
1

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

Z MINULOSTI SPIŠA

ROČENKA SPIŠSKÉHO DEJEPISNÉHO
SPOLKU V LEVOČI

V.–VI. ROČNÍK
1997/1998

Zostavil: Ivan Chalupecký

Levoča 1999



2 3

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

Redakčná rada: Peter Roth, Ján Horník,
Zuzana Kollárová, Nora Baráthová, Ivan Chalupecký.

Vydal: Spišský dejepisný spolok Levoča.
S finančným príspevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori.
Tlač: Polypress, spol. s r.o., Levoča.

Náklad: 500 + 400 výtlačkov

(c) Spišský dejepisný spolok
ISBN 80–966964–5–9

Obsah

Predhovor ......................................................................................... 4
Prívet primátora mesta Levoča Ing. Petra Pekarčíka .................... 5

ŠTÚDIE A ČLÁNKY
Pokus o rekonštrukciu najstarších politických dejín Spiša
(Martin Homza) ................................................................................ 7
Levočské kostoly v kontexte dejín mesta (František Javorský) .. 33
Stredoveký kláštor minoritov v Levoči (Gabriel Lukáč) ............. 61
Listina z roku 1249 pre spišského prepošta ako historický
prameň (František Žifčák) ............................................................... 81
Spoločenský a duchovný život Levoče v prvej polovici
16. storočia (Ivan Chalupecký) ...................................................... 89
Z kultúrno-osvetového života medzivojnovej Levoče
(Peter Zmátlo) ................................................................................. 105
50 rokov od „Levočskej vzbury” v roku 1949 ........................... 127
(Ivan Chalupecký, Eduard Pavlík)
Kapitoly z dejín židovskej komunity v Levoči (Jozef Sulaček).... 139
Oltár Panny Márie Snežnej v chráme sv. Jakuba
(Mária Novotná) ............................................................................. 171

ZO ŽIVOTA SDS
Činnosť SDS v rokoch 1997 a 1998 ............................................ 181
Dohoda o spolupráci ...................................................................... 184
Funkcionári a výbor SDS .............................................................. 186
Zoznam členov spišského dejepisného spolku ............................ 187
Ing. Ján Kukura 90-ročný .............................................................. 192
Za Mgr. Pavlom Štinčíkom ............................................................ 195

BIBLIOGRAFIA
Literatúra o Spiši vydaná najmä v rokoch 1998–1999 .............. 197



4 5

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

Predhovor

Medzi úlohy Spišského dejepisného spolku patrí aj účasť na or-
ganizovaní výročí našich miest a obcí. Pri takýchto výročiach organizuje
SDS často vedecké konferencie alebo odborné semináre, na ktoré sa
snaží pozvať tých najlepších prednášateľov. Často na nich odznievajú
prednášky originálne a prínosné, u ktorých je škoda, keď si ich vypočuje
len niekoľko desiatok prítomných členov a hostí, pretože majú trvalú
platnosť a posúvajú historický výskum danej problematiky o kus
dopredu. Preto je pochopiteľná snaha SDS uverejniť tieto prednášky
v rozšírenej forme a opatrené poznámkovým aparátom v svojich ro-
čenkách. Takouto ročenkou už v podstate bola Z minulosti Spiša II,
ktorá publikovala prednášky z dejín Kežmarku. Osobitne, mimo ročenky,
boli uverejnené prednášky z konferencie v roku 1997 o prof. Miškovičovi.

V roku 1999 si pripomínajú svoje 750. výročie od prvej písomnej
zmienky Levoča, Spišské Podhradie a Jablonov. Zatiaľ čo Jablonov
o svoje výročie neprejavil žiaden záujem, Spišské Podhradie vydalo
reprezentačnú Kroniku Spišského Podhradia a v Levoči sa dňa 23. júna
1999 uskutočnila vedecká konferencia SDS, na ktorej odznelo deväť
prednášok. Konferencia mala názov: Neznáme kapitoly z dejín Levoče
a jej účelom bolo doplniť už dávnejšie vydané Dejiny Levoče o nové
poznatky, ale aj o témy, ktoré v dobe vydania uvedenej monografie boli
tabuizované. Účastníci konferencie si prednášky vysoko ocenili a preto
sme sa rozhodli publikovať ich v našej ročenke kompletne, ako náš
príspevok k uvedenému významnému jubileu mesta. Týkajú sa nových
archeologických objavov, nových názorov na dejiny Spiša v 8.–13.
storočí, rozoberajú listinu s prvou zmienkou o Levoči, detailizujú naše
poznatky o počiatkoch reformácie v meste, poukazujú na bohatý kultúr-
ny život v Levoči v medzivojnovom období, podávajú však aj prvý
pohľad na smutné dejiny prenasledovania  židov a neskôr kresťanov
u nás. Napokon nás zoznamujú aj s výsledkami reštaurovania jedného
z najvýznamnejších gotických oltárov v chráme sv. Jakuba. Práve tento
zborník by mal ukázať na množstvo ešte neprebádaných tém nielen
k dejinám Levoče, ale aj ostatných miest a dedín Spiša i celého Slo-
venska, ktorým sa mnohí historici často vyhýbajú.

Vydanie zborníka umožnil aj veľkorysý príspevok Štátneho fondu
kultúry Pro Slovakia i porozumenie primátora a poslancov mesta Levoča,
ktorým za to vyslovujeme poďakovanie. Veríme, že bude prijatý s takou
otvorenosťou a úprimnosťou, s akou bol pripravovaný.

U tohto zborníka ide opäť o dvojčíslo, ktorým dobehujeme roky,
v ktorých nám finančná situácia nedovolila zborník vydať. Správy
z činnosti SDS sa týkajú rokov 1997 a 1998, avšak stav výboru, člen-
skej základne, spomienky na jubileá a úmrtie členov, ako aj bibliografia
prác o Spiši sú aktuálne.

Zostavovateľ

Príhovor primátora Levoče Ing. Petra Pekarčíka

Vážené damy, vážení páni!

Obyvatelia nášho mesta, i celá slovenská kultúrna
verejnosť, si v tomto roku pripomínajú 750. výročie prvej
písomnej zmienky o meste Levoča.

Chceme toto významné výročie osláviť dôstojným spô-
sobom. Do rámca podujatí k tomuto výročiu zapadá i vedecká
konferencia na tému „Neznáme kapitoly z dejín Levoče”.

Chcem sa preto hneď v úvode poďakovať Spišskému
dejepisnému spolku a jeho predsedovi p. Dr. Chalupecké-
mu za to, že túto konferenciu pripravili. Cením si túto
skutočnosť o to viac, že z finančných dôvodov a pre nepo-
chopenie zo strany Ministerstva kultúry sme nútení odmietnúť
ponuku na usporiadanie konferencie ICOMOS, sekcie pre
strednú a východnú Európu, ktorá bola pôvodne plánovaná
na mesiac september. Dejiny nášho mesta budili a budia
pozornosť odbornej i laickej verejnosti už celé roky.

Napriek pokusom v XIX. storočí, jediné súhrnné spra-
covanie dejín mesta pochádza z roku 1974 od autorov
Michala Suchého, Jozefa Sulačeka a Ivana Chalupeckého.
Tieto práce majú samozrejme i dnes svoj význam. Od ich
vydania však uplynulo už štvrťstoročie a naviac sa zmenili
spoločensko-politické podmienky. Táto zmena samozrejme
otvorila i možnosti iných pohľadov a to najmä na udalosti
z novovekých dejín nášho mesta.

Som presvedčený, že i prednášky, ktoré sú pripravené
pre dnešnú vedeckú konferenciu, prispejú k tomu, aby sa
tieto možno povedať biele miesta v dejinách nášho mesta
analyzovali, vysvetlili a posúdili.

Verím, že i dnešná konferencia tak prispeje k tomu, aby
sa obraz o vývine nášho mesta stal plastickejší a úplnejší
a aby sa čo v najväčšej miere priblížil historickej skutočnosti.

Prednášajúcich a účastníkov vedeckej konferencie
srdečne vítam v našom meste a celej konferencii prajem veľa
úspechov.
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ŠTÚDIE A ČLÁNKY

POKUS O REKONŠTRUKCIU NAJSTARŠÍCH
POLITICKÝCH DEJÍN SPIŠA

(Koniec 8.–13. storočie)

Martin Homza

K dejinám Spiša v jeho najstaršej fáze nám chýbajú písomné pramene
a tak jediný spôsob, ktorý nám zostáva, je rekonštruovať ich jednak
na základe archelogických prameňov, jednak na základe širších stredo-
európskych a európskych súvislostí. I tomu najkritickejšiemu čitateľovi
musí byť totiž jasné, že hoci Spiš v prameňoch až do roku 1209 ne-
vystupuje pod vlastným menom, nemožno pochybovať o tom, že jest-
voval. Zákonite teda musel mať aj svoje dejiny.

Avari počas svojej vyše 250 ročnej pôsobnosti v Karpatskej kotline
poznamenali nielen centrálne oblasti Slovenska, ale aj územia severnejšie
a svojím vplyvom určite zasahovali i do Malopoľska. Politickým dô-
sledkom avarského nebezpečenstva, ako aj avarsko-franské vojny na
konci 8. storočia, pravdepodobne ovplyvnili aj vznik opevnených centier
vojenskej moci, správy, ekonomiky i kultového života širších regiónov,
jedným slovom hradísk.1 Pre túto tému zvláštny význam majú hradiská,
ktoré vznikali na južnom chrbte Karpát. Medzi nimi iste dôležité
postavenie od konca 8. storočia zaujali aj Spišské Tomášovce.2

Veľké vojenské kampane sú vôbec rozhodujúce v procese integrácie,
či dezintegrácie istého spoločenstva aj v širších európskych súvislo-
stiach v rannom, predštátnom období jeho dejín. Pripomeňme si na-
príklad náhle zjavenie sa Bavorov na scéne dejín v 6. storočí, v dôsledku

1 CHROPOVSKÝ, B. – RUTTKAY, A.: Archeologický výskum a genéza
slovenského etnika. Historický časopis (ďalej HČ) 33, 1985, s. 272. BÉREŠ,
J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Spiš v 6.–16. storočí v archeologických
prameňoch. Katalóg ku výstave. Bratislava 1987, s. 4.

2 Literatúra k hradisku v Spišských Tomášovciach: BÉREŠ, J. – ŠTUKOVSKÁ, D.:
Výskum slovanského hradiska v Spišských Tomášovciach. In: AVANS 1978.
Nitra 1980. JAVORSKÝ, F.: Výsledky archeologického výskumu v Slovenskom
raji. In: AVANS v roku 1976. Nitra 1977. JAVORSKÝ, F.: Záchranný výskum
v Smižanoch na Hradisku I. In: AVANS 1978. Nitra 1980. SLIVKA, M. – VALLA-
ŠEK, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice 1991, s. 30–32.
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silného vojenského tlaku Frankov zo západu a Longobardov z výcho-
du.3 Uznáva sa, že vplyvom podobného tlaku na jednej strane avar-
ského, na druhej neskorších avarsko-franských vojen sa na Slovensku
dovŕšil koncom 8. storočia proces integrácie jednotlivých menších
kmeňových spoločenstiev do jediného štátneho útvaru. To je aj dôvod,
prečo mená týchto „malých” kmeňov, ako napríklad v neskoršom prípade
českom, alebo v čase paralelnom na Peloponézskom polostrove nepoz-
náme. Môžeme však predpokladať, že takúto „malú” kmeňovú jednotku
mohla vytvoriť pospolitosť Spiša v procese dezintegrácie zo staršieho
substrátu veľkmeňa, ktorý byzantský svet pomenoval menom Sclavínov
(Slovanov, Slovlenov)4 a ktorého jednotlivé časti v dôsledku predchá-
dzajúcich dejinných udalostí sa rozšírili prakticky v celom priestore
Karpatskej kotliny.5 V prípade nášho „malého” kmeňa šlo približne
o populáciu, ktorá v danom období obývala najmä blízku Hornádsku
a Popradskú kotlinu. V tomto ohľade nie je nezaujímavý pohľad Šimona
Ondruša6 na etymológiu slova Spiš, podľa ktorej tento termín pochádza
od spiška, odrezok, palička, čo znamená, že teritórium Spiša je vlastne
miestom, kde sa rúbu lesy. Pôvodné spoločenstvo „Spišanov” je teda
od polovice 8. storočia stalo základom, na ktorom mohlo postaviť
svoju moc akékoľvek iné vyššie spoločenstvo. Takýmto mocenským
útvarom v tejto geopolitickej oblasti zas mohlo byť len Nitrianske
kniežatstvo.7 Isté je však iba to, že hradisko v Spišských Tomášovciach

vykazuje mnoho spoločného v materiálnej sfére s centrálnymi oblasťami
Nitrianska.8

Z uhla pohľadu tejto práce je potom kľúčovým určiť, v akom
pomere mohlo byť Nitriansko k severnému Slovensku a zvlášť k Spišu?
Myslím, že každý kto si vie predstaviť rozsah avarsko-franských vojen
na konci 8. a začiatkom 9. storočia, o ktorých sami franskí autori
pripúšťajú, že väčšiu vojenskú kampaň ani Karol Veľký nikdy neviedol,9

musí pripustiť, že počas nich nemohol nikto v celom Karpatskom
bazéne zostať stáť takpovediac bokom. Tak tomu muselo byť nevy-
hnutne aj s onou pospolitosťou Spiša, respektíve jeho miestnou elitou.
Spolu s inými elitami z iných hradísk z územia dnešného Slovenska
(napríklad Pobedim) buď priamo, alebo prinajmenšom vo forme ozbro-
jenej neutrality, zabezpečovali franským vojskám pokoj na severnom
krídle. Nemožno si totiž predstaviť, že pri takom hlbokom prieniku
(prienikoch) do vnútra Karpatskej kotliny ako nutne musíme predpo-
kladať pri tejto kampani, by si franská moc nechávala nezabezpečené
jedno zo svojich krídel.

Počas tejto desať rokov trvajúcej vojny teda dochádzalo k ne-
vyhnutným stretaniam sa jednotlivých regionálnych vojenských družín
a k ich organizovaniu do širších vojenských útvarov pod jednotným
velením. Či už to bolo zásahom zvonku (franská moc), alebo zvnútra
(tu musíme predpokladať, že aj pred fransko-avarskými vojnami sa
jednotlivé družiny spájali do väčších celkov, najskôr ako súčasť celkovej
avarskej brannej moci), jestvovala by tu teda už staršia tradícia, to
znamená istý mechanizmus zvolávania vojsk, tradícia výberu vrchného
veliteľa, etc. V každom prípade jedným z výsledkov týchto vojen bolo
aj etablovanie sa nadregionálneho územno-správneho celku – Nitrian-
skeho kniežatstva (vzniklo akiste ešte najmenej o dve generácie skôr).
Prirodzené sociálno-politické väzby, ktoré v dôsledku tejto vojny vznikli,
potom určili aj charakter týchto vzťahov. Spiš sa stal súčasťou Ni-
trianska. Jeho elita – rodová aristokracia – so všetkou pravdepodob-
nosťou pociťovala ústrednú kniežaciu moc v Nitre ako svoju. Tak isto
treba predpokladať, že táto moc, kniežatá z Nitry, pokladali územie
Spiša za súčasť svojho kniežatstva.

Nevýhodou príležitostných väzieb bola nepochybne ich časnosť.
Obyčajne končili so životom hlavných protagonistov ich vytvorenia,

3 WOLFRAM, H.: Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et
Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit. In Mitteilungen des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung 31, Wien – München, 1995, s. 22–39.
Procesy integrácie a následnej dezintegrácie, či procesy opačného charakteru
na českom príklade spracoval TŘEŠTÍK, D.: Počátky Přemyslovců. Vstup
Čechů do dějin (530–935), Praha 1997, s. 18–20.

4 IORDANIS.: De origine et actibusque Getarum. Ed. T. Mommsen. In Monumenta
Germaniae historica. Avctorvm antiqvisimorvm: 5, 1 (ďalej MGH AA). Berolini
1882, s. 61–64. PARCZEWSKI, M.: Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej
v Polsce. Kraków 1988, s. 53.

5 Uvedomujem si problematickosť tohto termínu, ale pod vplyvom vyššie nazna-
čených téz poľského archeológa M. Parczewskeho, prenášam ich metodologický
postup pri kvalifikovaní najstarších slovanských nálezov za Karpatami i na na-
še územie, kde predpokladám, sa osídlenie vyvíjalo v podobných pomienkach
i zákonitistiach.

6 ONDRUŠ, Š.: Pôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolíc. In: Studia
academica Slovaca. 9, 1980, s. 261–283.

7 CONVERSIO Bagoarorum et Carantanorum. In. Magnae Moraviae Fontes
Historici (ďalej MMFH) 3. Ed. Ľ. Havlík. Brno 1969, s. 312.

8 BÉREŠ, J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Katalóg, s. 4. Podobne vo všetkých
prácach napr. RUTTKAY, A.: Najnovšie príspevky archeologického bádania
k poznaniu dejín územia Slovenska v 9.–11. storočí. In: Slovenský ľud po páde
Veľkomoravskej ríše. Bratislava 1984, s. 85–86.

9 EINHARD.: Vita Karoli Magni, In. MMFH 2, s. 21.
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to znamená tých, ktorí sa onej veľkej vojenskej kampane priamo zúčastnili
(vyjadrené v čase sa to rovná približne životu dvoch generácií, to jest
asi štyridsiatim rokom). V takýchto prípadoch vznikajú v rámci akého-
koľvek politického celku prirodzené dezintegračné pnutia (podobná
zákonitosť je badateľná vo všetkých ranných štátoch indoeurópanov
postavených na väzbách spečatených spoločne preliatou krvou). Ústredná
moc vtedy alebo zaniká, alebo svoju moc centralizuje. Robí tak buď
nahradením miestnej rodovej aristokracie svojimi ľuďmi (obyčajne
vojenským zásahom), či integráciou najmocnejších členov tejto
aristokracie do svojej družiny.

Ďalším dôvodom, ktorý nás núti hovoriť o Spiši ako súčasti Ni-
trianskeho kniežatstva je predpoklad, že severovýchodné hranice Spi-
ša boli zároveň hranicami Nitrianska. Po prvé – Uhorsko-poľská kronika
(z prvej tretiny 13. storočia) pri opisovaní hraníc Boleslava Chrabrého
veľmi konkrétne špecifikuje ich priebeh: Od Ostrihomu k Jágru, odtiaľ
k Tise a Topli a ďalej popri jej brehu až k hradu Salis (Galis), ktorý je
hraničným hradom medzi Uhorskom, Poľskom a Rusou.10 Slánske vr-
chy, popod ktorými z východnej strany preteká spomenutá riečka
Topľa (Cepla), sú popri Branisku totiž na východe dnešného Slovenska
prvou celistvou horskou bariérou Karpát smerujúcou nie východo-
západným smerom, ale, pre zmenu, severo-južným. Do úvahy treba
zobrať i to, že ide o analogickú geografickú situáciu ako s riekou Mo-
ravou a s Malými Karpatami na západe Slovenska, ktoré tak isto po
stáročia tvorili prirodzenú hranicu Uhorska s Moravou (respektíve
s Čechami). Opis južnej poľskej hranice v UPK je zároveň najpresnej-
ším opisom južnej hranice Nitrianskeho kniežatstva vôbec. Za pov-
šimnutie stojí porovnať túto hranicu s hranicou Ostrihomského arci-
biskupstva. Ako je totiž všeobecne známe, hranice cirkevných inštitú-
cií obyčajne nadväzovali na hranice vyšších politických celkov.

Okrem geopolitickej dôležitosti tohto územia pre Nitriansko bol tu
ešte jeden dôležitý faktor, ktorý musel pre ústrednú moc zohrávať dôležitú
úlohu pri kalkulovaní s priestorom Spiša. Nálezy železnej trosky na
tomto hradisku11 a blízkosť jedného z budúcich centier metalurgickej
výroby na Spiši – Spišskej Novej Vsi (Igla) o tom tiež vypovedajú
svoje.12 Ďalšou funkciou, ktorú Spišským Tomášovciam možno v tejto

súvislosti pripísať, bolo stráženie starej diaľkovej cesty Balkán – Balt13

alebo jej časti, ktorá sa nad Karpatami napájala na diaľkovú cestu zo
západnej Európy na stredný východ, ako to dokazujú pramene hebrejské
a arabské.14 Tými istými dolinami totiž viedla odnož cesty Nemecko –
Rus (Chazarská ríša).

Politický systém Karpatskej kotliny, ktorý vznikol v dôsledku avar-
sko-franských vojen, sa začal narúšať už v prvej tretine 9. storočia (ro-
ku 830), keď si jeden z jeho členov, Moravské kniežatstvo, násilím
pripojilo Nitriansko. Tento dátum sa obyčajne vykladá aj ako začiatok
Veľkej Moravy. Ako vysvitá z archeologických prameňov, približne
v tomto čase došlo aj k vojenskému zničeniu opevneného centra Spiša
v Spišských Tomášovciach.15 Mocenský akt zničenia opevneného centra
Spiša mohol súvisieť s násilným a dlhodobým pripojením tohto
regiónu k Veľkej Morave. Ako sme povedali, motívom mohlo byť zí-
skanie surovinových zdrojov a politický záujem Moravanov kontrolo-
vať strategicky dôležité teritórium na hranici so vzmáhajúcim sa Vislan-
ským kniežatstvom, respektíve vybudovať si na Spiši východiskový
priestor pre ďalšie prenikanie do Potisia a Sedmohradska. Otvorenosť
dolín Spiša oboma týmito smermi, severným, južným, ale i západným
budú potom v nasledujúcich storočiach viac ako ovplyvňovať jednotlivé
dejinné obdobia tohto regiónu.

Obdobie, keď Spiš patril do Veľkomoravskej ríše, je však vhodné
rozdeliť na dve podobdobia a síce od pravdepodobného pripojenia
Spiša k Veľkej Morave (3. desaťročie 9. storočia) do roku 873 a od
tohto roku aspoň do roku 907. V prvom období Spiš, podobne ako

10 Chronica Hungaro-Polonica (ďalej CHP). Ed. B. Karácsonyi. Acta Historica
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Acta Historica 26,
1969, s. 41.

11 BÉREŠ, J. – ŠŤUKOVSKÁ, D.: Výskum slovanského hradiska. s. 42.
12 Možnosť koncentrácie metalurgickej výroby v tejto oblasti v tomto čase

pripúšťa HALAGA, O. R.: Košice – Balt. Bratislava 1975, s. 49. Podobne
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy starých Slovanov. Martin 1989, s. 72.

13 Najlepšie spracoval HALAGA, O. R.: Košice – Balt, pozri záverečnú mapku
obsiahnutú v knihe.

14 Pozri napr. QALAMONIS b. r. ŠABBETAI.: Orzecznienie przekazane... In:
KUPFER, F – LEWICKI, T.: Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych
innych ludów środkowej i wschodiej Europy. (ďalej ŻH). Wrocław – Warszawa
1956, s. 66.–68. Kupci v tejto správe prekračujú Dunaj niekde neďaleko
Ostrihomu, čo podľa editorov znamená, že naväzovala tu na inú cestu hore
Váhom. Analýza celej cesty pozri – Tamže 77–78. Podobne – IBN–
HURDADBEH.: Knihy ciest a kráľovstiev. In: Żródła arabskie do dziejów
Słowiańszczyzny (ďalej ŻA) T. I. Ed: T. Lewicki. Wrocław – Warszawa –
Kraków 1956, s. 77, kde podrobný celý rozbor cesty zo Španielska až do Číny
v 10 st. Kriticky sa k smerovaniu ciest hore Váhom stavia HALAGA, O. R.:
Porta Poloniae w kwestii szlaków we wczesnym średniowieczu. Acta archeologica
Carpatica (ďalej AAC) 7, 1965, s. 5–34.

15 O príčinách a priebehu tohto aktu pozri – ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy,
s. 35. CHROPOVSKÝ, B. – RUTTKAY, A.: Archeologický výskum, s. 274.
Podobne aj iné Ruttkayove práce. Tiež – BIALEKOVÁ, D.: Osídlenie oblastí
so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.–11. storočí. In: Archaeologia
historica 3, 1978, s. 11. BÉREŠ, J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Katalóg, s. 4.
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v časoch samostatného Nitrianska, zostal súčasťou Nitrianska, lebo je
známe, že nová – moravská moc síce vojensky obsadila toto územie,
ale nezrušila jeho ekonomicko-sociálnu štruktúru. Navyše urobila ho
údelom pre jedného z potenciálnych následníkov veľkomoravského
kniežacieho stolca, čím len podčiarkla jeho dôležitosť. Pravdepodobne
už v tomto období staré rodové hradisko (Hradisko I) je vo svojej
funkcii nahradené Hradiskom II. v jeho bezprostrednej blízkosti, na
druhej strane Hornádu. V politickom jazyku to znamená, že podobne
ako aj inde na Slovensku, je stará moc i tu nahrádzaná novou. Odniekaľ
z centrálnych oblastí Moravy (moravského Nitrianska) sem prichádza
nová výkonná moc, reprezentovaná autoritou župana (stsl. posadnik,
neskoršie latinsky comes) a jeho družinou (hradčanmi). Keďže o potreby
tejto družinu sa bolo treba starať, azda už do tohto obdobia možno
položiť aj základy založenia systému služobných osád (napríklad –
Dravce, Jamník).16 Tomu nakoniec zodpovedá aj veľkosť Hradiska II.,
ktoré už nie je budované ako zberník všetkého ľudu zo širokého okolia
pre prípad ohrozenia, ale len ako administratívno-politické centrum
z cieľom zabezpečiť ochranu nie veľmi početnej posádke Moravanov.
Tento politický systém potom na Spiši v zásade pretrval i počas nasle-
dujúcich dlhých storočí.

Dôležitým momentom pre rozšírenie moci Moravanov ďalej na se-
ver a východ bolo obdobie, keď moc v ich štáte uchopil ambiciózny
Svätopluk. Potom, čo si s východofranským panovníkom Ľudovítom
Nemcom roku 874 vo Forchheime zabezpečil mier na západnej hranici,
totiž začal orientovať ďalšiu expanziu svojej krajiny práve týmto smerom.
Hoci stále o našej oblasti nemáme presnejších písomných prameňov,
môžeme na toto obdobie aplikovať informácie pochádzajúce od Geo-
grafa Bavorského, anglického kráľa Alfréda a zo Života sv. Metoda.17

Kým z prvých dvoch prípadov sa dozvedáme veľmi dôležité čísla, ktoré
nám poukazujú na počet hradísk, teda reálnu moc, ktorú v danom čase
mal ten-ktorý kmeň, tretí prameň opisuje, ako prakticky prebehol
mocenský akt pričlenenia Vislanska k Veľkej Morave. Bezprostrednou
causa belli potom mohlo byť schovanie asi 4 000 kusov poľských
sekorovitých hrivien, ktoré mohli byť formou tribútu Vislanska pre

Svätopluka.18 Ich nedodanie (schovanie) bolo asi bezprostrednou
príčinou obsadenia Vislanska Svätoplukom.19 Legendista Života sv.
Metoda o tom hovorí takto: „Pohanské knieža silné veľmi, sídlilo na
Vislách, rúhalo sa kresťanom a znepokojovalo ich.”20 Vojenské obsa-
denie Vislanska smerom od Spiša, ktorý pravdepodobne vytváral zázemie
pre expanziu, nepriamo dokumentujú i niekoľkonásobné požiare v Na-
szacowiciach, (najskôr jedna z hraníc Vislanov na druhej strane Karpát
blízko Starého Sącza) datované práve do tohto obdobia.21 Ako presnejší
dátum tohto vojenského aktu sa niekedy uvádza rok 873 (respektíve
874).22 Ako nepriamy dôkaz obsadenia Vislanska, môže poslúžiť tiež
názov obce Morawica neďaleko Krakova, ktorá sa spomína už v Zá-
zrakoch sv. Stanislava z 13. storočia.23

Vislansko patrilo vôbec k prvým výbojom Svätopluka a doba trvania
obsadenia tohto územia sa počíta obyčajne najmenej na 30 rokov.24

Ďalším Svätoplukovým výbojom s východiskovým priestorom na Spiši
bol o desaťročie neskôr jeho prienik do Potisia a Sedmohradska.25 Bola
v tom ambícia kontrolovať aj obchod so sedmohradskou soľou, či od
antiky známymi náleziskami drahých kovov, no rovnako i perspektíva
kontaktu s Čiernym morom.

V tom istom čase bola christianizácia Spiša pravdepodobne už
v pokročilejšom štádiu. Dosvedčuje to opäť archeológia. Prvé hroby

16 KRAJČOVIČ, R.: Z historickej typológie služobných osadných názvov v Po-
dunajsku. In: O počiatkoch slovenských dejín. Ed. P. Ratkoš, Bratislava 1965,
s. 213.

17 Pramene k tomuto obdobiu i menej podstatné pre túto prácu, sú zhrnuté v Mo-
numenta Poloniae Historica (ďalej MPH). Ed. A. Bielowski. Lwów 1864,
passim. Ich doposiaľ najlepšiu interpretáciu urobil v súhrnej práci LABUDA,
G.: Studia nad początkami państwa Polskiego. Poznań 1988, s. 563.

18 ZAITZ, E.: Frühmittelalteriche axfförmige Eisenwaren aus Kleinpolen. Sloven-
ská archeológia 36, 1988, s. 275.Tamže.

19 Tamže.
20 Žitije Mefodija. In MMFH 2, s. 156. Preklad textu podľa – Veľkomoravské

legendy a povesti. Preklad: Ratkoš. Bratislava 1977, s. 79. Hyperkritickú
analýzu tohto prameňa pozri LABUDA, G.: Studia, s. 125–151, ktorú uzatvára
slovami, že nemáme vzhľadom na súčasnú etapu bádania dostatok pozitívnych
dôvodov dokázať okolnosť „vybojovania kraja Vislanov” Svätoplukom, v čom
sa podľa neho zhodujú svedectvá archeologické, jazykovedené i písomné.

21 POLESKI, J.: Stratygrafia w rejonie zachodniego odcinka wału głownego
członu grodziska w Naszacowicach, województwo Nowosądeckie. AAC 28,
1989, s. 161

22 RATKOŠ, P.: Slovensko v dobe veľkomoravskej. Košice 1988, s. 52.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy, s. 124. Datuje medzi roky 876–880. Podobne
HAVLÍK, L.: O politických osudech a zahraničních vztazích státu a říše Mo-
ravanů. In. O počiatkoch, s. 122.

23 Cuda św. Stanisława. Ed. a preklad: PLEZIOWA – PLIEZIA. In: Średniowieczne
żywoty i cuda patronów Polski. Warszawa 1987, s. 176.

24 GĄSSKOWSKI, J.: Dejiny a kultúra starých Slovanov. Bratislava 1969, s. 163.
RATKOŠ, P.: Slovensko v dobe, s. 57.

25 STEINHÜBEL, J.: Veľká Morava a Bulharsko v dobe Rastislava a Svätopluka.
In Svätopluk. Nitra 1996, s. 208 –209.
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nespálených nebožtíkov pochádzajú tu už z konca 9. storočia.26 Dávne
obdobie christianizácie severovýchodných území dnešného Slovenska
navyše potvrdzuje aj skutočnosť, že Spiš na rozdiel od území Šariša
a Zemplína, od samotného počiatku patril do Ostrihomského arcibis-
kupstva, hranice ktorého vlastne len kopírovali pôvodnú veľkomo-
ravskú cirkevnú jurisdikciu.27

Modelujúc potom spoločenskú štruktúru veľkomoravského Spiša
treba povedať, že jeho centrom sa najskôr stalo veľkomoravské hradisko
Hradisko II. (Čingov). Predsunutým opevneným bodom smerom na
východ potom veľkomoravské hradisko na Dreveníku.28 S podobným
opevnením hádam musíme rátať i smerom na sever (azda Jeruzalemský
vrch nad Kežmarkom).

Na úvod ďalšieho uvažovania v období od pádu Veľkomoravskej
ríše po začlenenie Spiša do Uhorského štátu, musíme sa vrátiť k vyššie
už spomenutej skutočnosti dobytia Hradiska I. a výstavby Hradiska II.
na druhej strane Hornádu. Neznamenalo to totiž len zmenu domácich
rodových vládcov za vládcov iných. Bol to začiatok systému spra-
vovania štátu, ktorý nazývame hradským systémom,29 alebo systémom
župných hradov, na ktorého čele stáli župani.30 Ako sme povedali,

jeden z nich pritom sídlil najskôr na Hradisku II. (Čingov).31 Tak isto
tam asi sídlili i jeho nástupníci, keďže po celé 10.–11. storočie, ako
uvádza archeológia, sledujeme na tejto fortifikácii nerušený vývoj.
Zaujímavá je táto skutočnosť práve v konfrontácii so vžitým názorom,
že príchod Maďarov do Panónie znamenal totálny zánik Veľkej Moravy
a všetkých štruktúr s ňou súvisiacich. Z hľadiska neskoršej uhorskej
štátnej správy je tu totiž pravdepodobná ich nadväznosť. Pod štát-
nou správou tu rozumiem práve ono hradisko32 so svojím županom
(posadnikom), s hradnou družinou (u nás z neskorších prameňov
známych ako jobagiones) a ľudom hradu (neskôr castrenses).

Podľa všetkého teda novopríchodzia moc tieto štruktúry len
jednoducho prevzala.33 Treba si totiž uvedomiť, že tu ide o štruktúry
nie nomádske, ale starousadlého obyvateľstva. Štruktúry, ktoré sa pri-
bližne v tom istom čase stali typickými pre Čechy, Poľsko, Nitriansko
i Zadunajsko. Dnes nedokážeme s presnosťou určiť, kedy a ako sa
nová uhorská moc aj formálne etablovala na Spiši. Je veľmi prav-
depodobné, že sa tak neudialo v intenciách, ktoré popisuje anonymný
notár P. kráľa Bela (III.).34 Skôr si myslíme, že sa tak muselo stať v sú-
vislosti so zmenou postavenia Nitrianska voči Morave. V iných našich
prácach totiž predpokladáme, že Nitriansko sa bez väčších problémov

26 BÉREŠ, J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Katalóg, s. 4. Ak by sme prijali
staršie hypotézy postavené na argumente poľského historika Widajewicza,
ktorý na základe časti listu nemeckých biskupov pápežovi Jánovi IX. z roku
900: „Antecessor vester, Zuentibaldo duce impetrante, Vvichinqum consecravit
episcopum et nequaquam in illum antiquum Patauiensem episcopatum eum
transmisit, sed in quandam neophitam gentem, quam ipse dux bello domuit
et ex paganis christianos esse patravit.” (Pozri – MARSINA, R.: Codex
Diplomaticus et Epistolaris Slovaciae 1 (ďalej CDSl 1). Bratislava 1971, s. 33.)
tvrdí, že tie „Neophita gens” boli práve Vislania. a Viching, ako benediktín,
bol pravdepodobne vodcom misie Veľkej Moravy na Vislansku z vôle Svä-
toplukovej. Pozri – WIDAJEWICZ, J.: Państwo Wiślan. Kraków 1947, s. 74
a 113. Pozri k tomu tiež rozbor tohoto dokumentu u LABUDA, G.: Studia,
s. 142–144.

27 BÉREŠ, J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Katalóg, s. 4–5.
28 BÉREŠ, J. – JAVORSKÝ, F. – SLIVKA, M.: Katalóg, s. 5.
29 S analogickou situáciou sa stretávame v Čechách: „Nutně mu ovšem (u pře-

myslovského státu) musela předchádzet likvidace původního kmenového uspo-
řádání slovanské společnosti, doprovázená zničením jejich institucí (sněmů
a podobně). Tento zlom bývá ve středočeském prostředí nyní nejčastěji spo-
jován s knížetem Bořivojem, který tyto radikální změny nejspíše uskutečnil
s moravskou pomocí.” SLÁMA, J.: K počátkům hradské organizace v Čechách.
In: Typologie raně feudálních slovanských států. Praha 1987, s. 181.

30 Takúto možnosť pripúšťa aj – SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrád-
ky, s. 32.

31 Tamže. s. 32. Veľká Morava bola podľa týchto autorov spravovaná najmenej
piatimi županmi.

32 Analogické porovnanie župy uhorskej a poľskej pozri – RADZISZEWSKA, J.:
Studia z dziejów ustroju Spisza. Katowice 1969, s. 153–154.

33 Slovenská archeológia i história sa v poslednom čase borí so skutočnosťou,
že na všetkých významnejších lokalitách dnešného Slovenska nám jednoducho
chýba tvrdý zánikový horizont, ktorý by jednoznačne potvrdzoval vojenskú
deštrukciu jeho územia začiatkom 10. storočia. Pozri – KUČERA, M.: Slovensko
po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, passim. ŠTEFANOVIČOVÁ, T.:
Osudy, passim. ČAPLOVIČ, D.: Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava
1998, s. 122–124.

34 P. MAGISTRI, QUI ANONYMUS DICITUR.: Gesta Hungarorum. In: Scriptores
rerum Hungaricarum 1. (ďalej SRH 1). Ed: E. Szentpétery. Budapestini 1937,
s. 58 a 73: “Et dum ita radicati essent, tunc communi consilio et ammotione
omnium incolarum missus est Borsu filius Bunger cum valida manu versus
terram Polonorum, qui confinia regni conspiceret et obstaculis confirmaret
usque montem Tartur et in loco convenienti castrum construeret causa custodie
regni. Borsu vero accepta licentia egressus felici fortuna collecta multitudine
rusticorum iuxta fluvium Buldua castrum construxit, quod vocatum est a
populo illo Borsod eo, quod parvum fuerit. Bors vero acceptis filiis incolarum
in obsides et factis metis per montes Turtur reversus est ad ducem Arpad et
de reversione Borsu factum est gaudium magnum in curia ducis. Dux vero pro
beneficio suo Borsum in eoden castro comitem constituit et totam curam illus
partis sibi condonavit.”
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na konci 9. storočia vymanilo zo zväzku s Moravou a nahradilo ju
novým spojenectvom nitriansko-uhorským.35 Ak však pripustíme, že
vojenská elita Nitranov vstúpila do zväzku so starými Uhrami, logicky
k tomu musíme dodať, že sa tak muselo udiať na celom území Nitrianska.
Vrátane Spiša, o ktorom tu predpokladáme, že i počas celého 10. storočia
bol spoločensky i ekonomicky rozvinutým územím Nitrianska na jeho
severo-východnej hranici. Možno to tvrdiť i napriek tomu, že v širšom
zábere takmer celé východné Slovensko zostáva, ako to potvrdzuje
archeológia, v 10. storočí bez stôp po starých Uhroch,36 respektíve po
vojenskej konfrontácii s nimi. Archeologické nálezy dokumentujúce
prítomnosť starých Uhrov však vykopali v Nowej Hute a Chmelci
(Malopoľsko), v Przemyśli a Haliči (meste), teda z nášho pohľadu za
Karpatami.37 To však znamená, že severné Slovensko muselo byť pre
nich priepustné, čo si nemožno predstaviť v situácii, keby im domáce
obyvateľstvo bolo nejako nepriateľsky naklonené.

Inou otázkou je, či v Nitriansku (so Spišom) počas tohto storočia
skutočne dominoval len uhorský vplyv. Teoreticky sú totiž možné aj tri
ďalšie. Pritom sa navzájom nevylučujú: Po prvé – bielochorvátsky,38

vislanský39 a český.40 Pokiaľ všetky špekulácie ohľadne Bielochorvátov
a Vislanov zostávajú opreté na jedinom prameni – De administrando
imperio, českú politickú prítomnosť v priestoroch Slovenska i Malo-
poľska dokazuje celý rad od seba nezávislých informátorov.41 Časovo
ho však nemožno zaradiť pred rok 955, ako to robia niektorí slovenskí
historici. Jeho koniec potom treba predpokladať niekedy okolo roku
975. Archeológia však k tomu dodáva, že súčasný stav jej bádania
nijako nedovoľuje spresniť vedomosti o skutočnom štátnom prináležaní
Považia (Nitrianska) v 10.–11. storočí.42 Ruttkay43 napríklad predpo-
kladá, že ako Přemyslovské, tak Piastovské výboje mali len neistý ráz
s pomerne krátkym trvaním a zrejme nemali trvalejší vplyv na domáce
osídlenie, respektíve jeho hospodársku a spoločenskú štruktúru. Tým
však nepriamo potvrdzuje aj vyššie načrtnutú tézu o kontinuitnom
vývoji Nitrianska. Ani český ani poľský zábor totiž ešte nemuseli
znamenať, že sa v Nitre vymenila aj vládnuca dynastia. Tá totiž celkom
pokojne mohla zostať Arpádovská.

Na tomto mieste sa však žiada ešte trochu doplniť údaje o poľskej
expanzii smerom na juh. Predchádzalo jej obdobie relatívne dobrých
vzťahov, ktoré dokumentuje napríklad pravdepodobný sobáš Gejzovho
mladšieho brata, nitrianskeho kniežaťa Michala so sestrou Mieška I.
Adelajdou niekedy v sedemdesiatych rokoch 10. storočia.44 Počiatky

35 HOMZA, M.: Pokus o interpretáciu kňažnej Adelajdy v Uhorsko-poľskej
kronike. (v tlači). Po prenesení jadra staromaďarskej populácie z Potisia
k Dunaju, vzniká na Slovensku v 10.–11. storočí veľmi zaujímavá situácia, do
istej miery analogická s obdobím ku koncu 8. a začiatku 9. storočia. Iba
avarský vplyv nahradil vplyv starých Uhrov. Pod jeho bezprostredný vplyv
by však, podľa doterajších názorov malo patriť len územie juhozápadného
Slovenska. O ostatnom území sa však predpokladá, že malo iný – špecifický
vývoj. Pozri k tomu – RUTTKAY, A.: Problematika historického vývoja na
území Slovenska v 10.–13. storočí z hľadiska archeologického bádania. In
Veľká Morava a počátky československé státnosti. Praha 1985, s. 14. Tak isto
VARSIK, B.: O vzniku a rozvoji slovenskej národnosti v stredoveku. HČ
32, 1984, s. 529. Pritom pre Nitriansko v 10. storočí teoreticky možno apli-
kovať aj názvy – „Wagiwarei” (Pozri – KONSTANTIN PORPHYROGEN-
NETUS: O zarządzie państwa. In MPH 1, s. 23), keď opakujeme starý názor
Bielowskeho, ktorý v termíne Wagiwarei videl jednoducho Považie a „provincia
cui Vag nomen est” (Pozri – COSMAE PRAGENSIS.: Chronica Boemorum.
Ed. B. Bretholz. In Scriptores rerum Germanicarum. Nova series (ďalej MGH
NS) 2. Berlin 1923, s. 138). Tiež pozri analýzu u LABUDA, G.: Studia, s. 105,
129–132 atď. Provincia Vag sa podľa neho kryje s biskupstvom slovenskej
Nitry, s. 165, čo neodporuje ani tu uvádzaným tvrdeniam.

36 CHROPOVSKÝ, B. – RUTTKAY, A.: Archeologický výskum, s. 285. Tak
isto VARSIK, B.: K otázke staromaďarských zásekov na východnom Slovensku.
In: O počiatkoch, s. 151–183. Ďalej ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy, s. 151

37 Nálezy z Nowej Huty (neďaleko Krakova) a z Chmelca však dokazujú ich prí-
tomnosť vo Vislansku. Pozri – BARYCZ, N.: Historia Starego Sącza od czasów
najdawniejszych do roku 1939. Kraków 1979, s. 29. Najvýznamnejším nálezom
dosvedčujúcim prítomnosť (hoci krátkodobú) Maďarov za Karpatmi je jazdecký
hrob z Przemyśla. Pozri KOPERSKI, A. – PARCZEWSKI, M.: Das altun-
garische Reitergrab von Przemyśl. Acta Archeologica Academiae Scientiarum
Hungaricae 30, 1978, s. 213–229.

38 BIELOVODSKÝ, A (alias Miškovič, A).: Severné hranice Slovenska. Bratislava
1946, passim. Navyše o problémoch Bieleho Chorvátska a celého tohto ob-
dobia je bohatá a protichodná literatúra: RUTTKAY, A.: Problematika, s. 145.
CHROPOVSKÝ, B. – RUTTKAY, A.: Archeologický výskum, s. 277. RATKOŠ,
P.: Vzťahy naddunajských Slovanov, s. 814. Takýto názor tiež presadzuje editor
– CONSTANTINE PORHYROGENITUS.: De administrando imperio. Com-
mentary. Ed. R. J. H. Jenkins, London 1962, s. 116: „White Croatia beyond
the Carpathians should not be doubted.”

39 WIDAJEWICZ, J.: Państwo Wiślan, passim.
40 STEINHÜBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo a zánik Veľkej Moravy. Historické

štúdie 37, 1996, s. 7–26.
41 Relatio Ibrahim Ibn Ja’kub de itinere Slavico, que traditur apud Al-Bekri. Ed.

et trans. T. Kowalski. In Monumenta Poloniae Historica Nova series (ďalej MPH
NS) 1. Kraków 1946.

42 Podrobný rozbor pozri RUTTKAY, A.: Problematika, s. 159.
43 RUTTKAY, A.: Problematika, s. 145.
44 STEINHÜBEL, J.: Nitriansko a „poľská karta”. Historická revue 3, 1992, č.

6, s. 4. K problému Adelajdy pozri BALZER, O.: Genealogia Piastów. Kraków
1895, s. 29–34., ktorý jej existenciu v súlade s historickou tradíciou príjma.
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zhoršovania týchto kontaktov súvisia s pripojením Krakova k poľskému
štátu.45 Datovanie tohto aktu je rozličné. Vo všeobecnosti spadá do
rozmedzia rokov 989–999. Pravdepodobnejšie je však prvé vročenie.46

V nasledujúcom desaťročí sa práve Krakovsko (Vislansko) stalo účin-
ným nástrojom južnej politiky štátu Poľanov (rodiaceho sa Poľska)
voči Nitriansku a tým aj Uhorsku. Gerhard Labuda totiž predpokladá,
že jeho vládcom sa stal Boleslav Chrabrý,47 ktorý odtiaľto, prirodzene
spočiatku v otcovom mene, začal politickú kariéru. Jej súčasťou bol
i sobáš Boleslava Chrabrého s neznámou ženou z Uhorska, ktorý síce
trval len rok, ale z ktorého manželstva sa narodil syn Bezprém.48 Toto
opätovné prechodné zblíženie záujmov Poľska a Uhorska (respektíve
Nitrianska) niekedy v druhej polovici osemdesiatych rokov 10. storočia
znovu narušil rozchod Boleslava Chrabrého s touto ženou. Podľa La-
budu mohol znamenať nesplnenie akýchsi bližšie nešpecifikovaných
uhorských záväzkov voči Poľsku.49 Podľa viac konkrétneho Györffyho
Boleslav Chrabrý okolo roku 985 prijal a znovu vypudil svoju manželku
aj s jej synom pre neochotu Gejzu zúčasniť sa na uhorsko-poľskom
ťažení proti Čechám.50 Priamemu útoku Poľska na Uhorsko však pred-
chádzali dlhodobé a ďalekosiahle prípravy. Jedným z nich bolo i vy-
tvorenie nástupného priestoru. Pôvodné hradisko v Naszacowiciach
Piastovci nahradili novým centrom s podobnou funkciou v blízkom
Podegrodziu.51 Samotná expanzia potom prišla okolo roku 1000/1001.
Dôvod bol podľa všetkého jednoduchý: kráľovskú korunu z Ríma

dostal uhorský Štefan a nie poľský Boleslav.52 Podľa predstavy, ktorú
s radosťou zdieľali v Poľsku v časoch renovatio imperii Ota III., totiž
aj Uhorsko s južnými hranicami v Dalmácii a Istrii malo patriť do štvrtej
rímskej provincie Sclavinie, ktorej vládcom nemal byť nik iný ako poľ-
ský Boleslav I.53 Smer, ciele i výsledky tohto výboja spoľahlivo
dokumentujú poľské kroniky. Najstaršia z nich Anonyma Galla o tom
píše: „Či to nie on sám (Boleslav Chrabrý) v bitke mnohokrát porazil
Uhrov a ich kraj si podrobil celý pod svoju vládu až po Dunaj?”54 Iná
poľská kronika z neskoršieho obdobia vymedzuje tento výboj po Dunaj
a Tisu, rieky Uhorska.55 Teda južné hranice Nitrianska ako sme ich
spomínali vyššie. Inou vecou je otázka trvania tohto aktu. V historiografii
sme sa stretli s rôznymi interpretáciami. Najpravdepodobnejším sa nám
však vidí Hrušovského výklad, že to bolo len na veľmi krátko. Podľa
všetkého konflikt stihol stlmiť ešte sám Oto III. prostredníctvom žiakov
svätého Vojtecha a pápeža tri mesiace po korunovácii Štefana I.56

Či sa Boleslav stiahol z celého Slovenska za Karpaty, alebo si tu
zanechal ozbrojené predpolie moci, je ďalšia otázka. Najspoľahlivejší
prameň pre toto obdobie Thietmarova kronika spomína Prokuja, ujca
(avunculus) sv. Štefana, ktorý mal svoju dŕžavu na hranici s Poľskom
a ktorého tento, t.j. sv. Štefan, odtiaľto vyhnal.57 O tom, či sa hrad to-
hoto Prokuja nachádzal na Spiši, možno polemizovať.58 Jeho stotož-
nenie s Hradiskom II. na Čingove je však už poruke. Inou možnosťou
je dať do vzťahu centrum moci Prokuja na hranici s Poľskom s hradom
Salis (Galis) z Kroniky uhorsko-poľskej (podľa tejto Kroniky obľú-
beného sídla Boleslava II. Štedrého).59 Táto interpretácia by však
posunula Prokujovu dŕžavu do Šariša, keďže hrad Salis sa obyčajne
stotožňuje s nejakým objektom s Prešovskej kotline.60 Ďalšou vecou

Opačný názor má novšie JASIŃSKI, K.: Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa
– Wrocław. Bez uvedenia roku vydania. s. 72. Podobný názor GRZESIK, R.:
Adelajda, rzekoma ksieżniczka polska na tronie węgierskim. In Kobieta w kul-
turze średniowiecznej Europy. Ed. A. Gąsiorowski. Poznań, 1995, passim.
Opačný názor má – HOMZA, M.: Pokus o interpretáciu (v tlači).

45 MGH NS 2, s. 60. Dobytie Krakova Mieškom datuje Kosmas na rok 999.
46 Prehľadne k problému pozri WIDAJEWICZ, J.: Dzieje Wiślan, s. 91–96.

Novšia literatúra v LABUDA, G.: Studia, s. 264–293.
47 LABUDA, G.: Ze stosunków polsko-węgierskich w drugiej połowie X wieku.

In: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazi-
mierza Tynieckiego. Poznań 1970, s. 78.

48 THIETMAR. Kronika Thietmara. Latinská ed. a poľský prelad: M. Z. Jed-
licki. Poznań 1953, s. 224. a 225.

49 LABUDA, G.: Ze stosunków, s. 82.
50 GYÖRFFY, G.: Kontakty Polski i Węgier w dobie tworzenia się obu państw.

Kwartalnik Historyczny 95, 1988, s. 8.
51 O historickej nadväznosti Naszacowicze – Podegrodzie – Stary Sącz – Nowy

Sącz, ako centier Sandeckého kraja, tak isto ako v danej dobe kontrolujúcich
z malopoľskej strany strategické územie okolo obchodnej cesty cez Dunajec.
Pozri – ŻAKI, A.: Węzłowe zagadnienia archeologii Sądeczyzny. AAC 4,
1962, s. 255.

52 HRUŠOVSKÝ, F.: Boleslav Chrabrý a Slovensko. In: Sborník na počesť Jozefa
Škultétyho. Turčiansky sv. Martin 1933, s. 475.

53 Galli Anonymi Cronicae et Gesta Ducum Sive Principum Polonorum. Ed: K.
Maleczyński. In MPH NS 2. Kraków 1952, s. 7–8.

54 MPH NS 2, s. 16. „Numguid non ipse Vngaros frequencius superavit, totamque
terram eorum usque Danubium suo domino mancipavit.”

55 Chronica Poloniae Maioris. Ed. B. Kürbis. In MPH NS 8. Warszawa 1970, s. 17.
56 HRUŠOVSKÝ, F.: Boleslav Chrabrý a Slovensko, s. 475–476. CHP, s. 40–47.
57 THIETMAR.: Kronika, s. 584. a 585.
58 LABUDA, G.: Ze stosunków, s. 87.
59 CHP, s. 41 a 43 a 44.
60 VARSIK, B.: Kde ležal castrum Salis (Soľný hrad). In: TENŽE.: Zo slovenského

stredoveku. Výber historických štúdií a článkov z roku 1946–1968. Bratislava
1972, s. 65–86. Tam aj ďalšia literatúra na tému Castrum Salis. Podobne
GRZESIK, R.: Przebieg granicy polsko-węgierskiej we wczesnym średniowieczu
w świetle Kroniki węgiersko-polskiej. Studia historyczne 41, 1998, s. 147–166.
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však je, dokedy mohol Prokuj ťažiť z priazne oboch panovníkov na
hraniciach oboch ríš? Horným medzníkom je rok 1018, keď sa 500
uhorských ozbrojencov zúčastnilo poľskej výpravy na Rus.61 Prav-
depodobnejšie však je, že spomenuté vyhnanie sa uskutočnilo v čase
poľsko-nemeckých vojen, ktoré nastali po smrti Ota III. Teda už v dru-
hej polovici prvého desaťročia 11. storočia.

Čo však možno z oných udalostí vyvodiť pre najstaršie dejiny
Spiša? Predovšetkým, ako z uvedeného vyplýva, pri poľským výboji
na juh sa nikde menovite nespomína Spiš, ale hranice sa kladú na
Dunaj (respektíve Dunaj a Tisu). Boleslav Chrabrý teda zaujal celé Ni-
triansko, po realistickom zhodnotení svojej pozície ho však vyprázdnil
a stiahol sa. Tento politický akt však definoval južnú politiku Poľska
aj počas nasledujúcich vyše sto rokov.

Museli to byť najmä predchádzajúce príbuzenské vzťahy nitrian-
skych Arpádovcov s Piastovcami ktoré rozhodli, že útek Andreja,
Leventeho a Belu niekedy rokoch 1031–103462 smeroval do Poľska.
Zvlášť dlhodobý pobyt Belu musel zanechať výraznú stopu najmä na
politických vzťahoch Uhorska a Poľska. Treba totiž dobre zvážiť tú
skutočnosť, o ktorej písal poľský Gall Anonymus, keď o jednom zo
synov Belu (budúcom svätcovi) Ladislavovi napísal, že bol od svojho
detstva v Poľsku a svojimi mravmi a životom bol skutočným Poliakom.63

Svätý Ladislav je totiž z uhla videnia tejto práce zaujímavý hneď
z niekoľkých dôvodov:

1. Na uhorský trón sa dostal vďaka niekoľkonásobnej intervencii
Boleslava Smelého,64 ktorý „ipse quoque Salamonem regem, de Vngaria
suis viribus effugavit.”65

2. Vzťah svätého Ladislava ku Boleslavovi Smelému, ak ho už
nemožno priamo pomenovať vazalskou povinnosťou, rovnal sa pri-
najmenšom subordinácii. V symbolickom jazyku stredoveku to opäť
zapísal Gall Anonym66 ako legendu o tom, ako chcel Boleslav II. Štedrý
dať „osculum pacis” svätému Ladislavovi ako iným kniežatám,
neunúvajúc sa ani zosadnúť z koňa.

3. Územie, na ktorom z počiatku vládol Ladislav so svojím bratom
Gejzom je totožné s územím Nitrianskeho údelného kniežatstva
a Bihorskom.67

4. Veľká časť nástenných malieb zachytávajúcich Ladislavovskú
legendu pochádza opäť zo Spiša (Veľká Lomnica, Žehra, Vítkovce,
Bijacovce).68 Navyše svätý Ladislav je obvyklým patrónom kopijníckej
šľachty Spiša, ktorej hlavné mesto– Spišský Štvrtok – sa volalo aj Villa
sancti Ladislai.69

5. Podľa neskoršieho tvrdenia uhorských kroník v súvislosti
s vojnou proti Rusi, porazil tento panovník i Poliakov a dobyl Krakov.70

Ako vidíme Ladislavovská legenda sa v neskoršej forme tradície
previazala aj so Spišom, čo by naznačovalo, že tu jestvovala historická
udalosť, na ktorej vyrástla. Nemyslíme si, že na takomto základe možno
z Ladislava urobiť jedného z prvých vládcov Spiša.71 Podľa všetkého

61 THIETMAR, Kronika, s. 622 a 623.
62 DOWIAT, J.: Bela I węgierski w Polsce (1031/32–1048). Przegląd historyczny

56, 1965, s. 4. Dĺžku pobytu Bela a jeho bratov v Poľsku udáva Uhorsko-
poľská kronika na 16 rokov. Pozri – CHP, 62.

63 MPH NS 2, s. 52: „ab infancia nutribus in Polonia fuerat, et quasi moribus
et vita Polonus factus fuerat.”

64 Kronika Wincentyho Kadlubka podáva, že Ladislav bol na uhorský trón
dosadený vďaka Boleslavovi II. Pozri – Magistri Vincentii dicti Kadlubek
Chronica Polonorum. Ed. M. Plezia. MPH NS 11. Kraków 1994, s. 53: „Cuius
(Šalamún) in locum (na uhorskom tróne) alumpnus Polonie Wladislaus munere
Boleslai sufficitur.”

65 MPH NS 2, s. 52. Sumárne majú tieto udalosti vyjadrenie vo Veľkopoľskej
kronike z konca 13. storočia. Táto totiž jednoducho sv. Ladislava zaradila
do počtu iných poľských kniežat vymedziac priestor, v ktorom vládol veľmi
presne „medzi riekami Tisa, Dunaj a Morava.” MPH NS 8, s.14. Iný pohľad
na problematiku má STEINHÜBEL, J.: Nitriansko a „poľská karta”, s. 4,
ktorý háji hypotézu, že spomínaná kronika má na mysli nie Ladislava svätého,
ale o storočie staršieho Ladislava Lysého.

66 MPH NS 2, s. 54.
67 KOLEKTÍV.: Dejiny Slovenska. I. Bratislava 1986. s. 173.
68 Pozri komentár k úvodu Legendy o svatém Ladislavu králi. Ed. a preklad R.

Pražák. Legendy a kroniky koruny Uherské. Ed. a preklad: R. Pražák. Praha
1988, s. 13. Tam i novšia literatúra na túto tému.

69 RUCIŃSKI, H.: Prowincja saska na Spiszu do 1412 roku. Białystok 1983, s. 78.
70 CHRONICI Hungarici composito saeculi XIV. Ed. A. Domanovszky. In. SRH 1,

s. 415. LABUDA, G.: Historia diplomacji polskiej 1. Warszawa 1970. s. 116. ko-
mentuje tieto udalosti tak, že Ladislav Herman, poľské knieža, síce udržiaval
so svojími susedmi (okrem Pomoranska) priateľské styky, kedykoľvek však mo-
hol, udeľoval utečencom z Čiech, Ruska a Uhorska azyl. (Medzi utečencami
z Uhorska pritom vymenúva tiež budúceho kráľa Kolomana.) Svojich susedov
pritom pozýval do Poľska len v prípade, kedy chcel oslabiť svoju opozíciu.
A takýmto prípadom má byť azda i zmienená uhorská výprava sv. Ladislava
v roku 1093.

71 Tento autor na základe zaujímavej interpretácie Veľkopoľskej kroniky ohľadne
tak zvaného Juditinho vena dochádza k záveru, že prvým kniežaťom Spiša
bol už Ladislavov brat Gejza I. Magnus, keď situáciu, ktorú kronika opisuje
(MPH NS 8, s. 39) interpretuje tak, že nešlo o sobáš Judity dcéry Boleslava
III., ale Boleslava II. so synom uhorského kráľa Belu I., ktorým nemohol byť
nikto iný ako zmienený Gejza I. A keďže ako veno mal zmienený ženích
dostať Castelaniam de Spiss, logicky vychádza, že prvým panovníkom Spiša
nemohol byť nikto iný. BARDOSY, J.: Moldavensis vel szepsiensis decimae
indagatio est proxima terrae Scepusiensis, et huic innexarum, sacro-profanum,
jurisdictionum evolutio. Posonium 1802, s. 21. TEN ISTÝ.: Suplementum
analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802, s. 32–33.
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mu totiž na základe dohody s jeho bratom Gejzom a bratrancom
Šalamúnom pripadlo omnoho širšie územie než bol samotný Spiš.
Najskôr celé Bihorsko (1064–1074). Tradícia však naznačuje, že Spiš
mohol k nemu patriť. Došlo by teda k situácii, keď sa Spiš stal pre zmenu
najseverovýchodnejšiu časťou jedného z arpádovských úde-lov a
fakticky mohol aj politicky začať konvenovať týmto smerom. Takáto
situácia sa zopakovala o sto rokov neskôr, v čase, keď na Spiši a v celom
severovýchodnom Uhorsku, ale už so Slavónskom a Chor-vátskom
panoval Koloman, brat Belu IV. (ale k tomu ešte prídeme). Takéto
rozdelenie moci v štáte však nemalo dlhé trvanie. Potom, ako sa bratia
Gejza a Ladislav za aktívnej pomoci Boleslava II. vysporiadali so
Šalamúnom, Ladislav získal aj Nitriansko (1074–1077) a neskôr sa stal
kráľom v celom Uhorsku (1077–1095).72 V udalostiach okolo dosadenia
svätého Ladislava na uhorský trón je ale možno nájsť ešte jeden rozmer.
Formou hájenia záujmov svojho kandidáta sa tu totiž prejavila už po
druhý raz počas 11. storočia snaha poľského štátu posunúť svoju južnú
hranicu o niečo ďalej na úkor Slovenska. Veľkopoľská kronika nezakryto
píše o Boleslavovi II.: „Potom sa vydal (Boleslav II. Štedrý) do Uhorska
chcúc hranice Poľska mať znovu na riekach Dunaj, Tisa a Morava.”73 Pri
tejto akcii opäť nemožno vylúčiť, že vojenské operácie Boleslava II.
netiahli dolinami Spiša či Šariša, lebo spomínaný kronikár lokalizuje
prvé stretnutie Šalamúna s Boleslavom „v horách Rusi a Uhorska”.74

Týmto sa pravdepodobne prakticky opakuje šablóna akcie jeho menovca
a predka.75

Posledným zasahovaním Piastovcov do politiky Uhorska bol po-kus
Borisa, syna Kolomana Knihomoľa o získanie uhorského trónu       v
rokoch 1132–1134, za ktorým stál Boleslav III. Krivoústy. Hoci pre
Poliakov skončil najhoršie zo všetkých predchádzajúcich pokusov, vo
svojich cieľoch a prostriedkoch sa výrazne neodlišoval od predchá-
dzajúcich akcií. V súvislosti so Spišom treba povedať, že keďže sa
rozhodujúca bitka medzi oboma stranami odohrala na rieke Slanej,

Boleslavove a Borisove poľsko-ruské vojská nemohli obísť doliny
Spiša.

