a emailovým dekorom. Na drieku pod nodusom je 
zdobený akant, v rokajových kartušiach sú emailové ob-
rázky znázorňujúce scény zo Starého a Nového zákona.
Veko: 
1. DATVR MANNA PATRIBVS - Manna daná otcom
2. IN FIGVRIS PRAESIGNATA - V baránkovi predobrazený
3. RECEDANT VETERA - Staré veci sa menia
Na kupe:
A. Aper . sunt oculi eorum - Otvorili sa im oči
B. NOVA SINT OMNIA - Všetko bude nové
C. VT VITAM HABEANT - Aby mali život
Základňa:
1. S. GEORGIUS - Sv. Juraj
2. NON CONFRACTVS NON DIVISVS - Nerozbitý, nie 
rozdelený
3. LATENT RES EXIMIAE - Skryté je výnimočné
Na vrchole vrchnáka je postava starozákonného kňa-
za. Na averze základne sú znaky dvojkríž cech Levo-

Cibórium Spišská Sobota (3), emaily Baránok, sv. Juraj patrón, 
mušla so znakmi cechu a postava starozákonného kňaza      *F8

Cibórium Levoča (2)      *F8 če a majstrova značka IS 
(Johannes Szilassy). Na re-
verze je nápis s datovaním. 
„Ecclesiae oppidi s. Geor-
gii. 1753.“ (Kostolu mesta 
sv. Juraja 1753.)
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Markušovce – cibórium (5) - výška bez vrchnáku 20,3 
cm; priemer kupy 9,8 cm; priemer základne 14,8 cm; 
výška s vrchnákom 28 cm. Základňa je okrúhla, pre-
delená troma pásmi a vytvára tri väčšie plochy s tepa-
ným dekorom mušlí, akantu. Nodus je rokokový, zdo-
bený mušľami. Kôš zdobený mriežkou, mušľou, akan-
tom. Na reverze základne je nápis: „PRO ECCLESIA 
MARKVSFALVENSI ANNO 1759.“ (Pre kostol v Mar-
kušovciach roku 1759.) Vrchnák má dekor podobný 
ako na základni, ukončený guľou, na ktorej je kríž.
Vrbov – cibórium (3) - výška 34,5 cm; priemer kupy 
10,5 cm; priemer základne 15,7 cm. Základňa je 

Cibórium Markušovce (5), nápis      *F8 Cibórium Vrbov (3), 
email sv. Servác patrón      *F8

plas cky tepaná, predelená troma pásmi, v širších plochách je dekor mušlí, akan-
tu a šupiny. Driek a nodus - typický pre Szilassyho - rokokový, zdobený akantom, 
mušľami a mriežkami a k tomu ešte oválne obrázky na koši: a - Posledná večera,  
b - Nesenie archy zmluvy, c - Sv. Servác biskup. Na reverze nohy nápis: „Eccl. S.Serva-

i oppidi Menhard curr 1766.“ (Opatrený pre kostol sv. Serváca mestom Vrbov 1766.) 
Na vrchole krížik zdobený polodrahokamom.
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Kluknava – cibórium (5) - priemer kupy 14 cm; výška  
s vrchnákom 31 cm; výška bez vrchnáka 23 cm. Prie-
mer základne 15,5 cm. Pozlátené striebro, zdobené 
tepaným a emailovým dekorom obrázkov na kupe, na 
základni i na vrchnáku, znázorňujúcich svätcov. Nodus 
je rokokový, zdobený mriežkou, akantom a špirálou. 
Vrchnák má obrazce: sv. Katarína, sv. Anna učí P. Máriu, 
sv. Alojz. Na kupe: Posledná večera, sv. Terézia, sv. krá-
ľovič s ľaliou. Na základni sv. Mikuláš biskup, sv. Fran -
šek, sv. Ladislav kráľ. Na reverze je nápis: „ECCLESIAE 
KLVKNAVIENSIS FECIT IOANNES SZILASSY 1769.“ (Pre 
farnosť Kluknava urobil Ján Szilassy 1769.)

Cibórium Kluknava (5), emaily sv. Ladislav kráľ a sv. Mikuláš      *F8

Mlynica – cibórium (3) - výška 31 cm; priemer kupy  
10,4 cm; priemer základne 14,7 cm. Pod nodusom 
zapnutá špirála zakončená zvoncom akantového lís-

a. Výzdoba emailom v kartušiach, s výjavmi na koši: 
Posledná večera, Pilát súdi Ježiša, Ježiš nesie kríž. Na 
základni sú výjavy: Jozef z Arimatey vypýtal od Piláta 
mŕtve telo Ježišovo, Skladanie z kríža, Ukladanie do 
hrobu. Na reverze základne na š tku je nápis: „ECCLE-
SIAE MILLBACHIENSIS. FECIT IOANNES SZILASSY 
LEVTSCHOVIAE. 1770.“ (Pre farnosť Mlynica urobil Ján 
Szilassy Levoča 1770.)

Emaily snímanie z kríža a ukladanie do hrobu, Mlynica (5)      *F8

Cibórium Mlynica (5)     *F8
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Domaňovce – cibórium (3) - výška 32,5 cm; výška bez 
vrchnáku 22,5 cm; priemer kupy 11 cm; priemer zá-
kladne 15,3 cm. Základňa je okrúhla, zdobená tromi 
emailovými obrázkami, emailovými kvetmi, zdobenými 
polodrahokamami, tepaným dekorom. Driek so špirá-
lou ukončenou akantovým lís m. Nodus je rokokový, 
zdobený mriežkou a akantom, palmovým lís m. Vrch-
nák bez emailových obrázkov, iba tepaný dekor akantu, 
mriežky, palmové listy, ukončený guľou, v ktorej je osa-
dený kríž s polodrahokamom. Na základni sú obrázky: 
Premenenie Pána, Nanebovstúpenie Pána, Kameňo-
vanie sv. Štefana. Na kupe sú obrázky: sv. Ján Krs teľ 
- káže, Posledná večera, Emauzy. Na reverze je nápis 
s dátumom: „Domanjoczensis Ecclia Expensis sub La-
dislao Budahazy Parocho 1775.“ (Kostolu v Domaňov-
ciach vyplatené farárom Ladislavom Budahazy 1775.)
Spišské Vlachy – cibórium (5) - výška 37 cm; priemer 
kupy 13,5 cm; priemer základne 16,7 cm. Tepané strieb-
ro, pozlátené, gravírované, puncované - 1760-1770 J. 
Szilassy. Základňa je kruhová, s vykrajovaným prehnu-
tým hladkým okrajom. Plocha základne je členená šies-

mi ornamentálnymi pásmi, z toho tri sú vytvorené 
čabrakom, vyplneným mriežkou, akantom a mušľou, 
rozloženou do strán akantovými listami. Ďalšie tri sú 
vytvorené rokajovým slimákovitým útvarom a v spod-
nej čas padajúcimi akantovými listami. Driek je zlo-
žený z dvoch čas , oddelených medzi sebou š hlym 
kŕčkom. Spodná časť je vytvorená z hladkých, vírivých 
lupeňov padajúcich až na plochu základne, ktoré pre-
krývajú akantové listy vychádzajúce z troch slimákovi-
to zatočených ulít. Hornú časť drieku vypĺňa sploštený 
nodus, dekorovaný v dolnej čas z dvoch strán volutou 

Cibórium Domaňovce (3), 
emaily kázanie a kameňovanie sv. Štefana      *F8

Cibórium Spišské Vlachy (5)     *F8
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a plas ckými kanelami, horná časť je zdobená volutou, doplnená akantovým listom. 
Na š hly kŕčok s prstencom je nasadená široká kupa. Košík je vytvorený z dvoch vo-
dorovných ornamentálnych pásov s dekorom akantu, mušle, kvetov, volút a rokaja. 
Vodorovné pásy sú prepojené zvislými volutovými pásmi, vyplnenými mriežkou. Vrch-
nák je odstupňovaný, členený troma kvetmi, s lístkami a troma mušľami, nad ktorými 
mriežka je ukončená akantom. Ukončenie vrchnáku je guľou, na nej je kríž. Ramená 
kríža zdobia čočky. Pod guľou je pás lupeňov.
Matejovce – cibórium (4) - výška 33 cm; priemer kupy 10,5 cm; priemer okrúhlej zá-
kladne 16,1 cm. Základňa s plochým okrúhlym rámom, dvíhajúca sa v tvare pologule, 
zdobená tepaným kvetom, hroznom. Tento mo v sa opakuje aj na koši a vrchnáku 
- listy a hrozno. Na reverze nohy nápis: „A.M.D.G. F.F.B. A 1785.“ (A(d) M(aiorem) 
D(ei) G(loriam) F(ieri) F(ecit) B(eatam) A(nno) 1785.) (Na väčšiu Božiu slávu dal urobiť 
požehnaného roku 1785.)
Vydrník – cibórium (4) - základňa je okrúhla s akantovým vlysom, driek začína prsten-
com, pod ktorým je akantový vlys. Nodus je balustrový a na ňom akantový vlys. Kôš 
je zdobený tepaným viničom a klasmi zrna. Vrchnák je bez dekoru, ukončený guľou, 
v ktorej je osadený kríž. Nápis textu na reverze základne: „Joan Eppus Scepus. Com. 
de . Reva. F.F. 1800.“ (Dal urobiť spišský biskup Ján, gróf de Revay 1800.)

Cibórium Matejovce (4) a nápis       *F8 Cibórium Vydrník (4)       *F8
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Spišská Belá – cibórium 
(7) - výška s vrchnákom 
35 cm; výška bez vrch-
náku 24,4 cm; základňa 
je okrúhla 16,8 cm; prie-
mer valcovitej kupy 16,8 
cm. Vrchnák ihlanovitý, 
zakončený krížom. Na 
základni má pripnutých 
osem roziet, ozdobených 
polodrahokamami. Na 
kupe rytý dekor mriežky, 
páskový ornament, vy-
tvárajúci kartuše, v nich 
sú symboly evanjelistov: 
Mk - lev, Lk- býk, Mt - 
človek, Jn - orol. Na vrch-
náku je rytý geometrický 
dekor, obruba vrchnáku 

zdobená Beschlagwerkom. Vrchnák ukončený krížikom, 
ktorý je zdobený rytým dekorom a polodrahokamom. 
Na kupe má znaky: Diany a majstra JB.
Spišská Belá – cibórium (8) - výška s vrchnákom 31 cm; 
výška bez vrchnáku 22,4 cm; priemer kupy 11,6 cm. 
Základňa je šesťlaločná, nodus hruškovitý, zdobený ry-
tým akantom a hlavičkami anjelikov. Na koši je striebro, 
prelamovaný dekor hláv anjelov a akant, ukončený ažú-
rovým pásikom. Na základni je tepaný dekor hláv anje-
lov a ovocia - striedavo. Vrchnák má opakovaný mo v 
ako na základni, je umiestnený v rovnobežnom pásiku. 
Ukončený je guľou, na ktorej je krížik.
Podolínec – cibórium (5) - výška bez vrchnáku 26,7 cm; 
výška s vrchnákom 38 cm; priemer kupy 11 cm; základ-
ňa je šesťlaločná 15 cm. Pozlátené striebro. Na sokli 
základne sú tepané pozlátené hlavy anjelikov, na vy-
puklých lalokoch tepané pozlátené kvety so stopkami. 
Driek je okrúhly, zdobený strieborným dekorom. Nodus 
je guľovitý, na ňom liate hlavy anjelov s vyčnievajúcimi 
krídlami. Kôš má ažúrový ornament kvetov. Vrchnák má 
ostro vyčnievajúcu obrubu, na ňom sú dva rady ažúro-
vého rastlinného ornamentu. Ukončený je guľou, v kto-
rej je osadený kríž. Cibórium Spišská Belá (8)       *F8

Cibórium Spišská Belá (7),
email symbol evanjelistu

sv. Lukáša, 
Diana  a znak majstra    *F8
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Hniezdne – cibórium (5) - výška bez vrchnáka 21,6 cm; výš-
ka s vrchnákom 28,5 cm; priemer kupy 10,4 cm. Základňa 
je okrúhla. Plocha základne je zdobená dekorom jednodu-
chého venca zo striebra - festónmi. Nodus je vázovitý, zdo-
bený akantovým vlysom. Na š hlom kŕčku je kôš zdobený 
podobným dekorom ako na základni. Kôš od kŕčku sa za-
čína strieborným akantovým vlysom. Ukončenie vrchnáku 
guľou a v nej je osadený vystrihnutý rovnomerný krížik.
Hniezdne – cibórium (6) - výška bez vrchnáka 19,8 cm; 
výška s vrchnákom 27,5 cm. Priemer kupy 9,3 cm; prie-
mer základne 10,6 cm. Tepané striebro, predmet je po 
reštaurovaní. Základňa okrúhla, tepané striebro vytvára 
dekor voluty a akantu. Na kupe je rytý obrazec - haluz 
s listami a plodmi, na nej stojí vtáčik. Nodus je hruškovitý, 
tepaný dekor zvinutého ornamentu a akantu. V kartuši na 
základni je nápis: zospodu nahor „P S C I N W L K“ v strede 
kartuše akoby bol list papiera.
Vydrník – cibórium (8) - výška s vrchnákom 23,5 cm; výška 
bez vrchnáka 17,5 cm; priemer kupy 8 cm; priemer základ-
ne 13 cm. Základňa je okrúhla, na nej sú tepané mušle. 
Predelená je štyrmi hladkými pásmi. Nemá kôš ani dekor.

Cibórium Podolínec (5)       *F8 Cibórium Hniezdne (5)       *F8 Cibórium Hniezdne (6)       *F8

Cibórium Vydrník (8)       *F8
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Stará Ľubovňa – cibórium (2) - priemer kupy 10,5 cm; základňa okrúhla; priemer 14,3 
cm; bez dekoru. Nodus je hruškovitý. Na vrchnáku je soška, okolo nej sú go cké pilie-
riky, na ktorých je osadená korunka, na nej je guľa s prelamovaným dekorom.
Chmelnica – cibórium (5) - výška bez vrchnáka 21,8 cm; výška s vrchnákom 31 cm. 
Šesťhranná základňa, driek šesťhranný, na ňom šesťhranný prstenec a šesťhranný no-
dus s rotulami, zakončenými liatymi štvorlístkami. Na koši je hrubý dekor so štvorla-
ločnými prázdnymi kartušami, ukončený ažúrovou ozdobou. Na kupe má znaky.
Ihľany – cibórium (2) - výška bez vrchnáka 24 cm; výška s vrchnákom 36,5 cm; prie-
mer kupy 8,8 cm; priemer základne 13,3 cm. Pozlátené striebro, klasicis cký z kon-
ca 18. storočia až začiatku 19. storočia. Základňa je okrúhla, zdobená akantovým 
vlysom. Zo základne sa dvíha driek, ktorý sa kónicky zbieha k nodusu. Nodus je ba-
lustrový, ukončený prstencom s ver kálnym ryhovaním. Kôš je strieborný, zdobený
úzkymi lupeňmi, zakončený ažúrovým pásikom. Kupa je hladká. Vrchnák je horizon-
tálne predelený prstencami, ukončený guľou, v ktorej je osadený kríž v žiari lúčov.

Cibórium Stará Ľubovňa (2)     *F8 Cibórium Chmelnica (5)       *F8 Cibórium Ihľany (2)       *F8
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Huncovce – cibórium (2) - výška s vrchnákom 30 cm; výška bez vrchnáku 23 cm; prie-
mer kupy 11 cm; priemer základne 14 cm. Na základni strieborný medailón – Kristova 
hlava s tŕňovou korunou. Bez ďalšieho dekoru, bez koša. Na averze záklane sú znaky:
elipsovitý rám s nápisom BRONZ a značka VN.
Ľubica – cibórium (3) - výška bez vrchnáka 27 cm; výška s vrchnákom 36 cm; priemer 
kupy 11 cm; priemer základne 16 cm. Nodus je hruškovitý, na ňom sú hlavičky anje-
lov. Kôš je strieborný s tepaným dekorom akantu. Základňa má tepaný dekor akantu. 
Na reverze vrchnáka je nápis: „Sigvis Mandu Kawerit ex hoc pane wiwet in aeter-
num. Joan 6 v.52.“ (Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. - Jn 6,52.) „Accepit panem  
& benedixit ac fregit.& porigebat illis et aper sunt oculi eorum &. cognowerunt
eum. Luce 24 v.30.“ (Vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. A otvorili sa 
im oči a spoznali ho. - Lk 24,30.)
Odorín – cibórium (4) - výška bez vrchnáku 20,2 cm; výška s vrchnákom 27,8 cm; 
priemer kupy 10,9 cm; priemer základne 13,2 cm. Pozlátená meď. Na základni je te-
paný pás akantu a anjelské hlavičky. Nodus je hruškovitý, zdobený dekorom. Kôš zo 
striebra má prelamovaný dekor akantu, ukončený ažúrovým pásikom.
Jamník – cibórium (5) - výška 21 cm; priemer kupy 10,4 cm; šesťlaločná základňa 
14,5 cm. Na vrchnáku je odtrhnutý krížik. Kôš strieborný s prelamovaným dekorom 
páskového ornamentu, ukončený ažúrou. Nodus je vajcovitý, základňa bez dekoru.

Cibórium Huncovce (2)     *F8 Cibórium Ľubica (3)       *F8 Cibórium Odorín (4)       *F8
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Spišský Hrušov – cibórium (3) - pozlátený bronz, výška 
bez vrchnáka 19 cm; výška s vrchnákom 31 cm; priemer 
kupy 12 cm; šesťlaločná základňa s priemerom 12,1 cm. 
V jednotlivých lalokoch sa striedavo opakuje tepaný 
dekor ovocia a štvorlístka. Driek je šesťhranný, nodus 
sploštená guľa, ver kálne zdobený lupienkami. Kupa je 
pologuľatá, s dekorom páskového ornamentu a palme-
ty, druhú polovicu gule tvorí vrchnák ukončený krížom.
Ma ašovce – cibórium (2) - výška 22,6 cm. Barokové 
z pol. 18. storočia, od J. Szilassyho. Pozlátené strieb-
ro, zdobené tepaným dekorom mriežky, akantu, rokaja 
a v kartušiach emailovými obrázkami, znázorňujúcimi 
scény z kristologického cyklu. Na základni: Kristus nesie 
kríž, Kalvária, Ukladanie Krista do hrobu. Na kupe: Po-
sledná večera, Kristus pred kráľom, Hľa, človek. Driek 
zdobený špirálou, ukončenou akantovým lís m. Nodus 
je barokový, zdobený špirálou a akantom. Vrchnák má 
dekor akantu, palmety, zakončený guľou, na nej kríž zdo-
bený polodrahokamami.

Cibórium Jamník (5)   *F8 Cibórium Sp. Hrušov (3)   *F8 Cibórium Ma ašovce (2),
emaily Kalvária a Kristus 

pred kráľom   *F8
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Lechnica – cibórium (2) - výška bez vrchnáku 27,5 cm; výška 
s vrchnákom 35 cm; priemer kupy 11 cm; šesťlaločná základ-
ňa 14,4 cm. Na základni dekor s anjelskými hlavami. Nodus 
je hruškovitý, zdobený dekorom boltcov, mušlí a akantu. Kôš 
je strieborný, s dekorom prelamovaného ornamentu akantu. 
Na vrchnáku dekoračný pás mušlí, akantu. Pri kríži sú siluety 
adorujúcich anjelov, kríž je ulomený.
Bušovce – cibórium (1) - bez dekoru, šesťlaločná základňa, 
bez koša. Na reverze má znak rýdzos 13, na kupe sú znaky 
Diana a druhý znak je nečitateľný.
Podhorany – cibórium (3) - výška bez vrchnáka 18,5 cm; výška 
s vrchnákom 26 cm; priemer kupy 9,3 cm; priemer základne 
12 cm. Na základni zdobený akantový vlys, na vrchnáku ež 
akantový vlys je ukončený guľou, na ktorej je kríž. Bez koša.
Veľká Lesná – cibórium (2) - výška bez vrchnáku 19 cm; výška 
s vrchnákom 32,5 cm; priemer kupy 9,8 cm; priemer základ-
ne 10,8 cm. Striebro. Na základni je pásik akantového vlysu, 
mo v sa opakuje na vrchnáku. Nodus je zlatý, hruškovitý, 
na kupe sú ryté girlandy – ovocie a listy, nemá kôš, vrchnák 
ukončený vencom s lúčmi, v ňom symbol IHS.

