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Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici áaku}e mú::e4Ím a inštitúciám
za zapožičanie vystavených kachlíc a fotodokumrntácie.
Umožnili tým realizáciu tejto jedineénej l·ýstal)' a t.'-"'" aj l')'tŮlIIie tohto katalógu.
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-soimky Dígitalizačného centra vznikli " rámci projdru ~--"=><
~ ~[Uzea SNP v Banskej Bystrici.
Projekt je spolufinancovanj' Európskou úniou z ~~.... ~ JOodu regionálneho rozvoja.
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Kachlíce, významný
prameň poznania
..
stredovekej materiálnej
kultúry, zmljímajú od začiatku
19. storočia európskych odborníkov
mnohých spoločenskovedných
odborov. S rozvojom archeologického
bádania a výskumu mestských
stredovekých sídliskových aglomerácií
a hradných komplexov v druhej
polovici 20. stor. sa získali velké
kolekcie kachlíc a ich fragmentov,
na základe ktorých vznikla rozsiahla
produkcia literatúry, ktorá sa nimi
zaoberá. Kachliarska produkcia
obdobia gotiky a renesancie je
na vysokej úrovni spracovaná vo
všetkých okolitých štátoch, mnohé
spoločné znaky v zobrazení reliéfov
nachádzame najma na území
Maďarska, Čiech a Moravy, ale
aj Polska, Rakúska a Švajčiarska.
V posledných troch desaťročiach
sa nálezy kachlíc prezentovali na
mnohých výstavách a v katalógoch,
ktoré boli ich súčasťou (Pražské
kachle doby gotické a renesanční,
Praha 1990; Stredoveké kachlice,
Bratislava 1993; Gotické
(/ renesančné kachlice v Karpatoch,
Trebišov 2005; Krása, která hřeje,
lTllerské Hradiště 2008).
r.

1. Skladba
a vypovedacia
hodnota vystavenej

Úvod
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kol ekci e
Skladba a výpovedná hodnota vysta venej kolekcie je determinovaná spósobom jej vzniku. Viič
šina vystavených exemplárov pochádza z archeolog ických
v)'skum ov, menšia časť je zberového charakteru. Lokalizácia
nálezov je náležite zdokumentovaná, prelo vieme, že všetky
vystavené exempláre pochád zaj ú z územia Slovenska. Najv,ičšia kolekcia gotických kachlíc pochádzajúca zo stredoslovenskej banskej oblasti sa v súčas no sti nachádza v zbierkovom fonde Stredoslovenského múze a v Banskej Bystrici.
Počít a sa na desiatky celých exemplárov a tisícky fragmentov. Jej komplexn ě spracovanie je len v začiatkoch, nakoľko
ten to vzácny fond sa rozšíril o doposiaľ neznám e exempláre najma V poslednom desa ľročí poča s systematického archeologického výSICllI11U v l11estskol1l hrade (Mácelová 1999,
409 - 420) . Poče tná kolekcia sa získala z parciel dotknutých
stavebno ll č innosťou a počas rekonštrukčných p rác konCOll1 19. až zač iatkom 20. SLOL v interiéroch na centrálnom námestí SN P Č. 22 (Diva ld 1917) a na Dolnej ulici č.
35 (Ham pel 1894,268 - 270). Viičš i a časť kachlíc bola publikovaná v odborných periodikách a prezentovaná na výstavách. Je známa odbornej i laickej verej nosti doma i v zahrani čí (Voi! - Holl 1963; Cserey 1974; Holl 2004; Gruia
2007). Projekt rekonštrukcie aspoll jednej kach ľovej pece,
ktoní by bola súčasťOll spoločenskove dn ej expozície l11úzea
v ThU17.ovom dome sa zalÍa l' nerealizoval. Kachl'ová pec by
mala rep rezentatívne dotvárať interiér historického Thurzovho dOl11u (Mittelhaus), v ktorom pravdepodobne v sLredoveku podo bné výhľevné teleso existovalo. Dokumentovala by aj ex istenciu banskobyst rickej kachliarskej dielne,
lolcalizovanej na Dolnej ulici Č. 35 (Holčíle 1977,135 ), ktorej
produkcia p resiahla hranice stredovekého l11esta a regiónll
(Hol čí k 1974, 175 - 192; Holčík 1978,26). Maj itel'om parcely bol D r. Samuel Bothár, ktorý lcachlice naj prv daroval
banslcobystl'ickél1111 múzeu, neskór ich daroval do zbierok
Maďarského národného mú zea (Magyar Nemze ti Múzel1ll1)
a Umeleckopriemyselného múzea (lparmilvészeti Múzeum)
v Budapešti, kde sa táto vzácna kolekcia doposial' nachádza.
Bothárove nálezy boli doplnené zberom G. Balašu v 70. ľO
koch 20. storočia. V nedávnej dobe bola táto kolekcia výrazným spósobol11 doplnená o kachlice z výslcul110v v mestskom jadre Banskej Bystrice realizovaných M. Mácelovou
(199 8) a P. Ušialcom (2002, 2004) v mesLskom hrade a na
Nám . SNP Č . 1 (Mácelová 2005) .
Z mestského proslredia pochádzaiú ai kolekcie kachlíc z archeologického v)'skul1lu Illcstsk.;ho hradu, Klemn ici realizovan ého J- Hossom ( 1%9. 2-19 - 29-1 1. "ko aj nálezy z výskl1l1lll Kamll1crh ofl1 \- 3"::;:,,,i ;:: 2':"i.:i ,Holčík 1974, 1978)
a l':ezmarku (')e : l, : c-: :.::~, ' ;; :;o[ckciu poskytli aj výskull)'. ..
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i'.o ria nálezy z hradov. Prekachlíc z Fil'alcovského hra_ e - , _" :': 0; ckc ie a ojedinelé exempláre
: : 2::_: :i.,ha 1981), Bratislava (Holčík
-:: ~2 .i . Lip tov (Hanllliak 1985), Ora,,::;~2 [upča (Holčík 1974, Hanuliak
:'-96), Šintava (Ižof 2002), Trenčín
c "';;0'-(Kodollová - Tóthová 1995).
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Ďalšou samostatnou kapitolou z hl'adiska nálezových okolností sú m enšie šl'achtické sídla, resp. kúrie v Topol'čiankach
(Ruttkay 2008), v Devíne (Keller 1988) a v Liptovskej Mare
(Hoššo 1982).

Osobité postavenie v kolekci i majú fragmenty nájdené počas archeologického výskumu kláštora v Slovenskej LUpči
vedeného V. Hanuli akom (2001) a P. Mosným.
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2. História vzniku
a konštrukcia
kachfových pecí

Kachl'ové pece sa vyvinuli z jednoduchých murovaných piecok a zo špecializovaných chlebových pecí pripojením nástavca nad vlastné ohnisko. Vynález vykurovacieho zariadenia s uzavretým
oht'ío111 sa zrodil v hornatých oblastiach Šv ajči arska a v južn0111 Nem ec!m v ll. a 12. storočí. Tento výdobytok charakterizovaný hospodárnejším vykurova ním priestoru oproti
krbu, ako aj elimin áciou vzniku požiaru sa v 14. stOl'. rozšíril aj do strednej Európy. Zá kladným stavebným prvkolll
kachl'ovej pece je keramická kachlica. Ne mecký názov "kachel", od ktorého je odvodený aj slovenský názov kachlica,
bol prevza tý z póvodného názvLl "cacalus" z územia juhovýchodnej Európy. Naj slaršie kachľové pece mali hlin enú
konštrukciu, do ktorej boli vkladané keramické nádoby (ná dobkovité kachlice) ústím von do pri estorLl. V konštrukci i
pece naaku111ulované teplo vyža rovalo cez zahíbené tenké
dno a olvorené ústie do miestnosli. Podl'a vyhotoveni a ústia sa nádoblcovité lcachlice delia na kach lice s kruhovým
a pravouhlým ústím, letoré bolo niekedy lvarované napr. do
štvorlístka alebo trojuholníka. Nádobkovité kachlice hrncovitého, pohárovitého a miskovitého tvaru boli vy táčané na
hrnčiarsko111 kruhu. PostLlpne sa pri emer kachlíc v pomere k híbke zmenšova l a ústie sa začal o formova( do štvorca.
Nádoblcovilé kachlice sú bád a teťmi považované za chrono logicky sta ršie. Vo vidieckom prostredí sa z nádoblcovitých
kachlíc stavali kachľové pece až do novoveku. Pri stavbe
kachťových pecí sa používali kachlice spájané hlineným vý-

mazom alebo v kombinácii s reliéfnym (komorovým) typom kachlíc na výstavbu solelovej časti, nástavca alebo ku poly (cibuťov ité). Na Slovensku je stavb a kachťových pecí
archeologicky doložená až po p olovici 14. stor. Na prelome
14. a 15. sto ť. sa vývoj začal orientovat' na kachrové pece vyhotovovan é z komorových kachlíc. Vykrojené dn o S komorou sa vkladalo dovnútra pece, kým reliéfna doska uzatvárajúca komoru kachlice bola obrátená do interiéru. Čelnú
plochu kachlice zdobila bohatá reliéfna výzdoba. Kachťové
pece boli postavené "samonosným" sp6sobom bez vnútornej konštrukcie tak, že teleso sa sldadalo z kachlíc spájaných
hlin eným výmazom. Jednotlivé kachlice boli spájané pomocou drótených svoriek, o čom s vedčia otvory v komorách
kachlíc. Výroba kachlíc aleo aj samotná stavba telesa pece
bola dielom hrnčiara , až v novoveku vzniklo samostatné rem eselné odvetvie - kach liarstvo.
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3. Výroba kachlíc

Kachlicc sa vyrábali v Sl recloveku
v hmči ar$lcych Jiehiach bdným l pracovnými postupmi. Komory reliéf:'1,
nych kachlíc, podobne ako nádobkové
kachlice, nesú bežné stopy procesu výroby keramických nádob zhotovených na hrnčiarskom kruhll. Naproti tomu reli éfna výzdoba čeln ej vykLlľova cej steny bola I vorená odtlačlcom z negatívnej fo rmy, keramického
kadlubu. Čo sa týka techniclcej stránky, išlo o pomerne zlo žitý proces. Odborná literatúra sa zhoduje v názore o pOL1Žitom materi áli, z ktorého boli vyhotovené kadluby. Tým bola
pálená hlina (Smetánka 1968,55: Richterová 1982, 166; Vi tanovský - I-Iazlbau er 199 5, 539; Krajíc 1997, 179). Nielcedy
sa však pripll š ťa aj m ožnosL dreve ných fori em (I-Iol č ík 1978,
10). Reliéf matric bol vi\čš inou negatívny, ale objavujú sa aj
matrice s pozitívnym reliéf0111 , Vnútorn<Í strana čelnej vykurovacej steny nesi e stopy po procese výroby. Nachádzajú sa na nej odlla čky ruky hrn č iara alebo hrubého plátna,
pomo cou klorého bola hli na vtlá č aná do formy, tiež stopy
po nástroj och. Obidve časti (komoru aj čelnú stenu) polom
hrn čiar-lea chliar spojil (stopou je pás hliny na slyku komory
a čelnej steny) . Pl,íšť komory dotvaroval pridaním ďalšej keramickej hmoty. Východiskovým modelom pre čelnú stenu
kachlice bola dreven á doska s rytým výzdobným motívom,
pravdepodobne preneseným z výtvarnej predlohy. Z primárneho od tlačku bola zhotovená negatívna forma (kadlub), slúžiaca k sériovej výrobe, prípadne mohla byť stiahnutá priamo z fináln eho výrobku clldzej produkcie ako
kópia či plagiát. V t0111 prípade bol reli éf kachlíc menej zretel'ný. Kópie Illali m enšie Rozmery (Š x V x H) ako originál,
n ako ľko hlina sa v priebehu vypa ťova ci eho procesu zmrš(uj e. Základným materiálom pre výrobu matrice bola hlioa, v obmedzencj miere d revo n kameú. Práve nálezy foriem
1I1ll0Ž I'I lIj Ů lokallz:íciu dielní v ieh blízkosti. Nálezy kadlllbov
sú vel'm i zriedkavé. Aj z prieslOl'u takej významnej dielne,
aká sa nachádzala v Banskej Bystrici. Celkovo tu boli nájdené 3 kusy (jedna celá poškode ná a dva zlomky). Prvou
je forma so štvorcovou ČVS komorovej kachlice s motívo111
sv. Jána Evanj elistu (Parád i 1957, tab. 30: 1; Ušiak 2004,563
, obr. 3) , druhou zlomok formy pravdepodobn e rímsovitej kachlice s motívom šupinovitej strešnej krytiny (Cserey
1974,212, obr.7; Uši ak 2004,5 63 , obr.4) a tretím je zlom ok
na výrobu ČVS kOl11orovej kachlice s motívom sv. Doroty (Ušiak 2004, 564, obr.5: 1). Všetky tri formy pochádzajú z jednej lokality. Prvé dve pochádzajú zo záhrady domu
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tm,,...·ne \-a.:sim· nájden}'Ch kachlic

'" ,,,,,,:c...~ ~' ::::UoX, ze pri zhotO\'o\'ani dekoratí\'·
t.:;;:: ~-..~= ~-n.'-Uri

, umeled,,~'11li remeselnikmi,
~ ;; ~~ ~ u..'>uJo\!'.:h oltáro\' či kamenársky·
~--= ;u-.~'d:t hut. Š. Holčík za tvorcov foriem,
j;:;0ri n~~.::r.-::: u..:iili.:e reprezentujúce banskobystrický
c-.i:=- ~':.. .ire-"Orezbaro\·, umelec"i'ch remeselníkov,
j;:;0ri ;.-. \ ~--.c.. n..a korn.-i 15, storočia zúčastnili na zaria·
J.......~ ~ rrestaYO\'aneho farského kostola Nanebo·
P~ill\' :o.Ltrie y bohatom banskom meste v Banskej
B\'Xn..."I H<>k'll: 19:--1. 185 - 18:-; Holčík 1978, 26). Pochá·
Jzah z :-;orimbergu. \'iedne a Krakova. Kachlice s umelec·
1..,' ni1«o".-en\'11l reliefom pripominajú neskorogotické tváre
a po;t..\,.- ;\-at.:o\' na oltároch v tomto kostole.
EJ<";
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:-;ai.tariie kachli ce sú rezné, čiže po vyschnuti a vypáleni ich
pon.:h nebol ďalej upravovaní'. Reliéf niektorých nesie po·
n.:hoHl úpraHl nanesenej jemnej hlinky, tzv. engob)'- Od
1-1. ,tor.. \' n..som prostredí až počiatkom 15. stor., sa čelná
stena začina pokrí'vať glazúrou. V neskorej gotike a na za·
.'iatku renesancie sa objavuje polychrómia. Niektoré luxus·
ne \~Tob"~' 16. - 17. stOf. nesú stopy pozlacovania glazúry.
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\' telese kaehIoYeí pece ;.a. z ·..",:,,"-....~-.T.= u",--!ili" uplatnu·
je naj\'iae ieh .'dna. umdn--).,,· .:tnr...ena p.-hrieYacia pia·
cha (CVS), Základne riadkO\'e ka.:hli.:e;;:u \·prey..zne,i miere
stredného, pribliine št\'orco\'eho fonnatu, zrieďka\'O wfké·
ho obdížnikového formátu, \ '\T1imo.'ne sú ka.::hlice wfké·
ho štvorcového a malého štvorcO\'ého formátu, resp. malé
a stredné obdižnikové kachlice,
Záldadné rohové kachlice sú buď symetrické alebo asymetric·
ké. Symetrické kachlice sú také, ktorých obe ČVS sú približ·
ne rovnaké. Tieto sú stredného štvorcovitého formátu alebo
velkého obdížnikového. Asymetrické typy rohových kach·
líc sú tie, u ktorých plocha jednej z ČVS je menšia než dru·
há. Z rímsovitých kachlíc sú najbežnejšie korunné riadkové.
leh plocha je rozne profilovaná a býva vačšinou obdižniková.
Často je doplnená cimburím. Plocha týchto kachtíc býva roz·
ne reliéfne zdobená, prípadne je doplnená o nápisové polia.