Uhorská moc teda zapustila na Spiši od samého počiatku svoje ko-
rene. Dokazuje to skutočnosť, že Spiš sa stal už súčasťou najstaršie-
ho uhorského arcibiskupstva – ostrihomského, ktorého hranice možno
stotožniť s hranicami politickej moci Nitrianskeho kniežatstva prvých
Arpádovcov. Obsadenie Spiša inou mocou však nemožno oddeľovať
od obsadenia celého priestoru starého Slovenska. Vojenské zaujatie
Slovenska je pritom navyše v prameňoch aj doložené. (Prípad krátkej
expanzie Boleslava Chrabrého). Obsadenie, či nebodaj len držanie Spiša
ako jednej jeho časti však nie. To vyvracia staršie názory poľskej
historiografie, ktorá sa snažila dokázať postupné strácanie území, ktoré
dobyl Boleslav Chrabrý za Karpatami.76

Naopak uhorská moc intenzívne začala chrániť svoje pozície na
severnej hranici zakladaním osád strážcov, čo dokladajú názvy typu
Stráže, Strážky, Hranovnica, či Plaveč – osada Polovcov.77 O systéme
obrannom, či o obrannej línii v pravom slova zmysle ale ešte v tomto
čase nemožno hovoriť.78 Jeho funkciu plnilo pravdepodobne rozsiahle
zalesnené konfínium. S potrebou dostatočného počtu obrancov zásekov
súvisí najskôr vznik inštitúcie spišských kopijníkov, neskoršie známych
ako tzv. Stolica desiatich kopijníkov (Sedes decem lanceatorum). Poľská
historička Radziszewská sa však domnieva, že vznik tejto inštitúcie
nebol ani tak podmienený funkciou stráženia hraníc, rovnako odmieta
i ich stotožňovanie so strážcami ciest. Oproti tomu sa však domnieva,
že ich hlavnou úlohou bolo zniesť prvý úder protivníka.79 Etnicky títo
kopijníci nadväzujú na staršie slovanské osídlenie.80 Vzory tejto formy

72 STEINHÜBEL, J.: Slovensko od príchodu Slovanov po zánik Nitrianskeho
kniežatstva. In Zborník príspevkov k slovenským dejinám. K životnému
jubileu univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Ed. V. Sedlák, Bratislava
1998, s. 48–51.

73 MPH NS 8, s. 21: „Post hoc Hungariam volens metas regni Polonie in
Danubio, Czissawa et Morawa fluviis rehabere.”

74 MPH NS 8, s. 21.
75 Pozri k tomu priebeh cesty, ktorou sa Boleslav Chrabrý vracal z rokovaní

so sv. Štefanom v Ostrihome, a ktorá sa končila na rozhraní poľsko-uhorsko-
ruskom pri hrade Salis. CHP, s. 41.

76 V najčistejšej forme SEMKOWICZ, J.: Granica polsko-węgierska w oświetleniu
historycznym. Memoriał przedłozony przez Tow. Tatrz. Minist. Spraw zagra-
nicznych w Warszawie. In: Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1919–
1920. Kraków 1920, s. 89.

77 Analýzu tohto typu urobil VARSIK, B.: Osídlenie Košickej kotliny III. Bra-
tislava 1977, s. 185–219. Hoci s jeho tézou, že uhorská moc sa posúvala k hre-
beňom Karpát len postupne nesúhlasím, musím uznať dôkladnosť prepracovania
písomných prameňov u Varsika. Podobne aj v iných jeho dielach.

78 MĚŘIŇSKÝ, Z.: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na Středověké
Moravě. Archeologia Historica (ďalej AH) 18,1993, s. 101.

79 RADZISZEWSKA, J.: Studia, s. 54–56.
80 V tomto zmysle sa vyslovil najlepší znalec osídlenia Spiša v najstaršom období

F. Javorský a zdá sa, že táto téza by mohla byť nosnou pre ďalšie uvažovania
o tomto probléme. Tak isto o slovenskosti pôvodných spišských kopijníkov
píše CHALUPECKÝ, I.: Prehľad verejnej správy na Spiši. In: Sborník archivních
prací 13, 1963, s. 127. Pozri v konfrontácii s názormi maďarskej historiografie
FEKETE – NAGY, A.: A Szepesség területi es tarsadalmi kialakulasa. Budapešť
1934, passim.
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organizácie však treba hľadať mimo Uhorska.81 Za dôležité pokladáme
pripomenúť, že potreba dostatočného množstva ozbrojencov zohrávala
mimoriadnu úlohu i v expanzii Uhorska proti Haliču. Pre Poľsko totiž
bolo Slovensko v 11. a na začiatku 12. storočia jednou zo sfér politického
záujmu. (Sen o hranici „na Dunaji, Tise a Morave” opakuje každá zo
stredovekých poľských kroník). Záujmy južného suseda Poľska sa od
čias svätého Ladislava posúvajú viacej na severo-východ, t.j. do miest
neskorších ruských kniežatstiev Haliča a Vladimirska.82

V súvislosti s expanziou uhorského štátu smerom na Halič83 vzniklo
aj nové politické centrum Spiša. Prinajmenšom od druhej polovice 12.
storočia sa ním stáva hradný vrch neďaleko Dreveníka. Buduje sa tu
v danom čase „stavebný komplex, ku ktorému časovo ako aj dispozične
len ťažko nájdeme obdobu.”84 Ústredným objektom tohto komplexu
bola kruhová obytná kamenná veža s priemerom okolo 23 m, v základoch
s takmer 4 m hrubými nosnými múrmi.85 Pritom ako uvádzajú archeo-
lógovia: „jej stavebná dokonalosť a čas vzniku vynikla aj v porovnaní
s inými známymi obytnými vežami v Karpatskej oblasti, ako napr.
Bratislava, Visegrád.”86 V historickej literatúre sa však často vyskytuje
názor, že hrad vznikol ako strážny objekt na hranici Uhorska s Poľskom.
Jeho strážnu funkciu však nemožno preceňovať. Jednoduché spájanie
jeho výstavby s informáciou uhorského kronikára Anonyma, v ktorej

sa spomína hrad, ktorý nechal vystavať Borš kvôli ochrane krajiny,87

ako to robí Slivka a Vallašek v práci venovanej východoslovenským
hradom, však nikam nevedie.88 Severné hranice Uhorska už pred po-
lovicou 12. storočia nebolo proti komu brániť. V rozdrobenom Poľsku
Uhorsko nemalo reálneho nepriateľa. Svedčí o tom aj skutočnosť, že
od roku 1132 Poľsko mnoho storočí neviedlo proti Uhorsku žiadnu
dobyvačnú vojnu, za podmienky, že táto by sa odohrávala na slo-
venskom (uhorskom) území.89 Dominantnou funkciou monumentálnej
kruhovej stavby musela byť teda jej správna a reprezentatívna funkcia.

V písomných prameňoch vystupuje táto stavba azda iba raz, aj to
len hypoteticky. Ide tu o súvislosť s útekom haličského kniežaťa
Vladislava Jaroslaviča v roku 1190 z akejsi veže v Uhorsku, v ktorej ho
držal ako väzňa uhorský kráľ Belo III.90 Druhou indíciou, ktorá hovorí
o fakte mimoriadnej dôležitosti tejto veže v dobovom kontexte Uhorska,
je skutočnosť, že Nemci, ktorí sa od konca 12. storočia začali usádzať
na Spiši, si do svojho erbu zvolili práve túto vežu. Monumentálnosť
stavby pravdepodobne ovplyvnila aj uhorskú dobovú správnu ter-
minológiu, v ktorej územie spravované z tejto veže dostalo názov
podľa tejto veže – turne, Turniansky komitát (Comitatus Tornensis91).

Spišský hrad tak tvoril vlastné správne centrum hradnej veľžupy,92

do ktorej kompetencie spadali okrem Spiša aj ďalšie územia neskorších
uhorských stolíc. Spiš tak spolu s priľahlými oblasťami Šariša a Zem-
plína, Užskej stolice, Abova a Gemera v najstarších dejinách Uhorska
tvoril vyšší správny celok, ktorého možný názov bol od prvej tretiny
12. storočia marchia Ruthenorum (Ruská marka),93 a neskôr po postavení

81 O vzoroch takéhoto typu organizácie v Byzancii sa vyslovila pri konzultovaní
tejto práce prof. Julia Radziszewska.

82 Pozri na túto tému práce FONT, M.: Politische Beziehungen zwischen Ungarn
und der Kiever Rus’ im 12. Jahrhundert. Ungarn-Jahrbuch 18, 1990, s.1–18.
TÁ ISTÁ.: Powstanie sojuszu halicko-węgierskiego w latach dwudziestych XII
wieku. Studia Histopryczne 36, 1993, s. 281–285. TÁ ISTÁ.: Cerkevno-
političeskije aspekty russko-vengerskich otnošenij v XI–XIII vv. Acta univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Disertaciones Slaviciae. Sectio
linguistica 21, 1990, s. 55–69.

83 FIALA, A. – VALLAŠEK, A. – LUKÁČ. G.: Spišský hrad. Martin 1988, s. 35.
Autori sa mýlia, keď opisujú sobáš mladého Kolomana so Salomeou, ktorá
nie je dcérou žiadneho „ladomérskeho” kniežaťa, ale Leška Bieleho, Kra-
kovského a Sandomierskeho kniežaťa a ruskej kňažnej Grimyslavy. Pozri
– Vita sancte Salomea reginae Haliciensis. Auctore Stanislao Franciscano. Ed.
W. Kętrzyński. In MPH 4. Lwów 1884, s. 776.

84 FIALA, A. – VALLAŠEK, A. – LUKÁČ. G.: Spišský hrad, s. 30. Na inom
mieste sa autori pokúšajú stanoviť počiatky hradu dokonca až na prelom 11.
a 12. storočia. Pozri – FIALA, A. – VALLAŠEK, A. Spišský hrad. Pamiatky
a múzeá 43, 1996, č. 5–6, s. 4. Takéto datovanie však vo svetle prísnejšej
kritiky neobstojí.

85 FIALA, A. – VALLAŠEK, A. – LUKÁČ. G.: Spišský hrad, s. 30.
86 Tamže, s. 30, 34.

87 SRH 1, s. 58.
88 SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky, s. 52.
89 HOMZA, M.: Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstarších čias

do roku 1138. HČ 43, 1995, s. 211–214. TEN ISTÝ.: Problém hranice
uhorsko-poľsko-ruskej a jej vplyv na vznik Spišskej župy. In: Początki
sąsiedztwa. Pogranicze polsko-rusko-słowackie w średniowieczu. Ed. M.
Parczewski. Rzeszów 1996, s. 267-274.

90 Letopis volynskaja i galickaja. Ipatijevskaja letopis. In: Polnoje sobranie
russkich letopisej 2. (ďalej PSRL 2). Sanktspetersburg 1843, s. 138. Pozri tiež:
Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Ed. a preklad M. Font. Szeged 1996,
308 a 309.

91 BARDOSY, J.: Moldavensis, s. 4–25.
92 V historickej literatúre je viac známy prípad tak zvanej Zvolenskej veľžupy,

alebo prédia, z ktorej vznikli neskoršie uhorské stolice. Územný rozsah tejto
veľžupy sa pritom odhaduje až na 8 000 km2. KOLEKTÍV.: Zvolen. Martin
1993. s. 41.

93 Cathalogus fontium historiae Hungaricae. Ed: A. F. Gombos, Budapestini
1938, s. 2326.
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monumentálnej veže na mieste budúceho Spišského hradu Comitatus
Tornensis.94 Akokoľvek, až začiatkom 13. storočia, pod vplyvom
donačnej politiky uhorských kráľov, sa táto veľžupa rozpadá na menšie
správne celky.95 Anologický vývoj pritom možno sledovať aj na iných
územiach Uhorska. Dobrým príkladom je tu Zvolenská veľžupa a jej
postupný rozpad na menšie územno-správne celky.

O reprezentatívnej funkcii tejto veže zas svedčí skutočnosť, že
keď sa na jeseň roku 1214 stretol na Spiši uhorský kráľ Ondrej II.
s krakovským kniežaťom Leškom Bielym aby tu koordinovali svoju
politiku ohľadne Haliča96 a okrem iného, tu rozhodli aj o sobáši svojho
syna Kolomana s krakovskou Salomeou, nemohla sa ich schôdzka
odohrať nikde inde ako v spomínanej veži, ktorá svojou monumentál-
nosťou najlepšie reprezentovala kráľovský majestát Ondreja II. Mi-
mochodom toto prvé, historicky známe stretnutie uhorského a poľ-
ského panovníka na Spiši dalo vzniknúť tradícii stretania sa uhorských
a poľských vládcov.

Ako sme spomenuli, politickým výsledkom stretnutia bola dohoda
o spoločnom ovládnutí Haliča, ktorý mal symbolizovať sobáš krakovskej
Salomey a uhorského Kolomana a dosadenie oboch na medzičasom
uprázdnený haličský kniežací stolec, avšak v kráľovskej hodnosti. Celý
plán sa nevydaril a Koloman sa po niekoľkých peripetiách musel aj so
svojou manželkou najneskôr roku 1221 vrátiť do Uhorska. Jeho ďalšia
pôsobnosť sa sústredila do dvoch ohnísk. Na Spiši,97 kde preňho
začali budovať v skutku kráľovskú rezidenciu, známu románsku fázu
Spišského hradu s honosným palácom, v ktorej mohol trpezlivo očaká-
vať svoj návrat na haličský trón, a v Slavónsku, ktoré spravoval ako
jeho knieža (dux). Odtiaľ potom vyrážal s pápežským požehnaním na

vojenské výpravy, či už proti heretickým bogomilom, alebo výbojným
templárom. Na prvý pohľad je jasné, že tieto dve územia spolu vlastne
ani priestorovo nesúviseli. Treba však vec opäť usúvsťažniť aj v čase.
Niečo vyše desaťročia od vyhnania z Haliča totiž situácia v Uhorsku
vyzerala tak, že otec Ondrej II., aby uspokojil nároky všetkých svo-
jich, synov rozdeľoval rovnomerne svoju priazeň medzi najstaršieho
Bela, prostredného Kolomana a najmladšieho Ondreja (od roku 1221
Przemyśkého vojvodu a ďalšieho čakateľa na haličský trón). Pritom
treba povedať, že medzi Belom a Kolomanom vznikol veľmi srdečný
vzťah, ktorý potom, čo roku 1233 zomrel ich brat Ondrej (obaja ho
nemali veľmi v láske) a o dva roky nato aj ich kráľovský otec Ondrej
II., prerástol do pravdepodobnej deľby moci v štáte. Ako potvrdzuje
analýza listinného materiálu, Belo IV., ktorý inakšie využil každú
príležitosť na revidovanie predchádzajúcich donácii svojho otca, v Ko-
lomanovom prípade ich s radosťou potvrdzoval. Lokalizácia listinného
materiálu súvisiaceho s Kolomanovou činnosťou však ani raz neza-
sahuje do západných oblastí Uhorska, ale do východných a severných.
To nás vedie k záveru, že politický priestor, v ktorom Koloman mohol
vykonávať vlastnú donačnú politiku, aj sám politicky spravoval. Sme
síce ďaleko od tvrdenia, že šlo o podobnú formu, akej sme neskôr
svedkami v prípade Bela IV. a jeho syna Štefana V. v inštitúte mladšieho
uhorského kráľa, avšak územia, ktoré tvorili tento priestor na východe
Uhorska, boli približne rovnaké. Za zmienku tiež stojí, že Štefan V. si
ako svoju rezidenciu nechal v druhej polovici 13. storočia postaviť
Šarišský hrad. To však opäť len potvrdzuje, aké dôležité miesto mal
priestor severovýchodného Uhorska v plánoch arpádovskej dynastie.

Spoločenskú štruktúru Spiša po roku 1209 (keď sa o ňom objavuje
pravdepodobne prvá písomná zmienka)98 a pred rokom 1241 (vpád
Mongolov) možno rekonštruovať niekoľkými spôsobmi. Sú to najmä
archeologické nálezy, ktoré posúvajú naše vedenie v tomto smere
dopredu. Ale tiež porovnávanie s inými analogickými regiónmi v tejto
časti Európy, vnáša trochu svetla do tejto rekonštrukcie.

Najdôležitejšou vnútornou premenou Spiša v tomto období bolo
pretvorenie vrstvy jobagiónov na vlastníkov pôdy a tým na strednú
a nižšiu šľachtu. Čo je však zaujímavé, na Spiši podiel na tejto premene
majú najmä účastníci uhorských výprav do Haliča a šľachtici, ktorí
dostávali pôdu za svoje diplomatické misie do Poľska a na Rus.99 Ako

94 Poľská historička Radziszewská pritom uvažuje, že už so vznikom Spišského
hradu sa Spišská pohraničná, či kmeňová župa mohla začať meniť na hradnú
župu. RADZISZEWSKA, J.: Studia, s. 34. a 36. Podobný názor RUCIŃSKI,
H.: Prowincja Saska na Spiszu do 1412 roku. Białystok 1983, s. 9 a 35–36
a 37. a 54–57.

95 CDSl I., s. 122–123. Listina Ondreja II. z roku 1209, pre prepošta Adolfa,
pôvodom z Meranu – Tirolsko, (ktorý do Uhorska prišiel v sprievode kráľovnej
Gertrúdy) je toho nesporným dôkazom.

96 PSRL 2, s. 160.
97 BARDOSY, J.: Suplementum, s. 31. Nazýva dokonca Kolomana „dux

Scepusiensis terrae”. Pre takýto titul však nemáme oporu v prameňoch. Prácu
Kolomanovi a jeho pôsobeniu v Uhorsku zasvätila PROCHÁZKOVÁ, N.:
Postavenie haličského kráľa a slavónskeho kniežaťa Kolomana z rodu
Arpádovcov v uhorskej vnútornej a zahraničnej politike v prvej polovici 13.
storočia. In: Medea 2, 1998, s. 65.

98 CDSl 1, s. 122.
99 FONT, M.: Ungarische Vornehmen in der Halitsch im 13. Jahrhundert Specimina
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príklad tu možno uviesť Ivachina a Jordana županov Spiša, synov
Arnolda, zakladateľa rodu pánov z Hrhova (Görgejovci, Görgey),100

alebo tiež Vitka zo Spiša.101 Ako iný príklad zas môže poslúžiť vznik
domény pánov z Brezovice (Berzeviciovci, Berzeviczy), ktorej zakla-
dateľom bol spišský prepošt Adolf, z okruhu ľudí kráľovnej Gertrúdy.
Ondrej II. mu v listine z roku 1209 podarúva zem od Tatier po osadu
Žakovce, čím sa vôbec po prvý raz oficiálne na Spiši vzdáva časti
svojho pozemkového vlastníctva v prospech istej súkromnej osoby.102

Tu leží, podľa niektorých autorov, začiatok novej spoločenskej orga-
nizácie Spiša, šľachtickej stolice, ako je známa z neskorších období.103

Do vykreslenia obrazu charakteru spišskej spoločnosti v tomto ob-
dobí patrí aj otázka vzniku Marcelovho hradu, druhej významnej
kamennej fortifikácie Spiša.104 Tento hrad vznikol ešte v prvej polovi-
ci 13. storočia. Zostal nedokončený.105 Jeho vybudovanie je zviaza-
né s osobou, ktorá sa pohybovala v bezprostrednej blízkosti kráľa
Ondreja II. Jej identifikácia je však zložitá. Istého Marcela, pod plným
menom Marcello Bachiensi, možno nájsť už medzi svedkami listiny
z roku 1209.106 V Haličsko-volynskom letopise – pri roku 6716 (1208)
– vystupuje Marcel, ktorý sa zúčastňuje uhorskej výpravy na Halič.107

M. Font identifikuje Marcela z ruského letopisu s Marcellom z rodu
Teténi (Tetény), ktorý v rozmedzí rokov 1209–1212 vystupuje vo funkcii
dvorného župana na dvore Ondreja II.108 Celý problém by teda bolo
možné zhrnúť takto: akýsi Marcel, vysoký hodnostár na dvore
Ondreja II., dostáva za úlohu vybudovať na Spiši hrad, ktorý je vzdia-
lený len niekoľko desiatok kilometrov od v tom istom čase budova-
ného Spišského hradu. Hrad vyrastá na kopci Želena Hura v bez-
prostrednej blízkosti dvoch starých slovanských hradísk (predveľ-
komoravského Hradiska I. a nekoršieho Hradiska II., na druhom brehu
Hornádu109). Zostáva však nedokončený, z čoho by mohlo vyplývať,
že Marcel v priebehu jeho budovania zahynul. Pokus o jeho dokon-
čenie110 zostal neúspešný. Azda to bola forma odmeny za preukázané
služby vo výpravách na Halič. Ešte pravdepodobnejšie však je, že
funkciou tohto opevnenia malo byť udržiavanie stálej uhorskej vojenskej
pohotovosti, ktorej sila sa využívala v dlhotrvajúcich zápasoch o ha-
ličský trón. (Celková plocha hradu zahŕňa 14 hektárov111). Modernou
terminológiou by sa potom tento hrad dal nazvať vojenskou zá-
kladňou.112

V tejto súvislosti nemožno zabúdať ani na ďalšie militárne zdroje
Spiša a jeho najbližšieho okolia, a síce na spišských kopijníkov a spiš-
ských Sasov. Spišský kopíjníci pre potrebu kráľovského vojska stavali
desať kopijníkov, spišskí Sasi však až päťdesiat. A to, ako podotýka
Chalupecký, z územia len o málo väčšieho ako mali kopijníci.113 Pritom
listina z roku 1243 pre spišských kopijníkov len potvrdzuje ich pred-
chádzajúce výsady, ktoré tu mali oddávna (ab antiquo habuerunt).114

O Nemcoch v službách Ondreja II. pri jeho výpravách na Halič infor-
muje už Haličsko-volynský letopis.115 Oba príklady tak ešte výraznejšie
podčiarkujú vojenský charakter spoločenskej organizácie starého Spiša

100 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 2 (ďalej CDSl 2). Ed.R.Marsina. Bra-
tislava 1987, s. 382–383. Rod pánov z Hrhova, (Gergejovci, Görgey) v ne-
skorších obdobiach patril medzi najväčších vlastníkov pôdy na Spiši a zohral
pri vnútornej kolonizácii Spiša nezastúpiteľnú úlohu. Pozri k tomuto rodu a je-
ho doosídľovacej politike na Spiši ZACHOROWSKI, S.: Węgierskie i polskie
osadnistwo na Spizu do połowy XIV wieku. In: Rozprawy Akademiji Umie-
jętności. Wydział historyczno-filozoficzny 18, 1909, s. 218–229. Z novších
prác, BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 148–150.

101 CDSl 2, s. 428. Komentár k tomu pozri– FONT, M.: Ungarische Vornehmen,
s. 170.

102 CDSl 1, 122–123.
103 RUCIŃSKI, H.: Prowincja Saska, s. 9. a 61.
104 Monografiu tomuto hradu zasvätil ešte HRADSZKY, J.: Marcell-vár és Markus-

vár. Levoča 1885, s. 22.
105 SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky, s. 119. Toto datovanie však po-

chádza ešte od Pollu. Vlastné datovanie autorov tejto knižky, kladie počiatky
hradu až do obdobia po mongolskom (tatárskom) vpáde. Listinu, ktorá
prikazuje spišskému prepoštovi jeho dobudovanie vydal – WAGNER, C.:
Analecta Scepusii sacri et profani. Viennae 1773, s. 297. Marsina v: CDSl 2,
s. 470, kde datuje túto listinu na rok 1250.

106 CDSl 1., s. 122–123.
107 Jej cieľom malo byť dosadenie matky Daniila Romanoviča na haličský trón ako

regentky. M. Font datuje túto výpravu na zimu 1211/1212. FONT, M.:
Ungarn, Polen und Galizien-Wolhynien im ersten Drittel des 13. Jh. Studia
Slavica Hungarica 38, 1993, s. 30.

108 FONT, M.: Ungarische Vornehmen, s. 165.
109 Pozri k tomu literatúru HOMZA, M.: Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska

od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu. AH 18, 1993,
s. 19–29.

110 WAGNER, C.: Analecta, s. 297.
111 SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky, s. 119.
112 Ako je koniec koncov známe, práve túto funkciu hrad neodškriepiteľne plnil

v druhej polovici 15. storočia, teda v časoch pôsobenia bratríkov na Spiši.
SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky, s. 119.

113 CHALUPECKÝ, I.: Prehľad vývoja, s. 128.
114 CDSl. 2, s. 131.
115 PSRL 2, s. 159. Prácu spišským Nemcom zasvetil – RUCIŃSKI, H.: Prowincja

saska, s. 231–279.
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pred rokom 1241. Zmyslom takejto organizácie mohlo byť jediné, mať
v sústavnej pohotovosti dostatočný počet bojovníkov pre prípad
ťaženia na Halič. Na Spiši a v jeho blízkom okolí treba teda v danom
období rátať so zvláštnou formou správy, ktorej príkladom je Marcelov
hrad, rovnako ako polovojenské osady spišských kopijníkov a osady
Nemcov. (Do úvahy tiež prichádza neďaleká osada Polovcov, Plaveč
a iné).

Dlhodobejšia prítomnosť väčšieho počtu vojakov, teda obyvateľ-
stva ktoré sa nezaoberalo výrobou, muselo totiž motivujúco pôsobiť
aj na vnútorný ekonomický rozvoj Spiša. Už v druhej polovici 12.
storočia tu vznikajú trhové osady, ktoré sa neskôr zmenili na mestá.
V tomto sa zhodujú tak archeológovia,116 ako aj historici.117 Patria sem
najmä Kežmarok (Starý trh), Spišská Sobota a Spišský Štvrtok. K ním
možno v sledovanom období priradiť už i predlokačnú Levoču, Spišskú
Novú Ves a iné.118 Hoci systematický archeologický prieskum ďalšieho
spišského mestečka Podolínca ešte nebol vykonaný, možno predpo-
kladať, že práve ono a jeho okolie museli od veľmi skorého času zo-
hrávať nezastupiteľnú úlohu práve v tovarovej výmene, a to najmä so
zreteľom na blízke poľské hranice. To všetko dávno pred nájazdom
Mongolov (Tatárov) vtlačilo Spišu charakter, ktorý sa neskôr už iba
dopĺňal, či pozmeňoval.

Spiš ako župa (comitatus, stolica) a zároveň ako centrum väčšieho
nárazníkového územia na poľsko-ruskej hranici (marka, údel, benefícium,
praedium, terra), podliehal, okrem zákonitostí prechodu od hradnej
župy k šľachtickej stolici, ako ju definovala generácia D. Třeštík – B.
Krzemieńska – K. Modzelevský – M. Kučera etc., tiež zvláštnym zá-
konitostiam, ktorých logiku diktovala jeho poloha na spomínanej hranici,
rovnako ako zahraničná politika Arpádovcov, orientovaná v danom
období na dobytie Haliča.

Versuch der Rekonstruktion der älteren politischen
Geschichte der Zips

(Ende des 8.–13. Jahrhundert)

Martin Homza wendet seinen Blick auf die ältere politische Geschichte
der Zips. Er geht einerseits aus den Errgebnissen der archäologischen
Forschung hervor, anderseits aus den narrativen und anderen Quellen.
Für das 8.–9. Jahrhundert setzt er voraus, daß die Zips Bestandteil des
Neutrauer Fürstentums und des Großmährischen Reiches war und an
ihrem Geschick Anteil hatte. Eines des damaligen verwaltungs- und
politischen Zentren war der Burgwall I und dann der Burgwall II in
Thomsdorf/Spišské Tomášovce. Um sie herum entstand ein Netz von
Dienstsiedlungen. Die Zips wurde schon am Ende des 9. Jahrhunderts
christianisiert. Im 10.–11. Jahrhundert, nach dem Fall des Großmähri-
schen Reiches, blieb die Verwaltung der Zips erhalten. Es handelte sich
um eine Burggespannschaft. Ihr Zentrum bildete der Burgwall II bei
Tschingov/Čingov. Nach der Ankunft der Ungarn hielten diese gute
Beziehungen mit Kleinpolen, so daß es zur kurzen Besetzung der Zips
und eines Teiles der Slowakei durch Boleslaus den Mutigen erst
Anfang des 11. Jahrhunderts gekommen ist. Damals begann die
ungarische Macht an der nördlichen Grenze Siedlungen der Wächter
zu gründen. Seit der Hälfte des 12. Jahrhunderts verschiebt sich das
politische Zentrum der Zips im Zusammenhang mit der Expansion
Ungarns nach Galizien auf die Zipser Burg. Diese, charakterisiert durch
den mächtigen Turm, wurde zum Verwaltungszemtrum des umfang-
reichen Distrikts von Turna, aus dem sich später auch das Zipser
Komitat ausschied. Im 12. Jahrhundert kam es auch zur Umwandlung
der Schicht der Burgleute und Eigentümer des Bodens zum mittleren
und niedrigen Adel. In diesem Zusammenhang erwähnt der Autor
auch den Versuch des Baues der großen Marzellburg in der Zips,
sowie auch die Bildung der Schicht der Kämpfer in der Zips, ob schon
aus den Reihen der sogenannten Zipser Lanzenträger, oder auch durch
militärische Pflichten der Zipser Sachsen.

Übersetzung: Eduard Pavlík

116 Archeologickým výskumom počiatkov spišských miest sa intenzívne venoval
F. Javorský. Pozri pozn. č. 1.

117 CHALUPECKÝ, I.: K niektorým problémom najstarších dejín spišských miest.
In: Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 23–24. V tom istom
duchu MARSINA, R.: Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storočia. HČ
26, 1978, s. 84–85.

118 JAVORSKÝ, F.: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: ŠZ
AU SAV. Nitra 1981, s. 97–112. S trhovou činnosťou pravdepodobne súvisí
aj patrocínium Michala Archanjela, ako na to správne upozorńuje: SLIVKA,
M.: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty.
Slovenská numizmatika 11, 1990, s. 96.
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LEVOČSKÉ KOSTOLY V KONTEXTE DEJÍN MESTA

František Javorský

Kostoly tvoria neoddeliteľnú súčasť našich dedín i miest ako
reprezentanti náboženskej a kultúrnej príslušnosti ich obyvateľov. To
platí všeobecne, ale musíme brať do úvahy, že každý kostol má svoju
vlastnú históriu bytostne spojenú s histórou obce či mesta.

Obraz historického vývoja sídliska sa vždy odrážal aj v sakrálnej
architektúre. V plnej miere to platí aj o kostoloch v Levoči. Pre nás nie
je nijakým prekvapením zistenie, že niektorí bádatelia pri posudzovaní
jednotlivých kostolov v Levoči nebrali do úvahy počiatky stredovekých
dejín mesta. Je to do určitej miery pochopiteľné, veď archívne pramene
sa k dejinám mesta zachovali len od polovice 16. storočia. V súčasnosti
už absenciu archiválií dostatočne nahrádzajú poznatky získané
archeologickými výskumami v intraviláne i extraviláne mesta, ale najmä
z výskumov pri existujúcich i zaniknutých kostoloch. Chceme upozorniť
na fakt, že už doterajšie archeologické výskumy priniesli zásadné
poznatky o genéze budovania urbanizmu mesta, ale aj poznaniu stavebnej
histórie zaniknutých i živých kostolov v meste.

Sme toho názoru, že pre objektívne posúdenie nastolenej proble-
matiky musíme brať do úvahy aj poznatky archeológov, objasňujúce
dosiaľ zahmlené stredoveké dejiny Spiša. Pozoruhodné je zistenie, že
väčšina stredovekých dedín a miest na Spiši má svoje korene vo veľ-
komoravskom období. To v plnej miere platí aj o Levoči.

Prvý pokus o rekonštrukciu pravekého osídlenia mesta a jeho okolia
sme urobili v práci „Stredoveká Levoča pred príchodom Majsta Pavla”.1

Aj napriek tomu chceme aspoň heslovite uviesť niektoré už všeobec-
ne prijímané poznatky o dejinách stredovekého Spiša, aby nám pomohli
pochopiť postavenie Levoče v tomto historickom procese.

 Bez výhrad môžeme povedať, že bolo mylné tvrdenie, že terajšie
mesto bolo postavené na predtým neosídlenej „zelenej pažiti”.2 To isté
platí aj o tvrdeniach, že pred 13. storočím bol Spiš neobývaný. Hypotéza
o neosídlenom Spiši vylučovala možnosť existencie akejkoľvek verejnej
i cirkevnej správy na tomto území, existenciu kamennej sakrálnej i pro-
fánnej architektúry a pripúšťala začiatky kristianizácie tunajšieho

1 Javorský, F: Stredoveká Levoča pred príchodom Majstra Pavla. In: Majster
Pavol z Levoče život, dielo, doba. Košice 1991, s. 81–99.

2 Kotrba, V.: Stredoveká Levoča, jej vznik a pôdorys. In: Pamiatky a múzeá,
V, 1956, číslo 3, s. 131–133.
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obyvateľstva len od 13. storočia. Neudržateľnosť takýchto tvrdení
vyvrátili výsledky viacerých archeologických výskumov.3 Najnovšie
na to poukazujeme v príspevkoch „Románska architektúra na Spiši”4

a „Zaniknutý kláštor svätého Martina nad Spišskou Kapitulou”.5

O slovanských koreňoch stredovekého Spiša hovoria nálezy o slo-
vanskom osídlení viacerých polôh už začiatkom 6. storočia a desiatky
polôh s dokladmi o osídlení v predveľkomoravskom období (7.–9.
storočie), v ktorom už existovala správa územia z hradiska na Čingove
v Slovenskom raji. Slovanské osídlenie Levoče a jej okolia zapadá do
obdobia veľkomoravského a predveľkomoravského obdobia (9.–11.
storočie).6  Veľkomoravské osídlenie bolo dosiaľ zistené v polohách
Pri podkove, Vojenské cvičisko (Stará Levoča), Pod Starou Levočou,
Pod Rehbergom, Mestský vrch (Stadberg) a Ku trom studniam.7 Život
v 10.–11. storočí pretrvával len v polohách Pri podkove a Vojenské
cvičisko. Menej výrazné osídlenie z tohoto obdobia bolo v polohách
Pri Košickej bráne a na Ceste Slobody.8

V súčasnosti už s veľkou pravdepodobnosťou môžeme konštato-
vať, že obyvatelia veľkomoravských dedín v Levoči boli spravovaní
z veľkomoravského hradiska na Čingove. Táto skutočnosť nám
približuje aj reálnosť vysvetlenia pôvodu názvu Levoče, vtedy ako
služobníckej osady „lovcov” patriacej do sústavy služobníckych osád
strelcov (pri Spišskom Štvrtku), sokoliarov (Dravce), medvediarov
(Iliašovce), psiarov (Smižany) a rybárov (Markušovce).9

Na všetkých uvedených polohách je doložená kontinuita osídlenia
do 13. storočia. Okolo polovice 13. storočia sú najvýznamnejšie dediny

Pri kostole sv. Ducha (terajšia Košická ulica a predbránie Košickej
brány), Pri podkove a v polohe Vojenské cvičisko (pri kostole sv.
Mikuláša). Menej výrazné a len krátkodobé bolo osídlenie v polohách
na kopci Stará Levoča, Pri Červenej chyžke, pri dvore Štátnych ma-
jetkov a v terajšom intraviláne mesta na úseku medzi Vetrovou ulicou
a Starým minoritským kláštorom a v úrovni východnej časti hradieb
mesta.10

Základným mestotvorným prvkom bola pravdepodobne dedina pri
kostole sv. Ducha, známa tiež pod menom Kacvinkel. Ako nám po-
tvrdzujú v súčasnej zástavbe Košickej ulice zachované jadra gotických
domov, ale aj poznatky získané archeologickým bádaním, sa od polovi-
ce 13. storočia, najmä v severnej časti dediny, začalo s radovou
zástavbou a vytváralo sa šošovkovité námestie. To ostalo otvorené iba
v úrovni ciest a v mieste existujúceho kostola sv. Ducha. Cesta
prichádzajúca do dediny od východu sa pri kostole rozdvojovala, ale
cesty sa spojili v južnej časti (Pri podkove). Pokiaľ západná časť
dediny sa stavebne stabilizovala, východná bola zničená výstavbou
Košickej brány a hradobného múra na rozhraní 13.–14. storočia. Zá-
stavba na juhozápadnom konci šošovkovitého námestia bola určujúca
pre počiatky radovej zástavby námestia nového mesta.11

V polohe Pri podkove sa na staršom sídliskovom horizonte usadili
„hostia” – saskí kolonisti. V dominantnej polohe nad dedinou postavili
kostol sv. Alžbety a dedinu opevnili palisádou a priekopou. V starších
prameňoch sa miesta opevnenia pomenovávajú ako Staré šance. Táto
dedina už v priebehu 14. storočia zanikala a jej obyvatelia sa pre-
sťahovali do už opevneného areálu. Výstavbou hradieb a Dolnej brá-
ny sa táto dedina, obdobne ako východná časť obce Kacvinkel, ocitla
mimo opevneného rodiaceho sa mesta. K obnove osídlenia tejto polo-
hy došlo až koncom stredoveku.12

Podobný osud mala aj dedina pri kostole sv. Mikuláša. V 13. storočí
to bola najväčšia dedina v tomto regióne, ale už začiatkom 14. storočia
bola po predchádzajúcich dvoch tatárskych vpádoch takmer pred

3 Doterajšie výsledky archeologického bádania na Spiši potvrdzujú osídlenie
Spiša Slovanmi od 6. storočia až do začlenenia Spiša do Uhorska. Potvrdili sa aj
predpoklady o správe tohoto územia v čase predveľkomoravskom i veľkomo-
ravskom, o verejnej i cirkevnej správe na tomto území.

4 Javorský, F.: Románska architektúra na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č.2,
s. 56–60.

5 Vallašek, A.: Zaniknutý kláštor svätého Martina nad Spišskou Kapitulou. In:
Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 61–65.

6 Javorský, F.: Stará Levoča v archeologických pamiatkach. Katalóg k výstave.
Prešov 1982.

7 K tejto problematike je už bohatý pramenný materiál publikovaný priebežne
po jednotlivých výskumoch najmä v časopise Archeologické výskumy a nálezy
na Slovenku (AVANS), ktorý vydáva Archeologický ústav SAV v Nitre.

8 Pozri publikované správy z výskumov v rokoch 1974, 1979, 1980, 1981 a 1982
v periodiku AVANS.

9 K tomu napríklad: Javorský, F.: Po stopách pravekých a stredovekých oby-
vateľov v Kurimanoch. In.: Kurimany v zrkadle času. Kurimany 1998, s. 9–22.

10 K tomuto záveru sme dospeli aj napriek tomu, že nie na všetkých lokalitách
bol urobený plošný odkryv objektov, ktorými by sa dala sledovať kontinuita
osídlenia. Najmä v polohách v intraviláne mesta sa zaniknuté objekty a síd-
liskový stredoveký horizont skúmal len pri zemných prácach, spojených so
stavebnou činnosťou.

11 K danej téme pozri Javorský, F.: Záchranný výskum pri Košickej bráne v Le-
voči. In: AVANS 1981, Nitra 1982, s. 134–138.

12 Ako v poznámke č. 1, s. 92.
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úplnym zánikom. Život sa obnovil príchodom minoritov do tejto lokality
a koncentráciou železiarskej, hutníckej a kováčskej výroby okolo po-
lovice 14. storočia, ktorá sa zistila na severnom okraji dediny. Veľko-
produkcia železa bola pravdepodobne vynútená enormnou stavebnou
činnosťou v novotvoriacom sa meste.13 Aj v tomto prípade môžeme
predpokladať, že obyvateľstvo obce sa postupne presťahovalo do nového
mesta. Podobný osud stihol aj malé sídliská v okolí Levoče, ktorých
územie sa pripojilo k tvoriacemu sa katastrálnemu územiu nového
mesta.

Táto stručná rekapitulácia poznatkov o dejinách jednotlivých dedín
a osád v dnešnom katastri mesta ukrýva v sebe všetky prvky hos-
podárskeho, kultúrneho i etnického vývoja. Okrem iného dovoľuje
predpokladať, že na zrode a prvotnej výstavbe nového mesta sa
podieľalo staršie autochtonné obyvateľstvo rovnako, ako sem došlí
kolonisti.

Ako sme už naznačili, nové sídlisko sa začalo formovať na polohe
ohraničenej opevnením. V tomto areáli sa sústredilo obyvateľstvo
z okolitých, ale aj vzdialenejších lokalít. Námestie sa začalo vytvárať
budovaním jedno- i dvojpriestorových vežovitých domov postavených
na gotických parcelách. V tomto období sa ešte nerešpektovala sta-
vebná hranica námestia, ako ju poznáme v súčasnosti. Tá sa utvorila
až v priebehu 15.–16. storočia.14

Dominantné postavenie v centre nového sídliska mal kostol sv.
Jakuba. Začiatky dejín tohoto kostola môžeme teda spájať s najstar-
šou fázou tvorby urbanizmu dnešnej Levoče. Na základe dosiaľ
povedaného môžeme predpokladať, že najstarším kostolom v tomto
mikroregióne bol kostol sv. Ducha.

Kostol sv. Ducha bol postavený v mieste terajšieho sanktuária
minoritského kostola pri Košickej bráne. Čas jeho výstavby nie je
dosiaľ spoľahlivo objasnený. Levočský kronikár G. Hain hovorí, že
kostol bol postavený v roku 1045, ale Lányi uvádza rok 1047. Fekete
Nagy Antal dokonca pod vplyvom názorov o absencii staršieho
osídlenia Spiša tvrdil, že výstavba kostola v 11. storočí potvrdzuje, že

pôvodnými obyvateľmi Levoče boli Maďari. V Inventáriu levočských
minoritov sa spomínajú dva údaje, a to roky 1117 a 1412. M. Suchý
uvádza, že ešte v 18. storočí sa tradoval názor, že v polohe označovanej
ako Katzwinkel bola slovanská osada s vlastným kostolom, postaveným
v roku 1117. Jozef Špirko sa priklonil k názoru, že v inventári spomí-
naný kameň v sanktuáriu kostola s vytesaným rokom 1412 je rokom
výstavby kostola. Všetci zhodne uvádzajú, že pri kostole bol špitál.15

Pre naše potreby si zasluhujú ešte pozornosť aj údaje o jeho
ďalších stavebných úpravách či prestavbách. V roku 1570 ho dostali
do užívania slovenskí evanjelici, ale postupne bol tak zdevastovaný,
že v roku 1664 museli na ňom urobiť generálnu opravu. V roku 1671
ho dostali minoriti a slúžil katolíckym veriacim. V roku 1675 bola ku
kostolu pribudovaná loď obdĺžnikového pôdorysu, ktorej pozdĺžna os
bola orientovaná ku Košickej ulici. K staršej budove špitálu boli do
roku 1717 pristavené dva trakty kláštora, ktoré spolu s kostolom boli
poškodené požiarmi v rokoch 1735 a 1745. V roku 1748 bol postavený
nový kostol, ale veža bola postavená až v roku 1764. V roku 1765 bola
ukončená stavba kláštora.16

Archeologické výskumy v okolí kostola, v rajskom dvore kláštora,
ale aj v suteréne kostola potvrdili, že okolie kostola bolo určite osídlené
už v 11. storočí a pretrvávalo bez prerušenia až do súčasnosti. Terén
na ktorom bol postavený pôvodný kostol sv. Ducha bol zničený vý-
stavbou krypty, ktorá je pod sanktuáriom súčasného kostola a z lode
pristavenej v roku 1675 sa zachoval len fragment základu západnej
steny v suteréne kláštora. V priestore medzi kostolom a Košickou
bránou stáli v stredoveku dva vežovité domy, z ktorých sa zachovali
pivnice. Tie boli zakomponované do krypty pod loďou súčasného
kostola.17

Jedinými prameňmi, ktoré nám dávajú predstavu o podobe tohoto
kostola sú veduty z rokov 1616 a 1676. Na oboch je nakreslený kostol
centrálnej dispozície zo štyrmi apsidami. Aj napriek tomu, že hod-
novernosť týchto vedút bola spochybňovaná, archeologickým výsku-
mom hradieb, ale aj zistením pivníc dvoch domov zakreslených na
vedute z roku 1616 a ich absencia na vedute z roku 1676 na ktorej je

13 Javorský, F.: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: ŠZ AÚ
SAV, č. 19. Nitra 1979, s. 97–112. K tomuto ešte viď správu z výskumu v ro-
ku 1989.

14 Okrem archeologických výskumov suterénnych častí domov na námestí, to po-
tvrdili aj architektonické výskumy Kresánka, Haberlandovej, Oriška a Urbanovej,
ktorí výsledky týchto výskumov publikovali v časopise Pamiatky a príroda
1985, č. 1, 2, 3, 4 a č. 1 z roku 1986.

15 Objektívne zhodnotenie tejto problematiky urobil už Suchý, M.: Dejiny Levoče I,
Košice 1974, s. 41.

16 K upresneniu historických údajov prispel aj archeologický výskum urobený v ro-
koch 1982, 1984 a 1988 a údaje poskytnuté autorovi doc. Ivanom Chalupeckým

17 Geofyzikálnym meraním nádvoria kláštora sa zistili ešte ďalšie menšie stavby
a torzá základov.
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už nakreslená spomínaná loď postavená v roku 1675, ich posudzujeme
ako hodnoverný prameň.18

Z hľadiska typológie tohoto kostola dovoľujeme si vysloviť názor,
že bez ohľadu na spory historikov môžeme jeho výstavbu posunúť
ešte pred 11. storočie.19

Druhým najstarším kostolom v Levoči bol kostol sv. Mikuláša,
ktorý sme objavili a preskúmali v rokoch 1978 a 1979.

Podľa Hainovej kroniky ešte začiatkom 17. storočia bola živá tra-
dícia, že južne od terajšieho mesta je zaniknutá Stará Levoča. Bádatelia
ju lokalizovali na vyvýšeninu, v súčasnosti označovanú ako Stará
Levoča, na ktorej sú evidentné terénne úpravy a na ktorej sa potvrdi-
lo osídlenie v najmladšej dobe kamennej a v stredoveku.

Pri juhovýchodnom okraji intravilánu mesta, v mieste niekdajšieho
vojenského cvičiska, bol urobený záchranný výskum kostola a pri-
kostolného cintorína narušeného stavbou plynovodu. Na ploche okolo
600 m2 sme zistili, že poloha bola osídlená v mladšej dobe bronzovej,
veľkomoravskej, ale najintezívnejšie v 11.–14. storočí. Bol odkrytý
kostol s tromi stavebnými fázami o celkovej dĺžke 33,4 m, 64 hrobov,
polozemnice a pece na spražovanie a tavenie železnej rudy.

Najstaršou časťou stavby sú základy kostola s polkruhovitou pre-
tiahnutou apsidou a obdiaľnikovou loďou. Apsida v mieste prístavby
k východnému múru lode kostola má šírku 830 cm. Šírka základov
apsidy je 140 cm, ale na vrchole zaoblenia 170 cm. Medzi apsidou a lo-
ďou sa zistili výbežky základu víťazného oblúka a v negatíve základy
oltárnej menzy. Základový múr lode mal šírku 140 cm a nadzákladový
100 cm. V západnej časti lode sa zistili dva základy pod nosné piliere
empory a možno aj veže. Základ západnej steny lode bol v dĺžke 450 cm
rozšírený o 60–75 cm. Vnútorná plocha lode mala rozmery 900x1350 cm.
Celková dĺžka kostola bola 23,5 m a šírka lode 12 m. Typologické prvky
pôdorysu kostola, ale aj technika a technológia výstavby, dovoľujú
tento kostol zaradiť do rozhrania 11.–12. storočia.

Pred prvou polovicou 13. storočia, najpravdepodobnejšie v rokoch
1241 alebo 1242, bol kostol v spojení s tatárskym vpádom poškodený.

Najviac jeho východná časť. Pri jeho oprave sa uvažovalo aj s nárastom
populácie v obci a preto bola zväčšená loď a to tak, že sa vo východnej
časti predĺžila o 200 cm a na mieste apsidy predošlého kostola bolo po-
stavené sanktuárium štvorcového pôdorysu s vnútornými rozmermi
800x800 cm. K jeho severnej stene bola následne pristavená sakristia.
Dĺžka kostola bola 27,5 m.

Viaceré zistenia nám dovoľujú prepokladať, že kostol bol znova
poškodený v roku 1285 pri tzv. druhom tatárskom vpáde na Spiš, kedy
malo dôjsť k vojenskému stretu aj pri Levoči. Z tohoto obdobia sú via-
ceré preskúmané hroby v lodi kostola, ale aj pri južnej stene lode,
v ktorých sa nachádzajú jedinci poznamenaní na kostiach poranenia-
mi v boji, ako napríklad odseknutá hlava, poškodená lebka, alebo želez-
ná strela šípu medzi stavcami chrbtice a pod.

Aj vtedy najviac bola poškodená východná časť kostola a k jeho
oprave a prestavbe došlo až začiatkom 14. storočia. Kostol bol opra-
vovaný nie so zámerom vytvoriť väčší priestor pre veriacich, ale pre
mníšsku komunitu. Loď ostala nezmenená, ale sanktuárium bolo
predĺžené a východná stena dostala polygonálny uzáver. Vnútorná
dĺžka sanktuária bola 1450 cm. Kostol dostal charakter kláštorného
kostola. Podľa architektonických prvkov získaných výskumom môže-
me konštatovať, že staviteľmi tejto stavebnej úpravy kostola boli tí istí
murári a kamenári, ktorí sa neskoršie podieľali na stavbe kostolov sv.
Jakuba a sv. Ladislava v meste Levoča.

Zánik tohoto kostola spájame s pádom husitských vojsk na Spiš
1. apríla 1431. Potvrdzuje to aj nález bronzovej mince Žigmunda
Luxemburského, razenej v Bratislave v rokoch 1430–1435, ktorá bola
nájdená pri ohnisku, ktoré bolo na ruinách kostola.

Výskum tohoto kostola priniesol niektoré odpovede na otázky, ktoré
historici neboli doposiaľ schopní nájsť uspokojujúce odpovede, ale
nastolil aj ďalšie.20

Je nesporné, že najstarší kostol je z obdobia pred veľkou kolonizá-
ciou v 13. storočí a potvrdzuje existenciu murovanej sakrálnej archi-
tektúry na Spiši už v 11. resp. v 12. storočí. Niektoré prvky naznačujú
nadväznosť na veľkomoravskú a poveľkomoravskú sakrálnu archi-
tektúru. Vyvrátili sa tvrdenia, že najstarším pôdorysným tvarom
sanktuárií spišských kostolov je štvorcový pôdorys s rovným vý-
chodným uzáverom. Lokalizovala sa zaniknutá Stará Levoča, ktorá mala

18 Zameranie pivníc, ktoré sú v súčasnosti zakomponované do krypty pod kos-
tolom a porovnanie ich polohy so zakreslenými stavbami na vedutách z ro-
kov 1618 a 1676 podporujú hodnovernosť týchto prameňov.

19 Zásadný zvrat v nazeraní na možnosti predrománskej architektúry urobil
Avenarius, A.: Historické predpoklady predrománskej architektúry (rotúnd) na
Slovensku. In: Pamiatky a príroda, 1974, s. 6, s. 26–29.

20 Ako v poznámke č.12 a k otázke lokalizácie tohoto kostola viď Suchý, M.:
Dejiny Levoče I., s. 45 a 46.
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významnejšie postavenie ako súdobé dediny v polohách Pri podkove
a pri kostole sv. Ducha a lokalizoval sa kostol, ktorého existencia je
zrejmá z listiny z roku 1274.21 Výskumom sa nepodarilo dať odpoveď
na otázku, ku ktorej Levoči „starej” či „novej” sa vzťahujú listiny z 13.
storočia. Definitívne odstránenie ruín z kostola je spojené s výstavbou
kostola sv. Vavrinca kartuzianmi za hradbami mesta Levoča koncom 15.
storočia.22

Doposiaľ najviac pozornosti historici venovali kostolu sv. Jakuba.
Veľmi dlhý by bol výpočet názorov na datovanie jednotlivých častí
kostola a náročná by bola aj konfrontácia názorov bádateľov V. Mer-
klasa, V. Myskovszkého, I. Henzelmanna, C. Kompanyika, K. Divalda,
K. Demka, O. Schürera a E. Wieseho, V. Mencla, V. Kotrbu, K. Kahouna,
K. Šebora, K. Wagnera, V. Greschika, G. Haina, J. Muka, I. Chalupecké-
ho, Š. Kluberta a ďalších.23 Náš podiel pri riešení sporných otázok je
v prínose poznatkov získaných archeologickým výskumom najmä v ro-
koch 1984 a 1988, spojených s prípravou na opravu kostola a výmenou
podlahy v sakristii.24

V roku 1984 sme sa zamerali na preskúmanie základov kostola v ex-
teriérovej časti kostola. V sonde sa zistilo, že pilier č. 1 je postavený
v 19. storočí a bol postavený vedľa základu oporného piliera z 15.
storočia. Zistila sa dilatačná medzera medzi základom južnej steny lode
z 15. a 19. storočia. Druhá sonda bola situovaná medzi základy južnej
predsiene kostola a piateho oporného piliera. Zistili sme, že základ tejto
časti steny lode a základ oporného piliera, ale aj nadzákladové múry,
sú z jednej stavebnej fázy v 14. storočí. V tretej sonde situovanej medzi
základy oporných pilierov č. 6 a 7 a základom južnej steny lode sme
zistili, že základ steny južnej lode má odlišnú maltu od malty v základe

v predošlej sonde a je širší o 10–15 cm. Základy oboch pilierov boli ku
základu steny lode len pristavené. Nadzákladové murivo je zhodné
s murivom v predošlej sonde. Základová rímsa je dosť opracovaná
a pravdepodobne tvorila schod schodišťa, ktorého základy sme zistili
v sonde. Táto situácia dovoľuje predpokladať, že v prvej polovici 14.
storočia bol v stene južnej lode kostola portál, ktorý bol funkčný po
výstavbe východnej časti trojlodia a to v dĺžke prvých troch polí
klenby. V tejto polohe bol prvý, a teda najstarší južný portál kostola.
Medzi opornými piliermi č. 7 a 8 bola situovaná sonda číslo trinásť.
Nové poznatky k základom kostola sa tu nezistili, ale preskúmala sa
krypta z 15. storočia vytvorená z plochých pieskovcových dosák.
Medzi základmi oporných pilierov č. 8 a 9. boli vytýčené sondy číslo
štyri a štrnásť. Zistili sa obvodové múry zaniknutej kaplnky z 15.
storočia a časť tehlovej klenby suterénnej časti kaplnky – krypty, ktorá
bola zbúraná po požiari roku 1849. Pri základoch oporného piliera č.
10 bola situovaná sonda číslo päť, ktorou sa zistilo, že základy juho-
východnej steny sanktuária a oporného piliera sú previazané, ale múr
má iný charakter ako nadzákladové murivo. Tento poznatok sa potvrdil
aj v sonde číslo šesť medzi základami pilierov č. 10 a 11. V základe pod
východnou stenou sanktuária sa našiel opracovaný, sekundárne po-
užitý pieskovcový kameň. Nadzákladové murivo nerešpektuje pôdo-
rysný tvar základov. Je tu evidentná odchýlka medzi vonkajšou hranou
základu a nadzákladového múra. Medzi základami oporných pilierov
č. 13 a 14. sondou číslo sedem sme chceli objasniť situáciu v mieste
predpokladaného spojenia základov severovýchodného nárožia severnej
lode kostola a východnej steny sakristie. Zistilo sa, že základy pod
pilierom č. 13 sú len pristavené k základom lode, ale základy piliera č.
14 sú len previazané s východnou stenou polygonálneho uzáveru
sakristie. Situácia v mieste styku základov lode a sakristie sa nedala
skúmať, lebo je v úrovni základov oporného piliera. Medzi piliermi č.
16 a 17 sa potvrdila homogénnosť základov i nadzákladového múra
oporných pilierov a severnej steny sakristie. Zistila sa dvojpodlažná
krypta vybudovaná z tehál. Pri východnej stene kaplnky sv. Juraja
a severnej stene sakristie bola vytýčená sonda číslo deväť. V sonde
sa zistili základy pod severnou stenou sakristie, východnou stenou
kaplnky sv. Juraja a oporným pilierom č. 18. Základ pod pilierom má
inú orientáciu než nadzákladový múr. Tento základ je homogénny a po-
tvrdzuje, že východná stena kaplnky je súčasťou terajšej sakristie.
Jednoznačne sa to nedá povedať o nadzákladovej časti oporného
piliera. Východne od piliera číslo 23 sme sondou číslo desať zistili

21 Zistenie, že sanktuáriá s rovným štvorcovým uzáverom nie sú najstaršími
pôdorysnými typmi potvrdzuje aj najnovšie objavený kostol v zaniknutej
stredovekej dedine v polohe Horanské, k.ú. Vlková, okr. Kežmarok, ktorý bol
preskúmaný v roku 1998.

22 Údaje o náleze architektonických článkov v múre tej časti vojenských kasární
kde bol kartuziánsky kláštor a kostol sv. Vavrinca nám poskytli stavební
robotníci v roku 1982.

23 Ani jeden z uvedených autorov sa neopieral o znalosť situácie stavby v úrovni
základov, kde sa najhodnovernejšie dajú sledovať jednotlivé postupy pri
výstavbe objektu. Predovšetkým sa opierali o umeleckohistorické hodnotenia
jednotlivých častí kostola a jednotlivých článkov architektúry.

24 Pre pochopenie počiatkov stavebného vývoja kostola je najdôležitejší priestor
pod terajšou sakristiou a východnou časťou severnej lode. Tomuto priestoru
bude treba venovať pozornosť aj v budúcnosti.
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previazanie základov steny severnej lode a oporného piliera. Medzi
severnou stenou veže a západnou stenou lode kostola bola vytýčená
sonda číslo jedenásť, v ktorej sa potvrdilo previazanie základov oboch
stien z 19. storočia. V mieste styku južnej steny veže a západnej steny
lode kostola sa zistila previazanosť základov oboch múrov. V základoch
boli sekundárne použité staršie opracované pieskovcové a zlepencové
kvádre.25

Výsledky tohoto výskumu pre poznanie stavebného vývoja môžeme
zhrnúť do týchto bodov:
1. Najstaršími skúmanými základmi sú základy pod sakristiou so

základom východnej steny kaplnky sv. Juraja. Táto situácia dovoľuje
predpokladať, že východná stena kaplnky bola pôvodne východnou
stenou lode kostola, ktorého sanktuáriom bola dnešná sakristia.
Za tohoto stavu poznania nie je možné presnejšie datovanie stavby.

2. Druhú stavebnú fázu z rozhrania 13.–14. storočia reprezentujú zákla-
dy pod polygonálnym uzáverom sanktuária kostola a základy pod
stenou južnej lode kostola a to až po pilier číslo 5, teda v dĺžke troch
východných klenbových polí. V úrovni druhého poľa bol dlhodobo
používaný vchod so schodiskom.

3. Z obdobia polovice a po polovici 14. storočia sú zostávajúce zákla-
dy západnej časti kostola až po základy bývalých kaplniek prista-
vených v 15. storočí pri západných stenách lodí kostola.

4. Najmladšie sú základy terajšej veže a väčšia časť základov oboch
kaplniek v západnom uzávere kostola, ktoré boli postavené pred
rokom 1860.

5. Bezprostredne pri základoch sa pochovávalo do hrobových jám aj
do krýpt. Ďalšie hroby a krypty boli zistené pri zemných prácach
v priestore medzi kostolom a budovou mestského úradu.

6. Zistili sa rozmery aj vertikálne riešenie kaplnky pri východnej stene
južnej lode kostola.

V roku 1988 pri výmene podlahy v sakristii bol urobený plošný
výskum v jej interiéri.

Sondou číslo jedna, ktorá bola situovaná v severozápadnom rohu
sakristie sme zistili, že pod západnou stenou sakristie je základ v dĺžke
90 cm previazaný so základom severnej steny. S najväčšou pravde-
podobnosťou je to základ pod víťazný oblúk na rozhraní sanktuária

a lode kostola. Vedľa tohoto základu bol hrob č. l, čím sa jednoznačne
potvrdzuje absencia staršieho základu pod terajšou západnou stenou
sakristie. V protiľahlom rohu sakristie sme sondou číslo dva zistili zá-
klady pod stenou, ktorá je medzi sakristiou a severnou loďou kostola.
Pod týmto základom bol nadzákladový múr ešte staršieho základu, kde
od tohoto základu vybiehal 150 cm v severnom smere. Nebol to pro-
tiľahlý základ pod víťazný oblúk voči základu v sonde číslo jeden. Pri
severnom okraji tohoto základu bol kostrový hrob. Východná časť
sakristie sa skúmala plošne. Pri základe vnútornej steny východného
uzáveru boli pristavené základy oltárnej menzy do tvaru „U”. Tieto
však prekrývali starší základ menzy. Pri severovýchodnej stene
polygonálneho uzáveru sa zistili dva hroby (číslo 4 a 5). Dôležité bolo
zistenie, že hrob č. 4 bol z dvoch tretín zničený základom múra sakristie.

 Pri juhovýchodnej stene sa zistil dvojhrob (č. 3), ktorý bol prekrytý
základom staršej oltárnej menzy, ale rešpektoval základy, ktoré sú pod
základmi terajšej sakristie. Ide o základy oporného piliera staršej stavby
ako je sakristia. Tento základ je previazaný so základom, ktorý prečnieval
50 cm od základov južnej steny sakristie. Medzi týmto základom a hro-
bom č. 3 bola kultúrna jama v ktorej bol črepový materiál z prvej polo-
vice 13. storočia.

Pri osekávaní poškodenej omietky v interiéri sakristie sme našli
konsekračné kríže, drevené skrinky vstavané do južnej i západnej ste-
ny a zistili sme, že známe lavabo zo 14. storočia bolo pôvodne pasto-
fóriom.26

Výskum priniesol niekoľko zásadných poznatkov:
1. Pod základom terajšej steny medzi sakristiou a severnou loďou a ka-

plnkou sv. Juraja a sakristiou je starší základ s časťami aj nadzá-
kladového múra zo staršej doteraz nepoznanej stavby. Pri tomto
objekte – kostole sa pochovávalo ešte pred výstavbou sakristie.

2. Základy a nadzákladový múr terajšej sakristie sú vo východnej
a severnej časti homogénne. Výstavbou sakristie bol poškodený
hrob č. 4. Zistenie základov pre víťazný oblúk a základov východ-
nej steny lode i nárožného oporného piliera dovoľuje predpokla-
dať, že terajšia sakristia bola pôvodne sanktuáriom kostola, ktorého
loď bola pravdepodobne v úrovni kaplnky sv. Juraja a severnej
predsiene kostola.

25 Aj napriek pozitívnym výsledkom tohoto výskumu, bolo by potrebné preskúmať
ešte základy lodí pri spojení so základmi oboch predsieni kostola.

26 Lavabo, pôvodné pastofórium, bolo v starších prácach prezentované ako
model južného portálu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi.
Po tomto výskume sa aj tento názor musí opraviť.
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3. V 14. storočí slúžila sakristia ako kostol, čo potvrdzuje zistený
základ oltárnej menzy a pastofórium, neskoršie upravené na lavabo.

4. Situácia sa opakovala v 15. storočí, čo potvrdzuje nález základov
oltárnej menzy. K tomuto obdobiu patrí aj pastofórium v južnej
stene sakristie.