Cibórium Lechnica (2)   *F8 Cibórium Bušovce (1)   *F8 Cibórium Podhorany (3)    *F8

Cibórium V. Lesná (2)    *F8



323

Lesnica – cibórium (2) - 
výška s vrchnákom 27,5 
cm; výška bez vrchnáku 
18,2 cm; priemer kupy 9 
cm; priemer základne 11 

Cibórium Lesnica (2)   *F8 Cibórium Spišská Stará Ves (3),   
znak cechu        *F8

Cibórium Úloža (4),
znak majstra a Diana   *F8

cm. Na základni je dekor akantového vlysu. Nodus je vázovitý s akantovým vlysom. 
Bez koša, na kupe je rytý akant, vrchnák má pás akantového vlysu, ukončený Kalvá-
riou. Pozlátené striebro.
Spišská Stará Ves – cibórium (3) - výška bez vrchnáku 23 cm; výška s vrchnákom 35 
cm; priemer kupy 14 cm; priemer okrúhlej základne 16 cm. Tepané striebro, dekor vi-
niča a akantu. Nodus zdobený troma hlavičkami anjelikov. Kôš tepané striebro s kar-
tušami, ktoré sú orámované vavrincovým vencom. V kartušiach sú: stĺp bičovania; 
tri klince; kríž, kopija a špongia. Medzi nimi tri hlavy anjelov, dekor ovocia a akantu. 
Vrchnák tepaný, pás hrozna a akantu. Má znak cechu Augsburg.
Úloža – cibórium (4) - výška s vrchnákom 29 cm; výška bez vrchnáku 20 cm; priemer 
kupy 9,7 cm; priemer základne 12 cm. Základňa je okrúhla, na sokli má rytý dekor 
akantu, vrchná časť základne má dekor tepaného akantu. Nodus je diskovitý, zdobený 
tepaným akantom. Kôš má ež tepaný dekor akantu. Na kupe je gravírovaný pásik 
akantového ornamentu. Vrchnák s dvojitým odstávajúcim ažúrovým tepaným vzo-
rom, ukončený ihlanom, na ňom je osadený kríž. Na kupe aj na averze základne má 
znak Diany a majstrov znak S.A.
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Úloža – cibórium (6) - základňa je okrúhla, tepaná meď, sekundárne pridaná. Driek je 
valcovitý s prstencom, nodus valcovitý, bez dekoru. Vrchnák je bez dekoru ukončený 
guľou a v nej osadený kríž.
Baldovce – cibórium (2) - výška bez vrchnáku 24,5 cm; výška s vrchnákom 32,5 cm; 
priemer kupy 9 cm; priemer základne 14,5 cm. Základňa je okrúhla, pozlátené strieb-
ro, plas cky tepaná s troma kartušami, rám vytvorený z boltcov, okolo nich rokaj. 
V kartušiach sú symboly: 2 tabule - Decalog; Biblia A Ω; kríž, kotva a srdce. Nodus je 
vretenovitý, kôš pla cky tepaný s boltcami, kvetmi a akantom. Vrchnák má iba dva 
vrúbené pásiky.
Iliašovce – cibórium (2) - výška s vrchnákom 36 cm; výška bez vrchnáku 22,3 cm; prie-
mer kupy 12 cm; priemer základne 16,5 cm. Základňa je šesťlaločná, na sokli dekor, 
plas cky tepané festóny. Nodus vázovitý s troma kartušami, kôš striebro, s prelamo-
vaným ornamentom akantu, kvetov a viniča, ukončený je ažúrovým pásikom. Vrch-
nák je zdobený plas cky tepaným dekorom ako na základni. Má znak PL (Paul Löw 
junior) znak rýdzos 13.

Cibórium Úloža (6)   *F8 Cibórium Baldovce (2)        *F8 Cibórium Iliašovce (2),
znaky majstra a doplnkový   *F8
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D. Pacifikály:

Spišská Nová Ves – pacifikál 
(3) - výška 42 cm, pozlátené 
striebro, zdobený tepaným, 
rytým a emailovým deko-
rom. Základňa je osemla-
ločná, štyri laloky majú pri-
pnutú ozdobu - hlavu anjela 
a štvorlístok, ďalšie štyri sú 
obrázky – Bičovanie, Muž 
boles , Vzkriesenie Krista,
Dve kľačiace postavy. No-
dus je so štyrmi rotulami 
a majuskulovými písmena-
mi: I E S V S na drieku, nad 
nodusom je tepané murivo 
s naznačenými go ckými 
oknami. Ramená kríža troj-
lístkové, zdobené technikou Pacifikál Sp. Nová Ves (3), averz, reverz a detail zdobenia    *F8

niello, s obrazcami: P. Mária, sv. Ján apoš-
tol, sv. Helena a sv. Konštan n. Na rever-
ze ramien kríža sú poškodené symboly 
evanjelistov a ich mená. Go cký, z roku 
1330 od Nicolaus Gallicus. Značka N.C. je 
neomylným dôkazom, že prácu zhotovil 
Mikuláš Gallicus.

Spišská Belá – pacifikál (3) - výška 47,5 
cm; základňa šesťlaločná 15 cm; roz-
pä e kríža 19,5 cm. Neskorogo cký,  
r. 1518, pochádza od košického zlatní-
ka Antónia, pozlátené striebro s prela-
movaným a tepaným dekorom. Laloky 
nad základňou sú vypuklé, v štrbinách 
lalokov je strieborný dekor strihané-
ho plechu. Nodus je guľovitý, zdobený rovnakým dekorom. Na konci ramien krí-
ža bodliakový kvet, ktorý je čiastočne poškodený. Kríž s liatym korpusom, roz-
šírené, vykrajované zakončenie ramien s montovanými ružicami zo strihaných  
a liatych lupeňov, malinám podobných prvkov. Vo vrchole kríža dva konáriky s liaty-
mi, bodliaku podobnými plodmi. (Obrázok je uvedený na str. 76.)
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Lendak – pacifikál (2) 
- relikviár s adjustáciou 
1. pol. 14. stor.*(adjus-
tovať - vystrojiť všetkým 
potrebným) – výška 25,7 
cm; šírka ramien 13,5 cm; 
základňa obdĺžniková 9 x 
11 cm. Základňa zdobe-
ná rytým dekorom akan-
tu, tak isto aj na reverze 
kríža. Nodus je balustro-
vý, nad ním štyri rotule 
so symbolmi kvetu, na 
stopke majuskulový ná-
pis. Trojlistové ramená 
sú zdobené polodraho-
kamami. Od drieku začí-
najú dve esovité konzoly, 
na ktorých sú postavy  
P. Mária a sv. Ján.

Pacifikál Spišská Belá (4), averz, reverz         *F8

Pacifikál Lendak (2)         *F8 Pacifikál Vrbov (8)         *F8

Vrbov – pacifikál (8) - výška 36,4 cm; šírka ramien 17 cm. Pochádza z 2. pol. 14. 
storočia. Medený, so strieborným korpusom. Základňa je viacnásobne podkasaná, 

šesťlaločná. Bez dekoru. 
Na konci ramien trojlist, 
ukončený tvarovaným 
čapom.
Spišská Belá – pacifi-
kál (4) - výška 37,3 cm; 
rozpä e ramien kríža 18 
cm; neskorogo cký, zo 
16. storočia. Pozlátené 
striebro. Základňu tvorí 
štvorec, s vypustenými 
štyrmi oblúkmi, bez de-
koru. Nodus je kaplnko-
vitý, poškodený. Na re-
verze je rytý Kristus na 
kríži, averz kríža korpus 
na malom kríži. Na ra-
menách reverzu je rytý 
dekor akantu. Zostave-
ný je z dvoch rozličných 
čas . 
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Stráže – pacifikál (4) - výška 37 cm; šírka kríža 12,8 cm; základňa 13,3 cm. Neskorogo-
cký, zo začiatku 16. storočia, od košického zlatníka Antónia. Pozlátené striebro, zdo-

bený rytým a tepaným dekorom. Na štvorlistovej základni v zárezoch sú umiestnené 
tepané strieborné kraby. Nodus tvorí tepaný, plas cký modelovaný akant. Na konci 
drieku je podstavec s bobuľovitou rastlinou, riešenou na spôsob dvoch konzol, ukon-
čených guľou a nerozvinutou ružou. Kríž, zasadený do stredu, má zdobené trojlistové 
ramená, na nich umiestnený bodliakový kvet s polodrahokamom v strede. Na averze 
je kríž, po bokoch zdobený akantom. Na reverze kríža miesto korpusu postava P. Má-
rie a v ukončení ramien postavy sv. Dorota a sv. Katarína. Vrchol kríža tvorí postava  
P. Márie. (Obrázok je uvedený na str. 132.) 
Spišská Nová Ves – pacifikál (2) - neskorogo cký, z r. 1520, od košického zlatníka Antó-
nia. Strieborný, základňa je šesťlaločná, výška 74,5 cm; a šírka ramien 28,5 cm. Základ-
ňa šesťlaločná, s prelamovaným kružbovým vlysom, šesťboký stýlus a plochý nodus. 
Koreň kríža, boky, zadná plocha a nodus zdobené strihanými lupeňmi. Vykrajované, 
trojlaločné zakončenie ramien s montovanými kve nami z lupeňov a polodrahokamov. 
Liaty korpus a figúrky sv. Jána a P. Márie; na zadnej strane malá plas ka Madony s die-
ťaťom. Vo vrchole kríža a pod figúrkami úponky so strihanými listami a liatymi plodmi.

Pacifikál Sp. Nová Ves (2), averz, reverz, detail zdobenia a Madona         *F8
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Jamník – pacifikál (2) - výška 
31 cm; šírka ramien 11,2 cm; 
šesťlaločná základňa s prieme-
rom 13 cm. Je to go cký paci-
fikál, ramená sú ukončené troj-
listom, ozdobené medailónmi 
strieborných symbolov evan-
jelistov, všetky sú poškodené. 
Nodus kaplnkovitý, s go ckými 
oknami, fialami, vimperkami
a chrličmi.
Štrba – pacifikál (1) - go cký, 
z konca 15. storočia. Pozlátené 
striebro, výška 32 cm; šírka ra-
mien 13,5 cm; priemer štvorla-
ločnej základne 13 x 11,5 cm. 
Medzi jednotlivými lalokmi sú 
štyri špicaté výstupky. Driek je 
štvorhraný, pod nodusom a pod 
krížom je štvorhranný obrubník, 
uprostred kaplnkovitý nodus so 
štyrmi (vimperkami, fiálami a kružbami) go ckými oknami a kružbami, na rohoch sú 
štyri go cké podpory s fialami a oknami. Kríž je typu ďatelinového, lemovaný filigrá-

nom, v trojlistových ukonče-
niach ramien sú reliéfy štyroch 
evanjelistov - symboly, nad 
ukrižovaným je hebrejský nápis 
„Jahve.“ Corpus je liaty, na re-
verze kríža je na ramenách bod-
liakový kvet s brúsenými sklami 
uprostred. V spojovníku ramien 
je kapsula s relikviou sv. Krí-
ža. Celkový stav je zanedbaný.

Pacifikál Štrba (1), averz, reverz a symbol apoštola sv. Jána         *F8

Pacifikál Jamník (2), detail nodusu          *F8
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Matejovce – pacifi-
kál (2) - výška 33 cm; 
základňa šesťlaločná, 
šírka 11,5 cm. Základ-
ňa zo 16. storočia, 
kríž z 18. storočia, 
mosadzný. Základňa 
zdobená rytým de-
korom postáv svät-
cov. Nodus má tvar 
sploštenej gule, zdo-
bený lupeňmi, ukon-
čenie ramien krí-
ža  je  trojlistové, zdo-
bené rytým dekorom  
a v strede tepané ro-
zety s hlavičkami. Na 
reverze kríža je zdo-
bený tepaný akant.
Žehra – pacifikál (4) - 
výška 32 cm; priemer 
základne 13,3 cm. Zá-
kladňa je štvorlaloč-
ná, podkasaná, na nej 
po obvode rytá čiar-
ka. Nodus je sploš-
tená guľa, na averze 
nodusu nápis: „G.D. 
STEPHANO VNGVARI 
GRATHARINA PAPAY 
A. D. 1648.“ (Urodze-
nému pánovi Štefano-
vi Ungvarimu urodze-
ná Katarína Papayová 
roku Pána 1648.)
Rakúsy – pacifikál (2) 
- výška 29,7 cm; šírka 
ramien 14 cm; prie-
mer osemlaločnej zá- 
kladne 13,1 cm. Na 
lalokoch rytý dekor 
akantu. Nodus je vaj-
covitý, zdobený tepa-

Pacifikál Matejovce (2), 
averz a detail krížik reverz         

*F8

Pacifikál Žehra (4), 
nodus, text s rokom

*F8
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ným dekorom. Na ramenách trojlístkového tvaru sú rozety ozdobené polodrahoka-
mami. Barokový, začiatok 18. storočia.
Mlynica – pacifikál (7) - výška 27,7 cm; rozpä e kríža 10,3 cm; základňa 11,3 cm. Ba-
rokový, z 1. pol. 18. storočia. Mosadzný, zdobený tepaným dekorom mušlí, esoviek, 
boltcami a ružami. Na konci trojlistových ramien zdobený farebnými sklami.

Pacifikál Rakúsy (2)      *F8 Pacifikál Mlynica (7)      *F8 Pacifikál Kežmarok (7)      *F8

Nápis - Kežmarok (7)      *F8

Kežmarok – pacifikál (7) - výška 33,7 cm; šírka ramien kríža 17,5 cm. Na základni zdo-
bený hlavičkami anjelov, kvetmi a ovocím. Na ramenách kríža sú dva farebné brúsené 
skla, na vrchole kríža farebné sklo chýba. Na reverze kríža je nápis: „HaeC CRVX FACTA 
eXARGENTO EST ECCLESIAE PARCHIALIS KESMARKIENSIS r.1730.“ (Tento kríž je urobený zo 
striebra pre kežmarskú farnosť r. 1730.)
Levoča – pacifikál (3) - výška 32 cm. Základňa je elipsovitá, na nej tepaný, plas cký 
dekor s anjelskými hlavami a akantom. Driek je valcovitý, ukončený š hlym kŕčkom, 
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na ňom je nodus so štyrmi vydutými pologuľami. Na 
ramenách kríža sú trojlístky, ozdobené rozetami a pri-
pevnené sú na koncoch „kuželky“. Na obrube základ-
ne, na reverze je nápis s datovaním „ORD. Min. P. F. 
Conventualium con. Leutschoviae ad Sanctvm..1749.“ 
(Rád minoritov otca Fran ška konventuálov Levoča  
k Svätému Duchu 1749.)
Hniezdne – pacifikál (2) - výška 66,5 cm; šírka 29,5 
cm. Barokový, z 1. pol. 18. storočia. Pozlátené striebro, 
zdobený tepaným a prelamovaným dekorom mriežky, 
akantu a hlavičiek anjelikov. Základňa je osemlaločná, 
zdobená strieborným tepaným dekorom akantu, anje-
likmi. Základňa je horizontálne predelená na dve plochy 
- na vrchnej ploche vytvára kombináciu dekoru zlata 
a striebra s akantom a kvetmi. Nodus je hruškovitý, ver-

kálne delený vyhĺbenými úzkymi pásikmi, väčšie plo-
chy sú zdobené tepaným akantom. Nodus je zospodu 
aj zvrchu zdobený strieborným lupeňovým vlysom. Kríž 
je strieborný, dekor tvorí mriežka, páskovitý ornament 
a akant. Na ramenách sú hlavičky anjelov. V spojnici krí-
ža je okrúhla schránka s relikviou: “sv. Chris ana m.“

Hniezdne – pacifikál  
(3) - výška 32,8 cm; šír-
ka 12 cm; barokový, z 2. 
pol. 18. storočia. Po-
striebrená meď, základ-
ňa je okrúhla, zdobená 
tepaným dekorom ro-
kaja a tým vytvára od-
delené plochy. Nodus 
je sploštená guľa, má 
tepaný dekor. Na päte 
kríža je lebka a prekrí-
žené kos .*(lebka pod 
Kristovým krížom nie 
je odkazom na Golgo-
tu, ale na lebku Ada-
movu; podľa legendy 
bol Kristov kríž vztýče-
ný na Adamovom hro-
be, je tým naznačená 
spojitosť medzi prvým 
a druhým Adamom.)

Pacifikál Levoča (3)        *F8

Pacifikál Hniezdne (2), detail výzdoby a schránky relikvie        *F8
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Hranovnica – pacifikál (2) - výška 29,7 cm; šírka 
ramien 15 cm. Základňa tepaná, okrúhla, pre-
delená štyrmi pásikmi, na nich je dekor rokaja  
a palmety. Nodus je hruškovitý. Na ramenách troj-
lístok s ukončený „kuželkami“. Na vrcholci chýba 
„kuželka“.
Spišské Hanušovce – pacifikál (2) - výška 36 cm; 
šírka ramien 15 cm; priemer základne 17,5 cm. 
Ukončenie ramien kríža trojlístkom s reliéfmi sym-
bolov evanjelistov. Základňa má tepaný dekor, je 
šesťkrát delená, v každom dielci je iný dekor. Na 
reverze, na ramenách sú rozety, jedna na spodku 
chýba. Nodus má tvar čaše.
Spišská Stará Ves – pacifikál (1) - výška 50,3 
cm; šírka ramien 18 cm. Striebro. Na ramenách 
umiestnené ovalné obrázky - Ukrižovaný, Ecce 
homo, Pád pod krížom, Bičovanie, Judáš boz-
ká Ježiša. V strede v spojnici ramien je email so  
sv. Terézkou z Lisieux. Na reverze sú reliéfy sym-
bolov evanjelistov. Na kríži Ukrižovaný. Profilo-
vaná noha a kužeľovitý nízky driek s cizelovaným 
ornamentom. Z hruškovitého nodusu vyrastajú tri 
liate volutovité uchá. Na kríži malý liaty korpus. 
Neskoršie venovanie z roku 1757.

Pacifikál Spišské Hanušovce (2),
averz, reverz      *F8

Symbol evanjelistu sv. Jána,
Spišské Hanušovce (2)       *F8

Pacifikál Hniezdne (3) *F8 Pacifikál Hranovnica (2)      *F8
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Levoča – pacifikál (1) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 32 cm; šírka ramien 14,5 cm. Základ-
ňa je kosoštvorcová, so zaoblenými rohmi. Na rohoch základne má tepané plas cké 
mušle. Na ramenách kríža sú pripevnené slimáky zo striebra. Nodus je hruškovitý s te-
paným dekorom. Na reverze základne je nápis: „SVMPTIBVS ECCLESIAE PAROCHIALIS 
LEVTSCHOVIENSIS FIERI R. D. ABBAS D.MARTINVS ENGLBERT ANNO 1758.“ (Na ná-
klady farského kostola v Levoči dal urobiť dôstojný pán opát Mar n Englbert r. 1758.)
Levoča – pacifikál (8) /Kostol sv. Jakuba/ - výška 44 cm; šírka ramien 21,5 cm. Základňa 
elipsovitá, zdobená tepaným plas ckým dekorom - mriežka, boltce, mušle. Na základ-
ni sú umiestnené štyri emailové obrázky: Skladanie z kríža, Pilát a veľkňaz, Zapečate-

Pacifikál Spišská Stará Ves (1), 
averz, reverz      *F8

Pacifikál Levoča 
- Kostol sv. Jakuba (1)      *F8

Nápis - Levoča - Kostol sv. Jakuba (1)      *F8
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nie hrobu, Vzkriesenie. Nodus je barokový, pod ním 
je zapnutá špirála, zakončená zvoncom akantového 
lís a. Na úpä  kríža email Kristus vystupuje do neba 
pred apoštolmi. Ramená sú ozdobené emailami: na 
vrchole kríža Getsemani, Ježiš pred Pilátom, Ježiš 
pred veľkňazom a medzi ramenami vychádzajúce 
lúče zdobené farebnými brúsenými sklami. Jedno 
sklíčko chýba. Na reverze je š tok s nápisom: „SVM-
TIBVS ECCLESIAE PAROCHIALIS LEVTCHOVIENSIS 
CVRAVIT FIERI LAVRRENDIS SIMVS D. A. D. MAR-
TINVS ENGREBERT, FECIT IOANNES SZILASSI 1758.“ 
(Na náklady farského kostola v Levoči, zaobstaral 
c hodný pán opát Mar n Englbert, zhotovil Ján Szi-
lassy 1758.)
Spišský Štvrtok – pacifikál (8) - výška 39 cm; šírka ra-
mien 19 cm; priemer základne 14 x 18 cm. Na rever-
ze základne je nápis: „Hoc pacificali factum É: pro 
v.c: Quinteo: Ord. Min. S.P:Franc:Conventvalivm 
aňo 1761.“ (Tento pacifikál bol vyhotovený pre c -
hodný spišskoštvrtocký konvent minoritov sv. otca 
Fran ška v roku 1761.) Na rozširených ramenách 
je strieborný tepaný dekor mušlí a akantu, v strede 
s rozetou ozdobenou polodrahokamami. V spojnici 
ramien sú pozlátené lúče a pripevnené zelené polo-
drahokamy. Na základni je tepaný dekor - mriežka, 
akant. Nodus je hruškovitý s dekorom.