4. Morfológia pecí
akachlíc

v.

Tejto téme sa venovalo mnoho au·
torov, základnými štúdiami k tejto
problematike sú práce Z. Smetánku
(1968; 1969). Ten postavil členenie
kachlíc na troch základných lcritériách:
.'

.

• umiestnenie kachlice na tele kachl'ovej pece,
typ úpravy čelnej vyhrievacej steny,
• celkový tvar kachlice.
Teleso kachl'ovej pece sa člení na tri hlavné časti: podstavec,
sokel a nadstavec. Podstavec tvoril spodnú časť a bol kamen·
ný, hlinený alebo murovaný, niekedy odl'ahčený klenbou.
V strednej, soklovej časti, ktorá bola prevažne štvorcového
podorysu, sa kúrilo. Bol v 110m umiestnený uzatváratel'ný
otvor, ktorým sa prikladalo do pece z vedl'ajšieho obsluž·
ného priestoru. Vrchnú časť pece tvoril nadstavec variabil·
ného podorysu v tvare štvorca, obdížnika alebo kruhu. Bol
vyhrievaný horúcim vzduchom a z jeho hornej časti vychá·
dzal keramický dymovod. Jednotlivé časti kachl'ovej pece
boli od seba oddelené rímsami za špeciálne vyhotovených
kachlíc. Nadstavec bol niekedy ukončený kupolou z cibu·
fovit)'Ch nádobkovitých kachtíc, pripadne rimsou. Rímsové
kachlice mali tvar cimburia alebo trojuholnikov zdoben)'ch
gotickou kružbou.
Podfa umiestnenia kachtíc v telese pece ich členíme na zá·
kladné a rimsO\ité, Kachlice tvoriace plochu stien ka.:hlo·

Umlestnenle kachllc v telese kachl'oveJ pece (podlll,. Smetánka
1969).

A. Nadstavcová čast'o 8. Soklová čas~ C. PodsldVec.I(a(hlka: l.RimlOv.i.
korunná. rladko~ nadstavcov.í. 2. Rlmsová. ~OIU!IIIoi, "" nad!ti!'((o,
va. 3. Základná, rladkov~, nadsldvcuVd, 4, z.ilIacI!W, rutmj ~,
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5. Výrobcovia
a dielne

Potenciálnymi výrobcami kachlíc, ako
aj stavitel'mi pecí boli hrnčiari , naj ma však remeselníci v mestáeh. Bezprostredn é doklady o existencii kachliarskych dielní na výrobu kachlíc sú v archeologických
nálezoeh iba výnimočné, podobne ako písomné zmienkyo nich v arehívnych pramei'loch. Písomný doklad z lIzemia Slovenska sa týka majstra )ána z Viedne bez lokalizácie
dielne, u letorého si bratislavská mestská rada objednala dve
pece. Tieto dodal radnici v rdnom prevedení v roku 1444.
Druhá pec, dodaná v roku 1449, bol a vyhotovená z kachlíc
polievaných glazúrou (Holčík 1976, 105). Z Viedne, ale aj
z Krakova vtedy smerovali umelecké prúdy do prosperujúci ch st redoslovenských banských miest. Najstarší písoJ11ný
doklad o stavbe pece v mestskom hrade v Banskej Bystrici
pochád'l.a z mestskej účtovnej kn iby richtúm )uraja Striirzera z roku 1482 "fm den ofen auf die Kirchen" a vzťahu
je sa pravdepodobne na výstavbu kachl'ovej pece nájdenej
v juhozápadnom rohu mestského hradu (Múcelová 2005,
211). Boci na území Slovenska v stredoveku posobilo niekol'ko kacbliarskych výrobnýcb centier (na Spiši, v okolí
Košíc, na stredn ol11 a juhozápadnom Slovensku), dop os ial'
neboli presne lokalizované (I-]ol č ík 1976, J 06). lba v Ban skej Bystrici na Dolnej ul. Č. 35 sa zislila jama na exploat,l cill brnčiarskej hliny, ktorá bola po po·l.iari v roku 1500 vy plnem\ celými kachlicami, polotovarllli a [ragmenlllli. Celé,
málo porušené exel11pláre skončil i prevažne v budapešti anskych mÚ'l.eách.
:'1.

K roku 1530 sa v archívnych dokumcntoch v Banskej Bystrici objav ujLl iba dvaja hrn č iari. Rovnaký po čel hrn čiarov
mala v tomto období aj Kremnica. Uvedené fakly nevylu č u
j" existenciu dielnc, ktorej prosperita vrcholila koncol11 15.
stor. Je však pravdepodobn é, ·l.e iDé dieln e, hlavne v sLLsedných mestách, sa snažili toto stredisko napod obú ovať a konkuroval mu sp6sobom, letorý máme doložený aj v okolilých
krajin<Ích. Okrem toho musíme predpoklada( rozširovanie
matríc ozdobných rcliéfov aj prostredníctvom tovarišských
vandroviek, do časným p6sob ením majstrov mimo sídla
ich dielne ich pres ídl'ovaníl11 , prípad ne ex istenciou filiálole
(1-10111993,284).
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6. Produkcia
banskobystrickej
kachliarskej dielne

Kachl'ová pec patrila k najvýraznej ším doplnkom inventára stredovekého domu a okrem bohatstva majiteJ'a často odrážala aj jeho
vkus. V období neskorej gotiky meštianska kultúra dosahu je najvačší rozkvet. V stredoslovenskej banskej oblasti je to
obdobie s prekvitajúco u staviteľsko u, sochárskoll a llmelecko- remeselnou produkciou. Je odrazom prosperity regi6nu,
ktmý prilákal a sústredil mnohých domácich, ale aj za hrani č
ných odborníkov, podieľajúcicb sa na prestavbe kostolov, domov bohatých majitel'ov baní a mestského patriciátu. Zároveil
odráža kontakty banských miest s významnými európskymi
centrami výroby a obchodu (Mácelová 1997, 186 - 188).

Aj banskobystrické kacblice, ktorých bohatli škálu motívov
chceme predstaviť na výstave a v katalógu, sú schopné porovnania s nálezm i z celého stredoeurópskeho priestoru,
ako aj s produkciou najznám ejších rakúskych a nem eckých dietní. Pojem bansko bystrická kachliarska dieh'la,
ktorej produkciu spracoval a uviedol do odbornej literatú rl' Š. Holčík (1974), sa stal všeobecne zaužívaným pojm om
v odbornej literatúre, nakol'ko výrobky tejto dielne svojím
výtvarným prevedením sú porovnateJ'né s rezbárskymi prácami gotických chrámov. lde o najproduktívnejšie obdo bie posledných dvoch desaťro č í 15. stor., kedy sa z bystrických kachlíc stavajll kachl'ové pece v šl'achtických sídlach
na Bratislavsk0111 , Oravskom, Topol'čian s kom, Trenč ian 
sko111, Beckovskom a Fil'akovskom hrade. v meštianskych
d01110 ch banskobystrických a kremllických waldbllrgerov
a ringbúrgerov, sídle komorského grófa v Banskej Štiavnici,
v kláštoroch v Slovenskej Lup či a v Bzovíku. J-Joci na území
Slovenska v stredoveku p6sobilo niekol'ko kachliarskych výrobných centier (na Spiši, v okolí Košic, na strednom a juhoz~padn0111 Slovenslm), doposial' neboli presne lokalizova né (J-[olčík 1976. 106). Jba v Banskej Bystrici na Dolnej ul.
Č . 35 sa ústila jam a na exploatáciu hrnčiars kej hliny, ktorú
bola po požiari v r. 1500 vyplnená celými kachlicami, po lol ovarmi a fmgm entmi. Celé, l11<1lo porušené exemphíre
skončili prevažne v budapešti<lnskych mú zeúch.

6. 1. Banskobystrické kachlice
z druhej štvrtiny 15. storočia
Kachliarske rem eslo v meste Banská Bystrica malo 7.rejllle
Ul. dávnejšiu tradíciu, ktonl nie je doložená písomnÝllli praIlleúmi. Na základe archeologických n,íJezov móžem e pro dukciu kachJíc rozdc! iť do viacerých l'lz. Najslaršia kachl'ová
pec z 13anskej Byslrice je datovaná do obdobia pred polovicou 15. storoč ia. Ide o jeden z naj významnejších archeologi ckýcb náleZDv roku 1996, kedy sa in silu v interiéri slarej
[ary v mestsk0111 hrade severozúpadne od kostola Nanebo vzalia Panny Márie našie! sokel pece (Mácelová 1988, 85
- 96). Pec bola vyhotovenú prevažne 'L nádobleovilých, no
aj z reliéfnych neglazúrovaných kachlíc, Stá la na tehlovom
podstavci obloženom reliéfny mi doskami z pálenej hliny na
l11altovej dlážke. 130la spolu s bohatým inventárom fary mičená pri požimi mesta 10. apríl a roku 1500. Na reliéfe kach líc prevažuje ornamentálny rastlinný motív, lJlotív ro'Lety,
gryfa, leva ležiaceho pod stromom i jednochvostého leva
v erbovom štíte, ale aj motív arch itektúry. Pec bola pmvdepodob ne opravovaná v priebehu druhej polovice 15. stor.
Vtedy sa do telesa pece mohli dos tať dva nájdené exempláre
glazúrovaných kachlíc. Fragment kachlice so zelenou glazúrou s relíéfomleva ležiaceho pod stromom sa našiel aj v barbakáne (Ušiak 2002, 627) a v južnej časti areálu mestského
hradu. Reliéfne motívy majú analógie na Slovensku. Morave, v Če chách, Maďarsku , Švajčiarsku. Pol'sku a Rumunsku.
Kachlice s gryfol11 a levom ležiacim pod stromom boJi použité pri výstavbe kachl'ovej pece v rokoch 1454 - 1457 na
král'ovsko1l1 zámku v Budíne (Voit - Holi 1963, 20). Špecializované lcachliarske dielne tu pracovali už na 'Lači a tku
15. s toročia pre král'ovský dvor. Podľa I. Holla prenikli kópie kachlíc z kráJ'ovských dielní z Budína aj do provinčných
kachliarskych dielní (Voit - Holi 1963, 24).

Banská Bystrica udržiavala v 15. stOl'. čulé obchodné kontakty s oblasťami dnešného RakLlska, Nemecka, Švajčia rska,
Maďarska, Sliezska a Čechami , čo okrem dovezených luxusných komodít do Banskej Bystrice dokazuje aj rozšírenie motívov na reliéfnych kachliciach, ktoré ovplyvnili kachliarslm produkciu v tomto banskoll1 meste. Pri písaní svojej
monografi e o príbuznosti typov na švajčiarskych a maďar
ských kach liciach drllhej polovice 15. stor. sa pokúsna maďarská bádatelka T. Tamási určiť póvod a šíreni e viacerých
typ ov kach líc. Banskobystrické nálezy v tom čase eš te neboli známe, preto do súpisu neboli zaradené (Tamási 1995, 19,
30). T. Hoššo pl'i analýze kachlíc za stredoslovenskej banskej
oblasti v rámci prisp evkll o obchodných kontaktoch úze mi a
Slovenska 50 strednou Európou preferuje priame preberanie
predl6h pl'i v)'robe tohto typu reli éfnych kachlíc z nemeckých di elní napr. form o u grafických listov pred spľOstredko 
vaním budínskou di eliíou (Hoššo 1999, 170). Potvrdzuje to
vybavenie interiéru starej fary, ktoré obsahovalo luxusné importl' po chádzajllce z oblasti južného Nemccka, z Augsburgu, kedy kontakty s kolískou kachliarstva boli výrazné. Nevylu č uje sa ani p6sobenie vplyvu budínskej dielne, vzhl'adolll
na prep ojen ie obodl miesl.

