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udalosti

CLUB ABBELLIMENTO
ČINNOSŤ V ROKU 2008

Milí priatelia nášho mesta,

Milan Greguš

život Stupavčanov v prvej polovici 20. storočia. Výstava
mala opäť vysokú návštevnosť, len do prezenčných listín
sa zapísalo 515 návštevníkov. Touto cestou sa chceme
opäť poďakovať Stupavčanom, ktorí nám zapožičali svoje
rodinné fotograﬁe a dokumenty. Získali sme viacero
ochotných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú
rozširovať zbierku historických fotograﬁí. Dnes ju tvorí už
4 000 zdigitalizovaných predlôh a zvažujeme možnosti ich
prezentácie širšiemu okruhu záujemcov.

uplynulý rok 2008 zapísal do dejín Stupavy a združenia
CLUB ABBELLIMENTO viaceré nové udalosti. Po prvýkrát
sme na vydanie ročenky využili grantový systém Ministerstva
kultúry SR, to znamená, že nie je ﬁnancovaná z rozpočtu
mesta. Ďalšou potešiteľnou správou je rozšírenie autorskej
základne prispievateľov. Viaceré príspevky sme museli
z priestorových dôvodov presunúť do budúceho čísla.
Pomerne vysoké ﬁnančné náklady na výrobu a náročná
príprava nám už nedovoľujú ponúkať ročenku zadarmo.
Mrzí nás, že ani v tomto roku sa nám nepodarilo
Počnúc minulým číslom sme pristúpili k jej predaju za režijné
uskutočniť viaceré zámery. V otázke zriadenia mestského
náklady a s napätím sme očakávali odozvu na tento krok.
múzea sme v rokovaní s mestom veľmi nepokročili. Zatiaľ
Predajom v novinových stánkoch sme získali „distribučné
jediným výsledkom je získanie priestoru v objekte za
miesto“ prístupné všetkým. V roku 2008 sme predali 341
hasičskou zbrojnicou, kde ukladáme zbierkové predmety
kusov z 3. ročníka a získali sme tak 29 900 Sk. Uvedený fakt
budúcej expozície. Vďaka porozumeniu a ústretovosti
považujeme za úspech. Takmer tristopäťdesiat obyvateľov
Stupavčanov sme získali viaceré predmety. Medzi
prejavilo záujem o históriu a súčasnosť nášho mesta,
najzaujímavejšie patrí dobové vybavenie kuchyne: liatinový
neváhalo vynaložiť energiu a siahnuť do svojej peňaženky.
sporák na pevné palivo, stôl, stoličky a kuchynský riad.
Je to potešiteľné a zároveň zaväzujúce. Aj naďalej sa preto
Priestor je však zavlhnutý, predmety sú voľne uložené na
budeme usilovať, aby počet našich čitateľov a priaznivcov
zemi, pretože nemáme k dispozícii potrebné police. Ďalej
vzrastal, aby sa v Stupavčanoch
prebudila hrdosť, záujem poznávať
minulosť, ale aj odvaha zapájať sa do
aktuálneho diania v meste. Ďakujeme
všetkým, ktorí nám formou
dvoch percent z daní z príjmov
poskytli ﬁnančné príspevky. Týmto
spôsobom sme získali 17 387 Sk,
ďalším príjmom boli sponzorské
dary. Získané prostriedky sme použili
na prevádzku činnosti združenia,
zakúpili sme kancelársku techniku
a spoluﬁnancovali sme grant.
Vďaka grantu Nadácie Pontis
sme v Mestskom kultúrnom
a informačnom centre zorganizovali
výstavu História Stupavy vo fotograﬁi
v prvej polovici 20. storočia. Počas
výstavy, ktorá sa konala 13. – 30.
júna 2008, si návštevníci mohli
prezrieť 83 dobových fotograﬁí,
viacero originálnych písomností
a
trojrozmerných
predmetov
dokumentujúcich
každodenný Reichov dom, asanovaný začiatkom roka 2008
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nová domová výstavba, z južnej
a západnej strany sa svah narúša
zámerným odstraňovaním pieskovej
zeminy. Vďaka výstavbe rodinných
domov je rovnako nepriaznivá aj
situácia pod úpätím Vrchnej hory,
ktorá je mimoriadnou vzácnosťou
z botanického, zoologického
a paleontologického hľadiska. Park
za Stupavským kaštieľom je z väčšej
časti v súkromnom vlastníctve,
z budovy bývalého pivovaru zostalo
len torzo ruiny.
Mesto nemá vypracovanú evidenciu pamätihodností, jej zostavenie zostalo len prianím nášho
združenia. Nie je v silách jednotlivcov
zrealizovať tento projekt, chýba nám
záujem a pomoc zo strany mesta.
Myslíme si, že bude potrebné zostaviť
komisiu, ktorá sa tejto problematike
bude venovať, bude získavať
potrebné podklady a odborníkov
Otvorenie výstavy História Stupavy vo fotograﬁi v prvej polovici 20. storočia
na konzultácie. Dnes však zostáva
Foto: Milan Greguš, 2008
otázkou zmysel zostavenia evidencie
pamätihodností Stupavy.
sme zberom získali rozsiahlejší súbor signovaných tehál zo
Namiesto súpisu pamiatok sme sa sústredili aspoň na
zbúraných stupavských domov.
fotodokumentáciu zanikajúcich historických objektov
V tomto roku stratila Stupava dva významné a cenné
a písomné výzvy adresované Mestskému úradu Stupava.
objekty. V januári a februári 2008 bol asanovaný secesný
V marci 2008 sme písomnou žiadosťou iniciovali vyhlásenie
Reichov dom na Hlavnej ulici, nazývaný aj stará pošta (Hlavná
plastiky sv. Anny za kultúrnu pamiatku.
ul. 575/5). Fasáda Reichovho domu nemala obdobu v širšom
Naše očakávanie nesplnilo členstvo v komisii školstva,
okolí. Dom bol jedinou secesnou pamiatkou v Stupave
mládeže a športu, ktorá supluje aj nezriadenú komisiu
a z pamiatkového hľadiska patril k štyrom najcennejším na
kultúry. Nedostatočná informovanosť obyvateľov o dianí
Hlavnej ulici. Na túto skutočnosť sme upozorňovali vedenie
v meste a nesystémová práca v kultúrnej oblasti je
mesta ústnou aj písomnou formou.
skutočne závažným problémom. Turistické magnety, ako
V auguste bol asanovaný objekt Veľkého majera,
napríklad rímska vojenská stanica, Múzeum Ferdiša Kostku
rozľahlej trojkrídlovej stavby z konca 18. storočia. Asanácii
či Šibeničný vŕšok turisti a novoprisťahovaní obyvatelia
predchádzalo strhnutie pôvodnej strešnej krytiny na
jednoducho nevedia nájsť. Stupava nutne potrebuje to, čo
jeseň minulého roku. Dlhodobo devastovaný objekt bol,
je samozrejmosťou v okolitých mestách: informačné tabule
s výnimkou kaštieľa, najrozsiahlejšou historickou stavbou
pri významných pamätihodnostiach a propagáciu kultúrnej
na území mesta.
minulosti. Veríme, že predstavitelia mesta pochopia
Ďalší dom z konca 18. storočia, ktorý je v majetku mesta,
naliehavosť potreby riešiť súčasný nevyhovujúci stav v tejto
prejde v krátkom čase do súkromného vlastníctva nájomcov.
oblasti a Stupava sa dočká dôstojnej kultúrnej politiky.
Ide o dom na Kalvárskej ulici č. 408/5, v ktorom bola
v minulosti umiestnená cirkevná dievčenská škola a neskôr
meštianska škola.
S vďakou privítame vašu podporu aj formou poskytnutia
Opustená a vystavená devastácii je aj naďalej Troyerova
dvoch percent z dane z príjmov. Pre záujemcov uvádzame
kúria, ktorá je v majetku mesta. Viackrát sme vedenie mesta
identiﬁkačné údaje:
písomnou formou upozorňovali na nevyhovujúci stav
objektu a navrhovali sme zriadiť v kúrii mestské múzeum.
Neodbornou obnovou prešla Kaplnka sv. Vendelína na
Názov: „CLUB ABBELLIMENTO“
Námestí Slovenského povstania. Budova bývalej katolíckej
Sídlo: Keltská 7
školy z konca 18. storočia na Námestí sv. Trojice je v havarijnom
900 31 Stupava
stave a s najväčšou pravdepodobnosťou bude asanovaná.
Právna forma: Občianske združenie
V objekte bývalej Stupavskej cementárne, dokončenej v roku
IČO: 30857643
1930, miznú posledné zvyšky technických budov. Historickú
Číslo účtu: 0182530677/0900
pamätihodnosť Šibeničný vŕšok zo severnej strany lemuje
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ZVYKY, OBYČAJE
A STARÉ TRADÍCIE V STUPAVE
Magdaléna Dovičičová
Prišla nová doba... Už dávnejšie nevidno do klasického sedliackeho kroja zaodetého človeka, ani typické, slamou pokryté
domčeky. Zabúda sa tiež na veľké množstvo starobylých zvykov a obyčají, ktoré sprevádzali človeka po celý život od jeho
narodenia až po skon – od kolísky po rakvu.

Očakávanie a narodenie dieťaťa
Ešte prv ako sa dieťa narodilo, si ženy v požehnanom
stave dávali veľký pozor, aby sa nezhlédli (aby ich zrak
neprišiel do styku) so zajacom, malinou, ohňom alebo
mŕtvym. Verili, že keby sa tak stalo, mohlo by ich dieťa mať
na tvári zajačí pysk, malinu, puameň (plameň) alebo by bolo
bledé ako mŕtvolka.
Deti prichádzali na svet až do polovice 20. storočia
spravidla doma, za pomoci baby – pôrodnej asistentky. Baba
– pôrodná asistentka? Azda ani nie, veď nikomu neasistovala,
musela si, jednoducho povedané, vystačiť sama. A koľkokrát
išlo o život rodičky... Jej úlohou bolo priviesť dieťa na svet

a počas niekoľkých dní (podľa potreby aj týždňov) ošetrovať
novorodenca (kúpanie) aj matku. Začiatkom 20. storočia
tu boli baby Mária Baloghová a Anna Hanečková. Po nich
postupne prichádzali Barbora Schreierová, Juliana Šurinová,
vyd. Cselényiová, Genovéva Škultétyová a Mária Pavlásková.
Kratší čas v tejto funkcii pôsobila aj Ľuba Horecká. Začiatkom
60. rokov minulého storočia ich vystriedala vtedy mladučká
Stázka Rožárová. Bola sama, ale stačila. Bábätká sa vtedy
už povinne rodili v bratislavskom Kochu (bývalé Kochovo
sanatórium), kam budúce mamy odvážalo sanitné vozidlo
stupavských hasičov. Prevádzkoval ho Jozef Jelašič v Mníšskej
(terajšej Mlynskej) ulici.

Ukážka stupavských krojov z konca 19. storočia, v strede kroj nevesty.
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staručká krstiteľnica, ktorá dodnes stojí vzadu v ľavej bočnej
lodi stupavského kostola, či tá v bočnej Kaplnke svätej Anny?
Matka šla do kostola na úvod až na ďalší deň po krste dieťaťa.
Úvod sa odbavoval v Loretánskej kaplnke, pred oltárom
Čiernej Panny Márie.

Krst dieťaťa

Už dávnejšie sa rodička nazývala kútnica (šestonedieľka)
a počas šiestich týždňov bola považovaná za nečistú, od
ostatnej rodiny bola oddelená kútnú puachtú (kútnou
plachtou v rohu, kúte izby – z toho vznikol názov). Kútnici
sa do kúta nosievali obedy a neskôr aj iné dary. Kmotra
dávala novorodeniatku do duchenky (perinky) jednu
zlatku. Dieťa sa krstilo hneď po narodení, najneskôr však
do dvoch dní, pretože v tých časoch
bola vysoká detská úmrtnosť
a ľudia sa obávali, aby ich dieťatko
nebodaj neodchádzalo na onen svet
ako pohanča, ale aby mali v nebi
andelíčka (anjelika). Neskôr sa až
tak neponáhľalo a krst, s následnou
oslavou – krščítky, sa odbavoval
po týždni, najneskôr dvoch. Na krst
chodila len baba a krstná mama,
ktorá niesla dieťa v perinke. Prikryté
bolo bielou bohato štykovanou
cíškou (dečkou vyšívanou technikou
richelieu), pod ňou bola ešte
ďalšia bledomodrá alebo ružová
prikrývka. Podľa toho sa dalo
poznať, či bude krstený chlapček
alebo dievčatko. S dieťatkom sa
do kostola prichádzalo až pred
ukončením omše bočným vchodom
a išlo sa rovno do sakristie. Koľko
prijatých sviatostí krstu si pamätá Pohreb mládenca
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Smrť
Život je naším nesmierne veľkým darom, ale predsa len
darom dočasným, ktorý raz musí zákonite zaniknúť. Aj pri
odprevádzaní a odchode svojho najbližšieho na večnosť
naši predkovia zachovávali patričnú úctu a zvyklosti. Pri
zomierajúcom horela hromnička, prítomná bola najbližšia
rodina, ktorá sa modlila. Zosnulý až do pohrebu svoj príbytok
neopúšťal. Bezprostredne po smrti, než bola dovezená
truhua (rakva), za provizórne postuání (postlanie) poslúžili
aj zvesené dvere položené na dva štokerlíky (sedačky bez
opierok), na ktoré sa prestrela plachta. V izbe, kde bol
zosnulý vystretý, boli v lete pozastierané okná, pri hlave
nebohého horeli dve sviece a po celý čas v denných hodinách
boli prítomné najaté modleníčky. V dome sa zastreli zrkadlá
a zastavil sa chod hodín (perpentyklové, so závažím – hlasno
tikajúce a odbíjajúce).
K nebohému prichádzali ľudia pomodliť sa a pokropiť
ho svätenou vodou pomocou kropeničky zhotovenej
z krušpánu. V deň pohrebu, ešte pred príchodom kňaza,
spevákov a miništrantov, prišli do smútočného domu
hrobári (pri pohrebe dospelého) s čiernymi márami, rakvu
zaklincovali a preniesli na dvor na máre. Mŕtveho z domu
vynášali vždy len patama ven (nohami napred). Rodina
zosnulého rozdávala účastníkom pohrebu dlhé biele sviece,
z ktorých boli neskôr hromničky (v domoch sa zapaľovali
aj počas veľkých búrok), alebo horeli počas omše v kostole
na oltároch. Až do polovice 20. storočia bol veľký rozdiel
medzi pohrebom dieťaťa a mladého človeka a pohrebom
dospelého či starca. Pri úmrtí dieťaťa a mladého človeka
bola na kríži v čele pohrebného sprievodu uviazaná biela
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stuha, dospelý ju mal čiernu alebo
ﬁalovú. Takto sa farebne odlišovali
aj stuhy na vencoch. Rakvičku
s malým dieťatkom niesla na rukách
krstná mama striedavo s jedným
pomocníkom (pomocníčkou). Väčšie
dieťa niesli na menších bielych
márach štyri dospelé družičky
v dlhých šatách, opásané boli
čiernymi stuhami. V oboch prípadoch
bolo na pohrebe viacero družičiek
– dievčatiek oblečených v bielom
s čiernymi mašľami vo vlasoch alebo
venčekmi na hlave a s kytičkami
kvetov, ktoré potom hádzali do jamy
na rakvu. Hlavná družička niesla na
tanieri prikrytom bielym obrúskom
korunku z rozmarínu. Jej základ
tvoril drôtený rozmarínom opletený
kruh s priemerom asi 20 cm, naň
boli pripevnené 4 drôty rovnako Pohrebný sprievod pred kostolom v Máste
opletené rozmarínom a na vrchu
zviazané bielou stužkou. Na pohrebe dospelého dievčaťa
Hanečkovej (1909 – 2000), ktorá tam s rodičmi bývala,
boli aj dospelé družičky a na pohrebe mládenca boli navyše
chodilo s letečkem. Či sa tento zvyk vtedy zachovával aj
prítomné biela a čierna nevesta. Biela nevesta niesla
v ostatných častiach Stupavy, neviem. Deti si v ten deň
korunku, čierna mala v rukách zalomenú sviecu, ktorú hodila
farebnými stužkami vyzdobili väčšiu rozvetvenú halúzku
do hrobu na rakvu. Korunku potom po pohrebe zaniesli
bahniatok alebo brezy a v skupinke navštívili všetky
do kostola na oltár svätého Jozefa, patróna zomierajúcich.
domácnosti majera. Získané grajciarky si spravodlivo
Máry so zosnulými mladými nieslo šesť mládencov. Po boku
rozdelili. Táto tradícia sa už do môjho detstva v Stupave
každého kráčala dospelá družička v dlhých šatách, opásaná
nezachovala, ale spomínala sa v nižších ročníkoch základnej
čiernou stuhou.
školy,1 kde sme si vyfúknutými maľovanými vajíčkami
Naši prarodičia poznali a dodržiavali aj mnoho ďalších
a retiazkami zhotovenými zo štvorčekov farebného
zvykov a obyčají, mali ich na každú príležitosť od jari do
plátienka a kúskov slamy, striedavo navliekaných pomocou
zimy.
ihly na pevnejšiu niť, vyzdobili jarnú ratolesť ako letečko.
Riekanka pri chodení s letečkem:
Jar a veľkonočné sviatky
V prvý jarný deň sa v stupavskom Veľkom majeri
Budzte babičky veseué,
v detstve a mladosti mojej mamy Heleny Hasonovej, vyd.
už vám to letečko neseme,

Rodina Károlyiovcov na Veľkonočný pondelok

Stupavskí regrúti
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pjekné, zelené, rozmajrínové.
Dajte nám grajcárek lebo dva,
šak vám to Panbínek požehná.
Na Kvetnú nedeľu každá rodina priniesla do kostola
viazaničku kočátek na svjecení (bahniatok na požehnanie),
rovnako ako aj predtým na Hromnice sviece hromničky.
Na Zelený štvrtok sa húfom chodilo na miestnu kalváriu,
kde sa na každom schodíku modlil Otčenáš. Než sa veriaci
dostali na prvý schodík, stál dvojstup až po sochu Panny
Márie pred kalváriou. Hore sa išlo schodmi vľavo, v kaplnke
sa kolenačky prešlo na druhú stranu a tou sa, modliac tak
isto na každom schodku, schádzalo dolu. Na Zelený štvrtok
boli „zaviazané“ zvony, hovorilo sa, že „odleteli do Ríma“.
Z veže namiesto zvonenia znelo až do Vzkriesenia rapkanie
veľkého dreveného rapkáča, ktorý ručne obsluhoval zvonár
alebo chlapci dobrovoľníci. V Máste bolo na Zelený štvrtok
zvykom, že malí chlapci napoludnie chodili po domoch
a hŕkali hrkávkami (hrkálkami) alebo klepali malými
ručnými klepáčmi. Za odmenu dostávali od gazdinej
orechy.2
Na Veľký piatok sa z piety k ukrižovanému
a pochovanému Ježišovi nesmelo „hýbať so zemou“, preto
sa na poli a v záhradách nepracovalo. Na Bielu sobotu ráno
bolo zvykom, že sa dievčence a mladé ženy bežali poumývať
do potoka, aby boli počas celého roka svieže a pekné. Kde
nebol nablízku potok, musel stačiť aj lavór. Na Veľkonočnú
nedeľu na rannej omši bolo svätenie, požehnanie pokrmov.
Niesli sa naozaj skoro z každej rodiny. Obyčajne to bývala
uvarená údená šunka, ktorá sa na túto príležitosť odkladala
zo zimnej zakáľačky, na tvrdo uvarené vajcia, chlieb a kugluf
(bábovka). V tento deň si už chlapci, ale aj dievčatá, chystali
korbáče z vŕbového prútia. Popoludní ich už chlapci mohli
vyskúšať, keď po uliciach naháňali dievky, mali totiž
chuapčenskú príučku. V pondelok doobeda chlapci šibali
a popoludní bola zase dzífčenská príučka. Dievčatá mali
šibačku na Veľkonočný utorok doobeda (vtedy bolo školské
voľno). Riekanka pri šibaní:
Dávaj vajca, vypuácaj sa,
kázau Kadlec aj Kadlecka,

Zabíjačka u Polákov v Máste na Záhumenskej ulici
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abys daua dvje vajíčka do košíčka,
kus kouáčka do ručníčka
a korunku od korbáčka.

Od mája do hodov
V predvečer prvého mája, ale častejšie ako prekvapenie cez
noc, stavali mládenci svojim vyvoleným alebo vyhliadnutým
dievkam máju. V priestore terajšieho amﬁteátra v Borníku
sa konávali veľké majálesy. Na Hurbana (25. mája)
každoročne odchádzala zo stupavského kostola procesia ku
Kaplnke svätého Urbana, patróna vinohradníkov, dodnes
stojacej na Marietálskej cesce (Mariánskej ulici) vyprosiť,
aby im tento svätec ochraňoval vinice. Tiež, počas veľmi
horúceho a suchého leta, bývala procesia ku Kaplnke svätej
Barbory, nachádzajúcej sa za Stupavou pri ceste do Zohora.
Tak sa prosilo o potrebný dážď.
Na hody bývala na hornom konci v širokom okolí dnes
už neexistujúceho benzínového čerpadla veľká hodová
veselica, nazývaná Pod lindú. Usporiadali ju miestni hasiči.
Tancovalo sa na tretni (boli to poskladané doskové dielce),
strop aj bočné steny tvorili zelené konáre drevín.
Regrutovanie vojakov
Prvý október bol dňom nástupu odvedených brancov na
základnú vojenskú službu. Niekoľko mesiacov predtým však
museli mládenci – regrúci (branci) absolvovať asentýrku
(odvod brancov), ktorá bola povinná pre všetkých mládencov
z určeného ročníka. Tí odvedení sa z Bratislavy vracali veľmi
veselí, vyzdobení sabačákama – ozdobou budúcich vojakov,
ktoré im pripravili ich milé či kamarátky. Bol to strapec
dlhších rôznofarebných stúh pripnutý na chlopni kabáta.
Sabačáky neskôr nahradila mašlička z trikolóry. Tým, ktorí
cez odvodovú komisiu neprešli, do spevu veru nebolo, lebo
sa cítili menejcenní, a aj okolie na nich mnohokrát hľadelo
ako na kriplú (invalidov).
Od Ondreja do Troch kráľov
Prvý sneh lákal deti na zasnežené kopce aj v minulosti.
Že nebolo saní? Nevadilo. Postačili im aj miščauﬂe (lopatky
na smetie), uopaty (lopaty) alebo hranty. Ródle (podoba
dnešných saní so zahnutými
sklznicami) vlastnili len deti
zámožných rodičov.
S istotou možno povedať, že
najviac zvykov a obyčají pripadalo na
obdobie predvianočné, Vianoce a na
obdobie nasledujúce bezprostredne
po nich.
Už na Ondreja (30. novembra)
si dievky na štyri papieriky napísali
mená štyroch chlapcov, ktorých
by uprednostnili pred inými. Pred
spaním po jednom lístku zasunuli
do štyroch rohov podušky. Ráno
poduškou
dva-trikrát
zatočili
a poslepiačky vybrali jeden lístok, na
ktorom bolo meno ich „súdeného“.
Po sviatku Krista Kráľa začína
štvortýždňové adventné obdobie,
ktoré nám pripomína štyri tisícročia

história
očakávaného príchodu Vykupiteľa. Na adventných vencoch
pribudli salónky. Počas vojny boli ich náplňou cukríky alebo
sa postupne zapaľujú štyri sviečky. Prvá z nich symbolizuje
kockový cukor (tento po sviatkoch skončil v káve alebo čaji),
pokoj, druhá lásku, tretia vieru a štvrtá nádej. Počas adventu,
tí najchudobnejší mohli zabaliť len kúsky chlebíka. Až neskôr,
rovnako ako v pôstnom období, sa nekonali žiadne tanečné
po vojne, začal cukrár pán Šembera na tento účel vyrábať
zábavy ani svadby.
kocky fondánu. Papieriky na salónky sme si z ﬂuspapíru
Na Luciu (13. decembra) mali dievčence pripravených
(jemného papiera) nastrihali sami a spolu s vyhladeným
dvanásť lístkov. Na deväť lístkov napísali mená chlapcov
zuatem (staniolom) aj nitkami na zavesenie odkladali z roka
a na ďalšie: neznámy, stará dievka a smrť. Všetky lístky
na rok.
poskladali tak, aby sa nedali čítať, vložili ich do škatuľky
V tom čase sa už začali doma vyrábať čokoládové ﬁgúrky
alebo košíka, dobre premiešali, jeden z nich vybrali a hneď
– zmrzué (zmrznuté). Podľa receptu sme uvarili čokoládu,
spálili bez toho, aby sa pozreli, kto práve vypadol. Toto
naliali ju do formičiek a vyniesli von na sneh či mráz
dievky opakovali až do Štedrého dňa, keď mali už len jeden
stuhnúť (od toho názov ﬁgúrok). Figúrky sme po vyklopení
lístok, ktorý im zvedavosť uspokojil a tajomstvo prezradil až
z formičiek balili do staniolu. Na vrcholci stromčeka bol
na Štedrý večer.
pripevnený papierový anjel alebo hviezda. Pika (špica) bola
známa
až neskôr, rovnako aj sklené ozdoby. Na stromček
V 19. storočí a ešte aj začiatkom 20. storočia podaktorí
sa
dávali
andelské vuasy (anjelské vlasy), čo boli jemné
chlapi od Lucie do Vianoc vyrábali malú drevenú sedačku
sklené
vlákna.
Ich nádherné biele kučeravé pramene sme
bez použitia klincov. Bolo žiaduce každý deň na nej niečo
obdivovali,
avšak
len dovtedy, pokým sa nám ich neviditeľné
urobiť. Na polnočnej omši počas pozdvihovania bolo treba
úlomky
nenapichali
na kolená a lakte. Ozdobou stromčeka
na nej sedieť. Verili, že uvidia všetky bosorky, ktoré budú
bývali
aj
reťaze
z
farebných
papierov, ktoré zhotovovali
vtedy k oltáru otočené zadkom. Keby bosorku zbadali, bolo
deti.
(Nastrihané
prúžky
papiera
14 – 15 cm dlhé a asi 1,5
treba pred ňou utekať, nedať sa chytiť a nejako ju zdržiavať.
cm
široké
sa
zlepovali
do
krúžkov
tak, aby vytvárali reťaz.)
Najlepšie bolo rozhadzovať mak alebo špendlíky, lebo
Na
halúzky
sa
pomocou
kovových
štipcov
prichytávali malé
bosorka ich musela pozbierať. Akonáhle vbehli do domu,
voskové
sviečky.
Vtedy
boli
už
známe
aj
rachétle
(prskavky).
bolo treba do dverí spakruky zaraziť nôž a boli zachránení.
Vždy
hrozilo
nebezpečenstvo
požiaru.
Elektrické
osvetlenie
13. decembra chodili Lucie. Svatá Luca (svätá Lucia)
stromčeka
tu
začínalo
až
začiatkom
druhej
polovice
minulého
predstavovala nemú bytosť, preto aj Lucie vstupovali do
storočia,
spočiatku
malo
tvar
klasických
bielych
sviečok.
domu úplne mlčky. Niekedy chodili aj v malých skupinkách.
Dary pod vianočným stromčekom boli voľakedy
Boli to dievčatá s pomúčenými tvárami, celé zahalené do
v
chudobných
rodinách neznámym pojmom. Prinajlepšom
bielych plachiet. V navštívených príbytkoch husím krídlom
tá
istá,
ale
zrenovovaná
bábika a s novými šatočkami si
z každého kúta povymetali všetko zlé. Pri odchode zaštrngali
sadala
pod
stromček
aj
po
troje Vianoc. Vianočný vinš:
šporkasú (pokladničkou), do ktorej im domáci vložili dajaký
ten groš.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.
Vinšujem vám vinšujem týto slávné svátky
Po advente nastáva čas radosti, veselosti – Vianoce.
Krista Pána narodzení,
Ešte prv ako rodina zasadla k štedrovečernému stolu, gazda
co si od Pána Boha požádáte
opatril statok a vložil mu do papule vianočnú oblátku so
zdraví, ščascí, svaté božské požehnání
zapečenou petržlenovou vňaťou, aby aj on bol účastný na
a po smrci Králoství nebeské.
týchto sviatkoch. Kohút dostal cesnak na znak kvalitného
panstva svojmu slepačiemu háremu
v budúcnosti. Gazdinka zaniesla
do záhrady pod ovocné stromy
z vandlíka zoškrabané omrvinky
cesta na vianočné koláče.
Pod obrus štedrovečerného
stola sa dávala malá kôpka zrna pre
hojnosť úrody obilia v budúcom roku
a chlebíka v ňom, aby nechýbalo.
Tiež sa pod obrus položil peniaz.
Otiepka slamy alebo chumáč sena
pod stolom pripomínali, že Ježiško
sa narodil v chudobe. Do štyroch
kútov izby sa hodilo po jednom
orechu, ktoré predstavovali zdravie,
peniaze, lásku a šťastie. Vianočný
stromček býval živý smrek, voľakedy
zavesený na drevenej hrade stropu
izby. Boli na ňom len medovníčky,
jabĺčka a orechy. Neskôr sa staval
do drevených stojanov a ako ozdoba Drevený betlehem z farského Kostola sv. Štefana v Stupave
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Štedrá večera sa po celodennom pôste, spoločnej modlitbe
a krátkom vinši hlavy rodiny začínala oblátkami s medom.
V niektorých rodinách deti dostávali od rodičov na čelo
požehnanie medovým krížikom. Jedávala sa mliečna
polievka na kyslo alebo šošovicová polievka a makové
pupáky (opekance). Boli to v trúbe upečené menšie
„pagáčiky“ z kysnutého cesta, ktoré sa trochu zmáčali
teplým, medom osladeným mliekom alebo cukrovou vodou,
posypali sa mletým makom s cukrom a podľa možnosti aj
poliali roztopeným putrem (maslom). Kapustnica a kapor
sa dostali na štedrovečerný stôl až neskoršie v povojnovej
dobe. V ošátce (chlebovom košíku) boli jablká, orechy,
prípadne aj hrušky, pre šťastie vrecúško šošovice a cesnak,
symbolizujúci zdravie a silu.
Pri večeri otec priečne rozkrojil jablko. Ak sa ukázala
pekná hviezdička, bolo to dobré znamenie veštiace zdravie
a radosť v rodine. Ak sa ukázala nepravidelnosť, zakrpatené
zrnká, či nebodaj červivosť, znamenalo to opak – chorobu
a smútok. Každý člen rodiny si z košíka vybral a rozlúskol
jeden orech. Zdravé jadro mu predpovedalo zdravie, červavé
alebo čierne jadro veštilo chorobu, ba až smrť. Gazdinka
nesmela od štedrovečerného stola vstávať, aby jej na jar
nezbehla kvočka z vajec.
Dievka, zrelá už na vydaj, po večeri šúpala jablko, pričom
šupa musela ostať celá. Tú potom ponad hlavu prehodila
za seba. Keď jej koniec smeroval ku vchodovým dverám,
predpovedalo to do roka jej odchod z rodičovského domu.
Alebo dievka vyšla na dvor a zatriasla plotom. Verila, že zo
smeru, odkiaľ bolo počuť prvé zabrechanie psa, príde jej
nastávajúci. Niektoré dievčence zasa liali olovo. V starom
hrnci roztopené olovo vyliali do vedra so studenou vodou.
Po chvíli vodu zliali a z kusa rôzne vytvarovaného kovu
čítali svoju budúcnosť, svoj osud. Obyčajne v tomto inak
amorfnom kuse olova hľadali to, čo nájsť chceli. Fantázia im
pracovala naplno.
Na Štedrý večer sa zaspievali koledy najprv doma, potom
po najbližšej rodine. Mládež sa do polnočnej omše stretávala
vonku. V Stupave je veľmi pekná tradícia: každoročne po

Fašiangové masky. Stupava, 1926.
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polnočnej omši zaznieva z kostolnej veže nádherná Tichá
noc. A to aj vtedy, keď našim hudobníkom priam primŕzajú
trúbky na pery, alebo duje neznesiteľné vetrisko. Počuli
sme ju aj cez vojnu, dokonca aj vtedy, keď bolo vyhlásené
štatárium (stanné právo). Na Božie narodenie, v prvý
sviatok vianočný každá rodina "sedela" doma, chodiť na
návštevy bolo vylúčené. Tie sa uskutočňovali až na ďalší
deň, v druhý sviatok vianočný, na Štefana. V tento deň sa
konala od začiatku adventu prvá tanečná zábava, nazývaná
Štefanská.
Na Nový rok sa rodiny navzájom navštevovali
a prihovárali vinšom:
Vinšujem vám tento nový rok,
aby vám dau Pámbu zdraví, ščascí,
svaté božské požehnání
a po smrci Králoství nebeské.
V roľníckych rodinách si vinšovali takto:
Pochválen Pán Ježiš Kristus.
Vinšujem vám vinšujem
tento nastávajúcí nový rok,
co si od Pána Boha žádáte, co nemáte,
aby vám dau Pámbu zdraví,
horu vínem, pole žitem, dvúr dobytkem,
izbu stálým zdravím,
po smrci Králoství nebeské
a aby vás do takto roka
ani huava nezaboleua.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.3
Našli sa aj huncúti, obyčajne z radov detí, ktorí spustili:
Vinšujem vám tento nový rok,
aby vám vypadeu z pece bok a z postele noha,
aby byua na takto rok nová.
Chudobné deti chodili vinšovať, rovnako ako spievať
vianočné koledy či šibať na Veľkú noc z domu do domu, čím
získali nejakú korunku alebo maškrtu do rodiny.
6. januára, na sviatok Zjavenia Pána – na Tri krále
chodili po domoch koledníci, chlapci preoblečení za
troch kráľov – Gašpara, Melichara
a Baltazára. Mali so sebou hrubé
dlhšie palice, ktorými pred
vchodom do domu silno zabúchali
o zem a hlasno zvolali: Hurty,
hurty, otevrite! Pri vstupovaní do
príbytku všetci traja spievali: My tré
králi ideme k vám, zdraví ščascí
neseme vám, zdraví, ščascí neseme
vám. V izbe pokračovali: Kundra,
kundra, kundratóre, Jézus Kristus
Salvatóre, pričom do taktu mierne
udierali palicami o dlážku a ďalej
spievali:
My sme došli k vám,
zvjestujeme vám,
že sa Kristus Pán narodziu,
Král a mocný Pán.
Dzifčence podme, dary veznime
a malunké Jezulátko takto uccime.
Katka kurátka, Hanka husátka,

história
Marka vezne do košíčka dvje hoúbatka.
Neco jabúček, neco pár hrušek,
nech si hubinku osuadzí mauý Jéžišek.
Gašpar a Melichar prstom ukázali na Baltazára
stojaceho trochu v úzadí, so slovami:
A ty černý, na tem zadu,
nevystrkuj na nás bradu,
nevystrkuj na nás bradu!
Baltazár sa bránil:
Nejsem vinen, že sem černý, lebo sem z murínskéj zemi,
lebo sem z murínskéj zemi.
Potom v speve pokračovali všetci traja:
A barana odereme, Jemu kožuch ušijeme,
taký dúhý chupatý, od huavy až po paty.
Nedáme mu zimú mrít, može sa u nás zehrít.
Po vyspievaní všetkých veršov traja králi ešte rodine
do nového roku povinšovali, uložili si odmenu (peniaze
alebo koláče) a s pozdravom Pochválen Pán Ježiš Kristus,
odchádzali k susedom.4

Fašiangy a pôstne obdobie
Počas fašiangov bývali na Zemanském a neskôr aj
U Maroša veľmi obľúbené maškarbále (maškarné plesy).
Na konci fašangú chodili po uliciach i s muzikou v skupine

Mladé dievky zo Stupavy. Sestry Turčinové, 1919.

maškare oblečené vo veľmi škaredých, aj roztrhaných
starých háboch a (symbolicky) podkúvali dievčatá. Fašiangy
končili v niektorom z tunajších hostincov tradičným
pochovávaním basy alebo bubna. Nasledujúcim dňom –
Popolcovou stredou – začína veľký pôst, ktorý sa až do
Veľkej noci veľmi prísne dodržiaval. Na Popolcovú stredu
sa tradične jedával uvarený bôb. (V niektorých rodinách sa
konzumoval aj na Veľký piatok a Štedrý deň.)

Rôzne povery a pozorovania
Ľudia oddávna verili na bosorky, povery, zaklínania
a ušknúcí (urieknutie). O bosorkách sa rozprávali
hrôzostrašné historky počas dlhých zimných večerov, pri
šúpaní kukurice, počas priadok, páračiek peria a iných
príležitostiach. Ušknúté dzíťa (dieťa) stačilo poutierať
pocikanou plienkou alebo ho umyť v odvare čistca (liečivá
bylina). Verilo sa, že ak sa v lavóre s odvarom tejto byliny
po umytí ukázali nejaké klky, chuchvalce, dzíťa byuo konc
isce uškué. Neúrokus – to bolo to „zázračné“ slovo, ktoré sa
akosi patrilo, ba až muselo vypovedať pri pohľade na niečo
milé, pekné ako prevencia proti urieknutiu. Niekto si priam
za povinnosť považoval k slovu neúrokus pridať symbolické
popľutie "tf-tf-tf" a dodať abych to neuškeu. Urieknuť sa mohlo
nielen dieťa, ale aj zvieratá a rastliny. Matky, aby predišli
ušknúcú dzíťatka pripevňovali naň
či na kolísku alebo kočík červenú
mašličku. Bosorkou porobenému
človeku alebo aj zvieraťu (stav, keď
mal pobosorované) „sa pomohlo“,
keď bol okúrený dymom horiaceho
kúska z oblečenia bosorky. Stačil
vraj strapček z vlniaka alebo kúštik
dajakej šnúrky.
Naši dávni predkovia nikdy
nekládli na stôl peceň chleba
odkrojenou časťou smerujúcou ku
dverám preto, aby z domu neodišiel
dostatok tohto božieho daru. Dávali
si tiež veľký pozor, aby cez noc na
stole neostal nôž, ani nijaký ostrý
predmet; vystríhali sa tak dráždenia
zlých bytostí a ich neblahého
konania.
Zaujímavé sú rôzne pozorovania
našich dedov, napríklad boli si
istí, že ked je zamrzuý Stupafský
potok, zamrzuý je aj Dunaj. Keď
ráno pršalo a na poludnie svietilo
slnko, v Stupave sa hovorievalo:
Gdo ráno umreu, može banovat.
Vyjadruje to postreh častej náhlej
zmeny počasia v tejto oblasti. Ak
sa tiahne mrákava zo západu od
Rakúska, dodnes sa vraví: Ide búrka
od Hainburka. Táto má mnohokrát
len rýchly priebeh a neprináša
veľa dažďa. Výdatný dážď obyčajne
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prichádza v mrakoch z tu známeho hniuého kúta (hnilého
kúta). Týmto pejoratívnym, ale priliehavým názvom
bol pomenovaný severozápadný smer (na Zohor) podľa
spomínaných výdatných a hlavne niekedy aj dlhodobejších
dažďov.