Pacifikál Levoča 
- Kostol sv. Jakuba (8),
znak cechu a majstra
a email Getsemani     

*F8

Pacifikál Spišský Štvrtok (8)      *F8
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Kluknava – pacifikál (9) – výška 44,5 cm; základňa 14,5 x 19 cm. Na nohe rytý nápis: 
„ECCLESIAE KLVKNAVIENSIS FECIT IOANNES SZILASSY. LEVTSCHOVIAE 1770.“ (Pre kos-
tol Kluknava urobil Ján Szilassy, Levoča 1770.) Noha, driek a nodus ako na levočskom 
pacifikáli. Medailóny: sv. Katarína, Mojžiš, erb rodu Csákyovcov, sv. Ján Nepomucký. 
Na kríži liaty korpus, medzi ramenami lúče. Na koncoch ramien v cizelovanom kartušo-
vom rámovaní sú maľované medailóny: Veronika, P. Mária, sv. Ján, Maria Magdaléna.
Kluknava – pacifikál (3) - výška 27 cm; šírka 13 cm. Je po reštaurovaní, na základni 
má prázdne kartuše po chýbajúcich emailoch. Na koncoch ramien trojlístok, zdobený 
emailovými hlavami anjelov a kolkami. Pozlátený kríž aj s relikviou, na ktorej je pečať. 
Na reverze je nápis: „ab eMerICo CsákI eX VeneratIo“
    „ne haC CrVX kLVknaVIensI“
    „bVs offerVr, Vt Inserta par“
    „tICVLa saCra hono“
    „retVr. – (Ab Emerico Csáki ex venera one hac crux Klukna-

Pacifikál Kluknava (9), emaily P. Mária
a Veraikon      *F8
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viensibus offertur ut inserta par cula sacra honoretur.) (Od Imricha Csáki s úctou ten 
kríž obyvateľom Kluknavy.) 
Rokoko z roku 1772. Na averze má znaky cechu aj majstra. Od J. Szilassyho.

Vrbov – pacifikál (4) - výška 42 cm; šírka ramien 18,3 
cm; priemer základne 19 x 13,5 cm. Rokokový. Základ-
ňa i ukončenie ramien je zdobená mušlami a kartušami 
s emailovými obrázkami svätcov - na kríži: 1. M. Magda-
léna, 2. Veronika s odtlačkom Kristovej tváre, 3. P. Mária, 
4. sv. Ján apoštol. Na základni je obrazec: 1. sv. Servác 
biskup, 2. sv. Ján Nepomucký, 3. sv. Augus n - biskup so 
srdcom v ruke. Dielo J. Szilassyho. Na základni v prázd-
nej kartuši nápis: „Pacificale Ecclesiae Menhardi Villen-
sis. S.Servaty. curarum Anno 1776.“ (Pacifikál pre kostol 
sv. Serváca vo Vrbove obstarala obec r. 1776.)

Pacifikál Kluknava (3) 
nápis s erbom 
a znaky      *F8

Pacifikál Vrbov (4), emaily P. Mária a sv. J. Nepomucký     *F8
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Levoča – pacifikál (11) /Kos-
tol sv. Jakuba/ - vysoký 80 cm;  
2. pol. 18. storočia. Majetok 
bývalého gymnáziálneho kos-
tola v Levoči. Základňa je štvor-
cová, drevená, na nej osadený 
kríž. Ramená kríža zdobené 

Pacifikál Levoča (11)      *F8

Pacifikál Hrabušice (2),
relikvia sv. Kríža      *F8

Pacifikál Ba zovce (3),
bolestná P. Mária      *F8

emailom roziet a farebnými sklami. Na Ukrižovanom namiesto klincov sú farebné 
sklíčka, prebodnutý bok, zdobený červeným sklíčkom. Pripisuje sa J. Szilassymu.
Hrabušice – pacifikál (2) - výška 39 cm; šírka ramien 18,5 cm. Barokovo členitá základ-
ňa s cizelovanou ozdobou mušlí a volút. Na kríži liaty korpus, na rozšírených koncoch 
plas cké kvety s farebnými kameňmi. Rytý nápis na základni: „Ecclesiae Kaposztafal-
viensis 1778. Fecit Joannes Szilassy Leutschoviae.“ (Pre kostol v Hrabušiciach 1778 
urobil Ján Szilassy Levoča.)
Ba zovce – pacifikál (3) - výška 40,2 cm; šírka ramien 22 cm; priemer základne 13,3 
x 18 cm. Základňa predelená štyrmi pásmi, tepaný dekor akantu a mušlí, chýbajú 
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farebné brúsené sklíčka. Nodus je vázovitý. Ramená kríža rozšírené a ukončené de-
korom lastúr, ktoré sú liate, ozdobené emailovými kvetmi,  v ktorých sú osadené fa-
rebné české sklá. Ukončenie ramien kolkami. Na drieku pod Ukrižovaným je reliéf 
- Sedembolestná P. Mária. 2. pol. 18. storočia. 
Letanovce – pacifikál (2) - výška 30,3 cm; od J. Szilassyho z pol. 18. storočia. Pozláte-
né striebro, tepaný. Základňa oválna, predelená štyrmi pásmi, čo je naznačené aj na 
obrube. Tepaný dekor mušlí, akantu. Nodus je rokokový, zdobený mušľami a akan-
tom. Ukončenie ramien kríža s pripevnenými tepanými palmetami. Žiara lúčov nad 
Ukrižovaným.
Vydrník – pacifikál (4) - z roku 1800, dar biskupa Revaya, výška 32 cm; šírka ramien 
14,5 cm; základňa je elipsovitá 17 x 12,5 cm. Zdobená tepaným akantovým vlysom. 
Nodus je hruškovitý, na ňom akantový vlys. Na kríži ikona z emailu, ukončenie ramien 
trojlístok, zdobený hlavičkami anjelov. Na reverse základne nápis: „Joan. Eppus. Sce-
pus. Com. de Reva F.(ieri) F.(ecit) 1800.“ (Ján, biskup spišský, gróf Revay dal urobiť 
1800.)
Vyšné Ružbachy – pacifikál (5) - výška 34 cm; šírka ramien 11,5 cm. Pod Ukrižovaným 

Pacifikál Letanovce (2)    *F8 Pacifikál Vydrník (4)    *F8

Nápis - venovanie, Vydrník (4)    *F8

Pacifikál Vyšné Ružbachy (5)    
punc a znak majstra       *F8
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lebka so skríženými kosťami. Základňa je členená štyrmi hladkými pásmi, vytvorili sa 
štyri čas , v nich tepaný dekor s boltcom a akantom. Na averze nohy má znak cechu 
Viedeň 1818 a majstrov znak TD.
Podolínec – pacifikál (6) - výška 27,7 cm; šírka ramien 11,5 cm; základňa 13,2 cm. 
Základňa dvojvrstvová v tvare štvorca, so štyrmi pravými uhlami a štyri zaoblené stra-
ny bez dekoru. Nodus je osadený na štvorhranom drieku, sploštená guľa, ver kálne 
zdobený pásikmi a vrubovaním. Kríž s trojlistovým ukončením ramien, olemovaný 
filigránom. Na kríži Ukrižovaný. Na reverze základne text „Renovatum anno 1819.“ 
(Obnovené roku 1819.)

Hôrka – Ondrej – pacifikál (2) - strieborný, výška 25,3 
cm; šírka ramien 12,8 cm. Na základni je úzky pás akan-
tového vlysu. Ostatné bez dekoru, trojlístkové ramená 
ukončené čapíkmi. Na reverze kríža je nápis s dátumom. 
„F C G Jos: Šz:. Andrassy d.E. Sedis Superioris io Lance-

Pacifikál Podolínec (6)    *F8 Pacifikál Hôrka Ondrej (2)    *F8 Pacifikál Matejovce (1)    
punc a znak majstra       *F8

at: E: vice Cap: v: Scepusiensis Ord: Notarius 1830.“ (Dal vyhotoviť Jozef Szent An-
drássy, riadny spišský notár a podkapitán slávnej stolice X. spišských kopijníkov 1830.)
Matejovce – pacifikál (1) - strieborný, výška 31 cm; priemer okrúhlej základne je 14,2 
cm. Neskoro klasicis cký. Základňa je zdobená rytým pásikom, predeleným vrubo-
vaným pásikom, ďalšia plocha základne je s tepaným dekorom viniča. Na ramenách 
kríža sú liate hlavičky anjelikov, volút a sú ukončené mušľou. Na reverze základne je 
punc s rokom 1840 aj majstrova značka C J.
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Mlynica – pacifikál (6) 
- výška 29 cm; rozpä e
kríža 13,3 cm; základ-
ňa 12 cm. Klasicis cký, 
z 1. pol. 19. storočia. 
Mosadzný, zdobený 
tepaným dekorom ro-
ziet a vrúbkov. Základ-
ňa je okrúhla, tepaný 
dekor hroznových lis-
tov a zvislých vrubov. 
Na drieku akantový 
vlys, predelený dvo-
ma š hlymi kŕčkami, 
uprostred nodus. Na 
trojlistových rame-
nách sú umiestnené 
rozety. Nodus vázovi-
tý, zdobený pravidel-
nými vrúbkami.

Nápis - Hôrka Ondrej (2)    *F8

Pacifikál Spišský Š avnik (1)    
email Nanebovstúpenie       *F8

Pacifikál Mlynica (6)        *F8

Spišský Š avnik – pacifikál (1) - kópia z 19. st., výška 
38 cm; šírka ramien 19 cm. Ramená ukončené muš-
ľou, boltcom a akantom. Medzi ramenami lúče, pri-
krášlené bledomodrými štyrmi polodrahokamami. 
Na ramenách sú štyri emaily s výjavmi: a. Getsemani, 
b. Kristus stojí pred Pilátom, c. Kristus stojí pred veľ-
kňazom, d. Nanebovstúpenie Pána. Základňa má te-
paný dekor so štyrmi kartušami, v ktorých sú výjavy: 
a. Desatoro - kamenné tabule, b. Prebodnuté srdce 
- Tŕním omotané, c. Arma Chris , d. Kotva - symbol
nádeje. Nodus je rokokový, s dekorom.
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Podolínec – pacifikál (8) - základňa okrúhla, bez deko-
ru. Na kríži visí Ukrižovaný Ježiš, pozlátený. Zo spojníc 
ramien vychádzajú pozlátené lúče. Ukončenie ramien 
trojlístkom. Na reverze kríža v spojnici ramien je elip-
sovitá schránka – relikvia „Lignum ss.Crucis.“ (Drevo 
sv. Kríža.) Schránka je ovenčená pozlátenými lúčmi.
Letanovce – pacifikál (8) - výška 29 cm; šírka ramien 
12,6 cm. Trojlístkové zakončenie ramien, na okrúhlej 
základni tepaný dekor - ruže s listami. Na konci ramien 
sú pripevnené pozlátené štvorlístky. V spojnici ramien 
žiariace lúče, tak isto aj Ukrižovaný, sú pozlátené. Celý 
je zo striebra.
Chmelnica – pacifikál (4) - klasicis cký, zo začiatku 19. 
storočia. Strieborný, základňa zdobená dekorom ven-
cov, ovocia a ružami. Výška 36 cm; šírka ramien 15 cm.
Spišské Hanušovce – pacifikál (7) - výška 39 cm; prie-
mer nohy 14,8 cm; šírka ramien 16 cm. Uprostred Ukri-
žovaný, na ramenách averzu štyri relikvie. Na reverze 
relikvia uprostred, nečitateľné nápisy. Nodus hruškovi-

Pacifikál Podolínec (8)    *F8 Pacifikál Letanovce (8)    *F8 Pacifikál Chmelnica (4)         *F8

Pacifikál Sp. Hanušovce (7)    *F8
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tý, základňa je okrúhla. Materiál je zlia na s obsahom olova - veľmi poškodený, ošú-
chaný brúsnym papierom. Relikvia - Vericundi M. Hupertae. M.

Pacifikál Lechnica (6)       *F8 Pacifikál Veľká Lesná (6), averz a reverz       *F8

Lechnica – pacifikál (6) - výška 35cm; šírka trojlístko-
vých ramien 14 cm; priemer základne 14 cm. Postrieb-
rená meď. Na základni tepaný dekor akantu, delený 
hladkými pásikmi. Nodus je hruškovitý bez dekoru, 
pod Ukrižovaným je lebka a skrížené kos .
Veľká Lesná – pacifikál (3) - výška 36 cm; základňa 
oválna 9,5 x 15,3 cm; šírka ramien 16 cm. Na averze je 
Ukrižovaný, ramená trojlístové, zdobené rozetami, na 
nich červené české sklo. Na reverze kríža je v spojnici 
ramien relikvia, poškodená, nečitateľný nápis. Rame-
ná sú zdobené rozetami a zeleným českým sklom.
Domaňovce – pacifikál (4) - výška 35 cm; priemer nohy 
17,7 x 11,5 cm; šírka ramien 15 cm. Základňa je ovál-
na, zdobená akantovým vlysom. Nodus je hruškovitý, 
na oboch koncoch akantový vlys. Kríž je jednoduchý, 
ukončenie ramien zdobené pozláteným akantom, na 
ňom je emailová ružička.

Pacifikál Domaňovce (4)       *F8
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Iliašovce – pacifikál (3) - výška 33,5 cm; základňa ovál-
na 9,5 x 16 cm; šírka ramien 14,5 cm. Základňa bez de-
koru, nodus valcovitý. Ukončenie ramien tojlístkové, 
na nich upevnené strieborné mušle. Ramená na konci 
ukončené ozdobnou guličkou. V spojnici ramien pozlá-
tené tepané lúče. Korpus Ukrižovaného strieborný.
Podolínec – pacifikál (7) - výška 31,7 cm; základňa 
je oválna 12 x 15,2 cm. Sokel základne zdobený per-
lovcom, prerušovaný rozetami. Na ploche základne 
akantový vlys. Driek so š hlym kŕčkom, na ňom nodus 
vázovitý, zdobený rytým akantovým vlysom. Opakuje 
sa š hly kŕčok a na ňom kríž. Ukončenie ramien krí-
ža s pripevnenými odliatymi rozetami. Jedno rameno 
poškodené, bez rozety. Ukrižovaný Ježiš na kríži - po-
striebrená meď.
Spišské Bystré – pacifikál (2) - výška 29,4 cm; šírka 
ramien 13 cm. Tepaný dekor, na základni pásik lupe-
ňov a listov viniča. Ramená sú ukončené trojlístkom 
a ozdobené rozetou.
Brutovce – pacifikál (3) - výška 27,3 cm; šírka ramien 
10,3 cm; priemer základne 9,5 x 11 cm. Základňa je 
rozdelená štyrmi pásikmi. Vytvára štyri laloky s tepa-
ným dekorom. Nodus je sploštená guľa.

Pacifikál Iliašovce (3)    *F8 Pacifikál Podolínec (7)    *F8 Pacifikál Spišské Bystré (2)     *F8

Pacifikál Brutovce (3)    *F8
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Poľanovce – pacifikál (1) - výška 33,5 cm; základňa oválna 12 x 16,7 cm. Bronz. Rytý  
páskovitý ornament, nodus valcovitý s dvoma prstencami, na spodku i na vrchu. Nad 
nodusom na konzolkách pri kríži sú dve postavy - P. Mária - sv. Ján. Na konci trojlístko-
vých ramien pripevnené reliéfy symbolov evanjelistov, ukončené čapíkami.
Lendak – pacifikál (3) - strieborný, výška 32,5 cm; šírka ramien 13,5 cm; priemer zá-
kladne 12,5 cm. Na základni je pásik akantového vlysu. Nodus tvorí sploštená guľa, 
horizontálne predelený, zdobený akantovým vlysom. Ukončenie ramien trojlístkom 
so symbolmi evanjelistov - zlaté reliéfy. Na reverze koncov ramien dekor rytého akan-
tu. V spojnici ramien okrúhla kapsula s relikviou S. Jul. M.

Pacifikál Poľanovce (1)      *F8 Pacifikál Lendak (3), averz a reverz        *F8
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E. Krížiky:

Krížik Spišská Belá (5)    *F8 Krížik Vrbov (7)    *F8 Krížik Odorín (1), 
Poľanovce (2)     *F8

Spišská Belá – krížik (5) - výška 48 cm; rozpä e kríža 15 
cm; podstavec na šies ch nôžkach. Šesťuholná základňa, 
na jednotlivých stranách go cké okná ako dekor. Nodus 
je guľovitý, omotaný hadom, na päte kríža je lebka s pre-
kríženými kosťami. *(Lebka pod Kristovým krížom nie je 
odkazom na Golgotu, ale na lebku Adamovu; podľa legen-
dy bol Kristov kríž vztýčený na Adamovom hrobe, čo má 
byť spojitosť medzi prvým a druhým Adamom.) Na aver-
ze základne nápis: „Zur Erinnerung an das 50J. Priester 
Iubileum des H.H. Joh. Szamuely Consistorialrath die 
kath. Gemeinde von Sp. Belá 1887.“ (Pre spomienku 
na 50. ročné kňazské jubileum pána H. Jána Szamuely-
ho zhromaždenie katolíckeho spoločenstva v Sp. Belej 
1887.) Liata mosadz. Telo Umučeného je pozlátené, kríž 
je zdobený prelamovaným dekorom akantového vlysu.
Vrbov – krížik (7) - výška 33 cm; šírka ramien 11,6 cm; 
priemer základne 10 x 12 cm. Na ramenách umiestne-
né rozety a v nich osadené polodrahokamy.
Odorín – krížik (1) - postriebrená meď, výška 32,7 cm; 
šírka ramien 12 cm. Priemer základne 12 x 13,5 cm. 
Ukončenie ramien trojlístkové. Na spodku kríža je lebka 
a prekrížené kos . Základňa má tepaný plas cký dekor 
rokaja. (obrázok zhodný ako Poľanovce (2)) Krížik Lechnica (6)    *F8
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Lechnica – krížik (6) - výška 38 cm; šírka ramien 15 cm; priemer základne 14,5 cm. Na 
základni je dekor akantového vlysu, na konci trojlístkových ramien sú rozety a v nich 
osadené české sklo. Nodus je guľovitý.

Krížik V. Lomnica (3)     *F8 Krížik Sp. Teplica (4)     *F8 Krížik Kolačkov (5)     *F8

Krížik Sp. Hrušov (2)     *F8

Veľká Lomnica – krížik (3) - rokoko z 2. pol. 18. sto-
ročia. Striebro, zdobený tepaným páskovým ornamen-
tom a mriežkami. Výška 34 cm; šírka ramien 15,5 cm; 
priemer nohy 12 cm. Na ramenách ukončených trojlíst-
kom, ktoré sú zdobené mušľami, chýbajú farebné sklá.
Spišská Teplica – kríž (4) - výška 33,5 cm; rozpä e kríža 
17 cm; päta 18,3 cm. Ukončenie ramien ozdobené čap-
mi kužeľovitého tvaru. Bez dekoru, nodus hruškovitý.
Kolačkov – krížik (5) - základňa okrúhla, bez dekoru.
Nodus je diskovitý. Samotný kríž - všetky ramená za-
čínajú sa od spojnice rozširovať, sú zakončené špica-
tým koncom. Na ramenách je jemný rytý dekor, v širšej 
čas zatočenou krivkou. Zo spojníc ramien vychádza-
jú lúče so šupinatým dekorom. Na kríži je pripevnený 
ukrižovaný Ježiš.
Spišský Hrušov – krížik (2) - výška 32,2 cm; šírka ra-
mien 15,2 cm; priemer základne 13,5 x 12,5 cm.  Me-
dený, základňa je okrúhla, zdobená pravidelným vly-
som esiek a bodiek. Nodus je hruškovitý, hladký. Na 
konci ramien kríža chýbajú pôvodné doplnky.
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Spišské Hanušovce – krížik (8) - výška 27,5 cm; šírka ramien 11 cm. Striebro, základňa 
je okrúhla, sokel je zdobený pluzgierikami a medzi nimi ľalie. Na averze základne je 

Krížik Sp. Hanušovce (8)  *F8 Krížik Baldovce (4)  *F8 Krížik Hniezdne (4)  *F8

Krížik Chmelnica (3)  *F8

nápis: „PAX TECUM !“ Reverz s nápisom: „IN SIGNUM 
CHARITATIS DEDICANT TIBI FIDELES TUI FRATRES CON-
DISTICTUALES! 9/X 1892 – 9/X 1917.“ (V znamení lásky 
darujú Ti Tvoji bra a jedného distriktu 9/X 1892 - 9/X 
1917.) Kríž je jednoduchý, bez dekoru. Na averze má zna-
ky: Diana a majstrov znak v obdĺžnikovom stojatom od-
tlačku písmeno J.
Baldovce – krížik (4) - výška 17,2 cm; priemer základne 
6,3 cm; šírka ramien 9 cm. Bronzový, bez dekoru, na zá-
kladni kríža lebka s prekríženými kosťami. Nad korpusom 
Ukrižovaného sú tepané jemné hviezdice, tak isto aj na 
trojlístkových ramenách. Ukrižovaný má ľavú dlaň odtrh-
nutú.
Hniezdne – krížik (4) - výška 30 cm; šírka ramien 13 cm; 
na trojnožke, zdá sa, že ide o odliatok z bronzu. Ukonče-
nie ramien kríža ornamentom volút a krúžkov, v strede 
vydutý tvar vajca. 19. storočie.
Chmelnica – krížik (3) - výška 26,8 cm; šírka ramien 12 
cm. Je liaty z kovu, postriebrený. Na ramenách je dekor 
štvorlístok. Na štyroch nôžkach i na podstavci je dekor. 
Na reverze kríža je jemný odlievaný dekor. 
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Podhorany – krížik (2) - výška 43,5 cm; šírka ramien 18,5 cm. Základňa je trojnožka 
s reliéfmi: P. Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef. Ukončenie ramien kríža trojlístkom. Materiál 
je z medi, výrobok je liaty. 
Výborná – krížik (3) - ramená kríža sú ozdobené rozetou a v strede osadené červené 
sklá. Podstavec je okrúhly, má lístkový vlys, smerom k drieku je ozdobná manžeta. 
Nodus je guľovitý, v strede horizontálne predelený, zdobený vlysom listov.
Rakúsy – krížik (3) - výška 33,3 cm; šírka ramien 15 cm; priemer základne 12,5 cm. 
Na okrúhlej základni je tepaný akantový vlys. Na trojlístkových koncoch ramien sú 
umiestnené tepané rozety.