6.2. Kachlíce Z polovice 15. storočia
Kachlice polievanc zelenou glazúľOu , zistené v objekte dreI'cncj stavby I'adnicc v mcstskom h rade južnc od kostola Na ncbol'za tia Panny Máric, boli pravdepodobne súčasťoll pece
posta\'cncj po čas pósobcnia Štefana Junga vo funlccii richtá ra (1450 - 1457) . ZhoreJa tiež pri požiari v roku 1500 (Máce Jo\'<Í 1998, 186 - 188). Štýlovo rovnaká pec zdobila ['0 scho di e Illcštianskeho domll na dnešnom N,ímestí SNP 1.
Gla zÍll'Ované kachlice z jej deštrukcie boli použité do zásypu I·cne sančnej klenby (tvL\celová 2005, 205 - 216). Kachli ce ,. oboch kachl'ov)'ch pecí vykaZl1jll rovnaké technologické a typologické znak )" Z kolckcie kachlíc z meštianskcho
domu bolo možnc vyčle niľ trinás ť ikonografických motíVOY s temat ick)' mi númetl11i: hera ldickým , mravoučným
a vzťahovým, zoomo rfn)' m, al'chitek tonickým a geometrickým a napoleon náboženským . Na týchto posJedných reliéfoch kachlíc je znázol'nen)' Ba ní nok Boží (Agnlls Dei), Panna Mária s dieťaťom )ežišolll na rukách, sv. Juraj bojujúci
s drakolll a modliaca sa princezná, sv. Katarína a sv. Ladislav. Všetlcy kachlice boli poliate ze lenou gJazÚro u. Nejednotná výtvarná úrovell týchto kachlíc hovorí o použití
viacerých umeleckých predlóh z priestoru stred nej Európy,
pričom remeselné prevedenie všetkých výrobkov nesie pečar jednej remeselníckej dielne, predpo kladáme, že domácej
- banskobystrickej.

6. 3. Kachlice Z poslednej štvrtiny
15. storočia
Zá ujem odborníkov od prvých nálezov v Banskej Bystrici
na kon ci 19. sto ročia plltajú najmá reliéfne kachli ce, letorých
čelná stena má výzdobné motívy spracované na vysokej
umeleckej úrovni a je dokladom neoddeliteJ'nej spolupráce
hrn č iara s umeleckým remeselnikom - rezbárom. Na túto
skutočn osť poukázal už Š. Holčíle (1978, 14). Hoššo po -
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v zásype rekonštl'llOVancj radnice na '\.h: S'\P': . I \~ roku
1996. Reliéfne kachli ce Z prízemia radnicc Sll \ ;"tky režné,
bez glazúry a okrem reliéfnej bllst)' s\'. Petl\l a prul oka Eliáša
sa na reliéfoch vysky tujú najma žánrové motí\')' odzrkad l'u~
júce život Illešťanov znázornených v dobovom odcl'e z konca 15. stOl'. Severne od veže barbakánu sa v juhozápadnom
rohu v mestskom hrade počas výsl<Llmu G. Balašu v roku
1973 i M. Mácelovej v roku 1996 našli fragment)' deštruovanej kachl'ovej pece s neglazúrovanými exponátmi s reJiéfmi sv. Michala, sv. Tumj a, tanClljúce ho šaš lca i reliéf s pravou
podoboll tvá re Težiša Kris ta - tzv. "Veraikon". Fragmenty Ll rebne glal.úrova nýcb kachlíc sa našli pri západuom opevnení v mestskom hrade, v r yhe pre inžillierske siete na 001 ncj uli ci Č. 5 a rovnako na parcele domu na Nám . SNP č.
3. Všetky kach lice pochádzajú z banskobystrickej kachliarskej dielne.
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Práve v tomto období sa pro dukcia dielne sústredila na série kachl íc s postavami sviitcov v zobrazení ceJ ej postavy alebo iba troch štvrlín. Svi\lica či sviilec je zobrazený v šatách
či pl:'šti cha rakter islicleom pre obdobie gotiky, so svi\tožiaron a pdslušnými alribútmi, s jednoduchým po,.aclím "Iebo v gotickom výklenku 80 stÍpikmi s liálovými nástavcami.
Onímovanie kachlíc je buď jednoduché a tvod ho kombinácia ~liabku, prúta, hrany, alebo ~>.Iožité vo 1"iJ .. me bohatého ..:'mu s architcklúrou vypÍllajúcou pozadie okolo po stavy. Tvar a Rozmcry (š x V x H) kachlíc nie Sll rovnaké,
najmenšie šlvorcové cxemp l:'re majú Rozmcry (Š x V x I-J)
okolo 22 - 23 x 23 - 24 cm. Séria lcachlíc s mchi tektúron
dosahuje Rozmery (Š x V x H) obdÍ7.nika s rozmermi 35 x
26 cm. Reliéf na niektorých kachJi ciach je n ízky, pri nikovej
kachlici dosahuje výraznú hÍbku. Z postáv svi\tcov vynikajú reliéfy apoštolov Petra, Pavla a Tána, z dynastických sviUcov Štefana a Imricha, zo ženských svatíc Barbory, Kataríny,
Margaréty, Doroty a Márie Magda lény. Okrem postúv svalcov sa na reliéfoch vyskytujú starozá konní proroci, biblické postavy Adama a Evy, Tudáša?, motív tancuj úceho pám,
ženy bij Llcej muža, jazdca na koni, herolda, gajdoša, granátového jablka. Sú hlasiac s datovaním kachlíc Š. I-!olčíkom
(1978, 25) výrobu týchto exemplúrov kladiem e do posledných dvoch desaťročí 15. storočia. Dielúa, ktorej produkcia
nesie pečať výn imo čnej dokonalosti reliéfu zanikla pri požiari v roku 1500. Počiatkom 16. stOl'. sa na kachliciach objavllje polychrómia. Za luxllsný výl'obok habúnsk)'ch remeselníkov zo zač. 17. stOl'. sa považuje kach!'ovú pec póvodne
umiestnená v dome krakovského Illešťalla a lllajitel'a baní
Tána Fri coviča v Banskej Byst rici. Dnes je túto zre Kon štruovaná pec ullliestnellá v Um eleckohi sto l·iLKo11l llllrZell \' Bll-
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dapešti (Voit - Holi 1963, obr. 43).

7. Ikonografia
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Námety a hlavné témy na reliéfoch
kachlíc je možné rozdeliť do siedmich
nasledujúcich okr uhov:

~! J

• Na.boženské mOLÍvy
• Mytologické a alegorické motívy
Žánrové svetské motívy
Heraldické m otívy
Zoomorfné m ot ívy
Architektonické molívy a ornament
Rastlinn é motívy

7, 1. Náboženské motívy
7. 1. 1. Úloha umenia pri posilňovaní po-

zície kresťanstva
Na konci 15. a na zač. 1 6 . stOl'. je Uhorsko krajinou S hlb oko u kresLanskoLl tradíciOLI. Šírenie ná boženslva a upeviío vanie jeho ideí sa nedialo iba v kostoloch počas bohoslu '.ieb. Základný dokument k dej inám krest'anstva, bibli a,
bola dos tupná len llzke mu okruhu vzdela ncov. Cirkev teda
hl'adala cesty k posili\ovaniu viery vii čš inOll negramotného
obyvatelstva mno hými inými ,cestami. Jedným z najvyužívanejších sposobov bolo llmelecké stváJ'llovanie biblických
textov. Tento bohatý zdroj ešte rozšÍrila kult0l11 sviilých a Jegiend s nimi spojených. Kresťan stvo podnietilo v Európe silný kultllrny po hyb. Tento poh yb móžeme v idieť aj na reliéfoch kachlíc. Rozsiahlu ",íboženskú tema tiku vyobra:wvanú
na reliéfoch ČVS vystavovaných komorových kachlíc móžeme rozdeliť do troch základných sk upÍn:
starozákol1né motívy,
novozákollll é motivy,

svatí.

7. 1. 2. Starozákonné motívy
a) Adam a Eva pri strome poznania
Tento biblický starozákonný motív sa nachádza
v Prvej knihe Mojžišovej Ge nesis a jeho povod sa
hfadá v sumerských a babylónskych mýtoch. Stredoveká typol6gia považovala pokušenie za predzvesť
Zvestovania, v ktorom "Nová Eva" - Panna Mária
vykúpi hriechy povodnej Evy. Vystavené fragmen ty zeleno glazovaných kachlíc pochádzajú z výsku mu barbakánu mestského hradu v Banskej Bystrici
(Ušiak 2002, 628; obr. 8) a jeden exemplár v režnom
stave pochádza z kláštora v Slovenskej [up či. Dnikátne celé kachlice povodom z Banskej Bystrice,
Dolnej ul. Č. 35 sa dnes nachádzaj ú v depozitári [parmuvészeti Muze um v Budapešti (Holčík 1978, obr.
78). Na reliéfoch z Banskej Bystrice drží Adam v pra-

vej ruke jablko a v favej zvazok Iistov, teda v jednom
výjave sú spojené dva deje: ochutnanie zakázaného
ovocia a spoznanie nahoty. Scénu dopÍt'ia pritomnosť hada aleo symbolu zla, ovinutého okolo stromu
(Dšiak 2002, 628 ). Fragme nt identickej kachli ce sa
našiel pri archeologickom výskume dvorového traktu llleštianskeho domu na Nám. SNP Č. 3 v Bansleej
Bystrici. Analógie ku kachliciam z Doln ej ul. Č. 35
a Slovenskej [up če sa našli v paláci hradu Budín a sú
datované do 15. stor. (Holi 1990, 85; obr. 37) .

b) Starozákonní proroci
Vyobrazovanie starozákonných prorokov a kráfov
predstavllje po čeln e rozsiahlu kapitolu neskorogotického výtvarného umenia. Na kachli ach sú vyobrazovan í aleo samostatné polopostavy, bez akéhokol'vek
vedfajšieho deja. Takéto poúatie vyobrazen ia predznalllenáva nový trend, ktorý sa rozšÍril najma v renesancii, kedy dochádza k vyobrazovaniu realisticky
stvá rnených svetských osob. Interpretácii jednotlivých pos táv napomáhajú nápisové pásky. Často sa nápisová páslea nedo chovala, je nečilalel'n ú alebo úplne
chýba. Vledy je interpretácia kachlíc veJ'mi rúká. Zaujím avos ťou sú rozne pokrývky hlavy (Pavlík - Vitanovský 2004, 35).
Typickými prcdslavitel'm i kachlíc s m otí vol11 proroka Slt 2 excmpláre nájdené v roku 1907 po čas prestavby Ebnerovho llODlU na Nám_ SNP Č . 22 v Banskej J3ys trici (Divald 1917, Holčík 1974, 191; )-)olčík
1978, o br. 81, 86) a dnes ul11iestnené v [p<1rmlrvészeti
Mú'l.eulll v Budapešti. V prvom prípade ide o komorovíl zeleno glazovanú lcach licu s Illotívom proroka
Elj,\ša. Postava pro roka je '!,Obrazená v jednoduchom
obctížnikovol11 rám e, v rohoch umiestnené trojlís tky, v rukách postav <1 drží ozdobnú šerpu s nápisom
ELlAS. V druhom pl'Ípade ide o poslavu neznámeho
proroka zobraze nú v šl vorcovom níme do pol pása.
Spod nú čas ť postavy ohranič uj e pás lvorený poloblúkl11i. Prorok má na hlave špicatú č iapk u . Jeho hlava
je výrazne vyhnutá dol'ava . Poslava I'avou ruko uulcazuje na svoju hľLlď, pravú má polo'l,enú na bruchu,
okolo postavy je opásaná šerpa. Vo vystavenej kolekcii je tento typ reliéfnej výzdoby zastúpený fragm entmi dvoch komorových kachlíc zobrazujúcich proroka Eliáša. Tielo boli získa né po čas výskull1u kláštora
v Slovenskej [up či (Han uliak 2001,2 - 8). Na ČVS
kachlice je zobrazemí postava proroka Eli áša . Postava je umiestnená v jednoducholll obdlžnikovom
dme, v rohoch Sll umiestnené trojlístky, v rukách
drŽÍ ozdobnú šerpu s nápisom ELlAS. Všetky uvedené exempláre m ožeme datovať do záveru 15. stor.
Kolekci u dopíúajú dva fragmenty komorových štítových kachlíc s vyobrazením neznám eho proroka
z Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici (Zachar 2009, 292
- 294, obr. 10 - ll) . Jde o štítové kachli ce zaklenuté
v tvare oslieho chrbta. Po jeho oboch stranách vystupujú viacnásobne prelamované plastické výč nelky,
pravdepodobne ako asociácia portálovej archivolty.
Na ČVS je zobrazená postava muža s korunkou, držiaca (?) nápisovll pásku. Pod nápisovou pásko Ll je
po oboch stranách zobrazený kvet na ston ke. Ikonografické určenie motívLI je výrazne sťažellé abráziol1
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c-kcii sa
,'<i spá',:' :,achli:~J.Lhlica

c:é,li mest ..