Oldomáš
Po celý rok pri príležitosti ukončenia nejakej väčšej práce,
akou bola napríklad stavba domu, uzatvorenie obchodu,
zmluvy, dokonca aj po úradných rokovaniach v obecnom
dome, sa dával oldomáš – pohostenie.
Svadba
V živote každej rodiny sa občas vyskytuje udalosť, ktorá
si zasluhuje nemalú pozornosť. Touto udalosťou je svadba
a všetky radosti a starosti, ktoré prináša.
V minulosti sa rozlišovali dva druhy svadieb. Prvá bola
robotnícko-remeselnícka svadba, zvaná panská, druhá bola
svadba v roľníckych rodinách, nazývaná sedlácká. Odlišovali
sa od seba oblečením a zvyklosťami počas obradov. Obe
voľakedy bývali spravidla len v stredu, neskôr sa panské
svadby presunuli na sobotu. Svadobné veselie sa konalo
doma (najčastejšie v dome nevestiných rodičov alebo aj na
oboch stranách, teda aj v dome ženícha) a mnohokrát trvalo
až do poludnia nasledujúceho dňa. V letných mesiacoch
sa tancovalo na dvore na tretni. Vrch aj steny okolo tretne
tvorila zelená haluzina drevín. Táto „búda“ bola pre prípad
dažďa zakrytá hrubou nepremokavou plachtou. Okolo stien
boli lavice pre prizerajúcich sa svadobčanov.
Nevesta panskej svadby mala oblečené biele šaty, ich
dĺžku ovplyvňovala súdobá móda (v 20. a 60. rokoch

Zdržovanie svadobného sprievodu pred bránou. Mást, 1955.
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minulého storočia mali svadobné šaty dĺžku midi). Na hlave
mala vjeneček ze šlajérem (venček so závojom) a v ruke
kyticu kvetov. Ženích mal na sebe klasický čierny oblek
s pierkom na chlopni saka, bielu košeľu s bielou viazankou
alebo motýlikom.
Sedliacka nevesta mala na sebe až do začiatku 20. storočia
pestrejší kroj. Súkennú sukňu s bielou štykovanou zásterou,
na sukni vzadu boli štyri rady stužiek. Mala biele rukávce
so širokým, čipkou ozdobeným okrajom rukávov. Oblečená
bola do mentýku (belasého súkenného kabátca). Na hlave
mala veniec bohato zdobený umelými kvetinami. Z neho
jej viseli krásne pestrofarebné stuhy, ktoré dolu na chrbte
splývali so stuhami na sukni. Vo venci nechýbal rozmarín.
Ženích bol oblečený v belasých šnurovaných nohaviciach
a bielej štykovanej košeli, na ktorej mal lajblík (vestu). Na
hlave mal klobúk a na nohách čižmy. V zime bol zaodetý do
nového bieleho kožucha.5
Neskôr sa už nevesta obliekala do čisto bieleho kroja,
hlavu jej zdobil nádherný biely vjenec (veniec) so stuhami
prizdobený rozmarínom. Obuté mala čierne čižmy. V ruke
držala jablko so zastoknutým rozmarínom ozdobeným
bielou stužkou. Toto jablko položila v kostole na hlavný oltár.
Ženích mal na sebe bielu košeľu, tmavé sako s pripnutým
pérečkem (pierkom) a tmavé rajtky (bričesky). Obuté mal
čižmy, na hlave klobúk. Družičky a družbovia boli oblečení
v kroji. Hlavný družba niesol v svadobnom sprievode pauoš
(paloš) ozdobený hodvábnymi šatkami, na jeho hrote bolo
napichnuté jablko.
Počas troch nedieľ pred svadbou bývali v kostole
ohuášky (ohlášky). Ľudia si vtedy hovorili: Už ích zhodzili
z kancla (vyhlásili na kazateľnici). Budúci ženích s nevestou
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v tomto čase na nedeľnú omšu chodili (najčastejšie) do
ženíchových svadobčanov do domu ženíchových rodičov.
blízkej Marianky, lebo sa verilo, že keby počuli vlastné
Po menšom občerstvení sa svadobný sprievod vydal
ohlášky, narodili by sa im hluché deti. Zriedka sa stávalo, že
v sprievode hudby a rezkých pochodov k neveste. Na dvore
bola z vážnych dôvodov odpustená druhá a tretia ohláška
alebo už pred domom nevesty bývali ženíchovi svadobčania
(muadí dostali dyšpenc). To dal kňaz veriacim na vedomie už
zaskočení otázkami, napríklad: Co tady scete? Že nevjestu?
pri prvej ohláške. Po prvej ohláške mladí začali s pozývaním
Jakú nevjestu? My o žádnej nevíme. A vúbec. Nezdržujte
svadobných hostí. Pred sedliackymi svadbami touto úlohou
nás a nezavadzajte! Co nevidzíte, že máme hromadu
poverovali starších a mladších družbov.
roboty? Tieto otázky im kládli dvaja chlapi, ktorí veľmi
Bolo zaužívané, že ženích pred svadbou platil v hostinci
usilovne pílili na koze položené poleno. Podaktorí zasa vo
kamarátom muádenecké (odstupné). Hoci panská
veľkom pracovnom zápale pobehovali s vidlami a tragačom.
a sedliacka svadba sa v niečom podobali, predsa len pre
Toto vystúpenie sa nezaobišlo bez rôznych prekáračiek, až
zvláštnosť svojrázu tunajšieho roľníckeho ľudu bola
sa napokon obe strany dohodli. Ale ženích si musel vybrať
sedliacka svadba veľmi zaujímavá a svojím programom
tú pravú spomedzi po paty zahalených žien, ba i chlapov
natoľko pestrá, že stojí za to, opísať celý jej priebeh.
preoblečených za staré babky. Keď uhádol (čo bolo už
Prameňom pre nasledujúce riadky mi bola Pamätná kniha
vopred dohovorené), spolu s nevestou si kľakli pred rodičov,
obce Stupava 1932 – 1942, ktorú viedol kronikár Jozef
poďakovali sa im za výchovu a poprosili o odpustenie
Krištoffy (s. 424 – 430 a 468 – 478) a je uložená v Archíve MÚ
všetkých previnení, ktorých sa voči nim dopustili. Prosili tiež
Stupava. Cenné poznatky mi poskytli aj ochotné Stupavčanky
o požehnanie na spoločnej ceste životom. Toto im rodičia
pp. Eva Zárecká (* 1923), Agneša Brezovská (* 1936), Anna
udelili znakom krížika na čelo. Potom ženíchov krstný otec
Deáková (* 1931), Mária Hrabovská (* 1931), Mária Brezovská
dal ženíchovi prsteň a pripomenul mu, že ako ten prsteň
(* 1922) a Rozália Slováková (* 1923),
ktorým vyslovujem poďakovanie.
Ešte pred ohláškami boli
pýtačky. Už od desiatich rokov
mamka dcére tajne pripravovala
výbavu, lebo dievča sa voľakedy
mohlo vydávať už v šestnástich
rokoch. Chlapec si namúviu dievča,
chodil k nej na besedu a keď sa
obaja zaľúbení vzájomne dobre
spoznali, rozhodli sa, že sa zoberú.
Keď ani obidvaja rodičia proti ich
sobášu nenamietali, šiel chlapec do
domu budúcej nevesty na pýtačky.
Zišla sa tu najbližšia rodina a pred
ňou mládenec prosil o ruku svojej
vyvolenej slovami: Išeu sem vedla
tehoto domu a zavoňaua mi tu
rúža. Prítelé, prosím vás, keby ste
mi dovolili, abych tú rúžu utrheu.
Keď rodičia dievčaťa dali súhlas,
urobilo sa propíjaní (zapíjanie)
a rodičia snúbencov sa dohodli
medzi sebou, napríklad: Já dám
našéj Mariši Škrábauky, Kuklu
(pozemky v tunajších miestnych
chotároch
Kukla,
Škrabalky),
jednu jauovicu (jalovicu) atď. My
dáme našému Janovi Moligrunty,
Sedličky (polia v rovnomenných
miestnych chotároch) atď. Zvláštne
zasnubovanie nebývalo.
Prípravy na svadbu vyvrcholili
v posledný týždeň. Svadba bývala
okolo poludnia. Ráno išli družbovia
do domu ženícha a nevesty, aby
pozvážali svadobčanov. Nevestiných
do domu nevestiných rodičov, Jozef Benca a Mária Sabová, 1929
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nemá konca, tak aj ich láska má trvať
večne. Nato mu krstný otec nevesty
odovzdal pérečko s rozmajrínem
a pripomenul mu, že ako ten
rozmarín vonia, tak aby aj nevesta
voňala jemu. Nevesta potom pripla
pierko ženíchovi, družičky zaspievali
pesničku Ideme, ideme chodníčka
neznáme... a išlo sa do kostola.
Svadobný
sprievod
bol
usporiadaný nasledovne: hudba,
krepčiaci a júchajúcí (výskajúci)
mládenci – družbovia okolo
prostredného (držali sa v radoch
vedľa seba cez plecia a poskakujúc
točili sa okolo prostredného
mládenca), alebo krepčili pred
sprievodom. Hovorievalo sa, že
pachouci (paholci) idú k sobášu Dvojsvadba, vľavo Ševčíkovci, vpravo Belešovci. Mást, 1919.
ricú, lebo pri tomto krepčení boli
ustavične obrátení chrbtom ku
Bolo zvykom, že ak si bral cezpoľný chlapec tunajšie
kostolu. Družbovia mali v rukách fľašu vína s pohárom
dievča, mládenci po sobáši robili obstavúfku – ženícha
a po ceste nalievali známym. Za nimi šiel hlavný družba
obstavili, pýtali od neho výkupné za to, že im berie dievča
s nevestou (ktorého po sobáši vymenil mladomanžel), potom
– trhá ružu z ich záhrady. Obstavúfka sa kedysi robievala
išla hlavná družička so ženíchom, družičky a ostatní hostia.
iba v izbe, keď svadobčania sedeli pri svadobnej hostine.
Neskôr sa robila na ulici, keď sa po svadobných obradoch
v kostole sprievod vracal do domu nevesty. Cez cestu, kadiaľ
sprievod išiel, mládenci pretiahli dlhú stuhu (niekedy to
bola aj hotová barikáda) a novomanželov nepustili dovtedy,
kým mladoženích nezaplatil za nevestu výkupné. (Toto
výkupné potom spoločne strovili pri ich zvláštnej zábave.)
Pri tomto akte sa stávalo aj to, že tieto požiadavky boli príliš
vysoké a nesplniteľné. Vtedy svadobný sprievod aj ohádzali
pokazenými vajcami a poliali hnojovkou alebo obsahom
nočníka, až bola vrchnosť prinútená obstavúfky úplne
zakázať.
Po príchode zo sobáša sa rodina usadila k stolom. Na
čestné miesto za vrchstoua zasadli novomanželia. Ich stôl
býval najkrajšie vyzdobený a kládli pred nich aj najlepšie
jedlá. Vedľa ženícha bol hlavný družba, potom ženíchovi
krstní a vlastní rodičia. Vedľa nevesty sedela hlavná družička,
nevestini krstní a vlastní rodičia.
Keď sa ešte obstavúfka robievala vo svadobnom
dome, po príchode zo sobáša mala nasledovný priebeh:
Sviatočne oblečení mládenci na čele so stárkom (richtárom
mládencov), ktorý niesol pauoš (paloš – šabľu), prišli ku
dverám. Stárek zaklopal na dvere a hovoril:
Pochválen Pán Ježiš Kristus! Páni hosci, páni prítelé,
nemjejte nám za zlé, že sme do vašého poccivého príbytku
stúpili, né z vúle vašéj, ani z vúle našéj, ale z vúle predne
Pána Boha, svadebního oca, svadební matere, muadého
ženícha, muadéj nevjesty, starešinú oboch dvoch, šeckých
tu prítomných hoscú od najmenšího po najvječího,
od najmuačšího po najstaršího, poneváč nám z našéj
muádeneckéj zahrádky jedna krásná rúža, kerá nerústua
na hori, ani na poli, ani na skale, ale v našéj muádeneckéj,
panenskéj zahradze odchádzá a za kerú sme, jakožto
Karol Hanečka a Ľudmila Valentová, 1929
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stupafskí muádenci, do hrubéj škody upadli. Fčil my vás
prosíme ponajprv (po druhé, po trecí) jakožto stupafskí
muádenci o dovolení pres prah prekročit a k vašému
ccihodnému stouu pristúpit a s vaším ccihodným
muádencem, jakožto muadým ženíchem, suovo-dvje
promúvit.
Toto povedal trikrát a až po tretíkrát mu dovolili. Potom
stárek pristúpil k ženíchovi a neveste. Ostatní mládenci šli za
ním. Niesli jeden liter vína červeného a jeden liter bieleho,
na tácni dva obrátené poháriky plné vína (víno vonkajším
tlakom nevytečie), ešte jednu tácňu a päť mincí. Bývali to
toliare. A stárek pokračoval:
Fčil my pokračujeme podla našého muádeneckého
a panenského degrétu, jak nám náš muádenecký
a panenský degrét píše – co nám naší starší zanecháli,
to my vjerne vykonáme, nové nezačínáme, staré
nezanecháme. Gdo sa sce pres pole ženit, ten mosí tolare,
dukáty menit. Jako aj ty, ccihoden a šlechetní muádenče,
do krajiny si nám stúpiu a kerú najkrajší rúžu si nám
utrheu, kerá byua naším stupafským muádencom k vúli,
ale predne Pánu Bohu. Ale neni na tem dost, si nám sem
jak neprítel ftrheu, zebraus svojích prítomných hoscú
s vozma dvoma-troma, do zahrady si nám ftrheu, šecky
hrádky nám pošlapau a kerú najkrajší rúžu nám utrheu.
Nás tá rúža moc koštovaua. Než sme ju my vychovali, ve
dne, v noci stráž a varty sme držali. Keby sme nebyli ve
dne, v noci stráž a varty držali, byli by nám ju v hodzine
ukradli. Šak aj ty, šlechetní muádenče si pomysli, jaké
tedy suché roky byli, ked sme my tú rúžu okopávali
motyčkama. A né, že by si tu z vás, hoscú, negdo mysleu,
že sme my tú rúžu polévali z vodú, ale vínem jak bíuým,
tak aj červeným.
Potom položil prázdnu tácňu na stôl a hovoril ďalej:
Pochválen Pán Ježiš Kristus! Ty, ccihoden a šlechetní
muádenče, jakožto muadý ženíchu, my tebja prosíme,
abys ráčiu tvé ščedré ruky otevrít a nám tolarem, dvoma,
troma na pomoc byt (vtedy kládol mince na tácňu, t. j.
stavijau vúz (staval voz)), aby sme mohli našu muádeneckú
a panenskú zahrádku vyščípit, aby sa ccihodní muádenci
tešili jak zdejší, tak prespolní.
Potom ženíchovi podával tácňu s vínom v obrátených
pohárikoch a hovoril:
Ženíchu muadý, daj ti Pámbu zdraví! Napi sa našého
vína z Debrecína!
Ženích s nevestou sa mali napiť, čo bolo veľmi zložité,
lebo pohárik smel ženích chytiť iba jednou rukou. Keď
však bol zručný a vynaliezavý, ľahko to urobil. Stárek
pokračoval:
Ženíchu muadý, daj ti Pámbu zdraví! Aj tvéj najmilejší,
kerá podla tebja stojí (sedzí)! Tvé vínko, tvé peníze – naša
muadá nevjesta. Dokát si ju s tvú pravú rukú nevymeníš,
tvoja neni, je naša. Boží sunko a mjesíc sú svjedkové naší.
Ženích kládol na tácňu peniaze a stárek (alebo aj iný
mládenec) pri slove najmilejší palošom pretiahol neveste
popod nos. Ona mala z paloša uchytiť jablko s rozmarínom.
Keď sa jej to podarilo, chlapci v rýchlosti na paloš napichli
ďalšie pripravené jablko. Túto „riekanku“ stárek opakoval
toľkokrát, kým mládenci neboli s výkupným spokojní. Pri

tom svadobčania dávali mládencom hádanky, alebo prikázali spievať piesne, napríklad:
Jak dúho byu Adam v raji?
Na čem nevjesta sedzí?
Kerá nevjesta vjedzeua najkráš tancovat? a pod.
Mládenci potom spolu so svadobčanmi zaspievali pieseň:
Zahrajte mi muzikanci vesele,
dokát já mám múj zelený vjenec na huavje.
Budete mi muzikanci smutne hrát,
ked mi budú tento vjenec z huavy brat.
Budete mi muzikanci smutne hrát,
ked mja budú od mamičky odbírat.
Jeden z mládencov, ktorý mal šabľu, hovoril: Ty,
ccihoden a šlechetní ženíchu, my si ešče žádáme z jednéj
peci chleba, z jedného voua masa, z jednéj bečky vína
(kuchárky vtedy napichávali na šabľu koláče a pečienky)
a na tri tance dovidzeňá. Pochválen Pán Ježiš Kristus!
Stupafskí muádenci vám dzekujú.
Na svadbe sa tancovali muádenecké (mládenecké)
tance, ktoré si vo večerných hodinách prišla do svadobného
domu pýtať väčšia skupina stupavských mládencov vedená
stárkom. Tento šabľou zabúchal na dvere a prosil:
Páni hosci, páni prítelé, šecka poccivá prítelská
stránka! Já vás prosím po prvé (po druhé, po trecí), dovolíte
pres prah prekročit a s vaším ccihodným a šlechetním

Mladá žena krátko po svadbe v tradičnom odeve.
Anastázia Marošová, 1926.
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ženíchem suovko-dvje promúviť?
Dovolenie vstúpiť dostal až na tretiu prosbu. Stárek ešte
trikrát prosil ženícha: Ccihoden a šlechetní ženíchu, my
tebja prosíme, dovolíš-li nám tanec-dva zatancovat?
Ženích dal po tretej prosbe súhlas. Mládenci tancovali tri
tance. Medzitým im kuchárky napichovali na šabľu koláče,
zákusky a mäso, svadobčania ich zastavovali a častovali
vínom. Naostatok sa mládenci zdvorilo poďakovali a odišli
a veselie pokračovalo ďalej.
Zaznamenania hodný je i výstup, keď hlavná družička
vybíraua do vínka (vyberala, pýtala do vienka). Držala
drevený tanier, na ktorom bol vidličkami pripichnutý
rozmarín a hovorila:
Muziko miuá, červená, bíuá, postoj málučko, nech je
cichúčko, nech já promúvím jedno suovíčko. Suovíčko
jedno-dvje, bude sa to lúbit hoscom lebo né. Páni hosci,
páni prítelé, nemjejte mi za zlé, že já pred vašu dobrotu
predstupujem a vám dvje-tri suovíčka oznamujem. Já
sem sem posuaná od Pána Boha, od svadebního oca, od
svadební materi, od jejích synka muadého ženícha, od
jejích cérky muadéj nevjesty. Keby táto muadá nevjesta
byua vjedzeua, že sa s ňú nejaká zmjena stane, by vám
byua prichystaua slepičku chocholatú, kačičku jarabatú,
husičku pečenú. Ale ona sa o tem dozvjedzeua až v sobotu
odpouedňa. Co í byuo možno, to vám prichystaua. Hned do

Oblečenie vydatej ženy. Katarína Kitnerová, Stupava.
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mjesta bježaua, po cesce zelený vínek viua, biuý šátek šiua,
ledvá sa ona k ternu zhotoviua. A já starší družička, stojím
jako rúžička, já sa z teho veselím, že vám neco predpovím.
Vy muádenci, družbové, predstavte sa predemňa. Já vás
fčil sem predvouávám a vám neco povykuádám. Ten
vínek zelený – oni sú obá červení. Ten vínek zvjadne a ní
dole z huavy spadne. Uvidzíte zajtra, čí to neni pravda. Ty
ženíchu miuý, červený a bíuý, skázaua ťa tvá najmilejší
pozdravit, že ti lásku preje, jako saméj sebje. Lásku na
provázku, mramorové schody, javorový chodníček, na
nem holba vínečka a za groš žemlička. Gdo to zí a vypije,
ten Boha nemine. Co ste si žádali, to ste si dostali, víneček
zelený, šáteček bíuý. A ten dum, co ste v nem, daj Pámbu
zdravjá obom dvom. Ten vínek zelený, nemyslíte, že byu
drahý? Já sem ho po horách a dolách zbíraua, v chrámje
Pána objetovaua. Než sem ho já dostaua, ťažné voze sem
zuámaua, vrané kone strhaua a fčil mi ho naša muadá
nevjesta darovaua, abych sa já s ním na poli kotúlaua.
Ale já sa s ním po poli kotúlat nebudem a ho tebje, starší
družbo darujem. A ty uder na bubeň, pýtaj sa co je hoden:
1 – 7 – 11, 20 – 50, 100, 200... gdo dá víc? Keby dau každý
tolko kolko já, kúpili by si vraného koňa, vozili by sa na
nem do pola, z pola.
Tanier koloval okolo stola, svadobčania naň dávali
peniaze do vienka a družička ďakovala (každému darcovi
zvlášť): Pjekne vám dzekujem místo muadého ženícha
a muadéj nevjesty, aby na tem dost nebyuo!
Po ukončení tohto aktu družička ďakovala ešte raz:
A fčil vám pjekne dzekujem místo muadého ženícha,
muadéj nevjesty, svadebního oca a svadební materi, že ste
sa neráčili ponížit, ale povýšit a její zelený vínek naplnit.
Ked si vy budete vaších synkú ženit, vaše cérky vydávat,
budú sa vám scet odsúžit, a ked sa vám nebudú mocet,
nech sa vám odvdečí sám Pán Búh. Gdo sa na téjto svadbje
nenajedeu, nech donde na moju. Moja svadba bude
v pondzelí, po nekeréj nedzeli. Gdo sce na moju svadbu
ít, mosí si do kapse peceň chleba vzít. Peceň chleba, ﬂašu
vína, bude to aj za hoscina! Muziko, hraj!
Počas večere pred polnocou prišli za nevestou krojované
družičky s mašličkami vyzdobeným rozmarínom v kvetináči
na znak toho, že nevesta je nevinná, čistá panna a spievali:
Chválu tebe čistá panna, chválu ti vzdáváme,
pod vjeneček, pod zelený, chodit prestáváme.
Mládenci aj panny, lúčím sa já s vami,
pod vjeneček, pod zelený, nepujdem víc s vami.
Ked si išla do zahrady, stalas medzi kvety,
prišla k tebe prorokyňa, co nésla tri stavy
– jeden bol panenský, druhý mládenský
a ty si si vyvolila tretí stav manželský.
A ty si si vyvolila hlavu Krista Pána,
by ti stála pri sobáši aj Panna Mária.
Aj Panna Mária sa na teba dívá,
jak ti Ježiš tvúj vjeneček z hlavy odebírá.
Andelé ho vzali do nebeskéj brány,
ten vjeneček, ten zelený od poctivej panny.6
Vzápätí po tomto obrade bolo vybíraní darú (vyberanie,
pýtanie darov). Touto úlohou obyčajne býval poverený
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najveselší a najuvravenejší hosť alebo krstný otec (vo
svadobnom dome nevesty nevestin, vo svadobnom dome
ženícha ženíchov, alebo aj obaja, keď sa svadba konala na
jednom mieste). Dary sa dávali verejne pred všetkými. Ten,
kto dary vyberal, mal v rukách tanier a varechu. Varechou
klepal na tanier a svadobčania po jednom kládli na tanier
peniaze, alebo donášali veci, ktoré mienili novomanželom
venovať. Pri tom zberateľ za každým darom hovoril: V méne
muadého ženícha a muadéj nevjesty vám dzekujem, aby
na tem dost nebyuo! (V niektorých rodinách bolo dokonca
zaužívané, že vyhlásil aj meno darcu a ﬁnančný obnos alebo
vecný dar, ktorý mladým venoval.)
Ďalšia rovnako zaujímavá epizódka sedliackej svadby bol
únos (vyvádzanie) nevesty. Pri svadobnej hostine, keď sa už
novomanželom odovzdali dary a nevesta mala darované
peniaze ve fjertúšku (v zásterke), hlavný družba so šabľou
v ruke klopal na dvere a hovoril: Páni hosci, páni prítelé,
šecka poccivá prítelská stránka, horní, dolní a prespolní!
Fčil já vás prosím v méne Pána Boha, svadebního oca,
svadební matere, muadého ženícha a muadéj nevjesty,
zdovolíte-li mi pres prah prekročit a z vaším ccihodným
ženíchem a nevjestú suovo-dvje promúvit?
Hovoril to trikrát, a až po tretie mu dovolili. Pristúpil
k ženíchovi a toho prosil: Ccihodný muádenče, jakožto
muadý ženíchu, já ťa prosím po prvé (po druhé, po trecí),
zdovolíš-li mi s tvú nevjestú tance dva-tri zatancovat?
Po tretíkrát mu ženích dovolil. Nevesta držala v zásterke
darované peniaze, preskočila cez stôl a šla s družbom
tancovať. Držali sa ako pri inom tanci, len družba pravú
a nevesta ľavú ruku mali napnutú a držali sa len za prsty.
Robili kroky dopredu a dozadu. Hralo sa a spievalo: Straciua
sem partu, aj zelený vjenec, našeu mi ho družba (alebo:
gdože mi ho našeu), ten švárný muádenec. Ostatní
svadobčania si nevestu od družbu vypožičiavali. Tancovalo
sa asi trikrát. Potom družba uchopil zahodenú šabľu
a s nevestou z izby utiekol. Ženích preskočil stôl a bežal za
nimi. Nevestu mu uchmatol a spolu s ňou, opäť cez stôl, sa
vrátili na svoje miesto.
Po vyčerpaní všetkých zaužívaných zvyklostí a obyčají sa
hostia sýtili a častovali až do rána, pričom ich spev a tanec
bol popretkávaný aj rôznymi hrami, ako napr. metlový,
stoličkový a hubičkový tanec a iné, stvárali sa všakovaké
huncútstva a vylomeniny.
Ráno, pokiaľ šla mladá nevesta bývať do rodičovského
domu ženícha, čiže za nevjestu, prevážali sa tódany, čo bolo
odprevádzanie nevesty aj s jej výbavou do nového domova.
Rodičom sa ešte raz poďakovala za výchovu a starostlivosť
a v novom domove prosila manželových rodičov, aby ju
prijali za svoju. Pri prevážaní tódanov bývalo veľmi veselo,
robili sa žarty, povyberali sa aj zákolníky (poistky vozových
kolies) a len obozretnosťou niektorých svadobčanov
nedochádzalo k nepríjemným úrazom. Tento celý „sprievod“
zo svadobného domu nevesty sa viezol na vozoch, do ktorých

boli zapriahnuté kone alebo voly.
V dome ženíchových rodičov sa vykonal aj obrad
začepčení nevjesty (čepčenie). Počas spevu príležitostnej
piesne ženy sňali neveste z hlavy veniec a uviazali jej ručník
(šatku). Výraz čepčenie má tu už len archaický význam,
lebo vydaté ženy už začiatkom 20. storočia mali na hlavách
zavitú šatku (voľakedy nosili čepiec.) V tomto dome sa často
v zábave pokračovalo tak, že niektorí hostia zo svadby
odchádzali až v podvečerných hodinách, pokiaľ ich však
nebolo treba poodvážať.
Po svadbe sa svadobčanom domov roznášala svadební
výsužka (svadobná výslužka): koláče, zákusky a fľaša vína.
V niektorých rodinách bolo zaužívané, že výslužku si hostia
odnášali už pri odchode zo svadobnej hostiny.
V mnohých rodinách bývalo pekným zvykom, že sa
jej najbližší členovia a príbuzní zišli ešte aj na druhý deň
po svadbe k prítelskému objedu (na priateľský obed),
neskôr nazývaný dozvuky. Niektoré z opísaných zvykov na
sedláckéj svadbe boli aj na svadbách panských.
A teraz, celkom na koniec tohto príspevku si Vám, milí
čitatelia, dovoľujem položiť otázku: Nemali ste pocit clivoty
po jeho prečítaní? Ja som ho totiž mala už počas písania.
Tradícia – súhrn obyčají a pravidiel zdedený a zachovávaný
generáciami – ako hovorí slovník cudzích slov. Je síce
potešiteľné, že niektoré obyčaje, ktoré nám odovzdali naši
prarodičia zachovávame, ale zamyslime sa, koľko z nich
ešte ostalo. Musíme priznať, že je ich veľmi málo. Možno by
chcel niekto namietať: načo sú nám tradície, veď je už iná
doba a „po staru se žít nedá“ (známe to heslo z predošlej
doby). Ale veď život nie je len o peniazoch, o bohatstve.
Každý z nás by si mal byť vedomý toho, že tu nie sme len
preto, aby sme mali, ale aby sme boli. Aby sme boli v prvom
rade ľuďmi, a to ľuďmi ľudskými. Človek si pyšne hovorí,
že je korunou tvorstva, a pritom mnohokrát koná tak
nerozumne! Mali by sme sa zamyslieť a pribrzdiť neľútostný
boj s časom a mamonu odsunúť aspoň trochu do úzadia, aby
v nás nezostali len nostalgické spomienky na časy, keď mal
človek k človeku predsa len blíž. Prvým krokom by mohol
byť aj návrat k pekným tradíciám, čo by, aspoň si myslím,
bolo pekné a šľachetné. Možno nám raz za to budú povďačné
aj naše detné deti. Možno...

Poznámky
1

Začiatkom 40. rokov 20. storočia.

2

Za informáciu ďakujem Ing. Viliamovi Ivicovi.

3

Za informáciu ďakujem Ing. Viliamovi Ivicovi.

4

Spracované zo spomienok Márie Hrabovskej, Márie Sokolovej,
Jozefa Sokola a autorky článku.

5

Krištoffy, J.: Pamätná kniha obce Stupava 1932 – 1942, s. 424 –
430. Archív MÚ Stupava.

6

Za informáciu ďakujem p. Eve Záreckej.
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NÁMESTIE
SLOVENSKÉHO POVSTANIA
Milan Greguš
Priestranstvo v miestach dnešného Námestia Slovenského povstania bolo začiatkom 20. storočia len pasienkom
a zhromaždiskom dobytka. V ére Rakúsko-Uhorska tu prebiehali voľby kandidátov stupavského volebného okresu,
nekonali sa tu však trhy a jarmoky, ktoré podmieňovali vznik verejných priestranstiev – skutočných námestí s čulým
spoločenským ruchom. Charakter námestia získal tento priestor až v druhej polovici 20. storočia. Dopomohla tomu nielen
rozširujúca sa zástavba mesta, ale najmä výstavba hostinca koncom 20. rokov 20. storočia.

Severne od Stupavy sa nachádza ložisko bahenných
železných rúd, ktoré zohrávalo kľúčovú úlohu pri osídľovaní
širšieho okolia dnešného mesta už od železnej doby.
Archeológovia tu našli slovanské žiarové pohrebisko, stopy
po hutníckej činnosti, nálezy zo staršej a mladšej rímskej
doby, obdobia laténskej a lengyelskej kultúry.1 Ložisko sa
využívalo ešte aj v novoveku, hlinu pre svoje výrobky tu
ťažili aj stupavskí džbankári.
Severný koniec Stupavy nebol v minulosti zastavaný.
Rozdeľovala sa tu hlavná cesta prechádzajúca Stupavou,
jedna viedla do Malaciek, druhá do Zohora a Hochštetna

(dnes Vysoká pri Morave). Na križovatke ciest stála viac
ako dve storočia socha sv. Vendelína. Krížne cesty boli
oddávna v ľudových predstavách miestami najsilnejšieho
pôsobenia nadprirodzených síl. Stretávali a zjavovali sa tu
nielen bosorky, víly, ale aj duše zomrelých. Podľa ľudových
povier mohli negatívne či pozitívne zasiahnuť do osudu
človeka. Ľudia na krížnych cestách zbierali liečivé bylinky
a vykonávali rôzne zaklínacie úkony a zvyky. Pohanské
predstavy pretrvali hlboko do kresťanských čias, keď sa
na krížnych cestách stavali kríže, božie muky a kaplnky.
Po osadení kríža či vystavaní kaplnky bolo zvykom zasadiť
v ich blízkosti stromy, ktoré potom
poskytovali pocestným ochranu
pred páliacim slnkom či dažďom.
Cestovanie bolo v minulosti
náročné a často aj nebezpečné. Okrem
nepohodlia boli cestujúci vystavení
rozmarom počasia, v dobrom stave
museli udržiavať nielen dopravný
prostriedok, ale aj ťažné zvieratá.
Dôležitá bola dobrá znalosť ciest,
ich bezpečnosť a orientácia v teréne.
Cestujúci na križovatkách ciest pri
kaplnkách a krížoch vzdávali vďaku
a prosili o ďalšiu Božiu ochranu na
ceste.

Severný koniec Stupavy na mape z roku 1842
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Pažiť a Pasienok
Na rovine medzi dnešnými
ulicami Ferdiša Kostku, Malackou
a Kalinčiakovou sa rozprestierala
Pažica (Pažiť), ktorá slúžila ako
stupavský urbársky pasienok pre
husi. Tvorila ju veľká urbárska
lúka s príznačnými kopami sena.
Stupavskí gazdovia si dovážali
kvalitné seno z Hajpróda (záplavové
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lúky v blízkosti rieky Morava) a uskladňovali ho vo
svojich stodolách. Po zaplnení stodoly skladovali seno
(väčšinou menej kvalitné) voľne na Pažiti. Lúka bola posiata
kopami sena a každá z nich mala svojho majiteľa. Občas sa
síce vyskytli drobné krádeže, tie však výrazne nenarúšali
zvykový poriadok.
Na Pažiti sa v 19. a začiatkom 20. storočia odohrávali
aj okresné voľby. V júni 1849 tu krátky čas táboril oddiel
slovenských dobrovoľníkov, ktorých tu navštívil aj Ľudovít
Štúr a Michal Miloslav Hodža.
Do roku 1926 bol severný koniec Stupavy takmer
nezastavaný. Na dnešnej Ulici Ferdiša Kostku stálo len
niekoľko domov. Intenzívnejšia zástavba začínala až po roku
1926 na ľavej strane cesty (smerom do Zohora). Na dnešnej
Kalinčiakovej ulici stálo dlhý čas osamotene len päť nových
domov, medzi Stupavčanmi sa preto ujalo pomenovanie tejto
časti Stupavy Pjecidomky alebo jeho skomolená nemecká
verzia Finfhaus. Prvý dom stojí na rohu ulíc Ferdiša Kostku
a Kalinčiankovej, patril rodine Sedlákovcov (dnes č. 24),
druhý Škrovanovcov (č. 22), tretí Balogovcov (č. 20), štvrtý
Bobákovcov (č. 18) a posledný piaty patril rodine Menzlovcov
(č. 16).
Výstavba rodinných domov na Pažiti začala až po roku
1928, keď obecné zastupiteľstvo požiadalo spoločnosť
urbárnikov o jej rozparcelovanie a predaj pozemkov. Obec
v žiadosti uviedla, že nemá iné stavebné pozemky.2 Urbárnici
žiadosti vyhoveli a v nasledujúcom roku tu už vyrastali prvé
domy.3 Stavebníkmi boli prevažne robotníci zo Stupavskej
cementárne a železničiari, domy mali len kuchyňu a väčšiu

izbu, ku každému patrila malá záhradka. Veľkosť pozemkov
a domov odrážala ﬁnančné pomery nových obyvateľov tejto
časti Stupavy.
Na pasienkoch vznikali postupne nové cesty, v roku
1931 na základe najnižšej ponuky poverila obec Jána Štoru
a Františka Drahoša, aby nákladom 4 980 korún vybudovali
ulice na Pažiti.4 Ulice boli v marci 1931 splanírované, na ich
vyštrkovanie schválila obec priviezť 150 kubíkov štrku.5 Nová
štvrť sa rozrastala, v rámci elektriﬁkácie Stupavy požiadali
obyvatelia v roku 1931 Západoslovenské elektrárne o jej
osvetlenie.6 Stohy sena na Pažiti hrozili v letných mesiacoch
požiarmi, preto tu zriadili betónové nádrže na vodu a obec
dbala na ich funkčnosť.7 Pažiť pre jej piesčité podložie
využívali Stupavčania aj ako zdroj stavebného materiálu.
Stačilo jednoducho prísť a nakopať si potrebné množstvo
piesku. Preto bol priestor posiaty mnohými plytkými
jamami.
Severozápadne od Pažite pokračoval Spasinek, Pasínek
(pasienok). Hranicou medzi Pasienkom a Pažiťou je dnešná
Kalinčiakova ulica. V tomto mieste sa terén prudko zvažuje,
pasienková lúka sa rozprestiera o niekoľko metrov nižšie
ako Pažiť. Preto sa na Pasienku tvorili mokriny, dobytok
tu nachádzal šťavnatú trávu. Ťažila sa tu aj kvalitná hlina.
Vyrábali sa z nej nepálené tehly, na svoje výrobky ju
používal aj miestny keramikár Ferdiš Kostka. Pasienok sa
končil úzkym potokom, za ktorým boli polia. V minulosti tu
nerástli takmer žiadne stromy, z Pažite sa dalo dovidieť až do
neďalekej dediny Láb.

Dnešné námestie Slovenského povstania, okolo roku 1950
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Námestie Slovenského povstania
Námestie v minulosti nemalo názov. V roku 1932 navrhol
stupavský Okrášľovací spolok názvy nových ulíc v tejto časti
Stupavy. Priestranstvo pred Kalivodovým hostincom navrhli
nazvať Rimanské námestie8 podľa blízkej rímskej stanice,
ktorej zvyšky sa nachádzajú na vyvýšenine východne od
námestia. Názov mal opodstatnenie, vychádzal z historických
súvislostí a navyše upozorňoval na významné archeologické
nálezisko. Stupavčania ho však neprijali, nemal pre nich
oporu v tradícii. Už v roku 1936 bol navrhnutý nový názov
– Vrchné námestie.9 Neujal sa však ani ten, v roku 1960
uvádza kronikár, že námestie nemá meno.10 Po roku 1960
sa námestie volalo Nádražie ČSAD, svoju konečnú zastávku
a parkovisko tu mali autobusy na trase Bratislava – Stupava.
Pravdepodobne koncom 70. rokov 20. storočia získalo
námestie nový názov – Námestie Slovenského povstania,
ktorý sa vzťahoval na prítomnosť povstaleckého oddielu,
táboriaceho na Pažiti v roku 1849. Často sa však, dokonca
aj v úradnom styku, používa nesprávny názov Námestie
Slovenského národného povstania. V súčasnosti je
námestie bez akéhokoľvek označenia v teréne. Peripetiám
s názvami tohto námestia sa možno dalo vyhnúť prijatím
najvhodnejšieho pomenovania Námestie sv. Vendelína.
Aj pomenovania priľahlých ulíc sa v 20. storočí menili.
Dnešnú Ulicu Ferdiša Kostku mnohí Stupavčania doteraz
nazývajú ako v minulosti – Hochštetská, prípadne Hoštecká
cesta. Vedie totiž do obce Vysoká pri Morave, v minulosti
nazývanej Hochštetno. Skomolený názov korení v nemčine,
obec ležala pri starobylom riečnom brode Moravy (die
Stätte – miesto, hoch – vysoko, vysoký, čiže vyvýšené
miesto). V návrhu Okrášľovacieho spolku z roku 193211 je
zaznamenané, že ulicu medzi Pastierňou a Kalivodovým
hostincom mali nazvať Pažitná ulica (dnes Ulica SNP). Ulicu
za hostincom M. Kalivodu navrhovali pomenovať Stohová

(dnes Pažitná ulica). V tom čase táto cesta prechádzala
širokou lúkou – Pažiťou, kde sa každoročne sušili stohy
sena. Cesta, kde v tom čase stál dom Františka Piačeka,
dostala názov Barborská ulica (dnes Družstevná) a viedla
ku Kaplnke sv. Barbory. Úzka ulička vedúca z dnešnej Ulice
Ferdiša Kostku na Bitúnkovú sa mala volať Kostková. Išlo
o vyústenie dnešnej Bitúnkovej ulice smerom na Ulicu
Ferdiša Kostku, kde stál dom Františka Kostku. Dnes sa táto
ulica volá v celej dĺžke Bitúnková.
Názvy sa zrejme neujali, preto zastupiteľstvo obce v roku
1936 opäť riešilo pomenovanie týchto ulíc.12 V minulosti
navrhovanú Stohovú ulicu sa rozhodli premenovať na
Urbársku (dnes Pažitná ulica), Kostkovú na Jatkovú. Po nej
sa totiž hnal dobytok na jatku – bitúnok, ktorý sa nachádzal
v údolí Bitúnkovej ulice pri potoku. Vedľajšia úzka ulička
spájajúca ulice Bitúnkovú a Ferdiša Kostku nemala meno,
Stupavčania ju volali jednoducho Hurbanovou, pretože
v nej býval poľný hájnik (hotar) Pavol Hurban (1899 – 1976).
Zároveň bolo navrhnuté vysadiť obe ulice pred hostincom
(dnešná Malacká a Ferdiša Kostku) jedným radom gaštanov.
Zaujímavá je aj zmienka, že v priestore za hostincom Michala
Kalivodu obec plánovala zriadiť trhovisko pre dobytok.
S týmto zámerom súhlasili aj vlastníci pozemku – stupavskí
urbárnici.13 Zriadenie nového trhoviska pre dobytok bolo
nepochybne naliehavou otázkou. Na tento účel slúžilo
námestie pred kostolom uprostred obce. Z hygienických,
estetických a priestorových dôvodov sa predstavitelia obce
snažili presunúť predaj dobytka na okraj obce. Zámer sa však
nepodarilo zrealizovať, trhovníkom viac vyhovoval tradičný
priestor pred kostolom.