Krížik Podhorany (2)      *F8 Krížik Výborná (3)     *F8 Krížik Rakúsy (3)  *F8
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F. Relikviáre:
Podolínec – relikviár (9) - výška 28,7 cm; základňa oválna 10 x 12.4 cm; vypuklá s te-
paným dekorom, kartuše sú prázdne, rám boltcový. Nodus je vázovitý, zdobený listami 
a lastúrami. Na paneli sú dve schránky na relikvie. Dnes sú obe prázdne. Predpokladá 
sa, že väčšia slúžila ako monštrancia na Eucharis u. Schránky sú elipsovité, s tepaným 
dekorom zavinutého ornamentu.

Relikviár 
Podolínec (9)   *F8

Relikviár Sp. Sobota (5), detail relikvia sv. Jozefa
znak cechu Levoče a majstra J. Szilásy   *F8

Spišská Sobota – relikviár (5) - ako lúčovité ostenzórium - výška 39,5 cm; šírka 18 
cm; priemer päty 13,5 cm. Rokoko, z roku 1753 od J. Szilassyho. Pozlátené striebro, 
s tepaným a prelamovaným dekorom mušľových kartuší, akantu a emailových kviet-
kov vykladaných českým sklom. Relikvia sv. Jozefa. Na averze obruby je znak cechu aj 
majstra. 
Vrbov – relikviár (6) - rokoko, z roku okolo 1760, od J. Szilassyho. Pozlátené striebro, 
zdobený ôsmimi emailovými obrázkami z pašií: a. Ježiša súdia, b. Getsemani, c. bičo-
vanie, d. trním korunovanie, e. nesenie kríža, f. Kalvária, g. vstal z hrobu, h. vystúpil 
na nebesia. Rozmery – 38 x 13,8 cm. Na základni tepaný akantový vlys. Okolo schrán-
ky s relikviou sv. Kríža zdobené žaluďami a listami, pridané aj farebné sklá.
Bijacovce – relikviár (7) - výška 38,5 cm; priemer základne 12 x 15,8 cm; je to osten-
zórium. Lunulová schránka má tvar kvapky, na štyroch miestach je prerušená lastú-
rou. Veniec okolo schránky je strieborný, kvety, bobule, festóny. V schránke je kapsu-
la, v nej krížik zdobený striebornými obláčikmi. Má punc cech Pressburg - Bra slava
a znak majstra - SGM Georg Sigismus Metzner (1746 - 1772).
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Spišská Teplica – relikviár (3) sv. Kríža - výška 21,7 cm; šírka päty 9,6 cm. Odliaty 
z medi, celý ozdobený akantom. Schránka na relikviu je elipsovitá, vo vnútri je ďalšia 
pozlátená, okrúhla, s ozdobeným rámom, v ktorej je umiestnený krížik.

Relikviár Vrbov (6)   *F8 Relikviár Bijacovce (7)   *F8 Relikviár Sp. Teplica (3)   *F8

Kluknava – relikviár (2) sv. Anny - výška 18,5 cm; 
šírka 8,5 cm. Striebro, tepaný s akantom, boltcami  
a pu m. Ukončený je kráľovskou korunou, na ktorej 
je krížik. Kapsula s relikviou je oválna, okolo nej pozlá-
tené lúče. Je označený puncom bra slavského cechu 
s rokom 1775, ktorý je určený písmenom Я. Má ež 
majstrov znak Franciscus Xaverius Huber.
Vydrník – relikviár (9 a 10) sv. Šimona apoštola –  
„S. Simonis Apo.“ Dar biskupa J. Révaya. Vyrobený 
v roku 1800 v Levoči zlatníkom Danielom Szakmárym, 
z polovice 18. storočia. Výška 18 cm. Na predmete je 
monogram - DS. Schránka v podobe rámu s kreslenými 
obrysmi volút, akantových listov, mušle. Oválny otvor 
pre relikviu, strieborná schránka zdobená na rovnej 

Relikviár 
Kluknava (2)

punc,
znaky majstra   
a doplnkový

*F8
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obdĺžnikovej základni. Panel, položený na 
základni je po obvode zdobený boltcom. 
Na vrchole základne je mušľa. V strede je 
schránka s relikviou sv. Šimona apoštola. 
Druhý relikviár má rovnakú schránku, len 
inú relikviu „Ex Calum D.N.I.C.“ (Z plátna 
Pána nášho Ježiša Krista.) Nemá znak ce-
chu a majstra.
Ľubica – Dva relikviáre (7 a 8) - V nesko-
robarokových schránkach z konca 18. 
storočia relikvie sv. Florián a sv. Stani-
slav. Pozlátená meď, zdobená tepaným 
akantom, zvoncami, sera nskymi hlavič-
kami. Rozmery: 40 x 16 cm.

Spišská Belá – relikviár (13) - sv. Valen-
n, - výška 26 cm; šírka 15 cm. Základ-

ňa kosoštvorcová, jedna strana 9,5 cm; 
kratšia 4,5 cm, rozdelená na 4 laloky 
zdobené tepaným strieborným dekorom 
anjelských hláv a ovocie s kvetmi. Nodus 

Relikviár Vydrník (10), detail schránky relikvie,
znaky majstra a rýdzos      *F8

Relikviár Ľubica (7 a 8)      *F8
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je vázovitý, tvorený šies mi vypuklými slzami. Panel tvoria tri vrstvy: 1. vrstva je so 
striebornými lúčmi, 2. vrstva má pozlátené lúče, 3. vrstvu tvorí strieborný dekor akan-
tu, boltcov, rozety a mušľa. Okrúhla sklenená schránka s relikviou sv. Valen na. „EX 
OSSIBUS S.VALENTIN PRESB MART“ (Z kos sv. Valen na, kňaza, mučeníka.)

Relikvia sv. Florián a relikvia sv. Stanislav, Ľubica (7 a 8)      *F8

Kežmarok – relikviár (6) - predtým to bola 
monštrancia – Je z farnos Stráne pod Tat-
rami. Je v ňom umiestená relikvia „S.PHI-
LIPPI. JACOBI.m.A.“ Výška 34 cm; šírka 16 
cm; základňa obdĺžniková 14 x 10,5 cm. 
Základňa je elipsovitá, prerušená štyrmi 

Relikviár Spišská Belá (13), 
detail schránky sv. Valen n     *F8
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užšími pásikmi, zdobenými lupeňmi. Zostávajúce 
plochy na základni sú zdobené tepaným plas ckým 
boltcovým ornamentom. Nodus je vázovitý, zdo-
bený tepaným vzorom boltca a akantu. Základná 
vrstva korpusu je lúčovitá, pozlátená, 2. vrstva je 
strieborná, na vrchole baldachýn. Po ploche pane-
lu sú rozmiestnené farebné brúsené sklá. Okolo lu-
nulovej schránky sú dva reliéfy dvojice anjelských 
hlavičiek. Celý relikviár je ukončený krížom, s lúč-
mi vychádzajúcimi zo spojníc ramien. Na spojnici 
ramien je strieborná rozeta so sklom. Kombinácia 
zlata a striebra, osadené polodrahokamy.
Chmelnica – relikviár (2) - sv. kríža a sv. Ondreja 
apoštola. „S.Andrea Ap“ Výš-
ka 41,5 cm. Noha šesťlaločná, 
priemer 17,5 cm. Korpus 
i celé ostensórium je odliate 
z mosadze. Na lalokoch sú 
výjavy: a. Ecce homo, b. sv. 
Ján apoštol, c. sv. Pavol apoš-
tol, d. sv. Bartolomej apoštol, 
e. sv. Peter apoštol, f. Panna 
Mária.

Relikviár Kežmarok (6), detail schránky 
relikvií sv. Jakuba a sv. Filipa      *F8

Relikviár Chmelnica (2), detail 
muž boles      *F8
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Spišský Štvrtok – relikviár (6) - v tvare ostensó-
ria, výška 32,3 cm; základňa 9,6 x 13,4 cm. Okolo 
schránky pozlátený rokajový veniec zdobený po-
lodrahokamami. Pod ním ďalšia vrstva strieborná, 
s tepaným dekorom boltcov a rokajom, zdobená 
polodrahokamami. Ukončený je krížom s polodra-
hokamami. V oválnej schránke - kapsule je relikvia 
s nápisom: DE.S.(an ) CRVCE D.(omini) N.(ostri) J.(e-
su) C.(risto). (Zo sv. Kríža nášho Pána Ježiša Krista.)
Kolačkov – relikviár (4) - sv. Jána Nepomuckého, 
základňa okrúhla, na sokli tepaný dekor akanto-
vého vlysu. Základňa ukončená prstencom s de-
korom. Driek kuželovitý. Panel má základnú vrstvu 
lúčovitú, ukončenú guľou, v ktorej je osadený rov-

Relikviár Štrba (2)
detail sv. J. Nepomucký      *F8

Relikviár Sp. Štvrtok (6)  *F8 Relikviár Kolačkov (4)  *F8

nomerný krížik. Druhá vrstva je striebro s rytým jednoduchým ornamentom boltcov, 
na vrchole akant. Veniec okolo elipsovitej schránky, pozlátený s akantovým vlysom. 
Relikvia S. JOANNES NEP. M.
Štrba – relikviár (2) - sv. Jána Nepomuckého (S.I.NEPOM) - výška 26 cm; priemer 
základne 9,8 x 12,6 cm. Základňa je oválna, na nej tepaný dekor, pozlátené striebro. 
Nodus vázovitý, s dekorom ruže vpredu i vzadu. Ostenzórium a schránka na relikviu 
sú oválne, okolo široký lupeňovitý pozlátený rám. Lúčovitý typ, ktorý vytvára koso-
štvorec, na lúčoch sú umiestnené brúsené farebné sklá.



355

Ľubica – relikviár (9) – Je to relikviár z mno-
hými ostatkami svätých:
1. sv. Fran šek Saleský    
2.sv. Fran ška Rímska   
3. sv. Venant z Camarina   
4.sv. Blažej     
6. sv. ....     
7. sv. Alexij z Edesy –vyznávač  
8.sv. Rochus     
9. sv. Filip Neri    
10. sv. Alžbeta    
11. sv. Peter...    
12. sv. Katarína    
13. sv. Margita    
14.sv. Uršula     
15. sv. Vít     
16. sv. Ján Krs teľ...   
17. sv. Karol Boromejský   
18. sv. sv. Ján Kapistranský  
19. sv. Hyacint    
20. sv. Ján z Boha    
21. sv. M. Terézia panna 
22. Drevo sv. Kríža
23. sv. Cecília – panna a mučenica
24. --- prázdne
25. sv. Magdaléna
26. sv. ....
27. sv. Fune S. Felu...?
28. sv. Fran šek de Pau
29. sv. Ján aC ?
30. sv. Klára – panna
31. sv. Katarína Sienska
32. sv. Ignác vyznávač
33.sv. Fran šek Xaverský – vyznávač
34. sv. Fran šek Borgia 
35. sv. ..ud.Czona?
36. sv. Agnesa - mučenica
37. sv. Agáta – mučenica
38. sv. Apolónia – mučenica
39. sv. Pasqual
40. sv. Andr. Avel
41. sv. Pius V.
Brutovce – relikviár (6) sv. Vavrinca - S. Lau-
ren i. Lev. M. - výška 16,2 cm; priemer zá-
kladne 5,5 cm; priemer korpusu 8 cm.
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G. Kadidlá a ostatné predmety:
Spišská Sobota – kadidlo (4) - výška 20 cm; šírka 8,5 cm. Barok, z 18. storočia, od J. 
Szilassyho. Postriebrená mosadz, zdobená tepaným dekorom. Po bokoch polopostavy 
anjelikov, na ktorých sú držadlá pre re azky. Na averze nohy je punc. Navikula – ba-
roková, z 18. storočia, od J. Szilassyho, strieborná, zdobená tepaným dekorom mušle.

Podolínec – kadidlo (10) - výška 24,5 
cm; bez vrchnáka 11,5 cm; priemer 
kupy 12,5 cm; základňa 11 cm. Tepané 
striebro. Na základni tepaný akantový 
vlys, nádoba na oheň zdobená jem-
ným tepaným akantom. Vrchnák má 
pás prelamovaného ornamentu kve-
tov, nad ním v zúženom hrdle sú otvory 
pre unikajúci dym. Držadlo napojené 
re azkami na nádobu je zdobené te-
paným akantovým vlysom. (Pravdepo-
dobne 18. storočie.)
Podolínec – kadidlo (11) - výška 21 cm; 
bez vrchnáka 9,5 cm. Priemer kupy 12,6 
cm; priemer základne 8 cm. Tepané 
striebro. Na nádobe s ohňom plas cky
tepaný akant, ukončený hladkým pási-
kom. Vrchnák začína hladkým pásikom 
a nasleduje bohato prelamovaný te-
paný dekor akantu. V zúženom strede 
prerušený hladkým pásikom a ukonče-
ný tepaným prelamovaným akantom. Kadidlo Podolínec (10)      *F8

Kadidlo 
Sp. Sobota (4)

znak cechu
a majstra      *F8
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Držadlo s tepaným plas ckým 
akantom. Azda rovnaké obdobie, 
ako predchádzajúce, možno o nie-
čo staršie.
Levoča – kadidlo (13) /Kostol sv. 
Jakuba/ - výška 21,5 cm. Tepané 
striebro, spodná časť má úchyt-
ky na re azky v podobe anjelov. 
Vrchnák prelamovaný dekor – rast-
linný mo v. Držiak veľmi poškode-
ný. Dielo majstra Stephanus No-
voszády, majstrov znak SN, cech 
Levoča.*(Literatúra: Köszeghy E. 
Merkzeichen der Goldsmiede Un-
garns vom Mi elalter bis 1867 Nr
- 1183.) (Majster pracoval v 17. 
stor.)
Levoča – kadidlo (15) /Kostol sv. Ja-
kuba/ - výška 12 cm; výška s vrch-
nákom 24 cm. Tepané striebro 
s plas ckým ornamentom. Vrch-
nák má pekný prelamovaný orna-
ment akantu a rozety. Kŕčok iba 
s otvormi krúžkov a kosoštvorcov, 
hlavica opäť prelamovaný orna-
ment akantu. Držiak má tepaný 
dekor mušlí. Navikula má rovna-
ký tepaný ornament ako základná 
nádoba kadidla. Na reverze je ná-
pis: „ORD: MIN: S: F:CONVENTVA-
LIUM CO Y: Leutshov. Ad: S.Spiri-
tu. 1749.“ (Rehoľa minoritov sv. 
Fran ška konventuálov ... : Levoča. 
Od sv. Ducha 1749.) Dielo majstra 
J. Szilassiho, patrí to minoritom.
Spišské Bystré – kadidlo (10) - výš-
ka s vrchnákom 22,3 cm. Je to ma-
ličká kadidelnica, ako užívajú gréc-
kokatolíci, na jednu ruku. K nej 
patrí aj navikula.
Veľká Lomnica – kadidelnica (4) 
- klasicis cká, zo začiatku 19. sto-

Kadidlo Podolínec (11)      *F8

Kadidlo Levoča (13)      *F8

Kadidlo Levoča (15)      *F8
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ročia. Mosadzná, zdobená tepaný-
mi lístkami a čiarkami. Výška 24 cm; 
priemer podstaty 7,5 cm. 
Dravce – kadidlo (1) - výška 30 cm. 
Tepaná meď z roku 1834. Na vrch-
náku tepaný dekor – prichytené dve 
anjelské hlavy.
Spišské Vlachy – kadidelnica (8) - 
výška nádoby 25,5 cm; priemer ná-
dobky 11 cm; priemer základne 9,2 
cm. Baroková, z 18. storočia. Základ-
ňa je kruhová, s plochým hladkým 
lemom, prechádza do vzdutého pásu 
členeného žliabkami na šesť čas . 
Plochy medzi nimi sú dekorované 
akantom. Na zaškrtený kŕčok je na-
sadená baňatá nádoba v tvare kupy, 
členená na šesť čas  žliabkom, pri-
čom jednotlivé plochy medzi nimi 
sú dekorované plas ckými rokajový-
mi rozvilinami. Perforovaný vrchnák 
s dekorom akantových rozvilín, na 
obvode má očká pre re azky.

Kadidlo Spišské Bystré (10)      *F8

Kadidlo Veľká Lomnica (4)      *F8

Kadidlo Dravce (1)      *F8 Kadidlo Spišské Vlachy (8)      *F8
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Vojňany – kadidlo (2) 
- bronzové, na základ-
ni tepaný akantový 
vlys, na vrchnáku pre-
lamovaný akant, na 
držiaku akantový vlys. 
Navikula má na zá-
kladni akantový vlys.

Kadidlo Vojňany (8)    *F8
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24  Zhodnotenie  
V Biblii, nazývanej ež „Kniha kníh“, nájdeme krásne vyjadrenia na oslavu Boha, 

žalmy sú toho dôkazom: “Oslavujte Pána všetky národy,... Spievajte Pánovi novú pie-
seň, a volajte mu na slávu... Chváľ, duša moja, Pána... Budem ťa Pane, oslavovať kaž-
dý deň... Najlepší majstri a umelci svojimi prácami napĺňali túto ideu, preto najkrajšie 
predmety, umelecké diela, vychádzajúce z ich rúk smerovali do katedrál, pútnických 
svätýň aj do malých dedinských kostolíkov. Cirkevná vrchnosť, pápeži, biskupi i kňazi 
v spojení s veriacimi na tento cieľ neváhali obetovať veľké sumy peňazí, len aby kos-
tol – dom Boží - bol skutočnou oslavou Božieho majestátu. V knihe Zjavenia: „Hľa, 
Boží stánok je medzi ľuďmi.“ (Zjv. 21,3) Každý chrám, nezáleží na tom, či ide o kated-
rálu, alebo maličký dedinský kostolík, je odrazom tejto biblickej vízie. Je miestom, kde 
ľudia prichádzajú v radostných udalos ach života alebo bolestných a ťažkých, aby sa 
podelili o svoju radosť, poďakovali za všetky dobrodenia alebo načerpali nových síl, 
odvahy boriť sa so životom aj ďalej. 

Pre slncové či lúčovité monštrancie sú kľúčovými slová: „Tam hore vybudoval stan 
pre slnko“ (ž. 19,6). Vo svetle týchto úryvkov môžeme monštrancie označovať ako 
„nebeský Jeruzalem, svätyňu Kristovho hrobu, trón Boha alebo Archu Nového zákona. 
Vnímať liturgické predmety máme nie iba po umeleckej stránke, ale aj z náboženské-
ho hľadiska. Osobitne monštrancie symbolizujú viditeľný trón a príbytok neviditeľné-
ho Boha, ukrytý pod podstatou bielej hos e.

Predstavujeme iba časť chrámových pokladov z regiónu Spiša. Konštatujeme, že 
s pamiatkami sú úzko spojené isté osoby aj udalos , niekedy priaznivé, inokedy ne-
priaznivé, ktoré sa v priebehu storočí odohrali azda všade vo svete. Na Slovensku sa 
zbierky klenotníc biskups ev a kapitúl rozrastali dedičstvami biskupov, prepoštov či 
kanonikov, ale i darmi svetských osobnos . Začiatkom 16. storočia sa však začalo vy-
vlastňovanie cirkevných cennos  na vojnové účely. Biskupi, prepoš , predstavení kláš-
torov dostali od kráľa Ferdinanda I. roku 1526 príkaz, aby odovzdali zlaté a strieborné 
liturgické predmety, ktoré sa mali roztaviť a použiť na razenie mincí, lebo kráľovská 
pokladnica ich potrebovala na vyplácanie žoldu pre vojsko bojujúce pro  Turkom.  
V bývalom Uhorsku väčšina biskups ev, kláštorov alebo prepošs ev týmto kráľov-
ským výnosom razom schudobnela. Mnohé cennos sa stra li pri neprehľadných 
transakciách prenášaním pokladov na bezpečnejšie miesta a ež rozkrádaním.