-:C: ce:":':::::'-,:1 postál' sa objmuje tiez
'~~ :; c

'_~c:,',

:' Té,:2\'ila poCas aS)Tskeho oblieha,
Bo'1 n'pocul jej modlitby a VIHI:" ': ', ::':' <'é::~'~ abl' isla do tábora vojvodcu Holo:',,:,c, C'~::,:":c,, Jo shostného rúcha a ozdobila sa
':-,:~,c::: ' , PO : O:11 S3 spolu so SVOjOlI SILlžkou vybra:c " 0:0 Z :::é"a, :\epriatel'ské stráže jll chytili a pred'.-:,,"}i: c:ť..} l'Oil'odclI Holofernesa, ktorý bol očarený
'CI ~[a'ou Domniel'al sa, že Judita opustila svoj náfOQ, ponechal ,iu \' tábore a dovolil jej, aby sa moh;3 \'orne poh)"bol'ať, Holofernes pripravil svojim doslOiníkom I'elkú hostinu, Pozval aj Juditll a jej slúžku.
Pri I'deri I'ypil mnoho vína. Keď sa hostia rozišli,
Holofernes premožen)' vínom zaspal 1'0 svojOl11 stane. \'tedy Judita prikročila k jeho posteli a jeho vlastn"111 l11eČOl11 mu odťala hlaVL\. Potom ju dala slúžke do v('eca a obe odišli von z tábora. Keď sa Judita
lTacala k mestským bránam, už zďaleka volala, aby
jej otvorili bránu. Obyvatelia a predstavení mesta sa
hneď okolo l1ej zhromaždili. Judita im vyrozprávala všetko, čo sa stalo. Ukázala im Holofernovu hlavu. Obyvatelia sa potom prichystali na útok proti
nepriate!'skému VOjSICll. Asýrbnov zavčas ráno prebudil útok Izraelitov. Len vtedy zbadali, že ich velitel'
bol zavraždený. Medzi vojakmi nastal veťký zmatok
a dali sa na útek. Izraelskí vojaci ich prenasledovali
a mnohých pobili.
:", ::'""C ::é:'~::'

Tento starozákonný motív je 1'0 vystavenej kolekcii
zastúpený jedným exempJárom kachlice z Vlastivedného múzea v GaJante. Kachlica bola nájdená počas
archeologického výskumu vodného hradu Šintava.
Postava Judity je na kachlici zobrazená vo výklenkovom ráme ako polopostava. Má vel'mi nekvalitne
prevedenú tvár, vlasy sú rozpustené, V pravej ruke
drží nož, v !'avej ruke odrezanú hlavu Holoferna, Povrch ČVS je polychrómne glazovaný. Kachlica sa
svojím prevedením hlásí už do 16. storočia (Egyházl' - Jurovská - Fiiryová 1993, obr. 13; Ižof2002, F3).

b) letiš hr;stl/S
i\1otÍY zobrazeniJ Kr::, :.: . ;;: ';'1 :· . ..:.:':-~c~ 1':;10 \-)"ZnanlLl
v!'udsk)'ch dejinách za,tupen\' '. éca:r.liarskom umení len zriedkavo. \'0 I')'ste" encj kolckcii sa objavuje
jediný motiv. lde o motív s detai10lll Kristo\'ej hlavy,
Dva exempláre pochádzajú z ''l'skul1111 h radu Liptov
(Hanuliak 1985, 126, obr. 6) . Biblickú osobnosť Krista dokres!'ujú symbolické atríbúty v podobe holllbíc.
Výjav je zakomponovaný do charakteristickej dobovej architektúry. Podkladom pre stvárnenie hornej
časti kachJice mohla byť horná časť pastofória alebo
nástenný obraz. Dva fragmenty kachlíc s týmto motívom pochádzajú z areálu mestského hradil v Banskej Bystrici.
c) Baránok Boží (Agnus Dei)
Tento motív sa stal hlavným symbolol11 Ježiša Krista, Baránok býva zobrazovaný s krížom, kopýtkom
pridržuje zástavu vzJcriesenia a z hrudi mll steká
krv zachytávaná do kalicha. Baran bol od pradávna
obetným zvieraťom národov Blízkeho východu. Od
samého počiatlCll kresťanstva zosobúovaJ barál10k
poslušnosť, miernosť a nevinnosť. Pravidelne sa obetoval počas Vel'kej Noci.
Vo vystavenej kolekcii sa nachádza kompletný exemplál' kachlice nájdenej na Nám. SNP č.1 v Banskej
Bystrici (Mácelová 2005, 216, obr. 4). Hlava banlnka so schematizovanými rožkami obrátená dozadll, predná noha zdvihnutá a pridí-žajúca žrď s kdžom a zástavou so 6 stuhami. Postava baránka je
umiestnená v kruhovom medailóne. V rohoch ČVS
sa nachádzajú neskorogotické trojlaločné výzdobné
prvky. Podklady pre matricu, z ktorej bola vyhotovená uvedená kachlica sa h!'adajú v českom prostredí
(Mácelová 2005, 209). Analogické exempláre sa našli
v Kremnici a Kutnej Hore.

7. 1. 3. Novozákonné motívy
a) Panna Mária
V stredovekom umení bola postava Panny Márie,
matky Ježiša Krista, ve!'mi ob!'úbená a často stvárúovaná, Jej ob!'uba vychádzala z potreby zobrazenia Bohorodičky a zdoraznenia významu materstva
v kresťanskej cirkvi. Postava Panny Márie Matky Božej oslabila neblahý vplyv starokresťanského uče
nia, ktoré na ženy pozeralo ako na potomkov zvodkyne pramatky Evy (Pavlík - Vitanovský 2004, 38).
Zo slovenského prostredia je známa predovšetkým
komorová kachlica so stojacou Madonou, ktorá drží
malého Ježíša v náručí. Tá pochádza z banskoštiavn ického Kammerhofu. Pod!'a konštrukcie a ikonografie sa radí k tretej sérii banskobystrických kachlíc pod!'a Š. Holčíka (1974, 184, obr. 9). Okrem toho

7. 1. 4. Sviití
Kresťanská ikonografia je neoddelitel'nou súčasťou
všeobecnej ikonografie, ktorej sa od začiatku 90. rokov 20, storočia začala venovať zvýšená pozornosť aj
u nás, Kým v minulom období sa ikonografii a atribútom svatcov venovali najma ul11eleclcohistorické
štúdie v rámci opisu výtvarných diel obdobia gotiky,
renesancie a baroka) v súčasnosti mánle všeobecne
dostupné monografické spracoval1ia života svatých,
ktoré podávajú podrobný biografický výklad a ikonografiu vrátane atribútov (Rusina - Zervan 1994).
Po všeobecn)'ch poplllárnych príručkách od V. Ryneša (1969), V. Rel11ešovej (1990) vyšla v Čechách po
storočí od prvého vydania v nemeckol11 Ulme (1898)
v preklade podrobná príručka o atribútoch svat-

1,1
cov od R. Plleiderera (1998). Okrem spomínaných
prác sa atribútom svatcov venuje aj Oxfordský lexikon svatcov (Farmer 1996), podrobná monografia
o atribútoch svatých pochádza z pera L. Skružného
(1996). Medzi najnovšie v tomto smere patrí práca
J. Royta - H. Šedinovej (1998). Malé "vefdiela" vrcholnej fázy produkcie banskobystrickej dielne, ako
nazval neskorogotické kachlice J. Hoššo (1997, 95),
vynikajú práve v reliéfoch spracovania svatcov. Najpo četn ejšie sú pritom zastúpení apoštoli Ján, Pavol
a Peter. Podfa Š. Hol číka (1978, 13) mali menovcov
v každej rodine, a tak sa stali patrónmi členov jednotlivých patricijských domov. Obfúbenosť si získali
aj dynastickí svatci Štefan, Imrich a Ladislav, za ktorými nezaostávajú patrónky banských miest sv. Katarína, sv. Barbora a ďalšie dve zo skupiny tzv. štyroch
velkých panien sv. Margaréta (Mal'gita) a sv. Dorota. K nim sa pridáva ešte reliéfne zobrazenie sv. Márie Magdalény.

7. 1. 4. 1. Sviitci - apoštoli
a) Sv. Peter
Sv. Peter bol súčasník a apoštol Ježiša Krista. Po jeho
ukrižovaní sa stal hlavou kresťanskej cirkvi v Jemzalellle a podnikol mnoho misíjných ciest. Zomrd
111učeníckou smrťou asi v roku 64 v [Um e, podfa
tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom
pnhorl(LJ. Nn lom mieste ternz stojí Bazilika sv. Petra, jej sVlityúa je presne nad mí estol11, kde sn podfa
trndície nachádza Petrov hrob. Jeho reli kvie sú uložené v hlavnom oltári baziliky. Peter bývn na kachliciach zobrazovaný v jednoduch0l11 ráme, v tuníke
a pápe7.skol11 rúchu so strapcami, s krátkymi vlasmí,
bradou a gloriolou na hlave. V pravej ruke drží kľúč.
Lavll ruku má zohnutú na prsiach, v pravej ruke drží
kl'úč od nebeského kráfovstva . Na niektorých kachliciach je zobrazený s nápisovou páskou" St. Petro".
Jeho symbolmi sú lid obrátený kríž., lodka a kohúl.
V

súč asnosti

poznáme 10 exemplárov kachlic s mosv. Petra. Najvličšiu skupinu tvoria kachlice z nálezu na Dolnej ul. Č. 35 v Banskej Bystrici (5
ks). 1 kachlica s vyobrazením sv. Petra sa nachádza
v Magyar Nemzeli Múzeu (Hampel 1894; Cserey
1974; Holčíle 1977, 137; Parád i 1984, Abb.l) a v Iparmíívészeti múzeu (Hampe! 1894; Holčík 1977, 137).
Dve kachlice z tohto súbom sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovensého múzea v Banskej Bystrici (Holčík 1977, 137; Egyházy - 'urovská - Fiiryová, 1993;
Mácelová 2006, obr. 5) a jeden exemplár v zbierkach
SNM na hrade Červený kametl (Holčík 1977, 137;
Holčík 1978, obr. III). Z Banskej Bystrice pochádza
ešte nielco!'ko fragmentov kachlíc s motívom Sv. Petra
s tým rozdielom, že tieto nesú mípisovú pásku s nápisom SAo PET. Tielo pochádzajú z Nám. SNP č.1 (Mácelová 1999). Všetky uvedené Icachlice móžeme zaradiť do Holčíkovej 2. série bystrických kachlíc (1974,
178 - 179). Kachlice vyhotovené pomocou inej matrice než tie z Dolnej ul. č. 35 pochádzaj ú z Rimavskej
Soboty (Botoš 2011, tab. 93) a z hradu Slovenská LUpčao U obidvoch je postava sv. Petra výrazne menšia
a menej prepracovaná. Exemplár za Slovenskej tupče
tíVOI1l

je navyše ze1eno glazúrovaný.
b) Sv. Pavol
Sv. Pavol z Tarsu bol apoštolom a prvým kresťan
slcým teológom. Pochádzal z nábožnej židovskej rodiny z kl11 e!'ía Benjamin, ktorá mala rímske občia n
sice právo. Bol vychovaný ako farizej, dostalo sa mu
však zrejme aj grécke vzdelanie. Pavol bol horlivým
vyznávačom židovskej viery a z poverenia velkiíaza prenasledoval kresťanov, v,izni! ich a mu č il. Pavol mal videnie, po ktorom sa obrátil na kresťanskú
vieru. Pre jeho viem ho ako rímskeho občana sťa 
li mečom. Býva zmízornený s gloriolou na hlave,
hustou bradou, kučeravé vlasy mu siahajú po ple cia. V !'avej rulee drží meč, v pravej ruke preloženú
šatku a Idin ec. V súčasnosti vieme o 4 exemplároch
kachlíc s vyobrazením sv. Pavla. Všetky pochádzajll s velkou pravdepodobnosťou zo súbom nájdeného na Dolnej ul. č. 35 v Banskej Bystrici a móžeme
ich zaradiť do J-!olčíkovej 2. série bystrických kachlíc (1974,1 78 - 179). ledna kachlica sa dnes nachádza v Iparmíívészeti MÚ7.eum (HampeI1894; Holčíle
1977, 137), jedna v 7.bierlcach SNM na hrade Červe
ný Kameií (Ho lčik 1977, 137) a dve kachlice pochádzajúce 7. Banskej Bystrice.

c) Sv. Jáll
Apoštol, ktorý patrU k najoblúbenejším učeníkol1l
Krista a po jeho boku sa stal svedkoJJ1 mnohých zá zrakov. Bol pri jeho umučení a po zmÍ'tvychvslani
svojho majstra sa ujal jeho matky Márie. Ján je z,í roveií aj evnnjelistolll, ktorému je pripísane evan jeliulll napísané na sklonku svojho života (Fanner
1996, 257 - 258). Na kachliciach je reliéfne zobra 1.ené poprsie svatca v jednoduchom ráme, aj v zdobenOI1l výk lenku. Má bohaté ku če ravé vlasy sia hajúce po plecia, gloriolu na hlave. V pravej ruke drží
preloženú šatku, v I'avej kalich, z ktorého vychádza
had. Pod!'a legendy sv. Ján vypil jed podaný veJ'J<l'Jazom AristodéJ11om, ktorý mu neLlškodi1. Postava sv.
lána býva často zobrazovaná aj na kostolných oltároch. Tak napríklad popredné miesto zmIjíma lán na
oltári kostoln v Če ríne pri Banskej Bystrici, zasvatenom sv. Martinovi. V súčasnosti vieme o 7 exemplároch kachlíc s vyobrazením sv. Jána (Hampel 1894;
Cserey 1974; Holčik 1974; 1977; 1978; Parádi 1984).
Všetky pochádzajú z Dolnej ul. č. 35 v Banskej Bys trici. Kachlice nie sú glazúrované, povrch ich ČVS
však pokrýva bledohnedá engoba. Tri kusy nadstavcových kachlíc radíme do 1. série bystrických kachlíc
podfa Š. Holčíka (1974, 177 - 178), zvyšné 4 soklo vé radíme do Holčíkovej 2. série (Holčík 1974, 178 179) . V súčasnosti sa 4 exempláre nachádzajú v maďarských múzeách, a to v Magyar NenlZeti MúzeuJ11
(2 ks) va IparmLívészeti Múzeum (2 ks). Dva exeJ11pláre sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovenského
múzea v Banskej Bystrici. Jeden exel1lplár sa nachádza v zbierkach SNM na ČervenomlCameni.
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7.1.4.2 Rytierski s1·titci
SI'.lumj
Čcta k lOIllU0 " ":~0·.-i ,,, roz;i ril" na krestanskolll
"i'ch00e ''- ~ "o. ':c'C. ' .'cho kult do západnej Európy
prenikol y 6 ':I'C 30' ob ltibeni'lll motí"om na stredowb\:h ;;:dc < ~jé.ch \-yobra zen ie sv. juraja b)'\'a
pre \'e0en~ \. d''-l,~h z..ikladn\'ch varÍ<mtoch . Sv. juraj
na koni aieDo ", Jurai ako stojaca postava. Pod ním
S3 nachádza drak, ktorého prebodáva kopijou. Často
b\ya zabrazo\ wi' ako n1i er \. brnení, niekedy so štítom . h'.i a,' doplúa hrad a modliaca sa princezná.
\' niektor\'ch pripadoch jeden alebo oba atribúty
eh)'bai ú Tento moli\' sa objavuje na ČVS gotických
a renesancn)'Ch kachlic yermi často. Vyplýva to z mimoriadnej obrub)' tohlo s\'JICa, ktorý sa stal patrónom stredovekého rrlierstva . Táto legenda má viace1'0 verzii, pri':om najobl'úbenejším výjavom bol jeho
boj s dra kom na záchranu princeznej v líbyjskom
meste Silen. Komorové zeleno glazLu'ované kachlice
s týmto motivom sa našli v areáli banskobystrického
mestského hradll (Mácelová 1997, 187; obr. 6: 2),jeho
barbakánu (Ušiak 2002,627, obr. 7) a v zásype ldenby 1. poschodia radnice na Nám . SNP č.l (Mácelová
1999,417, obr. 7: 5). Kaehlice sú datované do 15. stor.
Banskobystrické exempláre sa od seba dosť odlišujú.
Formy na tieto kachlice boli nepochybne výrobkom
dvoch rozdielnych remeselníkov, avšak zhoda v celkovej kompozicii reliéfu nás opníviíuje predpokladať,
že formy na kachlice boli \')'robené podra rovnakej
výtvarnej predlohy (Ušiak 2002, 632) .