Kaplnka sv. Vendelína
V strede námestia stojí kaplnka zasvätená svätému
Vendelínovi. Traduje sa, že sv. Vendelín bol škótskym
kráľovským synom a žil na prelome
6. a 7. storočia. Vzdal sa nárokov na
panovnícky trón, opustil svoju vlasť,
vykonal cestu do Ríma a neskôr sa
usadil v blízkosti nemeckého mesta
Trier (Trevír). Tu žil ako pustovník,
prostriedky na živobytie získaval
ako pastier dobytka u miestneho
šľachtica. Táto v legendách často
zdôrazňovaná potupná práca bola
prijatím pokory kráľovského syna.
Šľachtic si Vendelína pre jeho
skromnosť a pracovitosť obľúbil
a dal mu vystavať pustovňu.
V nej sa časom sformovala
komunita rehoľníkov, ktorí prijali
benediktínske regule. Vendelína
neskôr povolali mnísi z neďalekého
kláštora Tholey a zvolili ho za svojho
opáta. Chudobný pastier dobytka sa
Dnešné námestie Slovenského povstania okolo roku 1950. V pozadí kravy vracajúce sa z paše.
spolurehoľníkom až na smrteľnej
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obchodným artiklom na rakúskych trhoch. Aj naši predkovia
boli existenčne silne viazaní na domáce zvieratá. Dobrý
zdravotný stav zvierat ovplyvňoval prosperitu hospodárstva
rodiny. Kult sv. Vendelína sa presadil na západnom Slovensku
zásluhou prichádzajúcich priekupníkov s dobytkom. Prispeli
k tomu aj poľnohospodárski robotníci zo Záhoria, ktorí
sezónne pracovali v Rakúsku.
V minulosti bola plastika sv. Vendelína v centre veľkého
a prázdneho priestranstva severne od obce. Scenéria okolo
nej bola v symboloch priam dokonalá, naši predkovia
nevybrali toto miesto náhodne. Neďaleko sochy sv. Vendelína
sa nachádzala pastierňa, odľahlé miesto mimo dediny, ktoré
symbolizovalo odlúčenie od sveta. Blízky kopec (východne
od plastiky) pripomínal vyvýšené miesto, kde sv. Vendelín
rád rozjímal a kde bol napokon aj pochovaný. Široké
pasienky plné pasúceho sa dobytka okolo plastiky dopĺňali
obraz, v ktorom naši predkovia spoznávali a uchovávali
spomienku na život obľúbeného svätca.

Kaplnka sv. Vendelína po renovácii. Foto: Milan Greguš, 2008.

posteli priznal, že pochádza zo škótskej kráľovskej rodiny.
Podľa legendy našli na druhý deň po pohrebe ostatky
pochovaného Vendelína vedľa jeho hrobu. Tento zázrak
bol znamením, že si nebohý želá iné miesto posledného
odpočinku. Jeho výber prenechali Božej prozreteľnosti.
Káru s ostatkami Vendelína zapriahli do volského záprahu
a miesto zastavenia záprahu malo určiť jeho nový hrob.
Záprah sa zastavil až na kopci, kde sa Vendelín s obľubou
modlieval. Nad údajným hrobom sv. Vendelína postavili v 14.
storočí baziliku a v jej blízkosti vyrástlo mesto Sankt Wendel,
ktoré sa dnes nachádza v spolkovej republike Sársko.
Život a pôsobenie sv. Vendelína je viac legendou
než historickým faktom, ale svätec sa stal mimoriadne
obľúbeným a uctievaným. Bol patrónom sedliakov
a pastierov, ochrancom dobytka a polí. Zobrazovaný býva ako
mních, pastier, prípadne pútnik. Jeho atribútmi sú symboly
typické pre pastiera a pútnika: pastierska palica a klobúk so
širokou strieškou, plášť, ruženec či kapsa. Zriedkavejšími
atribútmi sú kyjak, lopata a kniha. V ikonograﬁi zobrazuje
motív zrieknutia sa príslušnosti ku kráľovskej rodine koruna
ležiaca pri nohách svätca. Pri jeho postave je často pustovňa
a pasúci sa dobytok, prípadne sediace zviera (krava, ovca
a pod.). Sviatok sv. Vendelína je 20. septembra, koncom
pastevného obdobia.14 Kult sv. Vendelína je prirodzene
rozšírený najmä v nemecky hovoriacich krajinách. V 17.
– 18. storočí sa vo väčšej miere rozšíril aj na územie
dnešného západného Slovenska, kde mal svoju majetkovú
doménu šľachtický rod Pálffyovcov. Rožný statok chovaný
v tunajších panstvách a veľkostatkoch bol najčastejším

Baroková socha sv. Vendelína stála v minulosti zrejme
voľne na podstavci. Koncom 19. storočia k nej bola
postavená kaplnka15 ohradená kovaným plotom s bránkou.
V 70. rokoch 20. storočia bol okolo kaplnky vysadený
brezový parčík lemovaný živým plotom. Typická úprava
okolia sakrálnych pamiatok z čias socializmu svoj zámer
splnila, kaplnku ukryla v zeleni a nepriamo ju tak vystavila
vandalizmu.
V posledných desaťročiach bola kaplnka prázdna,
poškodenú sochu sv. Vendelína umiestnili do depozitu

Kríž so sv. Rozáliou z roku 1811. Foto: Milan Greguš, 2008.
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farského úradu v Stupave. Kaplnku v jarných mesiacoch
roku 2008 neodborne upravili použitím nevhodného
materiálu. Na vonkajšiu a vnútornú stenu vrátane oltára
boli nalepené polystyrénové tabule, ich povrch prekryli
sklotextilovou sieťkou a stavebným lepidlom a na to naniesli
bielu fasádnu zmes. Opravený bol aj kovaný plot lemujúci
kaplnku. Kaplnka je v spodných častiach zavlhnutá,
nepriedušný materiál zabráni prirodzenému odparovaniu
vlhkosti a spôsobí rozklad tehlového muriva kaplnky.
Pôvodnú kamennú barokovú sochu sv. Vendelína nahradila
nová drevená plastika umiestnená v kaplnke. Slávnostná
posviacka kaplnky sa konala 5. októbra 2008.16
Obnova zdevastovanej kaplnky bola nevyhnutná, preto
treba zámer iniciátorov oceniť, avšak samotná realizácia
úprav vonkajšej fasády a vnútorných stien je aj z estetického
hľadiska smutným príkladom neodbornej obnovy kultúrnej
pamiatky v Stupave.

Osudy sakrálnych pamiatok
V roku 1952 rozhodli zástupcovia mesta, že v strede
námestia postavia novú budovu – obchod s potravinami.
Novostavbe však mala ustúpiť Kaplnka sv. Vendelína,
nepomohli ani protesty veriacich Stupavčanov. Zbúraním
poverili miestneho murára Juraja Ščasného, zvaného Geór.
Asanácia sa však nekonala. V noci pred stanovenou asanáciou
67-ročný Juraj Ščasný zomrel na zlyhanie srdca. Stupavčania
v tom videli Boží zásah a už sa nenašiel nikto, kto by sa na
túto prácu podujal. Nového obchodu sa Stupavčania dočkali
takmer o dvadsať rokov neskôr, za obeť mu padla starobylá
budova pastierne.

Na dvore obecnej pastierne, vpravo mäsiar Alexander Jelínek
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Pred Kaplnkou sv. Vendelína stál kamenný kríž z roku
1811, renovovaný v roku 1864. Bol ohradený nízkym
kovaným plotom, ktorý okrem estetickej funkcie chránil
kríž pred obtieraním dobytka. Koncom 50. rokov bol
premiestnený na Námestie Svätej Trojice a osadený pri
severnej strane Kostola sv. Štefana. Premiestnením poverili
miestneho hrobára a zvonára Štefana Sagalinca (1908 –
1962). V deň určený na túto prácu, sa pri kríži odohrala milá
a zaujímavá epizódka. Sagalinec zo strachu, aby nepochodil
ako Juraj Ščasný, si pred krížom zložil čiapku, prežehnal sa
a skrúšene sa Ukrižovanému prihovoril: Pane Ježiši Kriste,
mi ťa mosíme otáto evakovat. Nemjej nám to za zlé! Ale,
našli sme ti pjekné místo, tam sa ti bude isce lúbit.
Kríž sa na svoje pôvodné miesto nevrátil ani po
revitalizácii Námestia Svätej Trojice. Tvorí ho hranolový
podstavec s nápisovou platňou a textom: CrVX / saLVatorI
/ DoMIno / IesV ChrIsto / pIo Voto / reXVreXIt / I.P. T.B./17
(Kríž Spasiteľa Ježiša Krista v zbožnej úcte postavili: I. P.
a T. B.) Chronogram potvrdzuje vročenie kríža do roku 1811.
Iniciály za textom označujú zrejme mená donátorov, ale
zatiaľ sa ich nepodarilo identiﬁkovať. Z podstavca vyrastá
kríž, v jeho päte je postava sv. Rozálie, ochrankyne proti
morou stvárnenej ležiac na kope kamenia.
Kríž so sv. Rozáliou je možno pamiatkou na vojenské
ťaženia v rokoch 1805 – 1809, ktoré bezprostredne
ohrozovali aj Stupavu. Po bitke pri Slavkove v roku 1805
ustupovali cez Stupavu porazené rakúske pluky s ranenými
a za nimi nasledovali francúzske oddiely. Napriek podpísaniu
Bratislavského mieru nepokojná situácia pretrvávala
a vyvrcholila v roku 1809, keď sa v máji tohto roku Francúzi

história
zmocnili Viedne. Z ohrozeného mesta a blízkeho okolia
obyvateľstvo utekalo a viaceré rodiny našli útočisko aj
v Stupave.
Koncom júna začali francúzske vojská dobýjať Bratislavu
a opakovane ju bombardovali. Rovnako aj Bratislavčania
hľadali záchranu útekom do vzdialenejších obcí. Rozhodujúca
bitka sa začala 4. júla 1809 pri Wagrame na Moravskom
poli, len 40 km vzdušnou čiarou od Stupavy. Niektoré časti
porazenej armády ustupovali cez Marchegg a Stupavu
k Bratislave. O dva týždne neskôr sa predné hliadky Francúzov
nečakane objavili v Stupave a v prestrelkách padlo niekoľko
vojakov. Následne francúzski vojaci vyhodili do povetria
hrady Pajštún a Devín. Prechádzanie znepriatelených
vojenských oddielov a ich prípadné strety ohrozovali
životy Stupavčanov. Nie nadarmo sa obávali rabovačiek
a násilností, ale aj odvekých sprievodcov armád – infekčných
chorôb. Po ustálení pomerov preto postavili spomínaný kríž
so sv. Rozáliou, ochrankyňou proti moru a cholere. Kríž teda
pravdepodobne vyjadruje vďaku zbožných Stupavčanov
za Božiu ochranu a pomoc po prečkaných útrapách. Cennú
klasicistickú pamiatku zo začiatku 19. storočia v mesiacoch
máj až júl 2008 odborne zreštauroval Mgr. art. Peter Sojka.
Náklady vo výške 90 000 Sk ﬁnancoval farský úrad
v Stupave.
Severne od Námestia Slovenského povstania sa
nachádzajú ďalšie sakrálne pamiatky: v spojnici ulíc
Družstevná a Ferdiša Kostku stojí Kaplnka Svätého kríža
z roku 1890 a v pokračovaní Ulice Ferdiša Kostku smerom
do Vysokej pri Morave stojí Kaplnka sv. Barbory. Na cestách
za Stupavou sa nachádza viacero krížov.

Obecná pastiereň
Vpravo od hostinca medzi terajšou Ulicou Slovenského
národného povstania a Malackou ulicou stála murovaná
prízemná budova – obecná pastýrňa (pastiereň). Tvorila
ju budova obdĺžnikového pôdorysu dlhšou stranou
rovnobežne orientovaná s Malackou ulicou. Vo východnom
štíte bola v plytkej nike umiestnená asi 50 cm vysoká soška
sv. Vendelína. Plastiku tvorila postava pastiera v klobúku
s palicou v ruke a ovečkou pri nohách. Zo západnej strany
priliehala k murovanej pastierni maštaľ pre obecných
býkov s výbehom ohraničeným drevenými šrankami.
Obytná časť bola rozdelená na tri rovnaké byty. Vchádzalo
sa z južnej strany do kuchyne, ku ktorej patrila aj komora,
ďalej nasledovala veľká izba s oknom do Malackej ulice. Byty
mali pevné dlážky, kuchyne boli vyložené tehlami, izby mali
drevenú dlážku. K budove patril veľký dvor, ktorý siahal
až po dnešnú Ulicu SNP. Vo dvore bola okrem studne aj
veľká stodola a konský gápeľ, ktorý remeňovým prevodom
poháňal sečkáreň umiestnenú v stodole.
Podľa údaja z roku 1840 žilo v pastierni 17 ľudí.18 Z prvej
polovice 20. storočia poznáme rodiny obecných pastierov
aj po mene. V byte bližšie k soche sv. Vendelína bývali
Čermákovci, v strede Brezovskí a za nimi Fejtlovci. Spolu
to bolo až 20 ľudí: Čermákovci a Fejtlovci mali po tri deti,

Motorový kolotoč pred hostincom Michala Kalivodu

Brezovskí mali osem detí. Úlohou obecných pastierov bolo
zhromaždiť dobytok a odviesť ho na pašu, kde sa pásol pod
ich dozorom. Potom dobytok priviedli späť k jeho majiteľom.
Prácu mali rozdelenú: Čermák pásol junčovinu (telce),
Brezovský svine a neskôr kozy, Fejtl len kozy. V pastierni
sa chovali aj obecné býky, ich chov v domácnostiach nebol
rentabilný. Stupavčania preto spoločne zakupovali a chovali
obecných býkov, ku ktorým v pastierni pripúšťali svoje
kravy. Chov býkov mal na starosti miestny pastier Fejtl.
Predstavu o počte domácich zvierat nám poskytuje aj
štatistická správa z roku 1933. Vtedy bolo v Stupave 464
kusov hovädzieho dobytka, 318 koní, 556 ošípaných, 251
kôz a dve ovce.19
Pastieri začínali prácu o šiestej hodine ráno, keď
trúbením oznamovali svoju prítomnosť na Hlavnej ulici.
Melódia trúbky pripomínala svojou intonáciou slová:
Pani Mary Šenkerová. To už mali domáci podojené kravy
a dobytok určený na pašu vypustili na Hlavnú ulicu. Pastieri
za pomoci psov zoradili na ceste dobytok. Prvé išli kravy,
za nimi nasledovala junčovina a nakoniec kozy. Takto
zoradené zvieratá hnali po Hlavnej ulici, zastavili sa pred
Pollitzerovým hostincom (neskôr patril Jozefovi Vlasákovi),
ktorý sa nachádzal na križovatke Novej a Hlavnej ulice. Tu
sa zvieratá rozdelili, kravy a kozy hnali do dnešnej Rímskej
ulice, junčovinu smerom na Pažiť. O piatej hodine poobede
začali pastieri zháňať dobytok z paše a priviedli ho na rovinu
okolo sochy sv. Vendelína. Staršie kravy poslušne dokráčali
k domom svojich majiteľov. Mladšiu junčovinu domov
sprevádzali pastieri. Približne o šiestej hodine večer boli
všetky zvieratá z paše naspäť v maštaliach.
Pastieri a ich rodiny patrili medzi chudobných
Stupavčanov, za ubytovanie síce neplatili, od obce však
peňažný príjem nemali. Za pasenie im Stupavčania podľa
dohody platili ročne jeden peceň chleba za jeden kus
dobytka. Počas roka dostávali od Stupavčanov po žatve
dohodnutú čiastku obilia, prípadne peniaze. Pastieri aj
s rodinnými príslušníkmi chodili na Štedrý večer po Hlavnej
ulici, zašli aj do ďalších ulíc, kde bývali gazdovia a pred ich
domami sa ohlasovali zvukom trúbky. Do noše, ktorú niesla
manželka pastiera, im gazdiné za odmenu dávali koláče,
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Z námestia severovýchodným smerom vedie pomerne
úzka cesta k novému cintorínu a rímskej stanici. V minulosti
taktiež nemala meno, Stupavčania ju však ľudovo nazývali
Svinská ulička. Názov vypovedá, že tadiaľ vyháňali ošípané
na pašu. Dnes sa volá Rímska ulica a vedie k významnej
archeologickej lokalite – rímskej vojenskej stanici.

Hostinec Michala Kalivodu

Michal Kalivoda (1882 – 1935)

mäso, prípadne iné potraviny. V susednom Máste bol iný
zvyk. Obecný pastier navštevoval gazdov na Martina, teda
11. novembra. Priniesol dubovú ratolesť, zvanú Marcin,
ktorú si gazdovia uložili do maštale. Pastier zároveň dostal
od gazdov odmenu za dobré pasenie.
Z matriky zomrelých stupavskej farnosti a spomienok
pamätníkov sa čiastočne podarilo zostaviť prehľad
stupavských obecných pastierov. V matrikách sa uvádzali
títo obecní pastieri (községi pásztor, pastor comunitatis):
Martin Martinkovič (1832 – 1908), pôvodom z Veľkých Levár
a Andrej Štora (1810 – 1909), ktorý sa dožil 99 rokov. Jeho
nasledovníci sa nedožili takého vysokého veku, Jozef Jajcay
(1859 – 1909) zahynul tragicky – usmrtil ho obecný býk
a Ján Lener (1859 – 1908) si siahol na život, obesil sa. Ďalej
sú tu uvedení pomocní pastieri: Martin Onger, Jozef Ochaba,
Štefan Jankovič, Gabriel Kostka, Gašpar Brezovský (1886
– 1927) a Jozef Bílený (1848 – 1933), pastier oviec, rodák
z Veľkého Zálužia. V pastierni v roku 1909 zomrela Emília
Ušáková, jej manžel zrejme v pastierni pracoval.
Začiatkom 70. rokov 20. storočia sa pre nespokojnosť
obyvateľov opäť objavovali návrhy na vybudovanie menšieho
obchodného domu na Námestí Slovenského povstania.
Výstavba bola podmienená asanovaním pastierne, ktorá sa
uskutočnila v roku 1974 v rámci akcie Z.20 V roku 1976 bol
dokončený objekt, v ktorom bola umiestnená samoobslužná
predajňa potravín a mäsiarstvo, ktorá patrila Potravinám,
n. p. Senec.21 Začiatkom 90. rokov prestala slúžiť svojmu
účelu a predali ju súkromnému vlastníkovi. Po ďalšej
vlastníckej zmene bola asanovaná aj táto budova. Na jej mieste
vyrástol terajší viacpodlažný obytný dom so suterénnymi
garážami a obchodnými prevádzkami v prízemí.
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Na rušnej križovatke ciest si v 20. rokoch 20. storočia
postavil priestranný dom s manzardkou Michal Kalivoda
(1882 – 1935). Zhodnotil tak peniaze zarobené v ďalekej
Amerike. V prízemí domu zriadil krčmu, ktorú Stupavčania
nazývali podľa majiteľovho priezviska U Kalivodu. Hostinec
slúžil furmanom, ktorí tu často stávali so svojimi povozmi
cestou z okolitých dedín. Najčastejšie sa tu však zastavovali
stupavskí sedliaci cestou z neďalekých rolí.
V hostinci pracovala celá rodina. Po smrti Michala
Kalivodu v roku 1935 viedla hostinec vdova Antónia
Kalivodová (1885 – 1974). Hostinec stál síce na okraji obce,
ale vďaka výhodnej polohe dobre prosperoval. Svedčia
o tom aj najvyššie dane, vyrubené z výčapu nápojov v 30.
a 40. rokoch 20. storočia. Jediné dieťa Kalivodovcov, dcéra
Jozefína sa neskôr vydala za Zohorčana Šebastiána Bertoviča
(1900 – 1976), ktorý hostinec prevzal a ďalej prevádzkoval.
Meno nového majiteľa sa opäť premietlo do jeho názvu,
ktorý pretrval niekoľko desaťročí: U Bertoviča.
Nespevnená, dobytkom udupaná plocha pred hostincom
sa po dažďoch menila na blatisko, čo neprispievalo
k spokojnosti návštevníkov. Stojaca dažďová voda pred
hostincom si v roku 1932 vynútila stavbu dreveného
mostíka.22 O päť rokov neskôr žiadal Šebastián Bertovič
predstaviteľov obce vyštrkovať cestu a priestor pred
hostincom. V žiadosti uvádza, že úpravu cesty robil doteraz
na vlastné náklady. Obec so žiadosťou súhlasila a nariadila
priestranstvo zaviezť čiernym klingerom zo Stupavskej
cementárne.23 Šebastián Bertovič bol poľovníkom
a prenajímal si časť stupavského obecného revíru. Z tohto
obdobia sa zachovala zaujímavá fotograﬁa s ulovenou
trofejou. Podľa nej zastrelil Šebastián Bertovič 15. novembra
1942 v stupavskom chotári orla skalného s hmotnosťou
10,8 kg. Preparovaný úlovok skončil neskôr v múzeu.
Voľné priestranstvo pred hostincom bolo aj stanoviskom
cirkusov, kočovných zabávačov, bábkových divadiel
a iných sezónnych atrakcií. Kolotoč zachytený na dobovej
fotograﬁi mal na pútači pomenovanie Americká motorová
vzduchoplavba. Motorom poháňaný kolotoč putujúci
slovenským vidiekom bol v tom čase malou senzáciou
a zrejme preto zaujal aj fotografa. „Motorom“ väčšiny
kolotočov však bývali deti, ktoré v hornej časti konštrukcie,
ukryté za plachtovými paravánmi otáčali ramená kolotoča.
Po odkrútení vopred dohodnutých kôl mali za odmenu jednu
jazdu zadarmo. Vlastnú spomienku na túto detskú prácu aj
zábavu opísal vo svojej knihe Stupavčan Adolf Lachkovič.24
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Najživšie bývalo na námestí
pred hostincom počas procesií
a hodov. Vpravo od hostinca (dnes
letná terasa hostinca) postavili
počas hodov z hrubých dosiek
tretňu – doskovú podlahu dlhú
približne 8 až 10 metrov. Strechu
pre prípad nepriaznivého počasia
tvorila celtovinová plachta, ktorú
zapožičiavali sedliaci. Prístrešok bol
z bočných strán ozdobený zelenou
hrabovou alebo bukovou haluzinou.
Dnu sa okrem kapely pomestili aj
tancujúce páry. Po zábave sa doskové
dielce rozobrali a uložili vo dvore
Kalivodovej krčmy do ďalšej zábavy.
Tretňu neskôr stavali vo dvore
hostinca, ale časom sa tieto tanečné
pódiá prestali používať. Zábavy
spojené s tancom sa presunuli do
interiérov hostincov, prípadne
tanečných sál. Hostinec bol po roku
1948 znárodnený. Napriek tomu, že
nemal oﬁciálny názov, Stupavčania
ho zo zvyku naďalej nazývali
U Bertoviča.
Po roku 1989 hostinec opäť
zmenil vlastníka a nový majiteľ Jozef Šebastián Bertovič vo svojom hostinci
Kubovič svoj podnik premenoval
na Stupavskú krčmu. Tento názov však nemá žiaden súvis
Autor ďakuje za informácie a poskytnutie historických
s hostincom spomínaným v šlágri Stupavská krčma, ktorého
fotograﬁí Stupavčanom Etele Jarošovej (* 1927),
interpretom bol František Krištof Veselý. Nový dvojslovný
Agneši Brezovskej (* 1936), Márii Hrabovskej (* 1931),
názov hostinca sa neujal, v povedomí Stupavčanov zostáva
Márii Murányiovej (* 1920), Magdaléne Dovičičovej
starší názov U Bertoviča.
(* 1936) a Ing. Viliamovi Ivicovi (* 1930).
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KATOLÍCKA ŠKOLA
V STUPAVE
Anna Špačeková, Milan Greguš
Katolícka škola v Stupave poskytovala vzdelanie tunajším deťom niekoľko storočí. Zlom nastal v druhej polovici
19. storočia, keď sa v Stupave začal spor medzi prívržencami starej katolíckej školy a novej obecnej školy. Súperenie trvalo
tridsať rokov, zvíťazila štátom a obcou podporovaná obecná škola. Katolícka škola napriek svojej dlhej tradícii koncom
19. storočia zanikla, ale nie úplne. Tristoročná cirkevná školská budova s kantorským bytom stojí dodnes.

Počiatky školstva v Stupave
Školstvo má v Stupave veľmi dlhú tradíciu. Pretože časť
obyvateľstva mestečka sa už od raného stredoveku venovala
obchodu, bolo potrebné umožniť im aspoň elementárne
vedomosti. Preto môžeme predpokladať, že pri miestnej fare
vždy existovala v nejakej forme aj škola, kde sa vyučovali
základy čítania, písania a počítania. Školstvo a vyučovanie
detí (najmä na vidieku) patrilo v minulosti výlučne cirkvi. Tá
spolu s ﬁnančnou pomocou cirkevného patróna – zemepána
zabezpečovala deťom základné vzdelanie. Založenie
pavlínskeho kláštora v neďalekej Marianke (1377) určite
napomáhalo zvyšovať vzdelanosť. Zameranie pavlínskej
rehole spočíva najmä vo vzdelávaní a duchovnej správe.
Prvé písomné doklady o stupavskej škole sú až zo 16.
storočia. Reformačné pohyby v katolíckej cirkvi prinášali
nové myšlienkové prúdy do jej učenia. Reformácia katolíckej
cirkvi sa ukázala nevyhnutnou, jej proces však priniesol
rozkol. Obrodné úsilie, napriek všetkým sprievodným
negatívnym javom prinášalo nápravu starých pomerov. O jej
priebehu nám dávajú svedectvá početné cirkevné písomnosti
z tých čias.
V roku 1560 ostrihomský arcibiskup a verný prívrženec
Habsburgovcov Mikuláš Oláh vyzval, aby sa budovali školy na
území Uhorska. Škola pravdepodobne existovala v Stupave
už pred jeho nariadením, prvú písomnú zmienku o školskej
budove obsahuje portálny súpis stupavského panstva z roku
1576. Súpis je však aj svedectvom zdecimovaných pomerov

na panstve, viaceré domy sú uvedené s poznámkou, že sú
prázdne. Stupavu totiž v tom čase postihla morová epidémia.
Aj neskoršie portálne súpisy (1588, 1593, 1598) potvrdzujú
existenciu školy.1
V Pamätnej knihe Stupavy uvádza kronikár nepretržitú
líniu školstva prinajmenšom od bitky pri Moháči (1526).
Ďalšia zmienka o škole v Stupave pochádza z pomoháčskych
čias, keď dnešné južné Slovensko sužovalo turecké ohrozenie.
Traduje sa, že tunajší zemepán dal zriadiť školu miestnemu
kováčovi a milý kováč pridelenú budovu používal ako svoju
dielňu a školu zriadil v prístavku, ktorý dovtedy používal ako
šopu. Do tejto školy chodilo 16 detí, vyučovali sa tu základy
čítania, písania a náboženstva. Zachovalo sa aj meno ďalšieho
učiteľa. Volal sa Juraj Pomagay a za vyučovanie dostával 16
zlatých ročne.2 Mást a Borinka (predtým Pajštún) ako menšie
ﬁliálne obce patrili k Stupave. O ďalších osudoch tejto školy
pramene mlčia. Staré údaje o škole boli pravdepodobne
zničené. Medzičasom totiž Stupava štyrikrát vyhorela,
niekoľkokrát bola vyrabovaná a vyplienená, dvakrát ju
postihla morová epidémia. Kronikár Jozef Krištoffy však
neuvádza prameň, z ktorého čerpal svoje informácie a tak
ich nemožno overiť. Ďalšie písomné zmienky o stupavskej
škole a jej učiteľoch pochádzajú z 18. storočia.

Stupavská škola v 18. storočí
Históriou školstva v Stupave sa ako prvý podrobnejšie
zaoberal miestny kňaz Ignác Gond (1841 – 1910). Vo svojej
rukopisnej práci o dejinách Stupavy3
uvádza v kapitole o školstve (Az
iskola Stomfán) viaceré údaje
čerpané z farského archívu. Podľa
jeho zistení prvý spoľahlivý údaj
o stupavskom učiteľovi sa nachádza
v pamätnej knihe stupavského
Spolku blahoslavenej Panny Márie
Karmelskej, ktorého zakladateľom
bol Matej Uzeróczy,4 miestny farár.
Kniha obsahuje zoznam členov
spolu s dátumom vstupu do tohto
cirkevného spolku. Podľa záznamu
Katolícka škola v Stupave, vľavo byt kantora, vpravo budova školy. Zakreslil: Ing. arch. Ivan Klas.
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v roku 1713 do spolku vstúpil kantor
Ján Vitoszini. V tomto istom roku sa
v knihe vyskytuje aj meno učiteľa
Jána Benacziho, ktorého dcéra
bola tiež členkou spolku. V roku
1752 medzi členmi nachádzame
mená učiteľa Juraja Fibigera a jeho
manželky Kataríny.
Učiteľ na cirkevnej škole
(ludimagister, ludi-rector) okrem
vyučovania musel vedieť aj spievať
a hrať na organe. Popri pedagogickej
práci bolo jeho povinnosťou
sprevádzať bohoslužby spevom
a hrou na organ. Z toho vzniklo aj
hovorové pomenovanie vidieckeho
učiteľa a organistu – kantor (lat.
cantor – spevák), prípadne rechtor
(lat. rector – riaditeľ, učiteľ). Učiteľ
spolu s kňazom a notárom tvorili
trojicu najvzdelanejších ľudí v obci
a tešili sa náležitej úcte.
V roku 1733 sa uskutočnil Kantorský byt. Foto: Imrich Finta, 2008.
súpis príjmov fár a cirkevných škôl
Malackého dištriktu.5 Súpis síce neuvádza meno stupavského
Vizitácia (lat. visitatio – návšteva) je osobná prehliadka
učiteľa, poskytuje však viacero zaujímavých údajov o jeho
a kontrola cirkevnej disciplíny a náboženského života vo
postavení, právach a povinnostiach. Učiteľovi patrí byt
farnosti (prípadne inej cirkevnej ustanovizni) príslušným
v dome stojacom pri kostole, v ktorom je umiestnená škola.
cirkevným predstaviteľom alebo jeho splnomocnencom.
Od panstva a obce dostáva ročne 20 zlatých za vyučovanie,
Základným cieľom vizitácie je zistiť a podať správu o stave
28 zlatých ako organista a šesť vozov dreva na kúrenie.
farnosti, v prípade nedostatkov nariadiť ich nápravu.
Ďalšie príjmy tvoria poplatky za spievanie pri pohreboch,
Vizitácie sa po časovom odstupe opakovali a uzatváral ich
zvonenie a za vybavovanie písomností.
písomný protokol, ktorý obsahoval všetky zistené údaje
Podrobnejšie údaje o škole v Stupave pochádzajú z roku
o navštívenej farnosti. Archivované vizitačné zápisnice sú
1755. V tomto roku vykonal biskup a ostrihomský hlavný
dnes cenným zdrojom informácií.
prepošt Ján Galgóczy kanonickú vizitáciu stupavskej farnosti.
Podľa správy z Galgóczyho vizitácie6 bol učiteľom –
kantorom Michal Tomanik, katolík,
kvaliﬁkovaný učiteľ, muž dobrých
mravov, počestný, zbehlý vo
vykonávaní katolíckej liturgie,
majúci vedomosti na úrovni
potrebnej k vykonávaniu svojho
povolania a tiež znalý cirkevných
piesní. Učí deti k spokojnosti obce.
Bol povinný dvakrát do týždňa,
a to v stredu a sobotu, vyučovať
deti náboženstvo, preskúšavať ich
a hodnotiť. Ďalej na Anjel Pána7
a pri blížiacej sa búrke zvonením dať
znamenie na modlitbu. Z vizitácie
máme aj záznam príjmov učiteľa –
kantora. Tvorili ho malé honoráre pri
príležitosti cirkevných a obecných
sviatkov, z pokladničky kostola,
z pečenia oblátok a, samozrejme,
školné poplatky za deti. Pri ceste do
Marianky mal k dispozícii políčko,
ktoré sa dalo osiať obilím v objeme
1 a ¾ bratislavskej merice.8 Vizitácia,
Budova školy. Foto: Milan Greguš, 2007.

27

história
žiaľ, neuvádza pomocných učiteľov, ktorí zrejme vzhľadom
na počet detí v stupavskej škole pôsobili.
V školách najnižšieho stupňa, akou bola aj farská škola
v Stupave, sa v zmysle nariadenia Márie Terézie Ratio
educationis z roku 1777 učilo zväčša tzv. trivium, čo
predstavovalo čítanie, písanie a počítanie. Okrem toho ešte
aj náboženstvo a spev.
2. októbra 1782 uskutočnil v Stupave ďalšiu kanonickú
vizitáciu (prostredníctvom svojich zástupcov) ostrihomský
arcibiskup Jozef Batthányi. V zázname z tejto vizitácie sa
spomína vtedajší učiteľ – kantor Martin Huboczky. V zápise
sa uvádza, že je 41-ročný, slobodný, katolík, absolvent štyroch
tried latinčiny. Hovorí po slovensky a nemecky, je zbehlý
v katolíckej liturgii a má vzdelanie potrebné na vykonávanie
svojho povolania.9 Batthányiho vizitácia stanovuje pravidlo,
že učiteľa – kantora prijíma farár so súhlasom panstva
a s vedomím obce Stupava.
V tom čase mal riadny učiteľ okrem ﬁnančnej odmeny
aj dve parcely polí. Jednu pri ceste do Marianky a druhú od
panstva na Kopcoch (na Kopcách), okrem toho lúku na šesť
koscov v Kukle.10 Podľa vizitácie jeho celkový príjem činil
213 zlatých a 93 denárov, od obce Mást dostával 47 zlatých
a 74 denárov, od obce Borinka 43 zlatých a 13 denárov.
V škole s vyučovacím jazykom slovenským vypomáhali
tzv. kompani, ktorí od každého žiaka, ktorý sa učil čítať,
vyberali 2 grajciare a od žiaka, ktorý sa učil písať 3 grajciare
„za unúvanie a vynaloženie námahy“. Kompani boli sezónni
remeselníci: tkáči, krajčíri, prípadne kamenári. V lete sa
venovali svojmu remeslu, v zime si obstarávali malé príjmy
ako pomocní učitelia a hudobníci.
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až chorvátska kolonizácia v 16. storočí. Početné a vplyvné
po nemecky hovoriace stupavské rodiny vyžadovali pre
svoje deti učiteľa vyučujúceho po nemecky. Preto v rámci
katolíckej školy zriadili aj tzv. nemeckú školu. Spočiatku
bola umiestnená v školskej budove pri kostole, kde
mala v prenájme jednu miestnosť. Neskôr sa nachádzala
v prenajatom dome na dnešnej Slovenskej ulici, dom
stojí dodnes. Učiteľ bol povinný vyučovať v prípade
potreby v oboch školách. Pre potreby nemeckej školy
však zamestnával pomocného učiteľa, ktorého vyplácal
z vlastných zdrojov. Škola bola jednotriedna, začiatočníci
aj pokročilí žiaci sedeli spolu v jednej triede. Z najstarších
učiteľov nemeckej školy poznáme Antona Navrátila, ktorý
tu učil začiatkom 19. storočia. Podľa dobových správ to bol
katolík príkladných mravov. Ďalším známym učiteľom školy
bol Ján Czach, ktorého spomína kanonická vizitácia z roku
1851. Nemecká škola bola vydržiavaná vďaka príspevku od
panstva a obce.