Územie dnešného Slovenska bolo trochu bokom od bezprostredných tureckých 
nájazdov a ich priameho ohrozenia, preto sa tu sťahovali predstavitelia vyššej vrstvy 
aj kléru a s nimi aj chrámové poklady z území, ktoré opus li. Zlomok sa podarilo za-
chovať dodnes, najviac v nitrianskom biskupstve.

V Nitre ďalšiu časť stredovekého chrámového pokladu zabavil po smr biskupa
Štefana II. Podmaniczkého (1505 - 1530) pre vojnové účely Hans Katzianer, vojvoda 
Ferdinanda I. Biskupstvo bolo na krátko sekularizované, zverené kapitánovi Valen-

novi Törökovi. Po ňom získal do zálohu nitrianske biskupské panstvo kráľovský 
pokladník Alexius Thurzo, ktorý ho prepus l synovcovi, biskupovi Fran škovi. V zá-
ujme zachovania rodu však Fran šek Thurzo zanechal biskupský úrad, obrá l sa na 
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protestantskú vieru a oženil sa s Barborou Kostkovou. Odniesol si i zvyšok stredo-
vekého chrámového pokladu.

Kráľ Ferdinand I. vymenoval biskupa Veszprému Pavla (Abstemia) Bornemiszu za 
biskupa Alby Julie (1553 - 1556). Náboženské nepokoje prinú li Pavla Bornemiszu
k odchodu. Dožil v Nitre v hodnos administrátora biskupstva.

Pavol Bornemisza z miest svojich skorších pôsobísk zachoval vzácne predmety, iné 
odkúpil od svetských osobnos . Vo svojom testamente ich starostlivo rozdelil medzi 
dedičov a cirkev. Veszprémskemu biskupstvu odkázal mnohé cenné predmety, medzi 
inými aj dve infuly - berly. Jedna z nich sa zachovala dodnes v biskupskej klenotnici 
v Györi. Množstvo predmetov zanechal aj katedrále v Albe Julii, pokiaľ by sa opäť 
dostala do správy katolíkov. Z tohto odkazu sa v Nitre zachoval kalich vykladaný an-

ckými mincami, ktorým obdaroval kapitulu Alby Julie kanonik Udalricus Custos de 
Buda.

Pavol Bornemisza, už ako administrátor nitrianskeho biskupstva, kúpil dva kali-
chy, jeden v dvoch čas ach, od generála fran škánov - Emericusa de Theys. Z testa-
mentu Pavla Bornemiszu vysvitá aj mo vácia tohto skutku: „Pozorne som preskúmal 
ponúknuté dve čas kalicha a s prekvapením videl, že ho zdobia erby troch starých 
uhorských rodov. A hoci som nemal priveľa peňazí, nemohol som sa rozlúčiť s týmto 
nevšedným majstrovským dielom, a tak som ho kúpil po tom, ako som ho dal ohod-
no ť šikovným majstrom.“ Objednal mu nový nodus a vynovený zanechal nitrianske-
mu biskupstvu.

Nástupcovia Pavla Bornemiszu ďalej zveľaďovali poklad, do napoleonských vojen 
obsahoval nitriansky inventár mitru po Fran škovi Fejérkövym. Jeho kalich sa zacho-
val dodnes, ako aj mimoriadne výpravný kalich Fran ška Forgáča.

Pred útokom vojsk Juraja Bocskaiho vzácnejšie predmety ukryla nitrianska kapitu-
la vo Viedni. Po zažehnaní nebezpečenstva poklad vrá li do rúk biskupa Fran ška For-
gáča (1605). Nitriansky chrámový poklad zachránila kapitula ešte niekoľkokrát úscho-
vou v Pannonhalme, Györi, vo Viedni či v Ostrihome. Je to jediný chrámový poklad, 
ktorého osudy i diela konkrétne poznáme.366

Na záver, keď sme každú spomenutú pamiatku mali v rukách a zblízka sa mohli na 
ňu pozerať, neraz sme mali zmiešané pocity. Nadšenie pre krásu a majstrovstvo dáv-
nych zlatníkov vystriedal smútok z toho, že mnohé liturgické predmety sú v žalostnom 
stave, chýbajú ozdobné fragmenty, sú pokrivené, otlčené a znečistené. Chýbajú pri-
merané púzdra, nestačí umelecké dielo iba zabaliť do plátna alebo dokonca uskladniť 
aj bez neho. Na pamiatkach niekedy vidieť stopy po čis acich prostriedkoch, ktoré 
v priebehu rokov oxidovali, prebehli rôzne chemické procesy, ktoré dnes bude veľmi 
ťažko odstraňovať.

Predstavené liturgické predmety sú dokumentom dávnej aj nedávnej minulos ,
umeleckého remesla, zlatníckych stredísk a zlatníkov. Umožňujú nám poznať zlatní-
kov, pracujúcich v rôznych obdobiach. Na mnohých predmetoch sú znaky, punce maj-
stra, aj daného cechu. Tak sa dá nielen zmapovať činnosť zlatníkov, ale aj vyhodno ť, 
aká bola daná doba - priaznivá, hospodársky solventná alebo náboženský zapálená 
pre Božiu oslavu. Obdobie reformácie zabrzdilo rozvoj umeleckého remesla, uplatňo-
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vali sa jeho zjednodušené formy a postupne nastala stagnácia a úpadok zlatníckeho 
remesla. Rekatolizácia, zvlášť na Spiši, vďaka ohromnej vitalite a produk vite dielne
majstra Jána Szilassyho zaplnila klenotnícky fond jednotlivých kostolov. Dnes sú práce 
tohto zlatníka dominantné a patria medzi najväčšie skvosty liturgického vybavenia 
kostolov v našej diecéze.

Na začiatku i počas návštev vo farských kostoloch, keď sme si chceli pozrieť a odfo-
ť dané pamiatky, sme sa veľmi často stretávali s komentárom či poznámkami: „Načo 

to robíte? Nebude to dobrý návod pre zlodejov? Nie, aby ste nám poslali zlodejov!...“ 
Na toto vôbec nemyslíme, pred zlodejmi je ťažké chrániť klenoty. Ľudová múdrosť 
vraví - pred zlodejom nieto zámku. Aj najslávnejšie a nedobytné trezory boli otvorené 
a vykradnuté. Chceme iba prezentovať krásu a majstrovstvo našich majstrov minulos
a veľmi sa tešíme z každej vzácnej pamiatky, ktorá sa dodnes zachovala. Samozrejme, 
ešte viac sa tešíme, ak je pamiatka vo výbornom, nepoškodenom stave. V priebehu 
zhromažďovania materiálov o historických liturgických predmetoch sa dá konštato-
vať, že žiaľ, niektoré predmety podľa zoznamu: „Pamiatky – Východoslovenského 
kraja v štátnych zoznamoch“, vydané r. 1969, dnes už na farských úradoch neexistujú. 
Dôvodom bola krádež alebo sa jednoducho bez vysvetlenia stra li a neexistujú o nich 
ani písomné záznamy.

V priebehu storočí boli na území dnešného Slovenska rôzne zmeny poli ckého, 
náboženského či vojnového charakteru, ktoré sa stali dobrou príležitosťou na odsun 
pamiatok z našich klenotníc, chrámov i štátnych či cirkevných múzeí a vtedy nastali 
aj  zmeny vlastníka, presnejšie nadobúdateľa.

Už pápež Gregor Veľký (540 - 604) sa vyjadril: „Obrazy (vtedy najmä na oltároch) 
sú bibliou chudobných - všetkých, čo nevedia čítať.“ Preto ich treba chrániť a mať 
v úcte. Našim predkom záležalo na národných kultúrnych pamiatkach a ich ochrane.

Básnik Eliáš Láni, ktorý žil u grófa Juraja Thurzu v Bytčianskom zámku, už roku 
1595 v spise Scutum liberta s in usu... bojoval za zachovanie vzácnych umeleckých 
pamiatok. Najhorlivejší stúpenci kalvinizmu to ž chceli odstrániť v kostole v Bardejo-
ve go cké obrazy a sochy, ktorý získali po katolíkoch.367

Náboženské reformy, či už išlo o zmenu vyznania, alebo v samotnej katolíckej 
cirkvi, sa nie vždy konali s úctou k tradícii a horlivci vo svojom zápale pre zmenu a  
nový smer narobili veľké, nenávratné škody. V čase reformácie a rekatolizácie ideolo-
gický zápas prerástol do krvavého zápolenia, v ktorom víťaziace vojská jednej i druhej 
strany neváhali zasahovať zbraňami aj pro predstaviteľom sváriacich sa cirkví a eto
si navzájom zaberali kostoly a neraz ničili ich vnútorné zariadenie.

Drobní zlodeji, ktorí šli za vidinou veľkého zisku, obyčajne napáchali dosť veľké 
škody, keď pamiatky zničili a zahodili, pretože nevedeli ohodno ť cenu kradnutých 
predmetov a nedokázali ich speňažiť. Boli aj takí, čo kradli na objednávku pre prie-
kupníkov, pre ktorých to bola vítaná príležitosť, ako sa dostať k vzácnym pamiatkam. 
Krádeže sa v poslednom čase, žiaľ, stávajú akýmsi „folklórom“, kradne sa na všetkých 
úrovniach a v každej oblas .

V časopise Pamiatky a múzeá 2/94 s. 46 je správa: Krádež storočia.
V predvečer Medzinárodného dňa múzeí - 17. mája 1993 pos hla Stredosloven-
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ské múzeum v Banskej Bystrici nečakaná pohroma, aká nemá v jeho histórii obdobu. 
Poverení pracovníci pri pravidelnej kontrole depozitára v hradnom areáli zis li, že do 
objektu vnikli nepovolané osoby. Cieľavedome sa vlámali na prvé poschodie, kde nási-
lím vylomili dvere a vypáčili ohňovzdornú trezorovú skriňu. Zamerali sa predovšetkým 
na odcudzenie zlatých, pozlátených a strieborných predmetov, ako aj na zbrane a ka-
zety. Podarilo sa im ukradnúť 410 kusov zbierkových predmetov obrovskej historickej 
hodnoty. Zrejme vopred premyslenej a dobre pripravenej krádeži padli za obeť naj-
mä zlaté mince, zlaté a pozlátené pamätné medaily, zlaté štýlové náušnice, prstene, 
náramky, náhrdelníky a brošne, strieborné pudrenky a taba erky, gombíky a lyžičky, 
ale aj mosadzné peča dlá, súpravy ozdôb k uhorským šľach ckým odevom, pušky... 
Najväčšiu historickú škodu predstavovalo odcudzenie jedinečného pozláteného strie-
borného pokála banskobystrického 
richtára Jozefa Glabitsa z roku 1835 
od zlatníka Samuela Libaya.

Po dobrej a rýchlej spoluprá-
ci banskobystrických kriminalistov 
a ich pražských kolegov z odboru 
umeleckých predmetov sa dosta-
vil neočakávaný úspech. Po ôsmich 
mesiacoch sa vrá lo do Stredoslo-
venského múzea 217 evidovaných 
predmetov, medzi nimi aj vzácny 
pokál richtára Glabitsa a kalich 
z pozláteného striebra. (O 193 ku-
soch zbierkových predmetov sa už 
nepíše, zmizli ...)

O odsune, či zmene lokality, ale-
bo strate umeleckých liturgických 
predmetov máme niekoľko zázna-
mov:

Spišský biskup Juraj Čáska In: Ča-
sopis Kapitula č. 5/2015 s. 20 – uve-
rejnil portrét spišského biskupa Ju-
raja Čásku „(Georgius Császka 1874 
- 1891), narodeného v Nitrianskej 
Strede. Bol vychovávaný v sloven-
skom duchu a za jeho maďarčinu 
poznačenú slovenčinou ho nazývali 
Cicero v slovenskom vydaní. Biskup 
J. Čáska bol veľkým mecénom vied 
a umení. Zhromaždil vzácnu zbierku 
umeleckých predmetov a inkuná-
bulov (prvotlače spred 1500 roku). 

Relikviár sv. Vojtecha
Kalocza - Maďarsko      *F1
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Časť týchto zhromaždených umeleckých diel zo Spiša si biskup J. Čáska vzal do svojho 
nového pôsobiska v Kaloczi. Dnes sú súčasťou Kaločského arcibiskupského múzea.“ 
Pri návšteve spomenutého arcibiskupského múzea sme sa stretli iba s niekoľkými ar-
tefaktami. Ostatné sú buď v depozite, alebo v samotnej katedrále, kam sme sa už 
nedostali. Pri obhliadke kostolov na Spiši sme sa stretli s liturgickými predmetmi, 
na ktorých bol nápis, vyjadrujúci reštaurovanie a zaplatenie biskupom J. Čáskom. To 
len potvrdzuje, že bol milovníkom umenia a chcel zachrániť pred zničením liturgické 
predmety.

Maďarský šľach c Alexander Párvy (1848 - 1919), od roku 1904 spišský biskup, 
ochudobnil svoju diecézu o množstvo umeleckých diel a pamiatok. Dňa 29. júla 1926 
Slovenský denník uverejnil o ňom eto slová: „Na vylákaní umeleckých a historických 
pamiatok sa veľmi činne zúčastnil bývalý spišský biskup Alexander Párvy, ktorý dal 
odviezť cenné obrazy a iné pamä hodnos nielen z Kapituly, ale aj zo všetkých fár 
a kostolov svojej diecézy...“368

Historička umenia Ingrid Ciulisová napísala: „Značná časť diel nemaďarskej pro-
veniencie bola na územie dnešného Maďarska prevezená v rámci cirkevných väzieb 
ako cirkevný majetok. Za asistencie tých cirkevných predstaviteľov, ktorí po rakúsko 
- maďarskom vyrovnaní roku 1867 vykonávali svoje pastoračné poslanie s ohľa-
dom na uhorskou vládou proklamovanú ideu jednotného maďarského národa.“

Vysokí cirkevní predstavitelia duchovenstva boli po celú druhú polovicu 19. sto-
ročia takmer výlučne maďarskej národnos . A v tomto zmysle poplatní nacionálne 
orientovanej ideológii uhorskej vlády. Otázky vnútrocirkevného života, kam patril 
napríklad aj presun kostolného mobiliáru, ale aj ďalších umeleckých pamiatok vy-
hotovených pre kultový účel, sa preto riešili dôsledne so zreteľom na štátom nekom-
promisne presadzovanú maďarizáciu. Tak sa napríklad viacero cenných umeleckých 
pamiatok, pôvodne vyhotovených pre kostoly Slovenska a tu aj stáročia umiestnených, 
dostalo za asistencie ostrihomského arcibiskupa a ostrihomskej kapituly v minulom 
storočí do zbierok Kresťanského múzea v Ostrihome. (Myslí sa na ThDr. Jána Černo-
cha (Janos Csernoch), pochádzajúceho zo Skalice, ktorý sa stal arcibiskupom a prí-
masom Uhorska (1852 - 1927). Bol vysvätený za kňaza v roku 1874, biskupom sa stal  
v 1908, menovaný za kardinála v roku 1914. Pochovaný je v katedrále v Ostrihome.369

Po páde monarchie Budapešť nijaké iné múzeum nevykradla tak kruto ako košic-
ké. Ukoris la tam aj zbierky Imricha Henszlmanna. Imrich Henszlmann (1813 - 1888)
stál pri zrode prvých uhorských zákonov o ochrane umeleckých diel, pamiatok a sta-
rožitnos . Bol iniciátorom založenia múzea v Košiciach.

Záujem Maďarov o Košice neprestal, ale ešte vzrástol po 21. marci 1919, keď moc 
v Budapeš uchopili (so sociálnymi demokratmi) komunis na čele s Bélom Kunom. 
Po 16. júni 1919 maďarskí súdruhovia demontovali fabriky aj v Košiciach a odvážali ich 
do Maďarska. Rekvirovali všetko, čo sa dalo a malo nejakú hodnotu. Slovensko okráda-
la Budapešť aj v roku 1919, už to neboli baróni a grófi, ale ich nepriatelia – komunis .

Elemír Köszeghy - Winkler sa narodil v Ružomberku (1882 - 1954). Bol riaditeľom 
Hornouhorského múzea v Košiciach, v decembri 1918 rozkázal naložiť do nákladných 
vagónov najcennejšie exponáty múzea - predstavovali až tri štvr ny zbierok. Napriek
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tomu, čo mal na svedomí v Košiciach, po rozpade monarchie v rokoch 1919 - 1923 
si pokojne žil v Tatranskej Polianke, potom sa stal kustódom v Spišskom múzeu a ta-
jomníkom Spišskej historickej spoločnos (Spišského dejepisného spolku) v Levoči. 
O niekoľko rokov ušiel do Magyarországu. V Budapeš nezabudli na jeho „zásluhy“ 
a hneď ho vymenovali za riaditeľa tamojšieho Iparmuvésze múzea, kde už vtedy 
dávno vystavovali ním odcudzené artefakty zo Slovenska, nielen go cké diela, ale aj 
mnohé umeleckoremeselné práce, zlatnícke skvosty, cenný nábytok, vzácne tex lie 
a výšivky...370

Pozrime sa kri ckým pohľadom aj do vlastných radov – kňazi, správcovia farnos ,
majú vo svojej náplni samozrejme starať sa o spásu nesmrteľných duší, ale nemôžu 
negovať ani hmotné hodnoty jednotlivých farnos . Keď začnú byť niektoré liturgické 
predmety ošúchané, opotrebované, prestanú ich používať. Kňaz ich vyradí z kultovej 
prevádzky: putujú do „šuflíkov“ alebo do skríň, či na police. Takto sme prišli o viaceré 
práce. Veľa zla narobila vojna. Kňazi dali mnohé predmety do úschovy cirkevníkom. 
Stalo sa, že farár zomrel alebo zabudol, komu ich zveril, pomreli i ľudia, ktorí so sebou 
vzali tajomstvo skrýše. Aj pri rozpustení reholí, keď sa kláštory zrušili a rehoľníci boli 
prinútení opus ť kláštory, sa postrácalo veľké bohatstvo vzácnych pamiatok a zničili 
obrovské knižné fondy. Majetok zobrali do likvidácie bezpečnostné orgány alebo ná-
rodné výbory... Vtedy sa nepostupovalo vždy dosť citlivo a kultúrne. V istom úrade 
v jednom slovenskom meste používali zlaté liturgické misky namiesto popolníkov... 
(Ľudmila Hromadová - historička umenia.)371

O košickej katedrále sa píše aj v publikácii z roku 2000 pod názvom Dóm sv. Alžbe-
ty v Košiciach. Obsahuje aj tento stručný text:

V katedrále mala košická kapitula svoj chrámový poklad, v bežnom používaní sa 
miešal s majetkom katedrály (kapitulné kalichy, cibóriá, monštrancie, liturgické kni-
hy...) Dnešný chrámový poklad je len zvyškom kedysi rozsiahleho a chýrneho pokladu, 
ktorý sa naposledy zmenšil za maďarskej okupácie Košíc, keď z 10. na 11. júla 1939 
z Dómu ukradli jedenásť klenotov nevyčísliteľnej ceny. Až dodnes sú nezvestné...

Veľká lúpež a ničenie vzácnych predmetov sa odohrala po roku 1948, keď sa moci 
ujali komunis , ktorí v prvej vlne likvidácie kláštorov a reholí barbarsky zničili plné 
kláštorné knižnice vzácnych kníh a písomných dokumentov. V rokoch 50- ch, keď za-
čali zatvárať do väzenia a konať vykonštruované súdne procesy s biskupmi a kňazmi, 
sa nejedna uvoľnená farnosť stala terčom záujmu národných výborov, ktoré vyprázd-
nené fary obsadzovali nájomníkmi. Pokiaľ sa na farách nachádzali vzácnos , jedno-
ducho sa stra li alebo zničili. Dnes už nik nezis  ani nevyčísli, aké veľké kultúrnoume-
lecké škody sa napáchali.