5. Podľa tvaru hlavíc na polovalcových príporách klenby v sakristii
môžeme predpokladať, že kostol, ktorého sanktuáriom bola terajšia
sakristia, bol postavený v 70. rokoch 13. storočia. Výmena klenby
a s tým spojená zmena rozmerov klenbových polí, použitie
ostrohovitých konzol a vbudovanie pastofória do južnej steny je už
dielom minoritskej stavebnej huty zo začiatku 14. storočia.27

Je pozoruhodné, že dosiaľ žiaden bádateľ neprikladal význam určitým
anomáliám v hrúbke múra východnej steny severnej lode kostola. Po
zistení základov staršieho kostola v sakristii môžeme uvažovať o tom,
že tieto múry sú pozostatkami severovýchodnej steny sanktuária za-
niknutého kostola. Základy v juhozápadnom rohu sakristie s najväč-
šou pravdepodobnosťou sú severovýchodným nárožím lode kostola,
pri ktorom sa už pochovávalo okolo polovice 13. storočia.28 Teda
krátko po zániku staršieho kostola, ešte pred koncom 13. storočia, sa
začala výstavba východnej časti trojloďového kostola.

Prvú fázu reprezentujú základy pod sanktuáriom pre polygonálny
uzáver s opernými piliermi a základ pod juhovýchodné nárožie južnej
lode kostola až po úroveň tretieho oporného piliera. Tu však absentujú
základy pod oporné piliere. Druhú stavebnú fázu reprezentuje výstavba
plášťa sanktuária a južnej lode po úroveň južnej predsiene kostola, vo
vertikálnej úrovni po hlavice vo víťaznom oblúku. Členenie trojloďového
priestoru má iné rozmery v prvých troch poliach ako v nasledujúcich.
Prvé tri polia mali rozostup zhodný s klenbovými poliami v sakristii.
Táto stavebná fáza v sakristii i v kostole sa môže spájať s pôsobením
stavebnej huty minoritov.29

Výstavbou kaplnky sv. Juraja v mieste východnej časti lode star-
šieho kostola sa už rešpektovala severná stena severnej lode kostola.30

Výstavbou južnej a severnej predsiene, výstavbou veže a prístavbou
kaplniek vedľa veže sa ukončilo dispozičné usporiadenie celého kostola.
V 19. storočí boli zväčšené kaplnky v západnom konci kostola a pri-
stavená nová veža.31

Ďalším kostolom, ktorý je bezprostredne spojený s dejinami mesta,
bol kostol sv. Alžbety, postavený pri osade nemeckých hostí v blíz-
kosti polohy Podkova. Nepoznáme žiadne údaje k datovaniu jeho
výstavby, ale môžeme predpokladať, že podobne ako to bolo pri kosto-
loch s patrocíniom sv. Alžbety napríklad v Kežmarku a v Košiciach,
kde kostoly boli postavené v 50. rokoch 13. storočia, bol aj tento
kostol postavený okolo polovice 13. storočia. Levočský kostol sv.
Alžbety postupne strácal na význame tým, že sa dedina pri ňom
vysídľovala a že ostal mimo mestského opevnenia nového mesta.
Preto bol bez väčšieho odporu 7. júna 1532 zbúraný s odôvodnením,
že nepriateľ, v tomto prípade Kežmarčania, ho môže využiť pri
ostreľovaní Dolnej brány.32 Svetlo do jeho tristoročných dejín môže
vniesť len archeologický výskum.

Do 13. storočia môžeme s určitými výhradami zaradiť aj kostol sv.
Jána Krstiteľa s nemocnicou malomocných, ktorý stál v polohe Pri
Červenej chyžke. Dnes je táto poloha v areáli Poľnohospodárskeho
nákupného podniku.

Jeho podoba sa zachovala v kresbe zo začiatku 18. storočia. Bol to
malý jednopriestorový kostol s obdĺžníkovou loďou. K severnej stene
lode bola pribudovaná veža. Aj napriek tomu, že v roku 1530 vyhorel,
po oprave existoval až do začiatku 18. storočia. V jeho blízkosti sa po-
chovávalo aj v čase veľkých morových epidémií. V 16. storočí bola
v jeho blízkosti postavená tehelňa, kde sa vyrábali tehly pre opravu
domov v meste po požiari v roku 1550. Počas výskumu tehelne sa
preskúmali aj hroby, v zásype ktorých sa našla keramika z 13. storočia.
Upresnenie polohy kostola a zachovanie jeho základov sa overilo a po-
tvrdilo geofyzikálnym meraním na lokalite.33

27 Je pozoruhodné, že doposiaľ takmer bez povšimnutia ostali evidované zásahy
do rímsy po oboch stranách sakristie pri zakladaní konzol pre mladšiu klenbu
zo začiatku 14. storočia a osadzovaní pastofória. So zaradením staršej klenby
do 70. rokov 13. storočia sa stotožňuje aj V. Kotrba v práci Dvoulodní gotické
kostoly na Spiši. In: Monumentorum tutela, č. 5., Bratislava 1969, s. 306–329.

28 Na základe zistených základov môžeme predpokladať, že sanktuárium malo
vonkajšiu dĺžku 15 metrov.

29 K tomu viď aj Mencl, V.: Přehled vývoje středověké architektury na Slovensku.
In: Bratislava, VII, 1933, s. 398–416.

30 Staršími hodnoteniami tejto časti kostola sa zaobera Mencl, V.: Gotická sta-
vebná kultúra na Spiši. In: Vlastivedný časopis č. 1, 1968, s. 3–14.

31 Naše poznatky na základe len historických prameňov potvrdzuje aj Suchý v pu-
blikácii Dejiny Levoče I na stranách 51, 52, 89 a 90.

32 Okrem situácie pri kostoloch sv. Alžbety v Kežmarku a Košiciach treba pri-
počítať aj kostol sv. Alžbety s kláštorom v Spišskom Podhradí, ktorý je v tej
polohe pod hradom, do ktorej listina z roku 1249 situuje „Dedinu Sasov”.

33 Pravdepodobne terajšia budova skladu chemických ochranných prostriedkov
stojí na časti základov kostola sv. Jána.
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V 13. storočí mal mať podobnú charitatívnu funkciu aj kostol na
Olivovej hore (Ölberg – kóta 795), ktorú niektorí bádatelia stotožňujú
s Mariánskou horou (kóta 781). Kanonické vizitácie z rokov 1702,1712
a 1752 uvádzajú, že na Hore bola už v roku 1247 postavená kaplnka
ku cti sv. Ducha. Ba niektorí historici pripúšťajú, že údaj k roku 1247
sa viaže už len k prestavbe kaplnky zaniknutej v spojitosti s tatárskym
vpádom.

Jeho najstaršia podoba nie je známa vzhľadom na to, že na mieste
najstaršej kaplnky sa zrealizovali prestavby v rokoch 1322, 1470, 1776
a 1903–1922.

Niekedy pred rokom 1311 sa zmenilo patrocínium kostola na
Navštívenie Panny Márie. V období od 15. do 18. storočia pri kostole
bola pustovňa v ktorej v jej počiatkoch žil kartuziánsky mních.34

Len pomaly sa objavuju začiatky výstavby kostola tzv. Starého
kláštora minoritov (Čierneho či Gymnaziálneho kostola). Pomerne dlho
sa prijímalo tvrdenie, že kostol s kláštorom boli postavené okolo roku
1308. Spájalo sa to s donáciou Ladislava Danka a príchodom minoritov
do Levoče. Postupne sa však tieto nepochybne historické konštrukcie
nabúrali zisteniami, že stavbári na tomto komplexe najmä v počiatoč-
nom období, začiatkom 14. storočia, sa podieľali aj na stavbe farského
kostola sv. Jakuba. Začali sa skúmať detaily celého komplexu kláštora
a kostola a zistili sa niektoré stavebné fázy s určitým časovým pre-
rušením stavby.35

Novým poznatkom o možnom príchode minoritov do Starej Levoče
ešte pred tým, ako sa začala výstavba kostola sv. Ladislava, sa vniesol
nový prvok do poznania začiatočných fáz výstavby aj kostola sv.
Ladislava. Ukázalo sa, že najmä výtvarné prvky, ako rebrá klenby či
kružby okien vo východnej časti sanktuária minoritského kostola sa
najprv uplatnili na kostole sv. Mikuláša. Naviac architektonické a ar-
cheologické výskumy v kláštore ukázali, že jeho výstavba bola
výsledkom niekoľkých stavebných fáz. Najnovšie výskumy azda
potvrdzujú staršie názory Demkóa a Špirka, ktorí tvrdili, že Dončova
základina nemohla stačiť pre výstavbu celého kláštora s kostolom.
Pripúšťajú, že v prvej fáze tu mohla byť vybudovaná staršia kaplnka
a kláštor v úrovni terajšej sakristie. Archeologickým výskumom pred
východným priečelím kláštora a západnou stenou východnej časti

krížovej chodby sa zistili základy sakrálneho objektu, zničeného
výstavbou kláštora. Je nesporné, že základy východného polygonál-
neho uzáveru sanktuária kostola mali dve fázy. Mladšia fáza sa
pravdepodobne spája s úpravou kapitulnej siene na kaplnku, ale starší
základ určite patril staršej stavbe. Pod základom krížovej chodby boli
zistené základy, ktoré môžeme interpretovať ako základy pod západný
uzáver lode pôvodnej kaplnky. Tieto zistenia nás priviedli ku kon-
štatovaniu, že minoriti v tejto polohe najprv postavili túto kaplnku,
ktorá bola v úrovni kapitulnej siene. Je pravdepodobné, že aj pastofó-
rium, ktoré je v súčasnosti v krížovej chodbe, bolo pôvodne v sanktuáriu
zaniknutej kaplnky. Nie je vylúčené, že terajšia sakristia bola pôvodne
jednopriestorová vežovitá stavba, teda kláštor. To by vysvetľovalo aj
nepochopiteľnú nepreviazanosť sakristie a sanktuária kostola.36

V tejto súvislosti je potrebné, aby sme sa vysporiadali s dosť zau-
žívaným tvrdením, že veža tohoto kostola bola súčasťou mestskej
fortifikácie a že je v niektorých prameňoch uvádzaná ako tzv. – Poľská
brána. Na pláne mesta roku 1787 je preukázateľne zakreslená veža
kostola, ktorá nie je spojená s hradným múrom mestského opevnenia.
Naviac ešte pripomíname, že pri rekonštrukcii priľahlého úseku hradieb
sme zistili, že základy hradobného múra z rozhrania 13.–14. storočia sú
voči základom novovekého múra predsunuté o 120–180 cm v smere do
priekopy. Teda v čase výstavby veže bol medzi vežou a hradobným
múrom voľný priestor, široký okolo 200 cm. „Poľskou bránkou” bol
otvor v hradobnom múre pri severnej stene zaniknutej bašty z 15. sto-
ročia. Uvedené konštatovania nás oprávňujú tvrdiť, že veža minorit-
ského kostola bola súčasťou mestského opevnenia.37 Stotožňujem
sa s V. Menclom, že stavebné práce na tomto kostole boli ukončené
spolu s dostavbou kostola sv. Jakuba v tretej štvrtine 14. storočia.

Posledným stredovekým kostolom v Levoči bol kostol sv. Vavrinca.
Kostol aj s kláštorom kartuziánov bol postavený po roku 1454 a v pí-

34 Dosiaľ neprekonaná je práca: Jurik, R.: Mariánska hora v Levoči. Levoča 1948,
v ktorej sú uvedené všetky pramene a literatúra.

35 Novšie sa o revíziu staršieho hodnotenia postupnosti stavby pokúsil ale
nepresvedčivo Bureš, J. v práci Postup stavby minoritského kostola v Levoči.

35 Pre slovenského čitateľa je dostupná práca Špirko, J.: Starý kláštor minoritov
v Levoči. Turčiansky sv. Martin 1940, ktorý prehodnocuje staršie pohľady
na stavebný vývoj kláštora i kostola po vlastnom prieskume stavieb spojenom
so stavebnými úpravami kláštora.

36 K možnej existencii staršieho kostola či kaplnky v tejto polohe zaujíma
postoj Špirko, J. v publikácii Umeleckohistorické pamiatky na Spiši. I. diel:
architektúra. Spišská Kapitula 1936, s. 41. Nevylučuje sa však opodstatnenosť
tvrdenia v Lányiovej kronike, že už v roku 1248 tu stala kaplnka.

37 Pravdepodobné je, že opravy hradobného múra okolo roku 1840, pri ktorej
sa pristavil ohradný múr k severozápadnému rohu veže, viedli k takýmto
mylným uzáverom.
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somných prameňoch je pomenovaný ako Nový kláštor alebo Malý
kláštor. Jozef Špirko, ale aj iní historici predpokladali, že bol postave-
ný na mieste neskoršej vojenskej nemocnice. Historické pramene
spomínajú, že kláštor bol postavený pod vedením priora kartuziánov
Jána Monessera a kartuziáni ho užívali do roku 1478, ale čiastočne ešte
aj v rokoch 1492–1500. Pre stavbu tohoto kostola bol použitý kameň
zo zanikajúceho kostola sv. Mikuláša v Starej Levoči. Kláštor s kosto-
lom dňa 13. apríla 1674 prevzali katolíci od protestantov. V nasledujú-
com období bol v kláštore zriadený jezuitský konvikt a od konca 19.
storočia bol využívaný ako vojenské kasárne.

Pohľad na objekt kláštora s kostolom uverejnil M. Suchý ako
„meštiansky dom”. Hodnovernosť tejto kresby a historických údajov
potvrdil archeologický výskum v roku 1986. Okrem potvrdenia polohy
kostola sv. Vavrinca sa zistili polozemnicové príbytky z 13. storočia,
prevažne porušené hrobmi z 15. až 17. storočia.38

Tento stručný prehľad poznatkov o zaniknutých i živých kostoloch
v stredovekej Levoči nereprezentuje všetky poznatky o ich nábo-
ženskom, kultúrnom, sociálnom i ekonomickom význame pre obyvateľov
mesta i jeho okolia. Je však postačujúci na konštatovania, ktoré
pomáhajú upresniť doposiaľ problematické údaje o histórii jednotli-
vých objektov, dovoľujú objasniť ich funkciu v zložitom organizme
tvoriaceho a neskôr prosperujúceho mesta a prinášajú nové pohľady
na objasnenie genézy stavebného vývoja mesta.

Stručná rekapitulácia údajov nám dovoľuje predpokladať, že naj-
starším kostolom v Levoči bol štvorapsidový kostol sv. Ducha, ktorého
história sa začína v poveľkomoravskom období, pravdepodobne ešte
pred 11. storočím. Mal dve stavebné fázy. Bol pravdepodobne misijným
kostolom,pri ktorom sa len neskoršie vytváralo sídlisko (Kacvinkel).
Spolu so špitálom pri kostole plnil aj dôležitú sociálnu funkciu.39

V poradí druhým kostolom bol kostol sv. Mikuláša v dedine
situovanej južne od súčasného mesta. Bol to farský kostol postavený
niekedy v rozhraní 11. a 12. storočia. Dedina pri kostole nadväzovala
na veľkomoravské sídlisko. Zanikla postupne v 14. storočí. Mala
dominantné postavenie pri križovatke významných stredovekých ciest.

Dedina i kostol boli poškodené tatárskymi vpádmi a na začiatku 14.
storočia bola miestom, kde sa usadili minoriti. Kostol definitívne zanikol
po vpáde Husitov na Spiš v roku 1431 a kamene z kostola boli v 15.
storočí použité pri stavbe kartuzianského kostola sv. Vavrinca a kláštora
za hradbami mesta. Na kostole sa zistili tri stavebné fázy. Jeho funkcia
ako farského kostola sa zmenila na kláštorný kostol po prestavbe
minoritmi začiatkom 14. storočia. Kvalita a dokonalosť najstaršej stavby
naznačuje význam tejto dediny už od 11. storočia.40

Tretím kostolom podľa času jeho výstavby je kostol sv. Jakuba, na
ktorom sme zistili šesť stavebných fáz. Zistením fragmentov kostola,
ktorý predchádzal výstavbe terajšieho trojloďového kostola i kostola,
ktorého sanktuáriom bola terajšia sakristia, sa posunuli hranice naj-
staršieho kostola v tejto polohe do obdobia okolo polovice 13. storočia,
čo do veľkej miery mení hodnotenie významu sídliska, ktoré sa začalo
formovať v okolí terajšieho námestia. Archeologickým výskumom sa
získali poznatky, ktoré pomôžu upresniť postup výstavby kostola, čo
nebolo možné zistiť v nadzákladovej časti múrov kostola. Môžeme
predpokladať, že jeho dominantné postavenie, ako farského kostola
sa začalo až v 14. storočí.41

Kostol sv. Alžbety, postavený pri opevnenej osade v 13. storočí,
podporuje náš predpoklad, že v 13. storočí sa tu usadili nemeckí hostia
a mohol byť filiálnym kostolom. Jeho zánik je spojený s pohnutými
dejinami mesta. Zaniká v čase bezohľadnej vojny s mestom Kežmarok.
U tohoto kostola predpokladáme len jednu stavebnú fázu.42

Popri záujmu bádateľov o farský kostol sv. Jakuba sa najviac po-
zornosti venovalo starému minoritskému kostolu sv. Ladislava a neskôr
Nanebovzatia Panny Márie. Počiatky jeho výstavby sa spájali s prí-
chodom minoritov do Levoče. Tí ale podľa všetkého prišli najskôr do

38 Preskúmané boli štyri narušené príbytky a dvanásť hrobov. Hroby spájame
s funkciou kostola, ktorý zanikol až po výstavbe vojenských kasární.

39 Obdobná situácia na Spiši bola aj pri kostoloch v Chrasti nad Hornádom,
v Stojanoch pri Poprade, v Podolínci pri kostole sv. Anny, ale aj Hôrke–
Kišovciach pri kostole sv. Márie Magdalény, ktoré zaraďujeme ku centrálam.

40 Pri tomto kostole sa prvýkrát na Spiši dali rozlíšiť rozdiely vo formách
pochovávania od 12. do 14. storočia. Pri najstarších hroboch ako by doznievalo
poveľkomoravské prekrývanie hrobov kamennými doskami a to v tom, že
na kamene položené na konci hrobovej jamy bola položená doska, prekrývajúca
mŕtveho.

41 Podľa rozmerov torza najstaršieho kostola v terajšom centre námestia vyžaduje
si prehodnotenie názorov na viaceré otázky tvorby námestia v reláciách obdobia
od polovice 13. do 14. storočia.

42 Zdá sa neopodstatnené tvrdenie, že by tento kostol patril k nemocnici
malomocných tak, ako to uvádza Greschik, V. v komentári k premeňu: Die
Belagerung Leutschaus durch Emerich Tököly 1680. In: Zprávy z minulosti
Spišskej župy, XIII, 1923, s. 130–131. Skôr treba predpokladať, že aj pri
kostole sv. Alžbety, teda na ceste do Draviec bol v stredoveku nejaký špitál.
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Starej Levoče. V tejto polohe pravdepodobne nezačali hneď s výstav-
bou tohoto kostola, ale postavili len kaplnku a malý kláštor a len
neskoršie sa zapojili do stavby kostola sv. Jakuba a začali s výstavbou
tohoto kostola a kláštora. Kláštor s kostolom mal najmenej štyri stavebné
fázy. Minoritská stavebná huta ovplyvnila mnohé sakrálne stavby na
Spiši a kláštor bol významným miestom odkiaľ sa šírili určité
charakteristické umelecké náhľady stvárnené v plastikách i nástenných
maľbách. Niektorí historici predpokladali, že poloha kláštora naznaču-
je, že celý areál bol situovaný v severozápadnom nároží opevneného
mesta. Archeologickým výskumom sme dostatočne preukázali, že je to
mylná predstava, lebo opevnenie mesta bolo v rozhraní 13.–14. storo-
čia zrealizované v tej základnej podobe a rozsahu, aký poznáme do sú-
časnosti. Význam tohoto kláštora pre dejiny mesta a pre dejiny celého
Spiša nebol dosiaľ docenený.43

Zaujímavým kostolom pre náboženské i kultúrne dejiny mesta, ale
aj širšieho okolia, je kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej
hore pri Levoči. Historicky sú doložené tri stavebné fázy či prestavby
kostola. Najstaršie podoby kostola sa už nedajú rekonštruovať, čo
pokladáme za veľkú stratu pri poznávaní typológie pútnických kostolov,
lebo počas celej jeho histórie táto funkcia bola dominantnou.44

Kostol malomocných s patrocíniom sv. Jána Krstiteľa niektorí
historici situovali do terajšej sakristie, ale archeologický výskum i za-
chovaná kresba kostola a kláštorných budov zo začiatku 18. storočia
potvrdzujú, že bol situovaný v polohe Červená chyžka. Jeho funkciu
pri nemocnici malomocných umocňuje významné postavenie všetkých
dedín existujúcich v tomto mikroregióne v 13. a 14. storočí, ktoré sa
dokázali ubrániť malomocenstvu prinesenému aj v dôsledku krížiackých
vojen tým, že pri tomto kostole postavili nemocnicu pre malomocných
a celý areál ohradili. Tento objekt má výnimočné postavenie v stre-
dovekých dejinách našej vlasti.45

Opevnené mesto Levoča sa stalo aj ochráncom ohrozených kar-
tuziánov z kláštora na Skale útočišťa, keď im vytvorilo podmienky pre
výstavbu kostola sv. Vavrinca a kláštora v dovtedy nezastavanej časti
opevneného mesta.46

Záverom môžeme konštatovať, že kostoly v Levoči mali do určitej
miery rozhodujúce postavenie vo formovaní urbanizmu jednotlivých
dedín a od 14. storočia aj samotného mesta. Architektúra kostolov je
klenotnicou výtvarných prvkov, ktoré dovoľujú sledovať stavebné
i kultúrne vplyvy celej kresťanskej Európy.

Týmto príspevkom chceme otvoriť diskusiu o stave bádania o tejto
problematike so zámerom overiť, potvrdiť, alebo spochybniť či poopra-
viť doterajšie poznatky o dejinách Levoče a Spiša.

43 Rozdielna interpretácia posledných výskumov mala by viesť ku stretnutiu
účastníkov archeologických, architektonických a historických výskumov za
účelom vzájomného informovania sa a k zhodnoteniu výsledkov výskumov
pre objektivizáciu najnovších poznatkov o dejinách tohoto komplexu stavieb.

44 V súčasnosti nemôžeme jednoznačne povedať, že Olivový vrch a Mariánska
hora sú totožné, čo dovoľuje predpokladať, že aj na Olivovom vrchu mohla
byť v stredoveku nejaká kaplnka. Tradícia spomína pôsobenie nejakých mní-
chov pri prameni sv. Jána pod obcou Úloža, teda neďaleko Olivového vrchu.

45 Suchý predpokladal, že tak kostol sv. Mikuláša ako aj kostol sv. Jána Krstiteľa
boli v čase pred výstavbou opevnenia mesta hlavnými bohoslužobnými miesta-
mi. To by však znamenalo, že kostol by musel byť postavený ešte pred vý-
stavbou nemocnice malomocných v jeho bezprostrednej blízkosti.

46 Objektu vojenských kasární je treba venovať zvýšenú pozornosť, aby sa zisti-
lo stavebné usporiadanie tohoto kláštora v prostredí tak netypickom pre kar-
tuziánske kláštory.
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1. Levoča so stredovekými kostolmi. Veduta z roku 1618.

2. Levoča so stredovekými kostolmi. Veduta z roku 1676. 3. Pôdorys kostola sv. Mikuláša v zaniknutej Starej Levoči.
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4. Pôdorys kostola sv. Jakuba. 5. Sakristia kostola sv. Jakuba. Výsledky výskumu.
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6. Pohľad na východnú časť sakristie a severnej lode kostola.
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7. Pôdorys kostola sv. Ladislava (Nanebovzatia Panny Márie).

8. Kostol sv. Jána Krstiteľa a nemocnica malomocných.
Kresba zo začiatku 18. storočia.

9. Výsledky geofyzikálneho merania zaniknutých objektov
pri kostole sv. Jána Krstiteľa.
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10. Kostol sv. Vavrinca a kláštor kartuziánov s prístavbou
chlapčenského konviktu.

Die Kirchen von Leutschau
 im Kontext der Geschichte der Stadt

In der Gegenwart gibt es in Leutschau vier katholische Kirchen
älteren Ursprungs. Die Chroniken führen aber weitere Kirchen an, die
die archäologische Forschung in den letzten Jahren lokalisieren und
näher untersuchen konnte. So beschreibt der Autor die Ergebnisse der
archäologischen Forschungen über die jetzt bestehenden, wie auch
über die vier verschollenen Kirchen. Die Anfänge der ältesten, der
Nikolauskirche in der Lage „Alte Leutsch” genannt, legt er ins 10.
Jahrhundert. Ins 11. Jahrhundert geht auch die Heiligen-Geist-Kirche,
die nicht erhalten geblieben ist, zurück. Auch die Anfänge der
Jakobskirche legt er ins 13. Jahrhundert. Interessant ist seine Meinung,
daß die im 16. Jahrhundert abgetragene St.-Elisabethkirche die
ursprüngliche Kirche der deUtschen Siedler sein könnte. Die Studie
ist durch mehrere Pläne dokumentiert.

 STREDOVEKÝ KLÁŠTOR MINORITOV
V LEVOČI

Predbežné výsledky archeologického výskumu v rokoch 1992–1996

Gabriel Lukáč

Záchranný archeologický výskum v priestoroch stredovekého kláš-
tora minoritov v Levoči (v literatúre uvádzaný aj ako starý kláštor
minoritov), realizovaný v rokoch 1992–1996, bol vyvolaný rekon-
štrukčnými prácami a adaptáciou kláštora pre potreby cirkevného
Gymnázia sv. Františka. Rekonštrukčné práce boli vynútené nielen
spomínanou adaptáciou dievčenského internátu Strednej pedagogickej
školy v Levoči na gymnázium, ale aj devastáciou objektu v súvislosti
z jeho predchádzajúcim nevhodným funkčným využitím a zanedbanou
údržbou.

Kláštor spolu s kostolom sv. Ladislava patril pôvodne reholi menších
bratov konventuálov, ktorí sú u nás známi ako minoriti (Ordo Fratrum
Minorum Conv.). Konventuálni menší bratia – minoriti sú odnožou
najväčšieho rehoľného zoskupenia v cirkvi, menších bratov (Ordo
Fratrum Minorum). Pôvod odvodzujú od svojho zakladateľa sv. Fran-
tiška z Asissi.

Problematika príchodu menších bratov do Uhorska a konštituovania
ich provinciálnej organizácie je značne komplikovaná vzhľadom na
nedostatok uhorských písomných prameňov z prvej polovice 13. stor.,
týkajúcich sa najstarších dejín františkánov. Viacerí renomovaní histo-
rici napriek „skúposti” súčasných domácich prameňov predpokladajú
ich príchod ešte za života sv. Františka, resp. okolo roku 1228/1229
a v roku 1229 aj existenciu prvého rehoľného domu v Ostrihome
(Marosi 1982, s. 461, Hervay 1983, s. 227–228, Fügedi 1983, s. 239,
Gajdoš 1983, s. 248 a i.). V krátkom čase sa usadili vo viacerých
mestách, kde založili rehoľné domy. V polovici 13. stor. ich evidujeme
41 (Fügedi 1983, s. 239), v roku 1282 už ich bolo 54 (Kloczowski 1983,
s. 35, tab. 1) a do polovice 15. stor. ich počet vzrástol takmer na 100
rehoľných domov (Fügedi 1983, s, 239). Nevyhnutným predpokladom
vytvárania siete mendikantských rehoľných domov v Uhorsku, po-
dobne ako v iných častiach Európy, bol mestotvorný proces, urýchlený
v prvej polovici 13. stor. nemeckým doosídľovaním. Najväčší rozkvet
rehole v 14. stor. ovplyvnila priama podpora príslušníkov anjuovskej
dynastie. Provinciálna organizácia rehole menších bratov vznikla
v Uhorsku najneskôr v roku 1233.
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Založenie minoritského konventu sv. Ladislava v Levoči nepo-
chybne súvisí s jej urbanistickým rozvojom v druhej polovici 13. stor.
Stredoveká Levoča vznikla pri tzv. veľkej ceste neskôr nazývanej Stará
uhorská cesta z dvoch starších slovanských osád, ktoré boli arche-
ologickým výskumom lokalizované pri kostole sv. Ducha v okolí dnešnej
Košickej ulice (Suchý 1974, s. 42–43) a v polohe nazývanej Stará
Levoča pri zaniknutom kostole sv. Mikuláša (Javorský 1981, s. 105).
V písomných prameňoch je Levoča prvýkrát doložená v donačnej listine
kráľa Belu IV. z 19. sept. 1249. Mestotvorný proces, urýchlený
doosídľovaním na nemeckom práve a príchodom saských osídlencov
do Levoče v prvej polovici 13. stor., vyvrcholil v roku 1271, kedy sa
Levoča prvýkrát uvádza ako mesto v kolektívnom privilégiu spišských
Sasov vydaných Štefanom V. 24. nov. 1271 (Suchý 1974, s. 53–54).
V tom čase mala Levoča pomerne dobre vyvinutú mestskú samosprávu.
Príchod minoritov do Levoče sa teda nevymykal z rámca ich bežných
zvyklosti usadzovať sa v mestách a poslania pôsobiť v prostredí
mestskej chudoby.

Napriek značnej pozornosti stavebným pamiatkam levočských mi-
noritov najmä zo strany historikov umenia a architektúry (hlavne
Vajdovszký – Divald 1905–1907, Schürer – Wiese 1938, Špirko 1940,
Bureš 1967, Hromadová 1979, Kahoun 1982, Marosi 1982, Urbanová
1982, Žáry 1986, Marosi 1994 a i.), sú naše poznatky o stredovekých
dejinách levočských minoritov veľmi torzovité. Hlavnou príčinou je
úplná absencia stredovekých písomných prameňov k spomínanej
problematike, spôsobená hlavne požiarmi mesta v druhej polovici 16.
stor., pri ktorých zhorel aj mestský archív, a odchodom minoritov
z mesta v roku 1544, keď Levoča prijala reformáciu. Jediný zdroj
prameňov k stredovekým dejinám levočských minoritov nám poskytujú
údaje v levočských rukopisných kronikách zo 16.–19. stor. (spolu
s ďalšími početnými prameňmi nachádzajúcimi sa vo fondoch Kra-
jinského archívu v Budapešti, ktoré sa však týkajú dejín starého
minoritského kláštora z obdobia, keď patril jezuitom v rokoch 1671 až
1773 a neskoršieho obdobia až do roku 1914 ich uvádza vo svojom
historickom výskume I. Chalupecký 1992, s. 2–3). Základné údaje
a úvahy k stredovekým dejinám levočských minoritov však nachádzame
v doteraz neprekonanej štúdii Starý kláštor minoritov v Levoči od
profesora cirkevných dejín v seminári na Spišskej Kapitule J. Špirka
vydanej v roku 1940.

J. Špirko, podobne ako ďalší autori, spája založenie minoritského
konventu sv. Ladislava, opierajúc sa o údaje z Lányiho kroniky (po-

chádza z tridsiatych rokov 19. stor.), s fundáciou grófa Danka z roku
1308, ktorého stotožňuje so zvolenským županom magistrom Ladisla-
vom Dončom (Špirko 1940, s. 3). Údaj o založení konventu v roku 1308
s poukazom na počiatky stavebného vývoja kláštora na začiatku 14.
stor. prijíma aj historik I. Chalupecký. Keďže rukopis, na ktorý sa Lányi
odvoláva, sa nezachoval, nevylučuje, že fundátorom mohol byť Kokoš
Berzevitzy. Svoj predpoklad vysvetľuje možnou zámenou mena Lank
za Dank. Istý Herman Lank bol totiž účastníkom vysokého verejného
pokánia Kokoša Berzevitzyho, na ktoré ho odsúdil arbitrážny súd
v roku 1307 za vraždu istého Fridricha, syna Arnolda z Hrhova. Súd
mu uložil vykonanie púte a okrem toho aj povinnosť založiť šesť kláš-
torov. Medzi inými založil v tej dobe aj Červený Kláštor (Chalupecký
1992, s. 3). Problém zakladateľa minoritského kláštora v Levoči zostá-
va naďalej otvorený a môže ho definitívne doriešiť len ďalší archívny
výskum.

Podobne aj príchod minoritov do Levoče nie je objasnený a nemožno
ho stotožňovať so založením konventu. Je veľmi pravdepodobné, že
minoriti začali pôsobiť v Levoči už v posledných decéniach 13. stor.,
pretože založenie kláštora bolo viazané na splnenie istých podmienok
(napr. pápež Inocent IV. bulou Cum tamquam veri z rokov 1250 a 1252
vyhlásil kostoly rehole, pri ktorých existoval regulárny konvent s 13
rehoľníkmi, za kostoly konventuálne, t. j. verejné s právom vysluhovať
sviatosti ako v kostoloch diecezálneho duchovenstva pri rešpekto-
vaní práv farností – Lipinski, rukopis, s. 3). Významnú úlohu pri ich
príchode do Levoče zohrali iste nemeckí osídlenci, a to nielen urýchle-
ním mestotvorného procesu, ale je dosť pravdepodobné, že ich príchod
aj priamo iniciovali. Magdeburg zohral dôležitú úlohu pri rozšírení
konventuálov v strednej Európe. F. Javorský predpokladá, že najprv sa
usadili pri zaniknutom kostole sv. Mikuláša, ktorý archeologicky
preskúmal v roku 1978, a tu začala stavebnú činnosť ich stavebná
huta, ktorá v ďalšom období rohodujúcou mierou sa podieľala na
formovaní spišskej gotiky (Javorský 1981, s. 104; činnosť levočskej mi-
noritskej stavebnej huty široko zhodnotil J. Žáry 1986, s. 33 a násl.).
Jeho úvaham nasvedčuje aj fakt, že polygonálna gotická pozdĺžne
pretiahnutá svätyňa z III. fázy výstavby kostola, datovaná na začiatok
14. stor., je charakteristická práve pre mendikantskú sakrálnu archi-
tektúru. Táto svätyňa je pravdepodobne najstaršou gotickou svätyňou
na Spiši. Kostol sv. Mikuláša používali minoriti zrejme až do polovice
14. stor., kedy sa predpokladá ukončenia výstavby kláštorného kostola
sv. Ladislava, aj keď kláštor s kaplnkou mohli ukončiť už v tridsiatych
rokoch.
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Situovanie kláštorného komplexu „intra muros” v okrajovej časti
stredovekej Levoče pri mestských hradbách v prostredí mestskej chu-
doby nebolo náhodné. U konventuálov bolo podmienené nekompro-
misným uplatňovaním ustanovenia článku 9 tzv. Prvej reguly (rozumej:
bratia “prostými a ohrdnutými, ubohými a slabými, chorými a malo-
mocnými a žobrákmi pri cestách.” cit. podľa poľského prekladu re-
guly; Macioszek – Szelachowski – Brzozowska 1989, s. 40). Stredoveký
mestský urbanizmus dôsledne rešpektoval hierarchické usporiadanie
meštianskej komunity v systéme koncentrických okruhov. V centre boli
domy patricijov a obchodníkov, v bočných uličkách remeselníkov,
v najodľahlejších častiach pri hradbách žili tuláci, žobráci a za hrad-
bami malomocní a bezdomovci. Orientácia na najnižšie vrstvy mestského
obyvateľstva a skupiny, ktoré boli protikladom súdobej politickej, hos-
podárskej, vojenskej a spoločenskej elity, ale tiež orientácia na siroty,
ovdovených, rozvedených a podobne postihnutých jedincov, mala
prioritné postavenie v širokom spektre františkánskych duchovných
aktivít (Egger – Lehmann – Rotzeterr 1992, zoš. 20, s. 5–6). Pravidlo
situovania kláštora minoritov v prostredí najnižších sociálnych vrstiev
bolo dôsledne uplatnené aj v Levoči a zároveň jeho lokalizácia pri
múroch mestského opevnenia bola efektívne zakomponovaná do
fortifikačného systému, čo zodpovedalo urbanizačným záujmom mesta
(obr. 1). Podobnú situáciu nachádzame už v 13. stor. aj v iných mestách
(napr. Krakow, Bratislava, k situovaniu kláštora v Trnave a historickému
urbanizmu mesta pozri Jankovič 1988, s. 323–326).

S hodnovernejšími, aj keď veľmi kusými údajmi o stredovekých de-
jinách levočského kláštora, sa stretávame v dvoch rukopisoch z tri-
dsiatych rokov 17. stor. uložených v ŠOBA Bratislava. V materiáli De
Fundatione Conventuum nostrorum in Provincia Hungariae memoriale
posteris perpetuum z roku 163O (ŠOBA Bratislava, Archív mariánskej
provincie, inv. 302, krab. 33, nr. 13a) sa levočský kláštor spomína ako
stará fundácia a tiež ako fundácia ostrihomského arcibiskupa v rokoch
1387–1418 Jána z Kanyže – „Conventus de Leucha per Johannen
archiepiscopum: qui de genere Kanisiensi prodierat. V druhom
prameni – Initia Religionis Seraphicae et series Capitulorum et Mi-
nistrorum Provinciae s. Mariae, napísanom provinciálom pátrom
Franciscom Robustellom v roku 1632 (prepis z 18. stor.; ŠOBA Bratislava,
Inv. 290, kr. 32, nr. 1 pod L.68 – za informáciu a umožnenie preštudovania
fotokópie obidvoch materiálov ďakujem fr. L. Rzesniowieckemu,OFM
Conv. z PAT Krakow), sa opäť spomína ako fundátor konventu sv.
Ladislava v Levoči arcibiskup Ján z Kanyže. Žiaden z prameňov však
bližšie neurčuje predmet a rozsah fundácie. Obr. 1. Levoča, plán mesta – historické jadro (stredoveký kláštor minoritov zvýraznený čiernou).
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podieľali aj študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi v Levoči. Počas
rekonštrukčných prác bol vykonaný aj architektonický výskum in-
teriérov. Výskumné práce boli sústredené najmä do interiérov kláštora,
rajského dvora a v roku 1996 do exteriéru pred kapitulnou sieňou,
vstupnou chodbou a refektárom (obr. 2). Archeologickým výskumom
bola preskúmaná plocha cca 250 m2. Počas rekonštrukcie sa zároveň
sledovali všetky výkopové práce v kláštore, v rámci ktorých bola zní-
žená niveleta rajského dvora o 30 cm.

Výskum v roku 1992 v severnej a východnej časti ambitu ako aj
v severovýchodnej časti refektára priniesol len torzovité poznatky

Obr. 2. Levoča, Kláštorská 38 – pôdorys stredovekého kláštora minoritov (podľa) J. Žáryho 1986)
s náčrtom rozloženia archeologických sond (SA).

Požiare mesta v rokoch 1431 a 1485 postihli pravdepodobne aj
kláštor. Zlý stavebno-technický stav začiatkom 16. stor. si vyžiadal
rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu, ktoré vykonal mestský staviteľ
Melchior Messinsloher, svokor Majstra Pavla. V roku 1544 minoriti
opustili Levoču. Príčinou ich odchodu bola akiste reformácia, ktorá sa
v meste presadila v tom istom roku. Kláštor s kostolom prevzalo do
vlastníctva mesto. Prestal plniť svoju pôvodnú funkciu a v násle-
dujúcom období bol využívaný prevažne na hospodárske účely.
Nevhodné využitie, požiare v rokoch 1599 a 1638 a zanedbaná údržba
boli príčinou jeho chatrného stavu v roku 1671, keď bol odovzdaný
jezuitom. Do vlastníctva boli uvedení v roku 1674. (Chalupecký 1992,
s. 4–5) Jezuiti po prechodných problémoch spojených s rekatolizáciou
a neistými pomermi v krajine, začali v roku 1677 rozsiahlu prestavbu
kláštora, ktorá bola ukončená v deväťdesiatych rokoch 17. stor.
(o týchto stavebných úpravach a novších dejinách kláštora podrob-
nejšie Špirko 1940, s. 10–13) a radikálne zmenila pôvodnú dispozíciu
kláštora. V jeho priestoroch zriadili kráľovské gymnázium a kláštor je
dodnes využívaný pre školské účely. Dnešnú čiastočne pôvodnú
podobu dostal v roku 1939 po rozsiahlej rekonštrukcii financovanej
spišským biskupom Jánom Vojtaššákom, ktorú metodicky viedol
profesor J. Špirko.

 Stavebný vývoj kláštorného komplexu minoritov napriek doterajším
stavebno-historickým prieskumom nie je doteraz náležite zdokumen-
tovaný. Dokumentácia prof. J. Špirka sa nezachovala a údaje z jeho
pozorovaní počas rekonštrukcie v tridsiatych rokov sú známe iba z je-
ho citovanej štúdie (Špirko 1940). Terénna činnosť Státního ústavu pro
rekonstrukcí památkových měst a objektů v v Prahe v šesťdesiatych
a osemdesiatych rokoch má prevažne obhliadkový charakter a úvahy
jej autorov sú viacmenej hypotetické (Bureš 1967). Komplexnejší prístup
nachádzame v umeleckohistorickom a architektonickom výskume a ná-
vrhu na obnovu pamiatky N. Urbanovej z Projektového ústavu kul-
túry v Prešove z roku 1982 (uložený v dokumentácii Pamiatkového
ústavu, regionálneho strediska v Levoči pod č. 142a/Tc). Sondážny
výskum bol však obmedzený iba na exteriéry. Historický výskum
spracoval v roku 1992 I. Chalupecký, ktorý sa stal podkladom pre
archeologický výskum realizovaný v rokoch 1992–1996 Slovenským
ústavom pamiatkovej starostlivosti, regionálnym strediskom v Levoči.
Výskum mal predstihový a záchranný charakter v súvislosti s rekon-
štrukciou objektu a v roku 1996 sa na ňom podieľali aj P. Roth a M.
Sojak z Podtatranského múzea v Poprade. Na výskume sa výrazne
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o stavebnom vývoji kláštora, pretože stratigrafická situácia bola značne
narušená kanalizačnou prípojkou vybudovanou pri rekonštrukcii
kláštora v tridsiatych rokoch a statickým zabezpečením arkádových
pilierov. Napriek tomu sa podarilo v sonde (ďalej len SA) SA-1/92
zachytiť neporušené kultúrne vrstvy zo 14.–18. stor. Získaný materiál
umožnil predbežnú rekonštrukciu vývoja nivelety v ambite. Kultúrne
vrstvy v kapitulnej sieni a refektári boli úplne zničené prestavbou
kláštora koncom 17. stor. a rekonštrukciou v tridsiatych rokoch.

Po prerušení stavebných prác pokračoval výskum na jeseň v roku
1994 v južnej časti ambitu kontaktujúcej so severným uzáverom lode
kostola a v rajskom dvore. Tento výskum priniesol zásadnejšie poznat-
ky týkajúce sa nielen ambitu, ale tiež stavebného vývoja kláštorného
komplexu. V S-6/94 boli zachytené zvyšky barokovej povrchovej úpravy
rajského dvora, ktorá pozostávala z rozmernej nepravidelnej pieskov-
covej dlažby. Vrstvy pod dlažbou tvorili navážky z tohto obdobia. Star-
šie kultúrne vrstvy, resp. objekty sa nepodarilo zistiť. Získaný archeolo-
gický prevažne keramický materiál môžeme hodnotiť ako nevýrazný.

Kľúčový význam mala S-5/94 (obr. 3), v ktorej sa z väčšej časti za-
chovala pôvodná stratigrafia až po hlinené, resp. kamenné podložie,
iba čiastočne narušená statickým zabezpečením arkádových pilierov
a úpravou xylolitovej dlažby v tridsiatych rokoch, ale tiež položením
tehlovej dlažby na prelome 15. a 16. stor. Staršie kultúrne vrstvy z 13.
a 14. stor. a 16. a 17. stor. boli narušené iba vo východnej časti SA-5/94,
pretože skalné podložie vystupovalo v týchto miestach do hĺbky 135 cm
(hĺbky boli vynášané z povrchu súčasného prahu neskorogotického
portálu v juhozápadnej časti ambitu) a v západnej časti ustupovalo až
do hĺbky 185 cm.

Prvú vrstvu tvorili navážky pod xylolitovú dlažbu a obsahovala
zmiešaný materiál s najstaršími črepmi z konca 17. stor., ktoré sa zacho-
vali hlavne v jej spodnej časti. V hĺbke 33–34 cm sa zachovali stopy
maltovej podlahy (ozn. pís. A, obr. 3, rez A-A,), ktorú môžeme datovať
zhruba do konca 17. stor. Druhú vrstvu charakterizuje predovšetkým
materiál zo 16. a 17. stor. V hĺbke 52–55 cm bola zistená druhá maltová
podlaha (ozn. pís. B) a vrstva bola v hĺbke 72–75 cm ukončená súvislou
tehlovou dlažbou s rozmermi 20x20 cm kladenou na väzbu (ozn. pís.C
obr. 3, rezy A-A,, B-B,, C-C,, D-D,). Medzivrstva medzi podlahami B-C
obsahovala keramický materiál zo 16. stor., čo nám umožňuje datovať
podlahu B rámcovo na koniec 16. stor. Prepálená vrstva hrubá 5 cm vo
východnej časti SA-5/94 medzi arkádami obsahovala niekoľko črepov
a fragment keramickej fajky (obr. 8: 9) zo 17. stor. V tejto časti zrejme O
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nedochádzalo k častejším úpravam dlažby, čo bolo spôsobené nižšou
úrovňou podložia.

Kvôli kompaktnosti tehlovej dlažby C pokračoval výskum menšími
zisťovacími sondami označenými ako SA-5/94a, SA-5/94b a SA-5/94c
(obr. 3). SA-5/94a bola situovaná v juhozápadnom rohu ambitu pri
súčasnom osadení neskorogotického portálu. Kultúrne vrstvy kontaktné
so severným múrom lode boli značne narušené prerazením vstupu do
západnej časti lode kostola, ktorého funkciu sa nám nepodarilo upresniť.
Keramický materiál z 15.–16. stor., nájdený vo vrstve, ktorá pokračovala
až k prahu, dovoľuje nám ho rámcovo datovať do druhej polovice 16.
stor. (obr. 8: 1–8). Prah je na úrovni hlineného podložia (obr. 3). Jeho
funkciu a dobu zamurovania sa nám nepodarilo upresniť. Pod podlahou
C boli zachytené zvyšky viacerých vrstiev maltových podláh, s ktorých
najvýraznejšie boli dve (ozn. písm. D vybudovanej okolo polovice 15.
stor. v hĺbke 105 cm a písm. E vybudovanej pravdepodobne v prvej
polovici 14. stor. v hĺbke 115 cm po dobudovaní tejto časti ambitu –
obr. 3). Ostatne nepatrné zvyšky maltových vrstiev boli zrejme vy-
správkami porušených podláh D a E. Západne od ostenia bol totiž
odkrytý pravdepodobne mužský hrob so zachovanou neporušenou
kostrou na úrovni hlineného podložia (hĺbka 155 cm) orientovanou
v smere Z-V (hrob č.1, obr. 3). Hrobová jama bola vo východnom rohu
čiastočne narušená spomínaným vstupom a sama pravdepodobne
porušila nesúrodé maltové podlahy D a E. Podľa týchto skutočnosti
a tiež aj podľa keramického materiálu z dna hrobovej jamy datovaného
do tretej štvrtiny 15. stor. (črepy z tenkostenných gotických pohárov
a hrubšej úžitkovej keramiky – za spresnenie datovania keramiky ďa-
kujem doc. J. Hošovi z FF UK) možno hrob pomerne presne datovať do
poslednej štvrtiny 15. stor. SA-5/94a oddeľoval od SA-5/94b 35 cm
široký betónový múr z tridsiatých rokov, ktorý narušil hrob č. 2. Hrobová
jama porušila obidve maltové podlahy D a E v SA-5/94b a zasahovala
aj do úplne narušenej časti SA-5/94a pri zaniknutom vstupe. Zo
zachovanej nálezovej situácie sa nepodarilo zistiť, či a v akom rozsahu
poškodil podlahu C, pretože v týchto miestach bola narušená vo väč-
šom rozsahu. Nie je to však pravdepodobné, lebo vo výplni hrobovej
jamy na úrovni kostry boli nájdené len fragmenty keramiky zo 14.-
polovice 15. stor. Z chronologického hľadiska je pravdepodobné, že
hrob časovo nepatrne predstihuje pochovávanie v hrobe č. 1. V pô-
vodnej polohe sa z kostry orientovanej v smere Z-V zachovali len kosti
ľavej dolnej končatiny na dne hrobovej jamy v hĺbke 146 cm. Hrob č.
3 bol prekúmaný čiastočne, pretože bol situovaný pri východnomO
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profile SA-5/94b. Pieskovcový plochý kameň (47x20x6 cm) uložený
priečne na šírku na dne hrobovej jamy (hĺbka 194 cm) zapustenej do
skalného podložia oddeľoval hrobovú jamu od podložia. Z kostry
orientovanej v smere Z-V bol preskúmaná horná časť trupu a lebka.
Hrobová jama rešpektovala maltovú podlahu E datovanú predbežne
do prvej polovice 14. stor. Keramický materiál z kultúrnej medzivrstvy
E-F pod podlahou E v SA-5/94b (obr. 3), do ktorej bol hrob zapustený,
je datovaný do druhej polovice 13.-začiatku 14. stor. (obr. 7: 1–8). Je
teda veľmi pravdepodobné, že hrob pochádza z prvej tretiny 14. stor.,
spred výstavby južného krídla ambitu.

Situáciu v SA-5/94c, ako sme spomenuli vyššie, skomplikovala úroveň
podložia. Napriek tomu prispela k objasneniu stavebného vývoja
a pomohla lokalizovať pôvodný vstup z prízemia kláštora do dormitória
a oratória, ktoré boli na prvom poschodí. Zaniknutý vstup pozostával
zo zamurovaného portálu vedúceho na schodisko do dormitória s jed-
noduchým omietnutým ostením a kamennou platňou, ktorá korešpon-
dovala s tehlovou dlažbou C z prelomu 15. a 16. stor. (obr. 3, obr. 4:
A). S podobnou dispozíciou sa stretávame aj vo františkánskom kláštore
v Nyírbátore (Németh – Balázsik 1994, s. 381, obr. 1). Vstup zanikol
pravdepodobne až po jezuitskej prestavbe pred rokom 1677, kedy bolo
poschodie sprístupnené zo severného predĺženého krídla. Na pôdo-
ryse z roku 1677 je poschodie prepojené s prízemím schodiskom situ-
ovaným medzi sakristiou a svätyňou kostola (Chalupecký 1992, obr. 1).

 SA-5/94 otvorila aj pohľad na soklovú časť severnej steny kostola
z exteriéru. Od zaniknutého vstupu A možno sledovať priebeh
exteriérového soklového rozšíreného muriva s kamennou profilovanou
rímsou dodatočne poškodenej v strede (obr. 4: B, obr. 5). Soklové
murivo bolo v závere 15. stor. prerušené v strede severného uzáveru
kostola novým vstupom s neskorogotickým portálom (obr. 4: C), ktorý
bol v tridsiatych rokoch preložený na súčasné miesto (obr. 4: E). Prah
pôvodného vstupu korešponduje tiež s tehlovou dlažbou C a je preto
celkom možné, že bol vybudovaný v súvislosti z nejakou rekonštrukciou
v závere 15. stor., resp. na začiatku 16. stor. po požiari v roku 1485 (I.
Chalupecký uvádza, že ho reštauroval Melchior Messinsloher zač. 16.
stor. – 1992, s. 4). Exteriérové soklové murivo s kamennou rímsou rieši
aj často pertraktovaný problém stavebných etáp kláštora (Bureš 1967,
s. 157 tvrdí, že „zároveň s budovaním lode sa budovalo priľahlé
rameno ambitu.”). Nález soklového muriva však dokladá, že najprv bol
vybudovaný kostol s východným krídlom kláštora a priľahlým ramenom
ambitu a s jedným klenbovým poľom južného ramena ambitu, ktorý od O
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dvora oddeľoval vstup naznačujúci rozšírený klenbový pás (obr. 4).
V tomto priestore bol aj vstup so schodiskom do dormitória (Opäť mô-
žeme poukázať na stavebný vývoj kláštora v Nyírbátore, kde v prvej
fáze bolo vybudované východné krídlo s priľahlým ambitom a potom
sa pristúpilo k výstavbe ďalších častí kláštora. Németh – Balázsik 1994,
s. 381, obr. 1).

V roku 1996 pokračoval archeologický výskum pred vstupom do
kláštora, kde pri výkopových prácach došlo k porušeniu kamenného
muriva. V SA-7/96 boli odkryté zvyšky základového muriva polygonál-
nej svätyne kláštornej kaplnky (5,5x5,3 m – vonkajšie rozmery, 3,5x3,3 m
– vnútorný priestor) a oltárnej menzy so spodným stupňom (1,8x2,1 m
– obr. 6). Murivo bolo poškodené výkopom pre kanalizačnú prípojku
v tridsiatych rokoch. Napriek tomu, že výsledky výskumu sa ešte vy-
hodnocujú, môžeme konštatovať, že svätyňa kaplnky bola pristavaná
po dokončení kláštornej budovy, o čom svedčí aj výrazná základová
škára pri napojení severného múru (hr. 1 m, západný uzáver – hr. 2 m)
na objekt kláštora. Potrebné je poopraviť aj názor J. Špirka, ktorý
v týchto miestach predpokladal pôvodný vstup – portu do kláštora
v domnení, že základové murivo objavené pri kopaní výkopu pre ka-
nalizačnú prípojku bolo súčasťou porty. Uvádza aj nález gotickej
podlahy a je preto pravdepodobné, že ešte v prvej polovici 16. stor.
svätyňa stála. Túto dispozíciu poznáme aj v iných kláštoroch v Rakúsku
a Maďarsku (Sárospatak, Dankó Katalin – Széker 1994, s. 364, obr. 2)
a predpokladal ju aj J. Žáry (Žáry 1986, pozri pôdorys na s. 314).
Objavené základy vysvetľujú tak existenciu zamurovaného gotického
víťazného oblúka v kapitulnej sieni, korešpondujúceho s objaveným
murivom. Výsledky archeologického výskumu v roku 1996 budú
podrobnejšie publikované samostatne v časopise AVANS za rok 1996.

Archeologický výskum stredovekého kláštora minoritov nemožno
považovať za ukončený a bude pokračovať s ďalšími stavebnými eta-
pami rekonštrukcie a adaptácie objektu pre potreby Gymnázia sv.
Františka v Levoči. Môžeme však konštatovať už teraz, že jeho výsled-
ky výrazne doplnili a popravili doterajšie architektonické a umelecko-
historické výskumy a prispeli k objasneniu stavebného vývoja kláštora.

O
br

. 
5.

 L
ev

oč
a,

 K
lá

št
or

sk
á 

38
 –

 s
tr

ed
ov

ek
ý 

kl
áš

to
r 

m
in

or
it

ov
. 

D
et

ai
l 

so
kl

ov
ej

 r
ím

sy
 v

 z
áp

ad
ne

j 
ča

st
i 

am
bi

tu
 p

od
 n

es
ko

ro
go

ti
ck

ým
po

rt
ál

om
 –

 p
ôd

or
ys

, 
po

hľ
ad

y,
 r

ez
. 

(Z
am

er
al

a 
A

. 
Ja

ck
ov

á)
.



76 77

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

Poznámky
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Das mittelalterliche Minoritenkloster
in Levoča/Leutschau

Vorläufige Ergebnisse der archäologischen Grabungen in den Jahren
1992–1996

Die in den Jahren 1992–1996 realisierte archäoligische Rettungsgra-
bung in den Räumen des mittelalterlichen Minoritenklosters in Leutschau
(in der Literatur als Altes Minoritenkloster bekannt) wurde durch
Rekonstruktionsarbeiten und die Adaptation des Klosters für den Bedarf
des kirchlichen Gymnasiums hervorgerufen.

Das Kloster samt der ehemaligen St. Ladislauskirche gehörte
ursprünglich dem Orden der Minderbrüder der Konventualen (Ordo
Fratrum Minorum Conventualium), die als Minoriten bekannt sind.

Ihre Ankunft nach Ungarn ist ziemlich unklar wegen Mangel an
schriftlichen Dokumenten aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die
Gründung des Minoritenkonvents in Leutschau hängt zweifellos mit der
Entwicklung der Stadt in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts zusammen.
Schriftlich wird die Stadt erstmals im Jahre 1249 erwähnt. Der stadtbildende
Prozeß wurde durch die Besiedlung sächsischer Kolonisten auf
deutschem Recht beschleunigt und gipfelte im Jahre 1271, als Leutschau
im Privilegium für die Zipser Sachsen als die Hauptstadt ihrer Provinz
angeführt wird.

Unsere Kenntnisse über die mittelalterliche Geschichte der Minoriten
in Leutschau sind wegen der Absenz mittelalterlicher Schriftquellen sehr
lückenhaft. Daher sind wir hauptsächlich auf die Ausgrabungen ihrer
architektonischen Relikte und Denkmäler der materiellen Kultur ange-
wiesen.

Die Historiker verknüpfen die Gründung des Klosters mit der Stiftung
des Ritters Ladislaus Donch aus dem Jahre 1308. Hingegen schließt
Chalupecký nicht aus, daß der Stifter Kokosch Berzevitzy gewesen sein
könnte. Die Gründung des Konvents kann jedoch nicht mit der Ankunft
der Minoriten nach Leutschau, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten
des 13. Jahrhunderts, verbunden werden. Es ist möglich, daß sie sich vor
der Klostergründung bei der St. Nikolauskirche unter der heutigen Stadt
niedergelassen haben.

Das Klosterkomplex der Minoriten war „intra muros” im Randteil der
Stadt an den Stadtmauern situiert (Abb. 1). Die archäologische Grabung
konzentrierte sich hauptsächlich auf den Ambit, auf den Paradieshof
und den Hof beim Eingangsteil vor dem Kapitelsaal (Abb. 2). Als größter
Beitrag zu betrachten sind die Ergebnise der Grabung im schnitt SA-5/94

(Abb. 3), in welchem sich am besten die ursprüngliche Stratigraphie
erhalten hat. Die Grabung erschloß außerdem einen Blick auf die
Grundmauern des Nordanschlusses des Kirchenschiffes aus dem Exte-
rieur, auf welchem zwei unbekannte wüst gewordene Eingänge entdeckt
worden sind (aus dem 14. und 16. Jahrhundert), die ursprüngliche
Lokalisierung des spätgotischen Portals und äußere Mauersockel mit
profiliertem Sims (Abb. 4 und 5). Untersucht wurden 4 Fußbodenschichten
(1 aus Ziegelpflaster, 4 aus Mörtel) und 3 Gräber. Das gewonnene
Scherbenmaterial ist vom Ende des 13. bis zum 18. Jahrhundert datiert
(Abb. 7 und 8). In Schnitt SA-7/96 (Abb. 6) entdeckte man Grundmauern
eines polygonalen Chors der Klosterkapelle und der Altarmensa, die an
den Kapitelsaal mit einer ausgeprägten Grundzäsur angebaut war, mit
vorläufiger Rahmendatierung in die 2. Hälfte des 14. bis Mitte des 16.
Jahrhunderts. Die Grabung hat zur Klärung der baugeschichtlichen
Entwicklung des Klosters beigetragen. Die Entdeckung der Aussen-
mauersockel belegt, daß zuerst die Kirche mit dem Ostfügel des Klosters
und dem anschliessenden Arm des Ambits erbaut wurden. In der weiteren
Etappe wurden die übrigen Arme des Ambits dazugebaut. Die Grabung
ist noch nicht abgeschlossen.
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LISTINA Z ROKU 1249 PRE SPIŠSKÉHO
PREPOŠTA AKO HISTORICKÝ PRAMEŇ

František Žifčák

Cieľom nášho príspevku je rozbor a bližšie oboznámenie sa s listinou
uhorského kráľa Bela IV. z 19.9.1249,1 vydanou pre Spišské prepošt-
stvo, bez existencie ktorej by v tomto roku sotva mohli sláviť významné
750. výročia prvej písomnej správy Levočania, Podhradčania, ale aj Ja-
blonovčania. Hoci je listina v edíciach prameňov a v odbornej literatú-
re známa,2 jej komplexný rozbor ako historického prameňa ešte de facto
urobený nebol. Pritom ide o listinu, ktorá má významné miesto pre
poznávanie dejín Spiša a hlavne mikroregiónu nachádzajúceho sa bez-
prostredne pod Spišským hradom.

Skôr ako prikročíme k rozboru jej obsahu, bude azda užitočné
všimnúť si ju bližšie aj z diplomatického hľadiska, aby sme mali o nej
obraz čo najkomplexnejší. Pravda, majúc na zreteli cieľ príspevku t.j.
zhodnotenie prameňa z pohľadu historika, nie je možné a pre nás ani
účelné, venovať sa podrobne všetkým vonkajším a vnútorným diplo-
matickým znakom pertraktovanej listiny. U väčšiny sa preto obmedzíme
iba na najstručnejšie konštatovanie zistených faktov.

Zo 7 obvyklých vonkajších znakov, ku ktorým patria látka, forma
a veľkosť, linkovanie, písmo, spečatenie, zloženie a vonkajšie za-
chovanie, vyplýva, že listina zodpovedá štandardu písomností tohto
druhu v kráľovskej kancelárii Bela IV. v polovici 13. storočia.3

 Látku, na ktorej je dokument napísaný, predstavuje stredoeuróp-
sky pergamen (vybielený a hladký po oboch stranách). Listina má
pôvodnú originálnu formu a jej veľkosť má parametre 32,8 x 24,2 cm,
pričom plika je široká 2,7 cm. Linkovanie pisár vykonal kovovým rydlom,
teda ide o tzv. slepé linkovanie. Písmom listiny je gotická kurzíva, po-
užitý atrament je tmavohnedý, dobre čitateľný. Zdobené písmo použil

1 Originál listiny sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve Levoča, vo fonde
Spišské prepoštstvo pod inv. č. 2.

2 Pozri k tomu Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 2.
Bratislava 1987, s. 229; Tiež napr.: Húščava, A.: Jablonovská vzbura proti
spišskému prepoštovi r. 1387. In: Sborník FFUK Historica XV, 1964, s. 172;
Suchý, M.: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 48–50, 53; Žifčák, F.: „Tam
okolo Levoči...” In: Historická revue 7, 1996, s. 32–33.

3 O kancelárii kráľa Bela IV. pozri bližšie: Hajnal, Š.: IV. Béla király kancze-
lláriájáról. In: Turul 32, 1914, s. 1–19.
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pisár iba na začiatku listiny pri mene kráľa Bela, hlavne pri iniciálke B.4

Písmo je bez škrtov a razúr, t.j. vymazaných alebo vyškrabaných miest.
K spečateniu sa dá povedať iba toľko, že išlo o privesenú dvojstran-
nú panovnícku voskovú pečať,5 z ktorej sa zachoval, žiaľ, iba zlomok
a šnúra, pozostávala z hodvábnych zelených, ružových a žltých nití.6

Čo sa týka zloženia, listina bola dvakrát zložená po šírke do vnútra,
takže takto prirodzene bol chránený obsah listiny. Jej súčasne za-
chovanie je relatívne dobré. Chýba jej len ľavý horný rožok a malé
dierky vzniknuté častým skladaním listiny sú evidentné na miestach
vytvárajúcich rohy. Na dorze listiny vidieť nejasne dobové poznámky,
pochádzajúce pravdepodobne z 13. storočia a z obdobia po 14. storo-
čí, ktoré zaznamenávali stručný obsah listiny.7

Z 12 vnútorných znakov, ktoré z diplomatického hľadiska môže
listina obsahovať, predmetná listina má 8 znakov. Začína plnou inti-
tuláciou s devočnou formulkou (Bela, dei gracia Hungarie, Dalmacie,
Chroacie, Rame, Servie, Lodomerie, Gallichie Cvmanieque rex), za
ktorou nasleduje inskripcia (teda oznam, komu je listina určená) so
salutáciou – pozdravom (omnibus Christi fidelibus, ad quos presens
littera pervenerint, salutem in omnium salvatore). Potom pokračuje
arengou, ktorá, ako je známe, vyskytuje sa len v slávnostných privi-
légiách. Ide vlastne o vzletné a všeobecné zdôvodnenie vydania listiny,
v našom prípade pre cirkevného činiteľa.8 Za tým nasleduje krátka
promulgácia, resp. publikácia s adresou v nasledovnej forme: „Proinde
ad universorum tam presencium quam posterorum noticiam harum serie
volumus pervenire”.9 Potom je vlastné jadro listiny t.j. narácia s dis-
pozíciou. Narácia uvádza konkrétne okolnosti a dôvody, ktoré viedli
priamo k vydaniu listiny a dispozícia predstavuje vlastné rozhodnutie
panovníka. Pre historika obsahujú najpodstatnejšie údaje, preto sa
touto časťou listiny budeme neskôr zaoberať podrobnejšie.