Nemecká škola
Mestečko Stupava v blízkosti hraníc s Rakúskom malo
od nepamäti nemecký ráz. Slovenské obyvateľstvo posilnila

Úpadok cirkevnej školy
Vizitácia z roku 1812 uvádza, že stupavská škola bola
v lete zväčša prázdna, učitelia nemali žiadnu prácu. Učiteľ
Huboczky zomrel v Stupave 14. februára 1812 vo veku 71
rokov. V Stupave vyučoval viac ako 40 rokov. Po jeho smrti
sa učiteľom v stupavskej škole stal roku 1812 Michal (Mihály)
Angle. Dlho ho spomínali ako výborného hudobníka
a usilovného učiteľa. V roku 1832 dostala obec do daru od
grófa Ferdinanda Pálffyho časť domu č. 22 pre potreby školy
(für die katholische Gemeinde – Schule in Stampfen).
V tejto budove dostala slovenská škola dve samostatné
triedy, jednu pre začiatočníkov, druhú pre pokročilých.
Kanonická vizitácia roku 1851 zistila, že v škole
s vyučovacím jazykom slovenským bolo v zime 160 žiakov,

Pôvodná strešná krytina na kantorskom byte
Foto: Milan Greguš, 2008

Barokový komín na budove školy
Foto: Milan Greguš, 2007
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v triede pre pokročilých 60 žiakov.
Nemeckú školu navštevovalo 61
detí. Slovenská škola bola celé leto
prázdna. Ako vidno, stupavské
deti väčšinou absolvovali len
najzákladnejšie vzdelanie. Spomína
sa aj samostatná židovská škola,
do ktorej podľa miestneho farára
nechodilo ani jedno katolícke dieťa.
Nachádzala sa v dome pri židovskej
synagóge, kde bol aj byt stupavského
rabína. Vizitácia potvrdzuje aj všetky
tradičné práva a povinnosti učiteľa.
Kantor bol povinný postarať sa
o hudbu a vhodný výber piesní počas
bohoslužieb v kostoloch všetkých
troch obcí. Pre školy v Stupave a Máste
mal zabezpečiť pomocných učiteľov,
zaopatriť im stravu, pranie bielizne
a drevo na vykurovanie. Ďalej bolo
jeho povinnosťou zvoniť na Anjel
Pána, pri pohreboch, na modlitbu,
pri búrkach, mal sprevádzať farára
s eucharistiou k chorému a vyberať
miništrantov. V slovenskej škole
v Stupave bol pomocným učiteľom
Stupavčan Ján Eichler.
V polovici 19. storočia sa
objavujú snahy o založenie škôl
aj vo ﬁliálnych obciach – v Máste
a Borinke. Stupavská cirkevná škola Pôvodný krov nad kantorským bytom. Foto: Peter Horanský, 2008.
kapacitne nestačila všetkým deťom,
nevyhovovala aj vzdialenosťou, ktorú museli prekonávať.
školy v roku 1869, ktorú umožnil zákon XXXVIII. z roku
Dôvodom bol zrejme aj úpadok stupavskej cirkevnej školy.
1868. V oblasti všeobecného vzdelávania na ľudových
V Borinke a Máste zriadili učebne, v ktorých vyučovali
školách spôsobil v celej krajine veľké otrasy. Zákon totiž
pomocní učitelia. V Máste to bol Martin Mader, v Borinke
umožnil zriaďovať školy aj obciam, čím sa školstvo po
krajčírsky majster Ignác Hnataj. Obec im vyplácala ročne
dlhých storočiach vymanilo spod výlučného vplyvu cirkvi.
po 40 zlatých. Školy zriadené v týchto obciach však živorili.
Neutešený stav škôl v monarchii opisuje aj dobový prameň:
O stave budovy borinskej školy svedčí aj skutočnosť, že
v daždivých dňoch musela stáť učiteľova matka v dome
Do roku 1860 boli ľudové školy v celej monarchii
s dáždnikom. V Máste bola situácia vraj trochu lepšia,
značne zanedbané. O školu, učiteľa a jeho živobytie
školská trieda bola umiestnená v prenajatej sedliackej izbe.
sa nikto riadne nestaral. Mocní a bohatí v učiteľovi –
Vybudovať samostatnú obecnú školu sa podarilo v Máste až
kantorovi videli iba muzikanta, ktorý ich má baviť,
v roku 1871, dnes je v tomto dome na Hviezdoslavovej ulici
o výučbu detí sa nezaujímali, ba väčšinou lepšie situovaní
umiestnená materská škola.11 V roku 1863 boli v katolíckej
ľudia ani nechceli, aby sa sedliacke deti niečo naučili,
škole v Stupave zvolení za pomocných učiteľov Augustín
len toľko, aby sa sedliak vedel pomodliť, prípadne čítať
Mayer a Michal Verner.
z modlitebnej knižky a zrátať na kusy vyhotovené veci.
22. apríla 1863 zomrel učiteľ Michal Angle, ktorý
Bachova vláda (1850 – 60) prísne nútila všetky obce
v Stupave pôsobil 42 rokov. Na jeho miesto nastúpil Peter
zakladať obecné školy, avšak tieto školy boli veľmi biedne,
Strýčko (Sztriczko). Narodil sa v roku 1836 vo Vrbovom
nemali kvaliﬁkovaných učiteľov ani vhodné priestory.
v roľníckej rodine. Podľa Ignáca Gonda bol usilovným
V mnohých obciach sa ako škola a byt pre učiteľa prenajali
kantorom a starostlivým učiteľom, ale aj nešťastným
najhoršie sedliacke domy, miesto školských lavíc boli iba
človekom. Jeho chorobu zhoršoval nielen mokrý byt, ale
obyčajné drevené lavice, prípadne pre tých, čo sa učili
aj mnohé starosti a nepríjemnosti v škole a spory v obci,
písať, postavili na dva kláty dve dosky a väčšina detí
vzniknuté zo zlého vzťahu medzi panstvom a miestnymi
roľníkmi, ktoré sťažovali jeho život a napokon viedli
sedela naokolo na zemi okolo pece. V Borinke bola takáto
k jeho koncu.
škola až do roku 1870. V Stupave vyzerala budova školy
mimoriadne biedne, v tmavých izbičkách natlačené deti,
Súper katolíckej školy
nevedené k pozornosti a slušnosti, a v lete bola zvyčajne
Koncom 60. rokov 19. storočia zavládla v Stupave
úplne prázdna.
napätá atmosféra. Príčinou bolo zriadenie novej obecnej
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Nový a prevratný školský zákon mal priniesť nápravu
neutešeného stavu. Pochopiteľne mal svojich odporcov
i priaznivcov a vyvolal búrlivé diskusie. Situáciu v Stupave
vyostrovala skutočnosť, že tu pôsobila len jedna škola
a vznik novej tak predurčoval zánik jej predchodkyne.
Predstavenstvo obce na čele s richtárom Karolom Müllerom
a notárom Jánom Schürtzom tvrdilo, že zriadením obecnej
školy zanikla stará cirkevná škola. Navyše sa im v roku
1870 podarilo aj pozemkovoknižne previesť všetky majetky
bývalej katolíckej školy v prospech obecnej školy.
V tom istom roku prišiel do Stupavy na letný pobyt
miestny veľkostatkár a patrón stupavskej cirkevnej školy
Alojz Károlyi. Keď sa oboznámil s miestnymi pomermi,
predvolal si svojho správcu F. Battóa a nariadil mu obnoviť
cirkevnú školu. Učiť v nej mal opäť jeden kantor spolu
s výpomocným učiteľom, platiť ich malo panstvo. Budovu
katolíckej školy a jej majetok sa však nepodarilo získať späť.
Panstvo na školské účely prenajalo tri izby a chodbu v dome
učiteľa Michala Strýčka, ktorý sa nachádzal pri kostole.
Ročne zaň majiteľovi platilo 160 zlatých. Obnovená katolícka
škola začala činnosť v školskom roku 1871/1872, keď ju
navštevovalo 115 – 130 žiakov. Nepríjemnosti a trápenia
ťažko doliehali na chorľavého kantora Strýčka, ktorý 15.
mája 1874 zomrel.
Vďaka zachovaným písomným svedectvám môžeme
uviesť názory zástancov oboch súperiacich strán. Spory
spôsobené novým školským zákonom komentuje farár Ignác
Gond takto: ... a aj v Stupave prebudil nekompetentné
elementy, ktoré mali dovtedy voči školstvu nezúčastnený
postoj. Občianska trieda svetská, ktorá seba považovala za
vzdelanejšiu a ktorá dovtedy radšej si želala nevzdelanosť
sedliakov, aby nebodaj neutrpeli hanbu, rozleteli sa na
krídlach vzdelávania a vtedajší zlý stav v oblasti školstva
kládli za vinu katolíckemu kňazstvu a chceli ľudové školy

oslobodiť od vplyvu farárov. Nechýbali dokonca ani takí,
ktorí si vo svojom krivom vlastenectve mysleli, že keď zo
škôl farára a vieru vymknú a kríž zo školy vyhodia (ako sa
to stalo v Stupave), celá obec sa hneď pomaďarčí. Takého
myšlienky panovali u vplyvných ľudí v Stupave, napríklad
u notára Jána Schürtza a Eduarda Geiringera, miestneho
židovského obchodníka... Farára – dekana (Mikuláš
Teöreös), ktorý bol už starým a krehkým človekom, nikto
nepodporoval v chránení katolíckej veci a katolíckeho
majetku, ba práve naopak, považovali za vyznamenanie,
keď slovom alebo skutkom mohli katolícke meno alebo
farára uraziť... Rozbili mu aj okná na dome, zúrili aj proti
administrátorovi Mikulášovi Madurkayovi, farára Ignáca
Gonda hroziac päsťami vyprevadili z obecného domu
a mnohé grobianstva mu robil Jozef Benca, predseda
obecnej školskej stolice.
Gondov protivník, stupavský učiteľ Jozef Krištoffy, opisuje
v koncepte12 prednesenom pravdepodobne na zasadnutí
školskej stolice v roku 1929 situáciu takto: ... Ale v pamäti
máme predsa jednu školu, z ktorej naša obecná škola
vznikla, poťažne od ktorej odpadla. Bola to rím. kat. ľud.
škola vydržiavaná stupavským grófom Alojzom Károlyim,
maďarským (= uhorským) veľvyslancom v Londýne.13 Ako
taký, málo sa staral o školu, ale ponechával všetko právo
miestnemu duchovnému.14 Jestvovala od doby neznámej.
Učiteľstvo bolo v nej zväčša nekvaliﬁkované, ktoré
pomimo niektorých usilovalo sa vykynožiť aj tú ostatnú
iskierku slovenského povedomia z detí. Vyučovacia reč bola
zo začiatku slovenská, potom aj nemecká, až neskoršie
celkom maďarská (1880). Bola rozdelená na paralelné
triedy slovenské a nemecké s jednou triedou maďarskou
až konečne maďarská vyučovacia reč opanovala všetky
triedy. Obecenstvo začínalo byť nespokojné s výsledkami
práce tejto školy, lebo videlo v nej svojho nepriateľa. Preto
dňa 8. augusta 1869 založila obec školu novú. Škola
táto ako počiatočná, tiež nebola
ideálna, slúžila iba k mierneniu
krívd
zapríčinených
školou
panskou. V tejto dobe sa započala
obecná ľudová škola, ktorej
vydržiavateľom je ešte i teraz
politická obec Stupava, a ktorej
60-ročné jubileum založenia
by sme mali oslavovať. Tento
požehnaný krok početných zdravo
zmýšľajúcich občanov, ktorých
podpisy na večnú pamiatku sú
uložené v školskom archíve, zlú
krv zrodil v predstavách tunajších
katolíckych farníkov. Boli to
hlavne kňazi tunajší, ktorí od jej
založenia bojovali proti tejto škole
a jej podporovateľom.

Krov nad kantorským bytom, sekundárne použitý trám z roku 1814. Foto: Imrich Finta, 2008.
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Po smrti učiteľa Michala Strýčka
bol 15. septembra 1874 zvolený
jeho nástupca, šuranský rodák
Alojz Koltay. Voľby boli poznačené
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napätím, početná skupina Stupavčanov chcela kantora len
ako organistu a nie zároveň aj učiteľa. Príchod mladého
Alojza Koltaya bol pre katolícku školu povzbudením. Podľa
poznámok Ignáca Gonda bol driečny, príjemného vzhľadu
a okrem slovenčiny ovládal aj maďarčinu a nemčinu.
Čoskoro si získal úctu rodičov a priazeň detí. Narodil sa
14. augusta 1847 vo Veľkých Šuranoch, v roku 1865 získal
učiteľskú kvaliﬁkáciu na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici.
Ako riadny učiteľ bol poverený vedením triedy s vyučovacím
jazykom maďarským. Jeho príkladnú prácu ocenil Karol
(Károly) Gramanecz, kráľovský radca a škôldozorca
Nitrianskej župy návrhom na štátne vyznamenanie. Na štátne
trovy ho vyslali precestovať Zadunajsko, Vesprémsku župu
a absolvoval aj školenie v záhradkárstve a hospodárení. Za
úspechy pri výučbe maďarčiny bol niekoľkokrát odmenený.
Pod jeho vedením dosahovali deti dobré výsledky a niektoré
sa uplatnili aj v ďalšom štúdiu na bratislavských stredných
školách. V roku 1884 pribudla v Stupave ku katolíckej škole
aj samostatná cirkevná dievčenská škola. Výučbu v nej mali
na starosti rádové sestry – satmárky, ktoré sem na tento účel
povolali.15
Zrejme úspechy cirkevnej školy motivovali v roku 1885
administrátora stupavskej farnosti Mikuláša Madurkaya
k ďalším krokom na znovuzískanie majetku katolíckej
školy. V úsilí pokračoval aj nastupujúci kňaz Ignác Gond,
ktorý v tejto veci navštívil dokonca aj vtedajšieho ministra
kultu a školstva Ágostona Treforta. Zvrátiť situáciu sa
však nepodarilo, obecnú školu chránil zákon a štát ju
podporoval.
Stupavský farár Ignác Gond sa nevzdal. Aj on mal
svojich prívržencov, ktorí nesúhlasili so školou, do ktorej
chodili spolu dievčatá aj chlapci a ani s tým, že v obecnej
škole sa spočiatku náboženstvo vôbec nevyučovalo. Jeden
z Gondových vlastnoručných záznamov hovorí: V roku
1869 založili v Stupave obecnú simultánnu školu... Na
tejto škole sa až do roku 1895 nevyučovalo náboženstvo.
Rada školy zakázala farárovi vstup do obecnej školy a ani
na zasadnutia školskej rady ho neprizývali. Kňazovi
Ignáczovi Gondovi sa aspoň podarilo od roku 1890
pripravovať tamojšie deti k svätej spovedi. Od roku 1892
už školopovinné deti museli chodiť do kostola v mesiacoch
september, október, máj a jún. V školskom roku 1896/1897
na žiadosť kňaza obec dovolila, aby sa náboženstvo
vyučovalo aj na obecnej škole, za čo mu odsúhlasili
honorár 100 zlatých ročne.
Stupavčania na odlíšenie od obecnej školy dávali
katolíckej škole rôzne prívlastky. Nazývali ju „panská“,
„károlyiovská“, prípadne posmešne „farárska“ škola.
Vyjadrovali tak cirkevný rozmer školy a označovali jej tútora.
Obecnú školu na rozdiel od cirkevnej ﬁnancovali príspevkom
od obce a štátu a navštevovať ju mohli deti bez rozdielu
vierovyznania. Napriek silnej konkurencii navštevovalo
cirkevnú školu aj v posledných rokoch jej existencie pomerne
veľa detí. Dôkazom toho je aj obsadenie miest pomocných
učiteľov. V rokoch 1874 – 1896 po boku Alojza Koltayho na
stupavskej katolíckej škole ako pomocní alebo samostatní
učitelia pôsobili: Štefan Jánoš – päť rokov, Jozef Stolárik
a Ján Koltay (kantorov brat) po tri roky a po jednom roku

Michal Cseles a Jozef Mecsér. Z ďalších možno uviesť Gejzu
Uxa (1885 – 1887)16, rodáka z Veľkých Šurian, vynikajúceho
speváka, ktorý sa stal kantorom v Perneku. Martin Füzessy
(1885 – 1887) sa spomína ako vynikajúci učiteľ, pôsobil
tu dva roky, neskôr sa dostal do Budapešti. Vystriedal ho
Gustáv Paulikovič (1887 – 1893), spolu s ním učil Jozef
Šašinka (Sasinka) (1886 – 1889), ale jeho učiteľskú kariéru
ukončila smrť. V rokoch 1889 – 1893 tu učil Augustín Laffers,
odišiel do Borinky. Vystriedali ho trnavský rodák Dezider
Vodák, narodený 24. septembra 1871, ktorý v rodisku získal
aj učiteľskú kvaliﬁkáciu a Ján Vackó, narodený v Košeckom
Rovnom, v roku 1893 absolvoval učiteľský ústav v Modre.

Zánik katolíckej školy
Stupavská chlapčenská katolícka škola neodvratne
spela k zániku, nedočkala sa 20. storočia. V knižnici r. k.
fary v Stupave sa nachádza kniha Dr. Františka Komlóssyho
venovaná histórii škôl v Ostrihomskom arcibiskupstve,
vydaná v roku 1896. Dr. Komlóssy, ostrihomský kanonik
a neskôr bratislavský prepošt dobre poznal stupavské
pomery aj miestneho kňaza Ignáca Gonda. V rokoch 1897
– 1905 bol poslancom stupavského volebného okresu. Do
častí, ktoré opisujú históriu škôl v Stupave, Máste a Borinke
dopísal Ignác Gond rukou mnohé cenné poznámky. Z nich
sme čerpali viaceré údaje a zakončíme nimi aj históriu
stupavskej katolíckej školy:
Stupavskí katolícki učitelia boli vyplácaní
z pokladnice panstva. Ich príjmy neboli nijako skvelé –
oproti niekdajším boli ich príjmy znížené. Prvá zmena
v roku 1869 nastala v čase založenia simultánnej školy,
zriadením nového školského zákona. Druhá zmena
bolo odtrhnutie obcí Mást a Borinka od materskej obce
Stupava. Keby sa nezaložila rím. kat. chlapčenská škola,
stupavský kantor by bol žobrákom. Plat učiteľa – kantora
činil 848 zlatých a 67 grajciarov ročne... Kantor býval
v škridlou pokrytej budove bývalej katolíckej školy, v časti,
ktorú nezabrala simultánna (obecná) škola v Stupave,
pričom rím. kat. chlapčenská škola sídlila v inej prenajatej
budove. Katolícka chlapčenská škola nemá knižnicu ani
telocvičňu, ani školskú záhradu, ale ani školský dvor.
A napokon trpká, rukou písaná poznámka Ignáca Gonda
o úplnom konci školy: 26. decembra 1889 náhle zomrel gróf
Alajos (Alojz) Károlyi. Po jeho smrti grófka chcela ihneď
zrušiť katolícku chlapčenskú školu z dôvodu, že stačí, ak
budú vydržiavať kláštor (dievčenská kláštorná škola) a že
obec sa i tak hnevá na panstvo kvôli chlapčenskej škole.
Kňaz Gond tomuto zámeru grófky zabránil, ale keď jej syn,
dedič gróf Lajos (Ľudovít), sa stal plnoletým, v jeho mene
grófka 30. júla 1896 oznámila zrušenie kat. chlapčenskej
školy obci, arcibiskupovi aj školskému inšpektorovi.
Učiteľom dali ročnú lehotu, aby si našli iné miesto. A tak
bola táto škola zrušená na škodu obce Stupava, lebo táto
škola bola výbornou prípravou chlapcov pre stredné školy
a pre život. Nech Pán Boh odpustí tento veľký hriech
mladému neskúsenému grófovi!
Záver 19. storočia priniesol koniec rivality medzi
cirkevnou a obecnou školou. Zanikla cirkevná škola, ktorá
nevedela konkurovať štedrejšie dotovanej obecnej škole,
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Školská trieda na poschodí. Foto: Milan Greguš, 2008.

ktorá bola umiestnená vo vlastnej, veľkej a modernejšej
budove. Stupavskej cirkevnej škole však patrí náležité
miesto v dejinách nášho mesta. Počas svojej štyristoročnej
existencie vychovala mnohých Stupavčanov a čestne sa
snažila udržať krok so svojím súperom – obecnou školou.
Pamätníkov už niet, avšak aj nedávno boli cirkevné školy
zrušené a ich činnosť zakázaná. Cirkevné školy však majú na
poli vzdelávania svoje dôležité miesto. Svedčí o tom aj ich
nemalý počet na Slovensku i vo svete.

Poznámky

Osud budovy cirkevnej školy
Cirkvi sa po čase17 zrejme
podarilo získať späť budovy starej
katolíckej školy spolu s kantorským
bytom. V budove bývalej školy boli
zriadené byty, býval tu stupavský
hrobár a zvonár Štefan Sagalinec
(1908 – 1962) a iní sociálne slabší
Stupavčania. V kantorskom byte
býval organista. Pozemok pred
starou školou patril obci. Svedčí
o tom aj prípis miestneho kňaza
Imricha Hojszika z roku 1930,
v ktorom oznamuje, že zahradí
priestor pred starou katolíckou
školou s plochou 49 m2. Obecná
rada na svojom zasadnutí s tým
nesúhlasila a v zápisnici uviedla,
že tento priestor nebol nikdy
ohradený, od nepamäti je to priestor
verejný a patrí obci.18 Nakoniec
došlo k dohode, obec v roku 1933
súhlasila s ohradením pozemku pred
starou školou a organistovým bytom. Prenájom stanovili za
poplatok 10 Kč ročne, podmienkou bolo umožniť Andrejovi
Zezulovi prístup do jeho domu (v prednej časti tohto domu je
dnes predajňa zmrzliny).19 Ohradenie pozemku pred starou
katolíckou školou zotrvalo dodnes. Schátranú a opustenú
budovu s priľahlým kantorským bytom cirkev odpredala
súkromnému vlastníkovi. Starobylá školská budova patrí
v súčasnosti medzi najstaršie stojace domy v Stupave a čaká
na naplnenie svojho osudu.
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Mrva, I.: Dejiny Stupavy (rkp).

2

Krištoffy, J.: Pamätná kniha obce Stupava 1932 – 1942, s. 82 a n.
Archív MÚ Stupava. Tieto údaje prevzal aj ďalší kronikár František
Tóth do Kroniky obce Stupava I., s. 69. Archív MÚ Stupava.
Rukopis Dejín Stupavy (Stomfa mezőváros története) sa koncom
60. rokov 20. storočia ešte nachádzal vo farskom archíve.
V súčasnosti je nezvestný, preklad kapitoly o školstve je uvedený
v Kronike obce Stupava 1972, kronikár V. Erdélyi, nestranované.
Archív MÚ Stupava. Takmer zhodný text o dejinách stupavského
školstva bez uvedenia citácie podáva aj Obecná kronika Stupavy I.
diel, kronikár František Tóth, s. 70. Archív MÚ Stupava.
Skalický rodák Matej Uzeróczy (Uzseróczy, Ugróczy) (1657 – 1731)
bol stupavským farárom v rokoch 1699 – 1715. Ním založený album
cirkevného bratstva je dnes nezvestný. Údaje z neho sú citované
v Obecnej kronike Stupavy I. diel, s. 70, kronikár František Tóth.
Archív MÚ Stupava.
Consriptio proventum ecclesiarum parochiarum et scholarum in
districto Malaczkensi existentium Anno 1733. Peracta., s. 45 – 46.
Archív r. k. farského úradu v Stupave.
Galgóczyho vizitácia sa v súčasnosti vo farskom archíve
nenachádza, údaje z nej sme čerpali z Obecných kroník uvedených
v pozn. 3.
V minulosti viac známu modlitbu Anjel Pána sa veriaci modlili
denne ako pripomienku tajomstva Božieho narodenia. Výzvu na
túto krátku modlitbu oznamuje zvon ráno, na pravé poludnie
a večer.
Po prerátaní ide zaokrúhlene o objem 104 litrov.
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Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis 1782, pag. 52.
Archív r. k. farského úradu v Stupave.
Kopce a Kukla sú stupavské chotárne názvy. Kosec je stará plošná
miera, udáva veľkosť lúky, ktorú dokáže jeden kosec za deň
pokosiť. Urbárska regulácia z roku 1767 určila, že jeden kosec má
plochu 28,7 árov, lúka mala teda 172 árov.
Podľa pamätnej tabule umiestnenej na budove školy. V roku 2007
pri prefasádovaní budovy tabuľu odstránili.
Rodinný archív Ladislava Krištoffyho, učiteľovho syna.
Alojz gróf Károlyi de Nagy-Károlyi (8. 8. 1825, Viedeň – 26. 12.
1889, Palárikovo), od roku 1867 majiteľ Stupavského kaštieľa
a priľahlého veľkostatku. V rokoch 1878 – 1888 pôsobil ako
vyslanec v Londýne.
V rokoch 1841 – 1884 bol stupavským farárom Mikuláš Teőreős (8.
8. 1808, Rakoľuby – 10. 4. 1889, Stupava), pochovaný na starom
katolíckom cintoríne v Stupave.
Greguš, M.: Kláštorná katolícka dievčenská škola v Stupave.
Stupava 2007, s. 39 – 44. Stupava, Club Abbellimento 2007.
Hlavný záhradník grófa Károlyiho Jakub Pospiech († 1904) mal
za manželku Annu, rod. Uxa. Pravdepodobne išlo o súrodencov.
(Odpis náhrobného kameňa Jakuba Pospiecha na starom r. k.
cintoríne v Stupave.)
Ešte vo výkaze datovanom 14. júla 1900, vpísanom do Komlóssyho
monograﬁe I. Gond písal, že katolícka škola v Stupave nevlastní
žiadnu nehnuteľnosť, má len základinu v hodnote 991 korún a 38
hal.
Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava, 17. decembra
1930. ŠA v Bratislave, pobočka Modra.
Zápisnica obecnej rady obce Stupava, 4. mája 1933. ŠA v Bratislave,
pobočka Modra.
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STARÍ RIMANIA V STUPAVE
Vladimír Turčan

Región, ktorého súčasťou je aj dnešná Stupava, bol už od
praveku (najneskôr od bronzovej doby) súčasťou širšieho
priestoru, v ktorom sa križovali dve kontinentálne cesty.
Oblasti medzi východom a západom spájal tok Dunaja.
Vodnú komunikáciu kopírovala suchozemská obchodná
trasa tiahnuca sa pozdĺž rieky. Spájala prialpské územie
s Bratislavskou bránou a pokračovala až k ústiu Dunaja
do Čierneho mora. Druhá kontinentálna cesta, ktorá
prechádzala naším regiónom, vychádzala z Jadranského
pobrežia, pretínala sútok Moravy s Dunajom, aby
pokračovala ďalej až k Baltskému moru. Pretože jednou
zo základných obchodných komodít, ktorý sa zo severu
transportoval, bol jantár (treťohorná živica), dostala táto
trasa neskôr názov Jantárová cesta.
Práve po tejto ceste prišli na prelome letopočtov na naše
územie prví rímski legionári. Prenikli sem po bojoch na
Balkáne a prvým geograﬁckým bodom, na ktorom sa uchytili,
bolo kamenné bralo Devína, v tom čase zrejme riečny ostrov.
O niečo neskôr sa na dnešné slovenské územie presúvali
zo západu príslušníci germánskych kmeňov Markomanov
a Kvádov. Ich pobyt je doložený aj na Záhorí, ktorým
prechádzala jedna z vetiev Jantárovej cesty. Z obchodu
proﬁtovali miestne kniežatá, ako to dokladujú bohaté hroby
objavené v Zohore a vo Vysokej pri Morave.
Koncom 1. a začiatkom 2. storočia žili Germáni už aj
v katastri dnešnej Stupavy. Ich sídliská boli objavené v dvoch
polohách. Prvá osada sa nachádzala v polohe Urbárske
sedliská (dnes polia severozápadne od mesta medzi
cestami na Malacky a Vysokú pri Morave). Druhé sídlisko
bolo objavené v polohe Kopec, teda na mieste, kde neskôr
stála vojenská pevnosť Rimanov. Vo výplni preskúmaných
spodných častí objektov sa našli prevažne len domáce
výrobky, zatiaľ čo importovaný tovar takmer úplne chýbal;
našlo sa len niekoľko črepov antickej keramiky. Obchodné
podnikanie po Jantárovej ceste sa teda na životnej úrovni
stupavských Germánov zatiaľ neprejavilo. Založenie sídliska
v polohe Urbárske sedliská malo logiku – nachádzalo sa
v blízkosti potoka i kvalitnej pôdy. To boli pre Germánov
základné predpoklady na osídlenie. Otázkou ostáva, prečo si
zvolili aj vyvýšeninu Kopec, teda miesto bez priameho zdroja
vody. Svoju úlohu zrejme zohrali hospodárske dôvody, napr.
možnosti lovu (celý región bol v praveku zalesnený). Nálezy
črepov z plochy prezradili, že pred nimi tu sídlili už Kelti
(4. – 1. storočie pred n. l.) a možno práve oni toto miesto
vyklčovali a takpovediac pripravili Germánom pôdu na
výstavbu vlastných objektov.
Niekedy po polovici 2. storočia n. l. prenikli na územie
dnešnej Stupavy Rimania. Nie náhodou obsadili práve
polohu Kopec. Ide o strategicky veľmi dobre umiestnenú
plošinu, ktorá vyčnieva z malokarpatského masívu na juh.

Z Kopca je možné monitorovať situáciu nielen smerom na
Záhorie, ale aj smerom na veľkú časť Bratislavskej brány
(vrátane Devína). Dokonca je možný vizuálny kontakt
so zadunajskou oblasťou, kde v rímskej dobe stála veľká
vojenská pevnosť a civilná metropola Rimanov Carnuntum
(dnes múzeum v prírode; leží medzi rakúskymi obcami
Petronell a Deutsch Altenburg). Dôvod, prečo Rimania
obsadili Kopec, ležiaci vlastne už mimo územia Impéria
(hranica sa tiahla pozdĺž dunajského toku, región Stupavy
z ich pohľadu ležal teda vlastne v „barbariku“), súvisel
nielen so strategickým umiestnením tohto miesta, ale aj
s faktom, že s pomocou miestnej posádky sa dala kontrolovať
Jantárová cesta na úseku, v ktorom opúšťala rímsku pôdu
a, samozrejme, monitorovať situáciu na hranici, pretože sa
stále častejšie vyskytovali pokusy Germánov prenikať cez
Dunaj a rabovať. Okrem spevnenia obrany výstavbou reťaze
pevností a pevnostných bodov na južnom brehu rieky sa
preto Rimania snažili sledovať kritické a exponované miesta,
ku ktorým táto oblasť nepochybne patrila.
Z obdobia príchodu Rimanov na Kopec máme zaujímavú
nálezovú situáciu. Germánske stavebné objekty, z ktorých
sa zachovali spodné zahĺbené časti, boli zbúrané a plošina
zarovnaná. V hornej časti výplne jedného z objektov sa
nachádzala tenká pieskovitá vrstvička, ktorá obsahovala
niekoľko železných cvočkov, aké používali rímski legionári
na podbitie vojenskej obuvi. Germánska osada teda
existovala až do ich príchodu. Nezodpovedanou ostala
otázka, či Rimania obsadili vyvýšeninu násilím alebo im ju
miestni obyvatelia dobrovoľne prepustili.
Prvá stavba, ktorú tu Rimania postavili, bola pomerne
jednoduchá budova so štvorcovým pôdorysom s dĺžkou
33 m. Budova mala základy pozostávajúce z troch vrstiev
riečnych kameňov naukladaných do ryhy. Nadzemná

Fragmenty farebnej interiérovej omietky
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konštrukcia pozostávala z drevenej alebo prútenej kostry
vymazávanej hlinou. Na jej povrch bol minimálne v interiéri
nanesený hlinený výmaz s vyhladeným povrchom. Ešte za
mokra boli do nej vyryté – pravdepodobne prstovaním –
nehlboké drážky, ktoré husto pokrývali stenu. Nakoniec
bola nanesená 5 mm hrubá piesčitá vápenná omietka, aj
z dnešného pohľadu veľmi kvalitná. Časť západnej steny sa
v celistvosti zrútila do vnútra, takže sa omietka zachovala
dodnes. Je možné, že ju pri neskoršej prestavbe takto
„sklopili“ práve rímski remeselníci, aby vyrovnali stavebnú
plochu.
Súčasťou komplexu boli aj pozdĺžne žľabové baraky,
z ktorých sa časť jedného podarilo preskúmať. V barakoch
zrejme sídlila miestna vojenská posádka. Je pravdepodobné,
že stavby chránila drevozemná palisáda s priekopou, nič
podobné sa však dosiaľ archeologicky nepodarilo doložiť.
Z nálezov tejto stavebnej fázy je zaujímavý objav železnej
košele (lorica hamata) pozostávajúcej z niekoľko tisíc ručne
kovaných krúžkov. Žiaľ, je natoľko „spečená“ a zhrdzavená,
že ju už nemožno rozostrieť.
Počas druhej polovice 2. storočia Rimanom zrejme
pôvodná pevnosť nestačila, resp. zmenila sa jej funkcia.
Predpokladá sa, že okrem vojenskej úlohy sa jej náplňou stala
aj diplomatická činnosť medzi Germánmi a Rimanmi. Všetky
stavby boli zbúrané a plocha bola znova zarovnaná. Dôvody,
pre ktoré Rimania pristúpili k takým rozsiahlym stavebným

zmenám, možno hľadať pravdepodobne v politickom vývoji.
V rokoch 166 – 180 prebiehali veľmi ťažké boje medzi
Impériom a Germánmi, známe ako tzv. markomanské vojny.
V ich závere operovali légie aj na dnešnom území Slovenska,
pričom viackrát prechádzali tiež Záhorím. Pochodový tábor
z tohto obdobia bol nedávno zistený napríklad v Závode.
Azda v súvislosti s týmito udalosťami vzrástla vo vojenskej
koncepcii Rimanov aj úloha stavieb na Kopci.
Výsledkom prestavby bola trojkrídlová stavebná
dispozícia, pričom každá budova pozostávala z viacerých
miestností. Podobne ako zo staršej fázy, aj tomto prípade
sa zachovali len základy budov. Z ich pôdorysu bolo možné
akademicky rekonštruovať pôvodný vzhľad a techniku
budovania stavieb. Všetky steny mali základy položené
v ryhách. Tvorili ich riečne, resp. lomové kamene miestnej
proveniencie spájané kvalitnou maltou. Takéto základy
sa však podarilo zistiť len výnimočne, pretože väčšinu
kameňa vyťažili pri neskoršej stavebnej činnosti. Nadzemné
konštrukcie boli zrejme budované z dreva a hliny podobne
ako v najstaršej fáze. Budovy boli prekryté sedlovou strechou
s pálenou krytinou (tegule a imbrexy). Jedna z miestností,
ktorá pôdorysne vyčnievala, bola pravdepodobne vežovitou
prístavbou. Budovy boli zoskupené tak, že vytvárali akýsi
dvor. Vstupný priestor do celého areálu možno predpokladať
na severozápade, pretože tu chýbajú akékoľvek doklady
stavebnej činnosti. Možno sa tu nachádzali drevené vráta,
ktoré nezachovali v zemi žiadne stopy. Je možné, že súčasťou
komplexu boli aj ďalšie budovy, identiﬁkované v západnej
časti. Ich chronologické zaradenie však zatiaľ stav výskumu
neumožnil.
Stavby, ktoré sa podarilo takto v teréne vyčleniť
a trojpriestorovo rekonštruovať, plnili pravdepodobne
vojenskú funkciu. Svedčí o tom napríklad skutočnosť, že
sa nepodarilo nájsť žiadne doklady komfortu, typického
pre civilný život Rimanov. Aj spomenutá rekonštrukcia,
realizovaná na základe podobných nálezov z Rakúska,
Nemecka, Talianska a Francúzska hovorí, že tu bola
umiestnená menšia vojenská jednotka z materskej posádky
v Carnunte. Jej úlohou nebolo len vojensky zasiahnuť voči
prípadným germánskym útokom na dunajskú hranicu, ale
predovšetkým monitorovať situáciu v regióne. O existencii
podobných vojenských staníc na barbarskom území vieme
aj vďaka správam, ktoré zaznamenali rímski historici. Podľa

Rekonštrukcia jadra tretej stavebnej etapy

Tretia stavebná etapa hlavnej budovy po dostavbách

Rekonštrukcia druhej stavebnej etapy rímskej stanice
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nich sa Germáni proti podobným vojenským staniciam
bránili, pretože ich považovali za obmedzenie vlastnej
suverenity. Existencia rímskej stanice v Stupave je však
svedectvom, že v našom regióne dominovali Rimania.
Aj tento stavebný komplex, označený po posledných
výskumoch ako druhá antická stavebná etapa, však Rimania
kompletne zbúrali. Stavby zrejme nezanikli po útokoch
Germánov alebo inej katastrofe, pretože v zánikovom
horizonte sa nenašli žiadne stopy požiaru či iného ničenia.
Poloha Kopec dostala zrejme v rímskej stratégii novú úlohu,
alebo sa vzťahy medzi nimi a Germánmi zmenili natoľko, že
k prioritnému vojenskému účelu lokality pristúpila aj úloha
obchodného, a teda aj kultúrneho strediska, akejsi oázy
antiky v barbariku.
Nevie sa presne, kedy Rimania zbúrali pôvodné budovy
a na ich mieste vystavali nový komplex so zmenenou
pôdorysnou koncepciou. Predpokladá sa, že sa tak stalo na
konci 2. storočia alebo začiatkom nasledujúceho storočia,
teda po skončení markomanských vojen. V historickom
vývoji nie je síce možné nájsť konkrétne písomné záznamy,
ktoré by sa s vývojom rímskej prítomnosti v Stupave dali
stotožniť, muselo však ísť o udalosti, významné pre vývoj
regiónu.
Na mieste zbúraných stavieb vznikla na počiatku tretej
etapy budova štvorcového pôdorysu s dvoma miestnosťami
so stredovou chodbou a dvorom vo východnej časti. Predlohy
pre tento pôdorysný typ stavby možno nájsť na celom území
niekdajšej Rímskej ríše, a to aj medzi civilnými vidieckymi
stavbami. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zmenila
stavebná technika. Pomerne hrubé základové murivo
(široké 60 – 80 cm) bolo vybudované z miestneho lomového
malokarpatského kameňa (žula) kladeného do riadkov,
pochádzajúceho pravdepodobne z blízkeho potoka. Kamene
boli spájané kvalitnou vápennou maltou. Zaujímavé je, že
časť murív umiestnili nad základové časti predchádzajúcej
fázy. Táto budova bola pravdepodobne len centrom
osídlenia, avšak žiaden z okolitých objektov zistených
v teréne doteraz nebolo možné jednoznačne chronologicky
stotožniť s uvedenou stavbou, ktorá bola vlastne jadrom
ďalšej zástavby. Nadzemné murivá boli vybudované
z ľahkého pieskovca, ktorý sa v tom čase doloval v oblasti
Devína. Keďže tento typ pieskovca sa nachádza po oboch
stranách rieky, nemožno určiť, či sa lom, z ktorého pieskovce
dovážali, nachádzal na našom alebo na dnešnom rakúskom
území. Ako dlážka v miestnostiach slúžila vrstva nie príliš
kvalitnej naliatej maltoviny. Podľa pôdorysných rozmerov,
ale aj analógií v zahraničí, predovšetkým v Taliansku (Ostia,
Pompeje, Herculaneum), bola stavba zrejme krytá sedlovou
strechou s pálenou škridlou (tegule a imbrexy).
Krátko po dokončení stavby však bola budova podstatne
prestavaná a rozšírená. Do pôvodného veľkého dvora bolo
vbudované severné krídlo s troma miestnosťami a chodba,
tiahnuca sa okolo všetkých strán s výnimkou východnej.
V juhovýchodnom rohu dvora bola pripojená ďalšia
miestnosť, do ktorej sa vstupovalo z chodby, a ktorá ústila
ďalšími dverami na východ. Podľa niektorých analógií by
azda mohlo ísť o kuchyňu, ale žiadne doklady, ako zvyšky
potravy či črepy z kuchynských nádob, sa nenašli.