Vystavený sllbor dopfř\a kOlllorov,í kachlica prevedená v ránom stave z hradu Trenčí n (Holčík 1976,
obr. J 2; !-Iolčík 1978, obr. 33; Egyh<lzy - Jmovská Fliryová 1993, obr. 14). Na prežívanie tejto tradície
vo výzdobe kachlíc aj v mlad ších obdobiach poukazuje nález kach liee prevedenej v barokovom štýle z hradu Branč a dalovanej do 17. slor. (Říha 1981,
obr. 152).

7.1.4.3. Dynastickí sviitci
a) Sv. Štefan
Sv. Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Štefan sa
narodil asi v roku 975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgril11 alebo jeden z jeho kiíazov. Dovtedy sa volal Vajk. V roku 997 prebral vládu
po svojom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel,
Do svojej krajiny povolal učitel'ov kresťanského života z okolitých krajín. Na Zobore v Nitre obnovil
jestvujúci benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Tento kláštor, ako aj iné Idáštory, obdaroval majetkami
a pozel11kami. Štefan zaldadal školy, vydal zákonník,
cirkevným i svetským úradom predpísal ako úradnú reč latinčinu. Pápež Silvester II. mu poslal korunu a apoštolský kríž, ktorý nosievali biskupi pri verejných slávnostiach pred uhorslcÝl11 král'om. Odtiaf
prislúchaluhorským kráfom titul "apoštolský kráf".
Na Vianoce roku 1000 bol Štefan korunovaný za
král'a v Ostrihome. Korunoval ho ostrihomský arcibiskup Dominik. Štefan na ostrihomskom hrade dokončil stavbu chrámu sv. Vojtecha. Ustanovo-

:"-eupl:-:.! z":=~. :' ;: ~: c: · 'C.2 · ' ::Il .. ' ~:;2chlica s reli éfom (OiEl) ,\:0::: ,: C,2,.' :c: c, ' é.~ = Bran': (Řiha
1981, 26 \. obr ~3: ,s'. ::e: ',,::: e :"c:. ',.- krárovskom
rúchu, na hla"e m.i kO:T,u: '. :,'."j r :.:ke drzí král'ovskú insígniu, ríšske .íabiko, \1. Ř,ha ho nn'lne interpretoval ako sv. Ladishn·a. Tento om; I Sa objavil aj na
interpretácii j. Hošša, ktor)' fragment kachlice so sv.
Štefanom našiel v mestskolll hrade \' Kremnici (Hoššo 1997, obr. 2).

b) Sv. lmrich
Sv. lmrich sa narodil medzi rokom 1000 a 1007
v Ostrihome. Bol synom uhorského kráfa sv. Štefana. Ako š trnásťročného ho zverili benediktín ske mu mníchovi, neskoršiemu biskupovi sv. Gerhardovi. Pod jeho vedením vyrástol lmrich na zbožného
muža, ktorý dosiahol vysoký stupe!l dokonalosti.
Otec vel'tni chce!, aby sa Imrich oženil a prevza! po
!lom uhorský král'ovský trón. lmrich sa však vzpieral, ked'že [(lžil ž iť len pre Božie krúJ'ovstvo a zostať
slobodný. Osem dní pred slávnostnou korunováciou, ktorá mala byť 2. septembra 1031, však lmricha
poranilo divé zviera (tak hovorí kronika z Hildesheimll z r. 1031). [mrich po ťažkej chorobe zom rel 3.
septembra 1031. Pochovali ho v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár). Za sviilého ho vyhlásil pápd
Gregor VII. v rolm 1083.
Vo vystavovanej kolekcii sa nachádza 6 exemplá rov kachlíc s motívom sv. Imricha. Dominujú bohatou polychrón1nou glazúrou zdobené exemplúre získan é počas výskrlmov hradov vo Fil'akove (Kalmár
1917, tab. LXII; Holčík 1974, obr. 5; Holčík 1978, obr.
67; Egyházy - Jurovská - Fliryová 1993, obr. 22), na
Oravskom hrade (Holčík 1978, obr. 74) a z kaštiel'a
v Devíne (Egyházy - Jurovská - Fiiryová, 1993, obr.
3). Fragment jednej kachlice zdoben ej polychrómnou malbou s vyobrazením sv. Imricha pochádza aj
z mestského hradu v Banskej Bystrici. Sv. Imrich je
na kachliciach oblečený v král'ovskom rúchu, s korunou na hlave a s gloriolou. V rukách drží l'alil1 - znak
čistoty a zas núbenia Panne Márii.
c) Sv. Ladislav

Uhorský král'. Syn Bela I. Podiel'al sa na kanonizácii
uhorských krúl'ov sv. Štefana a Imricha. je zakladatel'om biskl1pstva v Záhrebe. Ladislav l. bol vyhlásený za svatého v roku 1192. O jeho obrube na území
teraj šieho Slovenska v 13. a 14. stOl'. svedč ia kostoly zasvatené sv. Ladislavov i, ako aj časté zobrazenia na gotických freskách (napr. Že hra, Velká Lomnica, Necpaly, Bodice). jeho atribútom je sekera,
resp. halapartiía, ktorou Ladislav zvíťazil nad Kumánmi. Podrobnú štúdiu yenovanú sv. Ladislavovi a jeho zobrazeniu na kachliciaeh venovala A. M.
Gruia (2006).V)'sta\'ené kachlice s motivom svatého Ladislava pochádzaiLl z hradu FiIakovo (Kal már

ln
1917. tab. XLII; Holč í k 1974, oble 6; Hol č ík 1978. obr.
65) a z Námestia SNP č .l v Banskej Bystrici (Má celová 2005. obr. 3: 4). Starší horizont reprezentuje bystrický exemplár. Banskobystrický exemplár má polvalcovú komoru. vykurovaciu čdnú stenu velkých
rozm erova bol zasadený do nadstavcovej čas ti pece.
Svatec štíhlej postavy v brnení. bradatý. s bohatými
vlasmi má kráJ'ovskú korunu na hlave. Odev je člen e 
ný na pancier. kovovú. štvornásobn e rozdelenú suknicu. topánky s ostrohami. nákolennicami. na rukách má rukavice a náplecníky. V pravej l'l1ke drží
štít s uhorským znakoll1 . ktorý tvod dvoj itý kríž v erbovom štíte. V ohnutej ruke drží halallartúu. Okrem
spomenutých exemlllárov sa kachlica s motívol11 sv.
Ladislava našla aj p očas výskumu kašliel'a v TOll0l'čiankach (Ruttkay 2008. 123 - 234·) a v Sabin ove
(Slivka 1979. 16).

7_ 1_ 4. 4. Sviitice
aj Sv. Mária Magdaléna
Má ria Magdaléna palrí k najználllejším biblickým
postavám. Evanjeli á na dvoch miestach uvádzajú. že
Ježiš zn ej vyhnal sedem zlých duchov (M k 16.9 a Lk
8.2 ). Po tejto lldalosti sa za radila m edzi Ježišových
u čc níkov. Bola pľÍtomn á na Ježišovej krížovej cestc.
pri jeho mu če ní a ukrižova ni. ale aj llri pohrebe. Prvý
deú lýždóa po sobote sa vybrala s ďal ší llli dvoma že nami k hrob u. aby pomazali Ježišovo mrtve telo. ako
to bolo zvykorn u Židovo No našli prúzdny hrob a all jelov. ktod im povedali . čo sa stalo.
Vo vystavellej kolekcii sa nachúdza jeden zlom ok
polychr6mne glazúrovanej kachlice s motivoJJ1 tejto
svMice. Zlol11o k pochád za z hradu Čab raď. V sú čas
ností je uložený v depozilÚri KPÚ v Ba nskej Bystrici.
Celá lcachlí ca s postavou sv. Márie Magdalény sa na šla v KOlll Orsk0l11 dvore v Banskcj Štiavn ici. Postava
v dlhol11 plášti drží v rukách nádobu so vzácnym olejom - znak potierania Kristových nóh u farizej a Šim ona (Holčík 1974 183. obr. 8). Zrcjme podobn e vyzerala aj kachlica z Čabrade.

b) Sv. Dorota
Svatica. klorá od 14. sto r. patrila medzi najobJ'úbenejšie sv,ité panny. Podľa legendy po chádzala z Cé za reje a počas prenasledovania krcsťanov za vlády
Diokleciána bola uvaznená . Bola odsúdená na s m rť
s ťatím. Pred popravou sa jej vysm ieval právnik Teo fIl a pýtal sao či mu pošle ovo cie a kvety z rajskej zá hrady. Dorota sllhlasila a mo dlila saoVtedy sa pri nej
zjavil anjeJ s košíkom s tromi jablkami a trorni rllžami. ktorý podal Teofilov i. Košík s ovocím a kvetmi sa
stal atribútol11 svatice. Vo vystavenej kolekcii motív
sv. Doroty reprezentuje zeJeno glazúrovaná komorová nástavcová kachlica. objavená p očas VÝSklllllU
starej ban íckej usadlosti na Španej Dolíne (Mosný
2011. 196). Po dobná kachlica bez hlavy sa nachá dza v depozitári KPÚ v Banskej Bystrici. Jej póvod
je nejasný. Skupinu dopliía odtlačo k negatívll fo rmy
pochádzajúcej z Dolnej ul č. 35. Odtlačok bol zrealizovaný akad. sochárom Štefanom Mlíchom (Ušiak
2004.561).

c) Sv. Katarína

Bola podIa legiend kresťanskou pannou a mučeníč 
kou. žijúcou v 4. stor. n. J. Ide do istej miery o apo kryfnú postavu. ktorej život a skutky sa zaklad ajú
iba na legendách. Vzhl'adom na jed nu z najznámejších legiend spájaných so svatou Kataríno u. záver jej
života možno časovo o hraničiť obdobím panova nia rím skeho cisára Maxentia. Naj známejšia legenda o svatej Kataríne vraví. že ako kres ťanská veriaca
verejne protestovala u cisára Maxentia proti uctieva niu pohanských modi eJ. Cisár dal zavolať paťdesiat
najváženejších učencova filo zofov. ktorí mali za úlohu vyv rátiť jej vieru. KataľÍne. napriek jej m ladému
veku. sa podarilo pred filozofmi svoju vieru obhá jiť a dokonca ich pre svedčila. aby sa obrátili na kresťanstvo. Kecl' učenci pri znali pred cisárom svoj neúSllech . dal ich okamžite všetkých p oprav iť. Nap ri ek
Kataríninmu v íťazstv u bol a i ona napokon mu če ná
a poprave ná. Maxentius sa rozhod ol Katarínu zlomiť na kolese s vyčnievajúci mi hrotm i. Pri mučen í sa
vša k koleso zlomilo. a jJreto rozhodol meč. ktOl'ým
bola sťatá. Meč a koleso ako nástroj jej múk sa stali Kataríninými hlavným i atribúlmi. s ktorými býva
najčastej š i e zo brazova ná. Často býva zobrazen á aj
s kráIovskou korunou alebo sv,itoži arOll.
Kachlica s vyobrazením sv. Kataríny sa vyskytuje
v takmer tolož nom prevede n í. Poslava sv. Kataríny je
11l11iestnená v ozdobnom výklenkovol11 níme. spod n,í časť rámu je šikmo prerezaná. v hornej č asti rámu
sa nachád'l.ajú štyri oblúky v llozadí za postavou. postava je zobra zená do pol p,ísa. nad hlavou má glorio lu. Pravon ru kou 5a op icra o zlom enó koleso. l'avo u
rukou si p ridľža ml Ione pláš ľ. jJ ostava má dlhé 1'07.pustené vlasy. Povrch ČVS je pokr ylÝ bledohnedou
engobou. V s účas n osti pozná me 4 exempláre s tým to motívol11 . Radíme ich k 1. sérii banskobystrických
kachlíc podl'a Š. [-Iol číka (1974, 177 - 178). Zrejme
vše tky št yri boli póvodne v súborc, ktorý sa našicl
koncom 19. Slol'. na Dolnej ul. č. 35 v Banskej Bys trici. Jedna je umiestnemí v depozitúri Iparm(ívészeti Mllzenl11 v Budapešti (HampeI1 894. Cserey 1974;
Holčík 1977. 137; Parúdi 1984. Abb. 1). Jedna kachlica je vystavená v expozíci i Múzea mincí a medailí na
Kremnickom hrade (Holčik 1978. obr. 63; Egyházy Jurovská - Fli ryová 1993. obr. 29) a dve sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovenského l11úzea v Banskej
Bystrici (Holčík 1978. obr. 63; Mácelová 2006. obr.
9). Sv. Katarína S3 nachádza aj na viacerých rohových
kachliciach nájdených na Nám. SN P č.l.

d) Sv. Mal'garéta
Sv. Ma rgaréta býva zvyčajne znázo riíovaná s drakom. Na záldade legendy to mal byť jej nepriateJ', nad
ktorým mala zvíťaziť. Pripravoval S3 jn zhltnúť. ale
ona nad ním zvíťazila zn amením krí i.a.
Vo vystavenej kolelccii sa nachádzaj ú tri exempláre s m otívom sv. Barbory. Vše tkl' tri pochád zajú
z hradskéh o prostredi a. Jedna kachlica s vyobrazením sv. Margaréty sa našla po čas výskumu Bratislavského hradu (Holčík 1974. obr. 1; Holčík 1978. obr.
64) . Jedna kachlica sa našla počas výskumu na hrade
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Ohrllbenost n3raslá od 1·1. stor. a bola spojená s rozmachom bankt\·" a \')'sta\'by kamennej architektún'. l'nikálna komoro"á nástavcová kachlica pokrytá
bielou engobou s vyobrazením sv. BarboľY pochádza
z kolekcie z Bothárovho domu v roku 1894 na Dolnej ul. é. 35 v Banskej Bystrici (Hampel 1894; Holčik 1977, 137; Holéík 1978, obr.76) , O niečo mladší
horizonl reprezentuje polychrómne zdobená kachlica pochádzajúca z v\'skumu hradu Šintava (Bugyiová 1989,74; Egyház)' - JurO\'ská - Fliryová 1993, obľ.
ll; Ižo[ 2002, F3). Osobitll\'m exemplárom je negali" forml' z bledosi\'ej hlin)' s vyobrazením sv. Baľ
bot')' s korunkou. Tento bol získaný počas výskumu
lokality Kláštorisko \. Slovcnskej Lupči (Hanuliak
2001,4 - 6) .