Za dispozíciou je koroborácia, čiže záznam o spečatení listiny.10

Z právneho hľadiska šlo o dôležitý akt, pretože pečať dodávala listine
právnu silu a záväznosť. V skúmanej listine sa uvádza, že bola speča-
tená dvojstrannou kráľovskou pečaťou. Hoci sa pečať nezachovala,
komparáciou s inými podobnými Belovými donačnými listinami
z polovice 13. storočia a vzhľadom k dôležitosti listiny vieme, že mu-
sela byť spečatená veľkou majestátnou pečaťou z hnedého vosku, pri-
čom jej priemer dosahoval okolo 9,5 cm. Na averze pečate bol panov-
nícky znak – dvojramenný kríž v štíte a na reverze bol zobrazený
panovník sediaci na tróne s insígniami vladára – korunou na hlave,
žezlom a zemským jablkom v rukách.11

Záverečnú časť listiny (eschatokol) predstavuje datovacia for-
mulka. Datovanie listiny bolo prevedené systémom rímskeho kalendára
(podľa kalend) a podľa roku panovania.12

Všetky spomínané diplomatické znaky svedčia o tom, že listina
je originálna, pravá, bez akejkoľvek známky spochybniteľnosti. Tak
je vnímaná v literatúre a v edíciách prameňov.

Všimnime si teraz podrobnejšie jej kontext, teda vlastne časť naráciu
s dispozíciou. Čiastočne sa im venoval už Alexander Húščava v štúdii
o Jablonovskej vzbure proti spišskému prepoštovi roku 1387.13  Z na-
rácie vyplýva, že po tatárskom vpáde (1241–1242) poslal kráľ na Spiš
svojich zástupcov – kancelára kráľovnej a kustóda kostola v Stolič-nom
Belehrade Akusa a zvolenského župana Mika, aby vykonali súdnu
revíziu vlastníctva pôdy na Spiši. Dôvody pre revíziu mohli byť dvoja-
ké. Belo IV. totiž od začiatku svojej vlády (od roku 1235) sa usiloval
o celouhorskú revíziu kráľovských donácií, ktorých predmetom bolo
darovanie pôdy, pretože boli isté indície, že nie všetci veľmoži získali
pôdu legálne. Samému kráľovi by sa pôda bola zišla, pretože potrebo-
val odmeniť nižšiu šľachtu, o ktorú sa veľmi opieral.14 Jeho zámery
však prekazilo tatarské pustošenie. Po ňom sa snažil zdevastovanú
krajinu oživiť a opustenú pôdu obsadiť novými majiteľmi z radov svo-
jich verných i usádzať na nej hostí povolaných aj zo zahraničia. Dô-

4 Porovnaj prílohu č. VIIIa v c. d. R. Marsinu, príp. obrázok na str. 49 v c.d. M.
Suchého. Podľa R. Marsinu (c.d., s. 225) ide o pisára kráľovskej kancelárie,
ktorý je autorom aj listín č. 323 z 23.7.1249, č. 354 z 29.12.1250 a č. 366
z 10.5.1251, a ktorého identifikuje podľa Š. Hajnala (c.d., s. 11) ako pisára
označeného II C.

5 Pozri k tomu nižšie.
6 Marsina, R.: c. d., s. 230.
7 Tamže, s. 229.
8 „Etsi donaciones progenitorum nostrorum felicium ratas habere debemus, maxime

tamen ordinaciones factas ecclesiis ab eisdem tenemur irrevocabiliter observare,
ut ex hoc a bonorum omnium largitore mereamur graciam in presenti et gloriam
in futuro.” (Marsina, R.: c. d., č. 329, s. 230, 496).

9 Tamže, s. 230.

10 „Ut autem premissa omnia robur optineat perpetue firmitatis, nec ab aliquo
successorum nostrorum valeant processu temporis in irritum revocari, presentes
in stabilitatem perpetuam damus litteras sigilli nostri duplicis munimine
consignatas.” (Tamže).

11 Tamže, s. 503, Tab. XXI, XXII.
12 „Datum anno incarnacionis dominicae millesimo CCxLonono, tercio decimo

kalendas octobris, regni autem nostri anno quarto decimo.” (Tamže, č. 329,
s. 230).

13 Pozri poznámku č. 1.
14 Dejiny Slovenska I. Bratislava 1986, s. 229.
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vodom, prečo jeho dvaja vyslanci prišli na Spiš, mohla byť teda ešte
stále pokračujúca revízia pozemkového vlastníctva po tatárskom vpáde,15

prípadne aj spory, ktoré mohli vznikať už medzi novými vlastníkmi
pôdy.

Pri preverovaní vlastníckych pomerov na Spiši takto prišli spomína-
ní dvaja zastupcovia kráľa aj k zemi Jablonov (Almas), ktorú našli vo
vlastníctve spišského prepošta Mateja. Na položenú otázku, z akého
titulu túto zem vlastní a či má na to doklad, prepošt odpovedal, že
donačnú listinu na ňu získal už od Belovho otca kráľa Ondreja II.
(1205–1235). Listina sa však stratila počas hlavného tatárskeho vpádu.16

Na tomto mieste si dovolíme malú poznámku. V týchto častiach
listiny sa hovorí o zemi Jablonov (terra Almas). V polovici 13. storočia
je tento termín často identický s termínom obec alebo dedina. Teda
nejedná sa o pustú, neobývanú zem, ale naopak, o kultivovanú pôdu,
ktorá už je alebo bola predčasom obývaná ľuďmi.17 Potvrdzujú nám to
konečne aj ďalšie pasáže listiny, ktoré hovoria už o obci (villa) Jablo-
nov. Či prepošt skutočne donačnú listinu Ondreja II. na Jablonov pred
rokom 1235 dostal, nevedno. Kráľovi zmocnenci vykonali obchádzku
hraníc prepoštovej zeme, pričom magister Akus ich aj písomne zachytil
v listine, ktorú po návrate zo Spiša spolu so županom Mikom predložil
panovníkovi. K panovníkovi sa však s nimi šiel obhajovať aj prepošt
Matej. Jeho argumenty na Jablonov kráľ prijal. Uznal, že prepoštstvo
na Spiši ostalo bez darov od neho i jeho predkov, preto mu nielen po-
tvrdil vlastníctvo na Jablonov, ale daroval ho prepoštstvu aj v takom
prípade, že donáciu od jeho otca na tento majetok by nebol dostal.18

Listina sa dotýka tatárskeho vpádu aj v inej svojej časti. Totiž
prepoštovi kráľ povolil (concedit) na hrade postaviť si palác a vežu
(pro turri edificanda et palacio), ktoré, ako sa zdôrazňuje v listine, mali
slúžiť jednak na obranu hradu, jednak na úžitok prepoštstva. Je to
skutočne pozoruhodný fakt, pretože v areáli kráľovského hradu – sídle
svetskej moci – si mal postaviť svoje sídlo predstaviteľ cirkevnej moci
– prepošt. Zaiste sa tak stalo pod hrozbou možného návratu Tatárov.
Ale korešpondovalo to aj s vtedajšou politikou Bela IV., ktorý po-
učený porážkou Tatármi na rieke Slanej, sa snažil za každú cenu po-
silniť obranu krajiny horúčkovitou opravou poškodených opevnení
a stavbou kamenných hradov.19

Reálnu existenciu spomínaných dvoch stavieb na Spišskom hrade
potvrdili aj archeologické výskumy. Našli sa zvyšky oboch prepošto-
vých stavieb pochádzajúcich asi z polovice 13. storočia. Išlo o prístavbu
predhradia ku kráľovskému hradu s palácom, či skôr s obytnou vežou,
ďalej o stavbu opevnenia so vstupnou vežou do predhradia. Priestory
prepošta boli potom dômyselne spojené ochodzou po hradbách s ro-
mánskym palácom a s kaplnkou, ktorú v tom čase na hrade postavili.20

Dokedy sa prepošt zdržiaval na hrade, sa zrejme nikdy nedozvieme.
Možno len predpokladať, že sa tak stalo až niekedy v poslednej štvrtine
13. storočia, keď sa v kapitulskom areáli dostaval reprezentačný palác
prepošta.21 Každopádne archeológovia potvrdili pravosť textu listiny aj
v reálnom živote.

Teraz sa vráťme z hradu do Jablonova. Listina totiž obsahuje v me-
tácii ohraničenie darovanej, či skôr potvrdenej zeme. Ide teda vlastne
o najstarší popis hraníc jablonovského chotára. Dôležité je, že sa hra-
nice dajú pomerne dobre sledovať. Prvá hranica začína od severu na
vrchu Jasov t. j. na dnešnej Jasovskej hore. Z hory zostupuje priamo
do doliny s potokom, ktorým schádza „...ad magnam viam, qua itur ad
Leucha...” Tu teda máme očakávané miesto s prvou písomnou správou
o Levoči. Vieme tiež, o ktorý potok ide, pretože sa v listine uvádza, že
tento potok oddeľuje zem Jablonov od obce Zalužany (Salasan).22

Ďalej listina pokračuje, že táto veľká cesta smeruje priamo na východ,
pričom rozdeľuje zem obce Sasov pod hradom (ville Saxonum sub
castro).

K tejto veľkej ceste (magna via) treba poznamenať, že podľa
informácie F. Javorského nie je identická s dnešnou cestou vedúcou
do Spišského Podhradia, ale šla tesne nad dnešnými Nemešanami23

a Sivú Bradu obchádzala z pravej strany.
Pred Podhradím sa chotárna hranica otáčala druhou cestou zá-

padným smerom a po krátkej vzdialenosti prišla k dvom medzníkom,
ktoré patrili jeden Jablonovu a druhý Sasom z Podhradia. Odtiaľ sa
hranica obratila na sever, prešla cez brod na potoku Jablonov. Odtiaľ
pokračovala na cestu, ktorá viedla k čiernemu lesu. Potom zišla z tejto

15 Porovnaj Húščava, A.: c.d., s. 172.
16 Tamže.
17 Dejiny Slovenska I, s. 229.
18 Ako pozn. č. 15.
19 O hradoch postavených na Slovensku po tatárskom vpáde pozri Dejiny

Slovenska I, s. 266, pozn. č. 34.

20 Fiala, A. – Vallášek, A. – Lukáč, G.: Spišský hrad. Martin 1988, s. 42–43;
Puškárová, B. – Puškár, I.: Spišská Kapitula. Bratislava 1981, s. 28–29.

21 Chalupecký, I. – Štubňa, K.: Spišská Kapitula. Spišská Nová Ves 1994, s. 38;
Puškárová, B. – Puškár, I.: c.d., s. 43.

22 Pozri k tomu bližšie v diele Polla, B.: Stredovek zaniknutá osada na Spiši
(Zalužany). Bratislava 1962.

23 Porovnaj Polla, B.: c. d., s. 152.
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24 Polla, B.: Stredoveké zaniknuté osady na Spiši. In: Nové obzory 17, 1975,
s. 180; Pozri tam aj inú literatúru.

25 Tamže.
26 Žifčák, F.: c.d., s. 33.
27 M. Suchý predpokladal existenciu kostola a staršej trhovej osady južným sme-

rom od dnešného jadra Levoče (c.d., s. 45–46). F. Javorský odkryl základy
rozsiahleho kostola sv. Mikuláša a stredoveké sídlisko v polohe Vojenské cvi-
čisko na juhovýchodnom okraji kopca zvaného Mestský vrch (Javorský, F.:

Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: Študijné zvesti Arche-
ologického ústavu SAV 19, Nitra 1981, s. 97–112; Tenže: Výskumy a prieskumy
výskumnej expedície Spiš. In: AVANS 1978, Nitra 1980, s. 124–127. K iden-
tifikácie kostola sv. Mikuláša a „Starej Levoče” pozri tiež: Žifčák, F.: Stará
Levoča v archívnych prameňoch zo 16.–18. storočia. In: Archeologia historica
18/93, s. 31–35.

28 Javorský, F.: Záchranný výskum..., s. 105; Žifčák, F.: „Tam okolo..., s. 33.
29 Suchý, M.: c. d., s. 51.

cesty a viedla na sever smerom ku kopcu blahoslavenej Margaréty
(versus montem beate Margarete) cez isté medzníky. Následne sa vrátila
k veľkému lesu, kde sa chotár Jablonova aj končil.

Na tomto mieste treba azda ešte pripomenúť, že kopec sv. Marga-
réty je treba spájať so zaniknutou stredovekou rovnomennou dedinou,
po ktorej zostalo dodnes pomenovanie majera a potoka (Margecianka).
Podľa informácie F. Javorského však obec bola situovaná medzi
chotárom Jablonova a Ordzovian a nie medzi Bijacovcami a Ordzo-
vianami, ako to uvádza B. Polla v štúdii o zaniknutých obciach na
Spiši.24 Okolo roku 1300 mala táto obec kamenný kostol zasvätený sv.
Margaréte. Počas pobytu bratríkov bola opevnená, ale po ich odchode
spustla a zanikla.25

Ako istý doplnok k metácii je v listine uvedené, že v lese „supra
Leucham” má obec Jablonov jednu lúku s názvom „Vyzosnica” a druhú
lúku má vedľa potoka, ktorý sa nazýva podľa Sasov z Podhradia
„Cheunuk”, teda slovensky Štiavnik. Situovanie týchto lúk nie je možné
presne stanoviť, ale dá sa predpokladať, že v prípade lúky nad Levo-
čou, môže ísť o dolinku vytvorenú Vavrineckým potokom medzi
Krúžkom nad Úložou a Pavľanami. A druhá lúka by sa mohla nachá-
dzať v priestore pod Sivou Bradou pri potoku Štiavnik.

Z topografických názvov pri vytyčovaní hraníc ešte možno vyvo-
diť niektoré dôležité závery. V prvom rade je nepochybne zaujímavá
skutočnosť, že v listine sa Levoča spomína na rozdiel od ostatných obcí
dvakrát bez bližšej špecifikácie (villa, terra). Z toho faktu, i zo sku-
točnosti, že do Levoče viedla veľká cesta vyplýva, že už v tom čase bola
široko známym trhovým centrom, ktoré nepotrebovalo bližšie ozna-
čenie.26 Je pravda otázne, či ide o „Starú Levoču” ležiacu pri kostole
sv. Mikuláša, alebo už išlo o lokalitu na mieste dnešnej Levoče, ktorú
podľa legendy po tatárskom vpáde postavili spišskí Sasi. Vzhľadom
na to, že stará pôvodná uhorská cesta (Unger Steig) míňala dnešné
mesto asi o 2 km a smerovala do Spišského Štvrtka v blízkosti kostola
sv. Mikuláša (patrón obchodníkov),27  možno predpokladať, že v listine

z roku 1249 ešte šlo o Starú Levoču.28 Taktiež doba na postavenie
novej Levoče od tatárskeho vpádu (7–8) rokov sa zdá príliš krátka, aby
počas nej vyrástlo mesto. Napokon, v listine z roku 1263 sa nová
Levoča uvádza ešte len ako dedina (villa) a až od roku 1271 je považo-
vaná za mesto (civitas),29 zrejme budujúce si už kamenné hradby, ako
jeden zo základných atribútov stredovekého mesta.

Ďalšou významnou skutočnosťou pre dejiny osídlenia tohto mi-
kroregiónu pod hradom je to, že v listine sa vyskytuje väčšina slovan-
ských, resp. slovenských názvov: Levoča, Zalužany, Jasov, Vizosnica,
Štiavnik, čo potvrdzuje pôvodné slovanské osídlenie. Aj názov obce,
potoka a zeme Jablonov v maďarskom tvare Almas určite neznamená
trvalejšie osídlenie Maďarov v tejto obci, ale iba jednoduchý preklad
pôvodného slovanského názvu odvodeného od jablone pisárom listiny
pri dvore uhorského kráľa. Zrejme si s ostatnými názvami nevedel po-
radiť, tak ich nechal v pôvodnom tvare.

Na záver už len dodávame, že obsahová bohatosť tohto prameňa
pre poznanie dejín Spiša je skutočne jedinečná. Pre Levoču, Spišské
Podhradie i Jablonov sa jej významnosť zvyšuje tým, že prináša vô-
bec prvé písomné zmienky o ich existencii v stredoveku. Pre Zalužany
a Margecianku by to bolo aktuálne tiež, keby nepriazňou osudu me-
dzitým neboli zanikli.
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Die Urkunde aus dem Jahre 1249 für den Zipser
Propst als historische Quelle

Die Urkunde des ungarischen Königs Bela IV. vom 19. 9.1249, die
die Eigentumsverhältnisse des Zipser Propstes betrifft, enthaltet die erste
Erwähnung von Leutschau, Kirchdrauf und dem Dorf Jablonov und
bietet ihnen die Gelegenheit im Jahre 1999 das 750. Jubil”um ihres
Eintritts in die Geschichte zu feiern. Der Autor analysiert diese Urkunde
aus diplomatischer Sicht und wertet sie als historische Quelle für die
Geschichte der Zips aus.

SPOLOČENSKÝ A DUCHOVNÝ ŽIVOT LEVOČE
V PRVEJ POLOVICI 16. STOROČIA*

Ivan Chalupecký

Začiatok novoveku priniesol so sebou nielen prudké zmeny
v európskej politike, ale mnohé veľmi vážne zmeny prekonali aj naše
mestá a obce. Rozvíjajúca sa kníhtlač, prudký rozvoj medzinárodného
obchodu, ale aj pohyb za vzdelaním, pomohli odstrániť regionánu
izolovanosť a priblížili európske politické a duchovné prúdy aj do
odľahlých častí každej krajiny. Levoča vtedy bola v rámci Uhorska
významným mestom. V kráľovských dokumentoch sa uvádza medzi
prvými mestami Uhorska a dokonca v Tripartite je hneď za Košicami
a Bratislavou.1 Ako významné centrum medzinárodného obchodu
a mesto disponujúce právom skladu, bolo veľmi dobre informované
o dianí vo svete a tie informácie ešte prehlbovali jednak imigranti zo
strednej Európy, jednak študenti, ktorí študovali na europských uni-
verzitách. Mesto bolo pomerne bohaté a preto s nim aj panovníci vždy
počítali.

Urobiť si predstavu o bohatých politických a duchovných pohyboch
v Levoči prvej polovice 16. storočia nám však komplikuje skutočnosť,
že mesto v roku 1550 zhorelo, pri čom zhorel aj jeho bohatý archív. Na
druhej strane sa zachovalo z tohto obdobia niekoľko významných
dokumentov, ktoré nám predsa len umožňujú urobiť si istú predstavu
o vtedajšom dianí. Je to predovšetkým vynikajúca kronika Konráda
Sperfogla z rokov 1516–15372 a jej pokračovanie, denník Daniela Türka,3

* Táto štúdia bola napísaná pre zborník, ktorý sa vydáva k výročiu
Ev. a. v. teologickej fakulty UK v Bratislave a k životnému jubileu
doc. Dr. Daniela Veselého.

1 Chalupecký, I.: Levoča v dobe Majstra Pavla. In: Novotná, M. (zost.): Majster
Pavol z Levoče – život, dielo, doba. Košice 1991, s. 8.

2 Jej originál sa nachádza v knižnici Evanjelickej cirkevnej obce a.v. v Levoči.
Časť z nej vydal Karol Wagner v: Analecta Scepusii sacri et profani II, Viennae
1774, s. 129–188. Časť vyšla v slovenskom preklade v: Sopko, J.: Kroniky
stredovekého Slovenska, Budmerice 1995, s. 221–355. Orig. citujeme ďalej len:
Sperfoglova kronika.

3 Diarium Danielis Turcus, je uložená v Országos Széchényi Könyvtár Budapest,
Man. Nr. 556.
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ďalej zápisnica Bratstva Božieho Tela z rokov 1431–15844 a napokon
zápisnica Bratstva XXIV kráľovských farárov, vedená od roku 1519,
známa ako Matricula Molleriana.5 Tlačou bola vydaná levočská kro-
nika Gašpara Haina, ktorá však bola napísaná len na prelome 17. a 18.
storočia.6

Začiatok 16. storočia bol pomerne pokojný. Levoča profitovala
z obchodu a jej bohatstvo stále lákalo cudzincov, aby sa v nej usadili.
Pravdepodobne ako notár sa tu usadil Konrád Sperfogel z Kostnice.
Syn bohatej krakovskej kupeckej rodiny Krupekovcov Šebastián Kru-
pek si v Levoči otvoril obchodné stredisko pre obchod s východom
a s Balkánom,7 začiatkom storočia sa tu usadil aj rezbár Majster Pavol
z Levoče,8 prichádzali mnohí učitelia, kupci, remeselníci. Mnohí Le-
vočania študovali na zahraničných univerzitách.9 V meste fungovalo
sedem nábožensko-charitatívnych bratstiev. Jeho správu a súdnictvo
vykonával richtár s dvanásťčlennou mestskou radou, ktorí boli volení
ročne, ako aj vonkajšia rada (tzv. volená obec), pozostávajúca z 48
členov. Na jej čele boli štyria tribúni.10 Samotné mesto bolo súčasťou
Zväzu piatich hornouhorských miest – Pentapolitany (Košice, Levoča,
Prešov, Bardejov a Sabinov), ktorý koordinoval svoju činnosť najmä
voči požiadavkám kráľovského dvora. Súdržnosť uvedeného zväzu však
začala dostávať trhliny v dôsledku samostatnej politiky Košíc.

Keď po smrti slabého kráľa Vladislava II. bol v roku 1516 zvolený
a korunovaný jeho desaťročný syn Ľudovít II., Levočania sa nepo-
náhľali mu ku korunovácii gratulovať. Až v roku 1517 sa vybral za nim
levočský richtár Konrád Sperfogel, farár Dr. Ján Henckel a senátor
a vážený mešťan Melchior Mesingsloer-Polirer s mestským notárom.

Odovzdali mu bohaté dary a žiadali ho, aby im potvrdil ich staré
výsady.11 V podstate ich síce potvrdil, ale oslobodenie od tridsiatku
obmedzil. Stále viac sa totiž ukazovalo turecké nebezpečenstvo. A prá-
ve neustále prenikanie Turkov spôsobilo, že panovník stále viac zaťa-
žoval svoje mestá, medzi nimi aj Levoču, mimoriadnymi daňami, pô-
žičkami a tým, že im prikazoval dodávať do jeho vojska žoldnierov,
ktorých si Levoča musela najať a platiť z vlastnej kasy. Situácia sa
vyhrotila najmä po dobytí Belehradu Turkami roku 1521, čím sa im
uvoľnila cesta do Uhorska. Levoča mala spory aj s Kežmarkom a s oko-
litou šľachtou.12

Porážkou uhorského vojska Turkami pri Moháči v roku 1526 sa
začínajú veľmi pohnuté a neprehľadné politické dejiny Levoče. Situáciu
skomplikovala najmä skutočnosť, že za uhorského kráľa bol zvolený
rodák zo Spišského hradu Ján Zápoľský i Ferdinand Habsburgský.
Obidvaja vyzývali naše mestá aby sa pridali na ich stranu. Obaja žiadali
peniaze, povozy i vojakov. Na Zápoľského stranu sa pridala aj časť
spišskej šľachty, s ktorou Levoča už predtým mala spory. Po zvolení
za kráľa a korunovaní Jána Zápoľského – ktorému patril aj neďaleký
Spišský hrad – v novembri 1526, ho Levoča spolu s ostatnými mestami
Pentapolitany uznala, ale prísahu mu nezložila.13 Keď bol v decembri
1526 zvolený za kráľa aj Ferdinand Habsbur-ský, Levoča sa – na
rozdiel od Košíc i od susedného Kežmarku – pridala na jeho stranu
a na jeho strane ostala napriek stálym vyhrážkam Zápoľského, že
Levoču dobyje a vypáli. Je až žalostné čítať množstvo nárekov a obáv
levočského kronikára, dlhoročného senátora a viacnásobného richtára
Levoče Konráda Sperfogla ohľadom nebezpečenstva hroziaceho od
Zápoľského.14  A náreky neboli neopodstatnené, pretože ich sprevá-
dzali mnohé násilnosti Zápoľského ľudí voči Levočanom. Napr. v roku
1527 dal kapitán Spišského hradu Mikuláš Drentzeni v Levoči uväz-
niť a odviesť na hrad dvoch členov mestskej rady (Tomáša Sartora
a Bernharda Henckela) a ďalších troch občanov.15 Ale aj očakávané
vojská Fedinanda, vedené Katzianerom, nesplnili všetky očakávania
obyvateľov mesta. Na jednej strane im síce zaistili bezpečnosť pred
vojakmi Zápoľského, na druhej strane aj oni plienili a aj ich bolo treba
živiť. Tak robili obrovské škody mestu vojaci oboch táborov. Keďže na

04 Originál je v zbierke rukopisov knižnice Maďarskej akadémie vied v Budapešti,
pod sign. Történelem 10 szám.

05 Jej originál sa nachádza v archíve Evanjelickej cirkevnej obce a. v. v Kež-
marku. Odpisov je viac, ibaže z nich nie je jasné, čo je originálny zápis a čo
bolo dopísané neskôr.

06 Bal, J. – Förster, J. – Kauffmann, A.: Hain Gáspár Lőcsei krónikája. Levoča
1910–1913. Ďalej len: Hainova kronika.

07 Pieradzka, K.: Handel Krakowa s Węgrami w XVI. wieku. Kraków 1935, s. 69.
08 Chalupecký, I.: Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina. In: Biografické

štúdie 7, 1978, s. 109–129.
09 Divéky, A.: Szepességi tanulók a krakkói egyetemen (1400–1550). In:

Közlemények Szepes vármegye múltjából, 1, 1909, s. 88–98; Kučera, M.:
Študenti zo Slovenska na viedenskej univerzite do r. 1530. In: Humanizmus
a renesancia na Slovensku v 15.–16. storočí, Bratislava 1967, s. 179; a i.

10 Suchý, M.: Orgány mestskej samosprávy v Levoči v 16. a 17. storočí. In: Spiš
2, Vlastivedný zborník, Košice 1968, s. 125–154.

11 Sperfoglova kronika, f. 30.
12 Suchý, M.: Dejiny Levoče I. Košice 1974, s. 129–135.
13 Hainova kronika, s. 33.
14 Vidieť to napr. aj z textov, ktoré uverejnil Sopko v c. d. na str. 248–272.
15 Sperfoglova kronika, f. 92.
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strane Zápoľského bolo aj jeho poddanské mesto Kežmarok i viacerí
spišskí šľachtici, najmä Teokeovci a Máriássyovci, ako aj niektorí
lúpežní rytieri, viedli sa mnoho rokov medzi nimi a Levočanmi urputné
a krvavé boje. Až keď pán Kežmarku Hieronym Laski v roku 1534
prešiel na stranu Ferdinanda, situácia sa začala zlepšovať a boje prestali.
Situáciu však celkom zmenila len dohoda medzi Zápoľským a Fer-
dinandom okolo roku 1536. Po smrti Jána Zápoľského v roku 1540 sa
však práv jeho syna ujali Turci a keď v roku 1541 zaujali Budín, vzniklo
tu ďalšie, oveľa horšie nebezpečenstvo, a Levoča sa dostala do veľmi
ťažkých hospodárskych problémov.16

Je isté, že nie všetci obyvatelia Levoče boli na strane Ferdinanda.
Bolo to vidieť najmä v roku 1527, keď sa po odstránení konzervatívcov
na čas dostali v levočskej mestskej rade k moci mešťania, ktorí so Zá-
poľským sympatizovali, na čele s Gregorom Mild-Künastom, ale aj
s Majstrom Pavlom Rezbárom.17 Nie je náhoda, že počas ich vládnu-
tia sa vyskytli aj prvé otvorené útoky na katolícku cirkev prostred-
níctvom anabaptistov.

Na čele duchovného i intelektuálneho života našich miest v 16.
storočí stáli kňazi a učitelia. Mnohí z nich získali vzdelanie na
zahraničných univerzitách. Levoča mala jedného farára, jedného kazateľa
a dvoch kaplánov. Farára a kazateľa povolávala a volila mestská rada.
Ona si ich vyberala spomedzi viacerých uchádzačov, alebo funkciu
vybraným kňazom priamo ponúkla. Je samozrejmé, že ich mohla aj
odvolať, prípadne mohla na nich pozvať cirkevnú kontrolu vo forme
kanonickej vizitácie. Okrem toho mali aj niektoré oltáre a kaplnky svo-
jich altaristov alebo kaplánov, ktorých však väčšinou vydržiavali ich
fundátori. Mesto vydržiavalo kaplána kaplnky sv. Juraja. V roku 1516
nim bol iliašovský farár Andrej.18 Mesto sa niekedy snažilo, aby farár
držal aj diakona.19 V Levoči bol aj kláštor minoritov. O ich činnosti
v tej dobe nevieme nič. Ešte v tridsiatych rokoch slúžil kláštor ako azyl,
ale rehoľníci vraj po zavedení reformácie v meste v roku 1544 z mesta
odišli a kláštor opustili. Kláštor prešiel do majetku mesta.20

V roku 1497 sa stal levočským farárom istý Andrej, ktorý sem bol
povolaný zo Spišskej Novej Vsi. O ňom nič bližšie nevieme. V roku

1507 sa stal farárom magister slobodných umení Šebastián. Zdá sa, že
on zadal Majstrovi Pavlovi prácu na hlavnom oltári, pretože v roku
1508 už bola postavená oltárna skriňa.21 Okrem toho urobil nadstavbu
alebo rekonštrukciu poschodia fary.22 V roku 1510 prevzal faru Jakub
z Veľkej. Ten po krátkom pôsobení v roku 1513 zomrel a bol pocho-
vaný pri oltári sv. Jakuba.23 Ešte počas života v roku 1513 uzavrel do-
hodu s mestom, že kostolík na Mariánskej hore prechádza do výlučnej
správy levočských farárov.24 Jeho nástupcom sa stal doktor kanonické-
ho práva, magister Ján Henckel.25

Henckel pochádzal zo starej levočskej rodiny, ktorá, zdá sa, že bola
spríbuznená s Thurzovcami. Majú totiž rovnaký erb, len farby sú iné.
Narodil sa 16. marca 1481 Jurajovi Henckelovi a Agnese Leudenschit-
tovej.26 Vďaka finančnému odkazu v závete svojho strýka doktora ka-
nonického práva, spišského kanonika a vikára Juraja Leudenschitta27

sa mohol v roku 1496 zapísať na viedenskú univerzitu, kde sa v roku
1498 stal magistrom slobodných umení. V roku 1498 sa zapísal na
krakovskú univerzitu.28 Potom študoval akiste kanonické právo v Bo-
logni. Bol veľkovaradínskym vikárom a jágerským prepoštom. Za le-
vočského farára bol zvolený 28. novembra 1513 a po skúšobnej kázni
bol uvedený do úradu 3. januára 1514.29 Hneď vstúpil aj so svojim
kaplánom do Bratstva Božieho Tela.30 Ako rodený Levočan a súčasne
humanista a človek s europským rozhľadom iste už od začiatku začal
robiť nové poriadky. Ducha humanizmu prenášal aj do konzervatívnej
Levoče, čo mu spôsobovalo u niektorých občanov nepríjemnosti. Akiste

16 Suchý, M.: Dejiny Levoče, c. d., s. 137–148.
17 Sperfoglova kronika, f. 80v.
18 Hainova kronika, s. 17.
19 Tamže, s. 74.
20 Špirko, J.: Starý kláštor minoritov v Levoči. Odtlačok z Historického zborníka

Matice slovenskej, roč. 1938–39, s. 6–7.

21 Tamže, s. 15.
22 Kompanyik, C.: A sz. Jakabról czímzett Lőcsei plébániai templom rövid leírása.

Lőcse 1891, s. 82.
23 Kompanyik, C.: A sz. Jakabról czímzett Lőcsei plébániai templom rövid leírása.

Lőcse 1891, s. 82.
24 Jurík, R.: Mariánska hora v Levoči. Levoča 1948, s. 14.
25 O Jánovi Henckelovi jestvuje bohatá literatúra. Uvádzame napr.: Klein, J. S.:

Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften Evangelischer Prediger.
Lepzig-Ofen 1789, s. 110–116; Szilágyi, S.: Henckel János levelezéséb (l. In:
Történelmi Tár 1882, s. 767–772; Meltzer, J.: Biographien berühmter Zipser.
Kaschau 1832, s. 39–44; Hudak, A.: Der Hofprediger Johannes Henckel und
seine Beziehungen zu Erasmus von Rotterdam. In: Kirche im Osten. Studien
zur Osteuropäischen Kirchengeschichte, II. Stuttgart 1959, s. 106–113.

26 Hans Friedrich v. Ehrenkrook (zost.): Genealogisches Handbuch der gräflichen
Häuser, Bd. 35, B, III, Limburg a. d. Lahn 1965, s. 60.

27 Hainova kronika, s. 91.
28 Divéky, A.: Szepességi tanulók a krakkói egyetemen. In: Közlemények Szepes

vármegye múltjából, I, 1909, s. 95.
29 Sperfoglova kronika, f. 54v. Preklad: Sopku, J.: c. d., s 231.
30 Zápisnica Bratstva Božieho Tela, c. d., s. 79.
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na ich podnet vykonal dňa 1. januára 1518 spišský prepošt Ján Horváth
s kanonikom Vavrincom Wasserbauchom (pôvodom z Levoče) u neho
vizitáciu, pri čom sa pýtali najmä na nezhody medzi farárom a veriacimi.
Mestská rada spolu s richtárom im vydala o svojom farárovi najlepšie
svedectvo.31 Počas jeho pôsobenia bol dokončený hlavný oltár sv.
Jakuba. V roku 1520 povolal do Levoče z Krakova slávneho anglického
humanistu Leonarda Coxa za riaditeľa školy.32 Nemožno pochybovať
o tom, že bol presne informovaný o vzniku a priebehu reformácie v Ne-
mecku. Vec mu nebola ľahostajná a prirodzene zaujal k nej stanovisko.
Nie je náhoda, že v roku 1520 si u Majstra Pavla z Levoče objednal
renesančný oltár podľa najnovšej módy, ktorý zasvätil dvom západ-
ným a dvom východným Jánom. Okrem nich však oltár venoval ešte
jednemu Jánovi: Jánovi Gersonovi, kancelárovi Sorbony a jednej
z vedúcich postáv kostnického koncilu, ktorý odsúdil Wiklefove
i Husove názory. Keďže nebol svätým, dal ho namaľovať na zadnú
stranu jedného krídla. Zdá sa, že ide o jeho stanovisko k reformácii:
otvorené, ale cestou „devotio moderna”.33 Medzičasom sa stal aj tur-
nianskym archidiakonom a v tej funkcii pôsobil na synode v roku 1521
v Turne.34 Henckel bol v Levoči veľmi obľúbený. Mal však stále
nepriateľov, z ktorých dvaja boli členmi volenej obce a stále naň úto-
čili. Aj preto prijal prekvapujúco pozvanie za farára do Košíc v septem-
bri 1522. Levočanov to zaskočilo a nemohli tomu uveriť, pretože podľa
názoru kronikára Sperfogla „Všetci si ho veľmi obľúbili a každý ho mal
naozaj rád. A právom, lebo na jeho osobe nebolo celkom nič, čo by
bolo treba haniť.”35 Akiste ešte za jeho pôsobenia mal v Levoči primí-
cie a ostal tam kaplánom Juraj Leudischer.36 U uvedeného, ktorý bol
akiste synom Teofila Leudischera, nie je vylúčené, že bol bratrancom

Jána Henckela, pretože meno jeho strýka Juraja sa píše tiež rôznym
spôsobom.37 O jeho šľachetnosti a sociálnom cítení svedčí, že už ako
košický farár daroval v roku 1523 Levoči mlyn v Spišskej Novej Vsi,
ktorý sám postavil, s podmienkou, že počas 50 rokov ho má mesto
udržiavať a dávať z neho 25 zlatých, z toho polovicu chudobným
v špitáli a druhú polovicu jeden rok prostitútkam, ktoré sa chcú polep-
šiť, druhý rok cudzím remeselníkom, ktorí sa v Levoči chcú usadiť.38

Krátko pred nim odišiel do Košíc aj Leonard Coxe.39 Z jeho ďalšieho
života vieme, že v Košiciach sa zdržal len krátko, pretože ho pozvala
na svoj dvor kráľovná Mária za kazateľa a spovedníka. Do Košíc ho
neuvoľnila ani v roku 1528, keď ju o to žiadali.40 Jeho styky s Erazmom
z Rotterdamu i s Melanschtonom, dokoca aj so samotným Lutherom,
ako aj osobná účasť na augsburskom sneme v roku 1530 sú dostatočne
známe. Keď v roku 1531 sa mal stať vratislavským kanonikom, pred-
pokladalo sa, že je naklonený reformácii a preto kapitula od neho
nežiadala prísahu o tom, že evanjelikom nie je. Napriek tomu Henckel
tú prísahu zložil.41 Zomrel vo Vratislavi 5. novembra 1539.42 Treba ešte
poznamenať, že počas jeho farárovania v Levoči, boli istý čas jeho
dvaja bratia Konrád a Bernhard členmi mestskej rady.

O tom, že Levočania si Jána Henckela vážili svedčí, že po jeho
odchode si zvolili za farára jeho brata magistra slobodných umení a va-
radínskeho kanonika Šebastiána Henckela a to aj napriek tomu, že
primície mal len krátko predtým, v roku 1521.43 Aj on študoval vo
Viedni, kde získal bakalaureát. V roku 1513 sa zapísal na krakovskú
univerzitu.44 Pri voľbách kandidovali na miesto farára až desiati kandi-
dáti, medzi nimi vzdelaní a vážení ľudia, napr. kanonik a spišský vikár
magister Vavrinec Wasserbauch, kežmarský farár magister Ján, spiš-
skonovoveský farár magister Vavrinec a iní. Medzi nimi bol aj levočský
kazateľ magister Juraj. Akiste ide o neskoršieho levočského farára
Juraja Mollera, korý sa ako kazateľ spomína aj v roku 1515.45 Voľbu

31 Sperfoglova kronika, f. 31v.
32 Hainova kronika, s. 19; Bodnárová, M.: Die Reformation in den ostslowakischen

königlichen Städten in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Schwarz, K.
– Švorc, P. (zost.): Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der
Slowakei. Wien 1996, s. 24.

33 Na stuhe pod obrazom Gersona je nápis: IN HONOREM SANCTORUM
JOANNIS BAPTISTE, EVANGELISTE, ELEMOSINARY, CRISOSTOMI ET
HUIUS GERSONIS. Joannes Henckel anno Millesimo 520 posuit. Na obraze
drží Gerson v ruke srdce s nápisom: SURSUM CORDA. Klubert, Š.: Ikonografické
poznámky k dvom dielam Majstra Pavla. In: Monumentorum tutela 5, 1969,
s. 61.

34 Štátny okresný archív Bardejov, Archív mesta Badejova, Rapularium anni 1626,
sign. 1803, na obale knihy.

35 Pozri pozn. 29.
36 Veselý, D.: Georg Leudischer – ein lutherischer Prediger in der Zips. In:

Schwarz, K. – Švorc, P.: c.d., s. 69.

37 Sperfoglova kronika, f. 77v.
38 Hainova kronika, s. 25.
39 Chalupecký, I.: Cez Levoču vstúpili do Európy. In: Historická revue I, 1990,

č. 4, s. 8–9.
40 Archív mesta Košíc, Schwarzenbachiana, Missiles č. 1239.
41 Archiwum arcydiecezy Wrócłav, Acta capituli III. b, 1b, s. 643–644.
42 Zimmermann, G.: Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und

Gegenreformation. Weimar 1938, s. 294.
43 Štátny okresný archív v Prešove, Archív mesta Prešov, sign. 890a, fól. 141.
44 Chmiel, A.: Album studiosorum universitatis Cracoviensis II. Krakau 1892,

s. 144.
45 Sperfoglova kronika, f. 54v; tamže, f. 77v. Preklad uvádza Sopko, J.: c. d.,

s. 233–234.
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i inštaláciu farára veľmi podrobne popísal Sperfogel.46 Za Šebastiána
Henckela sa v Levoči veľmi rozšírili myšlienky reformácie, zdá sa, že
v jej radikálnej forme novokrstenectva. Henckel bol ich odporcom.
Napriek tomu sa ich zástancovia, reprezentovaní najmä kožušníkom
Gregorom Mild-Künastom, dostali dvakrát k moci v mestskej rade.
Künast bol richtárom v rokoch 1524–1525 a od 1529. S farárom
Henckelom nevychádzal dobre. Ešte počas jeho života, na jar 1529,
priviedol do mesta novokrsteneckého kazateľa Andreja Fischera a vše-
možne ho bránil proti farárovi i časti mestskej rady.47 Za Šebastiána
Henckela bol podľa literatúry jeho kaplánom aj Juraj Leudischer, avšak
v roku 1527 musel z mesta odísť, pretože vyšiel najavo jeho intímny
pomer s jednou vydatou Levočankou.48 Henckel – akiste jeho bratranec
– ho zachránil aj pred odsúdením za cudzoložstvo (s uvedenou Le-
vočankou sa vo Vratislavi oženil) a kacírstvo, keď sa v roku 1529 uká-
zal na trhu v Levoči.49 Šebastián Henckel zomrel  9. novembra 1529.
V svedectve, ktoré konzervatívny Sperfogel o ňom vydáva, sa do-
zvedáme, že Levoča už v tej dobe bola plná prívržencov reformácie
a že len on zabránil jej rozšíreniu.50 Napriek tomu, že otvorene bojoval
proti anabaptistom, zdá sa, že nebol priateľom ich násilného potláčania.
Za to by hovorila skutočnosť, že napriek tomu, že Levoča počas ce-
lého roka 1529 mala s nimi vážne problémy, došlo v Levoči k uväzneniu
dvadsiatich z nich až krátko po Henckelovej smrti.51

O všeobecnej obľúbenosti Henckelovcov v Levoči svedčí, že po
smrti Šebatiána Henckela mestská rada opäť zvolila za farára jeho brata

Jána Henckela, hoci vedela, že je spovedníkom kráľovnej. Dňa 20.
decembra 1529 vyslali za nim delegáciu, pozostávajúcu z jeho brata
Bernarda Henckela a Tomáša Sartora do rakúskeho Linza, aby mu tl-
močili zvolenie a požiadali ho, aby voľbu prijal. Ján Henckel sa vyho-
voril na to, že ho kráľovná nechce uvoľniť a voľbu neprijal.52

Literatúra uvádza, že nástupcom Šebastiána Henckela sa tal Valentín
Sontag, ten však akiste farára len zastupoval. Pretože ďalšia voľba farára
sa konala 9. marca. Je zaujímavé, že farára volila nielen mestská
rada, ale aj vonkajšia rada – volená obec. Nijako neudivuje, že v tejto
dobe plnej náboženského napätia došlo k dvojitej voľbe. Zatiaľ čo
mestská rada zvolila za farára Vavrinca, farára zo Spišskej Novej Vsi,
volená obec zvolila Levočana, magistra Juraja Mollera či Mülnera,
syna Jána Mülnera, ktorý bol vtedy farárom v Spišskej Belej. Napo-
kon sa obe grémiá dohodli na voľbe Mollera, ktorého aj slávnostne
inštalovali.53

Moller sa v literatúre obyčajne hodnotí ako tvrdý nepriateľ pro-
testantizmu, ktorý však v roku 1544 sa stal evanjelikom. Nazdávame sa,
že šlo o oveľa diferancovanejšiu osobnosť. Väčšina jeho života bola
spätá s Levočou. Nevieme, kde študoval, ale bol magistrom a vyso-
kovzdelaným človekom, ktorý vlastnil aj významnú knižnicu. Zdá sa,
že po štúdiách sa stal levočským kazateľom – vyskytuje sa v roku 1515
– a ako taký kandidoval aj na miesto levočského farára po odchode
Jána Henckela v roku 1522.54 V roku 1528 bol farárom vo Veľkej Lomnici
a ako taký bol zvolený za seniora Bratstva XXIV spišských kráľovských
farárov. Dlhé roky písal aj zápisnicu o zasadnutiach uvedeného
bratstva.55 V roku 1529 bol farárom v Spišskej Belej.56 Napriek tomu, že
z jeho zápisov v uvedenej zápisnici jasne vysvitá, že bol odporcom
protestantizmu a že robil všetko možné za záchranu katolíckeho ná-
boženstva, je zaujímavé, že tvrdý boj proti levočským anabaptistom
sa odohral v dobe medzi smrťou Šebatiána Henckela a Mollerovho
nástupu za levočského farára. Ani po smrti vedúcej osobnosti no-
vokrstenectva, levočského richtára Gregora Mild-Künasta v októbri
1530, s ktorým mal spory už jeho predchodca, a po odstránení jeho

46 Sperfoglova kronika, f. 59–59v.
47 Suchý, M.: Dejiny Levoče, c.d., s. 149–152.
48 Veselý, D.: c.d., s. 70; Bruckner, G.: A reformáció és ellenreformáció története

a Szepességen. Budapest 1922, s. 67–68.
49 Tamže.
50 Die IX. novembris, quae erat feria quarta ante Martini, venerabilis dominus

Magister Sebastianus Henckel, plebanus Leutschoviensis, solvit carnis debitum
inter horam septimam et octavam post meridiem. Qui fere per septem annos
fuit plebanus, anno 1522 in vigilia Lucie confirmatus fuerat in plebaniam,
quam rexit usque ad tempus superius enarratum. Item nota, quod fuerit vir
omni laude dignissimus et vere pater patrie nuncupandus. Nam pauperun fuit
adjutor, miserorum protector, divitum consocius, et breviter nemini odiosus
nisi malis Luterianis et voluntarie et nequitiose errantibus in fide, quibus se (et
non indigne) quantum potuit semper opposuit malens in corpore quam in
anima periclitari. Et nota, quod Luteriani, quorum pro tunc maxima erat copia
Leuchovie, summo persequebantur odio et livore mitissimum virum, quibus si
non in tantum restitisset, timendum fuisset, quod tota civitas tali heresi infecta
fuisset. Soperfoglova kronika, f. 127. Publikoval Wagner, C.: c.d., s. 154.

51 Ratkoš, P.: Počiatky novokrstenectva na Slovensku. In: Historický časopis V,
1957, s. 193.

52 Sperfoglova kronika, f. 133v.
53 Tamže, f. 138.
54 Sperfoglova kronika, f. 59–59v.
55 Ide o tzv. Matriculu Mollerianu. Pozri pozn. č. 5.
56 O jeho živote pozri napr. Bruckner, G.: c.d., s. 505–506 a i.; Hradszky, J.:

A XXIV királyi plébános testvérülete és a reformáczió a Szepességen. Miskolcz
1895, s. 147–157 a 163–166; Hritz, L. – Förster, J.: A Lőcsei evangelikus
egyházközség története. Lőcse 1917, s. 77–78 a i.
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stúpencov v nasledujúcich voľbách z mestskej rady, nezačal proti
prívržencom reformácie násilnú kampaň. Naopak, v roku 1532 bol jeho
kazateľom len prednedávnom z mesta vyhnaný a prenasledovaný vod-
ca novokrstencov Andrej Fischer.57 Isteže vzťahy medzi nimi neboli
dobré. Zdá sa, že Fischer mal veľmi prudkú povahu. Svedčí o tom
nielen skutočnosť, že v prvú adventnú nedeľu na fare hrubo urazil
Mollera i jeho gazdinú,58 ale dokonca aj samotný Gašpar Hain ho
nazýva „asinus arogantissimus” (najarogantnejší somár), pretože keď
11. augusta 1532 počas jeho kázne zazneli poplašné zvony a trúby,
ľudia vybehli z kostola, za čo ich on nazval ignorantmi, hlupákmi,
kravami a sviňami.59 Preto ho mestská rada zbavila úradu a na Vianoce
1532 musel Levoču opustiť.60 Zdá sa, že po tejto skúsenosti Moller
ďalších kazateľov odmietal, poukazujúc na to, že sám káže.

Moller mal problémy aj s Jurajom Leudischerom, ktorý bol v roku
1530 zvolený za farára v Kežmarku a pôsobil tam pod ochranou
prívržencov Jána Zápoľského. Ako senior bratstva spišských farárov
sa naň veľmi vážne sťažoval u prepošta.61 Tak mohli myšlienky re-
formácie prenikať do Levoče aj z Kežmarku, aj keď medzi oboma mesta-
mi bolo v tej dobe mimoriadne napätie.

Myšlienky reformácie šírili aj učitelia, z ktorých mnohí študovali
v Nemecku. V roku 1535 pôsobil ako rektor levočskej školy školastik
Ján Kletzko, o ktorom Sperfogel jasne hovorí, že prestúpil k luteránom
a ich náuku šíril medzi študentami. Preto ho mestská rada prepustila
a nahradila synom jedného člena mestskej rady, veľmi mladým a ne-
kvalfikovaným Blažejom Henckom.62 Kletzko to však farárovi nedaroval.
Počas kázne v roku 1536 ktosi pripevnil na dvere fary pamflet, v ktorom
napadol katolícke obrady, sviatosti i samotného farára a kňazov. Pred-
pokladalo sa, že autorom pamfletu bol Kletzko.63 Záležitosť vyvolala
v meste prudkú reakciu. Dňa 12. mája došli na mestskú radu zástupco-
via volenej obce a žiadali, aby farárovi pridelila kazateľa i aby bol zo
školy odstránený Blažej Hencko. Konzervatívna mestská rada však
vedela situáciu uspokojiť bez toho, aby požiadavkám volenej obce
vyhovela.64

Reformácia sa však čím ďalej tým viac šírila. Propagovali ju najmä
študenti, ktorí sa vracali zo štúdií z Nemecka či z Krakova.65 Na Levoču
iste silne zapôsobil návrat Leonarda Stöckela, priameho žiaka Lutera
i Melanchtona, do Bardejova v roku 1539.66 Mestá totiž v rámci
pentapolitany veľmi úzko spolupracovali. Ale aj v Levoči už pôsobili
aj laici v smere reformácie, ako na to nižšie poukážeme. Mollera sa
dotkol spor so spišským prepoštom Jánom Horváthom, ktorý už dávno
nežil ako duchovný hodnostár a peniaze, ktoré na svoj nákladný život
potreboval násilne vymáhal aj od farárov spišských miest. Keď v ro-
koch 1543/44 došlo ku kríze, k dosadeniu iného prepošta a konečne
k tomu, že sa Horváth oženil, Moller sa svojej funkcie seniora fraternity
9. mája 1544 vzdal.67 Avšak ešte predtým presadil pre farárov spišských
miest tieto tri zásady: Fidelitas, Fuga lutheranismi, Uxorum dimissio
(vernosť, vyhýbanie sa luteranizmu, prepustenie manželiek).68 Už
z toho je vidieť, že aj samotná fraternita bola zvnútra silne narušená.
V roku 1544 však dochádza aj k zásadnej zmene v náboženskej prí-
slušnosti Levoče. Mestská rada si Mollera vážila, preto ho do novôt
nechcela nútiť. Ale akonáhle sa stal levočským richtárom Laslo Polirer,
povolal do Levoče za kazateľa Bartolomeja Bognera, pochádzajúceho
z Brašova.69 Bogner hneď začal kázať v evanjelickom duchu, odstránil
mnoho prvkov katolíckej liturgie a vo veľkom týždni 1544 začal vyslu-
hovať prijímanie pod oboma spôsobmi. Zdá sa, že znechutený a skla-
maný Moller to prijal pasívne. Aj v škole začal pôsobiť evanjelický
učiteľ Daniel Türk.70 Bogner, ktorý bol ženatý a mal 5 detí, pôsobil
v Levoči ako kazateľ do roku 1556, kedy bol pozvaný za farára do
Spišskej Novej Vsi.71 Tam však po krátkom pôsobení dňa 25. júna 1557
zomrel. Daniel Türk, vtedy už levočský richtár, zapísal o ňom do svojej
kroniky, že – „bol prvým našim apoštolom a evanjelistom”.72 Jeho

57 Ratkoš, P.: c. d., s. 197.
58 Sperfoglova kronika, f. 241v.
59 Hainova kronika, s. 57.
60 Ratkoš, P.: c. d., s. 197.
61 Veselý, D.: c. d., s. 71.
62 Wagner, C.: c. d., s. 177; Bruckner, G.: c.d., s. 93 a 505; Tomásek, J. P.:

Andenken an die 300 jährige Jubelfeier der evangelischen Gemeinde in der k.
Freistadt Leutschau. Leutschau 1844, s. 26–27.

63 Sperfoglova kronika, f. 353v.
64 Tamže, f. 354v.

65 Piech, St. (zost.): Facultas theologica Cracoviensis. Cracovia 1997, s. 66–67.
66 Daniel, D.P.: Bartfeld/Bardejov zur Zeit der Reformation. In: Schwartz, K. –

Švorc, P.: c.d., s. 37–49; Suda, M. J.: Der Melanchtonschüler Leonhard Stöckel
und die Reformation in der Slowakei. In: tamže, s. 50–66.

67 Matricula Molleriana, s. 398.
68 Tamže s. 381.
69 Klein, J. S.: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer

Prediger in allen Gemeinden des Königreichs Ungarn. II Bd. Leipzig-Ofen
1789, s. 54–67; Bruckner, G.: c.d., s. 92–98; Suchý, M.: Dejiny Levoče, c. d.,
s. 160–161.

70 Tamže.
71 Hainova kronika, s. 103.
72 Diarium Danieli Turcus, c. d., f. 170.



100 101

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

zásluhy o zavedenie reformácie do Levoče oveľa podrobnejšie hodnotí
zápisnica Bratstva XXIV kráľovských farárov, ktorá vyzdvihuje jeho
zbožnosť i to, že počas dvanásťročného pôsobenia v Levoči odstránil
všetky relikty katolíckeho kultu, ale bojoval aj proti anabaptistom.73

O rok neskôr, 20. júla 1558, zomrel aj Juraj Moller. Ako vyplýva aj
z jeho testamentu,74 prežil ťažký život. Viackrát bol vyrabovaný. Na staré
kolená nemal peniaze, musela ho podporovať mestská rada. Stratu utrpel
aj pri požiari Levoče v roku 1550, kedy zhorela aj fara. Evanje-
likom sa stal len v starobe, ako to vyplýva nielen z jeho testamentu,75

ale aj z ostatných svedectiev. Zatiaľ však, čo Türk, ktorý bol jedným
z pisateľov jeho testamentu a ktorému Moller poručil svoju Bibliu
i viaceré veci, spomína, že v starobe prešiel na evanjelickú vieru,76

zápisnica Fraternity to nespomína.77

Nezávisle na farároch možno povedať, že intelektuálny, kultúrny,
duchovný i náboženský život Levoče bol v prvej polovici 16. storočia
na európskej úrovni. Svedčí o tom predovšetkým zachovaný interiér
chrámu sv. Jakuba, ktorý vznikol v podstate v rokoch 1460–1520.78

Svedčí nielen o umeleckej zručnosti vtedajších rezbárov a maliarov, ale
aj o hlbke viery fundátorov týchto oltárov, veď každý z nich mal slúžiť
na oslavu Boha a na žiadosť o milosť pre človeka. V Levoči bolo
mnoho knižníc, ktoré Ján Henckel združil do jednej spoločnej knižnice,

73 Die 25. junii mortuus est reverendus, pius, modestus, doctus...Bartholomeus
Bognerius Transilvanensis, pastor ecclesie in Iglo. Hic christianus et sincerus
vir usque 12 anni Leutschovie Evangelium filii Dei pure, pie, et sincere optima
rectaque omnis institutione dignissima vita docuit. Reiextos omnibus papistis
et idolatricis cultibus et ceremoniis, erroribus Anabaptistarum confutatis.
Matricula Molleriana, s. 458.

74 Publikoval ho J. Hradszky v c.d., s. 163–166.
75 Gratias...ago...Domino Deo Creatori.. Maxime quod me cinere et pulvere, in

profunda ac decrepita senecta mea, ex densissimis errorum tenebris eripuerit,
et luce Evangelii illustraverit...Tamže, s. 163. Možno, že text testamentu,
ktorý bol spísaný len krátko pred smrťou, upravil aj Daniel Türk, ktorý bol
jedným zo spisovateľov testamentu.

76 ..mortuus est venerabilis Magister Georgius Molitor parochus Leuchoviensis
cum dignitate circiter XXIX annos gerens. Vir sane pius cujus anima requiescat
in pace Deo Altissimi. Vir sane pius grantenus et in etate ad evangelii
cognitione perveniens. Diarium Danielis Turcus, c.d., f. 203v.

77 Anno 1558 XXI julii post X horam ante meridianam extremum clausit diem
vener. d. Magister Georgius Moller parochus leuchoviensis vir dignissimus et
omnibus totus humanus et singularis fautor et amicus fraternitatis alme nostre
24 regalium: Qui eciam in suo testamento remisit seu legavit fraternitati
nostre 2 fl. den. Matricula Molleriana, s. 465.

78 Chalupecký, I.: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin 1991 a Levoča 1994.

79 Selecká, E.: Stredoveká levočská knižnica. Martin 1974.
80 Pramene pozri v: Chalupecký, I.: Vzdelanosť a kultúra spišských miest

a mestečiek v 15.–16. storočí. In: Historický časopis 35, 1987, s. 428, pozn.
č. 5–8.

81 Katona, T. – Latzkovits, M.: Lőcsei stipendiánsok és literátusok. Szeged 1990.
82 Žifčák, F.: Kancelária Levoče v druhej polovici 16. storočia. In: Slovenská

archivistika XI, 1976, č. 2. s. 133–140.
83 Pozri pozn. č. 4.
84 Sperfoglova kronika, f. 197–197v.
85 Hainova kronika, s. 25.
86 Katona, T. – Latzkovits, M.: c. d., s. 6.
87 Hainova kronika, s. 18–19.

pre ktorú v roku 1519 postavil účelové priestory. Bohaté knižnice mali
najmä farári Šebastián, Ján Henckel a Juraj Moller, ale aj mešťania, ako
Žigmund Thurzo, Gašpar Polirer a iní.79 Matriky okolitých univerzít
evidujú množstvo levočských študentov80 a aj mesto pomáhalo šti-
pendiami synom mešťanov pri štúdiách v zahraničí, ako je vidieť napr.
z korešpondencie Pavla Kromera, Antona Platnera, Bazila Kronera,
Martina Bartha, Gregora Topschera, Konráda Henckela, Petra Türka,
Martina Sturma a iných ešte v druhej polovici storočia, ktorí študovali
vtedy najmä v Goldbergu, vo Wittenbergu a v Lipsku.81 Spomedzi
levočských notárov treba spomenúť najmä Hieronyma Nyemcze,
Konráda Sperfogla, Jakuba Guldena a Daniela Türka.82 Ale aj stručný
pohľad do evidencie členov Bratstva Božieho Tela ukazuje, koľko
vzdelaných ľudí patrilo medzi jeho členov: Melchior Polirer, Hans
Moler, Majster Pavol rezbár, Gregor Mild-Künast, Valtin Moler, Paulus
Österreicher, Theophilus Pictor, Greger Goltschmid, Theophilus
Lewdenschit, Nicolaus Orgelmacher, Paulus Organista, Henckelovci
a iní.83 Všimnime si však niektoré rodiny, ktoré sa nám zdajú vý-
znamnejšie.

V 15. storočí najvýznamnejšia levočská rodina – Thurzovci – už
prakticky v Levoči nebývala. Svoj posledný dom, dnes nazývaný
Thurzovým domom, v roku 1532 darovali silne zadlžený jednej
meštianke.84 Thurzovci sa však dávali stále pochovávať pred hlavným
oltárom v chráme sv. Jakuba, o čom svedčia ich početné epitafy, a na
druhej strane na Levoču nezabúdali ani v testametoch. V roku 1523
zanechal Juraj Thurzo Levoči 500 zl. pre špitál85 a v roku 1543 založil
Alexius Thurzo fundáciu 10000 zl. na štipendiá pre študentov z Levoče.86

Ostala tu však ich rodina. Dcéra Jána II. Thurzu (+ 1508) Magdaléna sa
vydala za Cyriaka Pobsta, ktorý bol richtárom a senátorom Levoče,
ktorý zomrel v roku 1519 po návrate z Budína, kde vybavoval záleži-
tosti mesta, a bol pochovaný pri turzovských hrobkách.87 V súvislosti
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s tým sa Pobstovci dostali dvakrát do rodiny aj s augsburskými
Fuggerovcami (jej sestra Katarína sa vydala za Rajmunda Fuggera
a brat Juraj si vzal Annu Fuggerovú).88 Zdá sa, že aj Martin Cyriaci,
ktorý mal byť prvým Uhrom, ktorý študoval od roku 1522 u Luthera
a Melanchtona,89 bol synom Cyriaka Pobsta, pretože vo vysoko-
školských matrikách sa často uvádzalo nie priezvisko, ale vlastné me-
no otca. Pobstovci či Bobestovci patrili medzi najbohatšie rodiny Le-
voče a neskôr viackrát finančne prispeli na interiér farského kostola.

Rovnaký erb ako Thurzovci, len so zmenenými farbami, mali
Henckelovci. Bola to stará levočská rodina, ktorá mala významné
postavenie v Levoči a na Spiši už od začiatku 15. storočia, kedy bol
Mikuláš Henckel grófom Provincie XI spišských miest.90 Mikuláš
Henckel ml. bol ako absolvent Viedenskej univerzity v polovici 15.
storočia spišským kanonikom.91 V prvej polovici 16. storočia pôsobili
v Levoči nielen bratia Ján a Šebastián ako levočskí farári, ale aj ďalší
dvaja bratia Bernhard a Konrád. Obaja boli členmi mestskej rady,
Konrád aj richtárom a rektorom gymnázia.92 Už sme na to poukázali, že
pravdepodobne boli bratrancami Juraja Leudischera.