Fragment omietky z okna chodby s detskou ﬁgurálnou kresbou
(vpravo hore prekreslená postava)

Pravdepodobne v rámci tej istej prestavby pribudla aj
východná pôdorysne komplikovaná časť, ktorá pozostávala
z chodby na juhu a viacerých miestností v severnej
a východnej časti. Centrom tejto časti teraz už „anticky“
rozľahlého domu bol pravdepodobne druhý dvor. Kým
pôvodná budova zrejme plnila obytnú, resp. reprezentatívnu
funkciu, východná prístavba slúžila prevažne na hospodárske
činnosti. Poukazuje na to objav spodnej časti kamennej pece
(jej zvyšky boli zistené len na úrovni dlážky). Predpokladáme,
že sa v nej piekol chlieb. Ostatné remeselné činnosti, pokiaľ
ich osadenstvo Kopca zabezpečovalo vo vlastnej réžii, boli
vzhľadom na riziko ohňa umiestnené mimo centrálnej
plochy a doteraz neboli archeologicky identiﬁkované.
Po rozsiahlej prestavbe pribudli komplexu aj dve
kúreniská, z ktorých sa vyhrievali niektoré miestnosti.
Vykurovanie bolo konštruované tak, že z kúrenísk sa
vháňal horúci vzduch do kanálov pod podlahou. Odvádzal
sa keramickými komínmi pri stenách. Tento systém bol
energeticky pomerne nenáročný (kúrilo sa miestnym
drevom). V miestnostiach sa však stále vznášal prach zvírený
k stropu stúpajúcim teplým vzduchom, čo bolo nezdravé.
Keď už sme pri zdraví, Rimania a vôbec ľudia zo Stredomoria
trpeli v našom podnebnom pásme prechladnutiami, reumou
a pod. Na otužovanie organizmu im slúžili kúpele s bazénmi
na horúcu a studenú vodu, používané podobne ako sauna.
Tie stupavské sa nachádzali pri južnom nároží obvodového
múru. K ich výskumu sa viaže zaujímavý nález. Ešte v 40.
rokoch minulého storočia sa podarilo objaviť v odtokovom
kanáli z kúpeľov zlatý prívesok, aký bol v móde na prelome
3. a 4. storočia. Dáma, ktorá ho pri hygiene stratila, sa iste
netešila tak, ako prof. Vojtech Ondrouch, ktorý v tom čase
viedol výskum. Nález má aj veľký historický význam. Ukázal,
že v Stupave v tom čase sídlili príslušníci bohatej vrstvy
a zároveň napovedal, kedy zhruba Rimania stavbu na Kopci
opustili. Skutočnosť, že šperk ostal v kanáli signalizuje, že to
muselo byť na konci ich pobytu, pretože kanál už nevyčistili,
čo bola inak bežná prax. Možno – ale to už prechádzame
k špekulácii – to bol posledný kúpeľ pred deﬁnitívnym
odsťahovaním domácich obyvateľov za Dunaj.
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postavičku, tzv. hlavonožca. Takéto
ﬁgúrky kreslia deti približne do veku
piatich rokov dodnes. Toto je však
doteraz najstaršia detská kresba,
akú zo Slovenska poznáme a je
unikátna aj z pohľadu európskych
dejín výtvarnej tvorby.
Koniec
pobytu
Rimanov
v dnešnej Stupave je zahalený
tajomstvom. Nevieme, či to boli
hospodárske príčiny alebo politický,
resp. nečakaný vojenský vývoj.
Koncom 3. storočia, možno v prvých
desaťročiach nasledujúceho storočia
bola usadlosť opustená. Ako sme
už uviedli, zvyšok zariadenia
a inventára rozobrali Germáni
z okolitých osád (jedna z nich
stála na západnom svahu Kopca),
postupne sa rozpadli strechy, čo
vieme podľa zosunutej strešnej
Archeologická dokumentácia steny s okennými otvormi zrútenými pri zemetrasení
krytiny do dvora. Opadaná omietka
pokryla zem.
O životnej úrovni obyvateľov napovedá aj skutočnosť, že
Keď koncom 4. storočia postihlo celú oblasť zemetrasenie,
steny vo vnútri boli omietnuté kvalitnou maltou s farebnými
uštedrilo zvyškom múrov posledný úder. Zemetrasenie, ktoré
omietkami. Dominovala červená farba, ale v nájdených
je zaznamenané aj v písomných správach antických autorov,
silno poškodilo tiež samotné Carnuntum. Ako doklad tejto
zlomkoch zisťujeme aj žltý, hnedý, modrý a zelený náter.
prírodnej katastrofy sa podarilo odkryť časť átriového
Samozrejme, maľby nemožno porovnávať s Pompejami.
múru. Hoci omietka bola neskôr – zrejme novovekou
Išlo len o geometrické vzory, výnimočne boli namaľované
orbou – značne poškodená, archeologickým výskumom
kvetiny alebo im podobné tvary. Z vnútorného zariadenia sa,
sa podarilo vypreparovať a zachrániť fragment južnej
samozrejme, nezachovalo nič. Hodnotnejšie kusy, ako sochy,
steny chodby západnej budovy so zachovaným riadkovým
nádoby zo vzácnych kovov či skla, si majitelia pri odchode
murivom a dvoma okennými otvormi s rovným parapetom
odniesli a ostatok rozobrali miestni Germáni. Nálezy zo
a oblúkovitým horným ukončením. Tento nález z obdobia,
zvyškov okolitých germánskych sídlisk v okolí ukázali, že išlo
keď bola budova už len opustenou ruinou, priniesol
predovšetkým o antickú keramiku, ale napríklad aj fragmenty
Stupave hneď tri priority v rámci celého Slovenska: ide
kvalitnej strešnej krytiny. O to menej nálezov majú dnes
o najstaršie zemetrasenie, ktoré je u nás doložené, najstaršie
k dispozícii archeológovia a o to ťažšie sa preto rekonštruuje
zistené nadzemné murivo zachované v kompaktnom stave
život v antickej Stupave. Rimania si zrejme dopriali maximum
a najstaršie okná známe v slovenskej architektúre vôbec.
luxusu, aký bol vôbec možný na úplnej periférii Impéria. To
Nález posunul dejiny „okna“ na našom území o tisíc rokov
viedlo archeológov k záveru, že v poslednej, najvýstavnejšej
dozadu!
fáze komplexu na Kopci tu stála typická villa rustica, teda
Dlhoročný výskum obohatil zbierky SNM-Archeologického
vidiecka usadlosť, aké sa stavali v Itálii, Galii a vlastne po
múzea aj o mnoho predmetov často umeleckoremeselnej
celej ríši. Všetky jej stavby vrátane zásobární vody, skladov
hodnoty. Medzi nálezmi je zastúpená keramika, fragmenty
a hospodárskych budov boli ohradené kamenným múrom.
sklených nádob, drobné šperky ako korálky z náhrdelníkov,
Len na južnom svahu postavili dve budovy mimo opevnenia,
kostené ihlice, bronzové prívesky a pod. Nechýbajú ani mince;
dokonca aj sklad obilia, horeum, čo sa dá vysvetliť azda len
okrem bronzových a strieborných treba spomenúť aj zlatú
tým, že existovalo ešte ďalšie – vonkajšie opevnenie, ktoré
razbu cisára Vespasiana (vládol v rokoch 69 – 79).
sa dodnes nepodarilo identiﬁkovať. Možno bolo len z dreva
Stopy pobytu Rimanov v Stupave hľadali viacerí
a zeminy, čiže nezanechalo archeologické stopy. Keď je ale
bádatelia.
Na počiatku výskumu lokality stáli miestni
vrchol Kopca (teda úsek smerom na sever od budov) čerstvo
vzdelanci,
v
20. storočí už aj profesionálni archeológovia
pooraný a zem je vlhká, v zemi možno vidieť tmavý pás –
(A.
Gnirs,
V.
Ondrouch, Ľ. Kraskovská). Súčasný výskum
pravdepodobne stopu po hľadanej vonkajšej fortiﬁkácii.
prebieha v rôznej intenzite už druhé desaťročie a priniesol
Majiteľmi sídliska typu villa rustica v Stupave boli
výsledky, ktoré podstatnou mierou dopĺňajú predchádzajúce
buď Rimania, teda rodáci či prisťahovalci z Itálie, alebo
poznatky. Konkrétne výskum architektonického vývoja
romanizovaní obyvatelia z Panónie, čo je pravdepodobnejšie.
pokročil natoľko, že bolo možné vyhotoviť trojdimenzionálne
Bez pochýb medzi nimi sídlila aj menšia vojenská jednotka,
rekonštrukcie budov (počítačová realizácia P. Horanský).
ktorá plnila strážnu funkciu, ale žili tu aj deti. Jedno z nich
Cieľom terénneho výskumu a spracovania je okrem iného aj
zámer pripraviť podklady pre vybudovanie múzea v prírode,
zanechalo zaujímavé svedectvo. Na parapet jedného z okien
ktoré bude jedinečné nielen na Slovensku.
chodby smerujúceho na západný dvor vyrylo drobnú
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ARTIKULY
MURÁRSKEHO CECHU
V STUPAVE Z ROKU 1660
Tomáš Tandlich

Zemepanské mestečko Stupava bolo centrom
pajštúnskeho, resp. stupavského panstva, ako aj strediskom
remeselnej výroby viacerých odvetví. Medzi ne patrilo aj
murárske remeslo, ktorého cechové artikuly si priblížime.
Cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský vydal tento
základný dokument pre fungovanie murárskeho cechu 6.
júna 1660 vo Viedni na žiadosť členov murárskeho cechu,
ktorý pôsobil nielen na stupavskom ale aj plaveckom
panstve. Žiadosť podporila aj ich zemepanská vrchnosť,
a to vdova po palatínovi Pavlovi Pálffym grófka Františka
Khuen-Belasi. Murárov pred panovníkom zastupovali Karol
Andretta, Matej Mikon, Ján Sponger, Andrej Fessinger a Ján
Siffer. Artikuly sú napísané po latinsky a po nemecky a majú
dvanásť ustanovení.1
Murársky majster, ktorý sa previnil voči Bohu slovnými
urážkami a nadávkami, alebo spáchal nejaký zločin, bol
potrestaný najprv podľa uváženia samotným cechom. Potom
nasledoval aj súdny proces na panskom súde. Rovnako sa
postupovalo aj v prípade, ak člen cechu urazil alebo napadol
iného murárskeho majstra.
Vstup do cechu stupavských murárov mal pravidlá,
ktoré boli podobné aj v iných remeselných cechoch.
Uchádzač o členstvo, ktorý nepochádzal zo stupavského
alebo plaveckého panstva, musel predložiť svoj hodnoverný
rodný list, potvrdenie o vyučení a svoju remeselnú zručnosť
demonštroval pred zástupcami cechu. Podmienkou bolo aj
to, aby bol kandidát ženatý, ďalej bol povinný zaplatiť päť
toliarov do cechovej pokladnice a pre členov cechu mal
usporiadať aj slávnostný obed.
Ak tovariš predtým pracoval u murárskeho majstra
v stupavskom cechu, pri uchádzaní o členstvo bol povinný
zaplatiť do cechovej pokladnice päť zlatých, ďalej musel
zhotoviť svoj majstrovský výrobok (Meyster Stuck). Jeho
povinnosťou bolo aj usporiadanie hostiny pre majstrov
murárskeho cechu. Tovariš sa v prameňoch označoval Gesell.
Syn murára bol síce oslobodený od povinnosti usporiadať
hostinu, ale do pokladnice musel zaplatiť poplatok päť
zlatých.
Vzájomné spory tovarišov a ich majstrov museli vyriešiť
zástupcovia murárskeho cechu. V prípade choroby sa majster
mohol za svojho tovariša zaručiť a z cechovej pokladnice mu

poskytli peňažnú pomoc. V prípade smrti sa musel majster
postarať o veci zosnulého tovariša a vydať ich jeho dedičovi
alebo priateľovi.
Každý majster mohol mať len dvoch učňov a bol povinný
predstaviť ich celému cechu na zhromaždení. Prijať učňov
do učenia mohol až po schválení ostatnými murárskymi
majstrami. Učeň (označoval sa Lehr Bueb) sa murárskemu
remeslu učil tri roky. Syn murárskeho majstra mal byť
rovnako predstavený cechu, ak sa chcel vyučiť rovnakému
remeslu ako jeho otec, u ktorého sa učil.
Majstri murárskeho cechu platili každý štvrťrok do
spoločnej pokladnice povinný poplatok dvadsať uhorských
fenigov. Z pokladnice potom mohli čerpať pomoc v prípade
vážnej choroby alebo zranenia, kým znovu nemohli
vykonávať svoje remeslo.
Výročné zhromaždenie celého murárskeho cechu na
stupavskom a plaveckom panstve sa malo konať každoročne
na sviatok apoštolov Šimona a Júdu (28. októbra) v mestečku
Stupave, ktoré sa v listine označuje ako Marckh Stomffen.
Každý z majstrov a tovarišov bol povinný zúčastniť sa
tejto celocechovej spoločenskej udalosti, pretože musel
poslúchať príkazy cechmajstra a starších murárskeho
cechu. Ak sa niekto nedostavil bez ospravedlnenia, bol
potrestaný podľa rozhodnutia cechmajstra. Všetci účastníci
boli povinní odovzdať svoje osobné zbrane ako pušky a dýky
cechmajstrovi.
Murársky cech na stupavskom a plaveckom panstve,
ktorý sídlil v mestečku Stupava – centre jedného z panstiev,
je príkladom toho, že aj zemepanské mestečko (oppidum)
ako jedno zo sídiel pálffyovskej majetkovej dŕžavy na
juhozápadnom Slovensku, môžme považovať za ukážku
fungovania ekonomiky miestneho a regionálneho významu
v nepokojnom 17. storočí.

Poznámka
1

Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra, Cech murárov na
panstvách Stupava a Plavec, rok 1660; Magyar Országos Levéltár,
Libri Regii, 15. kötet, s. 45 – 47.
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STUPAVSKÉ VOĽBY
Ivan Mrva

História volieb v Stupave v časoch monarchie je dramatická, ale takmer neznáma. Mestečko ako sídlo volebného okresu
zažilo v rokoch 1848 – 1910 nielen plamenné vystúpenia rečníkov, sľuby budúcich poslancov, predvolebné kortešačky,
ale aj násilie a všetky triky vládnej moci, ktoré sa proti slovenským či opozičným voličom bežne používali. Uvedomelosť
a vzrastajúce národné sebavedomie dokazujú volebné výsledky. Od roku 1906 až do konca monarchie v Stupave triumfoval
národný kandidát.

História stupavských volieb sa začala písať roku 1848.
Marcové zákony zrušili feudálny spoločenský systém
a zaviedli aspoň na papieri občiansku rovnosť. Rovnako však
priniesli podstatné zmeny v spôsobe volieb do uhorského
snemu. Vyslancov na snem už nevolili len privilegované
stavy, teda šľachta a mešťania slobodných kráľovských
miest. Volebné právo sa rozšírilo aj na ďalšie spoločenské
vrstvy. Pravda, zákon neumožňoval voliť všetkým. Volebné
právo mali len muži starší ako 20 rokov, ktorí spĺňali
majetkové a vzdelanostné kritériá a všetci, čo mali volebné
právo aj v predchádzajúcej dobe, teda šľachta. Uhorsko sa
delilo na vyše 400 volebných okresov. Z celej záhorskej
časti Bratislavskej župy vznikol jeden okres a jeho sídlom
sa stala Stupava. Iba tu sa smeli konať voľby. Stupava ostala
sídlom volebného okresu až do roku 1918 napriek tomu,
že od 70. rokov 19. storočia politická správa okresu sídlila
v Malackách.
Prvé riadne voľby do uhorského snemu sa konali ešte
v júni 1848. V čase ich príprav panovala v krajine revolučná
situácia. Cisárske vojská bojovali v Taliansku, na juhu
sa vzbúrili Srbi, ktorí rovnako ako Chorváti vypovedali
poslušnosť uhorskej vláde. To poznačilo aj predvolebné
zápasy. Vo viacerých obvodoch sa počas kortešačiek strhli
bitky a boli aj mŕtvi. Našťastie v Stupave bola situácia
pokojnejšia. Snemovým vyslancom tu bol jednohlasne zvolený bratislavský advokát Anton Sále (Szále). Na predvolebnom
zhromaždení konanom na námestí sa ľudu prihovoril po
slovensky, maďarsky a nemecky. Jeho účinkovanie na sneme
netrvalo dlho. Na jeseň roku 1848 sa mnohí vzdali mandátu
a po útoku generála Windischgrätza v decembri 1848 zvyšky
snemu evakuovali do Debrecína. Na konci júla 1849, keď bola
situácia pre uhorských revolucionárov na čele s Košútom
bezvýchodisková, snem už prestal účinkovať. Výnimočný
stav zavedený v krajine po potlačení revolúcie a Bachov
neoabsolutizmus neumožňovali, aby sa obnovili ústavné
pomery, a preto sa voľby nekonali. Po vydaní Októbrového
diplomu v roku 1860 bolo rozhodnuté, že činnosť snemu sa
má obnoviť a novelizoval sa aj volebný zákon z roku 1848.
Volebné právo sa nevzťahovalo na všetkých dospelých
občanov. Voliť mohli len muži narodení v Uhorsku vo veku
najmenej 20 rokov. K voľbám boli pripustení len v tom
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prípade, keď mali v meste alebo v mestečku dom v cene
aspoň 300 zlatých, alebo na dedine majetok s veľkosťou
štvrtiny urbárskej usadlosti, teda niečo viac ako tri hektáre
poľnohospodárskej pôdy. Volebné právo sa ďalej vzťahovalo
na všetkých remeselníkov, kupcov i drobných výrobcov,
ktorí zamestnávali aspoň jedného učňa, alebo tovariša
a na každého, kto mal ročný príjem minimálne 100 zlatých
z pozemkov alebo kapitálu. Bez ohľadu na príjem a majetok
boli voličmi všetci mešťania, notári, učitelia, kňazi a kapláni,
doktori, ránhojiči, pravotári, inžinieri, akademickí umelci,
profesori a členovia Uhorskej akadémie vied. Pred voľbami
sa voliči museli zapísať do volebného zoznamu vo svojom
volebnom obvode. Kto nestihol termín zápisu, nebol
k voľbám pripustený. Do volebných obvodov boli zvyčajne
postavení dvaja kandidáti. Politické strany, ani členstvo
v nich nezohrávali takú dôležitú úlohu ako to bolo po vzniku
Československa, a tak aj voľby mali iný charakter. Boli to skôr
voľby osobností, konkrétnych kandidátov a ich vlastných
programov ako neskoršia voľba všetko sľubujúcich a málo
dodržujúcich politických strán. Volilo, presnejšie povedané
hlasovalo sa verejne a ústne. Kontrolu totožnosti vykonávali
obecní richtári alebo ich zástupcovia. Voliči z jednotlivých
dedín obvodu chodili hlasovať spoločne, pritom celá skupina
vyriekla, komu dáva svoje hlasy. Posledné slovo mal však
predseda volebnej komisie, ktorý rozhodoval o tom, či ten
alebo onen je oprávnený odovzdať hlas.
Nariadením kráľovskej námestnej rady z konca roka
1860 bol obnovený stupavský volebný okres. Zahŕňal celú
záhorskú časť Bratislavskej župy a do jeho obvodu patrili
všetky obce od Dúbravky, Lamača a Devína až po Veľké
Leváre a Kuchyňu.
Do volieb, ktoré boli vypísané na 21. marec 1861,
kandidoval v stupavskom volebnom okrese uvedomelý
slovenský kňaz Martin Veselovský, ktorý bol domácim
ľuďom dobre známy, lebo od roku 1855 pôsobil v Stupave
ako kaplán. Protikandidátom mu bol už spomínaný starý
harcovník z rokov meruôsmych Anton Sále. Župný volebný
výbor prirodzene nadržiaval Sálemu, Veselovský bol
označený za buriča a to len preto, že rozdával texty piesní
Hej Slováci a My pre slovenskú reč spravodlivosť chceme.
Župný volebný výbor, ktorý v súvislosti s prípravou volieb
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zasadal v stupavskom obecnom dome, odporúčal notárom
podporovať Sáleho a šiestich slovenských kňazov stojacich
na strane Veselovského zo zhomaždenia vykázal. Program
Martina Veselovského bol zameraný predovšetkým na
obhajobu slovenčiny. Žiadal, aby aj slovenský jazyk bol
úradnou rečou v Bratislavskej župe, kde prevažovali Slováci.
Slúžny Záhorského okresu Ján Bittera bývajúci v Stupave
tiež patril medzi veľkých stúpencov Sáleho, a to veľmi
zavážilo. Proti Veselovskému vydal hanopis. Označil ho za
zapredanca, podlizovača a zvodcu. Na slovenského kandidáta
bola podaná aj oﬁciálna žaloba na cirkevnú vrchnosť až
k samému kardinálovi Scitovskému. Veselovský vraj búri
Slovákov proti Maďarom a župným pánom. Pri takomto
terore kandidát so slovenským národným programom vo
voľbách uspieť nemohol a poslancom za stupavský okres sa
stal Sále.1
Na jeseň 1865 sa v Stupave konali ďalšie voľby, ale
nestretli sa s väčším záujmom. Za poslanca bol zvolený
Lukšič. Keď sa uhorská a rakúska politická reprezentácia
dohodla začiatkom roka 1867 na vyrovnaní, Lukšič hlasoval
spolu s ďalšími radikálmi proti prijatiu zákona o vyrovnaní,
lebo chcel pre Uhorsko viac samostatnosti. Zvíťazil tu aj
v roku 1869, keď už bol prívržencom Strany nezávislosti.
Jej programom bola personálna únia s Rakúskom, teda
podstatné rozšírenie kompetencií Uhorska. Strana sa
vydávala za dediča roku 1848 a kým bola v opozícii, oháňala
sa aj ľavicovou rétorikou. Spomedzi vedúcich predstaviteľov
tejto strany boli voči národnostiam priaznivo naklonení
len niektorí jednotlivci, najmä Ľudovít Močáry, ktorý hlásal
národnostnú rovnoprávnosť. Za to ho jeho kolegovia zo
strany vyštvali a prinútili ho predčasne odísť na politický
odpočinok.
Nasledujúce snemové voľby sa konali v júni 1872.
Národné uvedomenie tunajšieho obyvateľstva bolo dobre
známe aj slovenským politickým vodcom, a preto sa odvážil
kandidovať bratislavský advokát a aktívny slovenský
národovec dr. Michal Mudroň. Svoj volebný program
sformulovaný do desiatich bodov uverejnil v Národných
novinách 8. júna 1872. Sľuboval bojovať za rovnoprávne
spolunažívanie všetkých národov
v Uhorsku ako aj za spravodlivé
riešenie hospodárskych problémov.
Jeho program roznášali neúnavní
aktivisti po celom volebnom obvode,
medzi nimi vynikli najmä stupavský
učiteľ Strýčko a knihár z Malaciek
Otočka.
Pred blížiacimi sa voľbami
zvolal Strýčko do Malaciek kongres
slovenských učiteľov. Na pokyn
župana Jána Pálﬁho (Pálffy) ho
musel slúžny Štefan Stovinec
zakázať. V súvislosti s predvolebnými
agitáciami musel slúžny vypracovať
vedeniu župy situačnú správu.
Michala Mudroňa charakterizoval
ako krajného ľavičiara, pansláva
poškuľujúceho na Petrohrad, ktorý Stupavské voľby z roku 1910

je v spojení s Čechmi. Súčasne však kritizoval slabú aktivitu
Mudroňovho protikandidáta Lukšiča. Ako zástupca okresu
na sneme sa vôbec nestaral o svojich voličov a neudržiaval
s nimi žiaden kontakt.2
Župné úrady vyvinuli veľký nátlak spojený s manipuláciou a podplácaním, aby zmarili prípadné Mudroňovo
víťazstvo a tak pri voľbe prepadol. Rovnako pochodili aj
ostatní slovenskí kandidáti na západnom Slovensku. Martin
Čulen neuspel vo volebnom okrese Moravský Svätý Ján
a Vendelín Kutlík v Trnave. O priebehu stupavských volieb
priniesli Národné noviny 25. júla 1872 podrobnú správu,
ktorá je zaujímavým svedectvom o tom, ako vyzerali voľby:
Až do dňa volieb v stupavskom okrese nikomu by nebolo
napadlo pochybovať o víťazstve dr. Mudroňa, spočítajúc
obce, ktoré sľúbili hlasy výtečnému tomuto mužovi.
A vzdor tomu, že sa ani polovica zapísaných voličov zo
vzdialenejších obcí nedostavila, bol by Mudroň zvíťazil,
keďby i tu ako i všade fígle a nespravodlivosti sa proti
Slovákom neboli páchali. Maďaróni, mameluci a hlavne
židia kortešovali pre Lukšiča, všetko toto ale nebolo by
prospelo, keby v Stupave nebol richtárom Miller, tak
sa volá paša stupavský. Tento celý početný stupavský
proletariát pod pokutou na volbište vyšturmoval. Tu bolo
vidieť na stá ožralých žien, učňov a kyjmi ozbrojených
paholkov. Čo znemravnelá zberba táto tropila je strach.
Keď mudronisti išli hlasovať, pekelným krikom hulákala,
kamením hádzala, tie najpotupnejšie mená im dávala.
Vojsko nečinne na trávniku ležiac si hovelo, bo ho
nikto k zakročeniu nevyzval. Čo snáď nikde inde v krajine,
tu ženy prevádzali najväčší terorizmus. Keď jednotlivého
tieto nestudnice popadli, počestnosť zabraňuje to popísať,
čo mu robili. Nebolo veru radno človeku, o ktorom
mysleli, že je mudronista, k voľbišťu sa priblížiť. Poučené
bezpochyby svojím vodcom, vyhlasovali Mudroňa za
pravičiaka. Korteši Lukšičovi ukazovali im Mudroňových
ľudí a tieto im nadávali: "Vy oplani, vy zradcovia, chcete
zapredať chudobu, chcete aby Mudroň pravičiak pomáhal
pánom uvaliť na nás robotu?"
Židia zas kortešovali obyčajným svojím spôsobom,
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sľubovali, napájali, hovorí sa, že už popoludní poskladali
700 zl. na pijatiku. A skutočne vo všetkých krčmách
sa jedlo a pilo zadarmo. Vkročivšiemu do dákej krčmy
Mudroňovmu človekovi občerstvenie zdarma bolo
ponúknuté a keď ho prijal hneď s hudbou ho viedli k voľbe
a hrozili, že musí na Lukšiča hlasovať, lebo na jeho útraty
pil a že ho vybijú. Načim pripomenúť, že už predtým
i zhora bol činený nátlak. Sám hlavný župan sa uponížil
navštíviť niektoré obce pod zámienkou dozerania na
školy. Dr. Mudroň i keď prepadol, ničmenej je oslávený
bo nepriateľom našim plamenná, neohrožená jeho
výmluvnosť veľkého nahnala strachu!
Podobné praktiky pocítili slovenskí národní kandidáti
vo všetkých volebných obvodoch. Preto akékoľvek pokusy
Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá sa sformovala v roku
1871, presadiť sa politickými prostriedkami, celkom zlyhali.
Od roku 1878 sa vedenie SNS rozhodlo nezúčastniť sa na
voľbách v dôsledku perzekúcií a volebných machinácií, a tak
sa dlhší čas v Stupave žiadny národný kandidát neukázal.
To však neznamenalo, že voličov stupavského okresu
v uhorskom parlamente zastupovali maďarskí poslanci.
Aj počas pasivity a surového národnostného útlaku boli
stupavskými poslancami Slováci, pravda lojálni vládnej
moci. Medzi nich patril Tadeáš Príleský, narodený roku
1828 v Janíkovciach pri Nitre, ktorý bol potomkom starého
slovenského zemianskeho rodu. Príleský bol v Bratislavskej
župe známou osobnosťou. Ešte v roku 1847 vykonal
advokátske skúšky a stal sa na krátky čas stoličným notárom.
Počas revolúcie v rokoch 1848/1849 slúžil v národnej garde
a zúčastnil sa akcie proti septembrovému povstaniu Slovákov
na Myjave. Po porážke uhorskej revolúcie sa zdržiaval

Tadeáš Príleský (1826 – 1895)
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v cudzine. Keď František Jozef vyhlásil roku 1857 všeobecnú
amnestiu, vrátil sa do vlasti a venoval sa ﬁnančnému
podnikaniu a politike. Už v roku 1865 kandidoval za
snemového poslanca, bol zvolený najprv v Bratislave
a v rokoch 1869 – 1875 zastupoval na sneme trnavský
volebný obvod. V roku 1875 ho zvolili za poslanca v Stupave.
Zvíťazil tu aj roku 1878. V snemovni zastával viaceré dôležité
funkcie v rozpočtových výboroch a v spoločnej rakúsko–
uhorskej snemovej delegácii. Bol uznávaným ekonomickým
odborníkom a národohospodárom. Pri predkladaní rozpočtu
či pri iných snemových rokovaniach, ktoré sa, prirodzene,
viedli v maďarskom jazyku, stupavský poslanec Tadeáš
Príleský budil veselosť, ba aj smiech u rodených Maďarov
svojím slovenským prízvukom. Maďarčinu nikdy dokonale
nezvládol. Preto dostal prezývku „slovenské knieža“ (tót
fejedelem). Bol rovnako ako jeho predchodca Lukšič členom
Strany nezávislosti, ale podporoval liberála Kolomana Tiszu,
ktorý bol v rokoch 1875 – 1890 ministerským predsedom.
Spočiatku sa angažoval v Novej škole slovenskej, ale keď
roku 1875 zanikla, udržiaval so slovenskými národovcami
len priateľské styky. Stál niekde v pozadí pri založení
Tatra banky, nášho najvýznamnejšieho peňažného ústavu
v časoch Uhorska. Poradil čo bolo treba, aj pomohol svojimi
početnými konexiami. Istý čas sa usiloval založiť akýsi
klub poslancov z Horného Uhorska, teda zo Slovenska, ale
neuspel.
V nových voľbách roku 1881 bol v Stupave za poslanca
zvolený Štefan Rozsíval. Narodil sa roku 1844 v Nitrianskom
Hrádku neďaleko Šurian. Gymnaziálne štúdiá skončil
v Trnave roku 1862 a po absolvovaní seminára v Pešti bol
vysvätený za kňaza. V rokoch 1868 – 1870 bol stupavským
kaplánom a potom až do roku 1885 farárom v Záhorskej
Bystrici a stupavským vicearchidiakonom. Vynikajúce
vzdelanie (v roku 1877 získal titul doktora teológie na
peštianskej univerzite) a popularita medzi tunajšími voličmi
mu viackrát dopomohla k volebnému úspechu. Zvíťazil
roku 1884 aj 1887. Stupavský volebný okres zastupoval
nepretržite 11 rokov.3
Po týchto voľbách sa zmenil aj volebný cyklus a namiesto
trojročného sa začalo voliť v päťročnom intervale. Vo
voľbách roku 1892 sa v Stupave presadil starý harcovník
Príleský, ktorému tunajšie zastupiteľstvo udelilo čestné
občianstvo. Ale vo funkcii poslanca stupavského volebného
okresu ho v novembri 1895 zastihla smrť. Takmer ihneď
sa začali prípravy na novú voľbu. V tom čase bola odlišná
atmosféra ako v minulých obdobiach. Začiatkom roka
1895 vznikla opozičná Ľudová strana (ĽS) ako reakcia na
bezbrehý liberalizmus, cirkevnopolitické zákony, sociálnu
nespravodlivosť a národnostný útlak. Strana si získala
široké masy slovenského ľudu. Jej agitátori vštepovali
Slovákom občianske a kde-tu aj národné sebavedomie. Na
jednom z prvých zhromaždení Ľudovej strany vo Varíne
v lete 1895 Zoltán Zmeškal povzbudzoval ľud týmito
slovami: Nebojte sa slúžneho ani notára, keď si riadne
platíte dane a dodržiavate zákony. Sú to takí istí ľudia
ako vy. Na 20. októbra 1895 zvolal odbor Ľudovej strany
do Šaštína zhromaždenie voličov senického, svätojánskeho
a skalického volebného okresu. Holíčsky slúžny nariadil
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dedinským richtárom poznačiť každého spoluobčana, ktorý
sa z príslušnej obce na zhromaždenie vyberie. Napriek tomu
sa v Šaštíne zišlo desaťtisíc ľudí, viac ako na púti. Mnohí prišli
aj z obcí stupavského volebného okresu.
Na zhromaždení najprv prehovoril jeden z hlavných
činiteľov strany, komárňanský opát Ján Molnár. Rečnil po
maďarsky, ale dav si žiadal slovenský prejav. Preto Molnár
rýchlo skončil a po slovensky zvolal nech žije ľudová strana,
na čo zástup zvolal éljen. Potom už vystúpili len Slováci:
Skaličan Ján Černoch, pravotár Jozef Kubina z Moravského
Svätého Jána a spišský rodák Zeleňák. Všetci rečníci
kritizovali praktiky liberálov, volali po odstránení sociálnej
nespravodlivosti, požadovali všeobecné volebné právo
a zrušenie cirkevnopolitických zákonov. Také zhromaždenia,
aké zorganizovala v našich krajoch Ľudová strana, sa
nezišli od revolúcie roku 1848. Vládna moc videla, akú má
nová strana podporu, a preto sa dôkladne pripravovala na
predčasné voľby v Stupave. Za Ľudovú stranu kandidoval
päťdesiatšesťročný bratislavský advokát dr. Karol Otočka,
rodák z Trnavy. Za vládnych liberálov išiel na volebné kolbište
štátny tajomník na ministerstve Látkoci. Nik nepochyboval,
že Otočka bude zvolený, lebo v každej dedine okresu ho
vítali s oduševnením. V čase predvolebných kortešačiek
bol bratislavský župný dom prázdny. Všetko úradníctvo sa
na rozkaz župana vydalo po dedinách podplácať a napájať
voličov vládneho kandidáta a vyhrážať sa rozhodným
prívržencom opozície. V celom stupavskom okrese bolo asi
2 100 oprávnených voličov, vyrobili sa však falošné zoznamy
a všetko sa tak nehanebne zmanipulovalo, že „stupaviáda“
sa stala pojmom v celom Uhorsku. Voľba sa konala 5.
decembra. Do mestečka nakomandovali 400 žandárov
a vojakov s ostrým strelivom, aby udržiavali „poriadok“.
Hliadky boli rozostavené na všetkých prístupových cestách.
Vojsko a žandári prinútili voličov Ľudovej strany zosadnúť
z vozov už v susedných obciach. Do Stupavy museli putovať
pešo, nedovolili im nič vziať so sebou. V mestečku museli
zaujať vyznačené zhromaždiská, aby tábory voličstva boli
od seba oddelené. Padal studený dážď, Otočkovi voliči mrzli
a hladovali vo vyhradených priestoroch na samom kraji
Stupavy. Farár Ignác Gond im chcel poslať voz palivového
dreva, ale žandári to prekazili. Všetky hostince obsadili pre
voličov vládnej strany. Otočkovi voliči sa nemali kde najesť
a doslova hladovali. Volebná komisia medzitým predlžovala
voľby rôznymi spôsobmi, len aby voličstvo Ľudovej strany
unavili. Tak sa volebný akt namiesto obvyklých ôsmich hodín
pretiahol cez noc do ďalšieho dňa. Mnoho Otočkových voličov
odišlo. Ďalším, čo vydržali, zrušili právo voľby pod rôznymi
zámienkami. Celkovo odmietli 430 opozičných voličov a tak
zvíťazil Látkoci s náskokom 213 hlasov. Na župnom výbore
v Bratislave malacký advokát Jozef Dérer a stupavský kňaz
Ignác Gond kritizovali stupavské prechmaty, ale liberáli
ich ukričali. Aj na parlamentnej pôde sa ozvala požiadavka
opakovať voľby, ale vládnuca klika na to nereagovala.4
Pravda Látkoci sa v poslaneckom kresle dlho neohrial,
lebo na jeseň 1896 sa konali riadne všeobecné voľby do
snemu. V Stupave volili ablegáta 28. októbra. Karol Otočka
sa pokúsil o reparát, ale kandidatúru ohlásil aj kňaz František
Komlóši (Komlóssy). Bol topoľčianskym rodákom a pôvodne