Týmto záverom by sme chceli odpovedať na všetky námietky, prečo sme sa pus li
do tejto témy. Naše neúplné zistenia nie sú, aj vzhľadom na nemožnosť prístupu na 
všetky potrebné miesta, povzbudivé. Pamiatky, možno ich nazvať cirkevné klenoty, 
si zasluhujú starostlivosť z dvoch dôvodov: jednak pre svoju hodnotu a jednak pre 
vysoký stupeň ohrozenia. Mnohé z týchto drobných prác sú porovnateľné zložitos-
ťou stavby a náročnosťou umelecko-remeselnej a výtvarnej výzdoby s omnoho väč-
šími a nápadnejšími celkami, napríklad oltármi. Druhou príčinou ohrozenia je stav 
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zlatníckych liturgických predmetov. 
Materiály (zlato, striebro, meď, ema-
il, sklo, vzácne kamene), z ktorých sú 
vytvorené, sú trvácne iba zdanlivo. 
Staršie a dlhodobo nevhodne uložené 
predmety bývajú hĺbkovo poškodené 
oxidáciou a sírnikmi, uvoľnená mon-
táž jednotlivých dielov alebo výzdoby 
predmetu môže byť príčinou jeho roz-
padnu a a zničenia, alebo straty jeho 
jednotlivých čas . Mnohé pamiatky 
sú poškodené, na niektorých je vidi-
teľná deformácia jemného, tenkého 
materiálu, niektorým predmetom ako 
sú relikviáre, chýbajú relikvie, zostali 
iba prázdne schránky, * na monštran-
ciách veľmi častým javom sú chýba-
júce drahé kamene, odlomené alebo 
pokrivené lúče, ktoré tvoria panel... 
Nezdieľame názor, že sa s tým nedá 
už nič robiť, alebo že lacnejšie je kú-
piť nové, ako opravovať staré. Skutoč-
nosť, ktorá nás však trápi, je nedosta-
tok peňazí na reštaurovanie týchto 
skvostov. Predsa by sme sa však ako 
správcovia, a nie majitelia cirkevného 
majetku, mali venovať aj tejto oblas .
Niektoré predmety nepotrebujú vy-
soké náklady na ich zreštaurovanie. 
Pomohlo by aj lepšie uskladnenie do 
osobitných obalov - zvlášť pri mon-
štranciách.

 Vážme si svojich predkov - umel-
cov, ktorí vkladali do týchto predme-
tov svoje umenie, ale aj biskupov, 

kňazov a zbožných veriacich, ktorých zbožnosť a nemalé osobné obete sa prejavili 
v týchto krásnych predmetoch s jediným cieľom, aby slúžili na väčšiu česť a slávu Naj-
vyššieho.

Relikviár bez relikvie
Spišská Belá (12)        *F8
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25  Vysvetlivky niektorých odborných výrazov 
       a skra ek

• Agrafa – ozdobná spona na odeve
• Akant – akantový list, plas cký ozdobný prvok, používaný v ornamen ke

všetkých slohov. Je zvlášť príznačný pre rezbárstvo 17. a 18. stor. Odvodený je 
z listu bodliakovitej rastliny akanthos, rastúci v oblas Stredomoria.

• Anthemion – an cký pásový ornament z rastlinných tvarov (palmety a kvety 
lotosu) 

• Arabeska – druh ornamentu z akantových rozvilín, najčastejšie súmerne 
vyvinutých podľa predlôh helenis ckých, užívaný zvlášť v renesancii, 
v klasicizme

• Ar kuly – pravidlá cechu alebo články, podľa ktorých sa cechy majú riadiť
• Avers – líce mince alebo medaily, hlavná (vrchná) strana, kde sú vyrazené 

písmená, iniciály. Opakom je revers – rub - spodná strana mince alebo medaily, 
či iného predmetu.

• Ažúrový – prelamovaný, predierkovaný
• Baldachýn – ozdobná pevná alebo prenosná strieška
• Beschlagwerk - prebíjaný ornament – neskororenesančná výzdoba severského 

pôvodu
• Boltec – ornament uchovitého tvaru, barokovej výzdoby severského pôvodu 
• Božie oko – trojuholníkový symbol Boha
• Bronz – kovová zlia na medi s cínom, zinkom a inými kovmi. Je tvrdšia ako meď 

a ľahko taviteľná.
• Bulla – druh pápežských lis n z 13. storočia, týkajúcich sa cirkevných záležitos  

a duchovenstva
• Cizelovanie – dodatočná úprava konečného výrobku, opracovanie a zdobenie 

povrchu umeleckých predmetov, odliatych z kovu, prispôsobenými dlátami, 
pilníkmi

• Čabraka – strapcovitá ranobaroková ozdoba, ukončená oblúkmi a strapcami
• Cibórium – kalich na hos e s poklopom – vrchnákom
• Dedikačný nápis – venovanie
• Dekor – ozdoba, ornament
• Depot – hromadný nález predmetov, uložených, t.j. deponovaných spoločne, 

za tým účelom, na istom mieste. Ľudovo povedané – poklad.
• Dernier cri – posledný výkrik; horúca novinka
• Donátor – darca, ktorý venoval kostolu oltár, obraz alebo inú súčasť výzdoby
• Emblém - znak, odznak, symbol
• Empír – výtvarný sloh napoleonskej doby
• Ferula cechmajstra – cechmajstrova palica, ktorú občas použil pri potrestaní
• Festón – ozdoba z kvetov a ovocia, zavesená v dvoch bodoch
• Fiála – členité zakončenie š hleho ihlana, vrchol ozdobený ky cou
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• Filigrán – druh jemnej zlatníckej dekorácie s tenkými striebornými alebo zlatými 
rôzne splietanými vláknami, priletovanými k podkladu. Drôt môže byť hladký, 
točený alebo splietaný, často je ešte prizdobený kovovými zrnkami (granulacie). 
Táto prastará technika je známa už z doby okolo roku 2000 pred n.l. (Trója, 
mykénske umenie). Filigrán bez podkladu - z neho sa vyrábali rôzne drobné 
predmety – gombíky, náramky, krabičky a pod. 

• Girlanda – dekora vny pás, festón listov, kvetov a ovocia 
• Granulácia – spôsob jemnej zlatníckej dekorácie drobnými zrnkami zlata alebo 

striebra priletovanými na zlatú podložku. Použi e tejto techniky vyžaduje od 
zlatníka mimoriadnu technickú a remeselnú zručnosť. Podstata tejto techniky 
spočíva v tom, že sa zlatý alebo strieborný plech rozstrihá na určitú veľkosť 
a potom roztaví v nádobke vyplnenej jemným práškom dreveného uhlia. 
Uhoľný prášok bráni roztaveným guličkám, aby sa spojili. Zrnká sa v nádobke 
nechajú až do vychladnu a a potom sa pritavia k podkladu. Vrchol tohto 
spôsobu výzdoby dosiahli Etruskovia. (10. - 13. storočie pred n.l.)

• Gravírovanie – ry e na povrchu, používa sa pri výzdobe kovových predmetov
• Herma – hlava, ktorej poprsie prechádza v kónický hranol, dekora vne hermy 

sa objavujú ako nosné články v renesancii a baroku
• Chrlič – v go ke používaný prvok v podobe grotesknej ľudskej alebo zvieracej 

postavy
• Chronos kon – text, v ktorom je súčtom veľkých alebo farebných písmen, číslic, 

vyjadrený aj letopočet
• Inkorportovaný – pričlenený alebo pridružený
• Inkrustácia – výzdoba predmetov inofarebnou hmotou vkladanou do 

vyhĺbeného povrchu, zaplňovanie rýh v kove iným kovom alebo inou hmotou, 
napr. zlata do striebra

• Kadidelnica – nádobka na okiadzanie kadidlom (lat.turibulum)
• Kanelovanie – zvislé žliabkovanie
• Kartuša – plocha rozličného tvaru s ozdobne členeným a prehýbaným okrajom. 

Kartuše mali znaky a nápisy alebo boli používané ako čisto dekora vne prvky
• Karya da – plas ka ženskej postavy, ktorá plní funkciu podpery
• Klasicizmus – sloh nadväzujúci na klasické umenie an ky a renesancie
• Kolorovať – plošne pokrývať farbami
• Konkávne – poprehýbaný
• Korpus (lat. corpus) - telo Krista na kríži alebo hlavná časť napr. monštrancie
• Krab – plas cký, prehýbaný, ozdobný mo v
• Krepovaný – prelamovaný, zvlnený
• Kupa – vrchná časť kalicha, nádoba
• Lavabo – liturgické umývadlo; výklenok v múre katolíckych kostolov  

na umývanie rúk
• Lunula – držadlo na hos u v tvare polmesiaca v monštrancii
• Majuskula – text, skladajúci sa len z veľkých písmen
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• Meander – skladá sa z pásu pravouhlej, lámanej alebo špirálovej línie, vytvárajúc 
ornament (morská vlna)

• Minuskula – text, skladajúci sa len z malých písmen
• Monštrancia – ozdobná schránka z drahého kovu, v ktorej je vystavená hos a
• Mriežka – neskorobaroková ozdoba mriežkového tvaru
• Mušľa – neskorobaroková ozdoba mušľového tvaru
• Nákončie – kovanie na konci končitého predmetu
• Navikula – nádobka na tymián
• Niello – šperkárska alebo zbrojná technika výzdoby kovových, zvlášť strieborných 

predmetov, vypĺňanie vyrytých alebo vytepaných obrazcov zmiešaním striebra, 
medi, olova, síry - vytvorí sa tmavšia hmota - šedá až čierna, ktorou sa vyplní 
daná ryha a vznikne kontrastný obrazec. Táto technika bola známa už v Egypte 
(v 16. storočí pred n.l.) a v Mykénach, využíva farebný kontrast medzi kovovou 
základňou a výzdobou, vyplnenou špeciálnou hmotou.

• Nodus – orech, ozdobný prstenec na drieku kalichov a monštrancií
• Oslí chrbát – oblúk s konvexne konkávnymi bokmi, zakončený hrotom
• Pacifikál – kríž alebo doš čka z drahého kovu či dreva, zdobená reliéfom alebo 

inak, často obsahujúca  ostatky, podávaná k prejavu úcty pobozkaním – preto 
aj osculatorium

• Palmeta – vejárovitý ornamentálny mo v odvodený z palmového listu
• Páska – pásková ornamen ka - barokový ornament stužkového tvaru, ktorý 

nahradzuje vegeta vnu výzdobu
• Peniažtekový dekor – pásková ozdoba s krúžkami vo forme peniažtekov
• Perlovec – úzky vodorovný ozdobný mo v s oblými perlovitými článkami
• Polygonálny – mnohouholný
• Pu – nahý chlapček, v kresťanskom umení malý anjelik
• Pyxida – nádobka na veľké hos e
• Reliéf - sochárske dielo tvorené v ploche
• Relikviár – schránka na pozostatky svätých
• Repousse – kovoobrábacia technika, kov sa zdobí alebo formuje kladivom zo 

zadnej strany a vytvorí dizajn
• Retábel – oltárny nadstavec
• Rokaj – asymetrický, bohato členený ornament tvaru C alebo S, typický pre 

rokoko – mušľový ornament 
• Rokoko – obdobie neskorého baroka
• Rollwerk – (nem.) zavinutý ornament – baroková výzdoba, bohato rozstrihovaný 

a stáčaný plošný ornament
• Rotulus – zvitok, zavíjaný ornament
• Rozeta – ružica, kružbou zdobené okno
• Rozvilina – ornamentálne štylizovaný rastlinný mo v akantových lístkov 

a úponkov
• Rozvilinový ornament – výzdobný systém, ktorého hlavným mo vom je 

realis cky podaná akantová rozvilina, príznačný pre rezbárstvo baroka.
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• Sekundárny – druhotný, vedľajší
• Signovaný – podpísaný autorom plným menom alebo značkou
• Štancovaný – zdobený vtláčaným ornamentom
• Vajcovec – páskový ornament s vajcovitými tvarmi
• Vimperk – ozdobný š t nad go ckým portálom alebo oknom
• Voluta – ozdobný špirálovitý závit
• Vo vny – darovací
• Zechinno – bývalá benátska zlatá minca

Znaky autorov obrázkov:
  *F 1 – Gabriel Méri
  *F 2 – SNM – Spišské múzeum v Levoči
  *F 3 – Hrad Stará Ľubovňa – múzeum
  *F 4 – Podtatranské múzeum v Poprade
  *F 5 – Ján Ferenčík
  *F 6 – Mgr. Michal Lipták
  *F 7 – MUDr. Klára Vnenčáková
  *F 8 – Ján Matej
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26 Značky zlatníkov (ich podoby) na území 
       dnešného Slovenska do 20. st.

Bánovce nad Bebravou - Cechové a majstrovské zna ky:

   1. pol 19. st  Otto Johannes
okolo r 1828

Banská Bystrica - Cechové overovacie zna ky:

        17. st 2 polovica 17. st. 1690 1698 1746

okolo r. 1800 1832 1833 1843 1858

19. st.

Kolbány Paulus 
1746 -1782;

† 1790

Bergmann
Erasmus

1643- † 1647

Bϋrtsch Carolus 
Johannes
1647-1678

neidentifikovaný
majster asi 19 st.

Lenkholtzer
Samuel

1753 -1760

Kolbány Andreas 1790 -† 1831

Kraudy Alexander
1652 -† 1679

Puskailler Johan. 
Georgius

1716-1750

Hammermann
Jonas cca  1602

Bergmann
Erasmus

1643- † 1647

Allert Michael 
1663-1692

Schϋssler senior 
Mathias 1687-

1725

Schϋssler Andr. 
Sperndofer?
2 pol 17.st

Allert Zacharias 
1693-1701

Ramsler Jacob
2. pol. 17. st.

Lehner junior Christophorus
1630 -† 1647

Khuen Hans
1551 - † 1581

Banská Bystrica - Majstrovské zna ky:
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koniec 17 st. prelom 17-18 st. cca1800

cca 1820 cca 1840

cca 1840 prelom 18-19 st.

Banská Štiavnica - Cechové overovacie zna ky:

c c a   1 8 3 0 

c c a   1 8 1 0

Herritz  Aloisius  1831 - 1846

okolo r. 1630
neidentifikovaný

majster

2. pol 17 st. 
neidentifikovaný

majster

Storch Johannes 
(Hans)

okolo r. 1667

Rosenberger Franciscus 1823-1882

Rosenberger  Franciscus  1823  - 1882

Libay Samuel 1807 - † 1869

Sodomka  Georgius  1814 - 1846

c c a   1 8 5 0

W e i g l    B a r t h o l o m e u s    1 6 7 2  -  1 7 0 0

Weigl
Bartholomeus

1672 -1700

okolo r. 1538
neidentifikovaný

majster

Mixkovszky Carolus 1852-1869

Banská Štiavnica - Majstrovské zna ky:

2. polovica 17 st.

c c a   1 8 2 0
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Bardejov - Cechové overovacie a majstrovské zna ky:

18. st 18. st

Bratislava - Cechové overovacie zna ky:

16. st. prelom 16 -17. st.

prelom 17-18. st. 1711 1720

Westher Gustavus 1848 -† 1885

17.  s t o r o  i e   1. p o l o v i c a

s t r e d   17.  s t o r o  i a

L i b a y   J o h a n n e s   1 8 1 2 - 1 8 2 8koniec 18. st. neidentifikovaný 

W i e n e r   N i c o l a u s   1 8 2 0 - 1 8 2 8 Kuszy Ludovicus 1830 - † 1865

Knoth Tobias 
okolo r. 1680-90

Freyeisen
Thomas Leopold 

cca 1689

Klein Micha l
1714 -1757

Tinns Johannes 
Gottlieb

1729 -1745

Henkuss Mathias 
cca 1800 - † 

1814

Herlich Israel
cca 1715

? Michelmann 
Hans  cca 1779

neidentif. Majster 
18. st

Kuszy Ludovicus 
1830 - † 1865

Stanga Johannes 1827-1840 neidentif. majster 
cca 1848

Trauer Jacobus
1840 -1857

Szladek
cca 1850 -1880
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1732 1750 1760 1763 1770

1772 1773 1775 1779 1784

1788 1790 1793 1794 1795

1799 1802 1804 1806 1808

1809 1812 1813 1814 1815

1816 1818 1819 1820 1822

1823 1825 1826 1827 1829

1832 1835 1836 1837 1840

1842 1843 1844 1845 1846

1847 1848 1850 1858 1864
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Stieger Johannes Christophorus 1773 
-1782

Kundtner
Gasparus

1774 -1817

Huber Xaverius
Franciscus
1775 -1784

Turchányi
Andreas

1778 -1788

G e r ic k   s e n i o r   J o s e p h u s   1 7 8 2 - 1 8 3 4 M ller Georgius 
1788 -1820

Bratislava - Majstrovské zna ky:

Meszl Johannes 
Christophorus

1755 -1769

Holstein Johannes Christophorus junior 1713 -1742

von der Gabor 
Jobst ?

cca 1626 -1630

Striegler Georgius 1622 -1652 Müller Otto 1630 - † 1676 Dorfner Leopol-
dus 1644 -1667

? Libhardt 
Sebastianus
1574 -1584

Sattler (Loy) 
Eligius

1576 -1592

Steiger Jacobus 
1578 -1586

Ruprecht
Johannes

1613 -1627

Holstein Johann 
Christophorus st. 
cca 1671-1694

Beltz Andreas 
Lambert

1705 -1724 

Tϋrsch tz Franz
1769 -1782

Türschitz Johann Michael
1729 -1758

Weӱdenowsky Josephus
1 7 3 8  -  1 7 8 1

Faber Daniel 1744 -1766 Metzner Georg Sigismundus
1746 -1772

Weiszmann
Micha l

1759 -1780

T i r t s c h    M i c h a e l   1 7 7 1 - 1 8 1 7
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Skala Augustinus 
1839 -1850

Stouy Johannes 
1843 -1853

Ehrenhoffer
Michael

1845 -1864
W e i n s t a b l   J o s e p h u s  1 8 3 5 - 1 8 6 6

P a r a y    C a r o l u s    1 8 3 2 - 1 8 5 5

Cribilie Franc.
1803 -1818

M a y e r   F i d e l e s   1 8 0 3 - 1 8 2 6

Gerick Johannes 1812 -1831 Gerick Josephus junior 1813 -1834

Schwäger Johannes 1813 -1840

Tirtsch Johannes 
1810 -1820

Steinmassler Josephus 1815 -1853

Joppe Johannes
1809 -1819

Kraner Johannes 1831-1855Schier Antonius (Ludovicus) 1820 -1861

Sicherl Blasius 1819 -1824 R e n  e r    A d a m    1 8 1 8 - 1 8 3 7

Blaschka Casparus 1823 -1830

Hauck Johannes
cca 1830 - 2

K u n d t n e r    G o t t l i e b    1 8 3 1 - 1 8 5 0

Voigt Fridericus 1820 -1840
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Bratislava Podhradie - Cechové overovacie zna ky:

1803 1809 1817 2. pol 19. st 1827

1830 1833 1844 1858

Dunajská Streda - Cechové a majstrovské zna ky:
Galanta - majstrovské zna ky

Neoman
Salomon
cca 1832

Gelnica - majstrovské zna ky: Hlohovec - Cechové overovacie a majstrovské zna ky:

za . 19. st

Tuschek Michael 
cca 1828.

Be c k e r  junior F r i d e r i c u s  okolo r 1845

Goldstein
Hermann

1840 -1867

1834

Weidner Gerhard 1846 -1857
neidentifikovaný

majster 18.st
neidentifikovaný

majster 18.st

Löffer Josephus 
cca 1828

neidentifikovaný
majster 19. stB e c k e r   s e n i o r   F r i d e r i c u s   1 8 0 0 -1 8 2 6

Rener Adam 1803 -1818 Becker Johannes okolo r 1828

Strark Johannes 1811-1826 Rosenauer 
Laurentius
cca 1828

Wallach Moses 
1840 -1860

Bratislava Podhradie - Majstrovské zna ky:
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Kežmarok - Cechové overovacie zna ky:

cca 1686 cca 1715 cca1780 cca 1800 cca 1800

1844 cca 1850

cca 1850 1852 cca 1860

Kežmarok - Majstrovské zna ky

Hanzély junior 
Andreas       1813 

-1847

Guhr Johannes 
cca 1850T o p e r c z e r   L u d o v i c u s   1 8 4 0 - 1 8 6 7

Wachter Daniel 
cca 1828

M i c h e l   C o n s t a t i n u s   o k o l o  r. 1828

Mathiasch
Johannes

1589 -1595

Hanzély senior Andreas 1772 -1816junior Várady_ 
Szakmáry Jacob. 

cca 1760

Halcz Daniel 1715 -1720

G e m z a     J o h a n n e s     1 8 2 0  -  1 8 5 0

senior Várady - 
Szakmáry Jacob.