7.2 Mytologické, falltastické a alegorické

motívy
Tradién~'

s\'lllbolick)' repertoár je om11oho slarší ako
krcsťanské dejill" a dot)'ka sa samotných počiatkov
I'udski'dl dejíll . Niektoré základné symboly sprevádzajú dowka od jaskYl1ných malieb po celú jeho
históľiu, iné upadli do zabudl1utia a zase sa objavili, casto v odlišllej úlohe. Pľaveké kulty a tid neskorší animizmus a totemizmus vystriedali personiJi kácie gľéckej a ľímskej antiky. Tie neskol' nahľadil
s)'stém symbolov, vytvorených starokľesťanslcou dobou. Od stredoveku po barok sa vylepšovalo alegoľické zobľazenie, schopné vyjadľovať zložité významové scenáľe. Mytologické, alegoľické a fantastické
vyjadrovanie va výtvarnolll ulnenÍ sa va vlnách vracia dodnes a stále tľvá. Výtvarné archetypy vznikali z I'udskej potľeby dať vizuálnu podobu všetkému
tlepoznanét11u . Znaky, ktoré tak vznikali, migrovali
a záľoverl sa dedili. Európe dodával svoj svet symbolov oddávna Oľient, či už prostľedníctvom mierovl'ch alebo vojenských kontaktov. Orientálne zdroje
prispievali fantastickými motívmi už do gréckej a židovskej apokalyptickej literatúry. Bytosti, ktoré tu
vystupovali, vytvárala fantázia kombinovaním častí
tiel ľoznych existuj úcich zvierat a tieto 1110nštľá niekedy doplúali aj antropomoľfné prvky. Pre ilustráciu
mažeme uviesť napr. Kentaura, Pana, Satyra, Harpyju, Siľénu, Sfingu. Stredovek niektorých netvorov

'e: 2Je s dobo"cC,e '.Tskytova-- _ 'cc:c<ceké bytosti
~ ~ :i.::k~i a rene.:, 2' morský k6ú
a le':. :'c~c', :-.e:C. ': " CC'.:e: C cc.:::c~'a, to je len
čast g2~ec:e ,:'ce:c:.::: C"C,2::.-" ::-. 2c.2meni (Pavlík
7.2.1 Drak
Drak predstavuje najtypickei5ieho zástupcu I'Íše fantastických tvorovo Postava draka sa \,'sk)1uje v mnohých svetových kultúľach, ale má v nich odlišné postavenie. Pokial' vo východní'ch kultúrach zastupuje
blahodarnú silu, v kresťansk0111 svete je symbolom
zla. V kľesťanskej symbolike sa objavLljú drakobijci aľchanjel Michael a sv. Juraj, ktorí majLI svoj predobľaz v grécko111 Peľseovi. Dľak býva vyobľazova
ný v roznych pózach, dosť často v ľámci súboja so sv.
Jurajom na koni. Samostatne sa objavuje len zriedka. Chaľakteľizuje ho jašteričie tel o s krídlami a dvoma, ľesp . štYľmi vtáčími nohami. Hlava je zubalá,
niekedy aj s ľohami, telo pokľyté šupinami a krídla
vi\čšinou blanité. Vo vystavovanej kolekci i sa nachádza iba jeden exemplár s dračou symbolikou. Jedná
sa o rímsovitú kachlicu z Hornej Striebornej ul. č.l
v Banskej Bystrici. Povrch kachlice je polychrómne glazúrovaný. Čelná stena nesie motív prikrčené
ho dľaka so zloženými krídlami, vyplazený jazyk
Drak má dozadu natiahnutý chvost. Celkové prevedenie motívu radí exemplár skor do 16. - 17 . stOl'.
(Mácelová 2008, 491 - 498) . Vel'mi podobný exemplár pochádza z lcaštiel'a v maďarskom Pácine (Havassy 2002, 75, obr. 1)

7.2.2. Korunovaná Morská panna
Povod tejto bájnej bytosti sa odvodzuje od legendy
o Odyseovi, ktorý sa na svojej ceste stretol aj so Sirénami. Okrem nich sa za povodný námel považujú vodné nymfy Najády alebo morské nymfy Nereidy (Pavlík
- Vitanovský 2004,79). Mylne sa niekedy označuje za
Meluzínu, legendárnu predchodkyťlll francúzskeho
rodu Lusignan. Meluzína nikdy nebola slvárnená ani
opísaná s rybím chvostom, ale len s hadím chvostom
a prípadne s krídlami. Okrem toho, tak meno ako aj legenda o ženskom monštre sa objavujú až na konci 14.
stOl'., kým legenda o MOl'skej panne je oveJ'a skoršia.
Vystavená zeleno glazúrovaná komorová kachlica s výjavom dvojchvostej MOl'skej panny pochádza
z pľiestorov radnice na Nám. SNP č.l v Banskej Bystrici (Mácelová 2005, 216, obr. 4: 3). Morská Panna
je vyobrazená v ozdobnom ráme, na hlave má korunku a dlhé rozpustené vlasl', rll kami drží rybie
chvosty pokryté šupinami, ktoré vYľastajLI z jej trupu. Kachlica je datovaná do 2. pol. 15 . stor. Podobne
ako u kachlice s moti\'ol11 Baránka Božieho, hl'adá sa
povod motivu pre matricu b)'strickej kachlice v čes
kom prostredí, aj keď kachlice s t)'l11to vl'javom sa
objavujú v širokom európskom priestore (Hazlbauer
1989,414). )lapr. kachlica s \')'ja\'om Meluzíny (resp.
Morskej pann)') s perlO\com po okraji bola llájde-

15
ná v kaštieli Pomáz v Maďarsku (Holi 1990, 70), ale
tento sa trochu od bystrického exemplára líŠi. Ůalší
motív s Morskou Pannou, ale trošku odlišný, pochá~
d za z Třebíča (Menoušková - Měí-ín ský 2008,45, obr.
lOl). Datovaný je do 1. pol. 15. stOl'.

7.2.3. Kážuci vlk (lupus praedicans)
Ku kachlici so scénou kážuceho vlka (lupus praedi~
cans), n ájdeného počas výskumu radnice na Nám.
SNP Č. I v Banskej Bystrici (Mácelová 2005, 214,
obr. 2: 4), sa v odbornej obci viedla rozsiahla disku ~
sia týkajúca sa výkladu ikonografie ako aj datovania
exemplárov s týmto motívom (Smetánka 1983, 322
- 324). [(achlice s týmto motívom poch ádzajú liež
z mestského prostredia z Prahy, Jihlavy. Boli nájdené
v Pol'sku aj v Nemecku. Pod!'a Z. Měřínského (1997,
465) tento motív nesúvisí s odrazom husitskej ideo~
lógie, ale má svoj povod v západnej Európe 13. - 14.
storočia . Do strednej Európy sa dostal spros tredko~
vane z Nemccka v 14. stor. Jeho exi stenciuna Sl ovcn ~
sku zo zač . 2. pol. 15. stor. dokladá freska zo starej
Zvolenskej fary transferovanej na ZvolCll Ský zámok
(Togner 1988, 115).

7.2.4. Gryf
Toto bájne zviera má povod na starovekom výc ho~
de. Okrem pomenovania gryf sa nazýva aj vtákom
Noholl1. Jeho znamen ím je láska k zlatu, ktoré vy~
hrabáva ZD zellle a starostlivo ho stráži. Gryf zosob ~
iíoval v lllonumentálnom umení Predného Výcho~
du stnížnu funlcciu. V kresťanskej symbolike je gryf
nositerom dobra a často prcmáha zlo p erso nifikova~
né hadom. Je takliež sYlllbololll vzkriesenia a svo~
jou dvojakosťou predstavuje aj dvojakú prirodzenosť
Kristovu, božskú a rudskú. Vo svojej ustálenejšej po~
dobe je gryf zobrazovaný ako tvor s hh1VOll orla a le ~
lom leva (Pavlík - Vitanovský 2004, 76 ~ 78).
Vo vystavenej kolekci i sa nachádzajll dve kachlice
s motívom gryfa. Prvá pochádza z VýSkUlll U mest~
ského hradu v Banskej Bystrici. Kachlica je d atova ~
ná do 2. polovice 15. stOl'. Druhým exemplárom je
kachlica z Trcnč ianskeho bradu (Nešporová 1997,
29). Obe kachlice majll takmer identické reliéfne
prevedenie. Okrídlený gryfv ozdobnol11 štvorcovolll
ráme, predná laba zodvihnutá, vyplazený jazyk. Gryf
kráča d ol'ava. polciar je však banskobystrická kachli~
ca prevedená v režnom stave, trenčia nsky exemplár
je bledozeleno glazúrovaný. Vel'mi podobná bystric~
kému exemplárll je kachlica z Vyškova, kde je dato~
vaná do pol. 15. stOl'. (Pavlík - Vitanovský 2004, 363,
obr. 492).

7. 3 Svetské a žánrové motívy
Stredoveká spoločnosť bola prísne hierarchizovaná. Kaž~
dý jej člen mal miesto v tejto hierarchii. Jeho postavenie
bolo dan é vorou Božou, a preto o správnosti tohto ro zdele~
nia nikto nepochyboval. Biskup Adalberon z Laonu rozdelil
okolo roku 1030 kresťanskú sp olo čno sť na oratores, bellato ~
res a laboratores, teda tých, ktorí sa modlia, bojujú a pracu ~

jú. Vytvorila sa tak schéma troch základných sociálnych ty~
pov stredoveku - kJ1az, rytier a rorník. Okrem nich sa však
objavujú aj mnohé ďalšie typy ako napr. král', mešťan. Táto
spoločenská schéma sa prejavuje aj v umen í. Výnimkou nie
sú ani kachlice. Svetské figunílne motívy na gotických kach ~
lid ach sú rovn alco často a obJ'úbené alco Ll náboženských
motívov. V rámci výzdoby sa odzrkadJ'uje námetové bo ~
h ats tvo, ktoré obsiahlo takmer všetlcy aktivity st red oveké ~
ho človeka, ako aj rozdielnosť jeho postavenia v spoločnos ti
(Pavlík - Vitanovský 2004, 84 - 85) Po celé obdobie stre~
doveku sa na reliéfoch so svclským m otivom n aJvačšej ob·
ru be Icši trojica n ňme to v a lo boj .1 turn:tj, lov a kralQchvil'a.

7. 3. 1 Boj a turnaj
Symbolom tejto sféry spoločenského živola býva
spravidla postava rytiera. Býva zobrazovaný ako sto ~
jaca postava alebo ako jazdec. Vyobrazenic rytiera
predstavuje tak reálny, ako aj symbolický námet, čo
dokazuj li aj symbolické významy jeho výzbroj e. Meč
bol považovaný za obraz kríža, na klorom bol Llkri ~
žovaný Kristus, kopija za symbol pravdy, prilba bola
odrazom pokory, pan der bol ochranou proti l1eres ~
tÍlun, ostroha symbol om dostojnosti, štit repľezento~
val povjnllosť tl nakoniec železná ľukavica zabraiíovala dotyku s nečistým (Pavlík - Vitanovksý 2004,
85 - 87).
Jednou zo skupín sú kach lice zobrazujúce ryti era na
koni. Prvým excmpláro1l1 v tejto skupin e je kllm oro ~
vá kachlic'l z Ril11avskej Soboty (Botoš 20 U, tab. 95).
Na kachlici je vyobrazený jazdec na cv,ílajllcom koni.
Jazdec drží kopiju ozdobenú šerpou na hrote, v I'avej
ruke a pod pazuchou. V pravej ruke drží uzdu koúa,
na pravol11 boku je opásaný jednosečnou šabl'ou. Po ~
Icrývka hlavy je zdobená perím. Kachlica je preve ~
dená v režnol11 stave. Podobný motiv polychrómne
glaz úrovaný sa nachádza na lcachlici z hradu Fil'ako ~
vO (Kall1lár 1917. tab. XLV). Kachlice datujeme do
prelomu 15. a 16. stOl'., resp. do 1. pol. 16. stor.
Druhú skupinu kachlíc s tematikou boja predstavuje
v ikonografii kachlíc vermi často sa zobrazujúci sto~
jaci rytier. Unikátna komorová kachlica pochádza
z banskoštiavniclcého Kammerhofu (Holčílc 1974,
obr. 7; I-lo!čík 1978, obr. 72). Na zeleno g!azú rova ~
nej ČVS je zobrazená postava stoj aceho rytiera v br~
není, v ravej ruke drží kopiju, pravú ruku má polože~
nú na rukovati opásaného meča. lde o typ kachlice,
ktorú radíme do 3. série banskobystrických kach1íc
podl'a Š. Holčíka (I-lolčík 1974, 182) . Podobný motív
sa nachádza na fragmente kachlice z Kremnice. Ne~
sie zobnlzenie rytiera v brn ení, bez prilby, s dlhými
vlasmi. V obocll rukách drží kopiju smerujúCLl na~
dol. Kachlice datujeme do záveru 15. stor. O niečo
mladší horizont (1. pol. 16. stor.) reprezentuje krás ~
na polychrómne zdobená kachlica z Devína (Keller
1988, 46; Egyházy - Jurovská - Fii ryová, 1993, obr.
2). Na kachlici je zobrazená postava stojaceho rytie~
ra v brnení s mečom. Obojručný meč má pol ožený
na ravom pleci. Je opásaný dýkou, resp. krátkym me~
čí kom. Postava je zobrazená v ozdobnol11 výklenko~
vom ráme. Naľavo od tváre sa nachádza nečitatefný
nápis v latinke.
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Jazdec je opása-
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na l~l\-nm r,J~-_l ~_:b i o·J . \- pozadí pri ľavon1 rán1e
roz\'ilinon N t'.l:::<,r,t na konskom zadlCll ozdobná textllia 'cl ;:r'Tc,U:li i 'I [ácelová 1999). V tomto
prípade t'r,,,. L'c?c,dobr.e ide o sokolníka alebo výjav
z l'olo\'aCl,'". Pc:':n ;uDDr kachlíc s motívom sokDlníko\', reSt'. pL,rL)'. n:kc)\ pOch,idza z moravských lokalít
(hl'ad C\'ilm, Ol',]" aJ , !(achlice sú datované do 2. pol.
15 stor 1'1 knou;:c.:ol ci - '1lťi'Ínsk)' 2008, 66). Okrem
jazdcO\' bn,l Cesto mot;\'om aj boj s divou šelmou.
\' nalom [''''>treJí je takou kachlica s hradu Liptov.
Na je.i (\'Sie \" obrazen\' boj s mcdvcďom (Hanllliak
1985, 12~, 0:01', -)