sa volal Chmelík. Elegantný, mimoriadne inteligentný
a dobrý rečník bol historikom, ktorý napísal hodnotné dejiny
Bosny a množstvo ďalších štúdií. Maďari ho podozrievali,
že je v srdci pansláv, čo iste nebola pravda, ale Komlóši
udržiaval priateľské styky s poprednými Slovákmi. Bol však
neobyčajne ambiciózny a aj preto si zvolil politickú kariéru.
Ešte roku 1884 kandidoval vo Vrbovom za antisemitskú
stranu. Strana vypovedala boj úžerníkom a prisľúbila, že
v parlamente bude bojovať aj za uplatnenie národnostného
zákona z roku 1868, ktorý štátna mašinéria jednoducho
ignorovala. Aj preto Komlóši vo Vrbovom zvíťazil. Keď
po roku skladal svojim voličom účty, takto pekne rečnil:
Slováci sme všetci, všetci synovia jednej matky a nimi
zostaneme na veky. Vy ste moji a ja som váš, i môj otec
bol Slovák ako ste vy aj ja som Slovák a chcem ním zostať
navždy. Nadšenie ľudu po prejavoch ohnivého národného
citu a zmýšľania mladého vyslanca nemalo konca kraja. Tak
Komlóši – Chmelík triumfoval za antisemitov vo Vrbovom.
Roku 1896 boli už veci inak rozbehnuté. Strana sa
rozpadla a Komlóši sa v Stupave predstavil ako nezávislý
kandidát. V skutočnosti však tajne paktoval s vládnymi
liberálmi a s ich pomocou zvíťazil aj v Stupave. Zvláštnosťou
bolo, že bývalému antisemitovi dali svoj hlas všetci židovskí
voliči.
Ako vyslanec okresu sa spreneveril slovenskému pôvodu
aj sľubmi, ktoré dával svojim rodákom. Na parlamentnej pôde
v roku 1897 požadoval od vlády, aby sa usilovala presadiť na
každej elementárnej škole maďarčinu za vyučovaciu reč. Už
nehlásal dodržiavanie národnostného zákona, ale volal po
prísnom zakročení proti tým národnostným živlom, ktoré
prekážajú šíreniu maďarského jazyka. Komlóši sa za každú
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cenu chcel stať biskupom, a preto musel demonštrovať svoje
uhorsko-maďarské vlastenectvo.5
Na prelome 19. a 20. storočia sa situácia menila. Niekdajšia
pasivita a ochabnutosť boli minulosťou. Na politické kolbište
nastúpila nová, mladá generácia ľudí. Slovenský volič
už nebol ochotný za trochu vína a muziky darovať svoj
hlas kandidátom vládnych strán, ktorí mu všetko sľúbili
a nesplnili nič. Agitácie opozičnej Ľudovej strany preberali
Slovákov z letargie, silnelo aj národné povedomie. Pravda,
aj politická klíma sa trocha zlepšila. Po nástupe Kolomana
Séla (Széll) do funkcie ministerského predsedu parlament
novelizoval volebný zákon, aby sa zabránilo najväčším
prechmatom, nad ktorými užasla celá Európa. A tak sa
na jeseň roku 1901 pripravovali ďalšie voľby pod heslom
zákon, právo a spravodlivosť . V mesačníku Národný hlásnik
vyzýval jeden volič z Hochštetna (dnes Vysoká pri Morave)
občanov Stupavy, Mástu a Bystrice, aby volili slovenského
kandidáta a nie takých falošníkov, ako boli Látkoci a Komlóši,
čo svoje sľuby neplnili. O Komlóšim dokonca tvrdil, že skôr
ako kňazom by mohol byť rabínom. Bola to narážka na
jeho predchádzajúce paktovanie s liberálmi, ktorí, aby si
udržali moc, úzko spolupracovali so silnejúcim židovstvom.
Verejná mienka bola naladená proti Komlóšimu. Tak bol
v roli favorita kandidát Ľudovej strany Ján Trubíni, farár
v Devínskej Novej Vsi. V predvolebných rečiach zdôrazňoval,
že bude zastávať kresťanského ducha a práva slovenského
ľudu a slovenskej reči. Voľby sa konali 6. októbra a trvali
do pol druhej v noci. Keď predsedníctvo volebnej komisie
v zložení Feja, Gond a Hoffman videlo, že Komlóši prehráva,
voľby prerušili. Po protestoch na ministerstvo vnútra sa 24.
októbra 1901 konala opakovaná voľba. S náskokom 421
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hlasov zvíťazil Trubíni. Stupavský ablegát sa pôvodne volal
Trubina, ale pomaďarčil si nielen meno, ale aj charakter. Ako
poslanec hlasoval za pomaďarčenie ľudových škôl, čo mu
slovensky cítiaci voliči nemohli odpustiť.
V januárových voľbách roku 1905 Slováci chceli za
kandidáta richtára susednej Záhorskej Bystrice Jána Boráka,
ale ten kandidatúru neprijal. Potom sa slovenskí voliči
obrátili na malackého advokáta Jozefa Dérera, ten však
nemohol kandidovať. Napokon prehovorili bratislavského
mešťana Adolfa Mačalku, ale ten vstúpil na kolbište iba tri
dni pred voľbami a to bolo neskoro. Trubíni medzitým
horlivo kortešoval, ale v niekoľkých obciach prežil ťažké
chvíle. Vo Vysokej pri Morave (vtedy Hochštetno) ho doslova
hnali z rečníckeho stola. Jeho korteši tu stihli podplatiť iba
pár pijanov, ktorí niekoľkokrát zakričali éljen Trubíni, a už
hasili smäd u žida, pravda za peniaze určené na predvolebnú
kortešačku. Vysoká pri Morave bola národne uvedomelá
obec najmä zásluhou kňaza Štefana Gašparoviča. Najmenej
národného ducha bolo badať práve v Stupave, Máste,
Pajštúne a Záhorskej Bystrici.
Vo voľbách 27. januára 1905 Trubíni bez protikandidáta
poľahky zvíťazil. Podľa dopisovateľa Národných novín
volila ho chasa pozostávajúca zo slovenskej renegátskej
inteligencie, židov, panských úradníkov a trúnkom opojených
Slovákov zo sedliackeho stavu.
Celkovo však vo voľbách zvíťazila spojená opozícia,
ktorej členom sa stala aj Ľudová strana. Jej vedenie už zabudlo
na sľuby národnostiam a spolu so Stranou nezávislosti sa
usilovalo o väčšiu nezávislosť Uhorska od Viedne. František
Jozef však poveril zostavením novej úradníckej vlády
generála Gejzu Fejérváryho, aby vymanévroval z krízy. Vláda
však nemala podporu v snemovni ani v župách a kríza sa
ešte prehĺbila. Preto bol snem rozpustený, či skôr rozohnaný
vojskom a v máji 1906 sa konali predčasné voľby. Slovenská
verejnosť ich prijala s veľkým očakávaním, lebo politická
aktivita a uvedomelosť voličov za krízy dualizmu vzrástli.
Do predvolebného boja vstúpila iba v decembri 1905
sformovaná Slovenská ľudová strana (SĽS) s trinástimi
kandidátmi a príťažlivým volebným programom.
Hlavnou požiadavkou bolo všeobecné a tajné hlasovacie
právo, zrušenie proticirkevných zákonov a naplnenie
národnostného zákona z roku 1868. Medzi ďalšími
požiadavkami
dominovali
sloboda
spolčovania
a zhromažďovania, spravodlivé riešenie mzdových
pomerov, spravodlivejšie dane, prijatie zákonov proti úžere
a obmedzenie krčmových licencií.
Slovenskí voliči v stupavskom volebnom okrese oslovili
mladého katolíckeho kňaza Ferdiša Jurigu, rodáka z Gbelov,
jedného zo spoluzakladateľov SĽS. Juriga privítal delegáciu
na čele s Ignácom Polákom z Vysokej pri Morave na svojej
fare vo Vajnoroch a spočiatku sa zdráhal prijať kandidatúru.
Vyhováral sa na nedostatok peňazí. Keď ho však ubezpečili,
že celý okres horí národnou horlivosťou, musel kandidatúru
prijať, lebo Polák aj so sprievodom vyhlásil, že inak faru
neopustia. Ale na predvolebnú agitáciu bola potrebná
predsa len nejaká suma. Juriga si teda požičal tisíc korún
v senickej ﬁliálke Tatra banky a odhodlal sa podstúpiť
boj s Trubínim. Keďže sa v tom čase už sformovala vládna
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koalícia a jej členom sa stala Ľudová strana – Nép párt,
Trubíniho podporoval celý štátny aparát. Preto bol boj
mimoriadne ostrý, ale Juriga mal nadšených a nezištných
podporovateľov. Volebnú poradu Slováci odbavili na fare
v Zohore, kde mu prisľúbil pomoc tunajší kaplán Michal Žák,
farár Štefan Gašparovič a mariatálsky kňaz Jozef Závodský,
ktorý predtým kaplánčil v Stupave. S podporou týchto
u ľudu obľúbených kňazov sa Juriga vrhol do boja. Nechal
si ušiť zástavy s nápismi: Za tú našu slovenčinu, Za tú našu
chudobu a Nech žije Ferdiš Juriga! Do agitačnej výbavy
patrili perá za klobúk s rovnakými heslami a napokon aj
letáky s takouto volebnou piesňou:
Trúba trúbi na teľatá,
by volili ablegáta,
ale u nás teliat neni,
čo by chceli trúbu voliť,
hybaj v nohy Trubínyi.
Pri volebnej agitácii Jurigovi zo Stupavčanov najviac
pomáhali Štefan Beleš, Juraj Benca, Kubovič a mlynár Binder.
V Máste sa ako agitátori Jurigovho tábora vyznamenali Pavel
Polák, Anton Fusek, Tomáš Klas a Valent Belzár. Oporou bol aj
Pajštún na čele so Slezákom a Myslovičom. V celom volebnom
okrese hučala pieseň spievaná, samozrejme, v záhoráckom
dialekte, vystihujúca vtedajšiu atmosféru: My nic nesceme
enem co nám patrí, tak sa i zneseme s maďarskýma bratri.
My sceme slobodu slovenskému národu. Ale vystupovať
verejne v prospech slovenského národného poslanca mohlo
mať pre jednotlivcov veľmi nepríjemné následky. Viacerí
podstúpili prenasledovanie zo strany úradov, ba i žalár.
Niekoľkí Jurigovi horlivci radšej odišli do Ameriky a do vlasti
sa už nikdy viac nevrátili. S blížiacim sa termínom volieb
sa stupňovala aktivita slovenského tábora. Juriga dokázal
v jednu nedeľu rečniť v Kostolišti, Malackách, Kuchyni,
Perneku i v Jablonovom. Prirodzene, že celý predvolebný
okruh absolvoval popoludní, na sedliackom voze ťahanom
párom koní. Nasledujúcu nedeľu na stupavskom rínku rečnil
zo sedliackeho voza o krivdách páchaných na Slovákoch. Ako
dôkaz pravdivosti svojich slov si doviedol Jozefa Čárskeho,
neskoršieho biskupa v Košiciach, ktorého pre slovenčinu
vyhodili zo seminára. Jurigov zápas za práva Slovákov a za
práva chudoby napokon slávil úspech. Vo voľbách zvíťazil
s náskokom 200 hlasov napriek tomu, že úradné miesta
všetkými silami podporovali Trubíniho.6
V týchto voľbách boli slovenskí kandidáti úspešní ako
nikdy predtým a, žiaľ, ani potom. Celkovo sa do uhorského
parlamentu dostalo sedem Slovákov. Účinkovanie mladého
a temperamentného Jurigu ako zástupcu voličstva
stupavského volebného okresu v uhorskom parlamente
nebolo jednoduché. Keďže vláda deklarovala ochotu
podporovať slovenský ľud, 2. júna 1906 ju požiadal,
aby Slovákom otvorila aspoň jedno gymnázium. Jeho
parlamentní kolegovia ho zahriakli slovami: Slučka na krk
vám patrí a nie gymnázium. Počas iných parlamentných
vystúpení sa Jurigovi ušli aj surové repliky: Drž hubu,
podliak, zradca, vyveďte toho pansláva von a pod.
Poslanecký mandát v tom čase zaväzoval k častejšiemu
styku s voličmi. Juriga každoročne skladal účty zo svojho
parlamentného účinkovania. Účtovanie sa konalo verejne

na stupavskom hlavnom námestí pred kostolom. Jeden
stupavský Slovák zanechal v Ľudových novinách svedectvo
o takomto zhromaždení:
Stupava – oživujú Slováci. Oheň lásky a chuť do práce
prišiel v nás rozdúchať vyslanec Ferdiš Juriga. Bolo nás
tisíce. Mástčania, Pajštúnčania i mnohí Mariatálčania
dostavili sa na účtujúcu reč húfne, ba aj židia zvedavo
počúvali, lebo jako si pošuškávajú, že takového rečníka
jak je náš vyslanec neďaleko nenajdeš. Ej rezký je ale on
bojovník. Poďakoval sa nám pekne a aj židom dobrú radu
dal, aby držali so Slovákmi a s chudobou, keďže z nich
žijú. Poďakoval sa aj pánu Opatrilovi (pôvodné meno
stupavského farára Ignáca Gonda) za potupovanie po
novinách a smelo jeho čarbaniny vyhlásil za luhárstva. Ej
pane Gondu, keby tak o vašich kázňach v kostole o tých
nadávkach aspoň niečo pustil do novín.
Ale vrchnosť nebola spokojná s účinkovaním Jurigu,
lebo Slovákom v stupavskom volebnom okrese vzrástlo
sebavedomie. V auguste 1906 slúžny bratislavského
okresu upozornil podžupana, že mnohí členovia školských
stolíc slovenských obcí okresu vytýkajú učiteľom vtĺkanie
maďarčiny deťom do hláv, čo k ničomu nevedie. Lamačania
sa dokonca vyhrážali, že spália maďarské učebnice
svojich školopovinných detí. Slúžny zdôraznil, že takéto
"panslavistické" hnutie medzi slovenským obyvateľstvom
okresu bolo donedávna zriedkavosťou a ľahko ho bolo možné
potlačiť, ale odkedy sa stal Ferdinand Juriga poslancom
stupavského volebného okresu, nadobúda povážlivé
rozmery dokonca aj v takých obciach, kde nebolo ani chýru
o nevlasteneckých protestoch politického obsahu a ľud sa
v nich vždy vyznačoval vlasteneckým zmýšľaním. Hlavným
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vinníkom bol Juriga, jeho aktivisti a kňazi rozširujúci
slovenskú tlač nevlasteneckého smeru.7 Tak sa nemožno
diviť, že už 16. novembra 1906 stál pred bratislavským súdom.
Musel sa zodpovedať za dva kritické články. Proces trval od
deviatej ráno do pol dvanástej v noci. Zástupy Jurigových
prívržencov stáli po celý čas pred budovou súdu a čakali na
výrok poroty. Juriga bol odsúdený na dva roky väzenia a
1 200 korún pokuty. Búrlivé privítanie odsúdenca napokon
ukončila polícia, ktorá demonštrantov začala rúbať šabľami,
pričom bolo zranených 12 ľudí. Parlamentní kolegovia ho
s radosťou zbavili imunity a 2. mája 1907 nastúpil do štátneho
väzenia vo Vacove na výkon trestu. 28. apríla sa po omši lúčil
so svojimi farníkmi vo Vajnoroch. Na rozlúčku prišlo aj veľa
jeho stupavských voličov. Ako písal svedok týchto udalostí dr.
Alojz Kolísek, boli to muži z ľudu, všetko jadrní Slováci. Bolo
radosťou počúvať ich reči ako si Jurigu ctia a milujú. Všetko
sa však dialo za asistencie najmenej dvadsiatich žandárov,
ktorých do Vajnor nakomandovali župné úrady.8 Ani počas
dvojročného väznenia na Jurigu priaznivci zo stupavského
volebného okresu nezabudli. Pri každej príležitosti dávali
najavo, že so svojím obľúbeným poslancom sympatizujú. Ale
aj voči nim zasiahla štátna moc. Najprv šiesti roľníci z Lábu
za zbieranie príspevkov pre uväzneného Jurigu dostali po
50 korún pokuty. V roku 1907 vo sviatok Božieho tela si
štyria vystavili do okien Jurigove podobizne a už ich hnali
pred súd za tzv. schvaľovanie zločinu (laudatio criminis).
Každý z nich dostal po tri mesiace väzenia. Iba v roku 1907
bolo z politických dôvodov v stupavskom volebnom okrese
odsúdených 38 ľudí väčšinou na krátkodobé väzenie od
jedného do troch mesiacov a na pokuty.9
Aj hlavný Jurigov aktivista Ignác Pollák z Hochštetna si
odpykal trojmesačný trest. Sedel spolu s Jurigom v štátnom
väzení vo Vacove. Pravda, štátni väzni mali iný režim ako
obyčajní kriminálnici a Pollák nám o svojom pobyte zanechal
zaujímavé svedectvo:
Cez deň sme boli voľní a mohli sme sa jeden s druhým
schádzať a pobesedovať si. Ku schôdzam sme mali aj
väčšiu izbu – väzeňskú besedu. Strava bola obstojná,
ráno pol litra mlieka, na obed hovädzia polievka,mäso
a nejaký prívarok, na večeru tiež niečo mäsitého, alebo
aj iné. Každý dostal aj peceň chleba. Denne mohol každý
vypiť liter vína (ovšem za svoje peniaze). Toho privilégia
sme hodne využili, ba z toho litra sa namnožilo i viac, len
to nesmelo byť na stole. Juriga mal svoj vlastný súdok vo
väzenskej pivnici, z ktorého nás často potužoval. Mali sme
veľké šťastie, že hlavný dozorca bol Slovák, menom Stanek,
ktorý naše dopisy cenzuroval, lebo ho veľmi zaujímali
a tešili. Druhý dozorca bol Šanta, tiež Slovák, dobrý tichý
a zhovievavý človek. Pod jeho dozorom sa nám dobre
vodilo. Príbuzní a známi mohli nás často navštevovať.
Svoje návštevy mohli robiť každý deň na 1 hodinu, len to
museli oznámiť dozorcovi. Pracovať sme nemuseli vôbec,
ešte aj izby nám iní väzni čistili.
Po dvoch rokoch vo Vacove sa Juriga vrátil na slobodu,
a keďže mu poslanecký mandát zostal, pokračoval v boji za
národné práva. Ale vnútorné pomery v krajine sa začiatkom
roka 1910 natoľko vyostrili, že panovník využil svoje práva
a vymenoval za ministerského predsedu Karola Khuena-
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-Héderváryho. 15. marca 1910 ho splnomocnil rozpustiť
snemovňu. Poslanci najmä opozične naladených strán
považovali tento postup za nezákonný a po ostrej výmene
názorov sa v sneme strhla ruvačka, pri ktorej bol KhuenHéderváry zranený a s ním aj niekoľkí ďalší ministri jeho
vlády. Bolo rozhodnuté, že predčasné voľby sa uskutočnia
medzi 1. a 11. júnom 1910. Juriga v Stupave opäť zvádzal
boj, tentoraz s protikandidátom Ochabom. Napokon zvíťazil
s rozdielom 200 hlasov a opäť sa stal poslancom. Tentoraz sa
do parlamentu dostali traja Slováci – Ferko Skyčák na Orave,
Pavol Blaho v susednom okrese Moravský Svätý Ján a Juriga.
Skyčák však rezignoval a po vypuknutí vojny aj Blaho, a tak
zostal Juriga jediným zástupcom Slovákov v uhorskom sneme
až do konca monarchie. Keďže za vojny sa voľby nekonali,
mandát sa mu predĺžil na osem rokov. Keď sa už monarchia
rúcala, 19. októbra 1918 Juriga vystúpil v mene Slovenskej
národnej rady a vyhlásil právo Slovákov na sebaurčenie.
Zároveň odoprel právo uhorskému parlamentu a vláde
vystupovať v mene slovenského národa. Dlhá a emotívna
Jurigova reč bola často prerušovaná výkrikmi a nadávkami
jeho maďarských kolegov. Na také vystúpenie bolo treba
veľa odvahy, ale tá nášmu poslancovi nikdy nechýbala.
Stupavský poslanec Ferdiš Juriga zastupoval svoj okres
v uhorskom sneme od 30. apríla 1906 do 14. novembra
1918. Bol najdlhšie slúžiacim národnostným poslancom
spomedzi všetkých Slovákov, a to vďaka svojim voličom
zo stupavského volebného okresu. Jeho pamätný prejav
z októbra 1918 v dolnej komore peštianskeho snemu patrí
k najvýznamnejším udalostiam našich politických dejín
aj keď sa z histórie v nasledujúcich desaťročiach akoby
vytratil. Jurigovi patrí významné prvenstvo. Po prvýkrát na
verejnom fóre – priamo v peštianskom parlamente zástupca
Slovákov verejne deklaroval, že sa s Maďarmi deﬁnitívne
rozchádzame.
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FERDIŠ KOSTKA
Milan Greguš

V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia stupavského džbankára a keramikára Ferdiša Kostku. Túto
významnú osobnosť nášho kultúrneho dedičstva poznajú odborníci ďaleko za hranicami Slovenska. Výrobky Ferdiša
Kostku a jeho predchodcov sporadicky zdobia ponúkané kolekcie na európskych aukciách umeleckých diel. Právom, veď
ide o výrobky svedčiace o vysokej profesijnej a umeleckej úrovni ich tvorcov. Poznať život a dielo majstra Ferdiša Kostku
patrí do „kultúrnej výbavy“ každého Stupavčana.

Stupava je starým hrnčiarskym a džbankárskym
strediskom, cech hrnčiarov tu bol založený v roku 1667.1
Najstaršie zachované výrobky stupavských džbankárov
pochádzajú z polovice 18. storočia, signované sú známou
stupavskou značkou ST.2 V takmer dvestopäťdesiatročnej
tradícii tohto remesla v Stupave sa podarilo objaviť
vzácne údaje o mnohých džbankároch. K najznámejším
patrili rodiny Putzovcov a Kostkovcov. O stupavskej
keramike a práci Ferdiša Kostku vyšlo viacero publikácií
a desiatky novinových článkov. Najvýznamnejšou prácou
je monograﬁa džbankára a zberateľa ľudovej keramiky
Heřmana Landsfelda (1899 – 1984). Autor ju nazval Z dějin
stupavské keramiky a vydal ju vlastným nákladom v roku
1948 pri príležitosti sedemdesiatych narodenín Ferdiša
Kostku. Vďaka odborných znalostiam, usilovnému bádaniu
v džbankárskych strediskách západného Slovenska a štúdiu
cirkevných matrík, sa Landsfeldovi podarilo objaviť viaceré
dovtedy neznáme skutočnosti o stupavskom džbankárstve.

Putzovci
Ferdiš Kostka je pokračovateľom známej a rozvetvenej
džbankárskej rodiny Putzovcov (Puczovcov), ktorí si
od konca 18. storočia viedli vlastnú rodinnú kroniku
v malom zošite s názvom Poznamenanj narozenich ditek
w manželstwu Joanis et Agnes. Putz. Ako napovedá názov,
do zošitka si Putzovci a priženení Kostkovci zapisovali
v záhoráckej slovenčine dôležité rodinné údaje – dátumy
sobášov, narodenia a úmrtia členov rodiny. Zaujímavosťou
je, že popri dátumoch uvádzali aj pomerne presný časový
údaj – hodinu narodenia a skonu. Je však potrebné uviesť,
že niektoré záznamy sú odlišné od zápisov v stupavskej
cirkevnej matrike. Časové odchýlky v rozmedzí dní vznikli
zrejme pri zápise s väčším časovým oneskorením.
Rodinnú kroniku založil Ján Putz (1773 – 1833), ktorý
v nej ako prvý zápis retrospektívne uviedol narodenie
svojho otca Jozefa Putza 6. marca 1735. V zápisoch potom
pokračovali aj ďalšie generácie: Jánov zať Ján Kostka (1796

– 1854), jeho syn Karol (1838 – 1886) a Karolov syn Ján (1861
– 1919). Keď sa Ján odsťahoval do Marianky, zostala rodinná
kronika v Stupave a v zápisoch pokračoval jeho najmladší
brat Ferdiš (1878 – 1951). Posledné zápisy do kroniky vpísal
Ferdišov syn Arnošt, sú venované úmrtiu rodičov. Rodinná
kronika je cenná aj z jazykového hľadiska, zachytáva podobu
slovenského jazyka v bernolákovskom období, v časoch jeho
kodiﬁkácie.

Ferdiš Kostka (1878 – 1951)
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a Heinrichom Putzom z Malaciek, ani zistiť miesto narodenia
Heinricha Putza a jeho syna Jozefa.
Landsfeldove objavy nielenže obohatili genealogické
bádanie, ale s istotou vylúčili aj habánsky pôvod zatiaľ
najstaršieho priameho predka Putzovcov.4 O ich domácom
pôvode svedčí aj slovenčina so záhoráckymi prvkami,
ktorou písal svoje záznamy zakladateľ rodinnej kroniky
Ján Putz. V starých habánskych rodinách sa niekdajšie
nemecké jazykové prostredie dlho uchovávalo, neraz aj do
konca 19. storočia. Rodinná kronika Putzovcov-Kostkovcov
sa zachovala dodnes a je uložená v Múzeu Ferdiša Kostku
v Stupave.5
Spomínaný Jozef Putz (1735 – 1805) podľa
kúpnopredajnej zmluvy zo 16. júna 1771 zakúpil od
Stupavčana Michala Slobodu dom na hornim konci vysse
a vedla Jana Svicza Ležicy za 100 zl. Dom stál na (vtedy
širšom) pozemku, kde stojí dnes Múzeum Ferdiša Kostku.
S manželkou Annou Jurakovou mal šesť detí. V džbankárskom
remesle pokračovali synovia Michal (1760 – ?), František
(1770 – ?) a Ján (1773 – 1833), ktorí sa vyučili u otca. Synovia
pracovali v otcovej dielni, Michal a František sa po čase zo
Stupavy aj s rodinami odsťahovali do Košolnej, významného
džbankárskeho strediska pri Trnave. V otcovej dielni
zostal pracovať najmladší syn Ján. Osud však nedoprial ani
jednému synovi mužských potomkov, ktorí by v tradičnom
remesle pokračovali.

Rodinná kronika Putzovcov a Kostkovcov

Pôvod Putzovcov nie je dostatočne objasnený.
V literatúre sa často uvádza, že boli habáni a do Stupavy
sa prisťahovali v roku 1770 zo Sobotišťa.3 Novokrstenci,
zvaní aj anabaptisti či habáni, prišli na naše územie ako
protestantskí náboženskí exulanti z Moravy v prvej polovici
17. storočia. Pôvodne pochádzali z Nemecka a Švajčiarska,
teda z nemeckej jazykovej oblasti. V novom prostredí časom
asimilovali s domácim obyvateľstvom a konvertovali na
katolícku vieru. Tieto informácie kňazi starostlivo zapisovali
do matrík. Landsfeldov prieskum cirkevných matrík však
túto tradovanú domnienku spochybnil. V malackej cirkevnej
matrike našiel stručnú zmienku o otcovi Jána Putza (1773
– 1833), ktorý bol dovtedy prvým po mene známym
členom rodiny Putzovcov. Bol ním džbankár Heinrich Putz
pochádzajúci z Malaciek (v inom matričnom zázname je
uvedený ako Emerich Putz). Pri jeho mene miestny kňaz
neuviedol žiadnu poznámku o jeho habánskom pôvode.
Novou skutočnosťou boli aj údaje objavené v matrikách
známych džbankárskych stredísk – Zvončína, Ružindolu,
Suchej nad Parnou a v Košolnej. Tu sa objavujú členovia
rodiny Pucz už v druhej polovici 17. storočia, v matrike
Suchej nad Parnou sa vyskytujú aj v nasledujúcom storočí –
všetci boli katolíci, zápisy nemali poznámky o ich habánskom
pôvode. Zatiaľ sa však nepodarilo objaviť príbuzenský
vzťah medzi Puczovcami z východnej strany Malých Karpát
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V džbankárskych dielňach okrem učňov pracovali aj
viacerí tovariši buď v rámci povinnej vandrovky, alebo ako
riadni zamestnanci. Cesty tovarišov po západoslovenských
džbankárskych strediskách obohacovali tvorbu domácich
majstrov o nové prvky a techniky. No nielen to. Matriky nám
zanechali svedectvo aj o častých sobášoch medzi cudzími
tovarišmi a dcérami domácich majstrov. Bolo to aj v prípade
dvoch dcér stupavského džbankárskeho majstra Jána Putza
(1773 – 1833), ktoré sa vydali za tovarišov pracujúcich
v tunajšej dielni. Staršiu Teréziu si zobral tovariš Michal
Odler z Dechtíc. Po sobáši sa s manželkou a dcérou Evou
v roku 1817 odsťahoval do Košolnej. Druhá dcéra Barbora
sa vydala v roku 1819 za Stupavčana Jána Kostku (1796 –
1854).

Kostkovci
Ján Kostka zostal pracovať v stupavskej putzovskej dielni.
Podľa zmluvy z roku 1826 dovolil svokor Jánovi Kostkovi
na svojom vlastnom dvore postaviť dom s nasledovnými
podmienkami: domek... na svoju utratu vistawie a ja
nejmensi graiczar nanij ne navažil, jedine, že sem jemu
w Dowažaniju Materialiach ze statkem napomocz bol,
naprotji temu, on nam vssetkim, jak v Remeslu, tak aj
v Hospodarstwiu wenkajsim napomocz Spravedlivej jest
a živit pomaha. Na oplátku dáva Ján Putz svojmu zaťovi
právo voľne disponovať so svojím domom, ponecháva si
však právo na svoj vlastný dom a pozemky pri dome.
Ján Kostka si vo svojom novom dome postavil vlastnú
pec. Informuje nás o tom jeho žiadosť a následné povolenie
z roku 1830, adresované stupavskej vrchnosti – grófke
Ernestíne Pálffyovej, rod. Hoyosovej. V neskoršej zmluve

Michal
1791 - ?

Františka
1798 - ?

1. Karol
1888 - ?

1. Jozef
1892 - 1893

Stanislav 1985

Róbert 1957
Kornélia Vargová 1960

Stanislav 1925 - 2005
Marianna Mišurová

2. Ján
1896 - 1959
Albína Marková
1985 - 1976

1. Klára
1825 - 1827

1. Agneša
1885 - ?

1. Mária
1823 - ?

Amália

2. Mária
1902 - ?
Jánoš

dieĢa

dieĢa

1. Agneša
1836 - ?

Alžbeta
1805 - 1806

dieĢa

dieĢa

Katarína
1873 - 1927
Benáczy

2. Jozef
1912 - 1996
Anna Onderová, s. 1948

Anna
1871 - 1872

Štefan
1866 - 1935
Gašparoviþová

Františka
1804 - 1804

1. Barbora
1831 - ?

Jozef
1802 - 1803

1. Ján
1827 - 1837

Rozália
1800 - ?

Jozefína
1811 - 1812

Barbora 1775 - ?
Michal Krebs

Anna
1813 - ?

dieĢa

Mária

Terézia
1876 - 1948
Kálmán Németh

dieĢa

Arnošt
1931

Jozef

Mária
1882 - 1937

2. Júlia
1841 - 1854

Alžbeta
1816 - 1828

Terézia 1777 - ?

Viliam

Lívia

Viliam
1895 - 1974
Irma Schlesingerová
1888 - ?

Magda
1932

Fedinand 1878 - 1951
Františka Jochová
1908 - 1991,
s. 1930

2. Karol 1838 - 1886
Magdaléna Ongerová 1838 - 1922, s. 1861

Karol
1807 - 1809

chlapec 1775 - 1775

Jozef 1735 - 1805
Anna Juraková 1738 - 1805, s. 1759

Henrich Putz

Ján 1773 - 1833
Agneša Kohútová 1777 - ?, s. 1795

Jozef 1863 - 1915
Amália Meþériová
1863 - ?

1. Ján
1821 - 1822

Barbora 1798 - 1836
Ján Kostka 1796 - 1854, s. 1819
Anna Jancziová †1862, s. 1836

Terézia
1794 - ?

František 1770 - ?
Terézia Kozlerová

syn

Ján 1861 - 1919
1. Juliana Tesárková †1893, s. 1885
2. Mária Haszonová 1871 - 1956, s. 1895

1. Rozália
1820 - ?

Terézia 1796 - ?
Michal Odler †1856,
s. 1814

Eva
1789 - ?

Michal 1760 - ?
Mária Vacsková ? - 1797

Rodokmeň Putzovcov a Kostkovcov
(s. = sobáš)
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z roku 1834 odstupuje vdova po Jánovi Putzovi starý
putzovský dom aj s pozemkom Jánovi Kostkovi za 1 200
zlatých. Podmienkou bolo poskytnutie výminku – jednej
izbičky pri studni a palivového dreva až do smrti. Tým
deﬁnitívne prešla putzovská dielňa do majetku džbankárov
Kostkovcov.
Ján Kostka žil v manželstve 17 rokov, potom Barbora,
rod. Putzová zomrela. Ešte v tom istom roku sa znova oženil
s Annou Janciovou (Jancziovou), s ktorou mal syna Karola
(1838 – 1886), ktorý po otcovej smrti prevzal stupavskú
dielňu. Ten v manželstve s Magdalénou Ongerovou (1838 –
1922) splodil sedem detí, predposledným dieťaťom bol syn
Ferdiš. Karol Kostka vyučil džbankárskemu remeslu okrem
svojho najstaršieho syna Jána aj viacero tovarišov. Zomrel
predčasne vo veku 48 rokov.

Ferdiš Kostka
Malý Ferdinand, ktorého rodina a všetci v okolí volali
jednoducho Ferdiš, sa podľa matriky narodil 11. októbra
1878 v Stupave. V rodinnej kronike je ale uvedený dátum
14. október, a tak si majster Ferdiš Kostka svoje narodeniny
pripomínal po celý život v tento deň. Vyrastal v prostredí
otcovej dielne. Voľný čas trávil pomocnými prácami
a tvorbou drobných detských ﬁgúrok a hračiek, nazývaných
špileraj. Ako osemročný stratil otca. Dielňu a starostlivosť
o celú početnú rodinu prevzal jeho najstarší, v tom čase už
25-ročný brat Ján. O veľmi ťažkých pomeroch svedčí aj fakt,
že v tomto období Ferdišova mama v núdzi predala rodinnú
pamiatku – najkrajšie výrobky stupavskej dielne. Na túto
udalosť smutne spomínal Ferdiš Kostka aj po desiatkach
rokov.
Po absolvovaní ľudovej školy v rokoch 1884 – 1891
nastúpil Ferdiš k bratovi Jánovi ako učeň. Po troch rokoch
zložil tovarišské skúšky v dielni vdovy Kittovej v Modre,
kde zotrval asi dva mesiace. Neskôr pracoval spolu so
starším bratom Jánom v rodinnej dielni v Stupave. V roku
1898 nastúpil na vojenskú službu do Prešporka, dnešnej

Ferdiš Kostka prvý zľava ako vojak c. k. armády
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Bratislavy. Po dvoch rokoch bol prevelený do Viedne, kde
zostal po ukončení vojenskej služby pracovať ako vandrovný
tovariš. V roku 1902 sa vrátil do rodnej Stupavy, pracoval so
svojím starším bratom a tovarišmi Františkom Chalúpkom
(Halúpkom) a Františkom Chitilom ml. Ako pamiatku na
vojenskú službu si Ferdiš Kostka vymodeloval vlastnú
podobizeň, postavičku vojaka Cugsfírera zo 72. pluku.
Túto drobnú plastiku mával po celý život umiestnenú nad
džbankárskym kruhom.
Výrobky bratov Jána a Ferdiša Kostku z obdobia
spoločného majstrovania v rodinnej dielni vzbudili
pozornosť. Vlastné výrobky vystavovali aj na svetovej
výstave vo Viedni (1873) a na Národopisnej výstave
českoslovanskej v Prahe (1895), ktorá im otvorila cestu
do Čiech a na Moravu. V tomto čase navštívil kostkovskú
dielňu stupavský farár Ignác Gond (1841 – 1910). Ako znalec
a zberateľ starožitností rozpoznal umeleckú hodnotu ich
výrobkov. Vybral niekoľko kusov a zaslal ich do múzea
obchodu (Magyar Királyi Kereskedelmi Múzeum) a neskôr
na milenárnu výstavu do Budapešti (1896). Keramika zo
stupavskej dielne bratov Kostkovcov vzbudzovala zaslúžený
ohlas. Starší Ján vynikal citom pre farby a kreslenie, Ferdiš
jemnou modeláciou hliny. Nasledovala účasť na svetovej
výstave v Bruseli (1897), kde získali aj ocenenie. Ján Kostka
si do rodinnej kroniky poznamenal rok a miesta výstav, ku
ktorým pripojil skromnú poznámku: malovaný rád sme
tam poslali.
Bratia Kostkovci pracovali spoločne v stupavskej dielni
až do roku 1913, keď sa Ján Kostka odsťahoval do blízkej
Marianky, kde si založil vlastnú dielňu. Dúfal, že v pútnickej
Marianke bude mať väčší odbyt a zlepší hmotné zabezpečenie
svojej rodiny. O rok neskôr však vypukla prvá svetová vojna.
Ján Kostka zomrel krátko po jej skončení na španielsku
chrípku.

V ruskom zajatí, návrat domov
V septembri 1914 narukoval Ferdiš Kostka na front.
Najprv cestoval vlakom do Krakova, potom peši do Varšavy.
Po ôsmich mesiacoch sa v ukrajinských Karpatoch dostal do
ruského zajatia. Nasledoval peší pochod do Kyjeva, potom
vlakom do Kunguru na hraniciach s Uralom. Odtiaľ sa dostal
po trojdňovom pešom pochode do Verchaturie, kde bol vínny
sklad. V skromných vojenských podmienkach sa tu vďaka
náhode mohol venovať svojej záľube – modelovaniu z hliny.
V drevenej debne vo vínnej pivnici objavil akúsi bielu hlinu.
Vymiesil ju a vo voľných chvíľach z nej modeloval zajačikov,
psíkov, jelene, rôzne ﬁgúrky, ba aj popolníky. Hotové
a vysušené výrobky vyložil do okna svojho príbytku, kde
vzbudzovali pozornosť domáceho obyvateľstva. Ich záujem
a obdiv bol vraj taký veľký, že postávajúci ľudia sťažovali
prechádzanie cesty. Na zásah vojenského veliteľstva musel
ﬁgúrky z okna odstrániť. Ich predaj však predstavoval
drobný príjem peňazí, ktorý bol pre vojakov v zajatí veľmi
vzácny. A tak Kostkove výrobky po vzájomnej dohode chodil
predávať Ferdišov priateľ Fero Lopačovský z Ružindolu
na vlastnoručne vyrobenom pulte zavesenom na krku.
Ferdišove výrobky sa páčili trhovníkom aj na vzdialenom
východe, spoločne si neraz zarobili zopár rubľov. Šťastie
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s námetmi na tvorbu a samostatne
vytvorila aj niekoľko ﬁgúrok.