Sperfogel na nikoho nepísal pri jeho smrti také ódy, ako na Melchiora
Messingsloera-Polirera. Veď nielen že bol mnoho rokov senátorom
a richtárom Levoče, bol aj kostolným otcom, staviteľom mesta a vý-
znamným členom Bratstva Božieho Tela.93 Bola to ďalšia významná
rodina, ktorá tiež mala kanonikov Jána v rokoch 1459–1462 a Gašpara
(bol aj levočským kaplánom), známeho ako literáta a majiteľa bohatej
knižnice.94 Melchiorovým zaťom bol jednak Majster Pavol z Levoče,
jednak levočský senátor a richtár Gašpar Müllner.95 Jeho synom však
bol Laslo Polirer, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri zavedení refor-
mácie do Levoče. V roku 1522 sa zapísal na Krakovskú univerzitu.96

Potom sa objavuje v Levoči len v roku 1536. Je možné, že medzitým
pôsobil niekde v Sedmohradsku alebo v Maďarsku, pretože mu uvá-
dzajú maďarské meno Laslo miesto Ladislaus, čo v Levoči nebolo

obvyklé. V uvedenom roku vstúpil do Bratstva Božieho Tela97 a bol
zvolený do mestskej rady. V nasledujúcom roku však z rady vypadol.98

Členom mestskej rady bol aj v rokoch 1538–153999 a v roku 1544 bol
zvolený za richtára Levoče. Jeho prvým činom bolo, že povolal do
Levoče za kazateľa Bartolomeja Bognera, čím vlastne zaviedol do Levoče
reformáciu.100 V nasledujúcom roku však podľahol moru.101 Je zaují-
mavé, že práve z tej doby sa v jeho dome našli zaujímavé fresky, ktoré
akoby naznačovali, že doba je tehotná reformáciou.102

Nie je bez zaujímavosti, že aj známy podporovateľ anabaptistov
Gregor Mild-Künast bol švagrom Melchiora Polirera a súčasne strýkom
manželky Majstra Pavla z Levoče.103 Na príslušnosť Majstra Pavla k ra-
dikálnej skupine levočských mešťanov po boku Gregora Milda ale aj
Petra Güttlicha sme už dávnejšie poukázali.104

Skutočnosť, že novokrstenec Andrej Fischer mal blízky vzťah
k Levoči nevyplýva len z toho, že si tu našiel mnohých nasledovní-
kov, ale aj z toho, že tu bol mlynárom jeho brat Hans Mülner. Medzi
jeho prívržencov patrili okrem Gregora Milda aj senátori Peter Gütlich
a Peter Müntzner a rodiny Schuster, Sattler, Zwilcher, Rüpitscher, Strack,
Hans Aurifaber (zlatník), Schustel (nebol príbuzný s bardejovským
reformátorom Wolfgangom Schustelom ?), Schneider a iní.105

Podobných významných rodín bolo v Levoči viac. Poznanie ich
vplyvu a postavenia vysvetľuje mnohé stránky z obdobia, v ktorom
sa zakorenili myšlienky reformácie u nás.

88 Nagy, I.: Magyarország családai. XI, Budapest 1868, s. 201.
89 Tomásek, J. P.: c.d., s. 17–18.
90 Magyar országos Levéltár Budapest, Archív rod. Máriássy, fasc. XVII, Nr. 1.
91 Hradszky, J.: Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis.

Szepesváraljae 1901, s. 364.
92 Sperfoglova kronika, v rokoch 1543 a 1545.
93 Tamže, f. 47; Zápisnica Bratstva Božieho Tela, c.d., f. 79, 82 a i.
94 Hradszky, J.: Initia, c.d., s. 364; Selecká, E.: c.d., s. 96.
95 Chalupecký, I.: Levoča v dobe Majstra Pavla, c.d., s. 16.
96 Divéky, A.: c.d., s. 97.

097 Zápisnica Bratstva Božieho Tela, f. 92.
098 Sperfoglova kronika, f. 348v a 365.
099 Štátny oblastný archív v Levoči, Zbierka listín, artikuly spišskopodhradských

obuvníkov; Tamže, Archív mesta Levoče, XIV/2.
100 Hainova kronika, s. 92.
101 Tamže, s. 9.
102 Chalupecký, I.: Nástenné maľby v meštianskom dome v Levoči. In: Vlastivedný

časopis, XXIII, 1974, č. 1, s. 41–42; Tenže: K ikonografii renesančných
nástenných malieb v meštianskom dome v Levoči. In: Krásy Slovenska, LX,
1983, č. 3, s. 14–15.

103 Štátny oblastný archív Levoča, Archív mesta Levoča, neuspor. Korešpondencia,
dokument z 12.4.1600.

104 Chalupecký, I.: Rezbár Pavol z Levoče, c.d., s. 118; Ratkoš, P.: c. d., s. 190–120.
105 Ratkoš, P.: c. d., s. 190–194.
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Leutschaus gesellschaftliches und geistiges Leben
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts war für Leutschau von großer
Bedeutung. Einerseits begann die Stadt die Annäherung der Türken
wahrzunehmen, in ihrer unmittelbaren Umgebung spielten sich Kämpfe
um den Thron zwischen Johannes Zapoľsky und Ferdinand von
Habsburg ab, und endlich setzte sich in diesem Zeitabschnitt in der
Stadt die Reformation durch. Wenn wir uns ein genaueres Bild über
das Leben der Stadt machen wollen, treffen wir auf Schwierigkeiten,
weil das Stadtarchiv im Jahre 1550 verbrannt ist. Deshalb ist es mit
Hilfe der Chroniken und anderer indirekten Quellen zu rekonstruieren.

Von politischem Standpunkt aus litt die Stadt viel während der
Kämpfe um den Thron. Leutschau war immer auf der Seite von Ferdinand
dem Habsburger, während die umliegenden Städte, besonders Kesmark,
die andere Seite unterstützten. An der Spitze des geistigen und
intellektuellen Lebens der Stadt waren Priester und Lehrer. Zwischen
den Leutschauer Pfarrern war der bedeutendste der bekannte Humanist
Johannes Henckel (1513–1522). Er kannte die Ideen der Reformation
gut, seine Haltung ihr gegenüber war aber zurückhaltend. Als Pfarrer
folgte ihm sein Bruder Sebastian (1522–1529). Während seiner Amtszeit
wirkten in der Stadt Anabaptisten an der Spitze mit Andreas Fischer.
Die Reformation setzte sich während des Wirkens des ursprünglich
gegenprotestantisch gesinnten Pfarrers Georg Moller dadurch durch,
daß der Stadtmagistrat im Jahre 1544 den evagelischen Prediger
Bartholomäus Bogner zu ihm gewählt hat. Unter den Lehrern propagierte
die neue Religion vor allem Daniel Türk, der eine gewisse Zeit auch
Stadtnotar war. In der Stadt gab es zahlreiche Bibliotheken und gebildete
Intelligenz, vor allem die Familien Thurso, Henckel, Pobst, Messingsloer-
Polirer und andere.

Übersetzung: Eduard Pavlík

Z KULTÚRNO-OSVETOVÉHO ŽIVOTA
MEDZIVOJNOVEJ LEVOČE

(1919–1938)

Peter Zmátlo

Z hľadiska kultúrno-spoločenského bola Levoča pri vzniku Česko-
slovenska v roku 1918 o krôčik vpred pred ostatnými spišskými mesta-
mi a mestečkami. Stála za ňou bohatá kultúrna tradícia, najmä v školstve,
literatúre, ale i v iných kultúrno-spoločenských oblastiach. Hoci
Kežmarok bol jej veľkým konkurentom, predsa len, hlavne z pohľadu
rozvoja slovenskej národnosti v 19. storočí, bola Levoča trochu vpredu.
Využila Levoča túto tradíciu v nasledujúcom medzivojnovom období?
Aký mal charakter a čím sa vyznačoval kultúrny život v bývalom slo-
bodnom kráľovskom meste v rokoch existencie prvej Českosloven-
skej republiky? Kto bol hlavným nositeľom kultúrnych snáh v meste
v tomto období? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime odpovedať v na-
sledujúcej štúdii.

V Spišských hlasoch z 24. 9. 1938 bol uverejnený článok Iva
Levočského (pseudonym autora) pod názvom Levoča, kde autor takto
charakterizoval kultúrne dianie v Levoči: „Rok 1918 znamenal tu
v tomto spišskom historickom mestečku oživenie starej borby na poli
literárno-umeleckom, v duchu nových zásad, ale budovanom na časoch
minulých, v duchu slovenskom. Áno, počiatok preplnený bol odu-
ševnením, ožívalo všetko. Rozvíjať sa začala aj kultúra, no nie na dlho.
Za dvadsať rokov trvania samostatnosti nášho štátu Levoča nie že
nepokračovala v započatej práci, ale pochovala i to, čo z minulosti
zostalo. Žije životom odsúdenca, ktorého nezaujíma svet, ale čaká na
lepšiu budúcnosť, na cestu do nekonečna, odkiaľ niet návratu.”
Ďalej autor pokračoval: „V počiatočnej záplave nadšenia zakladané
boli všetky druhy spolkov a dnes členovia svoju spolkovú príslušnosť
uvedomujú si až vtedy, keď ich navštívi inkasant toho alebo tamtoho
spolku a žiada od nich členské. Plaču a náreku zato všade dosť. Niet
vraj porozumenia, niet obetavých jedincov, niet národnej hrdosti, tým
menej národného povedomia.”

Boli to veľmi kritické slová na adresu rozvoja kultúry v medzivoj-
novej Levoči. Nezostáva nám nič iné, len ich vyvrátiť alebo potvrdiť.
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Charakteristika kultúrno-spoločenského života na Spiši v rokoch prvej
ČSR

Kým sa dostaneme ku charakteristike kultúrneho života v Levoči,
pozrime sa, aká bola situácia na celom Spiši.

 Kultúrno-spoločenský život tu mal určité špecifiká, ktoré sa týkali
hlavne národnostného hľadiska (početnejšie zastúpenie nemeckej
národnosti), v ostatných aspektoch to bolo porovnateľné s ostatnými
regiónmi Slovenska.

Hlavné črty medzivojnového kultúrno-spoločenského života na
Spiši:
– nárast vplyvu českej národnosti v kultúrno-spoločenskom dianí

príchodom českej inteligencie;
– dôraz na dôkladnú a pravidelnú osvetovú prácu od začiatku exis-

tencie ČSR a z toho vyplývajúce všetky dostupné formy kultúrno-
osvetovej práce, čím kultúrny život získal výrazný osvetový cha-
rakter;

– vedúce a nezastupiteľné miesto pedagógov – českých a slovenských
– v rozvíjaní kultúrno-spoločenských resp. osvetových foriem
rozvíjania kultúry;

– kvantitatívne i kvalitatívne rozdiely medzi kultúrnou úrovňou
v mestách a na vidieku;

– neprofesionálny charakter kultúrno-spoločenského života založe-
ný na dobrovoľníckej báze;

– určitý kultový charakter najvýznamnejších pravidelne každoročne
sa opakujúcich osláv, ktoré mali nielen spoločensko-politický, ale aj
kultúrno-spoločenský význam;

– absencia väčšieho spoločenského či kultúrneho centra.
Kultúrne dianie sa sústreďovalo do miest a mestečiek, ktoré počtom

obyvateľov nepresiahli 10 000 až 12 000.1 Bola to najmä Spišská Nová
Ves, Levoča, Poprad či Kežmarok. V tomto období je však novým
prvkom prenikanie kultúrnej osvety i na spišský vidiek. V mnohých
menších obciach Spiša sa práve v 20. rokoch dedinčania prvýkrát
zoznamujú s ochotníckym divadlom, začínajú navštevovať náučné kur-
zy (pre analfabetov i pokročilých), kultúrno-osvetové prednášky ap.

Charakteristika kultúrno-spoločenského života v medzivojnovej Levoči

Všetky znaky rozvoja kultúry na Spiši môžeme vzťahovať i na
Levoču. V sledovanom 20-ročnom období (1919–1938) boli určité
rozdiely v intenzite a zápale pre kultúrnu prácu. Veľké nadšenie nastalo
po vzniku ČSR v roku 1918. V nasledujúcich rokoch (prvá polovica 20.
rokov) vzniklo mnoho spolkov venujúcich sa rozvoju kultúry. Bolo to
zapríčinené viacerými skutočnosťami. Jednak vznikol nový štát s no-
vým spoločensko-politickým systémom založenom na parlamentnej
demokracii, ktorý bol spravodlivejší i z národnostného hľadiska, čo sa
prejavilo rozvojom a zakladaním slovenských škôl a slovenskej kultúry,
jednak vznikol nový fenomén v podobe príchodu českých pedagógov
a ďalších predstaviteľov českej inteligencie, ktorí tu vzhľadom na ne-
dostatok slovenskej inteligencie pomáhali budovať štátnu správu, vy-
učovať v školách a celkovo rozvíjať spoločenský život v duchu českom
resp. československom, založenom na budovaní jednotnej unitárnej
Československej republiky na čele s prezidentom – Osloboditeľom T.
G. Masarykom. Predstavitelia českej inteligencie prichádzajú do Levoče
v určitom postavení a s jasne deklarovaným úmyslom, ktorý bol naor-
dinovaný vládnymi štruktúrami v Prahe – aktívne sa podieľať na
budovaní nového československého štátu. A práve pri tomto budo-
vaní malo na Slovensku nesmierny a kľúčový význam šírenie kultúr-
nej osvety, čo si vládni predstavitelia ČSR uvedomovali. Už 7. febru-
ára 1919 bol prijatý zákon č. 67 o organizácii ľudových kurzov ob-
čianskej výchovy na Slovensku. Ich cieľom bolo vychovávať občanov
pre novú republiku, predovšetkým prehlbovať ich politické vzdelanie
a upevňovať ich mravnú zdatnosť. Malo sa to dosiahnuť prostred-
níctvom osvetových zborov, ktoré boli zakladané v každom okrese. Na
čele zborov stáli miestni dôverníci, ktorí formou náučných prednášok
mali rozvíjať kultúrno-osvetový život.2 Preto i v Levoči na začiatku 20.
rokov ožíva kultúrny život, ktorý má výrazne osvetový charakter a kto-
rý riadia od počiatku zapálení (nie všetci, i tu boli výnimky) českí
stredoškolskí profesori a učitelia spolu s učiteľmi slovenskými. Mier-
nu stagnáciu v rozvíjaní a pestovaní kultúry v Levoči badať v polo-
vici 30. rokov, kedy už boli pomery ustálené, ale vyskytli sa iné
skutočnosti v podobe svetovej hospodárskej krízy a jej sociálnych
a ekonomických dopadov, čo určite ovplyvňovalo i rozvoj kultúrneho
snaženia.

1 Počet obyvateľov Spišskej Novej Vsi v roku 1923 bol 10 738 a Levoče 6 022.
Pozri: Státní Ústřední archiv České republiky (SÚA ČR) Praha, MŠNAO 1918
až 1949, sign. 34 II Slovensko A, kart. Č. 3480, č.j. 89 306/23.

2 Bližšie pozri: SÚA ČR Praha, MŠNAO 1918–1949, sign. 34 I Slovensko A,
kart. Č. 3451, č.j. 76 378/20.
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Najaktívnejšími pri rozvíjaní kultúrno-spoločenského života boli
miestne spolky a školy, ktoré tvorili základnú kostru podoby kultúry
v medzivojnovej Levoči. Dušou a hýbateľmi týchto spolkov a škôl
boli miestni pedagógovia, predstavitelia štátnej správy – úradníci, lekári,
notári a vojaci, Česi i Slováci, ale svoj kultúrny život rozvíjali naďalej
i miestni Nemci, v menšej miere i Maďari. Treba zdôrazniť, že kultúrne
aktivity boli organizované na dobrovoľnej, neprofesionálnej báze, čo je
vzhľadom na kvantitatívny, ale i kvalitatívny rozsah kultúrno-
spoločenských podujatí usporiadaných v Levoči za 20 medzivojno-
vých rokov obdivuhodné.

Aká bola situácia v tejto oblasti po formálnej stránke? Najväčšie
a najveľkolepejšie kultúrno-spoločenské podujatia sa usporadúvali
každoročne pri príležitosti štátneho sviatku vzniku ČSR dňa 28. októbra
(oslavoval sa ako Deň slobody), pri príležitosti narodenín prezidenta
republiky T. G. Masaryka dňa 7. marca a pri príležitosti tragickej smrti
gen. M. R. Štefánika dňa 4. mája. Veľkolepé boli aj oslavy Dňa matiek
či stromkové slávnosti. Tieto podujatia mali charakter spoločensko-
politický, ale tiež aj kultúrno-osvetový, pretože vždy sa v ich rámci
hrali divadelné ochotnícke predstavenia, prednášali náučné prednášky,
predvádzali hudobné čísla (spev – zborový a sólový, hra na hudob-
ných nástrojoch), tanec, recitovali sa básne ap. Takže politická akcia
zameraná na podporu spoločenského systému ČSR bola spojená s je-
ho kultúrno-osvetovým poslaním.

Za týmito najvýznamnejšími podujatiami nasledovali pravidelné
kultúrne podujatia významnejších spolkov, ktoré mali zväčša svoje
celorepublikové alebo celoslovenské ústredia a tieto akcie boli týmito
ústrediami riadené a koordinované. Išlo napr. o spolok Českosloven-
ského Červeného kríža a jeho akciu Mier ČsČK, Masarykovu ligu pro-
ti TBC, Maticu slovenskú s miestnymi odbormi, telovýchovné spolky
Sokol a Orol atď.

Z jednotlivých foriem kultúrno-spoločenskej či kultúrno-osvetovej
práce sa prezentovali prednášky (všeobecno-výchovné a odborné),
kurzy (všeobecno-výchovné a odborné), akadémie, ochotnícke diva-
delné predstavenia, hudobné koncerty, ľudové besedy, besiedky pre
mládež, výstavy, náučné vychádzky a výlety.

Uviedli sme, že spolky so svojimi členmi a školy s učiteľmi a žiakmi
tvorili podstatnú časť kultúrno-spoločenského diania v sledovanom
období v Levoči. Ťažko je však tieto dva fenomény od seba oddeľovať,
pretože pri väčších kultúrnych podujatiach v meste školy so spolkami
úzko spolupracovali a ich aktivity sa prelínali. Školy usporadúvali

kultúrne podujatia i samostatne v rámci tej-ktorej školy, ale často
pripravená školská slávnostná akadémia bola prezentovaná nielen
v rámci školy, ale následne opakovaná i pre širokú verejnosť v meste.
Naviac mnohí pedagógovia boli členmi i vedúcimi funkcionármi miest-
nych kultúrnych spolkov. Väčšie kultúrne podujatia sa v Levoči naj-
častejšie usporadúvali v hoteli Tatra, v budove Katolíckeho kruhu
a v aule Československého štátneho reálneho gymnázia Dr. Šrobára.

Spolková činnosť

V sledovanom období existovalo viacero druhov spolkov. Pribudli
najmä české spolky, napr. Sokol, Masarykova liga proti TBC i ďalšie.
Mnohé spolky boli aktívne i v kultúre a osvete, hoci ich zameranie bolo
odlišné, napr. telovýchovné jednoty Sokol a Orol (hrali i divadlo),
Okresná hasičská jednota č. 48, humanitárne spolky ČsČK (mal kine-
matografickú licenciu, názov kina – Kino ČsČK), Masarykova letecká
liga, Masarykova liga proti TBC, Okresná starostlivosť o mládež atď.
Spolky boli v zákonodarstve Československej republiky len jednou
formou spolčovania.3 V sledovanom období sa delili na:4 1. náboženské;
2. dobročinné; 3. vzájomne podporujúce a pohrebné; 4. poľnohospo-
dárske; 5. pre obchod a priemysel všetkého druhu; 6. muzeálne, vedecké,
umelecké a okrášľovacie; 7. spoločenské – čítacie, zábavné, divadelné,
spevácke a hudobné; 8. telocvičné; 9. športové; 10. hasičské; 11. sta-
vovské a odborové organizácie; 12. stavovské a odborové organizácie
robotnícke. Kultúrno-spoločenskú činnosť vyvíjali najmä spolky skupín
č. 1, 6 a 7, ale do tejto činnosti sa zapájali i dobročinné, telocvičné,
hasičské i stavovské a odborové spolky a organizácie.

Každý spolok, aby mohol existovať, musel mať schválené stanovy
(schvaľovalo ich Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska,
neskoršie Ministerstvo vnútra a Krajinský úrad), svoje predstavenstvo

3 Vtedajšie zákonodarstvo umožňovalo tieto formy spolčovania: 1. spolky; 2.
osvetové zbory; 3. súkromné zárobkové združenia; spoločnosti verejné, ob-
chodné, komanditné, účastinné; družstvá, viničné obce, živnostenské spolo-
čenstvá, záložne; spoločnosti poisťovacie, vodné, pasienkové; spoločnosti s ru-
čením obmedzeným; 4. sporiteľne; 5. spoločnosti náboženské. Pozri: Černo,
Ľ. – Sýkora, Č.: Spolčovanie a zhromažďovanie na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. Martin 1928.

4 Bližšie pozri: Štátny okresný archív (ŠOKA) Levoča, Okresný úrad v Levoči
(OÚ-L), katastre spolkov.
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(výbor) – tvorili ho predseda, podpredseda, jednateľ (tajomník), po-
kladník, zapisovateľ a riadni členovia výboru, cieľ a účel činnosti
a prostriedky, ktorými zabezpečoval svoju činnosť. Pri príprave
konkrétneho podujatia boli povinní členovia spolku žiadať o jeho
povolenie príslušné oddelenie Okresného úradu v Levoči. Stávalo sa,
že keď žiadajúci členovia spolku neboli československými štátny-
mi príslušníkmi, povolenie nedostali. Niektoré spolky tiež každoročne
žiadali o finančnú podporu okresný úrad, pričom nie vždy im bolo
vyhovené a dostali väčšinou len polovičnú sumu z tej, o akú žiadali.

V prvých rokoch ČSR sa kládol dôraz na osvetovú činnosť. Uspo-
radúvali sa náučné kurzy, najmä kurzy slovenského jazyka (v Levoči
ich viedla Dr. Jozefa Holúbková), a zakladali sa mestské a obecné kniž-
nice. Tu sa angažovala hlavne Štefánikova (Slovenská) beseda, ktorá
v priebehu roku 1920 splynula s miestnym odborom Matice slovenskej
(MO MS) a telovýchovná jednota Sokol, ktoré suplovali i okresný
osvetový zbor, ktorý svoju činnosť rozvinul až v neskoršom období.
Prvá správa o kultúrno-osvetových aktivitách spolkov z Levoče po
prevrate roku 1918 bola publikovaná v novinách Tatry, č. 2 z 15. 2.1919,
a to o Besede, ktorá mala 22. 2. 1919 usporiadať veľkú tanečnú zábavu,
na ktorej mala hrať vojenská hudba z Košíc, no nakoniec sa toto po-
dujatie neuskutočnilo. Dňa 2. 3.1919 usporiadala miestna vojenská
posádka tanečnú zábavu s finančným ziskom 1 080 Kč, ktorý bol
venovaný pre mestskú knižnicu Slovenskej besedy.5 Dňa 23.3.1919
sa uskutočnil v mestskom hoteli koncert huslistu Jaroslava Kociana,
ktorý mal veľký úspech. Spievala pani Šikolová, na klavíri hral p. Ličár.
Na podujatí bolo asi 100 divákov.6

Spolky spolupracovali i so štátnymi orgánmi. Rozvoj knižníc mal
na starosti referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratisla-
ve. V roku 1919 existovala už v Levoči verejná mestská knižnica, ktorú
spravovala miestna pobočka Sokola a MO MS. Knižnica obsahovala
140 zväzkov a mesto ju podporilo v roku 1923 sumou 10 000 Kč.7

V priebehu 20. rokov a potom v rokoch tridsiatych sa spolková
základňa dobudovala. Medzi najvýznamnejšie kultúrne spolky v Levo-
či patrili: Okresný osvetový zbor, pobočka Živeny, pobočka telový-
chovnej jednoty Sokol, Deutscher Kulturverband (Nemecký kultúrny
zväz), MO MS, Spišský dejepisný spolok, Katolícky kruh, Spevokol,

80. zbor Slovenskej ligy, pobočka Okresnej starostlivosti o mládež,
pobočka ČsČK, Levočský mužský spevácky spolok, pobočka telo-
výchovnej jednoty Orol, odbor Klubu československých turistov,
pobočka Karpathenverein (Karpatský spolok), Kasíno, Hasičská okres-
ná jednota č. 48, Robotnícka beseda, pobočka Masarykovej leteckej
ligy. V Levoči boli aktívne aj vojenské spolky, väčšinou české, ako
pobočka Jednoty čs. obce legionárskej, pobočka Zväzu čs. dôstojníctva,
pobočka Zväzu čs. rotmajstrov. Nemožno nespomenúť vojenskú hudbu
(orchester) miestnej vojenskej posádky pod názvom Hudba pešieho
pluku č. 37, ktorá nechýbala snáď ani na jednej významnejšej kultúrno-
spoločenskej akcii v meste v 20. a najmä v 30. rokoch. Spolky mali aj
Židia, ako židovský ženský spolok Wizó či Chevra Kadischa. O čistotu
v meste sa staral spolok s názvom Mesto okrášľujúci a všeobecný
spolok pre ochranu zvierat a prírody (skrátene Okrášľujúci spolok).

Nie je možné spomenúť všetky kultúrno-spoločenské podujatia
levočských spolkov v medzivojnovom období, či už z hľadiska rozsahu
tejto štúdie a aj preto, že sa mnohé údaje nezachovali. Dnes poznáme
len torzo z kultúrno-spoločenských podujatí v Levoči v sledovanom
období – to, čo sa zachovalo vo fondoch Štátneho okresného archívu
v Levoči (najmä fond Okresný úrad v Levoči 1923 – 1945) a články
v regionálnej i celoslovenskej tlači. Pre ilustráciu uvedieme aktivity
kultúrno-osvetových spolkov z Levoče v prvom polroku 1937:
– 16.1. – židovská telocvičná jednota Makabi predviedla hudobnú

akadémiu v Spišskom Podhradí;
– január – jazz band vojenskej hudby pplk. 37 hral na učiteľskom

plese v Redute v Spišskej Novej Vsi, vstupné bolo 10 Kč, zisk
z plesu bol určený pre učiteľské siroty;8

– január – Živena usporiadala 1. reprezentačný ples v hoteli Tatra.
Výzdobu miestnosti mala na starosti prof. Blažena Królová, hrala
hudba pplk. 37;

– január – valné zhromaždenie Sokola v hoteli Tatra za účasti 65
členov, program: uctenie pamiatky V. Šebora, činnosť v roku 1936
– cvičebná, branná (strelecký výcvik), vzdelávacia – spolu 181
podujatí, prejavy a prednášky – 169, akadémie a besiedky – 5,
výstava – 1, prednášky v ideovej škole – 4, vzdelávací kurz – 4
prednášky, praktická vychádzka – 1. Knižnica spolku – 219 zv.,
sokolská literatúra – 275 zv., notový archív – 69 klavírnych sprie-
vodov, 90 časopisov, hodnota knižnice – 5 000 Kč. Funkcionári:

5 Tatry, 15.3.1919, roč. I., č. 6, s. 8.
6 Tamže, s. 7.
7 Viď ako poznámka č. 1. 8 Spišské hlasy, 16.1.1937, roč. IV, č. 3, s. 3.
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starosta – A. Bednarík, prvý zástupca starostu – F. Wolf, druhý
zastupca starostu – prof. V. Faměra, náčelník – Al. Cvek, vzdelá-
vateľ – Dr. Č. Vránek. Majetok spolku bol asi 23000 Kč.9

– 30.1. – valné zhromaždenie Živeny, predsedníčkou bola Gabriela
Bohušová;

– 3.2. – valné zhromaždenie odboru Masarykovej ligy proti TBC,
činnosť v roku 1936: liečebný ústav navštívilo 220 osôb, počet
návštev – 523, počet lekárskych vyšetrení – 355, počet ordinačných
hodín – 214, ožarovanie horským slnkom – 780 ľudí. Predsedom
spolku bol Dr. Eugen Bohuš, okresný náčelník;

– 6.2. – Sokol usporiadal IX. Sokolsko-legionárske šibrinky – tradičný
maškarný ples, účinkovala hudba pplk. 37;10

– 4.3. – valné zhromaždenie MO MS – v roku 1936 zorganizovali
matičný večer a výstavu obrazov G. Mallého;

– 7.3. – oslava narodenín prezidenta T. G. Masaryka – organizoval ju
Okresný osvetový zbor pod záštitou mesta. Program: večerný
pochod hudby Odborového združenia čs. hudobníkov, slávnostný
koncert v hoteli Tatra – spieval Spevokol, dirigoval V. Faměra, hra-
la hudba pplk.37, dirigoval R. Skládal. Sólisti: pplk. Jozef Krejčí zo
Sp. Novej Vsi spieval áriu Jakobín od Dvořáka, slovenské národné
piesne Keď sa Slovák, Už som pochodil, Anička Ovšonková s L.
Kuckom spievali duet z Predanej nevesty, ďalej zaznel spev muž-
ského zboru za doprovodu klavíra, hral ppor. Dr. M. Vavřík, ďalej
70-členný zbor Spevokolu predniesol Zdravíme Teba od Schnei-
dera-Trnavského, ďalší sólový spev – Maria Soukupová, potom
hudba pplk. 37 zahrala Môj domov od Dvořáka a na záver štátnu
hymnu. Slávnostnú prednášku o T. G. Masarykovi mal prof. V.
Faměra;11

– 7.3. – Okresný osvetový zbor z Levoče usporiadal v deň narodenín
prezidenta Masaryka v 8 obciach prednášku na tému Mobilizá-
cia mravných síl našich dedín. Prednášali: riaditeľ F. Wolf v Iliašov-
ciach, prof. F. Król v Sp. Štvrtku, odb. učiteľ J. Stolina v Beha-
rovciach, odb. učiteľ J. Sámel v Bijacovciach, odb. učiteľ Hrabovec
v Nemešanoch, odb. učiteľ Neubauer v Dravciach, učiteľ Lipták
v Domaňovciach a Gombár v Sp. Hrhove;12

– 9.3. – výborová schôdza ČsČK – odzneli referáty o pracovnom
zjazde v St. Smokovci (V. Faměra a Dr. Rožnyai), činnosť spolku bola
rozdelená do troch odborov – finančného, kinového a sociálne-
zdravotného. Cieľom spolku v tomto období bola výchova obča-
nov k pohotovosti a rozšíriť štáb dobrovoľných sestier a sama-
ritánov;

– 14.3. – pobočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti mala valné
zhromaždenie v kine ČsČK. Prednášal prof. Karas z Košíc o ovo-
cinárstve, používal i diapozitívy. Predsedom tohto spolku bol prof.
V. Boháček, tajomníkom F. Drahuš, počet členov – 55;

– 15.3. – valné zhromaždenie Spevokolu, mal 72 členov (37 žien a 35
mužov), dirigentom bol prof. V. Faměra, zbormajster prof. E. Nade-
mlýnsky bol vymenovaný za čestného člena;13

– 21.3. – Živena usporiadala prednášky po okolitých obciach na té-
mu Kultúrne a sociálno-zdravotné otázky. Prednášali: Alžbeta
Páczayová, Soňa Jelínková a Mária Biacovská v Dravciach, Maria
Boháčková, Anna Stolinová a Elena Štefaníková v Uloži. Členky
tohto spolku tiež založili dňa 14.3. pobočku Živeny v Sp. Hrhove,
kde prednášala prof. B. Šeborová o výžive a ošetrovaní detí;14

– marec – Okresná starostlivosť o mládež: S 287 členmi patril spolok
medzi najväčšie. Spolupracoval so všetkými humanitnými spolkami
v okrese. Činnosť bola rozdelená do 8 odborov – rodinnej sta-
rostlivosti, dorastový, finančný, trestného súdnictva, stravovací,
ošacovací a pre poradňu matiek a detí. V obvode mal zriadený
48-členný zbor dozorných dôverníkov a pomocou nich robil ochran-
ný dozor a evidenciu detí. V roku 1936 mal ochranný dozor nad
335 nemanželskými deťmi, usporiadal Deň matiek, Detský deň,
postavil Vianočný strom, ošatil 539 detí v 14 ošacovacích stani-
ciach a v zime zabezpečil stravu pre chudobné deti v počte 353;15

– 21.3. – ČsČK usporiadal mierovú slávnosť: po sprievode mestom
sa uskutočnil kultúrny program pred radnicou, hrala hudba pplk. 37,
úvodný príhovor mal predseda ČsČK ved. notár Kovalčík, starosta
Korchňák vyhlásil trojdenný mier v meste;

– 10.2. až 7.4. – Robotnícka beseda usporiadala pod patronátom
Okresného osvetového zboru v Kasíne cyklus prednášok (vždy vo
štvrtok alebo v piatok večer o 19,30 hod.) na témy: Európa dnes,

09 Spišské hlasy, 30.1.1937, č. 5, s. 6.
10 Spišské hlasy, 6.2.1937, č. 6, s. 5.
11 Spišské hlasy, 13.3.1937, č. 11, s. 1–2.
12 Tamže, s. 4.

13 Spišské hlasy, 20.3.1937, č. 12, s. 2.
14 Spišské hlasy, 27.3.1937, č. 13, s. 3.
15 Tamže, s. 6.
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Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Rusko, Poľsko, Sociálne pois-
tenia, Sociálny význam lekárstva, Petrolej, 20 rokov našej sociálnej
politiky. Prednášali: riaditeľ gymnázia Fr. Špilar, prof. Karol Režný,
prof. Jan Zaic, prof. Fr. Król, lekár Dr. A. Bäder, prof. Fr. Pazúr,
advokát Dr. D. Wildfeuer, učiteľ Š. Weiser, úradník K. Brix a prof.
L. Šimovič;16

– 30.4. – Robotnícka beseda usporiadala pod patronátom Okresného
osvetového zboru o 20. hod. v sále Kasína akadémiu na oslavu
Sviatku práce. Program tvorili najmä spevné čísla a recitácie básní;17

– apríl – Sokol usporiadal tryznu na počesť R. Tyršovej a prof. V.
Šebora. Účinkoval Spevokol, hudobné vystúpenia: prof. A. Čihák
– husle, A. Langer – violoncello, M. Soukupová – klavír a sólový
spev, smútočné prejavy – Dr. Č. Vránek a tajomník Huleš. Uskutoč-
nila sa tiež výstava Šeborových obrazov;18

– 3.5. – hudba pplk.37 sa zúčastnila na smútočných oslavách na
počesť gen. M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi, ktoré tam uspo-
riadal tamojší MO MS;19

– 4.5. – Jednota Čs. obce legionárskej spolu s Okresným osvetovým
zborom a ďalšími miestnymi spolkami za účasti miestnej vojenskej
posádky usporiadala o 19. hod. na pamiatku gen. M. R. Štefánika
verejnú manifestáciu pod heslom „Mobilizácia mravných síl náro-
da na obranu štátu”. Patronát nad podujatím malo mesto, okresný
výbor a veliteľstvo pešieho pluku 37. Zraz spolkov, škôl a občanov
bol na dvore reálneho gymnázia o 18,30 hod;20

– máj – Odbor na ochranu matiek a detí Okresnej starostlivosti
o mládež pripravil kultúrny program na Deň matiek, slávnostnú
prednášku mal prof. J. Zaic;

– máj – Okresný osvetový zbor usporiadal výstavu starého umenia,
zbierky sa mu podarilo získať od J. J. Huleša z konzervatória. Výsta-
va pozostávala z kolekcie leptov a rytín starých anglických a ta-
lianskych majstrov z 18. a 19. storočia, ďalej tam boli japonské a čín-
ske drevoryty zo 16. storočia a vrcholom boli perzské miniatúry zo
16. storočia;21

– 28.5. – Okresný osvetový zbor so všetkými spolkami, pod patroná-
tom mesta a za účasti miestnej vojenskej posádky usporiadali
slávnosť na počesť narodenín prezidenta Beneša s týmto progra-
mom: o 9 hod. – slávnostné bohoslužby, o 17.–18. hod. – prome-
nádny koncert hudby pplk. 37, dirigoval R. Skládal, o 20. hod. vo
veľkej sále hotela Tatra slávnostný kultúrny program: 1. B. Smeta-
na: Slávnostná predohra – hrala hudba peš. pl. 37, 2. Slávnostný
príhovor prof. Františka Króla, 3. A. Dvořák: 2. veta zo symfónie Z
nového sveta – hrala hudba pplk. 37, dir. R. Skládal, 4. A. Dvořák:
Slávnostný spev – spieval zmiešaný zbor Spevokolu so sprievodom
orchestra hudby pplk. 37, dirigoval riad. prof. V. Faměra, 5. Štátna
hymna – hudba pplk. 37, dirigoval R. Skládal;22

– 26.6. a 1.7. – jednota Sokol, jednota Čs. obce legionárskej a Okres-
ný osvetový zbor usporiadali kultúrnu slávnosť na počesť bitky pri
Zborove – zahrali divadelné predstavenie „Za ten slobodný štát”,
účinkovala hudba pplk. 37.23

Školstvo

Stredoškolskí profesori a učitelia meštianskych a ľudových škôl sa
aktívne zapájali nielen do školského vyučovacieho procesu, ale boli
aktívni i vo verejnom živote ako členovia miestnych spolkov, mestské-
ho zastupiteľstva či iných verejno-spoločenských inštitúcií. Úlohu
českých pedagógov sme načrtli vyššie a ich poslanie vyplývalo zo
vtedajšej spoločensko-politickej situácie v štáte. Jednoznačne boli
hlavným prínosom v kultúrno-osvetovej práci mesta. No neboli to iba
Česi – bez slovenských, ale i nemeckých pedagógov by určite tú ťažkú
úlohu – pozdvihnúť kultúrno-spoločenský život i celkovo kultúru na
vyššiu úroveň – nedokázali. Spomeňme aspoň niektorých význam-
ných pedagógov, ktorí dobrovoľne vykonali v kultúrno-osvetovej
oblasti mnoho práce: Vojtech Faměra (založil Spevokol), Karol Marek
(zomrel už roku 1925), Otakar Formánek, Dr. L. N. Zvěřina, Josef Pa-
řízek, K. Pittl (stál pri zrode miestneho Sokola), Dr. Čestmír Vránek,
Václav Boháček, Viliam Šebor, Štefan Černo, František Król, Jan Zaic,
Alexander Drobný, Jozef Krššák, Ján Stolina, František Wolf, Štefan
Korchňák, Andrej Ištók a ďalší.

16 ŠOKA Levoča, OÚ-L, 2 351/38 adm.
17 Tamže, 7 342/37 adm.
18 Spišské hlasy, 1.5.1937, č. 17–18, s. 2.
19 Spišské hlasy, 8.5.1937, č. 19, s. 2.
20 ŠOKA Levoča, OÚ-L, 6 910/37 adm.
21 Spišské hlasy, 29.5.1937, č. 22, s. 4.

22 ŠOKA Levoča, OÚ-L, 8 738/37 adm.
23 Spišské hlasy, 3.7.1937, č. 27, s. 4.
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Všetky levočské školy sa zapájali do kultúrno-spoločenského živo-
ta, no najaktívnejšie bolo Československé štátne reálne gymnázium
Dr. Šrobára, čo súviselo s kvalitným, erudovaným a oduševneným pro-
fesorským zborom. Ale aj ďalšie školy sa zapájali do kultúrno-osve-
tového života, napr. nemecké reálne gymnázium, štátna meštianska
škola, židovská ľudová škola, rímskokatolícka mestská chlapčenská ľu-
dová škola či rímskokatolícka dievčenská ľudová a meštianska škola.

Aby sme si urobili predstavu o kultúrno-spoločenskej a osvetovej
práci pedagógov, ukážeme mimoškolskú činnosť profesorského zboru
Československého reálneho gymnázia Dr. Šrobára v školskom roku
1928/29:24

– prednášky: V. Boháček – 15 zemepisných a prírodopisných predná-
šok; V. Merta – 2x o ľudovýchove a knihovníctve, o Bergsonovej
filozofii, o novej psychológii (eidetike), o Masarykovej filozofii
a o A. Dvořákovi; Š. Černo – o Rumunsku; J. Plojhar – o Juhoslávii;
J. Pařízek – o 28. októbri 1918; K. Sochor – o Dobrovskom, o Bot-
tovi a o slovenských ľudových obyčajoch; F. Váňa – o sporivosti.

– ďalšia osvetová činnosť: V. Boháček – založil Levočský Spevokol,
viedol odbor Klubu čs. turistov; J. Pařízek – viedol lyžiarov v škole;
E. Loubal – bol vzdelávateľom Sokola; J. Plojhar – bol náčelníkom
Sokola; Č. Vránek – režíroval divadlo a spolu s J. Pařízkom viedol
bábkové divadlo v gymnáziu.
Z uvedeného prehľadu jednoznačne vyplýva, že nositeľom kultúrno-

osvetových snažení a celkového kultúrneho života boli v medzivoj-
novom období v prevažnej miere levočskí pedagógovia.

Charakter a podoba osláv Dňa Slobody

Uviedli sme, že najvýznamnejším kultúrno-spoločenským poduja-
tím bola oslava štátneho sviatku vzniku československého štátu dňa
28. októbra, ktorý sa oslavoval ako Deň Slobody. V roku 1931 oslavu
usporiadal Okresný osvetový zbor pod patronátom mesta Levoča za
spoluúčasti ďalších spolkov a škôl a miestnej vojenskej posádky.
Priebeh osláv bol nasledujúci:25

– sobota 24.10.1931: o 20,30 hod. bol premietnutý letecký veľkofilm
„Sedem orlov”, po ňom nasledovala veselohra. V prestávkach hrala
hudba pplk. 37. Zisk z predstavení bol určený pre fond na posta-
venie pomníka padlým letcom.

– nedeľa 25.10.1931: o 11. hod. dopoludnia v mestskom hoteli Tatra
bola prednáška prof. Dr. Č. Vráneka „Účasť Sokolstva v príprave
domáceho i zahraničného odboja”.

– utorok 27.10.1931: o 16. hod. – slávnostné bábkové predstavenie
v čs. reálnom gymnáziu; o 18. hod. – lampiónový sprievod miestnej
vojenskej posádky a hasičov. Mesto bolo slávnostne osvetlené;
o 20,30. hod. bola slávnostná akadémia v mestskom divadle. Jej
program:

01. B. Smetana: Predohra k opere Prodaná nevěsta – zahrala hudba
pplk. 37;

02. Slávnostný príhovor – prof. Jan Zaic;
03. Štátna hymna – hudba pplk. 37;
04. L. Basler: Zmes z národných piesní – zahralo sláčikové kvarteto

v zložení A. Czipper, Vrábeľ, F. Šrom a E. Chytil;
05. Z. Fibich: Štedrý večer. Melodráma na slová K. J. Erbena – recitoval

por. K. Balta so sprievodom orchestra hudby pplk. 37;
06. Báseň k 28.októbru – recitovala Ľ. Báťková;
07. F. Liszt: Uhorská rapsódia č. 2 – na klavíri hrala E. Vráneková;
08. K. Pospíšil: Menuet – tanec 8 žiačok št. meštianskej školy – nacvi-

čila ho M. Dobromyslová;
09. W. A. Mozart: Quatuor 8 – hralo sláčikové kvarteto v zložení A.

Czipper, Vrábeľ, F. Šrom a E. Chytil;
10. Skladby a/ Transleuter: Čo kvety snívajú, b/ F. Blou: Šepot kvetín

– zahrala hudba pplk. 37;
11. Fučík: Boži bojovníci – hrala hudba pplk. 37, dirigoval R. Skládal.
– streda 28.10.1931: o 6,30. hod. – slávnostný budíček hudby pplk.

37; o 9. hod. – slávnostné bohoslužby vo všetkých kostoloch; o 11.
hod. – prehliadka a defilé miestnej vojenskej posádky, slávnostný
prejav mal z balkóna župného domu škpt. M. Klíma; o 14,30. hod.
– hasičsko-samaritánske cvičenie na Hlavnom námestí gen. M. R.
Štefánika; o 15. až 16. hod. – promenádny koncert hudby pplk. 37;
o 19. hod. – slávnostná besiedka meštianskej a ľudovej školy.

– štvrtok 29.10.1931: o 20. hod. – opakovanie slávnostnej akadémie
v mestskom divadle z príležitosti Martinskej deklarácie.

Iné kultúrno-spoločenské podujatia

Kultúrno-spoločenský život medzivojnovej Levoče však nevytvá-
rali len miestne spolky a školy. Hoci ich činnosť predstavovala tú

24 Spracované podľa: 11.výročná správa Čs. štátneho reálneho gymnázia dr. V.
Šrobára v Levoči za šk. r. 1928/29. Levoča 1929.

25 ŠOKA Levoča, OÚ-L, 13 167/31 adm.
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hlavnú časť celého kultúrneho diania, lebo zasahovala takmer do
všetkých oblastí kultúry, predsa na vytváraní kultúry a na dvíhaní
a pestovaní kultúrno-osvetového povedomia sa podieľali i jednotliv-
ci a inštitúcie, ktoré pochádzali z iných regiónov Slovenska, prípadne
zo zahraničia. Uvedieme príklady na takéto aktivity v 30. rokoch.

Majiteľ medzinárodného koncertného riaditeľstva v Brne František
Mosor usporiadal v mestskom divadle a v hoteli Tatra v dňoch od
1.5.1931 do 27.5.1931 6 divadelných predstavení v nemčine. Boli to
väčšinou operety a jedna veselohra.26 Stredoslovenské divadlo v Trnave
usporiadalo v máji 1937 umelecký zájazd do Levoče, v rámci ktorého
zahrali v Levoči 4 divadelné predstavenia: 3. mája – opereta Stratená
varta, 4. mája – revuálna opereta Podaj šťastiu ruku, 5. mája – komédia
Maturita a 6. mája vojenská opereta Odtrúbené. Táto posledná opere-
ta musela byť scenzurovaná, pretože kritizovala vtedajšie politické ve-
denie Nemecka (Hitlera a spol.). Všetky predstavenia sa hrali v mest-
skom hoteli.27 Ďalším podujatím boli kurzy tanca, ktoré viedol diplo-
movaný učiteľ tanca Max Schmahl. Kurzy sa uskutočnili od 20.10.1934
do 31.12.1934, potom od 11.9.1935 do 30.11.1935 a ďalší od 1.8.1936
do 31.11.1936. Poplatok na osobu za kurz bol 60 Kč, výučba prebiehala
oddelene – pre deti do 15 rokov a ostatných nad 15 rokov.28

Záver

Podľa uvedeného náčrtu kultúrneho a osvetového života v Levo-
či v rokoch existencie prvej ČSR je zrejmé, že v úvode citovaný autor
nemal úplnú pravdu, keď písal o stagnujúcom upadávajúcom a živo-
riacom spoločenskom a kultúrnom živote v Levoči v 30. rokoch. Práve
naopak – medzivojnová Levoča žila čulým kultúrno-spoločenským
životom a keď sa aj vyskytli problémy a nezáujem o kultúrno-osveto-
vú prácu, tieto čiastočné a parciálne problémy a nedostatky nemohli
zatlačiť do úzadia nadšenie a elán vtedajších pedagógov, kňazov
a ďalších predstaviteľov inteligencie, ktorí sa snažili prispieť k budova-
niu zmysluplnejšieho života. A v tomto zohrali ich kultúrno-osvetové
aktivity významnú rolu a preto majú v histórii mesta Levoče trvalé
miesto.

Príloha č.1

Zoznam kultúrnych spolkov v Levoči v rokoch 1919–193829

26 ŠOKA Levoča, OÚ-L, 4 929/31 adm.
27 Tamže, 6 800/37 adm.
28 Tamže, 14 280/37 adm.

29 Podľa: ŠOKA Levoča, OÚ-L, katastre spolkov. Zoznam nie je úplný, niektoré
spolky chýbajú.

30 Funkcionári, teda predseda, podpredseda a tajomník, sú uvádzaní od roku 1930.

Názov Tajomník Zánik
Dátum

schválenia
stanov

Cieľ a účel Predseda30 Podpred-
seda

Deutscher
Kultur -
verband

Povznesenie
občianskeho
života
a kultúry

Aurel
Latzko,
Gustav
Berg,
Juraj
Wagner

Dr. František
Holczák,
Juraj
Wagner,
Edmund
Buchala,
Gustav
Berg

Dr. Leopold
Brixel,
Mária
Schönová,
E. Buchalla,
Edmund
Gretzmecher

Rozpustený
podľa nar.
SNR č.51
Zb. zo dňa
25.5.1945,
č. 4552

Mesto
okrášľujúci
a všeobecný
spolok pre
ochranu
zvierat
a prírody

Nové
stanovy -
30.6.1928

Udržanie
mesta
Levoče
v starohisto-
rickom ráze,
ochrana
prírody
a okolia

Josef
Chládek

Eugen
Scholtz

Alexander
Drobný

Povereníctvo
vnútra,
zn.II/2-262 -
1951 zo dňa
3.8.1951

1923

Rok
zalo-
ženia

1911

Miestny
odbor
Matice
slovenskej

1919 5.2.1920,
nové
stanovy
- 4.3.1932

Napomáhať
Matici
slovenskej
v jej
vznešených
úlohách,
pracovať
v jej
ľudovýchov-
ných
a vedeckých
intenciách

Alexander
Drobný,
Václav
Imrich,
Ján Stolina,
Karol Andel

Štefan
Korchňak,
Ján Harmata,
Miroslava
Dobromyslová,
Alexander
Drobný

Neitus
Klein,
Martin
Gregor,
Jozef
Šefčík,
Rudolf
Lipták,
Kornel
Buchanec

Spišský
dejepisný
spolok

1883 Nové
stanovy-
27.9.1924

Zhromažďo-
vanie
všetkých
poznatkov
z vedy,
písomníctva,
umenia a
verejného
života zo
Spišskej župy

Tibor
Máriáši,
Dr. Gustáv
Csáki,

Gustav
Görgey

Dr. Jozef
Hajnóci,
Matúš
Pajdušák,
Elemír
Köszeghy

Rozpustený
ex lege
podľa nar.
SNR č. 51
Zb. zo dňa
25.5.1945
č. ONV
5898/1945
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Názov Tajomník Zánik
Dátum

schválenia
stanov

Cieľ a účel Predseda30 Podpred-
seda

Rok
zalo-
ženia

Jednota
proletárskej
telovýchovy

1926 14.1.1927 Pestovať
telocvik,
šport,
skauting,
cyklistiku
a turistiku

Štefan Stanko,
Ján Fuchs,
Štefan Ištok,
Michal Ondruš,
Ondrej Bendik,
Ján Jeseňák,
Štefan
Kedžuch

Štefan
Servačík(?),
Vojtech
Lukošík,
Štefan Chmel,
Štefan
Kedžuch,
Jozef Gaján,
Ľudevít
Boroš,
František
Hanisko

Oskar
Hanisko,
Ján
Galičinský,
Michal Ondruš,
Teodor
Hanisko,
Ján Jeseňák,
Jozef
Wachsberger,
Teodor
Hanisko

Rozpustený
na základe
nar. vlády
Slovenskej
krajiny
zo dňa
5.12.1938
č. 70

Makabi -
telocvičný
a športový
spolok

1934 21.11.1935 Posilniť
telesnú
zdatnosť
židovstva
a povzniesť
jeho
mravnú
úroveň

Dr. Julius
Munk (?)

Albín
Berger

Benjamin
Borustein

Rozpustený
na základe
nar. vlády
Slovenskej
krajiny
zo dňa
5.12.1938
č.70

Odbor
Klubu
čs. turistov

1923 25.10.1923,
nové
stanovy -
28.11.1932

Podporova-
nie snáh
turistov
a cestovania

Prof. Václav
Boháček

Alexander
Drobný,
Bohuslav
Souček,
Karol
Kovalčík,
Anton
Bednařík

Jan Huleš,
Karol
Kovalčík,
Dr. Vladimír
Kozák,
Ing. Rudolf
Straka,
Jozef Horák

Zlúčený do
Sokolskej
jednoty
výnosom
Povereníctva
vnútra
zo dňa
20.7.1950

Levočský
občiansky
strelecký
spolok

1887 Nové
stanovy -
31.8.1925

Cvičenie
streľby a
povznesenie
spolkového
života

Ladislav
Hahni,
Ján Harmata,
Dr. Otto
Kolář

Dr. Móric
Fried,
Martin
Schäffer,
Vojtech
Spengel,
prof. Vojtech
Faměra

Štefan
Korchňak,
Jindřich
Kouřil

Zanikol
výnosom
ministerstva
vnútra
zo dňa
28.4.1942
č. 21-41/2-
1942

Športový
klub

1933 12.3.1934 Pestovanie
a podpora
športu,
rozširovanie
športových
časopisov

Václav
Velebný,
Dr. Otto
Kolář,
Dr. František
Sobota (?),
Andrej Dažď

Osvald
Krátký,
Dr. Gejza
Szende,
Jozef Pánek,
Ferdinand
Zácha,
Julius
Szabó

Antonín
Dobrovolný,
Karol
Báthory,
Jozef
Bartoš,
Jozef
Beňa

Zrušený
výnosom
Povereníctva
vnútra zo dňa
20.7.1950

Názov T a j o m n í k Z á n i k
D á t u m

schválenia
s t a n o v

Cie¾ a úèel Predseda30 Podpred-
seda

Rok
zalo-
• e n i a

80.zbor
Slovenskej
ligy

1925 7.6.1927 Podporovať
rozvoj
národnej
výchovy,
školskej
i mimoškol-
skej na území
národne
ohrozenom

Ignác
Lihosith,
Imrich
Václav,
Ondrej
Dážď,
Ján
Stolina

Alexander
Drobný,
Ondrej Dážď,
Kornel
Buchanec,
František
Wolf,
Jozef
Soukup

Kornel
Buchanec,
Alexander
Drobný,
Imrich
Václav,
Ján Sámel,
Ondrej
Mihályfi

Uznesením
Zboru
poverenní-
kov zo dňa
23.7.1948,
č. 21 556/48
bol zlúčený
s Maticou
slovenskou

Živena 1921 21.2.1921,
nové
stanovy -
19.1.1932

Prispieť
k národnému,
duchovnému
a hmotnému
zveľadeniu
Slovenska

Rozpustený
asi r. 1948

Štefan
Korchňak,
Mária
Drobná,
Anna
Stolinová

Elena
Okályiová,
Antónia
Drobná

Ľudmila
Baťková,
Gabriela
Bohušová

Wizó -
•idovský
•enský
spolok

1933 25.7.1934 Sústredenie
žien
a dievok
za účelom
šírenia
židovskej
uvedomelej
národnej
myšlienky

Helena
Földiová

Margita
Höflichová

Margita
Tauneubau-
mová

Rozpustený
výnosom
Ministerstva
vnútra
v Bratislave
zo dňa
20.11.1940,
č. 179288/
IIIc - 1940

Miestna
odbočka
Odborového
združenia
hudobníkov
v ČSR

1934 Ján SuchýŠtefan Hric,
Rudolf
Polanek,
Michal
Lénart

Ján Fuchs,
Rudolf
Polanek

Hájiť
kultúrne,
hospodárske
a sociálne
záujmy
svojich
členov

Zanikol
výnosom
ministerstva
vnútra zo dňa
20.12.1941,
č. 104 540/
II-4/1941

Telocvičná
jednota
Sokol

1919 9.4.1923,
zmenené
3.5.1935

Zveľaďovať
mravné
a telesné
sily čs. ľudu
v duchu
Tyrša
a Fügnera

Dr. Gejza
Okályi,
Anton
Bednařík

Anton
Bednařík,
František
Wolf,
Felix Jelinek,
Vojtech
Faměra

Rozpustený
na základe
nar. vlády
Slovenskej
krajiny zo dňa
5.12.1938
č. 70

Jan Huleš

Jednota
Českoslo-
venského
Orla

1925 Pestovať
výchovou du-
ševné schop-
nosti a telesné
sily mládeže
a dospelých
členov

Jozef Krššák Rozpustený
na základe
nar. vlády
Slovenskej
krajiny zo dňa
5.12.1938
č.70

Ignác
Lihosith,
Ladislav
Stečík,
Štefan
Knoll

Jozef
Lankota,
Štefan
Korchňak,
Alexander
Drobný
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Názov Tajomník Zánik
Dátum

schválenia
stanov

Cieľ a účel Predseda30 Podpred-
seda

Rok
zalo-
ženia

Robotnícka
beseda

1934 8.11.1935 Organizovanie
a podpora
ľudovej
osvety

Bohuslav
Souček,
Ján Sacher

Fr. Vigoda,
Bohuš Mach,
Michal Peták,
Dr. Abraham
Bäder

František
Drahuš,
Bohuš Mach,
František
Pazúr

Roku 1946,
č. 18/1-1946

Masarykova
letecká liga

1926 3.7.1926 Organizovať
sily občianstva
ku práci
pre pokrok
v letectve

Karel Mareš,
Felix Jelinek

Alexander
Drobný,
Felix Jelinek,
Dr. Čestmír
Vránek

Jozef
Reimann,
Ferdinand
Zácha

Dňa
2.4.1938,
č. 4 521/38

Šachový
klub

1928 4.6.1929 Pestovať
a rozširovať
šachovú
hru

Prof. Franti-
šek Veselý,
Adam Liščák,
Ján Šoltés

Adam Liščák,
Leopold
Marek,
Adolf Achácz,
Ján Plakinger,
Pavel Schul-
denfrieger,
Václav
Padevět

A. Hajdúk,
Adolf Achácz,
Leopold
Marek,
Juraj
Novotný,
Dezider
Wildfeuer,
Jozef Pišný

23.11.1945

Spolok
opatrujúci
rímskoka-
tolícky
cintorín

Udržiavanie
r.k. cintorína
v dobrom
stave a v
tomto ohľade
podávať návrhy
mestskej rade

Viliam
Kottler

Štefan
Hirschner,
Štefan
Molčan,
Štefan
Ištok,

Alexander
Drobný

Kasino 1924 1925 Pestovanie
spoločen-
ského
života
v kultúrnom
smere

Dr. Vojtech
Ujfalussy,
Juraj
Wagner

Viliam
Šimko,
Eugen
Scholtz

Karol
Krausz

Rozpustený
ex lege
podľa nar.
SNR zo dňa
25.5.1945

Bar Kochba
- židovský
kultúrny
spolok

1927 30.6.1928 Rozširovanie
židovskej
literatúry
a umenia
u židovskej
mládeže

Ing. Ladislav
Fried

Aladár
Czipper (?)

Alexander
Herskovits

Roku 1933

Karpathen-
verein

1922 Pestovanie
turistiky,
starostlivosť
o turistov,
turistické cha-
ty, turistické
cesty

Elemír
Köszeghy

Gustav
Berg

Jozef
Krahulík

Rozpustený
ex lege
podľa
nar. SNR
zo dňa
25.5.1945

1928

Názov Tajomník Zánik
Dátum

schválenia
stanov

Cieľ a účel Predseda30 Podpred-
seda

Rok
zalo-
ženia

Futbalový
klub

1935 2.12.1936 Pestovanie
športových
a telovýchov-
ných cvičení

Izidor
Färber

Jozef Kacej Vojtech
Fehér

Roku 1937
č. 6 119/37

Hasičská
okresná
jednota
č. 48

1925 29.11.1926 Zdokonaľovať
a rozširovať
myšlienku
hasičstva,
dozor nad
správnym
vykonávaním
zákonov
a nariadení
a vybavovanie
žiadostí hasič-
ských zborov

Dr. Václav
Batěk,
Emanuel
Megyes

Karol Kraus Elemír Bujna Podľa výnosu
ministerstva
vnútra zo dňa
22.2.1951
a valného
zhromaždenia
zo dňa 4. 5.
1952 sa zme-
nil na Miestnu
jednotu čes-
koslovenského
hasičstva

Jednota
čs. obce
legionárskej

1922 Zanikol
výnosom
ministerstva
vnútra zo dňa
21.3.1941,
č. 20 588/II-
4/1941

Josef
Bílek,
Ferdinand
Zácha,
Václav
Záhora
Jozef
Heimschild

Karel
Karel,
Ondrej
Dažď,
Václav
Velebný,
Václav
Drbohlav

Rudolf
Gaksch,
František
Veselý,
Václav
Velebný,
Ondrej
Dažď

Prispievať k
zabezpečeniu
a obrane
ČSR a k jej
vybudova-
niu v duchu
národnom
a demokra-
tickom

Odbočka
Zväzu čs.
dôstojníctva

16.4.1929 Pestovanie
ducha
jednoty,
bratstva
a demokra-
tizmu

Jozef
Palacký,
Václav
Velebný,
Josef
Pánek,
Vojtěch
Hajda

Otakar
Anděl,
Felix
Jelinek,
Eugen
Bohuš,
Josef
Kořínek

Bohumír
Klíma,
Antonín
Kučera,
František
Schotzko,
Cyril
Bartošek,
František
Schachel

Rozpustený
nariadením
slovenskej
vlády zo dňa
16.3.1939
č. 11

Odbočka
Zväzu čs.
rotmajstrov

1920 23.11.1927 Hájiť
hospodárske
a sociálne
záujmy
svojich
členov

Fr. Purmann,
Ferdinand
Zácha, Rudolf
Skládal,
Jaroslav
Molhanec,
Václav Polák,
František
Prachovský,
Fr. Lehmacher

Jan Kozelek,
Rudolf
Skládal,
Ferdinand
Zácha,
František
Purmann(?),
František
Lepeška,
Alois Cvek

Jaroslav
Molhanec,
Václav Polák,
František
Střelka,
Jan Kozelek,
František
Kopáč,
Josef Štourač,
Josef Ptaček

Rozpustený
vládnym
nar. zo dňa
16.3.1939,
č. 11
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Názov Tajomník Zánik
Dátum

schválenia
stanov

Cieľ a účel Predseda30 Podpred-
seda

Rok
zalo-
ženia

Levočský
mužský
spevácky
spolok

1923 Vzdelanie
mysle,
zveľadenie
všeobecného
a zušľachtenie
spoločenského
života,
vzdelávanie
v speve

Ladislav
Halmi,
Ján Považay

Ján Považay,
Dr. František
Holčák

Walter
Scheufele,
Vojtech
Spengel

Rozpustený
podľa
nar. SNR
zo dňa
21.9.1945,
č. 6 758/45

Levočský
kultúrny
klub

17.11.1933 Pestovať
kultúru,
vzdelávať
sa v umení

Karol
Friedmann

EdmundKlein Roku 1945

Spevokol Pestovať
a šíriť
spev,
prebúdzať
a posilňovať
slovanskú
myšlienku

Alexander
Drobný

Elemír
Bujna,
František
Zahradník

Dr. Čestmír
Vránek,
Andrej
Ištok,
František
Zimko

Rozpustený
30.9.1939,
č. 12 185/39

Rádioklub 1932 20.12.1932 Šíriť,
podporovať
a hájiť
záujmy
rádiotelegra-
fie

Karol
Mareš,
Bohumil
Souček

Gustáv
Lányi,
Walter
Scheufele

Alexander
Braun,
Imrich
Klein,
Kornel
Buchanec

Roku 1946

1928 19.9.1929

Pozn. Z významnejších chýbajú tieto spolky: Katolícky kruh, Chevra
Kadischa, Okresná starostlivosť o mládež, Bezirksjugendfürsorge, odbor
Masarykovej ligy proti TBC, pobočka Katolíckej jednoty na Slovensku,
Okresná jednota slovenského roľníckeho dorastu.