7, 3, 3, Kratochl'í/'a
A.i napriek ,,\'\'taZcnDsti" stredovekého človeka, tak
akD .ie tDmu dnes. "VlJíal svoj vorný čas r6znymi aleti\'itami '1ledzi ne radíme predovšelkým stolovanie,
tanec, sex atLf. Samozrejmou súčasťou osláv všetkého druhu 1'0 \ setki'ch spoločenských vrstvách bola
hudba a tanec. Bohatosť a dokonalosť prÍpravy hosti11)' 1')'pO\'edala o llložnostiach hostitel'a. Špecifickými
posta\ ami stredovek)'ch hostín bývali klauni, resp.
sasovia. :\a ich \'YDbrazeniach im málokedy chýba
nejak)' hudobn)' nástroj. Na prelome 15. a 16. stOl'.
máZeme dokDnca hovoriť o dDbovom kulte šašDv
a bláznDv. Reprezentantom tohto typu zábavy bývajú
kachlice s vyobrazením tancujúceho páru. S vyobrazením sexu I' stredovekom umení je spojená tabuizácia. UnikátnDu kachlicou v tomto smere je preto
komorová kachlica z Banskej Bystrice s vyobrazením
dvojice nahých milencovo Do tejto oblasti patria aj
v)ojav)' za súkromia stredovekého človeka. Súkromie
bDlo podobne ako dnes, aj v stredoveku silno stráženou oblasťoll, a to, čo sa udialo v domácnosti, sa len
málokedy dostalo za múry domov. V tomto smere
sa ako ve!'mi zaujímavé ukazujú výjavy vzťahov medzi mužom a ženou.

Stredoveké hostiny a zábavy sprevádzali hráči na
hudobné nástroje. Unikátna komorová výklenková
kachlica s motivom gajdoša (dvorného blázna) pochádza z Banskej Bystrice, Dolnej ul. č. 35 (Hampel
1894; Holčík 1977, 137; Holčík 1978, obr. 70). Postava gajdoša je umiestnená v nileovom výklenku. Vrchná tretina reliéfLl je prekrytá prelamovaným rastlinným ornamentom, snáď s prekríženými "bDdliakmi".
Gajdoš drží v favej rulee gajdy, pravLt ruku má v lakli
vyhnut Ll nahor, na hlave má čiapku so špicatými ušami . Medzi nohami pri chDdidlách je vYDbrazená postava psa. PDd!'a Š. I-Iolčíka (1974, 181) bDla kachlica
kompDnovaná pre podhl'ad, ČO znamená jej predpokladané umiestnenie v hornej časti pece. Kachlica je
vyhDtovená v režnolll stave. ČVS je pokrytá bledohnedou engobou.
Posledným motívDm, ktorý by sme mohli nepriamo
so zábavou sú zabrazenia mladých mužovo Vo
vystavenej kolekcii reprezentLlje tento molív trojica
kachlíc z Trenčína , Okrem nich sa motív mladíka nachádza aj na zeleno glazúrovanej kDmorovej kachlici 7. Ebnerovho domu na Nám. SNP č. 22 v Banskej
Bystrici (Divald 1917; Holčík 1974, 189, obr. 13). Tá
je dnes umiestnená v Iparmúvészeti Múzeum v Budapešti, Uvedené výjavy sa nápadne podobajú na výjavy na hracích kartách. Podfa Š. HDlčílea reliéfy na
týChtD kachlicíach zabrazujú vlastne polovičky dvojhlavých hracích kariet (Holčík 1974, 192). leh fígLlry
už ťažko možno určiť, lebo nepoznáme hru, z ktorej
karty slúžiace ako vzor, pochádzali, Za znaky označujúce farbu možno považovať doplúujúce výjavy
akD sedemcípa hviezda, erb alebo sova.
spájať

7. 3. 3. 2 Muž a žena
Vzťah

muža a ženy je široko koncipovanou témou
s vyobrazeniami z róznych sfér. Od spoločenských
akcíí a zábav cez galantné, až po intímne sféry. Motív tancujúceho páru je zachytený na kach lici z Ebnerovho domu v Banskej Bystrici na Nám. SNP č.
22 (Divald 1917; Holčík 1978, obr.79). Pri detailnom
pohl'ade na kachlicu nám však neujde roztopašnosť,
ktorá sprevádzala stredoveké zábavy. Postava muža
má totiž pravú ruku na pleciach ženy, ale !'avá ruka
smeruje pod ženinu subll!. Postava ženy je v mierne odmietavom geste, I'a"ou rukou akoby odtláčala
dotieravého muza ,
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Vel'mi sugestívne pósobí výjav sediaceho páru. zobrazený na polychrómne zdobenej komorovej lcachlici z Trenčína. Ide o manželský alebo skor o milenecký pár. leh vzťah vyjadruje gesto držiacich sa rúk. Pár
sedí pravdepodobne pod arkádovým oblúkom. Mohli
by sme hovoriť o motíve Záhrady Lásky. ktorý patrí
k frekventovaným námetom s erotickým podtextom.
Kachlica s podobným. avšak inak prevedeným motívom pochádza z Bíliny a je datovaná do l. pol. 16. stor.
(Pavlík - Vitanovský. 378. obr. 656) .
Výjav z domácnosti nesie ČVS zeJ eno glazLlrovanej komorovej kachlice z Ebnerovho domu (D iva ld
1917) . Vo vystavenej kolekci i sa nachádza podobná kachlica z Nám. SNP Č . I v Banskej Bystrici (Má celová 1999). Táto je prevedená v režnom stave. Na
výjave postava ženy v čepci drží vo vztýčenej pra vej l'lIke akýsi predmet. snád' polienko. ťavou rukou
drží druhú postavu muža za vlasy. Postava muža je
v mierno m predklone. pravú ruku má pred sebou
vz týče nú v lakti S otvorenou dlatlou. l'avú ruku má za
chrbtom a v dlani drží pravdepodobne čiapku. Scéna
vyobrazuje zrejme príchod l11uža domov v nie práve najtriezvejšom stave. Reakcia ženy je preto jasnú.
Pre stredovek vefmi ojedinelé zobrazenie vzťahu
muža a ženy predstavuje kachlica z banskoštiavnického Kammerhofu (Holčík 1974. obr. 10; Holčíle 1978. obr. 73). Ide o motív Aristotela a Phyllis.
Scéna bol<l vefmi obfúbenú v rytiersk01l1 rozpnlvaní
a piesi\ach. Je to jedna zo scén. ukazujúcich ako híska móže 7.Osmieš niť človeka. Aristotles. starý fi lozof.
natol'ko pod l'ahol lúske ku krúl'ovej mladej milenke
Phyllis. že na nádvorí hradu pred oča mi celého kr<Í fovskéh o dvora cbodil p o štyro ch a Phyllis ho. sediac
mLI na cllľbte. pohúúala bičom. Námety na motív
z banskoštiavnickej kachli ce sa hJ'adajú v n emeckol11
prostredí (Holč ík 1974. 190 - 191). Svojílll vyhoto vením sa kachlica radí do 3. série banskobystrických
kachlíc podl'a Š. Hol čí ka (1974. 185).
Un ikátnou kachlicou z hradiska ikonografie. ktorá
nemá na Slovenslm ani v Európe v 2. 1'01.15. storočia
analógie. je kachlica s výjavom erotickej scény. Kachlica bola nájdená po čas výskul1lu radnice na Nám.
SNP Č. I v Banskej Bystrici (Mácelová 2005. 210. obr.
3: 1) a v mestskom hrade. Motív milencov je vel'mi
prozaický. zobrazený pomerne realisticky. Kompozícia je však dosť jednoduchá až ľLIstikálna. Výjav na
bans!cobystrickej kachli ci v v širšom geografi ckom
kontexte rozpracovala A. M. Gr uia (2007. 85 - 22) .

7.4. Heraldické motívy
Heraldické molívy na gotických a renesančných kachliciach
boli obl'úbené najma v českých a m o ravských zemiach. TLI sa
stretlÍvame aj s rodovo u heraldikou uplatúovanou na kachliciach. pri ktorých sa nedodržiavali strilctne heraldické pravidlá. Na Slovensku sa na kachliciach stretlÍvame s mestskou
heraldikou. napr. na kachliciach z Bratislavy. Košíc a Banskej Bystrice. Medzi vystavenými kachlicami sa vyskytujú
dva motívy. a to heraldický lev a Herold s uhorským znakom.

7.4. 1. Heraldický lev
Heraldický lev je nepochybne odvodený zo znaku
českého lcráJ'ovstva. V slovenskom prostredí sa vyskytuje zrejme len vo forme výzdobného prvku. Jednochvostý lev je čas to zobrazovaný na erbových pečatiach župan ov a sudcov 13. - 15. stOl'. (Vrte!' 1999.
78 -90). Typickým reprezentantom dvojchvostého heraldického leva je nález s korunkou na hlave
umiestneného v gotickom štíte. nález z hradu Liptov (Hanuliak 1985. 127. obr. 7). Podobný motív sa
nachádza na kachlici z Bratislavského hradu (Holčík 1978. obr.37). Ďa l šia kachlica s motívom heraldického leva sa našla počas výskumu mestského hradu v Banskej Bystrici a na Nám. SNP Č. 1 v Banskej
Bystrici (lvlácelová 1997. obr. 6: 1; Mácelová 2005.
obr. 3: 3.) . Heraldi cký lev sa zobrazuj e vždy ako skáčuci. stojaci na ľavej zadncj nohe a pravou vykrač u
je (Vrte]' ) 999. 17). Banskobystrický lev stojí opač
ne na pravej nohe a l'avou vyk ra č uj e. Vysvetl'ujeme
to ako nezvládnutie heraldickej problematiky kachI imolll alebo nep resnosťou pri vypracúvaní matrice.
VystavenLI koleleciu dopíúa nález kachlice s motívom
doprava kráčajúceho leva z Rimavskej Soboty (Botoš
20 ll. tab. 94). Podobná kachlica v polychrómnom
prevedení pochádza z hradu Fi]'akovo (Kalmár 1917.
tab. XXXV II ; H o l číkl978. ob r. 41; Egyházy - Jurovská - hi ryová 1993. obr. 23). Do tcjto skupiny zaracľujeme aj nález kachlice s 1l10tívom jednochvostébo
kVil v go ticlcoll1 štítku z banskobystrickej [ary (lvláce lová 1998. obr. 4: 3).