Získavanie hliny a práca v dielni
Práci v dielni predchádzalo
získanie potrebného materiálu na
výrobu. Najprv sa musela nakopať
hlina vhodná na modelovanie
a vypaľovanie. Kopávalo sa na
jar, okolo Veľkej noci. Nájdenie
vhodného hliniska, výber hliny
a
jej triedenie pri kopaní boli
veľmi dôležité. Táto činnosť sa
vykonávala zväčša len raz do roka
a správny výber hliny výraznou
mierou ovplyvňoval prosperitu
džbankárskej dielne. Hlinisko
s dobrou hlinou sa nachádzalo
blízko Stupavy, v lokalite Na
dráhach. Ďalšie dobré hlinisko,
U Kostkovcov na dvore, 1928. Zľava Jozef Kostka, Anička Ivanová, Ferdiš Kostka, Františka Jochová, ktoré Ferdiš Kostka tiež využíval,
Františka Baďurová, sediaca Mária Kostková, stojace Alžbeta Ivanová a jej dcéra Mária.
bolo v severozápadnom pokračovaní
Pažite, v lokalite nazývanej Na
sa od nich odvrátilo, keď Ferdiša preložili pracovať do
spasinku. Hĺbka, v ktorej sa nachádzala dobrá hlina, bola
železiarní. V tomto prostredí ochorel, opuchy nôh si vyžiadali
rôzna a závisela od geologického zloženia. Nezriedka
nemocničné liečenie.6 Nohy boli pre hrnčiara a keramikára
sa hrnčiari museli za dobrou hlinou prekopávať do
niekoľkometrovej hĺbky. Pri podkopávaní bočných stien
pred elektriﬁkáciou kruhu rovnako dôležité ako ruky a zrak.
hrozilo zasypanie kopáča zemou, často aj so smrteľnými
Liečba bola našťastie úspešná a Ferdiš ešte v nemocnici
následkami. Takto nešťastne zomrel v roku 1856 aj Michal
z vďaky vymodeloval ošetrujúcemu lekárovi niekoľko
Odler, švagor Jána Kostku st. Nakopaná hlina sa na vozoch
ﬁgúrok. Po vyliečení sa vybral domov. Do Bratislavy dorazil
priviezla domov a zložila na dvore, kde sa nechala uležať.
vlakom 27. augusta 1918, kde dostal dvojmesačnú dovolenku.
Po uležaní nasledovalo jemné triedenie hliny plavením.
S koncom dovolenky skončila prvá svetová vojna, v ktorej
Fediš Kostka používal na plavenie jednoduché zariadenie,
zaniklo aj Rakúsko–Uhorsko. Túžobne očakávaný príchod
ktoré pozostávalo zo suda, hustého sita a tehlami ohradenej
domov priniesol mladému Ferdišovi Kostkovi sklamanie.
plochy. Hlinu nahádzali do suda, zaliali vodou a dreveným
Vojnové pomery si aj v starostupavskej dielni vyžiadali
miešadlom – veslom – ju dobre rozmiešali. Rozmáčanú
svoju daň. Dielňa bez majstra a tovarišov zostala opustená
hlinu naberali dreveným vedrom a liali cez sito do tehlami či
a neudržiavaná. Pec bez pravidelného vypaľovania
drevom ohradenej plochy – plavidla, zvanej coringa. Sitom
rozmokla, vietor zvalil dokonca aj komín. Doma ho čakala
prekvapkával riedky kal a po jeho usadení prebytočnú vodu
79-ročná matka a chorľavá slobodná sestra Mária. Brat Jozef
vypustili. Odcedený kal v teplom jarnom počasí pomerne
zomrel počas vojny v roku 1915, Ján v roku 1919. Núdzne
vojnové pomery strávili našetrené
peniaze. Situácia nebola jednoduchá,
bez pomoci nebolo možné obnoviť
džbankársku tradíciu v Stupave.
Pomocnú ruku Kostkovi podal
Komisariát pre zachovanie ľudových
pamiatok na Slovensku, ktorý viedol
architekt a propagátor slovenského
ľudového umenia Dušan Jurkovič
a výtvarník prof. Josef Vydra. Vďaka
ﬁnančnej podpore komisariátu
obnovil Ferdiš Kostka zničenú pec
a komín. V dielni sa opäť svojím
šumivým zvukom ozval točiaci kruh.
Jediným pomocníkom v dielni bola
Ferdišova sestra Mária. Napriek
svojmu postihnutiu, bolestiam
nôh a následne obmedzenému
pohybu, sa stala Ferdišovou pravou
rukou. Pomáhala nielen modelovať
a maľovať, ale prichádzala aj Ferdiš Kostka s manželkou Františkou, rod. Jochovou a deťmi Magdou a Arnoštom
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rýchlo tuhol. U Kostkovcov bolo zvykom nechať stuhnutú
hlinu odležať uskladnením v pivnici pod prenhausom.7
V remesle mali aj ďalšiu zvláštnosť – hlinu plavili aj v zime.
Nie však vonku, ale v prenhause pri peci. Hlinu cedili do jám
a sadnutý kal vylievali na rozpálené tehly, prípadne ho liali
na teplú pec po vypálení keramiky. Ako je zrejmé, dôležitou
a nevyhnutnou súčasťou džbankárskych dielní bol kvalitný
vodný zdroj – studňa. Kostkovci svoju starú studňu v roku
1897 zmodernizovali pumpou. Udalosť považovali za veľmi
dôležitú, a preto ju zaznačili aj do rodinnej kroniky: (1)897
o svatej Anne sme robili pumpu, Studnu a koštovala 60 zl.
Odležaná hlina sa pred točením na kruhu musela miesiť
šliapaním. Z hliny sa odobral väčší kus v tvare koláča široký
asi meter a vysoký 30 centimetrov. Nazýval sa šlapanica
a hrnčiari ho miesili zásadne nohami. Našľapovalo sa
celými šľapami, dôraz sa kládol na pravú pätu. Jej krúživými
pohybmi sa hlina dokola rozotierala. V hline sa tým
vytvárali charakteristické kruhové obrazce v niekoľkých
radoch za sebou. Šliapanie hliny sa opakovalo dva až
trikrát, bezprostredne pred točením nasledovalo ešte jemné
miesenie rukami na stole, zvanom klesponk. Na kopaní
a šliapaní hliny sa zúčastňovala celá hrnčiarska dielňa aj
s rodinnými príslušníkmi, o veselosť nebola núdza. Až po
dobrom vymiesení hliny ju hrnčiar či džbankár mohol položiť
na hrnčiarsky kruh. Kostkovský verštat8 (dielňa) má dva
kruhy. Sú umiestnené podľa starého nemenného pravidla,
svetlo na ne dopadá z pravej strany. Kruh umiestnený v rohu
patril podľa starých tradícií vždy majstrovi, odkiaľ mal
dobrý výhľad na celú dielňu. Tu sedával aj majster Ferdiš
Kostka. V strede jeho hrnčiarskeho kruhu bol vydlabaný
kresťanský kríž. Pred začatím práce ukazovákom nakreslil
do stredu kruhu kríž, vyslovil vetu v mene Božom začínam,
a nakoniec skrížil pracovné náradie. Až potom začal pracovať.
Hlinu v požadovanom množstve umiestnil do stredu kruhu,
na tzv. hlávku. Hlinu ubil rukou a povytláčal tak z nej jemné
vzduchové bubliny, ktoré sa do hliny dostali miesením. Ferdiš

Kostka, rovnako ako jeho predkovia, točil hrnčiarsky kruh
nohou. Džbankári tieto odrazy nohou na spodný poháňací
kruh nazývali kopy. Do počiatočných kopov na rozkrútenie
kruhu boli zapojené obe nohy, pravou nohou kopal
džbankár dopredu, ľavou nazad pod seba. Kruh postupne
nabral rýchlosť, ktorú stačilo počas práce udržiavať už len
pravou nohou. K hline sa pridávala voda, aby bola tvárnejšia
a mohla sa vyformovať do homoľovitého tvaru. Homoľovitý
kužeľ sa intenzívnym tlakom stláčal späť na hlávku až kým
nedosiahol tvar plochého valca. Týmto sa z hliny vytlačili
posledné zvyšky vzduchových bublín a trhlín. Plochý
valec bol základom pre vytáčanie nízkeho riadu – tanierov
a misiek, ale aj vysokého – džbánov a črpákov. Celá činnosť si
vyžadovala dokonalú synchronizáciu práce rúk a nôh, každý
hrnčiar mal pri modelovaní hliny svoje charakteristické
hmaty. Telo pracovalo v ladnom pravidelnom pohybe
a v tichom sústredení. Vidieť, ako pod rukami vzniká, rastie,
rozširuje sa a zužuje hlina až do žiadaného tvaru, je v skutku
úchvatným divadlom a vypovedá o majstrovstve tvorcu.
Točenie na kruhu voľnou rukou patrí medzi najťažšie práce
džbankárskeho remesla. Vytočený riad majster odrezal od
kruhu tenkým drôtom a odložil na policu, zvanú krišt. Pri
džbánkoch nasledovalo uchatenie, pridávanie ušiek na
držanie. Po preschnutí a následnom vypálení nasledovalo
glazovanie, maľovanie a opäť vypaľovanie. Postupy záviseli
od požadovaného výsledného výrobku. Fajansa si vyžadovala
vysokožiarové farby, ktoré sa nanášali priamo na zaschnutú
polevu (glazúru). Pri inej technológii sa poleva vypálila a až
potom sa na ňu naniesla maľba, ktorá sa opäť vypaľovala.
Veľkým majstrovstvom bolo namiešanie vhodnej polevy
a farieb na maľovanie. Museli odolať vysokým teplotám
a po vypálení si zachovať lesk a požadovaný odtieň.
Prvotnou úlohou glazúry, okrem dekoratívnej funkcie, bolo
spevniť povrch výrobku a zamedziť jeho nasiakavosť. Paleta
vysokožiarových šmelcových farieb má štyri základné farby:
modrú, žltú, zelenú a mangánovoﬁalovú. Receptúry na ich

Prenhaus

Ukážka naloženia pece
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prípravu boli rodinným tajomstvom a dedili sa. V Múzeu
Ferdiša Kostku sú zachované staré písané receptúry na
prípravu farieb, ktoré sa používali v tunajšej dielni. Prísady
do farieb sa mleli v kamennom mlynčeku – žarnove, ktorý
bol umiestnený v prenhause, v miestnosti, kde stála pec.
Dôležitou zložkou farieb bol cinoš. Dával ﬁalovú farbu,
pripravoval sa spaľovaním olova a cínu v tégliku na ohni.
Žltá farba sa získavala pridaním zomletých hrdzavých
železných pilín. Štetce sa pripravovali zo zvieracích chlpov,
na jemnú maľbu sa používali štetce z chĺpkov vyrastajúcich
na ušiach hovädzieho dobytka. Opísať všetky technologické
postupy v džbankárskej dielni je nad rámec tohto príspevku,
prípadní záujemcovia ich nájdu v odbornej literatúre.

Vypaľovanie v peci
Džbankári plnili pec osvedčeným spôsobom. Riad sa
nesmel vzájomne dotýkať a musel dokonale vyplniť objem
pece. Nahustený riad v peci lepšie udržiaval a sálal teplo.
Jednotlivé kusy sa ukladali na keramické police. Maľované
taniere sa ukladali na seba a oddeľovali podložkami,
zvanými krédle. Dôležité bolo najmä dobré naloženie pece,
riady sa nesmeli počas výpalu pohnúť. Zaujímavosťou je, že
v minulosti boli ľudové ﬁgurálne výrobky pre džbankárov
len okrajovou záležitosťou. Príležitostne modelovanými
ﬁgúrkami určenými pre pobavenie vypĺňali posledné
prázdne miesta v peci.

Pec po naložení bolo treba uzavrieť. Vstup stupavskej
habánskej pece sa pred výpalom vždy zamuroval. V práci
džbankára mal oheň fatálnu funkciu. Od vypaľovania
závisel úspech niekoľkomesačnej práce. Staré pece na tuhé
palivo sa nedali regulovať ako dnes, všetko záviselo od
skúseností a zručnosti majstra. Džbankárske dielne preto
zdobili obrázky svätého Floriána, ochrancu proti požiaru.
Majstri boli neraz mimoriadne veriaci ľudia, ich práca sa
nezaobišla bez ľudovej poverčivosti, ktorá mala korene
v starej pohanskej viere v magickú silu ohňa. Napríklad
v čase vypaľovania sa nesmela k peci priblížiť žena. Majstri
verili, že v ich prítomnosti sa riad v peci skrúti a zle vypáli.
V peci sa kúrilo suchým bukovým, jedľovým
a borovicovým drevom. Vypaľovanie bolo ﬁnančne
náročnou záležitosťou, ročne sa naň spotrebovalo pomerne
veľké množstvo kvalitného dreva. Vypaľovanie trvalo 14 až
17 hodín a malo niekoľko fáz. Pec v dnešnom Múzeu Ferdiša
Kostku je postavená podľa vzoru starých habánskych pecí
a v súčasnosti je už jedinou tohto druhu v Európe.9 Ide
o takzvanú horizontálnu muﬂovú pec, ktorá mala nepriamo
vykurovanú komoru, zvanú muﬂa. Od čelesna (ohniska)
ju oddeľoval štondr (stienka), vypaľovaná keramika sa tak
nedostala do styku s ohňom ani dymom. Popod muﬂu viedli
pecové jarky (kanáliky), do ktorých sa dlhým ohreblom
nahŕňali z ohniska žeravé uhlíky. Ich úlohou bolo sálať teplo
zospodu.
Ferdiš Kostka sa naučil páliť od svojho staršieho brata
Jána. Priebeh vypaľovania zapísal Heřman Landsfeld takto:
Do čelesna sa naložia polená, na ne suché triesky a slama.
Po zapálení slamy sa oheň prežehnal a nasledovalo
pozvoľné vyhrievanie pece. Teplota sa postupne zvyšovala,
do pece sa prikladalo pomaly – len po jednom polienku,
zvanom oštipec. Keď sa napríklad zapáli ráno o piatej
hodine, už o jedenástej hodine sa nakladá plné čelesno
oštipcov a k poludniu štondr dostáva od vysokého žiaru
belavú farbu. To už je v priestore pred štondrom z ohňa

Kachlička s obrázkom Ferdiša Kostku. Foto: Milan Greguš, 2008.

Kachlička s obrázkom Ferdiša Kostku. Foto: Milan Greguš, 2008.

Podľa spomienok Ferdiša Kostku práca v dielni začínala
v zime o šiestej hodine ráno a trvala do pravého poludnia,
s krátkou prestávkou na raňajky o ôsmej hodine. Obedňajšia
prestávka trvala hodinu a už od jednej popoludní sa pracovalo
až do siedmej hodiny večer (pri sviečkach), s prestávkou na
jedlo o štvrtej. V lete bol pracovný režim podobný, pracovalo
sa však už od piatej hodiny ráno, večer sa neraz práca
pretiahla aj do ôsmej večer. Jediný pravidelný voľný deň,
okrem veľkých cirkevných sviatkov, bol v nedeľu.
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Humorná postavička Francek znáša zlaté dukáty
Foto: Milan Kubíček, 2008.

slušná kopa dreveného uhlia, ktorá sa musela rozhrabať
dlhým dreveným ohreblom, nahrabať do pecových
jarkov, takmer až ku komínu. To je najťažšia práca pri
pálení v starej džbankárskej peci. Po zhrabovaní uhlia
musel palič opatrne pozorne naložiť plné čelesno už len
tenkými polienkami. Pec po takomto tučnom súste dreva
silne zahučala, prúd horúceho vzduchu sa predieral
uloženým riadom až k šedlovej stienke pod komínom a
tu veľkou rýchlosťou sa preťahoval tehlovými otvormi a
veselo šľahal vysoko do komína. Od tejto doby sa muselo
prikladať do pece po každom vyhorení ohňa v čelesne do
každého pecového jarku až 25 tenkých a rovných polienok.
Bolo to skutočné telocvičné umenie, otvorom veľkým
45 x 30 cm a takmer 4 metre dlhým, muselo polienko

Babka a dedko. Foto: Milan Greguš, 2008.
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preletieť až na koniec pecového jarku, kde bola stienka z
tehál, ktorá mala za úlohu tlmiť príliš veľký ťah. Takto sa
polienka hádzali až do skončenia vypaľovania do 17. až
19. hodiny večer – podľa akosti dreva a vplyvu počasia. Ak
vrchná časť pece nedostatočne hriala, hádzal majster do
pece staváky, keď slabo hriali boky pece, hádzal polienka
zvané križáky. Kostkovci v Stupave, na rozdiel od iných
džbankárov, nevyťahovali z pece počas pálenia skúšobné
vzorky, spoliehali sa výlučne len na svoju dlhoročnú
skúsenosť. Žiaru ohňa posudzovali podľa jeho sfarbenia.
Na pozorovanie rozpálenia keramiky slúžilo malé okienko,
ktorým majster sledoval jej sfarbenie počas pálenia.
Po vychladnutí pece, čo trvalo dva až tri dni, nasledovalo
vyberanie vypálenej keramiky, zvané vyberačka. Túžobne
očakávaný koniec prác bol neraz naplnený aj obavami, tejto
činnosti sa zúčastňovali všetci zamestnanci dielne. Postavili
sa do radu a po jednom si podávali vypálené výrobky.
Naukladaný riad na keramických doskách sa musel vyberať
systematicky, aby nedošlo k jeho zrúteniu. Preto bol touto
prácou poverený len skúsený tovariš. Hotovú vypálenú
keramiku očistili od krédlú a uložili v prenhause. Tu
vystavený tovar, ktorý nebol vyrobený na zákazku, si mohol
záujemca obzrieť a zakúpiť.

Obdobia slávy stupavskej dielne
Podľa odborníkov „zlaté“ obdobie stupavskej dielne
Putzovcov spadá do 18. storočia, keď vyrábala na objednávku
pálffyovského panstva luxusný a dobre platený tovar na
spôsob holíčskej rokokovej fajansy. Ďalším charakteristickým
výrobkom boli ľudové džbány (svadobné, krstné, cechové)
a črpáky s vyobrazením oráčov a veseliacich sa chlapov
pri zábave. Toto vrcholné obdobie sa skončilo v roku
1830, keď prestal pracovať Ján Putz. Nasledoval úpadok,
predchádzajúcu úroveň sa už nepodarilo obnoviť. Príčin bolo
viacero. Prispela k tomu hospodárska kríza, ktorá po roku
1820 otriasala celou Európou ako dôsledok vyčerpávajúcich

Huslista. Foto: Milan Greguš, 2008.
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napoleonských vojen. Druhým faktorom bol nástup
kapitalizmu. Ľudoví džbankári nevedeli konkurovať novým
a najmä lacným továrenským výrobkom, ktoré zaplavovali
trh – smaltovanému riadu a veľkovýrobe českého porcelánu.
Tým strácali zákazníkov aj v nižších sociálnych vrstvách.
Druhá polovica 19. storočia bola pre mnohé dielne priam
krízová. Karol Kostka (1838 – 1886) sa mal čo oháňať, aby
uživil svoju početnú rodinu. Včas pochopil, že úžitkovou
keramikou už nemôže konkurovať, a tak svoju dielňu
preorientoval na umeleckoremeselnú tvorbu. Kostkovci
v tomto čase vyrábali prevažne džbánky na svätenú vodu,
medailóniky s Pannou Máriou Tálenskou, kropeničky, reliéfy
s umučením Krista – jednoducho tovar, ktorý išiel na odbyt
v neďalekom pútnickom Mariatáli, dnešnej Marianke. Toto
miesto navštevovali ľudia zo širokého okolia a v džbánkoch
si odnášali domov vodu z miestneho prameňa, ktorej
pripisovali liečivé účinky.
Koncom 19. storočia prepukol medzi zberateľmi
záujem o staršie ľudové keramické práce. Obchodníci so
starožitnosťami, agenti a priekupníci ich často vyhľadávali
vo vidieckych domácnostiach a vykupovali. Dopyt však
presahoval ponuku, a preto si ich falziﬁkáty objednávali
priamo u výrobcov – potomkov starých hrnčiarskych
majstrov. Krátky čas tak pracoval Karol Kostka so synom
Jánom a ten po otcovej smrti s bratom Ferdišom. Vyrábali
napodobeniny prác svojich dedov a signovali ich starším
letopočtom a značkami H, HL, G, GK. Z dnešného pohľadu ide
o falziﬁkátorstvo, v ktorom išlo, prirodzene, o zisk. Koncom
19. storočia bola ľudová keramika ešte „živá“, jej umeleckú
a kultúrnu hodnotu začali odborníci len dokumentovať
a vyhodnocovať, a preto tieto praktiky nemožno posudzovať
z dnešného pohľadu. Pravdou však zostáva, že viacero múzeí
a zberateľov vlastní takéto falziﬁkáty. Odborná verejnosť sa
na tento jav už vtedy pozerala s nevôľou. Vyhotovovanie
napodobením malo však aj svoju svetlú stránku. Mnohé
majstrovské kusy zostali dodnes zachované aspoň v kópiách,

ktoré odborník rozlíši od originálu. Táto práca bola však
pre Ferdiša Kostku len bezvýznamnou epizódou v jeho
umeleckej tvorbe.
Povzbudený úspechmi na svetových výstavách
a podporovateľmi prof. Josefom Vydrom a Dušanom
Jurkovičom, sa začal zaoberať viac ﬁgurálnou tvorbou. Prvé
skúsenosti v tejto oblasti získaval už v mladšom veku, keď
podľa vzoru starostupavských prác vyhotovoval fajansové
rokokové ﬁgúrky Číňanov a Číňaniek, záhradníčok s veľkými
klobúkmi, kropeničky v podobe sv. Veroniky, cukorničky,
kávové súpravy, žaby, ryby a podobne. V jeho tvorbe sú
zastúpené všetky druhy džbankárskej techniky, ktorú
majstrovsky ovládal. Talent majstra Ferdiša Kostku sa však
nemohol uspokojiť len s opakovaním tvarov a výtvarných

Žobrák. Foto: Milan Greguš, 2008.

Okopávanie vinohradu. Foto: Milan Greguš, 2008.

Napodobenina starých prác, tanier značený značkou a letopočtom
G. 1760. HL. Foto: Milan Greguš, 2008.
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Pohreb Ferdiša Kostku

motívov. Veľká pozorovacia schopnosť a modelovacia
zručnosť si vyžadovala viac autorskej tvorby, ktorú zužitkoval
vo ﬁgurálnej tvorbe. Príležitostné ﬁgúrky robieval už jeho
otec Karol Kostka, známa je jeho ﬁgurálna séria Vojenská
hudba infanteristov, zhotovená okolo roku 1880. Ferdiš
Kostka si uvedomil hodnotu rázovitého stvárnenia ľudových
postavičiek. Námety čerpal z bežného života v rodnej
Stupave. Všade tam, kde oko bežného roľníka či remeselníka
videlo len všedné každodenné výjavy, majster Kostka
nachádzal námety pre svoju tvorbu. Tak vznikali postavičky
žien mútiacich maslo, oddychujúcich poľovníkov, žobrákov
prosiacich o almužnu, pracujúcich vinohradníkov a roľníkov
či muzikantov. Zaujímavou je aj séria Džbankárska práca,
v ktorej zobrazuje celý postup výroby v rodinnej džbankárskej
dielni od kopania hliny až po predaj zákazníkovi. Pre vtedajšie
Vlastivedné múzeum (dnes Slovenské národné múzeum) ju
objednal Josef Vydra a dodnes je pýchou jeho keramických
zbierok.10 Starí džbankárski majstri nevedeli teoreticky
nič o geológii, chémii, sochárstve, výtvarnom umení alebo
vypaľovaní a tavení. Všetky svoje vedomosti získavali praxou
a experimentovaním. Ich práca bola výsledkom skutočného
majstrovstva a talentu.
Pri príležitosti 70. narodenín Ferdiša Kostku a neskôr pri
udelení titulu národný umelec, zhotovil desiatky kvalitných
fotograﬁí Vincenc Vrána (1906 – 1995).11 Zachytil na nich
majstra Kostku pri práci, v kruhu rodiny, nafotografoval
jeho dielňu, rodný dom a keramiku. Vincenc Vrána, rodák
z Korytnej na Morave, často spolupracoval s Heřmanom
Landsfeldom, bol redaktorom jeho publikácií, v ktorých
uplatnil aj svoje fotograﬁe.
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Svojrázne ﬁgúrky Ferdiša Kostku aj po rokoch pútajú
svojou jedinečnosťou, v ktorej sa odráža majstrovstvo
a umelecká osobnosť ich tvorcu. Postavičky formoval zásadne
len voľnou rukou. Začínal trupom, z ktorého vytiahol hlavu.
Osobitne sformované ruky a nohy prilepil k trupu a celú
ﬁgúrku jemne premodeloval. V maľbe ﬁgúrok prešiel od
počiatočného precízneho maľovania detailov k vlastnej
jednoduchšej forme.
Všetky Kostkove ﬁgúrky sú charakteristické svojou
jemnosťou a zároveň zemitosťou. Majstrovsky vedel zobraziť
dynamiku postavičiek, čo sa prejavilo najmä na ﬁgúrkach
stvárňujúcich ľudí pri práci. A práve ﬁgurálna tvorba Ferdiša
Kostku vrátila stupavskej dielni zašlú slávu. Kostkove osobité
drobné ﬁgúrky, v ktorých zachytil aj mnohých Stupavčanov,
obdivuje celá Európa.
Ako však vraví staré príslovie, doma nie je nikto
prorokom. V čase majstrovania Ferdiša Kostku mala dielňa
dvoch pracovníkov, a preto sa v peci pálilo len tri či štyrikrát
do roka. V dobovej dennej tlači sa zachovali správičky
o núdznych pomeroch v starej stupavskej dielni a problémoch,
s ktorými sa musel Ferdiš Kostka boriť. Publikované boli
podporné výzvy, ktoré nabádali kupovať práve čerstvo
vypálenú keramiku a tým zachrániť existenciu stupavskej
keramickej dielne.12 Na sklonku druhej svetovej vojny bola
pec opäť poškodená otrasom pri výbuchu neďaleko spadnutej
leteckej bomby. Poškodenie pece malo na vypaľovanie
fatálny vplyv, prúdenie spalín z ohniska do komína stratilo
ťah. Závada sa ukázala pri vyberaní vypálenej keramiky,
ktorá následkom zadymenia sčernela. Džbankárskym
zvykom bolo zle vypálenú keramiku porozbíjať a zakopať
na vlastnom pozemku. Žiaden majster nechcel ponúkať na
predaj nekvalitný výrobok. Dnes sú takéto hromadné nálezy
džbankárskych črepov cenným materiálom pre historikov.
Črepy nielenže lokalizujú džbankársku usadlosť, pomáhajú
aj datovať jej činnosť. Ferdiš Kostka zadymenú keramiku
na naliehanie záujemcov nezničil. Paradoxne sa stala veľmi
žiadanou a celý výpal sa veľmi rýchlo predal.
Po vojne sa v novinách objavila prosba o poskytnutie
olova a cínu, v tom čase nedostatkových surovín potrebných
na cinoš.13 Napriek oprave sa nepodarilo poškodenú pec
obnoviť do pôvodného stavu. Neujala sa ani nová elektrická
pec, ktorú pre majstra Kostku zakúpilo a inštalovalo
novozriadené Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).
Po vojne si Ferdiš Kostka s manželkou Františkou postavili
v prednej časti pozemku od ulice nový dom. V starom
rodinnom dome a v prenhause je od roku 1968 zriadené
Múzeum Ferdiša Kostku.
Aj v novom modernom dome sa našlo miesto pre
uplatnenie džbankárskeho majstrovstva. Na návrh manželky
pomaľoval Ferdiš Kostka rôznymi motívmi biele kachličky,
ktoré lemujú sokel steny vstupnej miestnosti a schodisko.

Národný umelec Ferdiš Kostka
Po viacerých domácich, ale aj medzinárodných
výstavách a oceneniach, objednávkach pre prezidentskú
kanceláriu, národné múzeá a galérie, bol Ferdišovi Kostkovi
na sklonku života udelený titul národný umelec. Stal sa
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tak prvým nositeľom tohto nového najvyššieho ocenenia
v Československu. Oznámenie o udelení titulu zaslal do
Stupavy listom predseda vlády Zdeněk Fierlinger:
Majstre, mám česť Vám oznámiť, že sa vláda
Československej republiky, oceňujúc vaše životné dielo
na poli umeleckej keramiky vo svojej schôdzi dňa 25. júna
1946 uzniesla udeliť Vám čestný titul národného umelca.
Blahoželám Vám úprimne k tejto pocte a prajem Vám do
ďalšieho života a umeleckého tvorenia veľa zdaru.
Praha, 27. júna 1946.
Predstavitelia obce, popredné osobnosti a žiaci základnej
školy pripravili Ferdišovi Kostkovi v kine na Zemanskom
slávnostnú akadémiu. Miestni živnostníci venovali Ferdišovi
Kostkovi pohodlné kreslo, dnes umiestnené v dielni múzea.
V posledných rokoch života chorľavel, no pracoval takmer
do svojich posledných dní. Zomrel v bratislavskej nemocnici
28. júla 1951 vo veku nedožitých 73 rokov. Posledná

rozlúčka s majstrom Ferdišom Kostkom bola prvým
štátnym pohrebom v Stupave. Pochovaný je na starom
rímskokatolíckom cintoríne v Stupave, autorom náhrobku
s bustou je jeho synovec, sochár Jozef Kostka (1912 – 1996).
Stupavská džbankárska tradícia má bohatú a zaujímavú
históriu, na ktorú môžeme byť hrdí. Dielo majstra Ferdiša
Kostku preslávilo naše mesto ďaleko za hranicami a právom
patrí do rodinného striebra Stupavy. Udržiavať a pestovať
keramikársku tradíciu pomáha dnes Stupavčanka Iveta
Vachálková. V jej dielni si môžu záujemcovia vyskúšať krásu
a náročnosť tohto príťažlivého remesla. V blízkej Záhorskej
Bystrici na habánske tradície vo svojej dielni nadväzujú Peter
Lužák a Tatiana Homolayová.
Autor ďakuje pani Magde Kostkovej a jej dcére
Anne Gorbárovej za pomoc pri zostavovaní článku
a zapožičanie rodinných fotograﬁí.

Poznámky
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Faust, O.: Zo starých zápisníc mesta Bratislavy. Bratislava 1933,
s. 163 – 165.
ST je skratka obce Stupava, nemecky Stampfen, maďarsky
Stomfa.
Güntherová-Mayerová, A.: Slovenská keramika. Martin 1942; na
symbolickom znamení hrnčiarskeho cechu, ktorý v roku 1928
vymodeloval a osadil do fasády rodného domu Ferdiš Kostka, je
uvedený rok založenia stupavskej dielne, letopočet 1714.
Podľa cirkevných matrík boli v Stupave usadení aj habáni.
Najstaršie záznamy z rokov 1687, 1688, 1693 a 1699 sa týkajú
katolíckeho krstu habánskych detí.
Malokarpatské múzeum v Pezinku, pobočka Múzeum Ferdiša
Kostku v Stupave. Za možnosť študovať rodinnú kroniku ďakujem
riaditeľke Malokarpatského múzea PhDr. Dane Kopálovej.
Heřman Landsfeld označuje chorobu termínom „cinka“, ktorý
však označuje sivý zákal oka. Možno ide o ľudový názov, ktorý má
súvis s cínom, prípadne zinkom, ktorý sa spracovával v železiarni.
V publikácii J. Alexyho je uvedené, že ochorel na skorbut.
Nemeckým slovom prenhaus či brenhaus (správne brennhaus)
bola označovaná stavba, kde sa nachádzala džbankárska pec,
čomu nasvedčuje aj slovenský preklad – ohňový dom, paliareň.
Súčasťou stavby bola aj miestnosť pred pecou, ktorá slúžila na
vystavenie hotových výrobkov.
Ide o slovenskú skomoleninu nemeckého slova werkstatt,
v preklade miesto, kde sa niečo vyrába, majstrovská dielňa.
Bude potrebné overiť žiadosť a následné povolenie na stavbu
pece z roku 1830 pre Jána Kostku, ktoré vo svojej monograﬁi o F.
Kostkovi uviedol H. Landsfeld. Ak by sa táto informácia potvrdila,
môžeme podľa tohto dokumentu datovať výstavbu Kostkovej pece
do roku 1830.
Sté výročie narodenia Ferdiša Kostku, národného umelca. In:
Kronika obce Stupava 1978, nestranované. Archív MÚ Stupava.

11
12

13

V roku 1997 o učiteľovi, maliarovi a fotografovi V. Vránovi nakrútil
krátky dokumentárny ﬁlm Brána slunce režisér Ondřej Kepka.
J. V.: Stupavská ľudová keramika. Slovenský denník, 20. december
1933; Nezabúdajte na stupavskú keramiku! Slovenský denník, 16.
december 1933.
Národná obroda, 5. júl 1946 a 10. júl 1946.
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ARCHITEKT ERNST WIESNER
Lenka Kudělková

Život malackého rodáka architekta Ernsta Wiesnera hluboce poznamenaly pohnuté dějiny 20. století. Ačkoliv se dožil
vysokého věku, měl možnost nerušeně pracovat pouze v jediném období svého života, a to mezi dvěma světovými válkami,
kdy působil v Brně.1

Ernst Wiesner se narodil manželům Alfredovi a Bertě,
rozené Winterové, jako druhé dítě – první syn (po dceři
Mathilde, nar. 1888) – 21. 1. 1890 v Malackách. Rodiče
pocházeli z Moravy, otec z Dambořic (* 1862), matka
z Nedakonic (* 1864), svatbu měli 17. 10. 1887 v Uherském
Ostrohu. V Malackách se mladí manželé neocitli náhodou.
Přivedla je sem pravděpodobně skutečnost, že Alfredův
otec Lazar (1836 – 1918) pracoval na malackém panství ve
službách Mikuláše VI., knížete Pálffyho.
Významnou osobností rodiny Wiesnerovy byl Ernstův
prastrýc, Lazarův bratr Julius, rytíř von Wiesner (* 20. 1. 1838
v Tschechen u Vyškova /Čechy pod Kosířem?/ – † 9. 10. 1916
ve Vídni), botanik, anatom a fyziolog rostlin. Od roku 1870 byl
profesorem na lesnické akademii v Mariabrunn v Rakousku,
v letech 1873 – 1909 profesorem anatomie a fyziologie rostlin

Ernst Wiesner
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na vídeňské univerzitě (v letech 1898/1899 rektorem), od
roku 1880 profesorem také na tamějším Polytechnickém
institutu. V roce 1873 založil Institut fyziologie rostlin na
vídeňské univerzitě (první svého druhu), kde zkoumal
oblast fyziologie rostlin (světlo, vegetační procesy, chlorofyl,
růst a pohyb) a svými exaktními metodami urychlil výzkum
a využití technických surovin, získaných z rostlin. Podnikl
studijní cesty do Laponska, na Špicberky, do Egypta,
Indie, na Jávu a Sumatru, do Arktidy a Severní Ameriky
(Yellowstonský park). V budově Technické univerzity ve
Vídni se nachází jeho portrétní busta. Otcem bratří Lazara
a Julia byl údajně Matthias Wiesner (1789 – 1840), tkadlec
a obchodník s textilem. Kořeny jeho rodiny snad sahají
až do 17. století, kdy je v Lauban u Lehnice v někdejším
Pruském Slezsku uváděn jako starosta Christopher Wiesner.
S největší pravděpodobností se však jedná pouze o shodu
příjmení, protože je téměř vyloučeno, aby byl Žid starostou
křesťanské obce.
Pro své zaměstnance – Židy, Němce, Maďary i Slováky
– nechal kníže Pálffy v Malackách vybudovat řadu menších
rodinných domků při dnešní Záhorácké ulici, a tak je
možné, že v jednom z nich bydlel i Lazar Wiesner, který
byl asi nižším úředníkem. (Vyšší úředníci bydleli přímo
v malackém zámku.) K němu se jeho syn Alfred, který měl
koncesi na prodej papíru a psacích potřeb, nejprve od roku
1886 s bratrem Bernátem (Bernardem?), o dva roky později
už samostatnou, patrně po svatbě nastěhoval. V domku č.
p. 247, který spolu s většinou historické zástavby Malacek
podlehl koncem 50. a na začátku 60. let 20. století necitlivé
„modernizaci“ města, přišly na svět všechny děti manželů
Wiesnerových, včetně prvorozeného syna, jehož rabín
malacké synagogy dr. Henrik Pisko zapsal do matriky jako
Ernsta, hebrejským jménem Judu.
Malackou synagogu postavil roku 1886 v „maurském“
slohu místní stavitel János Terebessy podle projektu
vídeňského architekta Wilhelma Stiassného.
Rodina Alfreda Wiesnera, která se během let rozrostla
ještě o další tři syny – Gustava (* 1892), Erwina (* 1893)
a Roberta (* 1895), žila v Malackách patrně až do roku
1898, a tak je pravděpodobné, že Ernst, stejně jako jeho
sourozenci, chodil v Malackách také do školy. Vzhledem
k absenci archiválií k malackému školství před rokem 1918
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se lze pouze domnívat, že Ernst začal
navštěvovat státní lidovou školu,
která v Malackách vznikla roku 1882
a v roce 1894 byla přestěhována na
dnešní Záhoráckou ulici.
Sem začaly chodit i děti
malackých Židů, když se jim pro malý
počet žáků nevyplatilo udržovat
vlastní židovskou školu, založenou
v 19. století. Tehdy si také postavili
první synagogu, pravděpodobně jen
malou modlitebnu, při níž musela
být i škola.
Alfred Wiesner byl nepochybně
zdatný „podnikatel“, protože spolu
s bratrem vybudoval vedle obchodu
s papírem brzy také tiskárnu,
nicméně asi kvůli dalšímu školnímu
vzdělání svých dětí nebo i z jiných
důvodů se zanedlouho přestěhoval Štítek ﬁrmy Alfred Wiesner, Malacky
do Brna. V roce 1899 se totiž poprvé
Písemnou maturitní zkoušku vypracoval z němčiny
objevuje v brněnském adresáři jako obchodník s papírem,
jako hlavní vyučovací řeči chvalitebně, stejně tak písemnou
psacími potřebami a tiskopisy na dnešní ulici Ponávka 9.
teoreticko-praktickou zkoušku z hlavního odborného
Během následujícího desetiletí usilovně pracoval na
předmětu – návrhů staveb. Ústní maturitní zkouška
prosperitě svého obchodu, což mu přineslo v poměrně
sestávala ze čtyř předmětů – z němčiny (dílo německého
krátké době pozitivní výsledky. V roce 1911 totiž mohl svůj
minnesängera Waltera von der Vogelweide), ze stavební
podnik přestěhovat do centra města na prestižní adresu na
mechaniky (výpočet nosníků u samonosných schodišť),
Veselé ulici 37. Nedlouho předtím – roku 1909 – mu také
ze stavitelství (chladírenské komory, dřevěné podlahy) a
bylo uděleno domovské právo a usadil se se svou rodinou na
z nauky o stavebních slozích (nedlouho předtím zbořená
dnešní ulici Antonína Slavíka 10.
gotická Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně).
Ve školním roce 1901/1902 začal Ernst studovat na
Na podzim roku 1909 Ernst Wiesner přesídlil do Vídně
Zemské vyšší reálné škole v Brně (Landes-Oberrealschule)
a 18. 10. téhož roku se zapsal jako mimořádný posluchač
na Husově ulici 12. Do školy to neměl daleko, protože rodina
stavební (architektonické) školy vídeňské Vysoké školy
tehdy bydlela v Městském dvoře na Šilingrově náměstí 3,
technické, kde studoval v zimním a letním semestru školního
odkud se rok nato přestěhovala na Běhounskou ulici 4/6.
roku 1909/1910.
Z dochovaného klasiﬁkačního protokolu třídy IV. B ve
V zimním semestru si z vyučovacích předmětů
školním roce 1904/1905, z níž Ernst přešel na průmyslovku,
zvolil ty, které souvisely s architekturou a výtvarným
je zřejmé například i to, že jako mateřskou řeč uvedl němčinu
uměním: architektonické tvarosloví (prof. K. Mayreder),
(výborný = 1), v češtině jako druhé zemské řeči měl znalosti
architektonická kresba, malířská perspektiva (tentýž
uspokojivé (= 3). Dále se učil francouzsky (dostatečný
pedagog), kresba aktů (prof. E. Veith), nauka o stavbě
= 4). Z aritmetiky měl rovněž dostatečnou, z geometrie
a proporcích lidského těla (prof. dr. H. Heller), dějiny
uspokojivou a z kreslení z volné ruky chvalitebnou známku
architektury (prof. dr. J. Neuwirth) nebo památková péče
(= 2).
(prof. dr. K. Holey). V letním semestru pokračoval ve
Ve školním roce 1905/1906 už Ernst navštěvoval první
studiu malířské perspektivy u prof Mayredera, ve studiu
ročník stavebního odboru Vyšší průmyslové školy na
architektonické kresby a ve cvičeních z kompozice, v kresbě
dnešním Náměstí 28. října 1. Co ho vedlo k rozhodnutí přejít
aktů u prof. Veitha, v nauce o stavbě a proporcích lidského
ze střední školy všeobecného zaměření na průmyslovku
těla u dr. Hellera.
a v jejím rámci na stavební specializaci, se už asi nepodaří
V říjnu 1910 asi znovu zamýšlel studovat na technice,
zjistit. Ze studijních výsledků nicméně vyplývá, že byl i na
ale zřejmě se mu naskytla příležitost přejít na vídeňskou
průmyslovce vcelku průměrným studentem, který vynikal
Akademii výtvarných umění, která mu svým zaměřením byla
v kaligraﬁi a zčásti také v kreslení. Výborné, případně
mnohem bližší. Nastoupil do Mistrovské školy architektury
chvalitebné znalosti prokazoval také v nauce o stavebních
Akademie výtvarných umění ve Vídni, kterou vedl od roku
slozích, ve volné kresbě a v kreslení návrhů. Možná právě
1904 Friedrich Ohmann. Imatrikulován byl 2. 11. 1910. Na
tehdy se rozhodl, že nebude studovat stavební inženýrství,
akademii studoval šest semestrů, po jejichž absolutoriu
například na Německé vysoké škole technické v Brně, ale
obdržel ke dni 23. 7. 1913 Ohmannem podepsané „výstupní
architekturu ve Vídni. Protože se dochoval i protokol o jeho
vysvědčení“. V něm stojí, že … Umělecky nadaný pan
maturitě (Reifeprüfung), není jistě bez zajímavosti, že
Wiesner se osvědčil během studia jako snaživý a pilný.
maturitní zkoušku složil s vyznamenáním 10. 7. 1909.
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Návrh na interiér prodejny obuvi F. L. Poppera, 1931. Brno, Masarykova 16.