Aus dem Kultur- und Volksbildungsleben in Leutschau
in der Zwischenkriegszeit (1919–1938)

Das Kulturleben in Leutschau in der Zwischenkriegszeit wurde
durch mehrere Faktoren beeinflusst. Zu ihnen gehörte der Zustrom der
tschechischen Intelligenz, die Orientierung auf die Volksbildungsarbeit,
die führende Stellung der Pädagogen, sowie auch der Amateurcharakter
der Kulturaktivitäten. Die Kultur wurde von den Slowaken, Tschechen
und den Deutschen getragen. Sie stützte sich auf die einheimische
Intelligenz, auf die Schulen und auf verschiedene Vereine. Sie verwirk-
lichte sich in der Form von Vorträgen, Feierlichkeiten und Musikauf-
tritten.

Eine bedeutende Rolle in der Stadtkultur spielten die Vereine, von
denen es in Leutschau zahlreiche gab. Sie organisierten öffentliche
Feiern und Auftritte, auch Lehr- und Bildungsvorträge. Der Autor
illustriert sie auf dem Beispiel des ersten Halbjahres 1936. Bedeutend
war auch die Tätigkeit der Schulen und vieler Lehrer, die sich auf dem
Kulturgebiet auch ausser der Schule sehr engagierten. Endlich deutet
der Autor auf Theatervorstellungen hin, die das Kulturleben der Stadt
ergänzten.

Übersetzung: Eduard Pavlík
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50 ROKOV OD „LEVOČSKEJ VZBURY”
V ROKU 1949

Ivan Chalupecký – Eduard Pavlík

Do povojnového obdobia nastúpilo Slovensko s biľagom „farskej
republiky”, ako ju nazval Dominik Tatarka. Katolícka cirkev nielen že
bola vylúčená z politickho života, ale jej práva sa začali systematicky
okliešťovať. Ak neprihliadneme na vyšetrovanie a súdenie niektorých
príslušníkov kléru – medzi nimi aj spišského biskupa Vojtaššáka – za
spoluprácu s vládou Jozefa Tisu, najväčšiu ranu znamenalo poštátne-nie
cirkevného školstva, o ktorom sa rozhodlo už počas Slovenského
národného povstania a ktoré sa dotklo aj iných cirkví.1 Len v centre
Spiša tak boli poštátnené okrem základných škôl aj niektoré stredné
školy, najmä R. kat. biskupské gymnázium v Levoči a učiteľské ústavy
v Spišskej Kapitule a v Levoči. Postupne sa obmedzovali pod rôzny-
mi zámienkami katolícke spolky, katolícka tlač, čo vyvolalo nejedno
jednanie a memorandum českých a slovenských biskupov voči vláde.2

Napriek tomu sa však náboženský život na Slovensku začal utešene
rozvíjať, čo sa prejavovalo aj na tom, že na pútiach, najmä v Levoči,
sa zúčastňovalo čoraz viac veriacich, pri čom sa aj nosili ťažké kríže.
Pamätnou bola levočská púť v roku 1947, na ktorej biskup Ján Vojtaššák
osobitne zasvätil diecézu Panne Márii, ale najmä púť v roku 1948,
ktorej sa okrem asi 100000 pútnikov zúčastnilo aj niekoľko biskupov,
na čele s pražským arcibiskupom Jozefom Beranom.3

Situácia sa začala rapídne vyostrovať najmä po komunistickom puči
vo februári 1948. Zákon o pozemkovej reforme obral Cirkev o väčšinu
majetkov.4 Bol prijatý nielen zákon č. 231/48 Zb. o trestaní politických
deliktov, ale aj zákon č. 248/48 Zb., ktorý umožňoval trojčlenným
komisiám pri krajských národných výboroch posielať ľudí – tzv.

1 Vyhláškou SNR zo 6. septembra 1944, č. 5/1944 Zb.n.SNR. Pozri tiež:
Chalupecký, I.: Protikresťanská politika komunistickej strany. In: Bulletin
Slovenskej spoločnosti kanonického práva, II. roč., č. 1, Spišská Kapitula
1966, s. 14–21.

2 Kaplan, K.: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Brno 1993,
s. 11–52; Vaško, V.: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po
druhé světové válce, I-II, Praha 1990, s. I/90-233.

3 Vaško, V.: c. d., I, s. 230–231. R. kat farský úrad v Levoči, archív z roku 1948.
4 Janišová, M. – Kaplan, K.: Katolická církev a pozemková reforma 1945–

1948. Praha – Brno 1995.
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05 Vaško, V.: c. d., II, s. 50.
06 Tamže.
07 Tamže, s. 52.
08 Pešek, J. – Barnovský, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953.

Bratislava 1997, s. 31-61.
09 Šmálik, Š.: Veľký štaridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku. Bratislava 1996,

s. 10; Hlinka, A.: Sila slabých a slabosť silných. Bratislava 1990, s. 33.
10 Vnuk, F.: Pokus o schizmu. Bratislava 1996, s. 9.
11 Pešek, J. – Barnovský, M.: c. d., s. 43.

triednych nepriateľov – bez súdu do táborov nútených prác. Začalo
sa so zatváraním kňazov a laikov. Podľa niektorých údajov bolo už
v polovici roku 1948 v ČSR vo väzbe 68 kňazov a niekoľkonásobne
viac laikov z náboženských a politických dôvodov.5 Na rôznych
úrovniach vznikali akčné výbory Národnej fronty, ktoré hromadne
vyhadzovali ľudí zo zamestnania z politických a tzv. triednych dôvo-
dov a pri ktorých vznikli aj cirkevné oddelenia. Ľudia začali masovo
opúšťať republiku. Už v prvých mesiacoch po februári 1948 emigro-
valo do zahraničia 60000 ľudí.6 Začali sa previerky profesorov a štu-
dentov najmä na vysokých školách. Začiatkom šk. roku 1948/49 bolo
z vysokých škôl vylúčených 5576 študentov.7 Štát a orgány KSČ sa
snažili podriadiť si katolícku cirkev, ktorej sa obávali, pretože na
Slovensku mala stále širokú základňu. Keď sa to nepodarilo jednaním
s biskupmi, začalo sa s nátlakovými opatreniami. Koncom roku 1948
podnikol štát útok na zbytok katolíckej tlače. Do vydavateľstiev nasa-
dil vládnych zmocnencov, ktorí o všetkom rozhodovali. Zakázala sa
väčšina periodík a likvidovala sa náboženská literatúra. V novembri
1948 bola zrušená Ústredná katolícka kancelária. Je samozrejmé, že
biskupi proti tomu protestovali a snažili sa o dohodu so štátom. Ibaže
stanoviská boli veľmi rozdielne, takže dohoda nebola možná.8

Perzekúcia sa ešte zostrila v roku 1949. V súvislosti s bojom proti
banderovcom boli obvinení a zaistení mnohí gréckokatolícki kňazi. Vo
februári 1949 polícia uväznila 12 baziliánskach kňazov v Prešove a zha-
bala ich kláštor.9 Biskupi sa snažili dospieť so štátom k dohode, avšak
štát mal iné záujmy. Veď už v roku 1947 vyhlásil Cirkev a Vatikán za
nepriateľa a po februári 1948 za úhlavného nepriateľa, proti ktorému
treba bojovať.10 Bojovať sa začalo na pôde Národného frontu. Dňa 18.
marca 1948 bolo rozhodnuté o vytvorení cirkevných komisií v ústredí
a na krajských výboroch Národnej fronty. Ich hlavným šéfom sa stal
Alexej Čepička.11 Cirkev nerada videla niektorých kňazov v politických
funkciách. Šlo najmä o Plojhara, Lukačoviča a Horáka a exkomuniko-

vala ich.12 V roku 1949 bol zavedený voľný a viazaný trh, pri čom kňazi
nemali nárok na poukazy na lacnejšie šaty.13

Zlomom vo vzťahoch predstaviteľov Cirkvi a štátu bolo odhalenie
odpočúvacieho zariadenia na biskupskej konferencii v Dolnom Smokovci
v dňoch 22.–23. marca 1949. Arcibiskup Beran ostro protestoval a tým
sa vlastne ukončili všetky jednania medzi predstaviteľmi Cirkvi a štátu.14

Štát začal postupovať proti Cirkvi otvorene. V Karlových Varoch vyhlá-
sil ÚV KSČ 25. apríla 1949 program boja proti nej15 a založil cirkevnú
komisiu ÚV KSČ, pozostávajúcu z 6 členov, tzv. cirkevnú šestku, ktorá
sa mala schádzať každý týždeň a riadiť boj proti Cirkvi.16 Pri krajských
a okresných národných výboroch vznikli cirkevné referáty. Do seminá-
rov sa dosadili tzv. inšpekčné komisie a začalo sa s politickým školením
bohoslovcov.17 Cirkevná šestka už na svojom prvom zasadnutí 30.
apríla 1949 rozhodla, že je treba Cirkev rozdeliť. Oddeliť ju od Vatikánu
a kňazov a veriacich od biskupov. Mala vzniknúť štátna cirkev, na čele
s tzv. vlasteneckými kňazmi, ktorí boli ochotní spolupracovať s ko-
munistami. Táto akcia dostala názov „Katolícka akcia”, aby zmiatla
veriacich.18 Veď takáto akcia už niekoľko desaťročí v Cirkvi pôsobila
ako orgán laického apoštolátu. Pravdaže, tých opatrení bolo omnoho
viac. Napr. vládne nar. č. 116/1949 Zb. dalo štátnym orgánom široké
prvomoci v cirkevných záležitostiach, včítane záležitostí personálnych.
Pre vznik a činnosť tzv. Katolíckej akcie bol vypracovaný presný plán.
Doň zapadli aj dokumenty IX. zjazdu KSČ z 28. mája, ktoré už jasne
deklarovali biskupov a kňazov verných Vatikánu za velezradcov, ktorí
„trpení a šetrení nebudú”. Naproti tomu sa vyzdvihovali tzv. „dobrí
katolícki kňazi nesúhlasiaci s postupom vysokej hierarchie”. Manifes-
tačná zakladajúca schôdza tzv. Katolíckej akcie sa zišla v Prahe 10. júna
1949. Vydala prevolanie ku kňazom a laikom a vyzvala ich k podpísa-
niu loajality k štátu a k širokému vstupu kňazov a laikov do jej radov.19

Nato sa zorganizovala široká podpisová kampaň v celom štáte, ktorá

12 Tamže, s. 42; Kaplan, K.: c. d., s. 34–36.
13 Vaško, V.: c. d., II, s. 57.
14 Pešek, J. – Barnovský, M.: c. d., s. 57–58; Bulínová, M. – Janišová, M. –

Kaplan, K.: Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. I Církevní komise ÚV KSČ
(„církevní šestka”) duben 1949-Březen 1950. Praha – Brno 1994, s. 99–102;
Vaško, V.: c. d., II, s. 60.

15 Vaško, V.: c.d., II, s. 62.
16 Bulínová, M. – Janišová, M. – Kaplan, K.: c. d.
17 Kaplan, K.: c. c., s. 74.
18 Bulínová, M. – Janišová, M. – Kaplan, K.: c. d., s. 26–33, dok. č. 1.
19 Tamže.
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prebiehala aj cez úrady, školy a podniky. Do propagandy sa zapojili
všetky masovokomunikačné prostriedky. Cirkev reagovala už pred
manifestačným zhromaždením Katolíckej akcie, ktoré sa zišlo v Prahe
10. júna 194920 tým, že 7. júna biskupi zakázali kňazom pod trestami
podpisovať vstup do Katolíckej akcie21 a po jej založení reagovala
obežníkom, vydaným biskupskou konferenciou v Prahe 15. júna 1949,
ktorým poukázala na schizmatický charakter tzv. Katolíckej akcie,
odsúdila ju a zakázala katolíkom sa na nej zúčastniť pod trestom
exkomunikácie. Tento obežník sa mal prečítať vo všetkých katolíckych
kostoloch dňa 19. júna 1949.22 V predchádzajúcom týždni bol sviatok
Božieho Tela, ktorý tiež bol zakázaný a preložený na nedeľu. Štát sa
o pastierskom liste dozvedel a dal SNB príkaz, na farách ho pred čítaním
skonfiškovať.23 Katolícku akciu zakázal oficiálne aj Vatikán 20. júna
1949 dekrétom Svätého Ofícia o exkomunikovaní tých, ktorí sa
k uvedenej akcii pridajú.24 Všetky tieto okolnosti vzbudili u veriacich
odpor a tak došlo v nasledujúcich dňoch na mnohých miestach Slo-
venska k tomu, že veriaci sa schádzali pred farskými budovami, aby
chránili svojich kňazov pred zaistením. Tak došlo na Slovensku v ob-
dobí od 15. júna do 15. júla 1949 na 59 miestach k stretu medzi polí-
ciou, prípadne štátnymi úradníkmi a veriacimi, ktorí strážili svojich
kňazov.25 Tie udalosti boli označované ako vzbury a kruto potlačova-
né. Desiatky nevinných ľudí boli odsúdení na vysoké tresty a došlo aj
k zavraždeniu veriacich. Bolo tomu tak napr. v Dolnej Krupej, Bacú-
chu, Leviciach, Čadci, Rabči, Dolnom Kubíne, v Širokom a inde.
Najväčšou bola tzv. vzbura v Levoči. Podľa správy Povereníctva
spravodlivosti z 1. decembra 1949 sa na týchto protestných akciách
zúčastnilo na celom Slovensku asi 25000 osôb. Trestné oznámenia boli
podané proti 1136 osobám, z nich boli súdmi odsúdení 467 v úhrnnej
výmere trestov 546 rokov, 6 mesiacov a 27 dní. Oslobodených bolo 289
osôb, mnohí ďalší dostali podmienečné tresty. Bol to teda najmasovejší
prejav odporu obyvateľstva proti komunistickému režimu.26

Levoča bola už dávno trňom v oku novým mocipánom. Spišský
biskup Ján Vojtaššák i levočský farár dekan Jozef Vojtas boli známi

ako verní synovia Cirkvi a bránili ju na každom kroku.27 Už dávnejšie
boli napätia medzi katolíckymi študentami a riaditeľom levočského
gymnázia Ľudovítom Kňazovickým, ktorý napr. odstránil kríže z tried
a najmä sa angažoval pri zrušení malého seminára. V oboch prípadoch
narazil na prudký odpor väčšiny študentov. Pri levočskom gymnáziu
bol totiž v budove bývalého kláštora minoritov, ktorý bol majetkom
Spišského biskupstva a ktorý dalo biskupstvo aj zreštaurovať, malý
kňazský seminár a súčasne aj internát. Tento seminár bol poštátnený
29. septembra 1948 na základe dekrétu Povereníctva školstva zo 7.
augusta 1948. Štát ho považoval za internát a podľa toho konal.
Poštátnenie narazilo na prudký odpor spišského biskupa Vojtaššáka
a aj seminaristi na protest proti likvidácii seminára začali nosiť do
gymnázia kňazské koláre. Rozhorčenie študentov i levočskej katolíckej
verejnosti ešte vzrástlo, keď štátne orgány násilne presťahovali jezuitov,
ktorí viedli seminár, dňa 9. novembra do kláštora minoritov, pri čom
použili traktor a pacientov levočského psychiatrického oddelenia.28

Okrem toho bolo mimoriadne napätie aj v medzinárodných vzťahoch.
Mnohí obyvatelia čakali, že vypukne medzi USA a ZSSR vojna.
O pocitoch študentov bývajúcich v poštátnenom seminári svedčí aj
tento zápis v denníku jedného z nich z 26. februára 1949: „Dnes v noci
som mal prehliadku v pulte. Hľadali protištátne veci. Vzali mi iba list
magistra Martinského...Každú chvíľu čakám, že prídu, aby ma pred-
viedli pred riaditeľa a tam vypočúvali.” Dňa 30. apríla 1949 si zapísal:
„Nespokojnosť medzi ľudom je ohromná. Mnohí utekajú za hranice.”29

Je to len ilustrácia situácie, v ktorej došlo k tzv. vzbure. Okrem toho
už predtým došlo aj na Spiši k mnohým nepokojom. Napr. v prvej
polovici roku 1949 sa vzbúrili proti vysokým kontingentom obyvatelia
Lúčky i Vyšnej Šuňavy.30 V Levoči bol štrajk.31 V Jablonove došlo
k inzultácii jedného komunistu.32 Úteky do zahraničia sa stali dennou

20 Tamže, s. 154–158.
21 Tamže, s. 158–163.
22 Text obežníka publikovaný: tamže, s. 171.
23 Kaplan, K.: c. d., s. 84; Vnuk, F.: c. d., s. 39–42.
24 Vnuk, F.: c. d., s. 43–48.
25 Tamže, s. 104–105; Vzbury a demonštrácie veriacich na Slovensku v roku

1949. In: Katolícke noviny, č. 24 z 12. 6. 1994, s. 14.
26 Vzbury, c. d.

27 O živote Jozefa Vojtasa pozri: Griger, M.: Jozef Vojtas – kňaz a historik. In:
Z minulosti Spišskej Belej. Ročenka mesta Spišská Belá, II. ročník. Spišská Belá
1995–1996, s. 32–59.

28 Chalupecký, I.: Likvidácia spišských seminárov. In: Brázda. Časopis semi-
naristov Spišská Kapitula. Roč. VII, č. 1, 1998, s. 5–7; tiež in: Judák, V. (red.):
Zrušenie kňazských seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra 1999, s. 26–31.

29 Chalupecký, I.: Denník z r. 1948–49. Rukopis.
30 Štátny oblastný archív (ďalej len: ŠOBA) Košice, Krajská prokuratúra Košice

(ďalej len: KP K), spisy č. 343 a 390/1949.
31 Tamže, č. 475/1949.
32 Tamže, č. 155 a 173/1949.
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skutočnosťou. Ľud bol teda v skutočne stresovej situácii, kde moc
nechýbalo, aby iskra vzplanula.

Situácia v Levoči však bola ešte komplikovanejšia. Do boja medzi
Cirkvou a štátom o integritu Cirkvi, teda proti štátnej Katolíckej akcii
a do napätia, ktoré vyvolávali u veriacich chýry o konfiškovaní
pastierskeho listu a dávali im dôvod predpokladať, že kňazi, ktorí tento
pastiersky list odopreli vydať a ktorí ho čítali budú uväznení, prišli aj
prípravy na levočskú púť, z ktorej dostali komunisti panický strach,
pretože predchádzajúce púte v rokoch 1947 a 1948 boli mimoriadne bo-
hato navštívené a priamo manifestačné. Na zasadnutí predsedníctva
ÚV KSČ 17. júna sa hovorilo aj o dosadení zmocnenca biskupovi
Vojtaššákovi, aj o zneužití levočskej púte. Uznesenie č. 5 znelo: „Ukladá
s. Holdošovi vyslať do Levoče a Ružomberka zástupcov Akčného vý-
boru, aby na mieste zistili, či sú dané politické a organizačné predpo-
klady, aby zvolávateľom a organizátorom pútí boli výbory Katolíckej
akcie a aby zhromaždenia mohli byť ovplyvnené v duchu Ohlasu Ka-
tolíckej akcie. Ak nie, zariadiť u ONV, aby púte a procesie povolené
neboli.” Uznesenie č. 6 prikázalo s. Bacílkovi zrušiť všetky zvláštne
vlaky a autobusy do Levoče.33 Zistilo sa, že levočskú púť nie je možné
takto zneužiť, preto donútili okresného lekára vydať vyhlášku, že
v levočskom okrese vypukol týfus, kvôli čomu sa púť nekoná.34

Obyvatelia však na to nereagovali a púť sa pripravovala. Preto sa
predstavitelia KSČ rozhodli urobiť všetko preto, aby púť prekazili.
Potrebovali na to vzburu, ktorú by mohli násilne potlačiť. Použili pri
tom viacero provokácií.

K uvedeným udalostiam došlo dňa 25. a 26. júna 1949.35 Odpolud-
nia došla do Levoče delegácia KSS i štátnych orgánov vedená pred-
sedom KNV v Košiciach Michalom Chudíkom a zvolala na 15. hodinu
jednanie s levočským farárom Vojtasom ohľadom púte v budove žup-
ného domu, kde sídlil ONV. Medzitým však niektoré Levočanky –
členky KSS – rozšírili medzi levočskými ženami správu o tom, že má
byť zaistený levočský farár Vojtas, ktorý požíval vysokú dôveru ve-

riacich. Tak sa už okolo 15. hodiny zhromaždilo pri fare asi 25 žien.
Keď dekan Vojtas odmietol telefonickú výzvu, aby sa dostavil na ONV,
pretože vedel, čo ho čaká, poslali k nemu bezpečnostného referenta
Jána Kozáka, ktorý ho prehovoril a spolu s nim sa vybral na uvedenú
poradu. Levočské ženy ho však nepustili a bránu fary zamkli. Chýr
o možnom zaistení dekana Vojtasa sa rozšíril a čoskoro sa dav zhro-
maždený pred farou rozrástol, bol však pokojný. O tom, že by bol bý-
val ozbrojený palicami a pod., ako sa píše v súdnych spisoch, nebolo
ani reči. Okolo 17,30 hod. sa začal davom prebíjať na faru predseda
Okresného akčného výboru NF v Levoči, starý komunista Štefan
Stanko. Akiste ho poslali, aby dav vyprovokoval. Ľudí to rozrušilo, do
fary ho nepustili, iste mu vynadali a možno ho niekto udrel aj do tváre,
pretože začal z nosa krvácať. Nato ho Kraviansky odviedol na ONV.
Krátko nato došiel k fare aj predseda ONV Ondrej Ondrejčák a tiež sa
pokúsil dostať cez dav už rozrušených žien na faru. Opäť sa mu to
nepodarilo. Nik ho pri tom nezbil, ako sa to uvádza v spisoch. Rozruch
rástol a ľuďom sa začalo potvrdzovať podozrenie, že skutočne ide
o zaistenie farára. Medzitým bol zaistený a odvedený na stanicu ZNB
Jozef Rišš, ktorý vystupoval veľmi aktívne. Stanica ZNB bola na prí-
zemí župného domu. Časť ľudí spred fary odišla pred župný dom okolo
20,30 hod. a dožadovala sa prepustenie Rišša. Ten bol skutočne
prepustený. Študenti, ktorí sa v meste bicyklovali, odišli do susedných
dedín, najmä do Dlhých Stráží, Kuriman, Vlkoviec, Spišského Štvrtku,
Dvoriec a Draviec, aby privolali posilu. Asi 80 občania z uvedených
obcí potom okolo 22.30 hodiny do Levoče skutočne došli. Tí už boli
ozbrojení palicami a drúčkami a jeden mal aj senné vidly. Medzitým sa
aj viackrát zvonilo na poplach, čo privolalo ďalších ľudí. Večer bol dav
už početný, hovorí sa o 1000 ľuďoch, čo však zďaleka nezodpovedalo
skutočnosti. Keďže však dav bol stále pomerne pokojný, bolo treba ho
vyprovokovať na násilné činy. Podujal sa na to Adam Kašper na
návod poslanca Pramuka. Okolo polnoci prešiel okolo davu od ONV
dole mestom. Keďže si ho nik nevšimol, asi po 40 krokoch sa zastavil
a vystrelil z pištole do vzduchu. Chlapi viac nepotrebovali. Pustili sa
za ním a naháňali ho i napriek tomu, že ešte asi dvakrát vystrelil.
Vbehol do domu predsedu JRD Antona Michalíka a tam sa ukryl
v komíne. Dav vyvalil dvere, prezrel celý byt, pri čom iste došlo aj
k poškodeniu nábytku, ale ho nenašiel. Trochu neskôr časť ľudí sa
vybrala k neďalekému domu predsedu ONV Ondrejčáka a kameňmi
mu rozbila okná. K poslednej akcii došlo potom, čo bezpečnosť zaistila
26. júna okolo pol tretej ráno 4 obyvateľov Draviec, ktorí sa z Levoče

33 Vnuk, F.: c. d., s. 50–52.
34 Tamže, s. 55.
35 Udalosti sme rekonštruovali na základe písomností ŠOBA Košice, KP K, č.

IV 633/1949, 634/1949, 650/1949, 739/1949, 542/1950 a 543/1950; ŠOBA
Levoča, Okresná prokuratúra Levoča, spis č. 523/1949; Archívu Ministerstva
vnútra SR v Levoči, sign. F/U 9, inv. j. 43, č. 3246/1949; tiež z rozhovorov
s viacerými priamymi účastníkmi. Píše sa o nich nie celkom presne najmä
v: Vnuk, F.: c.d., s. 65–67 a Pešek, J. – Barnovský, M.: c. d., s. 79–80, a inde
v časti uvedenej literatúry.
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vracali domov. Keď sa ľudia pred farou o tom dozvedeli, časť z nich
prišla k župnému domu a dobíjajúc sa na stanicu SNB palicami búchali
na bránu, rozbili zamrežované okná, jeden dokonca doniesol sekeru.
Keď sa príslušníkom SNB nepodarilo dav utíšiť, vystrelili do vzduchu
z okna z kulometu alebo samopalu. Nato sa ľudia vrátili k fare, tam sa
mnohí uložili spať do chodby, niektorí sa rozišli domov. Okolo 7.
hodiny ráno sa všetci rozišli, pretože bola nedeľa.

Teraz nastal čas pre odplatu. Mesto obsadili jednotky ŠtB a milícií.
Všade rozmiestnili kulomety a vyhlásili stanné právo. Traja občani
spolu už predstavovali zhluknutie. Kolotoče a lunaparky, ktoré sa už pri
meste rozložili kvôli púti museli sa urýchlene zbaliť. Začalo sa so
zatýkaním. Prví boli zatknutí študenti gymnázia, ešte v noci. Keď od-
vádzali prof. gymnázia Rudolfa Juríka, ktorý s udalosťami nemal nič
spoločného, po Košickej ulici, nasledovala ho skupina študentov. Došla
až po Košickú bránu, kde na ňu mierili hlavne dvoch kulometov.36 Je
zaujímavé, že KSČ akiste spočiatku nedôverovala SNB, pretože táto
bola zapojená do „realizovania” záležitosti až od 1. a plne až od 8.
júla, aj to len v úzkej spolupráci s orgánmi ŠtB, funkcionármi KSČ
a s bezpečnostným technikom.37 Dovtedy malo všetko v rukách Krajské
veliteľstvo Štátnej bezpečnosti v Košiciach a milície. Zaistených krátko
držali v levočskej väznici, potom časť z nich preložili do Košíc. Pri
vypočúvaní používali násilné metódy, vyhrážanie sa, surové nadávanie,
bitie dokonca aj vešanie hore nohami.

Nasledujúce udalosti znamenajú akiste rekord v rýchlosti práce našich
justičných orgánov. Akiste nejaký politik určil, že vec má byť
„realizovaná” do levočského odpustu. Preto prvé trestné oznámenie na
Rudolfa Juríka a 10 spoločníkov vypracovala ŠtB okamžite a 30. júna
ho doručila Okresnej prokuratúre v Košiciach. Vec mal v réžii aj krajský
prokurátor Dr. Ferdinand Lom. Medzičasom však, ešte v ten istý deň,
musel Krajský súd v Košiciach delegovať proces na Okresný súd
v Košiciach, miesto príslušného Okresného súdu v Levoči, ktorému
akiste nedôverovali. Košický okresný prokurátor Dr. Hudák ešte v ten
istý deň vypracoval obžalobu a predložil ju súdu.38 Pojednávanie pred
senátom Okresného súdu v Košiciach, ktorému predsedal Dr. Ľu-
dovít Halaša, sa konalo už nasledujúci deň, 1. júla. Rozsudky boli
drastické. Mária Vilkovská dostala 10 rokov trestnice, Štefan Onderuš
8 rokov, Mária Neupauerová 7 rokov (odvolací súd to znížil na 5

rokov), Michal Suchý 3 roky, ďalší 4 včítane Rudolfa Juríka po dva roky
a Helena Grečková 1 rok žalára. Dvaja boli oslobodení.39 Prokurá-
tor sa ešte odvolal proti nízkemu výmeru trestu! Už tá rýchlosť nazna-
čuje, že šlo o proces politický. Ešte viac to dokazuje skutočnosť, že
už 2. júla, teda v deň Navštívenia Panny Márie, t.j. levočskej púte,
vyšla Východoslovenská pravda s podčiarnutým titulkom na prvej
strane: Levočskí provokatéri odsúdení. Na tej istej strane však boli ešte
titulky sprievodné: Nepripustíme zneužiť cirkev proti štátu. Kato-
lícka akcia bude ďalej mohutnieť, a tiež: Masy katolíckych veriacich za
Ohlas, a ďalej: O čo im ide.40 Vec sa teda propagandisticky zneužila.
Zneužila sa však aj na to, aby veriacich zastrašila, čo sa v skutočnosti
aj podarilo. Zneužili to aj autori publikácie: Sprisahanie proti republike,
Alojz Svoboda, Anna Tučková a Viera Svobodová, ktorí dokonca
zneužili aj skutočnosť, že dňa 25. júna náhodou bol v Spišskej Kapitule
vedúci internunciatúry, pápežský chargé d´affaires Verolino, ktorý pred
svojim vykázaním z ČSR 13. júla navštívil všetky biskupské úrady.
Autori pripisujú vzburu priamo jeho pokynom a píšu, že pri správach
o udalostiach v Levoči vraj Verolino „stískal Vojtaššákovi ruku
a vzrušene hovoril: Tak sa to musí robiť, tak to má byť, tak sa to musí
zorganizovať na celom Slovensku.”41 Zdá sa, že v čase levočských
udalostí Verolino už na Spišskej Kapitule nebol.

Ostatných účastníkov i podozrivých vyšetrovali ďalej. Väčšina bo-
la vo väzení, niektorých vyšetrovali na slobode. Vec napokon pridelili
z Košíc Okresnému súdu v Levoči. O „nezávislosti” vyšetrovania
svedčí napr. správa okresného prokurátora v Levoči Ernesta Konráda
zo 14. septembra 1949, v ktorej hovorí, že pre nedostatok dôkazov mu-
sel zastaviť stopovanie proti 122 obvineným. Žalobu podal len proti
51. Doslova píše ďalej: „Naostatok podotýkam, že činnosť obvine-
ných Jozefa Slavkovského a Dr. Františka Sýkoru som iba na výslovnú
úpravu Krajskej prokuratúry v Košiciach kvalifikoval ako návod,
poťažne vodcovstvo podľa § 153 ods. I 155 Trz., hoci táto kvalifikácia
je násilná a behom stopovania produkované dôkazy sotva stačia na
to, aby ich činnosť mohla byť kvalifikovaná ako obyčajné účasten-
stvo na vzbure.”42 V skutočnosti obaja nemali s tým nič spoločného.

36 Z osobných spomienok I. Chalupeckého.
37 Archív Ministerstva vnútra SR v Levoči, sign. F/U 9, inv. j. 43.
38 ŠOBA Košice, KP K, IV 543/1950.

39 Tamže.
40 Východoslovenská pravda. Roč. V., č. 152 z 2. júla 1949, s. 1–2.
41 Svoboda, A. – Tučková, A. – Svobodová, V.: Sprisahanie proti republike.

Bratislava 1949, s. 250.
42 ŠOBA Košice, KP K, IV 633/1949 – správa okresného prokurátora z Levoče

zo 14. septembra 1949.
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Dr. Sýkora sa pred súd vôbec nedostal a Jozef Slavkovský bol oslobo-
dený. O politickom postupe svedčia aj jeho ďalšie slová: „V zmysle
ústnej úpravy podľa ktorej bolo ponechané môjmu vlastnému uváženiu,
činnosť ktorých obvinených – vyjmúc Dr. Františka Sýkoru a Jozefa
Slavkovského – podľa výsledkov dokazovania sa dá kvalifikovať ako
návod na vodcovstvo, žaloval som ako návodcov a vodcov:” a na-
sleduje 15 mien.

Súd proti 51 účastníkom tzv. vzbury bol 1. októbra 1949 a presedom
senátu bol Dr. Vladimír Rojkovič. Odsúdil 43 ľudí, medzi nimi aj
mladistvých, na tresty od 6 mesiacov žalára do 7 rokov trestnice,
ostatných musel oslobodiť. Pri vynesení rozsudku levočskí komunisti
ktorí boli na procese prítomní freneticky tlieskali! Súd odmietol pod-
mienečný odklad výkonu trestu dokonca aj mladistvým. Odvolací súd
potom niektoré tresty zvýšil, niektoré zmiernil, väčšinou ich však
potvrdil. Sumárne možno povedať, že v súvislosti s levočskými uda-
losťami bolo vyšetrovaných spolu 191 osôb, z nich bolo súdených 62
a odsúdených 52.43

Odsúdení boli väznení v Leopoldove, v Ilave, mladiství v Štátnom
ústave pre mladistvých v Trenčíne. Niektorí si tresty plne odsedeli,
niektorí dostali amnestiu už vo februári 1950, niektorým boli odpuste-
né časti trestov. To však nič nemení na skutočnosti, že do väzenia sa
dostali mladí 16–17 roční chlapci, mladé dievčatá, matky s malými
deťmi, živitelia rodín, a to bez akejkoľvek viny. Ešte aj počas vyše-
trovacej väzby ich zneužívali na práce v levočských lesoch, niektorí
boli v auguste eskortovaní do pracovného tábora v Novákoch a inde.
Po odpykaní trestu alebo po prepustení z väzenia sa museli hlásiť na
úrade práce, ktorý ich prideľoval na nútené práce do baní alebo na iné
ťažké práce.

Levočské udalosti znamenajú skutočný začiatok krutej a bezohľad-
nej perzekúcie politických nepriateľov, ktorá krátko nato nadobudla
obludné rozmery. Boli predchodcom otvorených útokov na Cirkev
v roku 1950. Boli to jedny z prvých procesov, pri ktorých nerozhodo-
val právny stav, ale inštrukcie politických grémií. Aj oni prispeli
k tomu, že sa podarilo ľudí na celom Slovensku na dlhé roky zastrašiť.
Na druhej strane však prispeli tiež k tomu, že sa nepodarilo Cirkev
rozdeliť a zlomiť a že sa tým len upevnila vernosť slovenských katolí-
kov voči Cirkvi a pápežstvu.

Zoznam odsúdených za tzv. „Levočskú vzburu”

Mária Vilkovská (2.12.1920) 10 rokov trestice
Štefan Onderuš (5.4.1912) 8 rokov trestnice
Mária Neupauerová (11.3.1931) 7 rokov trestnice

7 (znížené na 5 rokov)
Jozef Babej (13.1.1930) 7 rokov trestnice
Michal Závacký (8.9.1923) 6 rokov trestnice
Jozef Rusnák (13.1.1914) 6 rokov trestnice
Jozef Rišš (29.9.1912) 6 rokov trestnice
Štefan Kopaničiak (13.8.1911) 5 rokov trestnice
Malvína Pupenková,
rod. Hozová (27.12.1914) 5 rokov trestnice
Štefan Fľak (1.1.1930) 5 rokov trestnice
mlad. Ján Vilkovský (20.4.1933) 4 roky zavretia
Janka Krausová (3.10.1903) 3,5 roka trestnice
mlad. Jozef Neupauer (9.9.1933) 3 roky zavretia

3 (zvýš. na 3,5 roka)
mlad. Jozef Oravec (3.3.1933) 3 roky zavretia
Silvester Biss (31.12.1904) 3 roky trestnice
Michal Suchý (7.9.1906) 3 roky trestnice

7 (znížené na 2,5 roka)
Jozef Staš (26.4.1912) 3 roky trestnice
Ján Tarkovský (2. 3.1900) 3 roky trestnice
Emília Glončáková (2.4.1920) 3 roky trestnice

7 (znížené na 2,5 roka)
Mária Harčárová (6.11.1929) 2,5 roka trestnice
Michal Hasaj (26.9.1916) 2,5 roka trestnice
Ján Škulec (28.1.1912) 2,5 roka trestnice
Michal Bonk (14.7.1928) 2,5 roka trestnice
Bartolomej Oravec (27.4.1928) 2,5 roka trestnice
Michal Halcin (24.5.1908) 2,5 roka trestnice
Štefan Seman (6.7.1913) 2,5 roka trestnice
František Bednárik (10.1.1922) 2,5 roka trestnice
mlad. Michal Kašper (6.4.1933) 2,5 roky zavretia
prof. Rudolf Jurík (6.7.1923) 2 roky trestnice
Ján Hradiský (12.11.1922) 2 roky trestnice
Mária Petreková,
rod. Brincková (16.12.1916) 2 roky trestnice

2 (zvýšené na 2,5 roka)
Anna Pekarčíková (14.9.1890) 2 roky trestnice
Anna Špaková,
rod. Kleinová (25.5.1916) 2 roky trestnice
Valent Bednár (14.12.1911) 2 roky trestnice

2 (znížené na 1 rok)
Michal Fridel (11.9.1919) 2 roky trestnice

2 (znížené na 1 rok)
43 Viď pozn. 35.
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Ján Zemba (12.6.1929) 2 roky trestnice
Matej Lipták (21.4.1898) 2 roky trestnice
Jozef Zamkovský (24.2.1903) 2 roky trestnice
Štefan Slanina (24.12.1920) 2 roky trestnice
mlad. Ladislav Šulik (12.1.1934) 2 roky zavretia
mlad. František Terkeľ (8.6.1934) 2 roky zavretia
Štefan Gibala (17.8.1911) 1,5 roka žalára
Ján Janščák (22.6.1922) 18 mesiacov žalára
Mária Suchá,
rod. Kamenická (16.6.1906) 16 mesiacov žalára

2 (znížené na 1 rok)
Helena Grečková,
rod. Dudinská (5.10.1921) 1 rok trestnice
Pavol Hric (23.8.1919) 1 rok žalára
mlad. Ján Suranovský (16.6.1932) 1 rok zavretia
mlad. Jozef Stanko (6.2.1932) 1 rok zavretia
mlad. Emil Dravecký (19.7.1931) 1 rok zavretia
Ján Brincko (4.9.1912) 9 mesiacov väzenia
Ján Novotný (23.7.1929) 6 mesiacov žalára
Katarína Šteinerová (9.6.1929) 6 mesiacov žalára

50 Jahre seit der „Leutschauer Revolte”
im Jahre 1949

Die offene Verfolgung der Christen durch das kommunistische Regime
begann schon im Jahre 1949. Damals versuchte das Regime die Einheit
der Katholischen Kirche durch die Gründung der sogenannten
„Katholischen Aktion” zu zerschlagen. Dagegen traten die Priester und
Bischöfe auf. Es wurde mit der Arrestation der Priester begonnen. Die
Gläubigen bewachten deshalb ihre Pfarrhäuser, um das zu verhindern.
Die Behörden provozierten diese Leute. Ihr Benehmen erklärten sie als
Revolte und die Teilnehmer bestrafte sie sehr hart. Zu solchen
Ereignissen kam es auch in Leutschau am 25. und 26. Juni 1949. Durch
die Provokation bemühten sich die Kommunisten auch die Leutschauer
Wallfahrt zu verhindern, die am 2. Juli stattfinden sollte. Trotz der
Tatsache, daß die aufgereizte Menschenmenge praktisch niemanden
verletzte, wurden beinahe 200 Leute verhört, 62 wurden vors Gericht
gestellt und 52 wurden bis zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Übersetzung: Eduard Pavlík

KAPITOLY Z DEJÍN ŽIDOVSKEJ KOMUNITY
V LEVOČI

Jozef Sulaček

Integrálnou súčasťou novodobých dejín Levoče sú aj historické
osudy tunajšej židovskej komunity, ktorá sa takmer jedno storočie
významnou mierou podieľala na ekonomickom, politickom, sociálnom
i kultúrnom rozvoji mesta. Jej maximálny počet zaznamenalo sčítanie
ľudu v roku 1910, kedy sa k židovskému náboženstvu hlásilo 718 osôb,
čo predstavovalo 10,58 % zo všetkého obyvateľstva. Ich status vo
viacerých oblastiach spoločenského života bol oveľa dôležitejší. Mnohí
tunajší rodáci sa stali uznávanými osobnosťami nielen v meste, ale
i za jeho hranicami. V rokoch druhej svetovej vojny židovské obyva-
teľstvo bolo vystavené brutálnym perzekúciám, násiliu a deportáciám
do táborov smrti. Povojnových čias sa dožilo sotva 17 %, postupne aj
tento nízky počet klesal. V súčasnosti Židovská náboženská obec
(ŽNO) eviduje troch členov.

V ostatných rokoch vyšlo u nás viacero prác, ktoré interpretujú
širší historický rámec vývoja židovskej otázky, čo nám umožnilo
podrobnejšie sa zamerať na našu užšie vymedzenú tému a zmapovať
tento špecificky výsek dejín Levoče. Základným východiskom výsku-
mu boli dostupné archívne pramene a literatúra. Autorovi cenné
informácie poskytla predovšetkým pani Lýdia Meitnerová (17. 5. 1914
Levoča). Patrí jej naše úprimné poďakovanie.

1. Vznik židovskej komunity

Židovské obyvateľstvo na Slovensku prešlo neobyčajne zložitými
peripetiami. Od včasného stredoveku sa striedali obdobia relatívnej
tolerancie a pokojného spolunažívania s obdobiami, kedy Židia neboli
považovaní za plnohodnotných obyvateľov, uplatňovali sa voči nim
rozličné diskriminačné opatrenia, viackrát museli opustiť niektoré mestá
i oblasti, znášať ťaživé tortúry prenasledovania, ponižovania, sociálneho
obmedzovania a vnútornej izolácie.

Na východné Slovensko prichádzali sporadicky a v neveľkom počte
už v stredovekom období. Väčšie kumunity vznikali po rozsiahlejších
migračných vlnách od konca 18. storočia. Na rozdiel od západného
Slovenska, kam sa sťahovali v kompaktnejších skupinách hlavne
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z Moravy, Čiech, Rakúska a Sliezska, na východnom Slovensku sa
usadzovali v širšom časovom i priestorovom rozptyle predovšetkým
z územia Haliče a Poľska. Spočiatku najväčšie pospolitosti si vytvá-
rali na teritóriu medzi riekami Torysou a Uhom. Na Spiši sa usadzovali
v menšom počte a neskoršie.

Výrazné špefikum predstavovali Huncovce, kde sa usadili už v pr-
vej polovici 17. storočia, vybudovali si tu najsilnejšiu a najvplyvnejšiu
náboženskú obec so široko-ďaleko preslávenou ješivou. V roku 1801
žilo v obci 606 židov, 531 evanjelikov a 481 katolíkov. Na ostatnom
území Spiša roztrúsene v trinástich lokalitách ich bolo usadených iba
86. Niektorí starší historici obrazne označovali Huncovce za geto Spiš-
skej župy. Tamojší obchodníci navštevovali trhy v okolitých mestách,
do ktorých sa postupne sťahovali, nachádzame ich aj medzi prvými
usadlíkmi v Levoči a Spišskom Podhradí, predovšetkým však v Kež-
marku, Poprade a ďalších mestách.1

Vo väčšine miest sa mohli usadiť iba po roku 1840, v banských
mestách im to bolo umožnené až o dvadsať rokov neskoršie. Aj začiatok
ich kontinuálneho usídlenia v Levoči spadá do tohto obdobia, i keď
bezpochyby tunajšie slávne trhy a jarmoky lákali židovských ob-
chodníkov už dávno predtým. I. Chalupecký vyslovil názor, že k trvalé-
mu usadeniu došlo v roku 1845. V roku 1848 bolo evidovaných 10 hláv
židovských rodín so 45 príslušníkmi, ktorí sa prisťahovali z Huncoviec,
Starej Ľubovne, Sp. Starej Vsi, Hrabušíc, Iliašoviec, Plavnice, Hari-
choviec, Toporca a Sp. Hrhova.2 Prvými priezviskami boli: Höflich,
Rosenzweig, Silberstein, Stein, Stern a Winter.3 Zachované cirkevné
matriky narodených začínajú rokom 1848, sobášených od roku 1850
a zomrelých rokom 1859. Slúžili potrebám celého okolia. Prvým no-
vorodencom, ktorého rodičia mali bydlisko v Levoči, bola Rebeka
Tyrnauerová 31. decembra 1856.4

V novom prostredí si Židia nadlho uchovávali mnohé zvyklosti,
jazyk, duchovné a sociálne tradície z pôvodnej domoviny. Prevažná
väčšina sa hlásila k prísne konzervatívnemu ortodoxnému náboženské-
mu a životnému štýlu, boli silno spiati so vžitým normatívnym judaiz-
mom a tradicionalizmom. Hlavným zdrojom obživy – podobne ako
v iných mestách – bol drobný obchod, trhovníctvo, priekupníctvo,
prenajímali si obchody, pálenice a krčmy, boli tiež potulnými liečiteľmi

1 Horváth, P.: Typy židovských osád. Historická revue, 6, 1995, č. 8, s. 8–9.
2 Chalupecký, I. – Sulaček, J.: Dejiny Levoče, 2. Košice 1975, s. 74.
3 Lányi, M. – Popperné Békefi, H.: Szlovenszkói zsidó hitközsé gek története.

Košice 1933, s. 270.
4 ŠOBA Levoča, CM inv. č. 360.

5 Kovačevičová, S.: Príspevok k dejinám a kultúre židovských ná boženských
obcí na Slovensku. In: Národnosti na Slovensku. Zborník. Bratislava 1993,
s. 115–161.

6 Zipser Bote 29.7.1899. Príloha.

a podomovými predavačmi liečiv. Medzi prvými usadlíkmi sa nachádzal
aj sluha a chyžná. Postupne získali právo slobodne sa usadzovať na
celom území krajiny, mohli vykonávať všetky živnosti, remeslá a po-
volania, zakladať továrne, navštevovať školy a nadobúdať i vlastniť
nehnuteľný majetok. Prijatím zákonov z roku 1862 i 1867 a potom
cirkevno-politických zákonov z rokov 1895–1896 sa vytvárali v Uhorsku
predpoklady pre ich zrovnoprávnenie vo verejnom živote a pre priaz-
nivejšie podmienky slobodnejšej migrácie i mobility.

Rozhodujúcim integrujúcim tmelom bola náboženská obec, v jej
rámci si budovali kultové objekty a ustanovizne, zakladali si modliteb-
ne, synagógy, cintoríny, pohrebné bratstvá, rituálne kúpele, školy a do-
bročinné podporné spolky. Židovská náboženská obec zastrešovala
celý duchovný a spoločenský život. Pri sčítaniach ľudu sa nepovažo-
vali za osobitný národ alebo národnosť, ale podobne ako vo väčšine
európskych krajín za sociálnu skupinu, ktorej integrujúcou základňou
je náboženské vyznanie a z neho vyplývajúce jazykové, psychické,
zvykové, kultúrne a ďalšie spoločenské znaky. Táto pozícia poznamenala
ich ekonomické, sociálne a kultúrne postavenie, styky a spolunažívanie
s ostatným obyvateľstvom, súčasne ovplyvňovala tempo a intenzitu
asimilačného procesu (predovšetkým jazykového) s vládnucim ma-
ďarským národom, hlavne vo väčších mestských sídlach.

Soňa Kovačevičová v súpise rabinátov z roku 1848 našla aj le-
vočský.5 M. Lányi uvádza, že v roku 1850 mali tunajší Židia vlastnú
modlitebňu. Po rozkole židovstva v Uhorsku na tri oddelené smery
(ortodoxný a neologický smer a status quo ante) levočská židovská
náboženská obec s vlastnými stanovami sa vyvíjala od roku 1868 ako
status quo ante, hlásiaca sa k predkongresovým zásadám judaizmu.
V jej vnútornom živote participovali všetky tri smery. Dlho zostávala
jednotnou. Štyridsať rokov sa súverci schádzali v modlitebni, umies-
tnenej v súkromnom dome.

Historickým prelomom vo vnútornom živote bol 25. júl 1899. Do
užívania bola odovzdaná synagóga v byzantskom štýle podľa projektu
Antona Müllera a súčasne bol inštalovaný vrchný rabín Dr. Gustav
Löwy, pochádzajúci z tradičnej rabínskej rodiny zo Sálbogárdu, uzná-
vaná a vážená osobnosť, ktorý stál na čele obce až do roku 1927 a vše-
stranne ju pozdvihol.6 Po ňom až do roku 1944 túto funkciu vyko-
nával Július Klein (12. 9.1879 Sálgotarján).
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Na nádvorí synagógy a v jej blízkosti sa nachádzala škola, mikva
a neskoršie aj sirotinec pre 20 chovancov. Tieto objekty už nejestvujú.
Zachoval sa cintorín, ležiaci 1,5 km juhovýchodným smerom od mesta,
v ostatných rokoch sa nachádza v dezolátnom stave. Ciduk hadin je
úplne zdemolovaný. V tieni agátov a vŕb, pod divorastúcimi kriakmi
a burinou ležia devastovavé zvyšky náhrobných kameňov, ktoré vy-
dávajú už len skromné svedectvo o existencii tunajšieho židovstva.

V Levoči sa tlačili náboženské knihy. Dlhočným predsedom židov-
skej náboženskej obce bol lekár Dr. Bartolomej Rozsnyai, neskôr ob-
chodník Vojtech Berger. V predstavenstve zasadali Dr. A. Höfflich, Armín
Tennenbaum (6.3.1895), Martin Schweitzer (12.9.1895) a ďalší. Ženský
dobročinný spolok viedla manželka Dr. Rozsnyaiho Ella, rodená
Böhmová, (1877–1919), mládež a športovcov v medzivojnových rokoch
zjednocoval spolok Makkabi. Dávnu tradíciu malo pohrebné bratstvo
Chevra Kadischa. Náboženská obec vlastnila značný hnuteľný a ne-
hnuteľný majetok.

V oblasti duchovnej Židia zachovávali osobitý spôsob života, li-
mitovaný prísnymi náboženskými tradíciami, zvyklosťami a predpismi.
Profesijná i ekonomická aktivita ich nútila ku každodenným kontaktom
s ostatným obyvateľstvom, etnická pestrosť multikulturálneho mest-
ského prostredia vytvárala nutnosť viacrečovej komunikácie a osvojenie
si hlavných frekventovaných jazykov. Vzájomné spolunažívanie re-
čových, etnických a náboženských skupín bolo vcelku tolerantné,
i keď na niektorých úsekoch sa občas objavili príznaky konkurencie
a rivality, ktoré z ekonomickej a náboženskej sféry zasahovali aj do
politických a spoločenských vzťahov. E. Bárkányi spomína podozre-
nie na miestneho mäsiara z rituálnej vraždy v roku 1902. Pričinením
advokáta Dr. Móra Frieda mäsiara pozbavili obvinenia.7

V roku 1922 sa odtrhli ortodoxní veriaci a založili si autonómnu
náboženskú obec. Vyznačovali sa intenzívnejšou religiozitou a rigo-
róznejším plnením náboženských prikázaní. Mali vlastnú modlitebňu,
cintorín bol spoločný. Pripojili sa k huncovskému rabinátu, ktorý vie-
dol učený a zbožný rabín Eugen Horovitz. Keď bol v roku 1931 E.
Horovitz povolaný za vrchného rabína do Frankfurtu nad Mohanom,
v Levoči náboženské služby a potreby pre ortodoxných veriacich
obstarával rabín Leopold Spitzer zo Sp. Podhradia, ktorého ako 78
ročného nemecké orgány v jeseni 1944 deportovali spolu s manželkou
do Osvienčima, kde obaja zahynuli. Svetským predstaviteľom obce bol
kníhkupec Filip Braun.8

Postupne židovské obyvateľstvo prenikalo do ekonomických od-
vetví spätých s rozvojom modernej mestskej aglomerácie, predovšet-
kým do obchodnej siete, výrobných živností a priemyselných podnikov.
Rozhodujúce pozície nadobudlo v miestnej píle, kníhtlačiarňach, pivo-
vare a liehovarníctve.

Sociálne podmienky, všeobecne sa zvyšujúci ekonomický a kultúr-
ny štandard, stáročiami vypestované schopnosti a nadobudnuté skú-
senosti, vznik a rozvoj základného židovského školstva (chéder), snaha
po vyššom spoločenskom uplatnení, príznačná mimoriadna obetavosť
a starostlivosť židovských rodín o výchovu a vzdelanie svojich detí
a rozvinutá podporná činnosť spolkov pozitívne akcelerovali záujem
a počet uchádzačov o štúdium na školách vyššieho typu. Liberalizujúce
pomery, prístup ku vzdelaniu a spoločenské i občianske zrovnoprávnenie
vytvárali širší priestor pre voľbu povolania. Rástol záujem predovšetkým
o slobodné povolania.

Dôležitým zdrojom razantnej akcelerácie v ekonomickom a sociálnom
živote bola migrácia z okolitých i vzdialenejších oblastí. Aj na príklade
Levoče možno ilustrovať, ako prichádzali vidiecki zámožnejší Židia,
ktorí prenikali do hlavných ulíc a námestí, kupovali si alebo stavali
nové domy v radovej zástavbe, ktoré sa vonkajškom neodlišovali od
ostatných. Nevytvorili sa tu osobitné štvrte ani ulice.

Zakiaľ celkový počet obyvateľstva mesta stúpal od polovice 19.
storočia iba v prvých dvoch decéniach a v nasledujúcich desaťročiach
viacmenej stagnoval, počet a podiel Židov sa rovnomerne zvyšovali.
Ak počet obyvateľstva za 62 rokov (1848–1910) vzrástol o 25 %, po-
čet Židov viac ako 15-násobne. Najvyšší prírastok možno zaznamenať
v desaťročí medzi sčítaniami ľudu v rokoch 1890 a 1900 (224 osôb).9

1848/49 5 412 045 00,83
1869 6 887 365 05,30
1880 6 603 399 06,04
1890 6 318 418 06,61
1900 6 845 642 09,38
1910 6 785 718 10,587 Bárkányi, E. – Dojč, Ľ.: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava

1991, s. 326–328.
8 Lányi, M. – Popperné Békefi, H.: Szlovenszkói zsidó hitközsé gek története ...

c. d., s. 270.

Rok Počet obyvateľov Počet Židov Podiel v %

Zvyšovanie počtu a podielu židovského obyvateľstva v Levoči:

9 Chalupecký, I.: Dejiny Levoče, 2. ... c. d., s. 74.
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2. Postavenie v období medzivojnovej republiky

Vznik Československej republiky priniesol prenikavé zmeny do ži-
vota českého a slovenského ľudu a hlboko zasiahol aj do postavenia
národnostných, etnických a náboženských skupín. V prvom rade nový
režim deklaroval základné demokratické práva a slobody, občanom
ústavne garantoval možnosti slobodne sa rozhodovať o svojej nacio-
nálnej, náboženskej a politickej príslušnosti a orientácii. Židom umožnil
nehatený hospodársky, sociálny a náboženský rozvoj, po prvýkrát sa
mohli prihlásiť bez ohľadu na materinský a dorozumievajúci jazyk
k židovskej národnosti, alebo si zvoliť národnosť, ku ktorej rečove,
kultúrne alebo politicky inklinovali. Národnostná identifikácia v ofi-
ciálnych štatistikách neodrážala spoľahlivý prehľad o ich pozícii, oveľa
relevantnejší obraz poskytoval údaj o náboženskej príslušnosti. Po-
tvrdzuje to aj situácia v Levoči. V roku 1921 sa hlásilo k židovskej
národnosti 54,89 % príslušníkov židovského vierovyznania, v roku
1930 to bolo 51,11 % a v roku 1938 podiel poklesol na 38,17 %. V roku
1940 sa musel povinne každý občan spadajúci pod legislatívne
kodifikovaný pojem „Žid” hlásiť k židovskej národnosti.

V medzivojnovom období mal počet a podiel židovského obyva-
teľstva oproti predvojnovému stavu klesajúcu tendenciu. Pripisujeme
to permanentnej ekonomickej stagnácii mesta a s ňou súvisiacou mi-
gráciou do dynamickejšie rozvíjajúcich sa oblastí. Ovplyvnili to aj
demografické činitele, predovšetkým výrazný pokles natality. Židia si
naďalej udržali zastúpenie vo všetkých sociálnych skupinách. Prevahu
mali stredné vrstvy. Vyplýva to aj z prehľadu o štruktúre živností z
roku 1921. Z 99 prevádzok vo výrobných (remeselníckych) živnostiach
bolo 17 židovských majiteľov (17,17 %) a zo 68 nevýrobných (pre-
dovšetkým obchodných) živností bolo 35 židovských majiteľov
(51,47 %). Najvyššie zastúpenie mali medzi hostinskými a kaviarenskými
živnostníkmi (z 13 prevádzok mali v rukách 10) a z výrobných činností
medzi mäsiarmi, potom medzi cukrármi, obuvníkmi a pekármi.10 Zastúpení
boli aj obchodní pomocníci, tovariši a robotníci, začiatkom dvadsiatych
rokov a potom v posledných rokoch medzivojnovej republiky mnohí
aktívne pracovali v ľavicovom hnutí. Zo slobodných povolaní najväčšiu
vážnosť požívali lekári, spoločensky aktívni boli advokáti. Väčšina žien
pracovala v domácnosti, niektoré boli činné v obchodoch alebo
krajčírskych dielňach.

V okrese Levoča v roku 1921 sa 1213 osôb hlásilo k židovskému
náboženstvu (4,89 % zo všetkého obyvateľstva), pri ďalšom sčítaní
ľudu roku 1930 poklesol tento počet na 1100, čo predstavovalo 4,1 %
z celkového obyvateľstva. Bolo to úplne totožné číslo, ako činil
celoslovenský priemer. Zo 42 obcí v dvadsiatich piatich nebol re-
gistrovaný ani jeden Žid, v ôsmich obciach od 1 do 5 a v siedmich do
20. Iba v Spišskom Podhradí bolo evidovaných 419 a v Levoči 587
obyvateľov židovského vierovyznania. V roku 1940 štatistika zachytila
v okrese 983 Židov, ich podiel poklesol na 3,41 %.11

 V novej republike sa vytvorili priaznivejšie podmienky postupného
prekonávania dovtedajšej značnej izolovanosti medzi židovskými obca-
mi, dochádzalo k hlbšej spolupráci a k integrácii. Zintenzívnila sa poli-
ticko-etnická emancipácia a identita. Vznikali celoslovenské i regionálne
náboženské, záujmové, kultúrne, stavovské a dobročinné organizácie,
združenia a spolky, niektoré z nich vydávali vlastné noviny, časopisy
a knižné publikácie. Objavovali sa pokusy o vytvorenie celoštátnej
židovskej strany a prehlbovali sa kontakty so zahraničnými a medzi-
národnými židovskými organizáciami. Do novej etapy vstupovali aj
slovensko-židovské vzťahy, pre krátkosť medzivojnového obdobia sa
nestačili naplno rozvinúť.

Vo svojich základných školách udržiavaných náboženskými obcami
si sami určovali vyučovací jazyk. V levočskej dvojtriedke vyučovacím
jazykom v poprevratovom období sa stala nemčina, od roku 1933 so
zreteľom na udalosti v Nemecku prejavil sa istý odklom od nemeckej
vyučovacej reči a vo väčšej miere príklon k slovenskému vyučovaciemu
jazyku. Učiteľmi boli Nathan Weiss, Jakub Klein, Ilona Takácsová,
Bernard Rosenberg a ďalší. V spišskopodhradskej škole sa presadzo-
vala slovenčina už od prevratu. Tri židovské školy v obvode levočského
školského inšpektorátu v roku 1922 navštevovalo 185 žiakov.12

10 Chytilův úplný adresář Slovenska. Část I. Praha 1921, s. 307–308.

11 Lexikon obcí krajiny Slovenskej. Praha 1936, s. 42. ŠOBA Bytča, ŽTR I – 200/
41 prez.

12 Mačenka, F.: Židovské školy na Slovensku. Prúdy, 6, 1922, č. 5, s. 329–331.

Rok Počet obyvateľov

Počet a podiel židovského obyvateľstva v Levoči:

Počet Židov Podiel v %

1921 7477 694 9,10
1930 8906 587 6,59
1938 7829 461 5,89
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Po prevrate židovskí študenti boli početne zastúpení predovšetkým
na tunajšej nemeckej reálke. V prvom školskom roku 1919/20 pred-
stavovali 48, %, po desiatich rokoch školu navštevovalo vyše 30 %,
v dôsledku častejších antisemitských prejavov niektorých spolužiakov
a dokonca i profesorov ich počet neustále klesal, v poslednom školskom
roku 1935/36 už neštudoval ani jeden. Z profesorov reálky treba spo-
menúť Žigmunda Bedöa a Alexandra Takácsa.13

Vzhľadom na jazykové dispozície mohli židovskí žiaci a študenti
navštevovať všetky domáce stredné, odborné a vysoké školy, študovali
nielen v Bratislave, ale tiež na českých a nemeckých fakultách v Brne
a Prahe. V ojedinelých prípadoch odchádzali na štúdium a častejšie na
študijné a pracovné pobyty aj do zahraničia, do roku 1933 predovšetkým
do nemeckej jazykovej oblasti. Prinášali najnovšie odborné poznatky
i praktické skúsenosti z popredných európskych učilíšť a pracovísk
a tým pozitívne prispeli k modernizácii a k zvýšeniu úrovne poznatkov,
vzdelávania a pracovných postupov v mnohých oblastiach hospo-
dárskeho a spoločenského života. Viacerí vysokoškolsky graduovaní
Levočania sa usadzovali vo významných centrách krajiny, ďalší sa
vracali do rodného kraja, zakladali si a otvárali advokátske a inžinierske
kancelárie, lekárske i zverolekárske ordinácie, stali sa poprednými
akcionármi i činiteľmi priemyselných zariadení a finančných ústavov.

Osobitnú kapitolu tunajšej komunity tvorí činnosť lekárov. Lekári
predstavovali najpočetnejšiu skupinu židovskej inteligencie na
Slovensku. Nebolo to náhodné. Vzťah Židov k lekárskej profesii
ovplyvnili objektívne historické predpoklady, spočívajúce v tradičnom
spôsobe života, v dôležitom postavení liečiteľov v židovských komu-
nitách a úzka spätosť hygienických a zdravotných pravidiel s plnením
náboženských zvyklostí a prikázaní. Schopnosti a skúsenosti židov-
ských liečiteľov a neskôr diplomovaných lekárov slúžili nielen vlast-
ným komunitám, ale ich využívali aj národy, s ktorými židovské oby-
vateľstvo prichádzalo do bezprostredného styku. Lekárske povolanie
pomáhalo Židom pri vytváraní existenčných podmienok a pri akcep-
tovaní v diaspore.

Rastúce pozície židovských lekárov možno sledovať aj na území
uhorského štátu, kde oddávna šírili medicínske poznatky, liečebné
metódy a prostriedky zo Stredného Orientu a z oblasti Stredomoria.
V roku 1900 bolo v Uhorsku 4805 lekárov, z nich 2321 (48,3 %) sa

hlásilo k židovskému náboženstvu. Vtedajšie štatistiky evidovali 1639
lekárnikov, z toho bolo 129 Židov (7,8 %) a 898 zverolekárov, z nich
bolo 223 Židov (24,8 %). Ich pozície nám ozrejmí údaj o náboženskej
štruktúre vtedajšieho Uhorska, na ktorej židovská konfesia participo-
vala so 4,94 percentami.

V poslednej tretine 19. storočia vo väčšej miere začali aj na Sloven-
sku vykonávať lekársku prax diplomovaní židovskí lekári. Stali sa
župnými alebo mestskými lekármi, pracovali v nemocniciach, väčšina
vykonávala súkromnú prax. V roku 1900 viac ako polovicu lekárov
tvorili v župe Liptovskej, Nitrianskej, Bratislavskej, Komárňanskej,
Novohradskej, Trenčianskej, Turčianskej a Zemplínskej.14 V tomto
období prichádzali aj do Levoče. V medzivojnových rokoch sa ich po-
čet zvyšoval. V roku 1921 tu pôsobilo päť lekárov (traja z nich boli
považovaní za Židov), v roku 1937 už 18, z toho bolo sedem židovských
lekárov.