1728 -1769

Olmϋtzer senior 
Jacobus

1732 -1760

Olmϋtzer junior 
Jacobus

1802 -1828

Heil Johannes 
1715 -1752

z a  i a t o k   19. s t o r o  ia
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Komárno - Cechové overovacie zna ky:

17. storo ie 17. storo ie 17. storo ie prelom 17-18. st prelom 17-18. st

cca 1800 cca 1800 cca 1820 -1830 1835 1838

1842 1848 cca1850 cca1850 cca 1860

cca 1860

Komárno - Majstrovské zna ky:

Košice - Cechové overovacie zna ky:

cca 1558 -1578 cca 1580 cca 1600 cca 1600 cca 1600

Opecz Antonius 
1828 -1850

Grunhut Josephus 1860 -1910

Ü v e g e s  E d u a r d u s  1 8 3 6 - 1 8 4 8

Petuelli Eduardus 
cca 1846

Király Josephus 1842-1852

Szentjóbi
Georgius cca 

1669-1690

Gyurakovics
Micha l

cca 1700

Klecsényi
Micha l

cca 1774

Ü v e g e s   M a r t i n u s
1 8 0 7  - 1 8 2 0

Szentendrey
Josephus
cca 1809

G l o g e r   C a r o l u s
o k o l o   r.  1 8 2 4
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za . 17. st. cca 1630 cca 1660

cca 1666-1668 cca 1671 koniec 17. st. cca 1770 cca 1800

1812 1814 1815 1816 1817

1822 1825 1827 1830 1832

1835 1837 1842 1843 1844

1851 1853 1854 1855 1856

1858 1864

Košice - Majstrovské zna ky:

1493 -† 1520

Váradi
(Keӧwmyes)
1595 -1630

Michael Veres de 
Válaszút 1596 -

1622

Kys Laurentius 
1539 -1586

Lippa Johannes
1542 -1565

Barth Johannes 
1565 -1588

Zegedy Tomas 
1572 -1598

Rácz de Gyalu 
Ambrosius
1598 -1621

Mathias Egry de 
Kolozsvár

1609 -1637

Sikett Laurentius 
1576 -1581

cca polovica 17. storo ia
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Kremnica - Cechové overovacie zna ky:

cca1700 cca 1724 koniec 18. st. cca 1800 1841

Wandet junior Johannes cca 1808

Maius Johannes 
1690 -1699

Dendely
Josephus
1787-1819

Wandet senior Johannes 1779 -1804Tarnóczy Samuel 
1771-1786

Gönczy (Istwán) 
Stephanus
1642 -1692

Nonnert Pal 1656 
-1664

Békéssy
Gregorius

1684 -1693

Kammerschrei-
ber Eucharius 
1641 -1692

Khurmesser Petrus cca 1600 -1608 de Tarcal Czikos 
Michael

1601-1612

Laurentius Nagy 
de Kolozsvár 
1623 -1654

Kecskeméti
Petrus

1637 -1680

G e r h a r d t   J o h a n n e s   o k o l o   r.  1 8 3 0

H o r á k   M a t h i a s   1 8 2 0 - 1 8 5 5

Grimm Andreas 
1767-1783

Widemann
Johannes
1807-1808

S z a k m á r y   D a n i e l   1 7 8 8 - 1 8 0 9

H a n f f    J o h a n n e s   1 8 1 2 - 1 8 3 9

Farkas Johan 
1811-1833

F r ö l i ch  C a r o l u s 1835 -1855S z a k m á r y   W i l h e l m u s   1 8 2 4 -1 8 4 7

Motsáry Michael 
1847-1855
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1. pol 19. st 1. pol 19. st

Kremnica - Majstrovské zna ky:

1 - cca 1766
alebo

2 - 1772-1828

Krompachy - Majstrovské zna ky:

Krupina - Cechové a majstrovské zna ky:

2. polovica 18. st

Levo a - Cechové overovacie zna ky:

koniec 16. st cca 1600 cca 1600 cca 1620 cca 1640

W i e n e r    G e o r g i u s    J o h a n n e s    1 8 3 0 - 1 8 3 5

Neumann Petrus 
cca 1701

Spanik Andreas 1790 -1829

2 - Krausz 
Johannes
Georgius

19. storo ie

Fray
okolo r. 1848

Schiller Henricus 
1830-1835

Fusch Franciscus Josephus
1732 -1749

Nitschko Thomas 
cca 1766

neidentifikovaný
majster

F e l d m a y e r    E d u a r d u s    1 8 3 0 - 1 8 6 9

Fabriczius
Ludovicus

1827 - 1838

H o r w a t h    J o s e p h u s   I g n a t i u s    1 8 3 0 - 1 8 5 8

neidentifikovaný
majster

19. storo ie

1 - Kolmayer 
Georgius
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17. storo ie 17. storo ie 17. storo ie 17. storo ie cca 1740-1760

cca 1780-1790 cca 1800-1825 1821 1821 1828

cca 1835 cca 1840 1845 cca 1850 cca 1860

Levo a - Majstrovské zna ky:

Hendel Eusebius 
Micha l

1733 - 1759

Hertzog Andreas 
cca 1699

Zlatník
Sebastianus

cca 1575

Zlatník Mathias ? 
cca 1600

Zlatník Melchior? 
cca 1575

Novoszády Stephanus okolo r 1663W stermann Aron
cca 1662-1685 

neidentifikovaný
majster 16-17. st

Wϋstermann
Edhardus

cca 1612-1667

Pollak
Christophorus

1625-1647

Scheuermann
Valentinus
1625-1670

Genersich David 1629-1657Kramer Paulus 
1626-1668

Lang Elias
1718 -1747

Finck Daniel 
1721-1750

S z i l a s s y    J o h a n n e s    1 7 2 8 - † 1 7 8 2

neidentifikovaný
majster 18. st.Reuther Andreas 1703-1719
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Liptovský Mikuláš - Cechové overovacie zna ky:

cca 1830 cca 1840 cca 1850

Liptovský Mikuláš - Majstrovské zna ky:

Löw junior Pavlus 
cca 1760

Szakmáry Johannes Daniel
1761-1803

Hendel Johannes 
David

1760 -1787
Unger Carolus 

1796 -1828

Kolbenhayer
Johannes

1795 -1801

Hendel Eusebius 
Micha l

1733 - 1759

Kaynnar Johannes 1746 -1757 Liedemann
Johann Bernhard 

1758 -1782

K i r a y   J o h a n e s   1 7 8 0 - 1 8 2 3

Novak Paulus 
1828 -1836

U m l a u f f    A n t o n i u s    1 8 3 5 - 1 8 6 7

C z u p r a   P e t r u s   1 8 3 1 - 1 8 6 7 Uli ný Andreas 
1852 -1911

Baranyi Daniel
senior cca 1820

Amtmann Ludovit 
1824 -1828

za iatok 19. storo ia

Kalix Jacobus 1802-1829 A n d e r s   L u d o v i c u s  1 8 2 1  - 1 8 4 4

Aystorfer Carolus 1836 -1846

Bratsch Alexander 1842 -1885

Kovatsik
Josephus

1842 -1845

neidentifikovaný
majster 19. st

Szakmáry
Johann Samuel 

1792 -1828
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Lu enec - Cechové overovacie a majstrovské zna ky:

1.pol. 18. st

Modra - Cechové overovacie a majstrovské zna ky:

cca 1832

Mošovce - Majstrovské zna ky:

Nitra - Cechové overovacie zna ky:

polovica 18. st 2. pol. 18. st cca 1800 za . 19. st. 1818

cca 1820 cca 1830 1836 cca 1840 1842

Nitra - Majstrovské zna ky:

Nová Ba a - Majstrovské zna ky:

Keller II Daniel 
1778 -1814

neidentifikovaný
majster ca 1731

Schnell Michael 
cca 1848

Francisci Franciscus 1850 -1872

neidentifikovaný
majster

neidentifikovaný
majster

neidentifikovaný
majster

neidentifikovaný
majster

Roja
okolo r. 1830

Sodomka Johannes
1825 - † 1829

Vedrödi
Franciscus

cca 1820 -1830

Ludwig
okolo r. 1836

Sodomka
Georgius        cca 

1836

Pratzner Johannes  cca 1830 -1840
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Prešov - Cechové overovacie zna ky:

cca 1660-1710 cca 1734 cca 1760 -1770 cca 1780 cca 1790 -1800

cca 1820 1821 cca 1840 1842 cca 1850

Prešov - Majstrovské zna ky:

W e s s e l y   S.  c c a  1 8 5 0 - 1 8 7 0

Sáarossy Emericus 1792 -1832Rombauer Mathias 1790 -1834Szakmáry Paulus 
1772 -1816

K é l e r   G o t t f r i e d  c c a  1 8 4 4 -1 8 4 6Janowitz Leopoldus 1838 -1842

Kéler Elias
1816 -1828 K é l e r   E l i a s   1 8 1 6 - 1 8 2 8 M a t e i d e s  Carolus  cca 1828

Metzner senior 
Michael

1701 -1706

K r i k a v i n u s   S i m o n   cca 1 6 6 4 Schade Georgius 1657-1670

K ӧ h l e r   (Kéler) H e n r i c u s
1682 -† 1715

Miske Daniel 
1754 -1765

Fucker Martinus 
1755 -1786

R o m b a u e r     M a t h i a s    1 7 9 0 - 1 8 3 4
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Prievidza - Cechové overovacie a majstrovské zna ky:

cca 1850

Rimavská Sobota - Cechové overovacie zna ky:

17. storo ie 4. štvrtina17. st koniec 17. st cca 1815 cca 1830 - 40

Rimavská Sobota - Majstrovské zna ky:

1 - 1651-1675
alebo

2 - cca 1668

S z l á v i   F r i d e r i c u s   1 8 4 7 - 1 9 0 8

2 - Korponai 
István

neidentifikovaný
majster

neidentifikovaný
majster ca 1722

Sent-Pétery
Josephus senior

1810 -† 1862

Farkas
Franciscus
1647 - 1657

Urházy Nicolaus 
(Miklós)

1824 -1866

Szent-Péteri
junior Josephus 

1840 -1864

Csontos
Stephan. (István) 

1649 -1668 

Libay Paulus 
1829 -1866

1 - Kádas IstvánCsontos Stephanus (István) 1649 -1668 

Bodzási II
Franciscus
1755 -1786

Alexy Martinus 
1781-1830

Zlatník Andreas 
1646 -1659

Zlatník Gregorius 
(Gergely?)
1633 -70

Pataki Stephan. 
1633 -1634

Zlatník Paulus ? 
1646 -1659

B o d z á s i   I   F r a n c i s c u s
1 6 4 8 - 1 6 7 6

Barsi Michael 
1613 -1634

Bodzási Georg. 
1620 -1648

Hudetzius
Josephus

1819 -1827

P a u l a t h   F r a n c i s c u s   o k o l o  r. 1 8 3 0 - 5 0
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Rož ava - Cechové overovacie zna ky:

cca 1760 cca 1790 -1800 cca 1810 -1820 1. polovica 19. st. 1. polovica 19. st.

Rož ava - Majstrovské zna ky:

Spišská Nová Ves - Cechové overovacie zna ky:

1834 1835 cca 1845-1850 1851 1851

1860

Spišská Nová Ves - Majstrovské zna ky:

Tren ín - Cechové overovacie zna ky:

17.st. prelom 17-18. st. 2. pol. 18. st. 1800 za . 19. st

za . 19. st 1.pol. 19. st stred 19. st.

Grus Michael 
(alias Sϋveges)

cca 1669
neidentifikovaný
majster ca 1648

Fenzeri Samuel 
cca 1753

Segesváry István-
Stephan.
cca 1692

Bablirik Samuel 
cca 1828

Libay Andreas
1. polovica 19.st.

Mattyasovsky Mathias 1835 -1846 Umlauff 
Johannes
po r. 1844

Litschner Samuel 
1811 - 1823

Javylak Ignatius 
cca 1860K n i s n e r  A l b e r t u s   1 8 5 0 - 1 8 7 0
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Tren ín - Majstrovské zna ky:

Trnava - Cechové overovacie zna ky:

prelom16-17. st 17. storo ie polovica 17. st. 17. storo ie stred 18. st.

do r. 1770 1770 1788 1791 cca 1800

cca 1810 cca 1815 cca 1830 1833 okolo r. 1850

po r. 1850 cca 1860

Trnava - Majstrovské zna ky:

Portten Daniel 
1661 - 1689

S z a c z l a u e r   M a t h i a s   1 7 6 9 - 1 8 0 0

Svetkovits Johannes 1756 - 1769

Bak Benedictus 
1699 - 1701

Portten Daniel 
1661 - 1689Deacsics Johannes 1664 - 1677

neidentifikovaný
majster 17. st

asi Behunek 
Johannes
cca 1720

Stauff Samuel 
cca 1743

Stauff Johannes 
cca 1810

Rettinger
Josephus
cca 1830

H u s z á r  Samuel  okolo r 1828 Keil
okolo r. 1850

Huszár Johann. 
cca 1859

Španovit
Franciscus    cca 

1590

Zegedi
Franciscus

cca 1625 - 27

Zlatník
Benedictus

cca 1641 - 1656

Srengh Joachim 
cca 1639
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Zvolen - Cechové overovacie zna ky:

Kolbenhayer Johannes 1815 - 1828neidentifikovaný
majster ca 1800

cca 1 5 2 4  -  1 7 8 7

Birk Johannes 
Sigizmundus  cca 

1828

Christian
Johannes
cca 1833

Szwatko Henricus 1849 - 1861
Wiener Johannes 
Georgius 19. st.

Poeck
18. st. 4. štrvrtina
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27 Zlatníci na území dnešného Slovenska