7.4.2 Štítonos;č (herold)
V kach liarskolll ul11 cní sa veľmi často objnv uje námet štítonosič s l11 es lskÝ l11 erbol11. "lento výjav je
vyjad reníl1l významu micst v stredoveku a sebave domia. resp. pocitu hrdos ti ich meš(anov. Mestslcá
hera ldika sa vyv inul a z mcstských peča t'í. vývoj od
m estských pečatí ku sk uto čným znakom sa v prípade miest odohral v dobe. kedy skončila funkcia erbLI
ako poznávacieho bojového znamenia. lvledzi štítonosičmi dOl11inujú predovšetkým anjeli. ako bytosti
majúce na starosti ochran u mesta a jeho obyvatel'ov.
reprezentovaných mestským erbolll. ktorý spravid la držia v rukách . Vrcholom l11estskej heraldiky
bola doba vlády Jagelonskej dynastie na prelome 15.
n 16. stor. Práve do tohto ob dobia radíme aj vys tavené exel11pláre so štítonosičol11 s bystrickým erbom.
Medzi najfrekventovanejší heraldický motív patrí
postava herolda s natiahnutými rukam i. držiacimi
uhorský znak. Je zobrazovaná v róznom fareb nom
prevedení. Najjednoduchšie režné prevedenie je doložené v prípade fragmentu kachlice z Rimavskej Soboty (Botoš 2011. tab. 97 ). a Dolnej ul. Č . 35 v Banskej Bystrici (Hampel 1894; Cserey 1974; Holčík
1977. 137; Parád i 1984. Abb. 1). Zeleno glazúrované prevedenie je doložené v prípade kach1íc z Fil'ako va (Kalmár 191 7. tab. LXIV) a hradu L upča. Najbo hatšie a zrejme aj najmladšie polychrómne zdobené
exempláre pochádzajú výhradne z Fil'akovského hradu (Kalmár 1917. tab. LXIV). K tomuto námelu radíme aj rímsovitú kachlicu z mestského hradu v Krem-
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7.6 Architektollické a geometrické motívy
- :~r . l!1 \" s lllreŽOl1, hradban1i a dn1bu",..-u ie ; Čechách (Richterová 1982, kal.
C, IIJ2 - ! :r Dl e:', n .l SIO\'ellsku (Holčík 1978, obr. 1).
"'., b"n ,',.:>'c·. -::c:~,c bchlici pochádzajúcej za starej fary
" mc:-t:,K(li!! ;'.-:- .~l:~' :~i.1.idclle.i p t i severozápadnOlTI opevnení p ri ror-~, q tc,; , c ié zobrazen)' kvádrovaný hradobný múr
s cimhu fi T11 .: " '~ L: n ('ll :; \-~~sunlltoLl l11ľežou (Mácelová 1998,
obl . 6) . .. b i l ; nJjKJ,risie architektonicky stvárnené reliéfy
patri" KaChiJcé - 111otÍ \'om piiťdielneho gotického okna s plamiL'nKO'."DU ;-()1-210LL k:achlice Sll vyhotovené v reŽnOlTI nepreJ'eza>:.lllo", pre,·cdellí. Boli súčasťou obkladu solda pece,
ktorá bola odkrl'tá poéas v)'skul11u mestského hradu v Banskej B\ striei 1"1<ieelová 1998, obr. 5: 1). [( architektonickým
motín)m ["díme aj motív rotujúcich plamienkov v kruhu alebo t"ncuiLLce mníšky". V strede, vo vnútri, na hornej
" dolne.i stene SLL doplnené hviezdičkami. [(achlica pochádza z \;:'sKulml radnice na Nám SNP Č. 1 v Banskej Bystrici
(MáceIO\'á 2005, 210, obr. 2: 5). Geometrický motív sa uplatnil na dvoch typoch vrcholových kachlíc, nájdených v mestskom hrade a na radnici na Nám. SNP Č. 1 v Banskej Bystri-

_. ,-_~ :-_._ : :" .-....'111 šesťlístka
ci . '-[(hoky,. ::. :.:":" ': :-. ! ~ -=
_
, cii ,.-, br Rám zdo,- kruhu rH ci ... 'I -) ~-:"~
bi" plasticKé cr,.-·;.'''''' C
.·' . _'. -:- _. _ , - -"oobu trojlístka
(troj lalocn ;- !l K ': C' C , -'. - :. '~. ,,: J..:, -- ~ ~::. :-f\zda s centrále :-.;. ,,: f.: ~ '':: ~"'Ol:as výskum
llym st'·orlisto rr.! ~:. :~>
. Zl -: E~~-házy - Jurovhraclu Liptm' i H,T tlk :,
ská - Fii I') O\<'. 1993 . , : ~,. :'::-.

-

7.7 Rastlill11é lilO ti\')'
Najpočetnejšou súčaslou ornamentálrll'ch reliéfov sú roze-

ty. Vznikli liŽ v staroveKu st,'lizáciou kI'etO\· ruze a ako vefmi obfúbený ornamcntáln)' vzorec potom prechádzali clejinami umenia v mnohí'ch podobách . V)'saclné f'ostavenie
medzi rozetami mala ruža, ktorá bola v kresťanskej tradícii
symbolom Panny Márie. Ruža bola tiež symbolol11 lásky či
mlčanlivost i. Rozeta sa objavuje aj v heľalclike. V čveskom
prostredí je motív mže spojený s rodom Rožmberk (Pavlík
- Vítanovský 2004, 177).
Široká kolekci a kachlíc s týmto motívol11 je zastúpená aj vo
vystavenol11 súbore . Najviac exemplárov pochádza z Banskej
Bystrice (I-Iampel 1894; I-Iolčík 1977, 137; Ušiak 2002). Ďal
šie exempláre pochádzajú z Kláštoľiska v Slovenskej J'.upči,
hradu Šášov (J-loššo 1989, obr. 24: 5; Egyházy - jurovská Fúryová, J 993, obr. 26). Polychrómovaná kachli ca s ozdobnou rozetou sa našla na hrade PiI'akovo (Kalmár 1917, tab.
XLVJJJ; ]-Iolčík 1978, obr. 12). Posledllý exemplúr sa už výrazne odlišuje od póvodne dominujúccj vegetatívnej zlol.ky
v motive rozety. Skor pripomína tzv "štedrálc", kolúč pripravovaný pL'i roznych slávnosliach.
Ďalším motívoJ1l je 'I.Obrazenie ľajského stromu života . Dve

kachlice s týmto moOvol11 boli nájdené v Banskej Bystrici
na Nám. SNP Č. 3 (Mácelová 2008, obľ. 4) v dvorovom trakte a na I-[ornej ul. Č . 2 (Zachar 2009, obr. 12). l. Holl (2001,
355) interpretuje tento motív aleo rajský strom života, pričom ho nepovažuje za dekoratívny motív, ale za symbolický obraz. Podobné excmpláre sa našli na BLLdínskom l11'ade,
1,\te a v RakúslCLl.
Ojedinelým motívom je granátové jablko. Je to prvok, ktorý
priniesla do ornamentiky až renesancia. Stredovek s granátovým jablkom pracuje ako s nositeľom liturgickej symboliky. Najčaslejšie predstavuje 7.Osobnenie prvotného hriedm Evy. V nových kultLlrno-spoločenských podmienkach
renesancie vyznieva do čisto ornamentálneho prvkrl v spleti úponkov a rozvilín (Menoušková - MěL-ínský 2008, 141).
Tento molív je zastúpený exemplármi z Ebnerovho domu,
Nám SNP Č. 22 v Banskej Bystrici (Hampel 1894; [-Iolčík
1977,137) a z hradu Lupča.
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Adam

E 'a

Adam a Eya pod stromom poznania, Eva sa nachádza ylayo a :\dam '1'ra'·o od stromu, postava Adama y prayej ruke drii .i ablko a ,. rayej figový list, postaya EYy z rozpusten'·mi ,Iasmi drží v J'avej ruke
jablko a y pra'·ej tigon list, okolo kmeúa stromu je
obtočen~· had hlayou obráten~· k postave Adama.
LOKALITA , SPŮSOB ZISIWIIA

•

c: 12 ul C. 35, kachlica
• - . uS. Bothára v roku 1894.

Motív Adama a Evy pod stromom poznania, zachovaná nahá postava Evy, J'avou rukou prijíma jablko,
pravou rukou si figovým listom zakrýva lono.
LOKALITA, SPOSOB ZiSKANIA:
Banská Bystrica, mestský hrad, kachli ca
•
získaná P. Ušiakom počas archeologického
výskumu barbakánu mestského hradu.

~

NÁBOŽENSKÉ MOT[VY

Motív Adama a Evy pod stromom poznania, zachovaná koruna stromu poznania s hlavou hada.
LOKALITA, SPÓSOB ZíSKANIA:
B il ll s k~

j' ""''trv·"

• ./
(
"-/

'

Bystrica, mestský hrad, kachl ica

ziskall~ P. Ušiakompočas archeologického

VýSklllll Ubarbakál1l1lllestského hradu.

a Eva
Motív Adama a Evy pod stromom poznania, zachovaná nahá postava Adama, pravou rukou prijíma
jablko, l'avou rukou si figovým listom zakrýva lono.
LOKALITA, SPOSOB ZíSKANIA:
~'?

~

Banská Bystrica, mestský hrad, kachlica
získa ná P. Ušiakompočas archeologického
výskumu barbakánu mestského hradu,
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a Eva
Hla a postm ',pr:l\dep dob ne F" .

LOKALITA, SPOSOB zISKANIA:
~ a lupla Kláštorisko, kaclllica
D$!lana V.H nulrakom po čas archeologického
mu k aštora.

Prorok
Postava muža s korunkou, držiaca nápisovú pásku,
pod nápisovou páskou sa po oboch stranách je zobrazený kvet na stonke.

LOKALITA, SPOSOB ZíSKANIA:
Banská Bystrica, Horná ul. č. 2, kachlica
•
získaná J. Zacharom počas výskumu mestskej
parcely.

~
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NÁBOŽENSKÉ MOTiVY
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Postava llluža s korunkou, držiaca nápisovú pásku,
pod nápisovou páskou sa po oboch stranách je zobrazený kvet na stonke.

LOKAlITA, SPÓSOB ZiSKANIA:
r-- f~ Banská Bystrica, Horná ul. č. 2, kachlica
~ zrskaná J. Zacharom počas výskunlumestskej
parcely.

Postava "proroka", zobrazená v štvorcovom ráme
do pol pása, spodnú časť postavy ohraničuje pás tvorený poloblúkmi, n:l blave má postava špicatú čiapku,
hlava výrazllc vyhnutá do I'avá, prorok má upravenú
briadku, postava ravou rukou ukazuje na svoju hruď,
pravÍl ma položenú ,na bruchu, okolo postavy je opásaná šerpa.

LOKALITA, SPÓSOB ZiSKANIA:
~ Banská Bystrica, Námestie SNP Č. 22, Ebnerov
~dom.
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Pror k li "
Postava proroka Eliása, zobrazená v jednoduchom
obdížnikoyom ráme, y rohoch umiestnené trojlístky, "rukách postava drží ozdobnú šerpu s nápisom
ELlAS.

LOKALITA, SPOSOB ZISKANIA:

"

C_

Byslnca, Namesli SNP U2, [hnerov

e
-V

Postava proroka EHáša, zobrazená v jednoduchom
obdÍžnikovom ráme, v rohoch umiestnené trojlístky, v rukách postava drŽÍ ozdobnú šerpu s nápisom
ELlAS.

LOKALITA, SPOSOB ZíSKANIA:
Slovenská Lupča - Kláštorisko, kachlica
e
získaná V. Hanuliakom počas archeologického
výskumu kláštora.

~

I:

NÁBOŽENSKÉ MOTiVY

Eliáš
Postava proroka Eliáša, zobrazená v jednoduchom
obdÍžnikovom ráme, v rohoch umiestnené trojlístky, v rukách postava drží ozdobnÍ! šerpu s nápisom
ELlAS.

LOKALITA, SPOSOB ZiSKANIA:
~ Slovenská Lupča - Kláštorisko, kachlica
~~ získaná V. Hanuliakom počas archeologického
výskumu kláštora.

Eliáš
Hlava proroka, pravdepodobne Eliáša, na hlave pokrývka východného typu, rozpustené vlasy a upravená brada, rám zdobený pretláčaním.
LOKALITA, SPOSOB ZiSKANIA:
Slovenská Lupča - Kláštorisko, kachlica
•
získaná V. Hanuliakom počas archeologického
výskumu kláštora.

~
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NABOZ Ei\J SKE MO T iVY

Judita
Postava Judity vo výklenkovom ráme, veľmi nekvalitne prevedená tvár, rozpustené vlasy. V pravej
J'uke drží nóž, v l'avej I'uke hlavu Holofel'l1esa.
LOKALITA, SPOSOB ZrSKANIA:

r;,

f - "', , ••

,~ .

---..J

~

Sintava, kachlica získaná Š.lžofom počas
archeologického výskumu vodného hrildu
v roku 1987.

CHRI STO L O GI CKE M OTi VY

Rímsovitá kachlica v podobe cimburia, na ploche
gotický nápis MARYA.
LOKALITA, SPOSOB ZISKANIA:

~
•

Banská Bystrica, mestský hrad, stará fa ra,

kachlíca získaná M. Mácelovoll p o čas výskumu
trl estského hradu.

NÁBOŽENSKÉ MOTIVY

Detail Kristovej hlavy, hlava zasadená do architektonického 1l10tíVll, snáďv zmysle pastofória.

LOKALITA, SPÓSOB ZiSKANIA:
~ Liptovská Sielnica - hrad Uptav, kachlica
~. r~ získaná V. Hanuliakom po čas archeologického
-'
výskumu obytného paláca hradu.

Detail Kristovej hlavy, hlava zasadená do architektonického motívu, snád'v zmysle pastofória.

LOKALITA, SPOSOB ZISKANIA:
~ Liptovská Sielnica - hrad Liptov, kachlica
~ získaná V. Hanuliakom počas archeologického
výskumu obytného paláca hradu.

127
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u
Tyár Krista.

LOKALITA, SPóSOB ZISKANIA:

: '-;, ; 5, strica, mestský hrad, kachlica
:', ,-, ~ ,',' ,',:ácelovou počas výskumu areálu
-~':;,,~ho hradu v roku 1997.

Ježiš Kristus
Tvár Krista.

LOKALITA, SPQSOB ZISKANIA:

~
•

Banská Bystrica, mestský hrad, kachlica
získaná M. Mácelovou počas výskumu areálu
mestského hradu v roku 1997.

NÁBOŽENSKÉ MOTívy

Sv. Peter
Postava Sv. Petra, v štvorcovom ráme, zobrazený
do pol pása, nad hlavou svatožiara, v pravej ruke
držiaci kľúč, ľavá ruka pridfža plášť, na zadnej
stene kachlice pripísané atramentom: Dr. Samu
Bothár 1894.
LOKALITA, SPOSOB ZíSKANIA:
~
~

Slovenská [upča, kachlica získaná počas
archeologického výskumu hradu.

Postava Sv. Petra, v štvorcovom ráme, zobrazený
do pol pása, nad hlavou svatožiara, v pravej ruke
držiaci lďúč, l'avá ruka pridfža plášť.
LOKALITA, SPOSOB ZíSKANIA:
~
~

Rimavská Sobota, kachlica získaná počas
archeologického výskumu Hlavného námestia.

RASTLINNÉ MOTfVY

Rozeta

\-0

~eDci

s guJkami, \' rohoch trojlístky.

LOKALITA. SP0s08 mOHlA:
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pre'lod l Magyar Nemzeti
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LOKALITA, SPÓSOB ZISKANIA:

C·

,r-./......~

Banska Bystrica - mestský hrad - pretórium,

~) kachlica získaná M. Mácelovou počas výskuITIu

~

-

areálu mestského hradu v roku 1997.
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