Bezpochyby najvýznamnejšou osobnosťou bol MUDr. Bartolomej
Rozsnyai, pôv. Rosenzweig, (1865–1933), rodák z turnianskeho Ja-
blonova, ktorý po absolvovaní lekárskej fakulty v Budapešti a po
krátkej stáži na zahraničných klinikách prišiel ako 25-ročný za
praktického lekára do Levoče, od roku 1892 ordinoval aj pre železnič-
ných poistencov a v roku 1915 sa stal hlavným lekárom Košicko-
bohumínskej trate. Od roku 1909 bol vrchným lekárom mesta, členom
správy mestskej banky, mestského a župného výboru, po smrti
významného levočského lekára Alexandra Lorxa 30. októbra 1917 až
do 31. decembra 1922 bol vrchným lekárom Spišskej župy. V roku 1912
patril k spoluzakladateľom Spolku pre boj proti pľúcnej tuberkulóze.
Od 12. novembra 1917 až do penzionovania 1. júna 1929 bol okresným
lekárom v Levoči. Jeho pričinením 15. júna 1921 bol rekonštruovaný
pavilón Súkromnej župnej nemocnice s právom verejnosti pre liečenie
chorôb psychických, venerických a trachomu. Spolu s pľúcnym a in-
fekčným oddelením nemocnica mala 60 postelí, začiatkom roku 1937
ako Krajinská nemocnica už 313 lôžok, sedem lekárov a 54 ošetrova-
teliek. Po košickej nemocnici bola druhou najväčšou na východnom
Slovensku s náležitou odbornou úrovňou prekračujúcou rámec mesta
i okresu. Až do svojho úmrtia bol B. Rozsnyai jej riaditeľom.

Patril k popredným odborníkom pre liečenie tuberkulózy, bol súd-
nym lekárom a organizátorom dobročinných spolkov. Aktívne praco-

13 Jahresbericht des deutschen Staats-Reformrealgymnasium in Levoča (za šk.
rok 1919/20, 1931/32, 1933/34, 1935/36). ŠOBA Levoča, KSL Tk V 533/34.

14 Levársky: Židovská otázka v Uhorsku. Slovenský obzor, 1, 1907, č. 9–12,
s. 638–639.
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val v židovskej náboženskej obci, zaslúžil sa o zriadenie synagógy
a ľudovej školy. Počas prvej svetovej vojny sa staral o utečencov
z Haliče, medzi ktorými bola väčšina Židov. V roku 1928 napísal de-
jiny levočskej župnej nemocnice. V jeho šľapajách kráčali dvaja synovia,
starší Mikuláš (11. 6. 1895 Levoča – 7. 8. 1968) prevzal po otcovi funkciu
okresného lekára, Ministerstvo vnútra mu 28. mája 1940 zakázalo prax,
v marci 1942 bol v sústreďovacom stredisku v Žiline, v októbri 1942
dostal pracovné povolenie a 11. novembra 1943 prezidentskú výnimku,
bol praktickým lekárom v Levoči a vo Svite, v jeseni 1944 sa skrýval
v Oľšavici, vstúpil do partizánskej skupiny a od 1. febrára 1945 bol
zdravotným referentom ONV v Levoči, neskoršie okresným hygienikom
v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Bartolomejov mladší syn Ondrej
(3.6.1898) bol od roku 1928 praktickým lekárom v Humennom, neskôr
štátnym obvodným lekárom Ždániciach, okr. Kyjov. Aj jeho vnučka
Mária Ružena (15.6.1930) pokračovala v rodinnej tradícii v Poprade.15

V spoločenskom a politickom živote sa najčastejšie exponovali
obchodníci a advokáti, lekári sa ponajviac angažovali v dobročinných
spolkoch, pri podpore sirotincov, chudobincov a ľudových kuchýň.
Manželky viacerých advokátov a lekárov aktívne pôsobili v ženských
a charitatívnych združeniach. V tragických rokoch druhej svetovej vojny
ženy zdieľali rovnaký osud s manželmi i so svojimi deťmi.

Vzhľadom na sociálne pozície a funkcie v hospodársko-spolo-
čenskom živote vnútorná štruktúra Židov bola značne diferencovaná.
Väčšina bola hlboko veriaca, prísne zachovávajúca základy judaizmu,
náboženské príkazy a tradície, životným štýlom sa uzavierala do rámca
komunity. Medzi mladšou generáciou nachádzalo ohlas sionistické
hnutie. Viacerí boli nábožensky a nacionálne nadmieru tolerantní,
sympatizovali s asimilačnými iniciatívami v rámci Zväzu slovenských
Židov, ktorého dlhoročným predsedom bol primár Židovskej nemocnice
v Bratislave MUDr. Hugo Róth (1890–1937). Podieľali sa na spolo-
čenskom a kultúrnom živote v rámci občianskej pospolitosti. Už v me-
dzivojnovom období sa vyskytli ojedinelé prípady zmiešaných man-
želstiev alebo aj konvertovania.

Obdobne diferencovaná bola aj ich politická orientácia. Popri
indiferentnej stranícko-politickej nevyhranenosti, neutralite a pasivite
našli sa viacerí, ktorí na základe etnicko-konfesijného princípu sympa-

tizovali so samostatnými židovskými stranami. Ich organizácie existo-
vali v Levoči aj v Spišskom Podhradí, okresný náčelník v roku 1929
odhadoval počet prívržencov na 400. Dlhoročným politickým pred-
staviteľom bol Dr. A. Höfflich, zastupoval ich v mestskom zastupiteľstve
a komisiách. Popredným funkcionárom bol tiež Albín Berger, Filip Braun,
Dr. M. Fried a iní. Ďalší Židia na základe občianskeho princípu sa
prikláňali k liberálno-demokratickým a socialistickým stranám. Politická
aktivita spravidla neprekračovala lokálne dimenzie, najčastejšie bola li-
mitovaná členstvom v obecnom zastupiteľstve, prípadne v jeho ko-
misiách.

V prvých parlamentných voľbách v apríli 1920 v Košickom voleb-
nom kraji predostreli vlastnú kandidátku Združené židovské strany,
v Levoči dostali 195 hlasov, t. j. 5,55 % z odovzdaných hlasov. Viac-
menej rovnaké výsledky dosiahli aj v októbrových voľbách 1929,
získali 183 hlasov, t. j. 5,8 z platných hlasov. V posledných parla-
mentných voľbách v roku 1935 už tieto strany nekandidovali.16

Do samosprávnych orgánov vysielali svojich zástupcov či už na
kandidátkach Židovskej strany, alebo ďalších politických strán a vo-
lebných zoskupení. Až do jesene 1938 Židia obsadzovali v mestskom
zastupiteľstve zvyčajne 2–4 mandáty. Mnohí z nich obhajovali záujmy
nielen židovského obyvateľstva, ale sa tiež významne pričinili o zve-
ľadenie mesta.

Do dejín levočskej samosprávy sa zapísal advokát Dr. Mór Fried
(11. 5. 1875 Spišské Podhradie – 1959), ktorý bol mešťanostom
v neobyčajne dramatických časoch od 19. apríla 1916 až do 7. novem-
bra 1918. Musel čeliť všeobecnej občianskej aktivizácii a nespokoj-
nosti so zásobovacími ťažkosťami a vojnovými dôsledkami, s prevratom
koncom októbra 1918 i s prvými protestnými akciami tunajšieho
zastupiteľstva proti začleneniu Spišskej župy do novovytvorenej Čes-
koslovenskej republiky. Pod tlakom udalostí odstúpil z funkcie. Popri
advokátskej praxi bol členom správnej rady alebo dozorného výboru
v miestnych spoločnostiach (napr. Miestna železnica levočskej doliny,
akc. spol., Spišská úverná banka, akc. spol.). Dlhoročným členom
mestského zastupiteľstva a právneho výboru bol JUDr. Jozef Ábrányi.
Po jeho smrti 20. apríla 1928 členom právnej komisie sa stal jeho zať
JUDr. Július Munk. Členom zastupiteľstva a komisií bol aj spomínaný
Dr. A. Höfflich.

15 Karpathen Post 24.2.1923, 11.1. 1930. Rozsnyai, B.: Dejiny verejnej župnej
nemocnice Dr. Jána Rumanna v Levoči a zpráva o učinkovaní tejto od jej
vzniku až do konca roka 1927. Levoča 1928, s. 1–14. ŠOKA Levoča, OÚL
445/40 adm.

16 Československá statistika, sv. 1, řada VI. Praha 1923, s. 32–33. Volby do
poslanecké sněmovny v říjnu 1929. Praha 1930, s. 30–31. ŠOKA Levoča,
OÚL 634/29 prez.
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3. Začiatky perzekúcií a represálií

Mníchovský diktát a z neho vyplývajúca Viedenská arbitráž rozhodli
o územnom oklieštení Československej republiky a o jej násilnom
zaradení do záujmovej sféry Nemeckej ríše. Vo vyhrotenej mocensko-
politickej atmosfére sa odohrávali závažné zmeny v dovtedajšom po-
litickom systéme, vo vnútornom usporiadaní republiky i v jej
medzinárodnom postavení. Rozhodujúce pozície preberali radikálne
pravicové sily, na Slovensku svoj mocenský monopol energicky
presadzovala Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS). Po roko-
vaniach v Žiline došlo 6. októbra 1938 k vyhláseniu autonómie
Slovenskej krajiny. Pod tlakom domácich i vonkajších činiteľov
autonómna vláda podnikala viacero opatrení, ktoré mali jednak ubrániť
územnú celistvosť Slovenska, ale súčasne smerovali k nastoleniu
autoritatívneho režimu, predznamenávali limitovanie demokratických
práv a skomplikovali situáciu niektorým politickým, sociálnym a et-
nickým skupinám.

Do popredia sa dostávali problémy postavenia židovského obyva-
teľstva. V tlači a na politických zhromaždeniach častejšie zaznievali
radikálne výpady proti neprimeranej pozícii Židov v hospodárskom
živote a proti ich vysokému podielu v slobodných povolaniach. Dňa
24. novembra 1938 činnosť Židovskej strany bola zastavená a 23.
januára 1939 spolu s ľavicovými stranami zakázaná. Extrémne na-
cionalistická tlač žiadala urýchlene riešiť židovskú otázku, vyzývala
bojkotovať a „zdecimovať” židovské banky, obchody, advokátske
kancelárie a lekárske ordinácie.17

Mnohých tunajších Židov postihli nedomyslené opatrenia auto-
nómnej vlády zo 4. novembra 1938 o vyhostení nemajetných Židov bez
domovskej a štátnej príslušnosti na odstúpené územie južného
Slovenska. Židia s majetkom nad 500000 Kč mali byť internovaní.
Z Levoče v noci zo 4. na 5. novembra 1938 do Plešivca odviezli četníci
55 osôb (zo Spišského Podhradia 36), ktoré museli svoje príbytky
i majetky zanechať uzamknuté bez elementárneho inventovania. Ukva-
pené nariadenie bolo postupne korigované ďalšími inštrukciami. Väčšina
vyvezených sa okolo 15. novembra vrátila, sedem majetných z Levoče
a osem zo Spišského Podhradia bolo prepustených z internácie.18

Autonómna vláda sa usilovala demonštrovať súhlas obyvateľstva,
k voľbám do krajinského snemu pripustila iba jedinú spoločnú
kandidátku a príslušníci jednotlivých národnostných skupín hlasovali
osobitne. V Levoči separátne volili Slováci, Česi, Nemci, Maďari a Ži-
dia. Zo zapísaných 250 židovských voličov, neprišlo voliť 15. Všetci
zúčastnení voliči odovzdali spoločnú kandidátku.19

V polovici marca 1939 vyvrcholila agresia hitlerovského Nemecka,
ČSR bola likvidovaná. Slovenská republika sa po 14. marci 1939 dostala
do mocenskej sféry nacistického Nemecka, ktoré od svojich spojencov
a satelitov vyžadovalo okrem ekonomickej, vojenskej a zahranično-
politickej pripútanosti aj dôsledné zákroky proti židovskému oby-
vateľstvu.

Po vzniku slovenského štátu protidemokratické a antisemitské
tendencie zosilneli a riešenie židovskej otázky sa stalo významnou sú-
časťou vnútropolitických problémov a zahraničnopolitických vplyvov.
Prvé protižidovské opatrenia sa začínali už krátko po jeho vytvorení.
Objavovali sa útoky proti židovským občanom a ich majetku,
pokračovali legislatívnymi a exekutívnymi zásahmi.

Po známych salzburských rokovaniach 28. júla 1940 tlak hitlerov-
ského Nemecka na riešenie židovskej otázky sa stupňoval a súčasne
podnecoval prívržencov domáceho militantného fašistického krídla
ľudáckeho hnutia k intenzívnejším zásahom. K najtvrdším a najochot-
nejším vykonávateľom perzekučných opatrení a teroristických akcií
patrili polovojenské oddiely Hlinkovej gardy (HG) a Freiwillige Schutz-
staffel (FS).

Na rozličných úrovniach fungovania štátu sa prijímali a prakticky
realizovali desiatky reštriktívnych predpisov, nariadení a príkazov, ktoré
obmedzovali a systematicky vyraďovali židovské obyvateľstvo z hos-
podárskeho, spoločenského, kultúrneho a verejného života, hrubo za-
sahovali do jeho základných politických a občianskych slobôd a na-
pokon ho pozbavovali elementárnych ľudských a existenčných práv.

Množili sa provokácie a teroristické akcie. Na plotoch, bránach
a múroch sa objavovali antisemitské nápisy, dochádzalo k fyzickému
násiliu. Najmä príslušníci HG si osobovali právo svojvoľne zasahovať
proti Židom, vykonávali u nich domové prehliadky, kontrolovali na
verejných miestach, ponižovali a často vymáhali finančné poplatky.20

17 Slovák 29.10.1938. ŠOKA Levoča, OÚL 2357/38 prez., 2093/38 prez.
18 ŠOKA Levoča, OÚL 2258/38 prez. ŠOBA Levoča, ČŽS ŽS Levoča, Staničná

služobná kniha 1938–1940.

19 Osobitne volili Židia aj v Spišskom Podhradí, kde zo 186 zapísaných nedostavilo
sa k urnám 13 voličov a ostatní hlasovali za spoločnú kandidátku. ŠOKA
Levoča, OÚL 2410/38 prez.

20 ŠOBA Levoča, ŠTZ Št 328/4O. Tamže, OĽSL Tľud 15/45. ŠOKA Levoča,
OÚL 2237/39 priest.
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Terčom provokácií bol letný tábor židovskej mládeže v Levočských
Kúpeľoch, ktorý bol 24. augusta 1939 predčasne rozpustený a nájom-
ca Aron Grünhut vyhnaný.21 V noci z 28. na 29. mája 1940 došlo
k rozbíjaniu okien na niekoľkých židovských domoch. I keď bolo
dôvodné podozrenie na páchateľov – ako konštatovali žandári –
„poškodení odopreli podať návrh a vec nepostúpili súdu”.22

Postupne sa prikročilo k vylučovaniu Židov z verejných funkcií
a slobodných povolaní. Vládne nariadenie č. 63 z 18. apríla 1939 vy-
medzovalo definíciu Žida prevažne na konfesionálnych princípoch,
určilo počet židovských advokátov, ktorý nesmel presahovať štyri
percentá zapísaných členov v Advokátskej komore. Zastupovať mohli
iba židovskú klientelu, okrem prípadu, keď v obvode okresného súdu
nebol „árijský” advokát. Nariadenie sa hlboko dotýkalo aj tunajších
advokátov a ich osnovníkov.23

V Levoči sídlil okresný a krajský súd, preto aj koncentrácia advo-
kátov bola tu tradične vyššia. V roku 1874 pôsobilo 15 advokátov,
v roku 1921 ich bolo evidovaných osem, z toho štyria boli Židia, dvaja
maďarskej a dvaja nemeckej národnosti. Postupne sa tento počet zvý-
šil na 10, z nich osem bolo považovaných za Židov. Zo starších
advokátov boli najznámejší: Dr. Ladislav Hegyi, Dr. Jozef Ábrányi a Dr.
Ferdinand Färber.

Okrem samostatných advokátov v rokoch 1938–1940 pôsobili v Le-
voči ešte ďalší právnici ako súkromní úradníci, advokátski koncipienti
i adjunkti bez vlastnej kancelárie. K 1. máju 1939 všetci mali zakázanú
advokátsku prax, jediný Dr. Artúr Höfflich (19.8.1887 Dravce) ako
prednosta okresnej pobočky Ústredne Židov dostal dočasnú výnimku
a mohol obhajovať židovskú klientelu do 1. júla 1942. V jeseni 1944
bol zatknutý nemeckými bezpečnostnými orgánmi a od 10. októbra
1944 väznený v koncentračnom tábore v Sachsenhausene – Oranienburgu.
Po oslobodení sa vrátil do Levoče a naďalej účinkoval ako advokát.

V obvode Krajského súdu Levoča (9 súdnych okresov) k 1. júlu
1940 malo povolenú prax 25 odvokátov, z toho boli traja slovenskej,
šiesti nemeckej a dvanásti maďarskej národnosti, ďalej štyria židovskí
advokáti boli ponechaní v zoznamoch a tridsiati boli vyškrtnutí.
V Levoči nemal kanceláriu ani jeden advokát slovenskej národnosti.24

Levočskí advokáti museli svoje kancelárie uzavrieť, agenda bola skon-
fiškovaná a podľa príkazu Ministerstva financií sústredená na Daňo-
vom úrade v Ružomberku, odkiaľ sa potom vymáhali nedoplatky od
klientov. Väčšina advokátov prešla represáliami, niektorí boli deportovaní
do koncentračných táborov už v prvej vlne v roku 1942 a ďalší potom
v jeseni 1944.

Koncentračný tábor neprežili Dr. Ladislav Hegyi (5. 6. 1881 Sp.
Hrušov), Dr. Arpád Czipper (16.12.1908 Levoča), Dr. Aladár Czipper
(16.2.1905 Levoča), Dr. Július Munk (4.4.1899 Budapešť), Dr. Vojtech
Schwartz (4.10.1907 Poprad), Dr. Dezider Wildfeuer (18.12.1908 Le-
voča), Dr. Emil Elsas (11.9.1879), Dr. Ladislav Lukass (9.9.1896)
a ďalší. Vyše 70-ročného Dr. Móra Frieda v jeseni 1944 nemecké orgá-
ny zaistili u správcu Csákyho majetku v Sp. Hrhove, po 10-dňovom
väznení v Sp. Novej Vsi bol deportovaný cez Prešov do Ravensbrücku.
Po návrate obnovil advokátsku prax a poskytoval svedecké výpovede
o smrti svojich spoluväzňov v koncentráku. Perzekúcie prežil advokát
Dr. Ervín Löffler (30.5.1894 Vrútky – 1959 Košice) a Dr. Zoltán Gajdoš,
pôv. Grasgrünn, (21.6.1909 Levoča).25

Ešte v apríli 1939 vyšlo vládne nariadenie č. 74/39 Sl. z. o vylúčení
Židov z verejných služieb. Všetky verejné inštitúcie mali ich k 31.
decembru 1939 prepustiť a v prípadoch možnej náhrady nežidovským
uchádzačom pozbaviť miesta okamžite. Najviac boli postihnutí lekári,
zverolekári a zamestnanci štátnych a komunálnych úradov. Okresný
náčelník v Levoči hlásil, že od 1. januára 1940 žiadna štátna inštitúcia
Žida už nezamestnáva.26

V Levoči dostali všetci obvodní a nemocniční lekári židovského
pôvodu výmery o prepustení, predbežne im bola ponechaná súkromná
prax. Ich postavenie malo riešiť vládne nariadenie č. 184 z 25. júla
1939 „o usmernení počtu Židov vo výkone lekárskej praxe”. Ich podiel
limitovalo štyrmi percentami zo všetkých členov Lekárskej komory
k 30. júnu 1939. Pripúšťalo aj výnimku nad stanovené percento, uznáva-
lo ju Ministerstvo vnútra.27

Počnúc januárom 1940 museli si lekári prostredníctvom okresného
úradu podávať žiadosti na Ministerstvo vnútra o ponechanie praxe.

21 ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 15/45.
22 ŠOBA Levoča, ČŽS ŽS Levoča, Staničná služobná kniha 1938–1940.
23 Slovenský zákonník, 1, 1939, s. 77–79.
24 Slovák 6.7.1940, s. 2. Tatranské hlasy 6.7.1940, s. 2.

25 Žalujeme! Zoznam 409 levočských obyvateľov vyvraždených nemeckými
vrahmi v rokoch 1939–1945. Leták. B. v. a r. Advokáti v Levoči. Združený
inventár. Zost. I. Chalupecký. Levoča, ŠOBA 1961, s. 1–24. ŠOBA Levoča,
ĽSL Tľud 43/48. Tamže, OĽSL Tľud 18/45.

26 Slovenský zákonník, 1, 1939, s. 88–89.
27 Slovenský zákonník, 1, 1939, s. 372–373.



154 155

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

V priebehu mája bola zakázaná prax Dr. Szendemu, Rektorovi a Rozs-
nyaimu z Levoče, Dr. Grünwaldovi, Székelyimu a Goldsteinovi zo Sp.
Podhradia.28

Situácia v zdravotníctve a nedostatok lekárov postupne nútili
nadriadené orgány poskytovať niektorým lekárom výnimku. Povolenie
praxe dostal Dr. Bäder a Schwartz, neskôr aj Dr. Szende, Rozsnyai
a Székely. Služby v levočských nemocniciach zabezpečovali aj externí
lekári až do jesene 1944. Vystriedalo sa ich tam desať.29

V Levoči od roku 1911 pôsobil MUDr. Gejza Szende, pôv. Silberstein,
(21.4.1885 Levoča). Ministerstvo vnútra mu 25. mája 1940 zakázalo
lekársku prax, 24. marca 1942 dostal výnimku, stal sa praktickým lekárom
v Malčiciach (okr. Michalovce), kde bol v jeseni 1944 nemeckými
orgánmi zatknutý, odvlečený aj s manželkou do vyhladzovacieho tábo-
ra, kde obaja zahynuli.30

Od roku 1925 odborným zubným lekárom v Levoči bol MUDr.
Abrahám Adolf Bäder (16.10. 1899 Levoča). V roku 1941 obdržal
výnimku. Bol zatknutý v jeseni 1944, deportovaný do nemeckého kon-
centračného tábora, odkiaľ sa nevrátil. Tunajším zubným lekárom od
roku 1932 bol tiež MUDr. Zoltán Schwartz, po roku 1945 Čierny,
(27.12.1905 Poprad). Ministerstvo vnútra ho 13. marca 1941 prijalo do
počtu nad určené percento židovských lekárov a povolilo mu lekársku
prax. V jeseni 1944 sa mu podarilo ukryť pred represáliami, po vojne
ordinoval v Levoči, Ústí nad Labem a Bratislave.31

Záslužnú prácu vykonal MUDr. Leonard Leopold Rektor (27.10.1910
Nový Bohumín – 20.8.1994). Po krátkom pôsobení na internom odde-
lení v nemocniciach v Bohumíne a v Ružomberku bol sekundárnym
lekárom v Štátnej nemocnici (ŠN) v Levoči, kde ho v septembri 1940
postihol zákaz praxe, neskôr sa stal v tomto ústave externým lekárom
neuro-psychiatrického oddelenia. Po príchode nemeckých jednotiek sa
skrýval v Oľšavici, v septembri prešiel k partizánskej skupine mjr. N.
V. Volkova, ktorá bola súčasťou brigády Smrť fašizmu, pracoval v nej
ako lekár, zúčastnil sa bojov v Levočských vrchoch, v južnom Poľsku,
na Orave a na strednom Slovensku. Bol vyznamenaný Čs. vojnovým

krížom 1939. Po vojne viedol psychiatrické oddelenie ŠN v Levoči,
neskôr odišiel do Brna, kde vykonával funkciu primára a vedúceho
katedry v Ústave pre doškoľovanie lekárov.32

S povojnovým rozvojom levočskej nemocnice je úzko spiata čin-
nosť MUDr. Viliama Oskára Sidona (16.12.1911 Horné Orešany – 7.
októbra 1987). Pôsobil v pražskej nemocnici na Bulovke, neskôr v Ži-
dovskej nemocnici v Bratislave a Nitre, 27. júla 1942 dostal „žltú
legitimáciu”, až do 13. februára 1944 bol externým lekárom v ŠN Mi-
chalovciach. Ministerstvo vnútra ho preložilo do Piešťan, odkiaľ bol
15. septembra 1944 deportovaný do koncentráku v Birkenau, Maut-
hausene a Ebensee. Po vojne pôsobil v Piešťanoch a Košiciach, v Le-
voči založil a 25 rokov viedol urologické oddelenie NsP.33

Na chirugickom oddelení Verejnej nemocnice G. Hermanna pôsobil
MUDr. Artúr Gross (12.3.1897 Nitra), v rokoch 1929–1940 popredný
odborný lekár-urológ v Bratislave, ktorý bol v Levoči externým lekárom
od roku 1942 do 3. novembra 1944. Prežil perzekúcie, po roku 1945
pôsobil v Handlovej a v Bratislave. Rovnako tak MUDr. Eugen Spitzer
(11.8.1912 Ružomberok – 20.5.1996). Začínal ako sekundárny lekár
v nemocnici G. Hermanna v Levoči a v Palúdzke, v septembri 1940 mal
zakázanú prax, Ministerstvo vnútra ho určilo od 21. apríla 1942 za
externého lekára chirurgie, v septembri 1944 sa stal príslušníkom
levočského oddielu partizánskej brigády K. Gottwald (veľ. V. A. Kvi-
tinskij) a lekárom 4. oddielu partizánskej brigády Jánošík (veľ. Ernest
Bielik) spolu s manželkou Magdou, ktorá bola v oddieli ošetrovateľ-
kou. Viedol nemocničný bunker v Nízkych Tatrách, liečil chorých a ra-
nených partizánov i civilných obyvateľov z rajóna brigády. V marci
1946 odišiel z Levoče, pôsobil vo Svidníku, Brezne a Bratislave.34

Tragické osudy postihli MUDr. Magdalénu Abrányiovú-Weissovú
(2.5.1915 Prešov), v roku 1942 dostala „žltú legitimáciu”, bola externou
lekárkou v ŠN Levoči, počas SNP sa stala lekárkou okresnej nemocni-
ce vo Zvolene, koncom roku 1944 ju fašisti zavraždili v okolí Banskej
Bystrice. Ďalší externista MUDr. Ján Fodor (16. 11. 1916 Nitra) bol 2.
apríla 1942 určený za sprievodného lekára transportu do Osvienčima.

S levočským zdravotníctvom sú spiati ďalší lekári, pôsobili tu
MUDr. Mikuláš Frischer (1909), vojenský lekár, MUDr. Mikuláš Gold-28 ŠOKA Levoča, OÚL 504/40 adm., 559/40 adm., 6679–6682/40 adm., 11559/

40 adm., 11564/40 adm., 2824/42 adm., 3129/42 adm., 3165/42 adm., 417/
41 prez., 445/41 prez. SNA Bratislava, MV SR 1938–45 406–546–3.

29 ŠOKA Levoča, OÚL 5532/39 adm., 3442/41 adm., 3330/41 adm., 2824/42
adm., 3129/42 adm., D-1-45/44 prez. SNA Bratislava, MV SR 1938–45 406–
514–22.

30 ŠOKA Levoča, OÚL 6681/4O adm., 3129/42 adm.
31 ŠOKA Levoča, OÚL 504/40 adm., 3330/41 adm.

32 ŠOKA Levoča, OÚL 559/40 adm. ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 21/45. ŠOBA
Košice, KNV 1949–60 zdrav. odb. K. č. 74.

33 ŠOKA Nitra, OÚN 1694/42 prez. ŠOBA Nitra, ŽN 144/II–4 ŠB 1941, 276/42
prez. ŠOBA Košice, KNV 1949–60 zdrav. odb. K. č. 41, 75. Tamže, FNK
K. č. 7.

34 ŠOBA Levoča, ĽSL Tľud 91/48.
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berger (1900), ktorému bola v Levoči zakázaná prax v septembri 1940,
podobne ako MUDr. Izidorovi Goldsteinovi (19. 1. 1911 Hlohovec),
ktorý sa stal od roku 1941 praktickým lekárom v Zliechove, ďalej MUDr.
Mikuláš Beck (10.1.1902 Nyirbakta), neskorší lekár v Sp. Novej Vsi a
vo Vyšných Hágoch, ktorý bol koncom decembra 1944 nemeckými po-
licajnými orgánmi zaistený v Hornej Lehote a za neznámych okolností
zavraždený.

Sekundárnym lekárom nemocnice G. Hermanna v Levoči a neskôr
praktickým lekárom v Sp. Podhradí bol MUDr. Teodor Grünwald (1908),
ktorému Ministerstvo vnútra od 7. júla 1940 zakázalo lekársku prax, 23.
októbra 1944 ho nemecké orgány zaistili, prežil perzekúcie a po vojne
bol lekárom v Sp. Novej Vsi. Svoju lekársku prax začínali v Levoči
MUDr. Maximilián Liebmann (1892), lekár v Sp. Vlachoch do roku 1940,
MUDr. Irena Mészarosová-Janovitzová (1. 2. 1911 Nové Mesto nad
Váhom), externá lekárka v Dolnom Smokovci, MUDr. Alfréd Sauerström,
po roku 1945 Ševčík, (13.4.1908 Frýdek-Místek), účastník SNP a po-
vojnový banský lekár v Ostrave-Porube. Krátke obdobie v roku 1942
v tunajšej nemocnici pôsobil uznávaný očný lekár MUDr. Andrej Müller
(27.10.1912 Prešov), ktorý neskôr pracoval v Prešove a vo vojenskej
nemocnici v Ružomberku. Ako externisti ďalej účinkovali manželia MUDr.
Rudolf a MUDr. Vlasta Fuchsbergerovci.

Zo spišskopodhradkých lekárov na prvom mieste musíme vy-
zdvihnúť budapeštianského rodáka MUDr. Vojtecha Székelyho, pôv.
Schlesingera, (31.12. 1898 – 25.3.1976 Sp. Podhradie), ktorý tam
a v neďalekých Bijacovciach pôsobil od roku 1923 s krátkym preru-
šením v rokoch 1940–41 vyše 53 rokov.35

V Levoči sa narodili lekári, ktorí účinkovali v rôznych oblastiach
Slovenska. Na prvom mieste pripomíname neobyčajne obetavého a ob-
ľúbeného lekára MUDr. Alexandra Küchela (16.4.1893 – 1945). Od 1.
januára 1920 bol obvodným a okresným lekárom v Sp. Starej Vsi, dostal
výnimku, 2. septembra 1944 bol spolu s manželkou a mladším synom
Tomášom zatknutý nemeckou tajnou políciou, o dva dni odvlečený do
koncentračného tábora. Pri pochode smrti všetci zahynuli. Starší syn
Otto so strýkom Mikulášom sa skrývali u rím. kat. farára Jozefa Vojtasa
vo Veľkej Frankovej a v Kacvínskych lesoch, po vojne obaja absol-
vovali lekársku fakultu, MUDr. Mikuláš Küchel (1912–1965) krátky čas
pôsobil aj v Levoči.36

V Kvetnici bol externým lekárom levočský rodák MUDr. Eugen
Klein (30.11.1910). Svoje vysokoškolské štúdium na lekárskej fakulte
v Prahe musel v roku 1939 prerušiť ďalší levočský rodák Ladislav
Müller, po vojne Minárik, (1916–1997). Prešiel pracovnými tábormi
v Hanušovciach n. T., Zohore, Kostolnej a Jablonici, odkiaľ 29. augusta
1944 ušiel do Starej Turej, kde vstúpil do partizánskeho oddielu Hurban
pod velením Miloša Uhera. Bol ošetrovateľom a bojovníkom oddielu
na bošáckych a lieskovských kopaniciach až do spojenia s Červenou
armádou 7. apríla 1945. V roku 1946 ukončil pražskú lekársku fakultu,
patril k popredným ftizeológom u nás, mnoho rokov pôsobil ako primár
a riaditeľ liečebných ústavov v Pleši, Prahe, na Prednej Hore a vo
Vyšných Hágoch. Zahynul pri autonehode 16. januára 1997 v Poprade.37

Dcérou tunajšieho dlhoročného rabína je MUDr. Viola (Ibolya)
Turková, r. Kleinová, (21.5.1916 Levoča). Koncom marca 1942 ju vyhlá-
sil Okresný úrad v Levoči za dezertérku, pretože sa vyhla nástupu do
sústreďovacieho strediska v Poprade. Od 1. apríla 1942 bola externá
bezplatná laborantka Štátnej pohotovosti proti nákazlivým chorobám
v Prešove, neskôr vedúca protimalarickej poradne v Trebišove. Prežila
perzekúcie, manžel MUDr. Aladár Neuwirth (1902) a obaja rodičia
zahynuli v koncentráku, po vojne bola sekundárnou lekárkou v ŠN
Košiciach, odišla do Izraelu, kde zastávala významné funkcie v zdra-
votníctve. Na pietnej spomienke v Inštitúte holokaustu v Jeruzaleme
22. apríla 1998 zapaľovala v mene vysťahovaných Židov zo Slovenska
symbolický oheň.38

Absolvovanie levočskej reálky predurčovalo mnohých študentov   k
zápisu na vysoké školy technického smeru. Preto z Levoče pochádzal
pomerne veľký počet inžinierov, architektov a zememeračov, pôsobili
na celom území republiky. Postupne strácali zamestnanie, niektorí boli
deportovaní v prvej vlne v roku 1942, ďalším sa podarilo získať výnimky.
Pripomenúť treba najmä Ing. Alexandra Bártu (29.1.1892 Levoča –
december 1944 Sachsenhausen), Ing. Edmunda Földyho (18. 9. 1892
Prešov – 1944 Oľšavica), Ing. Ladislava Frieda (1903 Levoča), Ing.
Zoltána Meitnera (23.9. 1905 Levoča), Ing. arch. Eugena Ormaya
(22.8.1884 Trstená), Ing. Dezidera Rozsnyaia (24.2.1894 Levoča), Ing.
Viliama Schwartza (9.5.1902 Levoča – 1944) a ďalších. Zo zverolekárov
najznámejším bol Dr. Alexander Zinner (19.6.1886 Sátoraljaújhelyi)
a z lekárnikov PhMr. Mikuláš Friedmann (7. 10. 1913 Levoča).39

35 ŠOBA Levoča, ŠTZ V/1947. ŠOKA Levoča, OÚL 560/40 adm., 6680/40 adm., 6682/40
adm. ŠOBA Košice, VS KNV zdrav. odb. K. č. 46.

36 ŠOBA Prešov, ŠZŽ 21254/VI/44 adm.

37 ŠOBA Košice, VS KNV zdrav. odb. K. č. 46. Tomašuľa, M. R.: Vtedy pod
Javorinou. Bratislava 1995, s. 27, 61, 72, 84–87.

38 Bojovník 14.5.1998.
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Po zákrokoch proti advokátom, lekárom a verejným zamestnancom
a po začiatkoch hospodárskeho potláčania nasledovala séria ďalších
protižidovských opatrení, ktoré súhrnne kodifikovalo vládne nariadenie
č. 198 z 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. Do povedomia
súčasníkov sa dostalo ako „židovský kódex”. Recipovalo zásady proti-
židovských norimberských zákonov. Definovalo pojem Žida na prin-
cípe nábožensko-rasovom, za Žida sa pokladala každá osoba bez ohľadu
na pohlavie, ktorá pochádzala najmenej „od troch podľa rasy židovských
starých rodičov”. Konštruoval sa aj obsah pojmu „židovský miešanec”
na základe pôvodu predkov.40

Kódex pozbavil Židov základných občianskych práv, právnej istoty
i ochrany, sankcionoval ich úplnú spoločenskú izoláciu. Jeho rasové
princípy vyvolali oprávnenú kritiku značnej časti slovenskej verejnosti.
Protestný hlas pozdvihli vedúci činitelia evanj. a.v. cirkvi, niektorí
členovia Štátnej rady i hospodárski experti. Kritické stanovisko vyjadrili
rímskokatolícki biskupi už pred vydaním kódexu 7. septembra 1941
a potom na zhromaždení 7. októbra 1941 v Nitre. V podobnom zmysle
protestoval u vlády Slovenskej republiky aj Vatikán prostredníctvom
vyslanca K. Sidora a svojho diplomatického zástupcu v Bratislave.
Ešte ostrejšiu kritiku vzbudili násilné deportácie v roku 1942 a neskoršie
pokusy o ich recidívu.41

Radikálne opatrenia hlboko zasahovali do všetkých oblastí ob-
čianskeho života a do majetkových pomerov. Židia nesmeli bývať na
hlavných uliciach, od roku 1940 boli menovaní dočasní správcovia do
vyše 40 židovských domov, nesmeli cestovať ani navštevovať verejné
miestnosti, používať autá a telefóny, boli im odňaté poľovné, rybolovné
a vodičské preukazy a cestovné pasy, písacie stroje a fotografické apa-
ráty, úrady evidovali ich osobné cennosti a bankové kontá.

Podliehali pracovnej povinnosti, od jesene 1939 sa museli zú-
častňovať verejných prác. V dňoch 9. a 10. októbra 1939 konali sa
odvody práceschopných mužov v Sp. Podhradí a v Levoči, dostavilo
sa 158, z nich 134 komisia uznala za spôsobilých k pracovnej službe.42

Nastupovali do nárazových prác, neskôr boli zaraďovaní do pracovných

táborov. V auguste 1940 odišlo 90 mužov do pracovného tábora
v Liptovskom Petri a 42-členná skupina bola zadelená do žatevných
prác na okolitých veľkostatkoch. Od septembra 1940 boli vylúčení zo
všetkých stredných a vysokých škôl, vojenskú povinnosť mohli vy-
konávať iba v pracovných útvaroch.43

Exekutívne orgány ich zaraďovali medzi odporcov režimu, neustále
boli upodozrievaní zo skrytej protištátnej činnosti. Okresný náčelník
v zozname z 24. mája 1939 registroval v Levoči 24 potencionálnych
nepriateľov štátu, z toho bolo 13 Židov, medzi nimi sa nachádzali aj
poprední intelektuáli (Ing. Ladislav Fried, Dr. A. Czipper, Ing. Viliam
Schwartz, JUDr. Vojtech Schwartz, MUDr. Zoltán Schwartz a ďalší).44

Za podozrenie z účasti v ilegálnom hnutí KSS bol zatknutý Štefan
Bányai a Edmund Klein, po dlhšej vyšetrovacej väzbe, počas ktorej sa
nepotvrdili žiadne obvinenia, museli triapol mesiaca stráviť v ilavskom
väzení.45 Za podozrenie z rozširovania protištátnych letákov boli 30.
apríla 1940 uväznení Ladislav Berger a Max Stauber.46 Za šírenie
nepriaznivých správ bol zaistený Ing. Meitner.47

V septembri 1940 bolo v okrese zhabaných 84 rádiových prijíma-
čov židovským a 73 rádií ďalším politicky nespoľahlivým občanom.48

Židia museli nosiť označenia, mali zakázané stýkať sa s nežidovským
obyvateľstvom, mohli sa pohybovať iba vo vyhradených priestran-
stvách a v určenom čase.49

V Levočskom okrese bolo v polovici roku 1941 spolu 524 majiteľov
nehnuteľného majetku, ktorých oficiálna legislatíva označovala za Židov,
z toho bolo 515 fyzických a 9 právnických osôb. Úhrnom vlastnili
majetok v hodnote 27053000 Ks, z čoho bolo 2380000 Ks poľno-
hospodárskeho, 7162000 Ks domového, 8581000 Ks podnikového
a v hodnote 8930000 Ks iného majetku. Prioritnou otázkou riešenia
židovskej otázky bolo zmocniť sa tohoto majetku. Začínalo to revíziou
a odoberaním živností, dosadzovaním dočasných správcov a dôver-
níkov a vyústilo zásahom do súkromného podnikania a vlastníctva.

Formou arizácie boli Židia vytláčaní z hospodárskych pozícií,
postupne boli olúpení o majetky, vytvárali skupinu ľudí pozbavených
práce a zárobku. Arizačný proces začínal 1. februára 1940, mal viacero
etáp a foriem. Výmery o zmene vlastníctva vydával Ústredný hospo-39 SNA Bratislava, MV SR 1938–45 534/42.

40 Slovenský zákonník, 3, 1941, s. 643–684.
41 Zúbek, T. J.: Katolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918–1948. In: Svedectvo

jednej generácie. Cambridge Ontario 1990, s. 155. Sidor, K.: Šesť rokov pri
Vatikáne. Scranton 1947, s. 134–148. Vatikán a Slovenská republika (1939
–1945). Dokumenty. Bratislava 1992, s. 56–71. Jelinek, Y. A.: Katolícka
cirkev a Židia na Slovensku v období jar 1942 – jar 1944. In: Tragédia slo-
venských Židov. Banská Bystrica 1992, s. 121–137.

42 Tatranské hlasy 21.10.1939, s. 3.

43 ŠOKA Levoča, OÚL 632/42 prez., D-1-68/44 prez.
44 ŠOKA Levoča, OÚL 705/39 prez.
45 ŠOBA Prešov, ŠZŽ 31–15/40 ŠB.
46 ŠOKA Levoča, OÚL 431/40 prez.
47 ŠOKA Levoča, OÚL 556/40 prez.
48 ŠOKA Levoča, OÚL 457/42 prez.
49 ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 15/45.
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dársky úrad vytvorený pri Predsedníctve vlády. Najväčší záujem bol
o výčapnícku a obchodnícku živnosť, neskôr o remeselnícke dielne
a podniky. V decembri 1940 bolo v okrese navrhnutých 160 živností na
likvidovanie a arizáciu, v priebehu jedného mesiaca sa uskutočnilo 60,
do konca februára 1941 už 138 s ročným priemerným obratom 13 mi-
liónov Ks, ostatné sa ukončili v nasledujúcich mesiacoch. Najprospe-
rujúcejšie podniky si nárokovali exponenti režimu a ich rodinní prís-
lušníci.50

4. Deportácia do vyhladzovacích táborov

Tragickým vyvrcholením diskriminačných perzekúcií židovského
obyvateľstva bolo násilné deportovanie do vyhladzovacích táborov,
kde im hitlerovská mašinéria prichystala otrocké práce a systematickú
likvidáciu. Po dôverných rokovaniach s najvyššími nemeckými kruhmi
V. Tuka a A. Mach referovali na zasadnutí vlády 3. marca 1942 o pláne
vysťahovania Židov. Vláda to vzala na vedomie. Slovensko sa zaradilo
medzi prvé neokupované krajiny, ktoré začali uskutočňovať deportácie.

Tieto brutálne zásahy sa bytostne dotýkali aj tunajších Židov.
Nachádzame ich medzi 57 628 násilne vysťahovanými osobami, ktoré
museli odísť zo Slovenska v 57 transportoch od 25. marca do 20. ok-
tóbra 1942. Z východného Slovenska bolo vypravených 19 transpor-
tov s 19052 osobami. Ďalší boli odtransportovaní zo Žiliny, Novák,
Serede a Bratislavy.

Prípravy sústreďovania a deportácie signalizoval všeobecný súpis
Židov do vopred určených skupín vo februári 1942. V najdôležitejších
skupinách A a B, s ktorými sa počítalo pre pracovné nasadenie, v Le-
voči bolo evidovaných 498 osôb (187 domácností). Ich kompletizácia
a verifikácia je veľmi obtiažna, často boli upravované, doplňované, škr-
tané a prepisované. Stali sa základom pre deportačné zoznamy, i keď
pôvodné rozdelenia do skupín sa nerešpektovalo. Medzičasom niekoľkí
opustili Levoču, útočisko hľadali v iných oblastiach, skrývali sa, alebo
utekali do zahraničia, najčastejšie do Maďarska, kde vtedy ešte
neprebiehali masové deportácie.51

Podľa tajných pokynov, ktoré dostával okresný náčelník z Mi-
nisterstva vnútra, z okresu bolo 23. marca 1942 násilne vyvezených 83
slobodných a bezdetných žien vo veku 18–35 rokov. Okresný úrad
v Levoči začal pátranie po pätnástich ženách, ktoré sa nedostavili
k prezentácii. Po brutálnom zaobchádzaní pri sústreďovaní boli zara-
dené do prvého transportu zo Slovenska, ktorý opúšťal popradskú
železničnú stanicu 25. marca 1942 krátko po 20. hodine, aby ich na
druhý deň okolo poludnia na osvienčimských rampách esesáci za po-
moci psov zoradili do sprievodu a rozmiestnili v neďalekých barákoch.
Boli medzi prvými väzenkyňami tohto tábora zo zahraničia. Prvým boli
vytetované čísla na predlaktie od 1000 do 1998. Museli za ťažkých
podmienok vykonávať namáhavé práce. V hrozivej atmosfére a neľud-
ských podmienkach hynuli hladom, vysilením a chorobami, nachádzali
smrť v plynových komorách. Podľa spomienok priamych účastníčok
z prvého transportu dožilo sa oslobodenia asi 20 dievčat. Ich tragické
osudy opísala levočská rodáčka Júlia Škodová v memoárovo a repor-
tážne ladenej knihe Tri roky bez mena.52

Nasledovali ďalšie razie a eskortovania do sústreďovacích stredísk.
Odchádzali slobodní muži v produktívnom veku. V apríli prišli na rad
tzv. rodinné transporty, do ktorých boli zaraďované celé rodiny, včítane
starcov a detí. V dňoch 24. – 26. mája 1942 žandári za pomoci členov
HG a FS sústredili z celého okresu do synagógy a do telocvične
meštianskej školy 522 osôb a na levočskej železničnej stanici drasticky
nastrkali do nákladných vagónov, ktoré boli pripojené k transportu
v Sp. Novej Vsi. V podvečer 26. mája 1942 transport bol vypravený
do tábora v Treblinke. Ďalších čakal podobný osud v nasledujúcich
dňoch.

Najotriasajúcejšou udalosťou boli dva vagóny s asi 75 pacientmi
z levočskej nemocnice, medzi nimi boli aj dlhoročne duševne chorí
z neuro-psychiatrického oddelenia. Spolu s ďalšími pacientmi z Pezinka
a iných nemocníc naložili ich v Žiline do ôsmich vagónov (do každého
vagóna boli umiestnení štyria zdraví deportovaní muži a jeden lekár),
ktoré boli pripojené k transportu 22. septembra 1942. Ani jeden neprežil
peklo koncentráku.

Posledný nákladný vagón s tunajšími Židmi odchádzal z levočskej
železničnej stanice 15. októbra 1942 o 6,30 hod., ešte v ten istý deň bol
v Žiline pripojený k transportu smerujúcemu do Osvienčima.5350 ŠOKA Levoča, OÚL D-1-68/44 prez. Karpathen Post 12.7.1941, 26.7. 1941.

V celoslovenskom rámci pripadal priemerne na jednu židovskú osobu majetok
v hodnote 48 201 Ks, v Šarišsko-zemplínskej župe priemer predstavoval
22 386 Ks, v Levočskom okrese to bolo 27 520 Ks, z čoho si možno predsta-
viť aspoň približné relácie majetkových pomerov tunajších Židov.

51 ŠOKA Levoča, OÚL 1156/42 prez. Tamže, ObNÚ 169/42 prez.

52 Škodová, J.: Tri roky bez mena. Bratislava 1962. 204 s.
53 SNA Bratislava, NS Tnľud 17/46. Tamže, MV SR 1039–45 593/42. ŠOBA

Levoča, ĽSL Tľud 100/48. Tamže, OĽSL Tľud 55/45.
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Okresný náčelník, ktorý v služobnom zanietení už v júli 1941 žia-
dal nadriadené orgány o úplnú izoláciu Židov „na spôsob v Nemecku
zavedený”, vystatoval sa v pravidelnom hlásení v marci 1942 svojím
nekompromisným postupom: „Protižidovské opatrenia prevádzam s naj-
väčšou prísnosťou a bezohľadnosťou. Každá intervencia je u mňa márna.”54

Majetok deportovaných bol zapečatený a inventarizovaný, hnu-
teľnosti boli postupne sústredené do určených skladov. Počas mani-
pulácie bol sčasti rozkradnutý, časť prevzali štátne a verejné inštitúcie
a zvyšok bol odpredaný na verejných dražbách. Najväčší záujem bol o
bytové zariadenie, odev a domáce potreby, neskôr spory vyvolávalo
prideľovanie domov a bytov. Symptomatickým bolo stanovisko Ob-
lastného žandárskeho veliteľstva v Levoči: „Dražby tieto na niektor-
ých miestach zapríčinili mnohé nepríjemnosti, nakoľko obyvateľstvo sa
domnievalo, že mnohé veci boli pred dražbou rozkradnuté. Z krádeží
boli upodozrievaní jednak daňoví úradníci, jednak príslušníci HG.
Na mnohých miestach žandárstvo zakročilo, páchateľov zistilo a za-
istilo.”55 V obvode Štátneho zastupiteľstva v Levoči sa v roku 1942
riešilo 40 trestných pokračovaní za vykrádanie židovských bytov.56

5. Snahy o prežitie

Okresné žandárske veliteľstvo konštatovalo, že bolo odtranspor-
tovaných 80 % Židov.57 Nariadený kataster k 1. septembru 1942 evi-
doval v Levoči 112 osôb,58 z nich boli ešte niekoľkí deportovaní
v posledných transportoch, ďalší sa dostali do pracovných táborov, iní
mali žlté alebo biele legitimácie, dostali pracovné povolenia a vý-
nimky, pracovali v zdravotníctve alebo na rôznych úsekoch národného
hospodárstva „ako hospodársky dôležití Židia”. Výnimka sa vzťahovala
aj na ich rodinných príslušníkov. Prežívali ustavičný strach o vlastnú

existenciu, boli vystavení permanentnej neistote, častým perzekúciám
a hroziacim zaradeniam do pracovných táborov. Žandári za pomoci HG
a FS viackrát opakovali razie a prehliadky. Napr. 23. marca 1943 vyko-
nali v 32 židovských rodinách domové prehliadky pre podozrenie zo
zhromažďovania nedovolených zásob denných potrieb.59

V máji 1942 do pracovného tábora v Seredi boli zaradení dvaja
stolári (Einhorn a L. Braun), v novembri 1942 do Dubnice býv.
advokátsky koncipient Dr. Gustáv Földi (1.8.1916), 3. marca 1943 ÚŠB
nariadila eskortovať do Bratislavy lekárnika Mikuláša Friedmanna, 17.
apríla 1943 žandári odviedli do nemocnice pracovného tábora v Seredi
Františku a Margitu Steinbergerove, 3. septembra 1943 do pracovného
strediska v Ilave bol zaradený Jozef Holzer a 1. decembra 1943 Adolf
Levay. Podobné prípady sa opakovali aj v roku 1944. Posledné zatýkanie
bolo v máji 1944, 27. júla 1944 žandári eskortovali do reaktivovaného
pracovného tábora v Krupine z Levoče 16 a z Veľkého Slavkova šesť
prisťahovacov zo Šarišsko-zemplínskej župy.60

O radikálnej redukcii židovskej komunity svedčí štatistická kom-
parácia. Ak k 15. decembru 1940 bolo v Levočskom okrese 983 Židov,
k 1. februáru 1944 ich zostalo iba 110, t. j. 11,19 %. Keď bola naria-
dená povinná evakuácia Židov zo Šarišsko-zemplínskej župy v máji
1944, počet sa mierne zvýšil. Len zo samotného Prešova sa do Levoče
prisťahovalo 32 osôb. K 1. augustu 1944 bolo v okrese evidovaných
163 osôb (73 mužov a 90 žien).61

V ozduší osobnej existenčnej neistoty „výnimkári” svedomite vy-
konávali zverené a ostro sledované úlohy. Z rozličných dôvodov, no
najmä z obáv o vlastné prežitie, hľadali možnosti záchrany v kon-
vertovaní ku kresťanských cirkvám. Iba v priebehu júla 1942 v Levoči
bolo pokrstených 24 osôb, ktorí prestúpili k rim.kat. a gr.kat. ná-
boženstvu. Pozitívne treba vyzdvihnúť gr. katolíckeho farára Michala
Mašleja z Oľšavice, ktorý v tomto období pokrstil 26 osôb, ponajviac
zo Sp. Podhradia.62 Vo viacerých prípadoch sa nebral ohľad a boli de-
portovaní aj konvertiti. Zo 112 osôb evidovaných v Levoči k 1. sep-
tembru 1942 sa hlásilo 52 k židovskému náboženstvu, 24 rím.kat., 23
gr.kat., 12 ev. a. v. a jeden k pravosláviu.63

54 ŠOKA Levoča, OÚL D-1-68/44.
55 ŠOBA Levoča, ČŽS Pamätník Obl. žandár. veliteľstva. ŠOBA Levoča, OĽSL

Tľud 15/45, 18/45, 55/45. ŠOKA Levoča, OÚL 729/42prez.
56 Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900–1949. Inventár. Zost.: I. Chalupecký

a A. Liščáková. Levoča 1963, s. 61–68. Inventár re gistruje židovskú
problematiku, ktorej frekvencia v rokoch 1937–1942 mala vzostupnú tendenciu.
Zo spisov v roku 1937 sú predznačené dve archívne jednotky, v r. 1938 už
16, v r. 1939 stúpli na 20, v r. 1940 na 22, v r. 1941 na 47, v r. 1942 na
61, v r. 1943 poklesli na jednu a v r. 1944 na dve archívne jednotky, ktoré
sa dotýkali židovskej problematiky.

57 ŠOBA Levoča, ČŽS Pamätník Okr. žandárskeho veliteľstva v Levoči.
58 ŠOKA Levoča, OÚL 1156/42 prez.

59 ŠOKA Levoča, OÚL 247/43 prez. ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 15/45.
60 ŠOBA Levoča, ČŽS Pamätník Okr. žand. veliteľstva Levoča. Tamže, ČŽS ŽS

Levoča, Staničná služobná kniha 1943–1944. Tamže, OĽSL Tľud 13/45, 15/
45. SNA Bratislava, NS Tnľud 17/46. Tamže, MV SR 1938–45 406–538–93.
ŠOKA Levoča, OÚL 612/42 prez.

61 SNA Bratislava, MV SR 1938-45 D-1-1425/44, D-1370/44.
62 ŠOKA Levoča, OÚL D-1-68/44 prez.
63 ŠOKA Levoča, OÚL 1156/42 prez.
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 V schematizme Spišskej diecézy z roku 1944 sa uvádzalo v Levoči
50 príslušníkov židovského vierovyznania, v Sp. Podhradí 43 a v ostat-
ných siedmich obciach okresu dovedna 21 osôb. Spolu v okrese bolo
podchytených 114 osôb židovského náboženstva.64

V posledných augustových dňoch 1944 sa vytvorila na východnom
Slovensku neobyčajne dramatická situácia. V historiografii antifašistic-
kej rezistencie predstavuje jeden z najfrekventovanejších problémov.
Analyzujú sa objektívne a subjektívne faktory, predovšetkým zlyhanie
Východoslovenskej armády, reálne sily vojenského, občianskeho i ko-
munistického odboja, ktorý sa už dávnejšie pripravoval na ozbrojené
vystúpenie. Aj v Levoči existoval ilegálny Národný výbor vedený
hlavným kancelárskym oficiálom Okresného úradu Michalom Belákom
(1897–1945). Ozbrojenou povstaleckou akciou bol poverený Vojen-
ským ústredím z Banskej Bystrice veliteľ tunajšej posádky stotník Ján
Fedák (1912–1944).

V popoludňajších hodinách 29. augusta 1944 partizáni a vojaci
z Liptova vtiahli do Popradu, ktorý sa stal najvýchodnejším okrajom
povstaleckého územia. Vojenskí a partizánski velitelia sa usilovali roz-
šíriť toto predmostie o ostatné spišské okresy a urýchlene vytvoriť
koridor s Východoslovenskou armádou a s Červenou armádou ope-
rujúcou za hlavným karpatským hrebeňom. Dňa 30. augusta 1944 ich
zástupcovia prišli do Levoče, kde na verejnom zhromaždení bolo de-
klarované obnovenie Československej republiky. Samozrejme tunajšie
židovské obyvateľstvo túto skutočnosť privítalo. Veď svoju záchranu
a životnú perspektívu spájalo s urýchlenou porážkou fašizmu. K blízkym
spolupracovníkom Národného výboru patril tunajší zverolekár MVDr.
Jozef Kladný, ktorý po návrate z hôr bol 23. októbra 1944 nemeckými
orgánmi zatknutý a odvlečený do koncentráku.

Domáce i vonkajšie okolnosti spôsobili, že povstalecká moc sa
v meste neudržala. Väčšia časť miestnej posádky sa rozutekala, menšia
skupina prešla na povstalecké územie. Antifašistickí aktivisti hľadali
útočisko v Levočských vrchoch a postupne prešli na partizánsky spô-
sob odporu. Medzi nimi boli aj niekoľkí Židia.65

Do kroniky partizánskeho hnutia sa nezmazateľne zapísal Karol Adler
(20. 3. 1910 Kolta – 20. 12. 1944 Dobšiná), od roku 1938 zubný
technik v Levoči, kde sa zúčastnil protifašistického hnutia a povsta-

leckých akcií. Začiatkom septembra 1944 prešiel do oblasti Gemera, stal
sa príslušníkom partizánskej skupiny Sláva, neskôr bol veliteľom
prieskumného oddielu Karol a veliteľom oddielu partizánskej brigády
M. Rákosi. Plnil dôležité prieskumné, spravodajské a bojové úlohy
v rajóne Čierna Lehota – Slavošovce – Zlatá Idka. Vo Vyšnej Slanej
padol do zajatia, po krutom mučení ho fašisti verejne obesili na
dobšinskom námestí. Bol vyznamenaný in memoriam Radom SNP, Čs.
vojnovým krížom 1939 a ďalšími medailami.66

Na východnom Slovensku už 31. augusta 1944 iniciatívu prevzali
nemecké vojenské a bezpečnostné orgány, ktoré nastolili v tomto
regióne otvorený okupačný režim. Do Levoče prišli nemecké jednotky
2. septembra 1944. Prerušilo sa spojenie s povstaleckým ústredím
v Banskej Bystrici, ale aj s bratislavským vládnym a politickým centrom.
Činnosť domácich správnych a exekutívnych úradov bola ochromená,
zúžila sa základňa ochotných vykonávateľov vôle okupanta.

Bezprostredne s jednotkami Wehrmachtu prichádzali na východné
Slovensko oddiely nemeckého poľného žandárstva, neskôr zvláštne
pohotovostné komandá bezpečnostnej polície a nakoniec špeciálne
demoličné útvary, ktoré boli najdôslednejšími realizátormi brutálnych
smerníc „spálenej krajiny”, známych pod značkou ARTZ (uvoľnenie,
vyprázdnenie, ochromenie, zničenie). Ešte v prvej polovici septembra
1944 presídlilo z Ľvova do Prešova Zvláštne komando SD a SIPO Zbv
27. Podliehalo krakovskej vyššej centrále, na východnom Slovensku
mu patrili oporné body v Kežmarku, Sp. Novej Vsi, Bardejove a v Mi-
chalovciach. V Levoči sa oporný bod zriadil okolo 15. septembra na
Košickej ulici. Rozsiahly aparát komanda tvorilo okolo 300 členov, jeho
štáb riadil množstvo dôverníkov a konfidentov i špeciálnu teroristickú
skupinu. V rámci siedmich oddelení jestvovalo aj osobitné protiži-
dovské oddelenie „J”, ktoré sa špecializovalo na vyhľadávanie, vyše-
trovanie a odtransportovanie zatknutých Židov do koncentrákov. Na
konte teroristickej činnosti komanda sa odhaduje najmenej 159 za-
vraždených osôb a viac ako 110 odtransportovaných do vyhladzova-
cích táborov. Nebezpečiu boli vystavení účastníci protifašistického
a partizánskeho hnutia. Z levočskej nemocnice bolo odtransportovaných
sedem zranených povstalcov.67

Represívne akcie postihli aj tunajších Židov. Stratili platnosť
akékoľvek výnimky, ochranné legitimácie a ohľady na ekonomické či

64 Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christi nato MCMXLIV.
Spišská Kapitula 1944, s. 208. SNA Bratislava, MV SR 1938–45 406–555–61.

65 ŠOKA Levoča, OÚL D-1-1336/44 prez., D-1-20/45 prez., D-1-71/45 prez.
ŠOBA Levoča, ŠTZ Št 1477/44. ŠOBA Prešov, ŠZŽ 316/45 prez.

66 Sulaček, J.: Bojovali za slobodu. Košice 1985, s. 83.
67 ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 1/45, 7/46. Tamže, ĽSL Tľud 91/48.
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68 ŠOBA Levoča, ĽSL Tľud 43/48.
69 ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 2/46, 5/46.
70 ŠOBA Levoča, OĽSL Tľud 2/46, 5/46. Tamže, OĽSK Tľud 53/45. Tamže,

ŠTZ St 1578/44.

verejno-zdravotnícke potreby. Nemecké vojenské a bezpečnostné or-
gány žiadne nerešpektovali, nekompromisne pátrali po všetkých Židoch
v príbytkoch a skrýšach. Nemilosrdne ich zatýkali, internovali, brutálne
vyšetrovali, olúpili o posledný majetok a cennosti, väčšinu deportovali
do vyhladzovacích táborov a niektorých na mieste likvidovali.68 Obeťou
zatýkania sa stal posledný rabín Július Klein aj s manželkou Johannou,
obaja zahynuli v koncentráku. Odvlečení boli niektorí lekári, advokáti
a výnimkári z hospodárskej oblasti.

V podhorskej obci Oľšavica pričinením spomínaného gréckoka-
tolíckého farára Michala Mašleja obyvatelia poskytli cennú pomoc 54
rodinám, medzi nimi boli aj viacerí Levočania, napr. lekári L. Rektor,
M. Rozsnyai a E. Spitzer s rodinami. Nemecké jednotky a oddiely Hei-
matschutzu podnikali do tejto oblasti neustále razie a expedície, preto
niektorí odišli k partizánom, iným za pomoci domáceho obyvateľstva
sa podarilo zachrániť. Izraelská vláda ocenila Mašlejovu pomoc v rámci
akcie „Spravodlivý medzi národmi”.69

Záverečná fáza vojny si vyžiadala ďalšie obete. Príslušník pra-
covného tábora v Novákoch 22-ročný študent Adolf Rand z Levoče
padol v boji pri Partizánskom 3. septembra 1944, rovnako ako poslucháč
medicíny Ladislav Kardoš, ktorý zahynul na Starých Horách. Viacerí
hľadali útočisko na povstaleckom území, po jeho likvidovaní odišli
k partizánskym jednotkám, uchýlili sa do hlbokej ilegality, príchod
frontu očakávali v úkrytoch, lesných bunkroch, v odľahlých obciach
a na samotách. Niektorí sa stali obeťou zatýkania, represálií a neraz aj
likvidácie. Dlhoročný vedúci levočského pivovaru a neskôr skladu
piva Ing. Edmund Földy s manželkou Teklou (1893–1944) a bratancom
Acháciom (1886–1944) boli v novembri 1944 barbarsky upálení v lesnej
kolibe nad Oľšavicou. A. Mašlej s miestnymi obyvateľmi sa postaral
o ich dôstojné pochovanie na cintoríne.70

Porážka fašizmu ukončila tragickú kalváriu židovského obyvateľ-
stva. Vykročenie do povojnového života nebolo ľahké. Len nepatrný
počet sa vrátil s podlomeným zdravím z koncentračných táborov,
mnohým tam zahynuli manželky, deti, rodičia, najbližší príbuzní, spo-
lupracovníci a známi, ďalší prichádzali z jednotiek domácej a zahranič-
nej armády, z hôr od partizánskych oddielov a z úkrytov, kde sa im
podarilo, často aj za pomoci domáceho obyvateľstva, prežiť hrôzy

71 ŠOKA Levoča, ONVL 3432/46 adm., 4694/46 adm

záverečnej etapy vojny. Židovská náboženská obec 14. augusta 1964
odhadovala ich počet na 80–100 osôb, zo Sp. Podhradia prežilo asi 60
osôb.