Bánovce nad Bebravou:
 O o Johannes (Ján) ~ 1828  
Banská Bystrica:   
 Zlatník Urban ~ 1475
 Khuen Johannes  1551 - 1581  
 Konsbol (Konswoll, Konswald) Wolfgangus  ~ 1574-1580
 Lehner senior Christophorus  od r. 1596-1608
 Hammermann   Jonas  ~ 1602 
 Bergman   Erasmus od r. 1643-1647
 Hacker Joachim  1645-1651
 Bϋrtsch Johannes Carolus 1647-1678
 Puskailler Johannes Geōrgius do r. 1750
 Kraudy Alexander  1651 - 1679  
 Ramsler senior Jacobus  1648-1670
 Lehner junior  Christophorus 17 st. 
 Ramsler Johannes  17 st.
 Sperndorfer Andreas  17 st.
 Schϋssler Andreas  1654-1680
 Allert Michael  2.pol 17. st.
 Schϋssler Michael 1683-1695
 Schϋssler senior Ma hias 1687-1725
 Allert Zacharias  1693-1701
 Kolbány  Paulus  1746-1782
 Lenkholtzer Samuel  1753-1760
 Kupetz Paulus  do r. 1810
 Turschutz Franciscus  1769-1782
 Trnka Philippus  ~ 1772
 Kolbány  Andreas  1790-1831
 Libay  Samuel  od r. 1807 -1869
 Sodomka  Georgius 1814-1846
 Rosenberger  Franciscus  1823-1882
 Libay  Ludovicus  19. st
 Herritz Aloisius  1831-1846
 Mixkovszky Carolus  1852-1869
Banská Š avnica:   
 Zlatník Parvus cca 1364-1387
 Zlatník Petroldus  cca 1364-1387
 Zlatník Petrus  cca 1364-1387
 Zlatník Hanus  cca 1364-1387
 Zlatník Gilge  cca 1364-1387
 Zlatník Detrich  cca 1364-1387
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 Zlatník Aegidius  cca 1364-1387
 Weidner Johannes  ~ 1655
 Lang Mar nus 17. st
 Storch Johannes  1667  - 1700
 Weigl Bartholomaeus  ~  1672-1700  
 Knoth Thobias 1680-1690
 Freyseisen Thomas Leopoldus  ~ 1689  
 Klein Michael  1714-1757  
 Tinns Johannes Go lieb  1729-1745  
 Kraudy Alexander  2. pol. 17. st
 Kollmer Jeremias ~  1780
 Henkuss Ma hias  1800-1814
 Libay  Johannes 1812-1828
 Weiner Nicolaus  1820-1828  
 Stanga Johannes  1827-1840  
 Kuszy Ludovicus  1830-1865
 Trauer Jacobus  1840-1857
 Szladek ? 1850-1880
Bardejov:   
 Zlatník Cristan ~ pol. 15. st
 Zlatník Caspar ~  pol. 15. st
 Zlatník Salamon  ~ 1570
 Besteller Andris pred r. 1589
 Zlatník  Joanes  ~ 1615
 Zlatník  Salamon  ~ 1615
 Zlatník  Michael  ~ 1620
 Grünwald Johannes  1. tre na 18. st.
 Herlich Ismael  od r. 1715-1732
 Michelmann Johannes  ~  1779
 Schmidt Josephus  do r. 1817
 Amtmann Ludovicus  do r. 1824
 Westler Gustavus  od pol. 19 st.
Bra slava:   
 Schwartzwald Johannes ~ 1476
 Sa ller alias Loy Eligius 1576 -1592
 Liebhardt Sebas anus 1574-1584
 S eger Jacobus  1578-1586
 Liebhardt Ma hias  1601-1616
 Ruprecht Johannes 1613-1627
 Striegler Georgius 1622-1652
 Jobst von der Gabriel  ~ 1626
 Müller Otho  1630 -1676  
 Dorfner Leopoldus  1644-1667
 Holstein senior Johannes Christophorus  1671-1694
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 Beltz Andreas Lambertus               1705-1724  
 Holstein junior Johannes Christophorus 1713-1742
 Türschitz Johannes Michael 1729-1758  
 Weӱdenovszky  Josephus  1738-1781  
 Faber Daniel  1744-1766  
 Metzner Georgius Sigismundus              1746-1772  
 Meszl Johannes Christophorus  1755-1769
 Weiszmann Michael  1759-1780
 Türschütz Franciscus  1769-1782 
 Tirtsch Michael  1771-1817
 S eger Johannes Christophorus 1773-1782
 Kundtner  Gasparus  1774-1817
 Huber Franciscus Xaverius  1775-1784
 Turchányi Andreas 1778-1794
 Trnka Philippus  ~ 1779
 Gerick senior Josephus 1782-1834
 Müller Geōrgius 1788-1820
 Mayer Fidelis  1803-1826
 Cribilie Franciscus  1803-1820
 Joppe Johannes 1809-1819
 Tirtsch Johannes Michael 1810-1820
 Gerick Johannes  1810-1831  
 Gerick junior Josephus 1813-1834
 Schwägger Jahannes 1813-1840
 Steinmassler Josephus  1815-1853
 Sicherl Blasius 1819-1824
 Renner Adam 1818-1837
 Voigt Fredericus  1820-1840
 Schier Antonius Ludovicus  1820-1861
 Blaschka Gasparus  1823-1830
 Hauck Johannes  ~ 1830
 Kraner Johannes 1831-1855
 Kundtner  Go lieb  1831-1850
 Paray Carolus  1832-1855
 Weinstabl Josephus 1834-1866  
 Skala Augus nus  1839-1850
 Stouy Johannes  1843-1853
 Ehrenhoffer Michael  1845-1856
 Weidner Gerhardus  1846-1857  
 Roth Johannes  ~ 1850
Bra slava-Podhradie:   
 Becker senior Fredericus  1800-182  
 Renner Adam 1803-1818
 Becker Johannes ~ 1828
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 Löffer Josephus  ~ 1828
 Tuschek Michael  ~ 1828
 Becker junior Fredericus ~ 1845
Dunajská Streda:   
 Neoman (Neumann) Salamon ~ 1832
Galanta:   
 Goldstein Hermannus 1840-1867
Gelnica:   
 Stark Johannes  1811-1826
Hlohovec:   
 Rosenauer Lauren us ~ 1828
 Wallach Moyses 1840-1860
Kežmarok:   
 Zlatník Johannes ~ 1434
 de Olomutz Nicolas                             1. pol. 15 st. (1450-53)
 Palsmann Hanus  po r. 1467
 Zlatník Dominicus  ~ 1528 - 1552
 Zlatník Sigismundus ~ 1528 - 1552
 Zlatník Gregorius  ~ 1528
 Zlatník Maximilanus  ~ 1528
 Zlatník Gregorius po r. 1536
 Zlatník Glesnek po r. 1542
 Moes Sigismundus ~ 1550
 Koth Johannes po r. 1566
 Mathiasch Johannes 1589-1595 
 Holtz  Daniel  1684-1720  
 Heil  Johannes 1713-1752
 Bretz Johannes ~ 1713
 Benczur (Bencur) Johannes ~ 1713
 Eustachius Thobias  okolo r 1713
 Tschuller Johannes  ~ 1713
 Várady-Szakmáry senior Jacobus  1732-1769
 Olmϋtzer senior Jacobus 1732-1760
 Szakmáry Johannes Daniel  1757-1761
 Várady-Szakmáry junior Jacobus  do r. 1760
 Szakmary Andreas  18. st.
 Várady Szakmáry Johannes Samuel  18.st
 Hanzély senior Andreas 1772-1816
 Bencúr Johannes                          koniec 18. a zač. 19. st.
 Olmϋtzer junior Jacobus  1802-1828
 Hanzély junior Andreas  1813-1847
 Wachter Daniel  ~ 1828
 Michel Consta nus  ~ 1828
 Gemza  Johannes cca 1820-1850
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 Toperczer Ludovicus  1840-1867
 Guhr Johannes 1850-1855  
 Olmützer junior Jacobus 19 st.
Komárno:   
 Erman Johannes  ~ 1604
 Szentjóbi Georgius  ~ 1681
 Gyurakovics Michael  ~ 1700
 Bodaj Stephanus  ~ 1750
 Kelecsényi Michael ~ 1774
 Űveges Mar nus  ~ 1808
 Szentendrey Josephus ~ 1809
 Gloger Carolus ~ 1824
 Opecz Antonius  1828-1850
 Űveges Eduardus  1836-1848
 Király Josephus 1842-1852
 Petuelli Eduardus  ~ 1846
 Grϋnhut Josephus  ~ 1846
Košice:   
 Hanno ? ~ 1395
 de Jazo Michael  po r. 1464
 Zlatník Mar nus ~ 1476
 Zlatník Lauren us ~ 1476
 Zlatník Hermannus  ~ 1488
 Zlatník Antonius                               od r 1493 do r. 1520
 de Lippa Johannes  1542-1565
 Kys Lauren us 1557-1586
 Barth Johannes  1565-1588
 Zegedy Thomas  1572-1590
 Sike Lauren us 1576-1581
 de Bonczhida Emericus  1591-1637
 Váradi (Wáradi) Johanes 1591-1630
 Veres de Válaszút Michael 1596-1622
 Rácz de Gyalu Ambrosius 1598-1620
 Váradi (Wáradi) Andreas 1600-1606
 de Tarcal Czikos Michael  1601-1612  
 Khurmesser Petrus  1603-1608  
 Garai Gregorius  1606-1615
 Egry de Kolozsvár Ma hias  1609-1637
 Nagy de Kolozsvár Lauren us  1623-1653
 Szentkirályi Mar nus 1634-1668
 Zongó Stephanus 1637-1654
 Kecskemé Petrus  1637-1680  
 Kállai Michael 1639-1662
 Zlatník Leonardus  okolo r. 1640
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 Kammerschreiber Eucherius  1641-1692  
 Gönczy Stephanus  1642-1692  
 Nonnert Paulus  1656-1664  
 Wásárhelyi Stephanus  1663-1691
 Komáromi Samuel 1663-1685
 Békéssy Gregorius 1684-1693
 Maius (alias Brassai) Johannes  ~ 1690
 Szillassy Georgius  ~ 1719
 Diószegi Stephanus  1775-1782
 Grimm Andreas 1767-1783
 Tarnóczy Samuel 1771-1786
 Wandet senior Johannes  1779-1804
 Dendely Josephus  1787-1819
 Szakmáry Daniel 1788-1809  
 Rombauer Ma hias 1790 -1802
 Widemann Johannes ~ 1807
 Wandet junior Johannes  ~ 1808
 Farkas Johannes 1811-1833
 Hanff Johannes  1810-1839
 Horák Ma hias 1820-1855
 Szakmáry Vilhelmus  1824-1847
 Gerhardt Johannes  ~ 1830
 Frölich Carolus  1835-1857
 Motsáry Michael  1847-1855
Kremnica:   
 Neumann Petrus  ~ 1701  
 Fusch Franciscus Josephus ~ 1732
 Nitschko Thomas  ~  1766
 Kolmayer Georgius ~ 1766
 Krausz Johannes Georgius 1771-1828
 Spanik Andreas 1790-1829
 Wiener Johannes Georgius 1805-1835  
 Fabriczius Ludovicus  1827-1838
 Shiller  Henricus ~ 1830-35
 Horváth (Horwath) Josephus Igna us  1830-1858
 Fray  ~ 1848
Krompachy:   
 Feldmayer Eduardus  1830-1869
Krupina:   
 Tirman J. 1 pol. 19. st?
Levoča:   
 Zlatník Marcus  ~ 1457
 Zlatník Thomas  ~ 1503
 Richter Johannes  ~ 1503
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 Khuen Joannes  1551-1581
 Zlatník Henrikus  ~ 1554
 Zlatník Lazarus ~  1559
 Schewerner Thomas ~ 1575
 Richter Joannes  ~ 1575
 Nonnert Fridericus ~ 1575
 Nonnert Sebas anus  ~ 1575
 Bre ner Sebas anus ~ 1575
 Wickler Zacharias  ~ 1575
 Schewerner Melchior  ~ 1575
 Zlatník Sebas anus ~ 1575
 Zlatník Melchior ~ 1587 
 Zlatník Ma hias  ~ 1600  
 Wüstemann Erhardus 1612-1667  
 Scheuermann Valen nus  1625-1670
 Pollak Christophorus  1625-1647  
 Kramer nobilis Paulus  1626-1668
 Genersich David 1629-1657  
 Wüstemann Aaron  1662-1685
 Novoszády Stephanus  1663-1703  
 Kramer jun. Paulus  ~ 1666
 Hertzog Andreas ~ 1699
 Hahn Sebas anus 17. st
 Reuther Andreas  1703-1719  
 Kreuchel Elias  cca1709
 Kreichl Elias Bernardus od r. 1711
 Moser Johannes ~ 1715
 Alauda Chris annus  od r. 1717
 Lang Elias  1718-1747
 Lӧw senior Paulus                                 od r. 1719-† 1793
 Immerwohl Gasparus ~ 1720
 Imreck Gasparus  ~ 1720
 Finck Daniel  1721-1750
 Szilassy  Johannes  1729-1782  
 Haendel Eusebius Michael             od r. 1733- do r. 1756
 Kaynaar Johannes 1746-1756
 Kreichl Fridericus Hiob  od r. 1751
 Liedemann Johannes Bernardus 1758 (62)-1782
 Lӧw junior Paulus od r 1760
 Haendel  Johannes David  1760-1787  
 Szakmáry senior Johannes Daniel  1761-1819  
 Kiray Johannes 1779-1823
 Kolbenhayer  Johannes 1783 -1801 
 Szakmáry Johannes Samuel  od r. 1792
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 Kalix Jacobus 1795-1838 
 Unger  Carolus  od r. 1802
 Szakmáry junior Johannes Daniel od r. 1802
 Rombauer Ma hias 1802-1804
 Raab Ma hias od r. 1807
 Friedrich Michael  od r. 1811
 Schmidt Josephus od r. 1817
 Anders Ludovicus  1821-1844
 Amtmann Ludovicus  od r. 1824
 Hornung Georgius od r. 1826
 Novak Paulus  1828-1840
 Mathjaszovský Mar nus  od r. 1834
 Umlau Johannes od r. 1835 (40)
 Umlau Antonius  1835-1867
 Aystorfer Carolus  1836-1848
 Kovatsik Josephus  od r. 1841
 Bartsch Alexander 1842-1885
 Esztell Ludovicus ~ 1844
 Kostenský Robertus  od r. 1862
 Kniszner Andreas Aemilius  od r. 1869
Liptovský Mikuláš:   
 Baranyi senior Daniel  ~ 1820
 Czupra Petrus 1831-1867
 Baranyi junior Daniel  ~ 1843
 Uličný Andreas  1852-1911
Lučenec:   
 Keller II Daniel  1778-1814
 Keller III Daniel  1812-1835
Modra:   
 Schnell Michael  1844-1848
Mošovce:   
 Francisci Franciscus  1850-1872
Nitra:   
 Prokopius Paulus  ~ 1799
 Sodomka Johannes  1825-1829
 Vedrӧdi Franciscus ~ 1830
 Roja  ~ 1830
 Ludwig  ~ 1836
 Sodomka Georgius ~ 1836
Nová Baňa:   
 Pratzner Johannes ~ 1828
Nové Mesto nad Váhom:   
 Libay  Andreas zač. 18. st.
Nové Zámky:   
 Körner Franciscus  do r. 1890
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Prievidza:   
 Paulath Franciscus ~ 1828
Prešov:   
 Zlatník Cyrillus ~ 1474
 Zlatník Albertus ~ 1516
 Zlatník Gregorius  ~ 1544
 Erasmus Thomas po r. 1589
 Sigmont Jacobus  po r. 1589
 Seres n Simon  po r. 1589
 Beigler Henricus po r. 1589
 Krasse Jacobus po r. 1589
 Rosanitz Ma hias po r. 1589
 Schmidt Stephanus  po r. 1589
 Winkler Mar nus  po r. 1589
 Gross Georgius po r. 1589
 Várady  Paulus  po r. 1589
 Derres Joanes po r. 1589
 Winckler Joanes po r. 1589
 Winckler Mar nus  po r. 1589
 Gubba Emeric po r. 1589
 Kricavnius  Simon  1657-1675  
 Schade  Georgius  1657-1670  
 Kehler (Köhler) Henricus  1664-1685 
 Kӧhler (Kéler) Henricus 1682-1715
 Metzner senior Michael 1701-1715
 Miske Daniel 1754-1765
 Fucker Mar nus  1755-1786
 Metzner junior Michael  ~ 1767
 Szakmáry Paulus 1772-1816
 Sáarossy  Emericus  1792-1832  
 Rombauer Ma hias 1804-1834  
 Kéler Elias  1816-1828
 Mateides Carolus  ~ 1828-1834  
 Janowitz Leopoldus 1838-1842
 Kéler Go ried 1844-1846
 Wessely Stephanus 1850-1870
Rimavská Sobota:   
 Zlatník Benediktus ~ 1597
 Barsi Michael  1613-1634
 Bodzási Georgius 1620-1648
 Pataki Stephanus  ~ 1633
 Zlatník (Gergely) Gregorius  1663-1670
 Zlatník Paulus 1646-1659
 Zlatník Andreas 1646-1659
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 Farkas Franciscus  1647-1660
 Bodzási I. Franciscus 1648-1676  
 Csontos Stephanus  1649-1668  
 Kádas  Stephanus  1651-1675  
 Korponai Stephanus  ~ 1668 
 Bodzási II. Franciscus  1755-1786
 Alexy Mar nus  1781-1830
 Szent-Pétery senior Josephus  1810-1862
 Hudetzius Josephus  1819-1827
 Urházy Nicolaus  1824-1866
 Libay  Paulus  1829-1866
 Szent-Pétery junior Josephus  1840-1864
 Szlávi Fridericus  1847-1908
Rožňava:   
 Grus alias Süveges Michael  ~ 1669  
 Segesváry Stephanus  1692-1698
 Molner Michael  okolo r. 1722 
 Molnár Georgius 1753-1776
 Fenzeri Samuel  ~ 1753
 Szilassy  Mar nus  ~ 1754
 Bablirik Samuel  ~ 1828  
 Libay  Andreas 1. pol 19. st
Spišská Nová Ves:   
 Gallicus Petrus  14.st
 Gallicus Nicolaus  14.st
 Lidemann Johannes Bernardus  1758-1762
 Litschner Samuel  1811-1823
 Matyasovszky Mar nus 1828-1836
 Matyasovszky Ma hias  1835-1846
 Umlauff Johannes ~ 1842
 Knisner Albertus  1850-1870
 Javylak Igna us  ~ 1860
Spišská Sobota:   
 Hoffmann Chris anus ~ 1756 -1773
 Schneider G. Z. ~ 1781
Trenčín:   
 Behunek Johannes ~ 1720
 Stauff Samuel  ~ 1743
 Kollar Josephus ~ 1747
 Koscal Johannes ~ 1774
 Stauff Johannes  ~ 1810
 Huszár Samuel ~ 1800-1828
 Re nger Josephus ~ 1830
 Huszar Johannes  ~ 1840
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 Keil  ~ 1850
 Huszár Johannes  ~ 1859
Trnava:   
 Zlatník  Joanes  ~ 1410
 Kyseling Joanes  ~ 1416
 Zlatník Aegidius  ~ 1523
 Zlatník Ladislaus  ~ 1535
 Zlatník Lauren us  ~ 1542
 Španovit Franciscus ~ 1590  
 Kolosvari Stephanus ~ 1590  
 Vereschy Georgius  ~ 1590  
 Letheney Gregorius  ~ 1590  
 Nyergyes Stephanus  ~ 1590  
 Nyergyes Adam ~ 1590  
 Zlatník Bartholomaeus  ~ 1590  
 Zlatník Nicolaus  ~ 1590  
 Zegedi Franciscus  ~ 1627  
 Srengh Joachim  ~ 1639  
 Zlatník  Benediktus  1641-1656  
 Por en Daniel  1661-1689
 Kayan Michael 17.st
 Horváth  Gregorius 17.st
 Várady M. 17.st
 Homola M. 17.st
 Tomay Stephanus 17.st
 Deacsics Johannes 1654-1677 
 Bak Benediktus  1699-1701  
 Samarjay Daniel 1696-1732  
 Zegedi Johannes cca 1717
 Svetkovits Johannes 1756-1769 
 Szaczlauer Ma hias 1769-1784
 Poecek  4. štvr na 18 st.
 Kolbenhayer Johannes 1815-1828  
 Birk Johannes Sigismundus ~ 1828  
 Chris an  Johannes ~ 1833  
 Szwatko Henricus 1850-1860  
Zvolen:   
 de Zólyom Gabriel ~ 1627  
Slovensko:   
 MZ_RHI neiden fikovaná majster_RHI-neznámy ~ 1642
 MZ_GE neiden fikovaná majster_GE-neznámy ~ 1642
 MZ_MB neiden fikovaná majster_MB-neznámy ~ 1650
 MZ_BA neiden fikovaná majster_BA-neznámy 16 st.
 MZ_KLG neiden fikovaná majster_KLG-neznámy 16 st.
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 MZ_PS (Z) neiden fikovaná majster_PS (Z)-neznámy 17 st.
 MZ_GM neiden fikovaná majster_GM-neznámy 17 st.
 MZ_PR-neiden fikovaná majster_PR-neznámy ~ 1764
 MZ_IP-neiden fikovaná majster_IP-neznámy 19 st.
 MZ_IM-neiden fikovaná majster_IM-neznámy 19 st.
 MZ_H-neiden fikovaná majster_H-neznámy 19 st.
 MZ_SS-neiden fikovaná majster_SS-neznámy 19 st.
 MZ_IS-neiden fikovaná majster_IS-neznámy 19 st.
 MZ_IC-neiden fikovaná majster_IC-neznámy (asi)_19 st.
 MZ_h-neiden fikovaná majster_h-neznámy ~ 1800
 MZ_HG neiden fikovaná majster_HG-neznámy ~ 1630
 MZ_HS neiden fikovaná majster_HS-neznámy 2. pol. 17. st
 MZ_EK-neiden fikovaná majster_EK-neznámy koniec 18 st.
 MZ_CM neiden fikovaná majster_CM-neznámy ~ 1767
 MZ_IL neinden fikovaná majster_IL-neznámy 2. pol 18. st
 MZ_TW neiden fikovaná majster_TW-neznámy 18 st.
 MZ_DR neinden fikovaná majster_DR-neznámy 18 st.
 MZ_BM neiden fikovaná majster_BM-neznámy 19 st.
 MZ_KS (SX)-neiden fikovaná majster_KS(SX)-neznámy ~ 1687
 MZ_CS-neindifikovaná master_CS-neznámy 19 st.
 MZ_VL_neiden fikovaná majster_VL-neznámy ~ 1722
 MZ_DP-neiden fikovaná majster_DP-neznámy 17. st.
   
 Roirz Georgius 
   
Poznámky a vysvetlivky:  
a.)  Toranová, E. : Zlatníctvo na Slovensku, Bra slava. TATRAN.  1975. 
b.)  Kőszeghy, E. : Merkzeichen der Goldschmiede  Ungarns vom Mi elalter
 bis 1867, Copyrinht 1936 by Kőzgyϋjtemények orsz. Főfelϋgyelősége Budapest  
c.)  Internetové zdroje  
d.)  Diviš, J. : Silber stempel aus aller Welt  
e.)  „Zakladajúce lis ny cechov sa  nachádzajúce sa v ŠA-L, p.P., vo fonde MMK.
 (Magistrát mesta Kežmarok)“ 
f.)  „Zápisnica zlatníckeho cechu z Levoče z roku 1747 
 (obnovená po požiari v roku 1747)“
g.) Chalupecký, I.: Ochrana pamiatok 5. In: Monumentorum tutela. Bra slava 1969.
 s. 44 - 53. 

~  okolo roku  
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30 Resumé
Extraordinary monuments many mes rank to the protec on of interna onal cul-

tural heritage of UNESCO, whereby their unusualness and uniqueness is kept. Despi-
te that, there are people or groups of people to whom a monument means nothing. 
Therefore we witness enormous destruc on of monuments of huge value on some
loca ons in the world, mainly in war conflict zones, thus impoverishing the mankind‘s 
cultural heritage from our ancestors. Despite many damages recorded in this sphere, 
we have to be op mis c and believe that an interest in cultural monuments and their
protec on is directly linked with the level of sense for culture and true wealth of a so-
ciety. 

Gold as a precious metal has become a symbol of power and wealth since the very 
beginnings of mankind. People used gold for their decora on and many mes for tra-
ding, in the periods of war threats, gold was saved in hideout dugs in the ground. Gold 
has always been sensed as connected with sort of criminal mystery, des ny or drama.
We keep balancing on the edge of ar s c enthusiasm and of never ending human pas-
sion for power and riches, desire for gold and unlimited wish to possess it. 

Occasionally or resul ng from archeology survey, the true buried „treasures“ are
being discovered not knowing the original owner nor his mo va on to hide his treasu-
re. 

The oldest recorded u liza on of gold goes 7000 years back to ancient Egypt. In
European con nent the first records come from the end of the Stone Age, i.e. from the
4th millenium before Christ.

Gold discoveries and its u liza on as a material for jewels, amulets manufacture 
and decora on of weapons or various objects for daily use in the Slovak territory was
recorded roughly in 3500 A.D.

Along with the gold, also other minerals, like silver, copper, zinc and other minerals, 
commonly tled precious metals, used to be tested for their best processing focused
on achieving the required proper es, such as duc lity, hardness, flexibility, mel ng
point decreasing, etc. Ini ally, gold has been exploited by panning of gold-bearing ri-
vers. Gradually, upstream panning developed un l the standard mine exploita on. In
the territory of Slovakia, the highest concentra on of precious metals occurrence was
in Kremnice-S avnica, Spis-Gemer and Low Tatra regions.

Slovakia was quite rich in precious metals discoveries. We know, that gold had been 
exploited at roughly 200 loca ons, as documented by local village names, such as Zlato,
Zlatník, Zlatníky, Zlaté, Zlatá Idka, Zlatá Baňa, Zlatná na Ostrove and many more local 
names all along the country.

Precious metals exploita on boom ini ated the decision of Hungarian King Karol
Robert to grant city privileges to Kremnica city and to establish a coin produc on facto-
ry on November 17, 1328. Mining and coin produc on has for long period become the
most significant industries in Kremnica. In the 14th century, Kremnica became one of the 
biggest world gold producers. Consequently, this caused development of goldsmith and 
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jewelry producing industry. Goldsmith cra smen managed to create precious jewelry
and gold-decorated objects for daily use, such as jars, cutlery, weapons, etc. These pro-
ducts have always been in focus of interest of rich and highly ranked people. For many 
occasions, a gi from the goldsmith produc on has been deemed for the best and most
appropriate one – either for rare visitors like king or a bishop, or wedding ceremony of 
a noble daughter, or a gi for top army officials. By these gi s, municipali es intended
to express their thanks or to favor a king for suppor ng their requests.  

We should not forget about the Church, who used to be one of major customers 
for gold products, associated with religious cult. Goldsmiths showed great talent and 
skills thus achieving general respect in the society and becoming ranked to the most 
important and rich ci zens.

However, many mes religious golden pieces as caliches, ciboria or monstrances
changed the owners or have been recasted for coins during war or religious fights. 
In 1526, when Turkish hordes threatened Chris an Europe, the monarch Ferdinand I.
Habsburg issued an order to collect all golden liturgical objects out of all churches, mo-
nasteries, cathedrals to recast them for coins necessary to finance the army defending
Europe against the Turks. 

Cra smen in the 10th and the following centuries were part of tribal principali es of
Slavonic fortresses and worked in the villages located at these fortresses. 

Development of feudalism, rulers and Church power increase created condi ons for
the development of religious and secular architecture, monasteries became the cen-
ters of cra s development having an impact on significant centers of European Roma-
nesque culture. Ruling classes imported various mainly luxurious pieces from Austria, 
Germany, Italy, or Czech and Moravia countries (13th -15th centuries). Golden products 
import started to reduce along with the local cra s development, un l the demand
was covered en rely by local cra s produc on (14th -15th centuries).

Cra smen services have been widely used by the Catholic Church for costly deco-
ra ons of church objects and sacral items of various kind and func on. For liturgy ce-
lebra on, various jars and items produced of precious metals have been used. Due to
the Church conserva sm, the liturgy items have been kept un l today in much larger
number than secular golden products which had been redesigned or liquidated as ob-
solete or damaged due to the fashion trends.

Thank to respect and care, the treasuries of par cular churches have been main-
tained to higher or lower extent depending on several factors – rich Maecenas, ca-
ring church administrators, locality protected against reforma on impact, avoidance of
church fires frequent in previous mes.

As any other kinds of art, the cra s alternated the expression forms becoming ty-
pical for the periods some mes taking more than one century. During these periods
many cra products changed their characteris c features by which now we may deter-
mine their me of origina on.

This book makes sort of a monitoring of goldsmith cra s and their professional as-
socia ons as well as the treasuries of Catholic churches in the territory of Spis diocese
within the Spis region.
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