Vo viacerých prípadoch sa prehĺbila dovtedajšia spolupráca a vzá-
jomná pomoc spriazneného prostredia. Mnohí obyvatelia z humánnych
pohnútok i na základe vzájomných osobných vzťahov sa dištancovali
od perzekúcií a poskytovali Židom neoceniteľnú pomoc. Pomáhali im
pri útekoch do zahraničia, pri získavaní výnimiek, pracovných povolení
a úľav, poskytovali im úkryty pred represáliami a uchovávali ich mo-
vitosti. Vyskytli sa aj prípady, keď niektorí občania za takúto pomoc
boli biľagovaní za „bielych Židov”, boli vystavení posmechu a za-
strašovaniu, koncom vojny aj nebezpečenstvu života. Ich humánne
a odvážne postoje ostro kontrastovali s vojnovou atmosférou, s vy-
stupňovaným antisemitizmom a intoleranciou, s protižidovskými opa-
treniami i s drastickými akciami totalitného režimu, jeho prominentov
a páchateľov násilia i zločinov. Sú dokladom vzbúreného svedomia
proti ľudskej zlobe a ľahostajnosti.

Všetky protižidovské zákony, nariadenia a opatrenia z čias Sloven-
skej republiky boli nariadením Slovenskej národnej rady č. 1 z 1.
septembra 1944 prehlásené za neplatné, pretože odporovali „duchu
republikánsko-demokratickému”. Nariadenie SNR sa ihneď realizovalo
na povstaleckom území a postupne v oslobodzovanej republike. Po
ťažkých obetiach i útrapách, trpkých skúsenostiach, stratách najbliž-
ších a nevyčísliteľných majetkových škodách vykročilo židovské oby-
vateľstvo v nových podmienkach do ďalšej etapy svojich dejinných
osudov. Dotazník o uplatňovaní odškodného za vojnové straty do 31.
marca 1946 vyplnilo 69 osôb z Levoče, z celého okresu to bolo 119
osôb, z nich 21 sa už na území okresu nezdržiavalo.71 Prežité perzekú-
cie a otrasné skúsenosti determinovali riešenie ďalších životných roz-
hodnutí a postojov. Máme tu na zreteli emigračné vlny v povojnových
rokoch a stanoviská zvyškov židovského obyvateľstva.

Historické osudy židovskej komunity dopĺňajú náš obraz o dra-
matickej minulosti Levoče, kompletizujú našu historickú pamäť o menej
známe kapitoly a nemožno ich nespomenúť ani pri významných ju-
bileách mesta. Viaže nás k tomu úcta k obetiam, morálna podlžnosť
odsúdenia neľudských zločinov i povinnosť historického ocenenia
zástoja tejto skupiny občanov Levoče.
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Kapitel aus der Geschichte der Judengemeinschaft
 in Leutschau

 Die Juden bildeten einen bedeutenden Teil der Bevölkerung von
Leutschau. Der Autor verweist auf ihre geschichtliche Entwicklung in
der Zips, auf ihr Leben, Religion und Gepflogenheiten. Seit Ende des
19. Jahrhunderts siedelten sie sich in Leutschau an und bekleideten
bedeutende Posten im wirtschaftlichen Leben der Stadt, aber auch
unter den Rechtsanwälten und Ärzten. Im Jahre 1910 lebten in Leutschau
718 Juden, was 10,58 % der Bevölkerung betrug. Im Jahre 1938 gab es
461 Juden. Der Autor achtet auch auf einzelne Persönlichkeiten der
Intelligenz.

 Den Kern der Studie bildet aber die Verfolgung der Juden in den
Jahren 1938 - 1945, was der Autor ausführlich nach der Organisation
der Verfolgung und deren Ergebnissen verfolgt. Er geht bis ins Einzelne
und so erklärt und bringt er diese Tragödie näher. Er führt viele Namen
der Opfer und derer an, die die Persekution durchgemacht haben.

 Übersetzung: Eduard Pavlík

OLTÁR PANNY MÁRIE SNEŽNEJ V CHRÁME
SV. JAKUBA

Mária Novotná

Oltár Panny Márie Snežnej patrí k najstarším a k najrozmernejším
oltárnym celkom, zachovaným v interiéri kostola sv. Jakuba. Jeho vznik
sa spája so známou historickou udalosťou – mierovým rokovaním bratov
Jagelloncov, ktorí sa v Levoči zišli v roku 1494, aby sa za účasti
významných svetských a cirkevných hodnostárov dohodli na pod-
mienkach „večného mieru a svornosti.”

V najstarších prameňoch sa oltár objavuje pod označením „Altare
gloriosae Beatae Virginis Mariae mysteriosum” (oltár Máriinho ta-
jomstva). V neskoršom období je označovaný ako „Der XIII Städte
Altar”(oltár trinástich spišských miest) a zhruba od polovice 19. sto-
ročia sa objavuje súčasný názov Oltár Panny Márie Snežnej. Tento
zdanlivý rozpor v pomenovaní oltára v podstate odzrkadľuje dva
základné momenty prítomné v ikonografii jeho výzdoby – moment
pamiatky fundátorov a udalosti, v dôsledku ktorej oltár vznikol, a mo-
ment dobovo aktuálneho a živo diskutovaného problému mystéria Panny
Márie.

Oltár Panny Márie Snežnej je charakteristickým typom neskorogo-
tického krídlového oltára, umiestneného na murovanej menze, ktorá vo
svojej šírke mierne presahuje rozmer predely. Predela je bohato zdobená
rezbou štylizovaného akantového listu, tvoriaceho podklad, na ktorom
sú situované polychrómované erby – erb Levoče na ľavej strane a erb
poľského kráľovstva na pravej strane. V prípade poľského erbu ide
o charakteristický typ poľskej orlice, používaný v období vlády Kazimíra
Jagellonského (Kazimír IV. – 1445–1492). V strede predely je situovaná
postava tróniaceho Krista.

Skladba oltárnej skrine s prostrednou nikou pre monumentálnu
plastiku Madony je doplnená plytkými výklenkami po stranách pre
umiestnenie štyroch komornejších sôch svätíc – Sv. Barbory, Kataríny,
Doroty a Margity. Ide tu teda o jeden zo záverečných prejavov typu tzv.
„Viereraltar”. Postava P. Márie v bohato riasenom rúchu, ktoré
pozdvihuje dvojica anjelov, so žehnajúcim dieťaťom v náručí, korunou
a žezlom predstavuje ikonografický typ Panny Márie – Regina coeli –
kráľovnej nebies , teda typ propagovaný najmä v mystickej literatúre
od 12. storočia pre zdôraznenie tajomnosti zjavu Panny Márie. Po
stranách oltárnej skrine sú pevné a pohyblivé oltárne krídla s tabuľovými



170 171

Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998 Z minulosti Spiša, V–VI, 1997/1998

maľbami. Oltárnu skriňu korunuje rozmerný nadstavec v tvare troj-
uholníka s množstvom fiál. V centrálnej osi nadstavca je situovaná
postava Bolestného Krista – ikonografický typ Vir Dolorum – Muž
Bolestí, adorovaná dvojicou anjelov. Nad Bolestným Kristom je plastika
sv. Jakuba staršieho v pútnickom obleku, s typickými atribútmi.
Sochársku výzdobu vo vrchole korunuje symbol Ducha sv. – holubica.
Tabuľové maľby, tvorené vždy dvojicou tabúľ, spojených do jedného
krídla fixným rámovaním, sú v prípade pohyblivých krídel, maľované
obojstranne. Na dvanástich tabuliach je rozvinutý mariologický cyklus,
pričom chronológia dejov je čitateľná horizontálne zľava do prava.
Slávnostná strana oltára predstavuje štyri základné scény zo života
P. Márie – Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie a Klaňanie sa troch
kráľov. Na zatvorenej strane sú ďalšie výjavy. V hornom rade – Obeto-
vanie Krista v chráme (Uvedenie Krista do chrámu), Dvanásťročný Kristus
v chráme (Dišputa so zákonníkmi), Vraždenie neviniatok a Útek do
Egypta. V dolnom rade pokračuje výjavmi – Vzkriesený Kristus sa
zjavuje Matke, Nanebovstúpenie Krista, Smrť Panny Márie a Koru-
novanie Panny Márie.

Z uvedeného popisu je zrejmé, že pamiatka fundátorov oltára je
pripomenutá v sochárskej výzdobe a to heraldickým motívom dvoch
erbov v predele a postavou patróna Levoče sv. Jakuba staršieho
v nadstavci oltára. Erb Levoče a symbol poľského kráľovstva v predele
odzrkadľuje nielen historickú udalosť mierových rokovaní Jagelloncov
na pôde slobodného kráľovského mesta Levoče, ale je i symbolom
špecifického problému zrušenia zálohu spišských miest Poľsku, ktoré
pred nástupom na uhorský trón prisľúbil Vladislav II. Zápoľskovcom
v prípade, že podporia jeho kandidatúru. Sľub však nesplnil, a aj ne-
skôr, napriek opätovným žiadostiam uhorského snemu, neupravil vzťahy
medzi Poľskom a Uhorskom v prospech Uhorska a Spiša. Pravde-
podobne preto sa oltár zvykol označovať ako oltár trinástich miest.

Ideová náplň sochárskej a maliarskej výzdoby oltára je venovaná
zložitým otázkam mystéria Panny Márie, otázkam po stáročia živo
diskutovanej mariánskej úcty a úlohy Panny Márie v dejinách spásy.
Bazilejský koncil v roku 1439 prijal dekrét o nepoškvrnenom počatí
Panny Márie a keďže z právneho hľadiska nemal účinnosť dogmy,
rozvíril staronový spor medzi stúpencami a odporcami tejto tézy a v ne-
malej miere podporil vzrastajúci význam mariánskeho kultu v závere
stredoveku. V tejto dobovej atmosfére je potrebné hľadať ideové a iko-
nografické zdroje výzdoby levočského oltára. Jednotlivé témy so-
chárskej, no najmä maliarskej výzdoby, sú spojené s biblickými a apo-
kryfickými textami, rozprávajúcimi o Máriinom živote. Ich výber a uplat-

nenie v oltári zodpovedajú tradičnej schéme podobného typu oltárov.
V ikonografii jednotlivých výjavov, zvlášť tabuľovej maľby, ktorá epicky
rozvíja základné idey oltára, prináša celý rad dobovo aktuálnych zmien.
V sochárskej výzdobe sú tieto myšlienky symbolizované plastikou
Panny Márie – Kráľovnej nebies a plastikou Bolestného Krista v nad-
stavci.

Výjavy z tabuľových malieb na slávnostnej strane oltára dôsledne
ilustrujú novozákonné texty. Tradičné kompozičné schémy maliar oživil
novým prístupom k budovaniu vzťahu postáv a architektúry interié-
rov, ktorá sa tu stáva súčasťou centrálneho výjavu. Interiéry vyplnil
realistickým detailom a urobil ich skutočnejšími. Na druhej strane
zdôraznil božskosť a výnimočnosť jednotlivých udalostí spojených
s počatím a narodením Ježiša. Napr. do výjavu Zvestovania, ktorý sa
odohráva v intímnom prostredí Máriinej izby, k postave Archanjela
Gabriela netradične pridal dvojicu anjelov pridržiavajúcich drapériu
ťažkého brokátového plášťa, podobne ako postavy anjelov, ktoré
pridržiavajú plienku s malým Ježiškom vo výjave Narodenia. Ťažké
brokátové drapérie jednotlivých postáv v štyroch výjavoch slávnostnej
strany oltára všeobecne podčiarkujú výnimočnosť dejov a dávajú im
pečať dvorskej elegancie. Zmysel pre detail sa zvlášť prejavil v typike
a chrakteristike tvárí, predovšetkým tváre Panny Márie, v ktorej
postupne zachytil vnútornú premenu mladého dievčaťa na ženu, matku
a kráľovnú. Zvlášť výrazná až portrétne podaná je tvár sv. Jozefa.
V prípade sv. Alžbety z výjavu Navštívenia, takmer realisticky cítenou
stareckou tvárou, charakterizoval aj vek postavy. Prostredníctvom tváre
vyjadril expresívne emócie postáv – napríklad nenávisťou skrivená
tvár zákonníka trhajúceho v zlosti posvätnú knihu z výjavu Dvanásť-
ročného Krista v chráme, alebo zúfalstvom poznamenaná tvár matky,
ktorej vraždia malé dieťa vo výjave Vraždenie neviniatok.

Jednotlivé scény vo všeobecnosti charakterizuje istá nadčasová
symbolika a atmosféra tichej meditácie, prezrádzajúca maliara, ktorý bol
veľkým vyznávačom neskorogotického lyrizmu.

V mariologickom cykle maliarskej výzdoby oltára Panny Márie sú
zaradené tri apokryfické výjavy – Stretnutie Vzkrieseného Krista
s Matkou, Smrť Panny Márie a Korunovanie Panny Márie, ktoré pre-
zentujú ďalšie dobovo aktuálne teologické úvahy o konci pozemského
života Matky Božej.1

1 Tieto úvahy boli veľmi silné vo východnej cirkvi, kde už v 5. storočí bola
Efezským koncilom zavedená slávnosť Pamiatky Bohorodičky. Od roku 600
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Motív stretnutia Vzrieseného Krista s Matkou sa objavuje v apo-
kryfických textoch už od 5. storočia, kedy vznikla jedna z prvých
legiend nazývaná Transitusapokryphon . Neskôr bola rozvinutá v tex-
toch Pseudo-Augustínových z 12. storočia či textoch Pseudo-Bona-
ventúru z 13. storočia a popularizovaná napríklad prostredníctvom
známej Legendy Aurey od Jacuba de Voragine. Podľa apokryfov Panna
Mária tri dni pred smrťou odišla do samoty aby sa modlila. Tam sa jej
zjavil Kristus a Mária mu ďakovala za to, čo pre ňu urobil.

Výjav stretnutia Krista a Panny Márie v chronológii mariologického
cyklu oltára stojí na začiatku dolného radu štvorice tabúľ zo zadnej
strany oltárnych krídel, ilustrujúcich posledný úsek Máriinho života,
ako vyjadrenie prísľubu jej vykupiteľskej spoluúčasti. Kompozične
opakuje schému Zvestovania, kde namiesto Gabriela sa pred kľačiacou
Matkou objavuje Kristus v ikonografickej podobe Krista Víťaza –
Resurrexit so žehnajúcim gestom rúk.

Ďalší apokryfický výjav – Smrť Panny Márie – znázorňuje tému
posledných chvíľ Máriinho pozemského života.2

Výjav v oltári Panny Márie Snežnej znázorňuje postavu Márie,
kľačiacej pri pulpite a obklopenej apoštolmi, ale bez prítomnosti Krista
či Najsvätejšej Trojice. V tejto podobe reprezentuje špecifickú stredo-
európsku formuláciu danej témy – označovanú ako Máriina posledná
modlitba a zaužívanú pre výjav umierajúcej Panny Márie v kľačiacej
póze, pridržiavanej sv. Jánom. Kompozične je táto maľba takmer totožná
s podobným výjavom v tabuli hlavného oltára kaplnky Zápoľských
v Spišskom Štvrtku, ktorá vznikla v Norimberku okolo roku 1450.

sa vo východnej cirkvi špeciálne „zosnutie Panny Márie (Dormitio) začalo
sláviť 15. augusta. Západná cirkev tento sviatok prijala v 8. storočí, premenovala
ho na Nanebovzatie (Assumptio). Posledné chvíle Máriinho života neboli
podrobnejšie popísané v evanjeliách a preto sa v stredovekej teologickej spisbe
začali objavovať rôzne úvahy o jej Nanebovzatí a predmetom sváru teológov
sa stala otázka, či bola vzatá do neba s telom alebo nie.

2 Podobne ako teologické úvahy aj prvé znázornenie konca Máriinho života sa
objavilo najskôr vo východnom umení, kde získalo podobu samostatného
ikonografického typu Koimesis. V tejto podobe sa objavilo aj v západnom
umení, kde od 10. storočia bol výjav Smrti Panny Márie rozvinutý, či lepšie
povedané posunutý v zmysle znázornenia Smrti a Nanebovzatia s telom a du-
šou – assumptio animae et corporis. Od 12. storočia výrazne rozvinula nové
formy znázornenia smrti a oslávenia Panny Márie katedrálna plastika. V stre-
dovekej maľbe sa postupne sformovali dva základné typy znázornenia Smrti
Panny Márie – v prvom je Panna Mária znázornená ako leží na lôžku,
obklopená apoštolmi a prítomná je aj postava Krista s dušou Panny Márie
a to buď pri lôžku, alebo sa vznáša nad skupinou. Druhý typ predstavuje Pannu
Máriu kľačiacu pri modlitbe, zomierajúcu v prítomnosti apoštolov a Krista.

Oltár Panny Márie Snežnej.
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Záverečnú a vrcholnú scénu mariologického cyklu uzatvára výjav
Korunovania Panny Márie v kompozičnej schéme známej z Dürerovho
grafického listu z konca 15. storočia často využívanej v neskorogo-
tickej sochárskej a maliarskej tvorbe . Pod baldachýnom nebeského
trónu je kľačiaca Mária korunovaná Najsvätejšou Trojicou.

Názory na slohovú charakteristiku diela a autorskú atribúciu so-
chárskej a maliarskej výzdoby sú v doterajšej odbornej literatúre rôzne.
Oltár prvýkrát popísal v roku 1858 a 1862 Václav Merklas v mono-
grafických štúdiách venovaných pamiatkam farského kostola v Levo-
či.3 Samostatnú kapitolu venoval oltáru Imrich Henszelmann vo svojej
práci z roku 1878.4 Už v týchto štúdiách bol oltár daný so súvisu s mie-
rovým stretnutím bratov Jagelloncov v Levoči a tieto údaje spolu s po-
pisom oltára sú variované vo všetkých stručných príspevkoch veno-
vaných pamiatkam mesta a kostola dodnes. Prvé pokusy o autorskú
atribúciu sa objavili v Divaldovom a Vajdovszkého diele o umeleckých
pamiatkach Spišskej župy z roku 1906.5 Divald dal oltár do súvisu
s dielňou, ktorej základ videl v spišskokapitulských oltároch. Dionýz
Csánky vo svojej štúdii z roku 1937 pripísal autorstvo malieb oltára
Panny Márie Snežnej samostatnému majstrovi, ktorý rozvíjal formy
Majstra tabúľ zo Spišského Podhradia.6 Nemeckí autori umeleckých
dejín Spiša z roku 1938 – Schürer a Wiese – sa pokúsili o zaradenie
oltára do širších súvislostí, predovšetkým s norimberským umením
a tvorbou Albrechta Dürera. Sochy ako prví pripísali autorovi levoč-
ského oltára sv. Petra a Pavla.7

V novšej dobe venoval značnú pozornosť slohovým otázkam oltára
Karol Vaculík a Anton C. Glatz.8 Problematike slohového zaradenia
a autorskej atribúcie sochárskej výzdoby oltára venoval doteraz naj-

väčšiu pozornosť Jaromír Homolka v monografickej práci o slovenskom
stredovekom sochárstve v roku 1972. Potvrdil atribúciu sôch oltára
majstrovi sochárskej výzdoby oltára sv. Petra a Pavla z farského kostola
v Levoči. V širších slohových súvislostiach charakterizoval tvorbu
tohoto majstra ako výsledok stretu moderného realistického prúdu
a domácej tradície v závere 15. storočia.9 V otázke autorstva sochárskej
výzdoby je možné s týmto názorom súhlasiť, pretože aj výsledky
nedávneho reštaurovania uvedenú autorskú atribúciu potvrdzujú.

Autor tabúľ oltára Panny Márie Snežnej sa javí jako vyhranená
a samostatná umelecká osobnosť. Neobvyklá ikonografia výjavov spolu
s maliarskym spracovaním dovoľujú predpokladať u tohoto maliara
evidentné východiská v nemeckej maľbe 2. polovice 15. storočia
s orientáciou na tradičné nemecké umelecké centrá Norimberk a Augs-
burg, ktoré boli pod značným vplyvom flámskej maľby.

 Dá sa predpokladať, že oltár Panny Márie Snežnej je na svojom
mieste umiestnený od čias vzniku. Jedinou väčšou úpravou prešiel
v 70. rokoch minulého storočia, kedy bola architektúra a pravdepodob-
ne aj časť sochárskej výzdoby opravovaná v stolárskej dielni Ľudovíta
Belického (ten istý opravoval aj oltár sv. Petra a Pavla). Tabuľové maľby
súčasne reštauroval v Šoproni František Storno. Tento autodidakt silne
pozmenil celkový výzor malieb a na tabuli s výjavom Narodenia
zanechal svoju signatúru, odstránenú pri drobnejších úpravách koncom
30. rokov nášho storočia, kedy časť oltára bola prezentovaná na výstave
starého slovenského umenia v Prahe.10 V rokoch 1995–1997 bol
komplexne reštaurovaný kolektívom reštaurátorov z Oblastného
reštaurátorského ateliéru v Levoči pod vedením akad. mal. Anny
Svetkovej.11 Okrem záchrany tohoto diela prinieslo posledné reštau-
rovanie aj množstvo nových poznatkov k neskorogotickej umeleckej
tvorbe Spiša.

V architektúre oltára bol objavený dátum 1496, ktorý sa nachádza
v hornej časti oltárnej skrine a tým bola daná definitívna odpoveď na
otázku datovania tohoto diela.

3 Merklas, V.: Die Katholische Pfarrkirche St. Jakob zu Leutschau in Ober-
Ungarn II. In: Mittheilungen der k.k. Central – Kommission III, März 1858,
s. 71; Merklas, V., Still, P.: Die Stadtpfarrkirche S. Jacobi Maj. In der königl.
Freistadt Leutschau. Levoča 1862, s. 26–28.

4 Henszlmann, I.: Lőcséinek régiségei. Budapest 1878, s.67–80.
5 Vajdovszky, J. – Divald, K.: Szepesvármegye művészeti emlékei. Budapest

1906, s. 58.
6 Csánky, D.: Tafelmalerei von Szepeshely (Zipser Kapitel) im XV.–XVI.

Jahrhundert. In: Az országos Magyar Szépművészeti múzeum évkönyvei VIII.
Budapest 1937. 101–128.

7 Schűrer, O.  –  Wiese, E.: Deutsche Kunst in der Zips. Brünn, Wien, Leipzig 1938,
s. 191.

8 Vaculík, K.: Gotické umenie Slovenska. Katalóg výstavy. Bratislava 1975, s. 53.;
Glatz, A. C.: Doplnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 1440–1540. In:
Galéria – Staré umenie 3. SNG Bratislava 1975, s. 44.

09 Homolka, J.: Gotická plastika na Slovensku. Bratislava 1972.
10 Henszlmann, I.: c.d., pozri obrazovú prílohu, obr. IV. Na tabuli Narodenia vľavo

dole je zachytená Stornova signatúra.
11 Tabuľovú maľbu reštaurovala akad.mal. Anna Svetková, hlavnú plastiku akad.soch

Ladislav Székely, komorné plastiky z výzdoby nadstavca a z oltárnej skrine
akad. sochár Juraj Maták a akad.soch. Štefan Siváň. Podrobné zistenia pozri
v dokumentácii Návrh na reštaurovanie a Dokumentácia vykonaných reštau-
rátorských prác. Pamiatkový ústav Bratislava 1995, 1997.
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V priebehu reštaurátorských prác sa zistilo, že koruna, umiestnená
pred reštaurovaním priamo na hlave Madony, bola pôvodne upevnená
k oltárnej skrini nad jej hlavou. Svedčili o tom otvory po drevených
kolíkoch na zadnej stene oltárnej skrine aj to, že rezba vlasov bola na
temene celistvá bez stopy po úpravách alebo zárezoch pre umiestnenie
koruny. Viditeľné miesta pôvodných montážnych otvorov zároveň
potvrdili, že vedľa koruny boli dvaja adorujúci anjeli. Títo anjeli boli
pravdepodobne pri reštaurovaní v roku 1873 sekundárne situovaní
v nadstavci oltára, po stranách sochy Bolestného Krista, kde mohli
nahradiť zničené, prípadne už v tej dobe neexistujúce sochy Bolestnej
Matky a sv. Jána, ktoré tradične tvorili skupinu okolo Krista – Muža
Bolestí, tak ako to možno vidieť priamo v interiéri kostola na Kor-
vinovskom oltári či v predele oltára Petra a Pavla. Podobne bolo ziste-
né, že žezlo v ruke Madony je novotvarom, prípadne tvarovou kópiou
z 19. storočia. Pri opätovnom umiestnení v oltári bola koruna Madony
upevnená na pôvodnom mieste k oltárnej skrini nad hlavou Madony,
ale sekundárne situovanie anjelov v nadstavci bolo ponechané. Naopak
žezlo bolo očistené, konzervované, ale nebolo vložené späť do ruky
Madony.

Práce na tabuľových maľbách predstavovali najnáročnejšiu fázu
reštaurovania oltára. Už pri prieskume bolo viditeľné, že okrem kla-
sických poškodení, akými sú uvoľnenie maľby od podkladu či stma-
vnutie farebných vrstiev, najväčší problém predstavoval Stornov
reštaurátorský zásah. Stornovi šlo hlavne o efektné presvetlenie naj-
dôležitejších miest v maľbe najmä inkarnátov tvárí a drapérií. Tieto
miesta použititím silného rozpúšťadla, zrejme čpavku, takmer úplne
zničil. Maľbu predral až do spodných vrstiev, retušoval lokálnou retu-
šou priamo cez poškodený originál, pričom použil pastóznu olejovú
farbu a celok zjednotil vrstvou laku s patinou, ktorá časom ešte viac
stmavla. Týmto zásahom boli najvýraznejšie poškodené tváre Herodesa
a ženy v kožušinovej čiapke z výjavu Vraždenie neviniatok, tvár sv.
Jozefa z výjavu Útek do Egypta, a tváre Boha Otca, Krista a Panny
Márie z výjavu Korunovanie Panny Márie. Preto pri terajšom reštau-
rovaní odstraňovanie nepôvodných premalieb a sekundárneho olejo-
vého prebronzovania na zlátenom pozadí tabúľ predstavovalo náročný
a pomalý postup. V záverečnej fáze reštaurovania takto poškodených
miest v maľbe zvolila reštaurátorka spôsob ich rekonštrukcie formou
retuše, ktorá je dokonale reverzibilná. V prípade hlavy Herodesa bol
rozsah poškodenia originálu tak veľký, že nebolo možné uplatniť
rekonštrukčnú retuš, pretože by šlo prakticky o novotvorbu. Originálna
maľba bola v tvári Herodesa vďaka Stornovmu zásahu predratá tak,
že vytvorila sondu, ktorá odkryla ďalšiu zaujímavú skutočnosť a to, že
pri rozvrhu jednotlivých kompozícií boli použité tri typy kresby. Okrem
tradičnej rytej a maľovanej čiernej obrysovej kresby použil stredoveký
maliar aj jemnejšiu hnedú detailnú kresbu, čo v neskorogotickej ta-
buľovej maľbe Spiša predstavuje zatiaľ prvý objavený príklad. Aj
z tohoto dôvodu sa reštaurátorka rozhodla ponechať poškodenú tvár
Herodesa bez retuše v podobe sondy do techniky maľby, teda ako štu-
dijný a komparačný materiál. V súvislosti s kresbou je potrebné uviesť
aj ďalšie zaujímavé zistenie. V prípravnej fáze, na začiatku tvorby tabúľ
došlo v úrovni rytej kresby k zásadnej zmene navrhovaných kompo-
zícií jednotlivých výjavov. Táto zmena je na viacerých tabuliach
v bočnom osvetlení voľne viditeľná, presvitá cez vrstvy maľby rea-
lizovanej kompozície. Napríklad vo výjave Navštívenia v pravom hornom
rohu maliar odstránil časť reliéfu vínnej révy pozadia aby získal rovnú
plochu pre namaľovanie architektúry. Takmer zrkadlovo bola otočená
kompozícia Narodenia, a napr. žezlo, ktoré drží v ruke Herodes vo
výjave Vraždenia neviniatok, mal pôvodne opreté o plece. Túto
skutočnosť je možné vysvetliť zmenou autora – maliara – v počiatkoch
tvorby maliarskej výzdoby oltára, prípadne použitím starších tabulí

Rok 1496 vyznačený vo vnútri oltára.
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s už rozvrhnutou kompozíciou výjavov alebo nesúhlasom objed-
návateľov s predloženou prvou variantou maliarskej výzdoby oltára. Na
slávnostných stranách pohyblivých krídel bolo na svätožiarach odkryté
a zachované pôvodné zlátenie, pri ktorom maliar využil špeciálnu
techniku, známu pod názvom „Florieren”, založenú na kontraste lesklo
a matne pozlacovaných plôch. Pomocou tejto techniky autor v lesklej
ploche svätožiary znázornil lúče a kolopis s textom z evanjelií, ktorý
významovo dopĺňal ikonografiu výjavov. Napriek maximálnej snahe sa
pomerne celistvo podarilo odkryť a reštaurovať len kolopis na sväto-
žiare Panny Márie z výjavu Navštívenia. Písaný je humanistickou mi-
nuskulou a obsahuje slová známeho textu Lukášovho evanjelia – Mag-
nifikat anima mea Dominum. (Velebí duša moja Pána). V ďalších výja-
voch sú v textoch kolopisu čitateľné len jedno prípadne dvojica písmen,
ktoré neumožňujú prečítať príslušný text a akákoľvek snaha o jeho
rekonštrukciu by bola len špekuláciou.

 Dnes možno konštatovať, že v interiéri farského kostola bolo, vďaka
správcovi pamiatky Mons.ThDr. ICLic. Františkovi Dlugošovi,
a Európskej kultúrnej komisii zo sídlom v Brüseli, zachránené mimoriadne
významné dielo neskorogotického umenia Spiša. Obnovené pôvodné
hodnoty diela dávajú možnosť zaradiť Oltár Panny Márie Snežnej do
priameho kontextu vysoko kvalitnej rezbárskej a maliarskej produkcie
strednej Európy na prelome 15. a 16. storočia.

Der Maria-Schnee-Altar in der Jakobskirche

Zu den bedeutenden Denkmälern der Gotik in Leutschau gehört der
Maria-Schnee-Altar, den die Gebrüder Jagielonen im Jahre 1496 zum
Andenken ihres Zusammentreffens in Leutschau im Jahre 1494 gestiftet
hatten. Mária Novotná macht mit der Restaurierung dieses Altars
ausführlich vertraut, sie beschreibt ihn fachmännisch, analysiert ihn
aus kunsthistorischer Sicht und deutet auf neue Erkenntnisse hin, die
die Restaurierung gebracht hat.

Übersetzung: Eduard Pavlík
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ZO ŽIVOTA SDS

Činnosť SDS v rokoch 1997 a 1998

Do roku 1997 vstupoval Spišský dejepisný spolok so 160 členmi,
z nich bolo 14 kolektívnych. Jeho činnosť sa riadila plánom, ktorý
schválilo valné zhromaždenie dňa 8. februára 1997.

Valné zhromaždenie sa konalo 8. februára 1997 v Spišskej Kapitule
za účasti 41 členov a 5 hostí. V jeho úvode odzneli prednášky PhDr.
Ľudovíta Haraksima CSc. z Historického ústavu SAV: Užhorodská
únia a východné Slovensko, ktorá bola prijatá s veľkým záujmom,
a prednáška Dr. Ivana Chalupeckého: 220 rokov Spišského biskupstva.
Obe reagovali  na  výročia, ktoré pripadli na rok 1996. Tajomník prednie-
sol správu o činnosti v roku 1996 a účastníci schválili aj správu o hos-
podárení a správu revízorov za uvedené obdobie. Napokon sa prijal
plán činnosti na rok 1997. Vzhľadom na to, že sa zistilo, že traja
členovia viac rokov nezaplatili členské a nereagovali ani na upozorne-
nie, boli podľa stanov vylúčení z SDS. Valné zhromaždenie schválilo
aj cenu za publikáciu I. T. Piirainena a A. Zieglera: Collectanea…
V diskusii sa prejednala najmä spolupráca s podobnými organizáciami
v Poľsku a valné zhromaždenie odporúčalo tesnejšiu spoluprácu so
Spolkom Slovákov v Poľsku a vydanie ročenky za dva roky.

Výbor SDS sa zišiel len dvakrát: 23. januára 1997 v Poprade, kde
sa venoval príprave valného zhromaždenia a plánu činnosti na rok
1997, a 19. decembra 1997 v Levoči, na ktorom okrem prijímania no-
vých členov schválil prípravu valného zhromaždenia v roku 1998
a zvýšenie honorárov za prednášky z 300.- na 600.- Sk.

Vlastná činnosť DSD sa sústredila najmä na tri väčšie akcie. Prvou
z nich bola konferencia: 40 rokov archeológie stredoveku na Slovensku,
ktorá sa konala v Levoči 10. apríla 1997 z príležitosti 80. narodenín vý-
znamného slovenského archeológa Dr. Bela Pollu. Spoluorganizátorom
konferencie bola Slovenská archeologická spoločnosť a bola súčasne
aj 6. stretnutím východoslovenských archeológov a historikov. Po
uvítaní prítomných zhodnotil Dr. Michal Slivka 40 rokov slovenskej
archeológie a Dr. Dušan Čaplovič zhodnotil prínos Dr. Bela Pollu pre
profiláciu samotnej disciplíny: archeológie stredoveku. Napokon sa
zhodnotila spolupráca histórie a stredovekej archeológie. Akcie sa
zúčastnilo 59 členov oboch organizácií. Skončila sa autogramiádou
knihy Dr. Bela Pollu: Archeológia na Slovensku v minulosti.
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480. výročie dokončenia hlavného oltára v Levoči Majstrom Pavlom
z Levoče si SDS pripomenula vedeckou konferenciou: Gotické umenie
na Slovensku na prelome 15. a 16. storočia, ktorá sa konala v Levoči
v spolupráci so Spišským múzeom v Levoči a s Kultúrno-informač-
ným centrom v Levoči dňa 10. septembra 1997. Prednášky Dr. Ivana
Chalupeckého, Dr. Antona Glatza, akad. mal. Márie Spoločníkovej a
Dr. Márie Novotnej si vypočuli členovia i hostia so záujmom.
Konferencia bola spojená s Medzinárodnou súťažnou výstavou
umeleckej plasti-ky PAULUS ´97.

Výročie narodenia a smrti slovenského historika a pedagóga prof.
Miškoviča si SDS pripomenul vedeckým seminárom: Prof. ThDr. Alojz
Miškovič, ktorý sa uskutočnil 11. októbra 1997 v Spišskej Kapitule
v spolupráci s Rím.kat. biskupským úradom v Spišskej Kapitule
a s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
Odznelo na ňom 5 odborných prednášok o živote a diele uvedenej
osobnosti za účasti 60 členov a hostí. Prednášky vydal uvedený
kňazský seminár ako Zborník prednášok na vedeckej konferencii SDS
11. 10. 1997 v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule v roku 1999.

Rok 1997 bol pre SDS významný aj tým, že dňa 17. septembra
bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi SDS a Spolkom Slová-
kov v Poľsku.

Ku koncu roka 1998 mal SDS spolu 163 členov, medzi nimi 3 za-
kladajúcich a 13 zahraničných. Spomedzi členov zomrel jeden: Daniel
Majerčák, a vstúpili 7 noví členovia.

Výbor SDS sa zišel celkove trikrát: 21. februára, 5. júna a 16.
decembra. Prejednával organizačné záležitosti, najmä prijímanie nových
členov, prípravu jednotlivých odborných akcií a navrhoval ceny
vydaných alebo darovaných publikácií. Raz sa zišla aj redakčná rada
zborníka „Z minulosti Spiša”.

Valné zhromaždenie sa konalo 14. februára 1998 v Galérii umel-
cov Spiša v Spiškej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 58 členov. V úvode
zhromaždenia predstavili naši členovia, historici Dr. Martin Homza
a  Dr. Stanislav Sroka svoju knihu „Štúdie z dejín Spiša”, vydanú
v Krakove. Prezentácia mala veľký úspech a členovia mali aj možnosť
si tú knihu zakúpiť. Potom nasledovalo prednesenie ročnej správy,
vyúčtovania a správy revízorov a ich schválenie. Na to schválili členo-
via program činnosti na rok 1998. Na návrh predsedu sa valné zhro-
maždenie rozhodlo udeliť čestné členstvo Ing. Jánovi Kukurovi z Po-
pradu z príležitosti jeho 90. narodenín ako uznanie jeho celoživotnej
publicistickej práce. Po diskusii znížilo valné zhromaždenie jednorázový

poplatok zakladajúceho člena – fyzickej osoby – z 5.000.- na 2.500.-Sk
a zvýšilo riadny ročný príspevok z doterajších 100.- na 150.- Sk ročne,
obe počnúc 1. januárom 1999.

Dňa 22. augusta 1998 usporiadal SDS v Kežmarku odborný seminár
na tému: Roky 1848–1918–1948–1968 na Spiši. Seminára sa zúčastní-
lo 37 členov a viac hostí. Odzneli na ňom prednášky doc. Ivana Cha-
lupeckého (1848/49), doc. Ladislava Tajtáka (1918) a doc. Jozefa Sulačeka
(1948 a 1968). Nasledovala bohatá a plodná diskusia. Seminár sa
uskutočnil s pomocou grantu Vzdelávacej nadácie Jána Husa.

Najvýznamnejšou akciou bola medzinárodná vedecká konferencia
Od Spiša po Sedmohradsko – Migrácia a vývoj miest v 11.–15.
storočí, ktorú náš spolok usporiadal v dňoch od 24. do 25. septembra
spolu s Juhovýchodonemeckou historickou komisiou a s Juhovýcho-
donemeckým kultúrnym dielom v Mníchove. Konferencia prebiehala
v nemeckom jazyku, prečo sa jej zúčastnilo len 10 našich členov.
Zahraničných účastníkov bolo 58 a boli to významní historici a profesori
asi z 15 univerzít zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Maďarska a Ru-
munska (najmä: Bratislava, Graz, Tübingen, Wien, Pécs, München,
Budapest, Cluj, Jena, Marburg, Münster, Sibiu, Salzburg a i.). Bolo
prednesených 11 prednášok, ktoré budú publikované v zborníku
a uskutočnila sa aj exkurzia po pamiatkach Spiša. Okrem toho univerzita
v Münsteri usporiadala aj seminár pre dorast, ktorého sa zúčastnilo 34
účastníkov. Konferencia mala dobrý ohlas v našej i zahraničnej tlači
a znamená pre náš spolok medzinárodné uznanie. Jeho predseda bol
pri tejto príležitosti zvolený za riadneho člena Südosttdeutsche Histo-
rische Kommission.

Ostatné plánované akcie: seminár k hospodárskym dejinám a k vý-
ročiu spišskej fraternity farárov sa neuskutočnili. SDS tiež nebol
oslovený obcami alebo mestami pri príprave jubileí, hoci ukázal ocho-
tu napr. voči Spišskej Novej Vsi.

V roku 1998 sa podarilo hospodársky zaistiť, zredigovať a vydať
III. a IV. ročník ročenky Z minulosti Spiša ako dvojčíslo. Členovia ho
dostali zdarma. Taktiež sa tímu spolupracovníkov – medzi nimi bolo
viac členov SDS – podarilo pripraviť do tlače obsiahle Dejiny Popradu,
ktoré vydalo mesto Poprad vo vydavateľstve ORIENS v Košiciach.
Viacerí členovia sa spolupodieľali na vydaní mnohých menších
monografií obcí a aktívne sa zúčastnili osláv ich výročí.

Ivan Chalupecký
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Dohoda o spolupráci

Spišský dejepisný spolok, zastúpený jeho predsedom Dr. Ivanom

Chalupeckým a Spolok Slovákov v Poľsku, zastúpený jeho predse-

dom Prof. Dr. hab. Jozefom Ciągwom, vychádzajúc zo spoločných

záujmov o kultúrny rozvoj spišských obcí nachádzajúcich sa v Poľskej

republike, a zo stanov SDS § 2, od. 2 c., uzavreli nasledujúcu doho-

du o spolupráci:

§ 1

Spišský dejepisný spolok (ďalej len: SDS) a Spolok Slovákov v Poľsku

(ďalej len: SSP) sa budú vzájomne informovať o svojich podujatiach

týkajúcich sa uvedenej oblasti výmenou pozvánok, programov a pod.

Za tým účelom sa SSP príjme za kolektívneho člena SDS bez povinnosti

odvádzať členský príspevok.

§ 2

SDS a SSP budú spoločne poriadať vedecké a kultúrne akcie, ako

semináre, prednášky, prezentovanie kníh, oslavy výročí obcí, osobností

a pod. Náklady bude znášať vždy tá strana, na území ktorej sa akcia

koná.

§ 3

SDS a SSP si budú navzájom vymieňať publikácie, ktoré vydávajú

alebo vydajú, a to bezodplatne.

§ 4

Členovia oboch spolkov budú vzájomne prispievať do publikácií

a časopisov ktoré vydávajú, najmä ročenky: Z minulosti Spiša a do

časopisu: Život.

§ 5

Obidva spolky sa budú navzájom informovať o významnejších

článkoch, publikáciách a akciách zaujímajúcich obidve strany, ktoré

sa konajú na Slovensku alebo v Poľsku.

§ 6

Členovia a predstavitelia SDS a SSP budú pomáhať študentom

a bádateľom z oboch strán pri ich vedeckom výskume. Budú sa snažiť

zaistiť im lacnejšie ubytovanie, umožniť im štúdium v archívoch,

múzeách a knižniciach.

§ 7

Dohoda zaväzuje rovnako obidve strany. Možno ju vypovedať

s predstihom 3 mesiacov.

V Krakove dňa 17. septembra 1997.

Prof.Dr.hab.Jozef Ciągwa, v.r.
za SSP

L.S.

Doc.PhDr.Ivan Chalupecký, v.r.
za SDS

L.S.
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Funkcionári a výbor SDS

Predseda: doc.PhDr. Ivan Chalupecký
Podpredseda: PhDr. František Žifčák
Tajomník: PhDr. Zuzana Kollárová
Pokladník: Alžbeta Liščáková
Členovia výboru: František Javorský

doc.ThDr. Jozef Jarab
JUDr. Gabriel Lukáč
PhDr. Peter Roth
Mgr. Eduard Pavlík

Náhradníci: Mgr. Peter Zmátlo
Mgr. Marta Giertlová
Mgr. Božena Malovcová
PhDr. Mária Novotná

Revízori hospodárenia: Mgr. Ján Horník
Mgr. Agnesa Žifčáková
PhDr. Virgínia Rozložníková

Zoznam členov spišského
dejepisného spolku

(k 31. 8. 1999)

Zakladajúci členovia

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula
Mesto Spišská Belá
Mesto Levoča

Čestní členovia

Ivan Bohuš, Tatranská Lomnica
PhDr. Ján Olejník, CSc., Nový Smokovec
Mgr. Eduard Pavlík, Spišská Nová Ves
Mgr. Michal Griger, Spišská Belá
Ing. Ladislav Kiefer, Kežmarok
PhDr. Belo Polla, DrSc., Bratislava
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc., Báhoň (zomrel)
Ondrej Šimek, Batizovce (zomrel)
Ing. Ján Kukura, CSc., Poprad

Kolektívni členovia

Obecný úrad Letanovce
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti Levoča
Okresné muzeum Stará Ľubovňa
Obecný úrad Ľubica
Obecný úrad Iliašovce
Mesto Kežmarok
Kultúrno-informačné centrum Levoča
Obec Nálepkovo
Spišské múzeum Levoča
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Mesto Podolínec
Podtatranské múzeum Poprad
Štátny oblastný archív Levoča
Spolok Slovákov v Poľsku

Riadni a podporujúci členovia

Meno Povolanie Bydlisko

MUDr. Vlastimil Fluss lekár Spišská Nová Ves
Ing. Imrich Gürsching inžinier Piešťany
Mgr. Ján Horník profesor Spišská Nová Ves
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký dôchodca Levoča
Eva Javorská fotografka Spišská Nová Ves
František Javorský archeológ Spišská Nová Ves
Helena Kramárová dôchodca Letanovce
PhDr. Ružena Kormošová profesorka Spišská Nová Ves
JUDr. Gabriel Lukáč historik Levoča
Mgr. Jarmila Marcinková učiteľka Levoča
Doc. PhDr. František Matúš, Csc. univ.profesor Prešov
Mgr. Marián Miškovič pedagóg Spišská Nová Ves
Pavol Pollág dôchodca Poprad
PhDr. Marta Weissensteinerová profesorka Stará Ľubovňa
PhDr. František Žifčák archivár Spišská Nová Ves
Mgr. Agnesa Žifčáková archivárka Domaňovce
Libor Fictum dôchodca Spišská Nová Ves
Júlia Balogová učiteľka Spišské Vlachy
Mgr. Dagmar Jurašková profesorka Spišská Nová Ves
Pavol Mišenko historik Stará Ľubovňa
PhDr. Peter Roth archeológ Hranovnica
PhDr. Zuzana Kollárová archivárka Poprad
Doc. ThDr. Jozef Jarab PhD rektor seminára Spišské Podhradie
ThDr. ICLic. František Dlugoš kňaz-historik Levoča
Alexej Bátor úradník Kluknava
Ján Čuj dôchodca Spišská Nová Ves
Alžbeta Liščáková archivárka Levoča
Pavol Matiek technik Poprad
Eva Pitoňáková učiteľka Poprad
Karol Bereš elektrotechnik Svit
PhDr. Bernardeta Kiczková muzikologička Spišské Vlachy
Ladislav Scheirich technik-archeológ Poprad
Mária Šelepová správkyňa kaštieľa Strážky

František Vician dôchodca Poprad
Katarína Jurčová učiteľka Spišská Nová Ves
Ladislav Kudzbel dôchodca Kežmarok
Marta Puklušová úradníčka Letanovce
PaedDr. Alžbeta Richnavská učiteľka Levoča
Daniel Majerčák dôchodca Spišská Nová Ves
Jozef Gnebus študent Stará Ľubovňa
Mgr. Božena Malovcová archivárka Poprad
Dr. Ing. Dezider Martinko dôchodca Spišská Nová Ves
Doc. PhDr. Michal Slivka archeológ Bratislava
Mgr. Júlia Zummerová historička Kežmarok
Prof. PhDr. Edmund Hleba, CSc. univerzitný profesor Prešov
Mgr. Erika Cintulová historička Kežmarok
Rozália Baráthová profesorka v. v. Kežmarok
PhDr. Eleonóra Baráthová historička Kežmarok
PhDr. Jozef Olexa profesor Poprad
JUDr. Ľudovít Kaleta dôchodca Podolínec
Ján Fabis učiteľ v. v. Ľubica
Ing. Štefan Valigurský elektr. inžinier Košice
Mgr. Ján Tokár pedagóg Levoča
Mgr. Nina Palková archivárka Spišská Nová Ves
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, Csc. historik Trnava
Ján Gabzdil učiteľ v. v. Spišská Nová Ves
Dr. Jörg. Meier vedecký pracovník Oberhausen, SRN
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen univ. profesor Steinfurt-Borghorst,

SRN
PhDr. Alois Židlík historik Spišská Nová Ves
Rastislav Mačura technik-pozorovateľ Poprad
Ing. arch. Stanislav Mráz architekt Levoča
Ing. Ondrej Tarovský podnikateľ Levoča
Ján Daniel dôchodca Spišská Nová Ves
Anna Baranová fotografka Hôrka
Margita Stoláriková vozňový disponent Spišská Nová Ves
PhDr. Virgínia Rozložníková archivárka Levoča
Jozef Jendrichovský učiteľ Levoča
Ing. Stanislav Šebest strojný inžinier Poprad
Inge Majeriková študentka Spišská Stará Ves
Marta Bednárová archivárka Poprad
PhDr. Milena Ostrolucká archivárka Košice
Štefan Péchy fotograf Levoča
Martina Šlampová archivárka Poprad
Bohdan Skurka vodič Spišská Nová Ves
Dana Rosová muzejníčka Spišská Nová Ves
PhDr. Michal Murcko historik Prešov
Mgr. Peter Zmátlo pedagóg Spišská Nová Ves
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Mgr. Anna Žifčáková knihovníčka Domaňovce
PhDr. Jana Petőczová muzikológ Bratislava
PhDr. Ján Hunka numizmatik Nitra
Ing. Dušan Bevilaqua chemický inžinier Spišská Nová Ves
JUDr. Marcel Kopkáš vydavateľ Abrahámovce
Mária Pacindová archivárka Spišská Nová Ves
Ján Gašpar podnikateľ Košice
Doc. Ing. Pavol Kalinay, CSc. pedagóg Bratislava
PhDr. Michal Kaľavský etnológ Bratislava
PhDr. Eva Szorádová, CSc. odborná asistentka Žirany
Gabriela Venclová archivárka Spišská Nová Ves
Dipl. Ing. Ernst Hochberger vydavateľ Sinn, SRN
Peter Lapšanský majster ŽSR Iliašovce
PhDr. Martin Homza, PhD. historik Bratislava
Ing. Juraj Stenczel, CSc. banský inžinier Příbram, ČR
Viera Mišenková študentka Stará Ľubovňa
Miroslav Mačura elektrikár Poprad
PhDr. Mária Barabásová učiteľka Hrabušice
JUDr. Jozef Barabás prokurátor Hrabušice
Igor Žucha reštaurátor Levoča
Prof. PhDr. Jozef Ciągwa univ. profesor Katowice, Poľsko
Michal Urban starosta Letanovce
Mgr. Jozef Milčák učiteľ Levoča
MUDr. Ladislav Kubinský dôchodca - lekár Spišská Nová Ves
Ing. Mikuláš Lipták vydavateľ Kežmarok
MUDr. Jaroslav Grohola lekár Kežmarok
Prof. PhDr. S. Kolodziejski archeológ Krakow, Poľsko
František Venglarčík ekonóm Levoča
Alžbeta Frelichová dôchodca Levoča
MUDr. František Hamrák lekár Teplička
Viktor Durst revízny technik Levoča
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. archeológ Košice
Alena Kredatusová archivárka Levoča
Lenka Javorská študentka Spišská Nová Ves
PhDr. Stanislav Sroka historik Krakow, Poľsko
PhDr. Mária Novotná historička umenia Levoča
Dipl. Ing. Anton Eiben dôchodca Bruckmühl-Götting,

SRN
Erwin Eiben Arolsen-

Mengeringhausen,
SRN

MUDr. Marián Dzurik lekár Spišské Podhradie
Ing. Ján Gurník podnikateľ Huncovce
Mgr. Iveta Franzenová lektorka Poprad
Mgr. Marián Sojak archeológ Poprad

Pavol Stano adm. pracovník Nový Smokovec
Prof. Dr. Friedrich Gottas univ. profesor Salzburg, Rakúsko
Mária Hvilová lektorka Levoča
Elena Koterbová archivárka Levoča
Mgr. Juraj Korim historik Veľká Lomnica
Mgr. Ľuboš Farkaš archivár Nová Polianka
Mgr. Milan Choma učiteľ Kežmarok
Ing. Vlastimír Klein technik Spišská Belá
Doc. Dr. Jozef Sulaček, CSc. pedagóg Košice
Cecília Felberová archivárka Levoča
Martin Gavor študent Poprad
Ján Petrík banský technik Spišská Nová Ves
Marta Giertlová archeológ Poprad
Zdenka Barboriaková dôchodca Poprad
Rudolf Schuster úradník Poprad
Ing. Pavol Ižvolt inžinier Púchov
Mgr. Jitka Haaková historička umenia Tatranská Lomnica
Dr. Ryszard Grzesik historik Poznaň, Poľsko
Ing. Ladislav Lučivjanský geolog Spišská Nová Ves
Vladimír Ondáš študent Richnava
Mgr. Miloš Marek historik Moravany

n.Váhom
PhDr. Ilona Pavercsik knihovníčka Budapest,

Maďarsko
Mgr. Miroslava Kovalčíková historička umenia Spišská Belá
Milan Ogurčák lesník Spišská Nová Ves
Valér Ondrušek Poprad
Anna Ondrušeková riaditeľka galérie Poprad
Alfonz Zoričák učiteľ Ždiar
Anna Garčárová archivárka Smižany
Martin Furman študent Domaňovce
Ľuboš Pajerchin študent Batizovce
Mgr. Zuzana Lesniaková historička Bystrany
Prof. Dr. Moritz Csáky univ. profesor Wien, Rakúsko
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Ing. Ján Kukura 90-ročný

V roku 1998 sa dožil významného životného jubilea 90. rokov čest-
ný člen nášho Spišského dejepisného spolku Ing. Ján Kukura.

Narodil sa 11. novembra 1908 v Spišskej Novej Vsi v rodine že-
lezničiara so siedmimi deťmi. Jeho životné peripetie sú bohaté a zaují-
mavé. Väčšinu života prežil na Spiši, ale pôsobil i v Gemeri i v iných
oblastiach Slovenska i Čiech.

Štúdiá absolvoval na Spiši, maturoval v Poprade a popri zamestna-
ní vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (v 40.rokoch).
Predtým už však vystriedal viacero zamestnaní. Ako 18-ročný nastúpil
do svojho prvého zamestnania v Štátnom merníckom úrade vo Veľkých
Kapušanoch, kde pracoval na evidencii pozemkového katastra (od
28.9.1926 do 30.11.1927). Potom bol preložený do svojho rodiska
Spišskej Novej Vsi, kde pracoval tiež v Štátnom merníckom úrade (od
1.12.1927 do 30.9.1928). V októbri 1928 nastupuje na vojenskú základnú
prezenčnú službu do Prahy, kde slúžil v pešom pluku T. G. Masaryka
do 29.marca 1930. Po návrate z vojenskej služby sa zamestnal v Te-
legrafnom stavebnom úrade v Rožňave (od apríla 1930 do októbra
1932). Tu sa začal venovať svojmu veľkému koníčku a celoživotnej
láske – žurnalistike. Pociťoval nutnosť, najmä v Gemeri, založiť sloven-
ské periodikum. S podporou niektorých miestnych starostov a peda-
gógov začal vydávať v roku 1931 prvé slovenské noviny v Gemeri
s názvom Šafárikov kraj. Tieto skúsenosti s novinárskou prácou zúro-
čil o tri roky neskôr, keď založil v Spišskej Novej Vsi týždenník Spiš-
ské hlasy (v roku 1934). Medzitým už pracoval v Telegrafnom staveb-
nom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde bol od 1.februára 1936 zamestnaný
ako poštový úradník.

Tieto 30. roky na Spiši, v rodnej Spišskej Novej Vsi, boli pre Ing.
Kukuru veľmi plodné a sám na nich rád spomína. Aktívne sa zapojil
do vtedajšieho kultúrno-spoločenského života. Snažil sa nadviazať na
vzdelanostnú tradíciu Spiša a zaktivizoval spišskú inteligenciu –
učiteľov, notárov, kňazov a úradníkov – od Gelnice po Starú Ľubovňu.
V miestnych spolkoch i prostredníctvom novín Spišské hlasy získal
mnohé dôležité kontakty. Stretával sa najmä v Katolíckom kruhu
a v Spolku spišských akademikov s významnými osobnosťami vtedaj-
šej Spišskej Novej Vsi – Dr. Lábusom, Dr. Briššákom, Dr. Ladislavom
Štefánikom (bratom gen. M. R. Štefánika), prof. Brandoburom i ďalšími.
S Dr. Ladislavom Štefánikom bol v neprerušenom styku až do jeho

smrti v starobinci v Spišskom Štvrtku, kde bol v tom čase jeho jediným
utešiteľom. Zapájal sa i do činnosti Miestneho odboru Matice sloven-
skej v Spišskej Novej Vsi (v roku 1934 bol jeho tajomníkom), režíroval
niektoré hry pre divadelný ochotnícky spolok Hviezdoslav, v ktorom
i hrával, prekladal texty divadelných hier z francúzštiny do slovenčiny.
Pracoval i v Národohospodárskom zbore podtatranskom.

Májová mobilizácia roku 1938 ho zastihla v operačnom oddelení
Generálneho štábu v Prahe, kde bol povolaný ako jediný Slovák. Do
civilu sa vrátil po 6.októbri 1938. Obdobie Slovenskej republiky (1939
až 1945) prežil opäť na Spiši, a to v Markušovciach, kde pracoval ako
vedúci poštového úradu. Naďalej sa venoval i novinárskej práci, hoci
v roku 1941 Spišské hlasy zhabala HSĽS. Vtedy začal písať do
Slovenského východu rôzne komentáre a polemiky.

Po vojne pracoval v Poštovom a telegrafnom úrade v Poprade ako
poštový kontrolór a neskôr ako vedúci poštového úradu Poprad 2
a Poprad 3. Venoval sa i naďalej svojej dávnej láske – novinám. Bol
vedúcom redaktorom rezortného časopisu Poštové rozhľady. V ro-
koch 1948–1951 pôsobil ako učiteľ v Učňovskej škole miestneho hos-
podárstva v Poprade.

50. roky boli, ako pre mnohých aktívnych a angažovaných ľudí, aj
pre neho nepríjemným obdobím. Bol vyhlásený za reakcionára a vy-
lúčený z komunistickej strany. Nemohol sa viacej venovať novinárskej
práci. Napriek tomu sa nevzdal. Začal sa venovať výchove a vyučovaniu
mládeže. Absolvoval dvojročné pedagogické štúdium v Priemyselnej
škole pre pracujúcich v Poprade (1959–1960). V 60. rokoch pôsobil ako
externý učiteľ v Strednej priemyselnej škole pre pracujúcich pri SPŠ
chemickej vo Svite, v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Poprade
a v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Kežmarku (spolu 17
rokov).

V hlavnom zamestnaní odišiel v roku 1959 zo služieb pošty a za-
čal pracovať v Pozemných stavbách v podnikovom riaditeľstve v Po-
prade, najprv ako vedúci prevádzkového plánu (od 1.6.1963), potom
ako samostatný propagačný referent (od 30.11.1963) a samostatný
kontrolór (od 1.3.1965). V novembri 1971 prešiel do Ústavu prie-
myslového staviteľstva v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci katedry
v Ústave pre doškoľovanie inžinierskych kádrov. Odtiaľ odišiel do
zaslúženého dôchodku. Zostalo po ňom 28 stredoškolských i vyso-
koškolských skrípt na odborné témy zo stavebníctva, ktoré boli
archivované v Štátnom oblastnom archíve v Levoči. Tam sa nachádza-
jú aj jeho memoáre pod názvom Ako zmýšľali ľudia na Slovensku po
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roku 1918, nad čím sa znepokojovali a pohoršovali, a to ako Zborník
autentických svedectiev.

V súčasnosti ako vdovec žije sám v ústraní v Poprade, no kontakt
so svojím rodným Spišom nestratil vďaka svojím príbuzným a známym.
V roku 1998, v rámci osláv 730. výročia prvej zmienky o meste Spiš-
ská Nová Ves, mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Spišská No-
vá Ves pri príležitosti jeho životného jubilea 90. rokov.

Ing. Ján Kukura sa narodil ešte v bývalom Rakúsko-Uhorsku, prežil
existenciu prvej Československej republiky, vojnovej Slovenskej re-
publiky i povojnového Československa. Dožil sa nežnej revolúcie
v roku 1989 i rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky
a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Vždy sa
vyznamenával v práci i hrdosti na svoj spišskonovoveský pôvod ako
vzorný patriot, ktorý si zaslúži, aby sme mu pri jeho deväťdesiatke
mohli úprimne popriať ešte mnoho dobrého zdravia a vyslovili uznanie
za to, že patril medzi tých jedincov a vzdelancov, ktorí kládli základné
piliere kultúrno-osvetovej práce v 30. rokoch na Spiši. Jeho plodom
boli i noviny Spišské hlasy, ktoré pretrvali napriek neľahkým obdo-
biam do súčasnosti. Dáva nám všetkým dobrý príklad, že sa možno na
každom poste a v každom čase zachovať ako neúnavný propagátor
Spiša a jeho bohatej histórie a tradície.

Nech teda príjme i od nás, členov Spišského dejepisného spolku
prianie, aby sa ešte dlho tešil z porozumenia a lásky svojich najbližších
a úcty svojich spišskonovoveských rodákov i ostatných Spišiakov.

 Peter Zmátlo

Za Mgr. Pavlom Štinčíkom
31. 7. 1941 – 2. 5. 1999

Náhly a nečakaný odchod Mgr. Pavla Štinčíka spôsobil u mnohých
jeho priateľov i známych úžas. Veď odišiel v čase svojho najväčšieho
pracovného rozkvetu! Smrť je však neúprosná a nečaká, kým jej obeť
svoje plánované dielo dokončí.

Pavol Štinčík pochádzal zo Sabinova, ale svoje detstvo a mladosť
prežil v Hniezdnom. Po matúre vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu
v Bratislave a počas svojho učiteľského pôsobenie na Základnej škole
v Ľubici vyštudoval diaľkove aj vedu o výtvarnom umení na Univerzite
Komenského v Bratislave. V rokoch 1983–1990 pôsobil v Kežmarku
ako riaditeľ Ľudovej školy umenia a ešte v roku 1990 začal pôsobiť ako
zástupca riaditeľa miestnej Základnej umeleckej školy. Pritom vychoval
niekoľko desiatok, ba stoviek mladých nádejných výtvarníkov.

Jeho láskou bola história, pamiatky, maľovanie i publicistika. Svoje
akvarely, grafiky a olejomaľby i ostatné výtvarné diela zameral hlavne
na Kežmarok, ale popri tom si všímal aj celý Spiš. Zo svojich prác
pripravil dve samostatné výstavy v Starej Ľubovni a pri príležitosti
svojej päťdesiatky v Spišskej Belej. Zúčastnil sa aj mnohých spo-
ločných výstav nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. Svoje práce
posielal do mnohých výtvarných súťaží. O dielach svojich kolegov,
resp. priateľov neraz písal do krajských, okresných i miestnych novín.
Ako historik umenia sa zameral hlavne na pamiatky Ľubice a Kežmarku
– svoje poznatky publikoval napr. v publikácii Ľubica.

Pavol Štinčík bol aj aktívnym členom výboru Klubu kežmarských
výtvarníkov, Miestneho odboru Matice slovenskej, Klubu priateľov
Tatranskej galérie a výtvarného umenia a bol aj dlhoročným a mimoriadne
aktívnym členom Spišského dejepisného spolku, ktorého zasadnutia
snáď ani raz nevynechal. Bol aj revízorom hospodárenia SDS.

Pavol Štinčík chýba mnohým priateľom. Ostal nám však v podobe
svojej práce, ktorá neumiera.

Nora Baráthová
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