Jeho poslední projekt, hotel v Brně ukazuje prakticky
myslícího architekta. Zvláště je nutno zdůraznit jeho smysl
pro plynulé začlenění stavby do okolní zástavby, a proto je
možno co nejvřeleji doporučit ho jako spolupracovníka.
Vojenskou službu Wiesner vykonával v letech 1914 –
1918 v Polsku, Dalmácii a jižním Tyrolsku u ženijního pluku,
který stavěl zničené mosty a lanovky pro dopravu vojáků
a materiálu.
Někteří autoři uvádějí, že Wiesner strávil první rok po
absolutoriu akademie jako první asistent v Ohmannově
ateliéru. Sám architekt se o tom však nezmiňuje ani ve
své biograﬁi, kterou zaslal do Brna v 60. letech, kdy se
připravovalo udělení jeho čestného doktorátu na tamější
Univerzitě J. E. Purkyně, ani v dopisech svým dlouholetým
přátelům manželům Wilhelmine Pfannové-Ohmannové
(dceři F. Ohmanna) a Hansovi Pfannovi do Vídně. Stejně tak
nikde nepíše, že by byl v letech 1918 – 1919 zaměstnancem
ministerstva války ve Vídni. Naopak už od roku 1915 žije
Wiesner trvale v Brně, protože se pravidelně objevuje
v brněnských adresářích, a to jako akademický architekt
s bydlištěm na dnešní třídě Milady Horákové, tehdejší
Francouzské ulici.
V roce 1918 se Ernstův otec Alfred stal majitelem
nájemného domu, postaveného v Brně na konci 19. století na
Pekařské ulici 10. Po nutných stavebních úpravách, které byly
dílem jeho syna, tam v roce 1920 se svou rodinou přesídlil.
Přemístil tam také svůj obchod s papírem a dalším zbožím
až rok nato si zde otevřel i tiskárnu. Také Ernst sem později
přestěhoval svoji architektonickou kancelář, rozšířenou
i o stavitelskou koncesi, bydlet však zůstal – dokud nebyl
hotov jeho samostatný byt ve dvorním traktu domu – ještě
na dnešní Marešově ulici 10. Třebaže v případě stavebních
úprav na Pekařské 10 nejde o dílo prvořadého významu,
přináší srovnání dochovaného souboru plánů k nim
s pozůstatky provedeného stavu mnohé cenné poznatky
o počátcích Wiesnerovy tvorby v Brně. Plány k adaptaci
otcova domu jsou však pozoruhodné ještě i z jiného důvodu.
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Téměř na všech je podepsán také ing. Schlesinger, a to jako
šéfarchitekt (Chefarchitekt) ateliéru arch. Ernsta Wiesnera.
Je pravděpodobné, že jde o architekta Hanse Schlesingera,
který tehdy rovněž bydlel v domě na Pekařské 10 a byl
manželem Ernstovy sestry Mathilde.
Hans (Samuel) Schlesinger, narozený 24. 12. 1890 ve
Vídni, navštěvoval podobně jako Wiesner, ovšem v letech
1909 – 1918 stavební (architektonickou) školu vídeňské
Vysoké školy technické. Studium ukončil složením II. státní
zkoušky 12. 7. 1919. Mathilde (Hilde) Schlesingerová-Wiesnerová, narozená 11. 8. 1888 v Malackách, byla, stejně
jako její a Ernstův bratr Robert, narozený 28. 7. 1895
rovněž v Malackách, dne 8. 4. 1942 deportována z Brna
transportem Ai do Terezína a odtud 18. 4. 1942 transportem
Ap do Rejowiece v Polsku (okr. Lublin), kde stopy po nich
končí. (O dalších osudech Mathildina manžela Hanse
Schlesingera se nepodařilo nic bližšího zjistit.) Otec Alfred,
narozený 12. 5. 1862 v Dambořicích, byl z Brna do Terezína
deportován 29. 3. 1942 a odtud 15. 10. 1942 transportem Ae,
jímž byli v září a v říjnu 1942 deportováni terezínští vězni
starší 65 let do vyhlazovacího tábora Treblinka v Polsku.
Všichni vězni z tohoto transportu zahynuli ihned po příjezdu
na místo v plynových komorách. Další Ernstův bratr Gustav,
narozený 14. 5. 1892 také v Malackách, padl v roce 1914 na
haličské frontě. O osudech Erwina, který se narodil 25. 12.
1893 rovněž v Malackách, ve 30. letech vyhledávaného
brněnského kreslíře a graﬁka, není nic bližšího známo. Matka
Berta, narozená 1. 3. 1864 v Nedakonicích, rozená Winterová,
zemřela v Brně 25. 9. 1939 na tuberkulózu plic. Pochována
byla 27. 9. 1939 na brněnském Židovském hřbitově (oddělení
8, řada 2, č. hrobu 17). Její dodnes existující skromný
hrob je tak jedinou a poslední připomínkou velké rodiny
Wiesnerovy, po jejíchž členech nezůstalo jinde s největší
pravděpodobností už ani památky.
Ernst Wiesner byl jedním z prvních samostatně
působících architektů, který se v Brně usadil hned po vzniku
Československé republiky. Hluboce na něho zapůsobila
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architektura Vídně, místa, kde studoval. A to v počátcích
vysvětlené v jedné z mála Wiesnerových teoretických prací,
kupodivu ne dílo jeho učitele Friedricha Ohmanna, s nímž
zaujímá výlučné postavení mezi obdobnými stavbami tohoto
a s jehož rodinou udržoval po celý život přátelské kontakty,
typu, a to nejen na našem území. Strohý kvádr obřadní síně
ale jiné rozhodující impulsy z vídeňského prostředí – tradice
na pravoúhlém půdorysu, odvozeném z jeho provozních
architektury 19. století, příklad Otto Wagnera a jeho školy
potřeb i duchovního poslání, vyznívá do prostoru subtilními
nebo radikální estetika Adolfa Loose. Právě Wagnerovo
vertikálami jehlancovitě ukončených travertinových
a Loosovo moderní pojetí spojené s reminiscencemi
pilířů. Psychologické působení krematoria mělo být ještě
na nejlepší tradice minulosti, které byly příznačné pro
podpořeno nakonec nerealizovaným vysokým komínem –
vídeňskou architekturu před 1. světovou válkou, Wiesner
symbolem přeměny posledních pozůstatků člověka ve věčný
osobitým způsobem transformoval ve své tvorbě v Brně.
prach a popel.
Možností a příznivých pracovních perspektiv, které
S rozvojem tzv. úřednických zahradních čtvrtí Brna
nabízel dynamický rozvoj stavebního dění v moravské
se Wiesnerovi dostalo příležitosti k realizaci několika
metropoli především ve 20. letech, architekt využil
moderních vilových staveb. Protože nešlo o veřejné budovy,
téměř beze zbytku. To se projevilo například v širokém
jak tomu bylo u předchozích staveb, jsou tyto vily výsledkem
typologickém spektru jeho díla, už od počátků velmi
oboustranně inspirativního dialogu architekta a stavebníka.
vyhraněného, vždy racionálně koncipovaného a tvarově
Také v nich Wiesner vychází z Loosova díla, s nímž se tehdy
neobyčejně střídmého. Tyto vlastnosti nicméně nesouvisely
stýkal dokonce i pracovně, když se v roce 1926 podílel na jeho
s poválečnou ekonomickou situací, t. j. s omezenými
návrhu na přestavbu módního salónu Heleny Rubinsteinové
ﬁnancemi a nedostatkem stavebního materiálu. Byly
v Paříži. Patrně právě u Loose lze hledat kořeny architektovy
podstatnou částí Wiesnerova promyšleného programu, jímž
záliby ve zdůraznění hladké nečleněné plochy a v přesně
měl být návrat k tradičním architektonickým hodnotám
vymezených hmotách, které Wiesner doplnil vlastními
a prostředkům. Těsně po roce 1918 bylo takové pojetí, v Brně
výtvarnými prostředky – zejména těsnějším spojením stavby
nadto ústící v možnost téměř okamžité realizace, zatím velmi
s terénem pomocí schodiště nebo terasy, typickou barevností
vzácné. Svým radikalismem do značné míry připomínalo
velkých ploch průčelí a barevným či materiálovým odlišením
právě zejména Loosovo pojetí architektonických problémů,
okenních a dveřních ostění.
což přesvědčivě ukazují už tři Wiesnerovy nejstarší brněnské
Aktuální problematikou individuálního bydlení pro
práce – činžovní vila Wilhelma Gutmanna na Údolní ulici
nižší střední vrstvy v zahradní čtvrti se zabýval dvojdům
(1919 – 1920), administrativní budova Moravské zemské
v kolonii Nový dům na Bráfově ulici (1928). Téměř současně
životní pojišťovny na Mozartově ulici (1921 – 1922?), Česká
s ním Wiesner pracoval na dvojici veřejných budov, jimiž
banka Union na Beethovenově ulici, jejíž střešní zahradu
zakončil svou pozoruhodnou tvorbu 20. let. Zvláště starší
obdivoval sám Le Corbusier, a také správní budova Žilinské
z nich – střízlivě monumentální administrativní, obchodní
a Ladecké portlandcementové továrny na Gunduličově
a obytný dům Moravské zemské životní pojišťovny s kinem
ulici v Bratislavě (obě z let 1923 – 1925), charakterizované
Kapitol, barem a kavárnou (tzv. palác Morava, 1926 – 1929),
přehledným pravoúhlým půdorysem a záměrnou
postavený nad složitým půdorysem, částečně podmíněným
jednoduchostí celku i detailů.
nepravidelným staveništěm na rohu Divadelní a dnešní
Také mladší Wiesnerova díla, vzniklá kolem poloviny
Benešovy ulice, patří k nejoriginálnějším památkám
20. let, se vztahovala především k Brnu a představovala
brněnské meziválečné architektury. Mladší z uvedené dvojice
nejprogresivnější příklady kvalitativně i kvantitativně výjimečného stavebního dění ve
městě. Společnou vlastností prací
z té doby byl především rostoucí
důraz na jejich prostorové řešení.
Z tohoto hlediska byla mimořádně
významná dnes už neexistující
kavárna Esplanade na Rooseveltově
ulici (1925 – 1927), jejíž velkoryse
pojatý hlavní oválný sál s množstvím
křivek, vyznívající mělkou skleněnou
kopulí, byl jedním z prvních pokusů
o vytvoření kontinuálního prostoru
v Brně. Analogický program –
ovšem v monumentálním měřítku
– lze najít rovněž u brněnského
krematoria z let 1925 – 1930,
které svou originální koncepcí
a přesvědčivým architektonickým
vyjádřením myšlenky zpopelnění, Návrh na administrativní budovu Vítkovických železáren, 1921. Brno, Mozaratova 3.
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Vila G. Haase, 1928 –1930. Brno, Lipová ulice.

staveb – Moravská banka na Náměstí svobody – vznikla
ve spolupráci s Bohuslavem Fuchsem, když na základě
výsledků ze soutěže v roce 1928 byli pověřeni vypracováním
prováděcího projektu. Na něm se Wiesner pravděpodobně
podílel zejména řešením interiérů.
Wiesnerova činnost neustala ani v dalším desetiletí,
třebaže nepříznivá hospodářská situace i některé další
okolnostizabránilyvmnohapřípadechprovedeníjehonávrhů.
Referáty v odborných časopisech a v denním tisku, které jsou
při absenci původních dokumentů jedním z nejdůležitějších
pramenů, však shodně konstatují u většiny Wiesnerových
prací příklon ke konzervativnímu tradicionalismu
monumentálních forem. To dokládá například mohutný,
symetricky řešený čtyřkřídlý blok nerealizované budovy
Nejvyššího soudu na Husově ulici v Brně ze soutěže v roce
1930. Naproti tomu stejně starý, až donedávna neznámý
soutěžní projekt na kino Elektra v Plzni představuje svým
střídmým, bezozdobným řešením jeden z nejčistších příkladů
Wiesnerova osobitého pojetí funkcionalistického prostoru.
Monumentální konzervativismus velkých veřejných budov
však neznamenal úplné vyčerpání architektovy invence.
V roce 1932 Wiesner staví v Brně na Rybářské ulici nájemný
dům s malými byty družstva Freundschaft, jehož dvorní
průčelí dynamizoval půlválcem točitého schodiště s nakoso
prolomenými okny, a zároveň navrhuje obchodní portál
a interiér brněnské ﬁliálky módních salónů s luxusní obuví
ﬁrmy F. L. Poppera na Masarykově ulici v Brně. Také toto
dílo charakterizuje – ostatně jako většinu jeho prací – citlivý
výběr materiálů a barev a pečlivé provedení všech detailů.
Před polovinou 30. let architekt přesunul svoji činnost
také zčásti mimo Brno. Úspěšně se tak například zhostil
stavby poštovního úřadu v Šumperku (1935 – 1936), úkolu
komplikovaného staveništěm v historické zástavbě na
souběhu dvou ulic, stejně jako své poslední velké realizace
v Brně – přestavby a nadstavby tzv. Doretova dvora na
dnešním Malinovského náměstí, která se sousedním palácem
Morava vytvořila jednotný celek velkoměstských dimenzí.
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Do tohoto období spadají také jeho
zahraniční realizace průmyslových
staveb v polském Bialsku a v Lodži
a horské hotely ve švýcarské Arose
a rakouském Kitzbühelu.
Dramatický vývoj politických
událostí na podzim roku 1938
a na začátku roku 1939 nijak
nenasvědčoval tomu, že by Wiesner
jako Žid mohl v Československu
zůstat a pokračovat ve své práci.
Přesto emigraci odkládal až do
března 1939, kdy narychlo republiku
opustil. Přes Německo, Holandsko
a Belgii se dostal do Velké Británie,
kde mu byl poskytnut politický asyl
a uděleno pracovní povolení. Během
2. světové války úzce spolupracoval
se členy československé exilové
vlády v Londýně jako „správce“
nemovitostí, jež tato vláda měla
k dispozici. Po německých náletech na britskou metropoli
potom zajišťoval jejich rekonstrukci a stavební obnovu.
V letech 1943 – 1945 tak vznikly Wiesnerovy návrhy na
částečnou přestavbu a zařízení úřadů československé
exilové vlády na Pont Street, Cadogan Gardens, Belgrave
Street, Picadilly Circus a na Landdown Crescent, v roce
1945 byla podle jeho projektu zahájena přestavba budovy
československého velvyslanectví na Grosvenor Place. Za
války působil i mimo Londýn, v letech 1941 – 1943 například
navrhl úpravy – patrně pouze interiérů – památkově
chráněné citadely ze 16. století (tzv. Prius Nisi Court)
v Carlisle.
Další Wiesnerovy osudy, jak životní, tak také pracovní,
známe už jen útržkovitě. Do jisté míry je lze rekonstruovat
pouze na základě korespondence s manželi Wilhelmine
Pfannovou-Ohmannovou a Hansem Pfannem z Vídně,
případně s ing. arch. Bedřichem Rozehnalem a prof. PhDr.
Zdeňkem Kudělkou z Brna.
Na československém velvyslanectví Wiesner přestal
působit ihned po únoru 1948. Pracovních příležitostí
pro architekta – cizince asi nebylo mnoho, a tak dokonce
uvažoval i o tom, že se vrátí do Brna, což také nakrátko
udělal. Nejpozději v únoru 1948 však odjel zpět do Velké
Británie, kde na něho čekala jeho manželka Eva-Maria, s níž
se oženil patrně někdy na začátku 40. let a která asi jako
rodilá Němka v Československu žít nechtěla. Už na konci
téhož roku Wiesner působil jako asistent a vedoucí učitel na
Škole architektury a stavebnictví v Oxfordu, kam dojížděl
z nedalekého Watfordu. V Oxfordu však nebyl spokojen,
a proto se na začátku roku 1950 přihlásil do konkursu na
místo vyučujícího pozemních staveb a konstrukcí na Škole
architektury Univerzity v Liverpoolu, který vyhrál. V prosinci
1950 se s manželkou stěhovali do Liverpoolu. Po dovršení 65
let, v roce 1955, odešel do penze, ale do konce života zůstal
členem univerzitní rady a zkušebních komisí. Univerzita
v Liverpoolu s nejvýznamnější školou architektury ve
Velké Británii ocenila jeho zásluhy propůjčením nejvyššího
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akademického vyznamenání, které britské univerzity
poskytují architektům, totiž titulu Master of Architecture.
Teprve v polovině 60. let si na něho především z iniciativy
ing. arch. B. Rozehnala konečně vzpomnělo také Brno, což
Wiesnera potěšilo natolik, že zamýšlel poskytnout brněnské
univerzitě stipendium pro studenty i pedagogy. Dokonce
plánoval univerzitě odkázat svůj dům v Liverpoolu, aby
měli být tito stipendisté kde ubytováni. Především Rozehnal
se také zasadil o to, že Wiesnerovi byla udělena stříbrná
medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1966), pamětní
medaile k 50. výročí vzniku republiky (1968) a čestný
doktorát téže univerzity (1969). Svaz architektů ČSSR
zamýšlel Wiesnera poctít čestným členstvím, prof. PhDr.
Zdeněk Kudělka začal připravovat Wiesnerovu monograﬁi,
což tento přijal s nadšením, neboť, jak napsal Rozehnalovi:
… kladu velký důraz na to, aby o mně vyšla publikace od
českého autora v ČSSR.
Publikaci o něm měl připravovat také vídeňský historik
a teoretik architektury prof. akad. arch. Friedrich Achleitner,
jehož odborné kvality Wiesner vysoce oceňoval. Po jeho
smrti E.-M. Wiesnerová poslala prof. Achleitnerovi jako
podklady pro plánovanou knihu materiály k manželově
tvorbě, které se mu během jeho pobytu ve Velké Británii
podařilo shromáždit. K vydání této publikace však nedošlo,
prof. Achleitner publikoval v roce 1972 o Wiesnerovi pouze
kratší článek v časopise Bauforum. Materiály, zaslané E.-M.
Wiesnerovou, které putovaly ve Vídni po různých redakcích
a dalších místech, se podle sdělení prof. Achleitnera autorce
příspěvku časem ztratily.

Správní budova Žilinské a Ladecké portlandcementové továrny,
1923 – 1925. Bratislava, Gunduličova 8.

Události v srpnu 1968 a politický vývoj po něm však
tyto slibně se rýsující plány deﬁnitivně ukončily. Wiesner se
sice několikrát chystal do Brna, svoji účast především kvůli
nejisté politické situaci v ČSSR i kvůli zdravotním problémům
vždy na poslední chvíli odřekl. Stejně tak pravidelně
plánoval cestu do Vídně, naposled ještě v květnu 1971, ale
ani ta se nikdy neuskutečnila. I přesto mu znovunavázané
vazby s Brnem dodávaly v posledních letech chuť do života.
Zakázek, kterých ve Velké Británii neměl nikdy nadbytek,
totiž stále ubývalo. Významnější prací podle jeho názoru byla
v roce 1959 rekonstrukce cihlového neogotického kostela St.
Clares na Arundel Avenue v Liverpoolu, kde původní strop
nahradil stropem z „goticky“ lomených oblouků z dřevěných
lamel. Na jaře dalšího roku pak dostal za úkol stavebně
vyřešit zavěšení zvonu do polygonální věže tohoto kostela.
V září 1965 Wiesner sděluje H. Pfannovi, že se dokončují tři
jeho školní budovy v liverpoolské diecézi a dvě další se mají
začít stavět. Jednalo se o soubor škol Sv. Mikuláše na Orthes
Street, postavený ve dvou etapách v letech 1963 – 1966
(Secondary Modern School – střední škola s praktickým
zaměřením) a v letech 1966 – 1969 (Infants and Junior
School – Nižší a vyšší základní škola). Svým ostatním dílům
z poválečného období nevěnoval v korespondenci s Vídní
i s Brnem větší pozornost, a tak je lze alespoň částečně
sumarizovat na základě citovaného seznamu díla. Jednalo se
– kromě už zmíněných prací – o přestavbu administrativní
budovy a chemické továrny Pest Control Ltd. v Cambridgi
(1949 – 1951), návrh na vilu v Heswallu v Cheshiru (1953),
o realizaci stavby skladů dětského oblečení ﬁrmy J. L. Sorsky
v Liverpoolu (1954), o přestavbu a přístavbu hotelu „Sea-Bank“ v blíže neurčené lokalitě (asi 1954), o soutěžní návrh

Pohled na nároží Divadelní a Benešovy ul. s terasou kavárny

61

osobnosti

Kavárna Esplanade, 1925 – 1927. Brno, Rooseveltova 7.

na metropolitní katedrálu v Liverpoolu (1960), o návrh
úpravy presbytáře Kostela sv. Antonína v Liverpoolu-Huytonu (1962) a o přestavbu úřadů římskokatolické kurie
v Liverpoolu (1962 – 1963).
V srpnu 1970 musel Wiesner opět odložit plánovanou
cestu do Vídně, protože se jeho zdravotní stav zhoršil natolik,
že musel být hospitalizován. V květnu následujícího roku
píše pravděpodobně naposled manželům Pfannovým, že
trpí silnou artritidou a je upoután na vozík, nicméně doufá,
že se jeho zdravotní stav zlepší natolik, aby mohl Vídeň
navštívit. Za necelé dva měsíce poté dostávají Pfannovi od
E.-M. Wiesnerové překvapivou zprávu, že její manžel ve
čtvrtek 15. 7. 1971 zemřel.
Okolnosti jeho úmrtí a onemocnění, které mu
předcházelo, jeho manželka vysvětluje manželům
Pfannovým v dopise z 22. 7. 1971. Wiesner už asi rok
trpěl rakovinou, aniž by o tom téměř až do konce věděl.
Domníval se, že má problémy s pohybovým aparátem, které
způsobily, že byl odkázán na vozík. Do poslední chvíle četl,
psal nebo diktoval. Ráno v pondělí 12. 7. 1971 ho Eva-Maria
našla v bezvědomí, z něhož se ještě krátce probral, aby
přijal poslední pomazání. (Není známo, kdy konvertoval
ke katolické víře.) Poté byl převezen do nemocnice, kde
upadl do komatu, z něhož se už neprobral. Zemřel ve čtvrtek
15. 7. v půl jedenácté dopoledne. V pondělí 19. 7. se konalo
v jejich farním kostele St. Clares requiem a pak byl pohřben
na Allerton R. C. Cemetery v Liverpoolu. V září 1971
vdova manželům Pfannovým píše, že jela s přáteli do lomu
v Keswicku, aby tam vybrali kámen na manželův hrob. Měla
to být zelená břidlice z Westmorlandu, kterou měl Wiesner
velmi v oblibě.
Na webových stránkách Allerton R. C. Cemetery,
Liverpool, aktualizovaných ke 30. 4. 2008, však už dnes
Wiesnerův hrob uveden není. Eva-Maria Wiesnerová se v 70.
letech odstěhovala do Německa, a tak byl hrob po vypršení
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doby, na kterou byl předplacen,
patrně zrušen…
Podíl Wiesnerovy tvorby na
vzniku a vývoji brněnské stavební
kultury 20. století je zásadní. Už
s jeho prvními stavbami se totiž
v Brně nečekaně brzy objevila
tendence, v níž bylo možno
spatřovat východisko z vývojově
bezradné situace mladé brněnské
(a nejen brněnské) architektury.
Zejména svými ranými díly tak
Wiesner
předznamenal
jeden
z nejdůležitějších stylových proudů
brněnské architektury, z něhož už
mohly vyrůstat nové koncepce.
Výstižně charakterizoval podstatu
jeho tvorby již v roce 1928 Bohumír
Markalous, když ve stati Dílo
architekta Arnošta Wiesnera čili
úvaha o racionalismu v architektuře,
publikované v revue Horizont,
napsal: Racionalistické směrnice určují celou dosavadní
tvorbu Arnošta Wiesnera, která trochu připomíná zarytou
loosovskou neústupnost. V celém díle Wiesnerově od
samých začátků… nenajdeme úchylky od rozhodující
konstruktivně racionalistické normy, která určuje ideový
plán stejně jako realisaci v celku až do řemeslných
podrobností, kterými se Wiesner zaměstnává v míře, k níž
se u nás “sníží“ jen málo projektantů… Arnošt Wiesner jest
moderním architektem. Patří-li mu dnes přítomnost, bude
mu patřiti, bez výhrad, budoucnost.
Ve 30. letech jeho práce sice poněkud ztratily na své
dřívější intenzitě a přesvědčivosti, pozbyly – řečeno opět
slovy Bohumíra Markalouse – příznačnou výtvarnou
„mužnost“, nicméně širokým typologickým spektrem
i zdrženlivým monumentalismem položily spolehlivé
základy pro rozvoj Brna jako moderního velkoměsta.

Poznámka
1

O Wiesnerově životě a díle podrobně pojednává práce: L.
Kudělková: Architekt Ernst Wiesner. In: P. Pelčák – I. Wahla (eds.),
Ernst Wiesner 1890 – 1971. Brno 2005, s. 8 – 21.
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SOCHA SV. ANNY
Milan Kubíček

Tam, kde sa pod vinohradmi vlnia husté pásy trstiny v bývalom mástskom chotári, na starej pútnickej ceste zo Stupavy do
Marianky stojí socha sv. Anny s Pannou Máriou. Matka Panny Márie je tu zobrazená s otvorenou knihou vyučujúc Pannu
Máriu. Prostredie, kde sa socha nachádza, je dnes spustnuté. V blízkosti sa nachádzajú zanedbané vinohrady Vrchnej
hory. Za poškodenou sochou sv. Anny sa tiahne hlboká kanalizačná ryha v močaristom teréne tiahnucom sa až po Mást.
Kedysi však sochu obklopoval malý ovocný sad.

Socha sv. Anny s Pannou Máriou z roku 1724 patrí
do skupiny votívnych diel vytvorených v slohu raného
baroka. Vznikla v 18. storočí, v období najväčšieho
rozkvetu neďalekého Mariatálu (dnešnej Marianky), ktorý
bol v tomto čase najväčším a najvýznamnejším pútnickým
miestom Uhorska.

FECIT ET HVC / LOCAVIT / M. H. M.
V preklade: Túto sochu dal urobiť a sem umiestniť ctiteľ
svätej Anny. M. H. M.2 Chronogram vyjadruje letopočet
1724. Votívna socha sv. Anny je tiež zakreslená v mape
I. vojenského mapovania Uhorska z rokov 1782 – 1785.

Umelecké stvárnenie sochy vykazuje znaky vysokej
profesionality, dielo nie je signované, autora nepoznáme.
Celá plastika je vysekaná z pieskovca s obsahom fosílií
pochádzajúceho z blízkeho Rakúska. Skladá sa z troch častí:
podstavca, stĺpa a samotnej plastiky. Dynamické stvárnenie
pohybu sediacej postavy sv. Anny, jej pootočenie k dieťaťu,
gestá rúk a vlniaca sa drapéria napovedá o majstrovstve
neznámeho sochára. Nie sú to znaky ľudového kamenára
miestneho významu. Pod hrubými popraskanými
nánosmi farieb nevhodných pre kameň, ktoré zapríčiňujú
jeho deštrukciu, sa pravdepodobne nachádza pôvodná
polychrómia. Preukázať to môžu až reštaurátorské sondy.
Svätá Anna bola zvyčajne zobrazovaná v dlhom prepásanom
červenom rúchu s hlavou zahalenou zeleným závojom,
Panna Mária v červenom rúchu.
Latinský nápis na podstavci sochy je značne poškodený
a už nie je nečitateľný. V texte bol zašifrovaný chronogram
(letopočet). Šťastnou náhodou sa zmienka o tejto soche
a odpis nápisu na stĺpe našiel v Batthyányiho vizitácii
stupavskej farnosti z roku 1782 v kapitole Zbožné fundácie,
sochy, kríže. Zmienka pomohla doplniť poškodený
text a tým aj presný preklad. Nápis na stĺpe sochy sa
zhoduje so zápisom vo vizitácii. Preklad latinského textu
z vizitácie: ... Jedenásta (v poradí) je oproti tej ceste do
údolia medzi vinohradmi a kameňom vyobrazená na
počesť sv. Anny, má nápis 1724...1
Latinský nápis na podstavci:
HANC / STATVAM CVL / TOR SANCTAE / ANNAE FIERI /

Socha svätej Anny. Foto: Milan Kubíček, 2008.
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čeľadníkov, tkáčov, stolárov, obchodníkov, povrazníkov,
krajčírov a krajkárov. Je ochrankyňou rodiny, chudobných
vdov, domácností a orodovníčkou za šťastné zasnúbenie
a požehnanie detí, za znovunájdenie stratených predmetov;
je pomocnicou pri šťastnom pôrode.
Keď sa zamyslíme nad fundátorom tejto najvzácnejšej
plastiky v stupavskom chotári s iniciálami M. H. M., ktorého
zatiaľ presne nepoznáme a vychádzajúc z umeleckých kvalít
diela domnievame sa, že objednávateľom nebol človek
nízkeho stavu. Ak si mohol dovolil objednať a vyplatiť
takéto dielo, musel byť nielen veľmi nábožný, ale aj bohatý.
Možno mu patril aj pozemok – vinohrad, na ktorom sochu
osadili. To sú domnienky, ktoré človeka napadnú pri
pohľade na toto vzácne dielo.
Dnes, keď je socha vo vlastníctve stupavskej farnosti,
malo by byť snahou Stupavčanov a Mášťanov zachrániť
cennú sochu pred zničením. Po odbornom zreštaurovaní
by sa mala plastika sv. Anny umiestniť v interiéri a na
jej pôvodné miesto by sa mala osadiť kópia. Vhodným
miestom pre originál by mohla byť Kaplnka sv. Anny vo
farskom Kostole sv. Štefana v Stupave.

Detail nápisu na podstavci sochy sv. Anny
Foto: Milan Kubíček, 2008

Pri čistení latinského nápisu sme objavili zvyšky
polychrómie. Písmená latinského nápisu sú zvýraznené
čiernou farbou, chronogram zašifrovaný v texte je
vysekaný väčším písmom a zvýraznený oxidom železitým
červenohnedej farby. V minulosti sa s podstavcom
sochy manipulovalo, čo dokazuje nápis prevrátený a
pootočený o 90 stupňov. Socha je zameraná a fotograﬁcky
zdokumentovaná. Celková výška aj s podstavcom je 272
cm, sama socha má rozmery 115 x 63 x 50 cm (výška x
šírka x hĺbka). Svätá Anna bola podľa raných apokryfných
evanjelií matkou Panny Márie a manželkou sv. Joachima. V
Novom zákone sa sv. Anna nespomínala. Mená Máriiných
rodičov sa uvádzajú v apokryfnom Evanjeliu svätého Jakuba
a sú hebrejského pôvodu. Joachim znamená „príprava
na Pána”, Anna znamená „milostiplná” alebo „milá”.
Atribútmi sv. Anny sú ľalia (symbol čistoty) a otvorená
kniha znázorňujúca vyučovanie Panny Márie. Kult sv. Anny
a jej sviatok pripadajúci na 26. júl sa rozšíril po celom
kresťanskom svete. Vo východnej cirkvi ho možno doložiť
od 6. storočia, v západnej od 8. storočia. Vrchol dosiahol
v 15. – 16. storočí, keď pápež Sixtus IV. (1471 – 1487)
v roku 1481 začlenil Annu do rímskeho kalendára. Potom
v roku 1584 nariadil pápež Gregor XIII. (1572 – 1585) aj
slávenie sviatku sv. Anny. Rozšíreniu jej kultu napomohli
benediktíni, augustiniáni, kapucíni aj karmelitáni.
Svätá Anna je patrónkou miest Innsbruck, Florencia
a Neapol, je však aj patrónkou baníkov, mlynárov, lodníkov,
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Občianske združenie Club Abbellimento prostredníctvom svojich členov, akad. mal. Milana Kubíčka a
Milana Greguša, dali 2. apríla 2008 podnet na Pamiatkový
úrad SR, aby bola votívna socha sv. Anny s Pannou
Máriou vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a bola
zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
SR. Po posúdení podnetu bola plastika 5. decembra 2008
zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok
Slovenska. Chceme, aby bola vyhlásená verejná zbierka na
jej záchranu.
Podľa svedectva fotograﬁí ešte 23. marca 2004 socha
sv. Anny bola nepoškodená. V súčasnosti to už tak nie
je. Oprávnene sa obávame o jej osud, a preto ju chceme
zachrániť. Podľa vyjadrenia pamiatkarov je na Slovensku
len päť barokových plastík znázorňujúcich sv. Annu.

Poznámky

1

2

Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis 1782, s. 78.
Archív r. k. farnosti Stupava. Latinský text preložil prof. PhDr. Ján
Horecký, DrSc.
Preklad latinského textu PhDr. Anna Rácová, CSc.

Pramene
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna, 28. 9. 2008
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VAČKOVÁ – VÝLETNÉ MIESTO
STUPAVČANOV
Štefan Horský

Tridsiate roky minulého storočia. Hostia usádzajúci sa
v kreslách salóna stupavského kaštieľa grófa Károlyiho sa
nevedeli vynadívať na široké krídla orla, ktorý sa rozhliadal
po miestnosti, naozaj ako kráľ vtáctva. Hneď padali otázky
a vzápätí odpoveď: Je to jeden z najväčších dravcov,
rozpätie krídiel má viac ako dva metre, ale neulovil som
ho ani v Transylvánskych Alpách v Rumunsku, ani na
poľovačke na medvede v Rusku. Je z Hajpróda pri Morave.
Chodievam tam často aj sám. Raz som lovil kačice, jedna
z nich, ležiaca neďaleko mňa na zemi, sa začala trepať a z
ničoho nič, sa na ňu ako blesk vrhla táto orlica. Vtedy ich
tu bolo dosť, vystrelil som.1
K tej istej Morave, pravdaže nie na poľovačky, ale za
prácou na lúky, mierili často stupavskí, mástski i bystrickí

gazdovia, ale aj povozy z Pajštúna, Lozorna a ďalší. Seno
z hajpródskych lúk bolo od nepamäti vychýrené aj na
Sennom rínku vo Viedni v časoch, keď bolo mesto plné
vozov, kočov, bričiek či jazdcov.
Lenže do tohto kúta pri rieke Morave sa nechodievalo len
za robotou, lež aj na výlety, za zábavou. Pújdeme k Vačkovej,
hovorili Stupavčania, do Jazera na Temrajz a ešte pred tým
na čárdu. Ema Vačková, krčmárka vravievala: No, čo je to ten
Temrajz? Z nemeckého Dammreise, aj hrádza, aj cesta.2 Pred
hostincom bolo velikánske priestranstvo so studňou, kde
stávali desiatky sedliackych vozov. Zo Stupavy prichádzali
Marcheggskou ulicou, rovno cez grófovu gaštanovú aleju,
ešte aj dnes je tam, za diaľnicou. Vtedy šla cesta cez majer, na
ktorom na noc zamykali bránu. Keď vybudovali cementáreň,

Výletný hostinec Vačková
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cesta k aleji bola prerušená. Stupavská cesta viedla okolo
majera Malý Háj, pred prvou vojnou Erdöcskei major
a železnicu prechádzala priechodom so závorami blízko
Vačkovej, na most cez Morávku či Malinu, lúčnou cestou
rovno k mestu Marchegg. Bystričania prichádzali niekedy
s Mášťanmi cez Poľný mlyn, hovorievali mu polimlýn, okolo
strážneho domčeka Ničových, na trati do Stupavy a vzápätí
križovali železnicu do Kútov po drevenom moste, nad
zárezom železnice a okolo božej muky prišli k Vačkovej.
Pravda čárda, hostinec, tam stála akoby od vekov na grunte
grófa Károlyiho. Jej sláva vzrástla po vybudovaní železnice
z Devínskej Novej Vsi do Kútov a trate z Devínskeho Jazera
do Stupavy, od 27. októbra 1891.3
Bola to rozložitá prízemná budova. Vchádzalo sa do
velikánskej miestnosti s kamennou dlažbou. Uprostred
vzadu bolo veľké otvorené ohnisko, nad ním komín s ústím
ako žúžoľ. Ako deti sme sa vždy presviedčali a prekárali,
že cezeň možno vidieť hviezdy na oblohe aj cez deň. Zato
v čase zabíjačiek paráda! Tá vôňa, vysoko nad nami klobásy,
slanina, celé šunky, kusiská fajnového mäska. Údili.
Naľavo bol vchod do šentýša, dvojmiestnosti pre hostí.
V kúte prvej bol výčap, typický pre krčmy 19. storočia –
hostinský oddelený od návštevníkov drevenou latkovou
priečkou. V prvej miestnosti bol aj orchestrión. Veľká skriňa,
za sklom sa po vhodení mince začali otáčať vari pol metra
široké valce, s rôzne rozostavenými ihličkami. Prístroj
poháňalo pero, ktoré sa natiahlo kľukou. Jazýčky narážajúce
na ihly vydávali typickú staccato melódiu, akoby vyhrával
spinet.
Napravo od vchodu bola kuchyňa. V týždni sa život
točil v kuchyni a vo výčape, v celom dome od jari do jesene
bývalo ľudí ako hrachu po nedeliach a sviatkoch. Cez týždeň
tam boli gazdovia, najmä v mesiacoch, keď sa robili sená
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(kosba, sušenie, obracanie, kôpkovanie, zvážanie). A nebolo
to len tak. Tráva siahala do výšky konského chrbta. Ťahať
kosou? Robota pre poriadneho chlapa! Prichádzali dni,
a veru často, keď sa gazdovia i ich paholci, pomocníci, na
pive takmer nezastavovali, alebo ho vypili u Vačkovej len
tak v letku, lebo od domu k domu v primoravských dedinách
letela zvesť: Morava leje. Vtedy sa národ hrnul do Hajpróda,
aj stupavskí konšeli, na konšelské lúky, ktoré im obecná
rada prideľovala.4 Ratovali sená, lebo ratovali mäso, mlieko,
maslo – majetok. Jarné povodne nebývali pohromou, boli
požehnaním. Voda zaplavila nekonečnú pláň od veľkého
oblúka Moravy, zátopové územie od Vačkovej po Zohor,
Hochštetno (dnes Vysoká pri Morave) a Marchegg. A na tom
záhoráckom mori, keď voda padala, usadzovali sa živiny
prinesené z ďalekých končín krajiny zvanej Morava, až
od Olomouca, ale aj žírnych polí po oboch brehoch rieky.
Nešťastie prinášali Alpy. Ich ľadovce sa roztápali práve v lete.
Z večera do rána vedel Dunaj stúpnuť o celé metre, v Devíne
sa nadul a tlačil vodu Záhorákom rovno do dvorov. Gazdovia
museli seno Morave uchmatnúť.
Tak to bolo vždy. Stará pani Františka Vačková si
spomínala, čo aj jej len povedali, že na Morave plávali aj šífy,
lode s plochým dnom, ktoré pravidelne ťahávali náklady
uhlia, dreva, soli z Devína do Hodonína. Soľ tak prepravovali
zo Salzburgu v Rakúsku na Moravu. Dolu Moravou zbehli
ako o masle, aj keď Morava je vlastne lenivá rieka, no proti
prúdu potrebovali na celej trase poťahy, kone, voly či mulice,
krížencov oslice a koňa. Tak prepravovali aj tabak. Bolo to
okolo roku 1810.5
Ani sa veriť nechce, že stupavskí gróﬁ mali v Hajpróde
prekvitajúci ovčín, zaznačený aj na starých mapách ako
Erdöcskei major Stomfa, major, dvor. V ňom bol ovčiarom
niekoľko rokov dedo môjho otca.
Koniec 19. storočia Temrajzom poriadne zatriasol.
Predtým bolo všade ďaleko. Do
Stupavy, čárda stála v jej chotári, do
Mástu, do Devínskej Novej Vsi, ktorej
chotár končí pri ohybe Moravy, do
Záhorskej Bystrice, ktorej cíp tam
takmer dočahuje. Zohor, Hochštetno,
všade ďaleko. A tu odrazu,
stopäťdesiat metrov pred budovou
vyhĺbili zárez a v ňom si čifukuje,
vypiskuje a hrmoce čierna húsenica
– vlak. A kus ďalej uteká iná trať, zo
Stupavy – Stomfy – do Devínskeho
Jazera, ktorú kvôli štreke museli
„stvoriť“. Hostinec Temrajz dostal aj
suseda, pri závorách na trati postavili
strážny domček a hlásku Vačková,
takto uvádzanú aj v železničiarskych
služobných poriadkoch.
Ku gazdíčkom v období medzi
dvoma vojnami pribudli iní,
celkom noví „kunčafti“ – výletníci.
Objavili riečku, čo tečie súbežne
s cestou a železnicou zo severu a
zberá všetky potoky, graby a vody
západných svahov Malých Karpát.

príroda
Volali ju Morávka, v mapách neskôr dostala meno Malina.
ryby, červenice, belice, pleskáče a veru poriadne, plotice,
Práve v oblúku pod Vačkovou sa vlieva do Moravy.
podustvy, jalce, ostrieže s pancierom. Z karasov bol vtedy
v Morave len karas obyčajný, no zostával len malou rybou.
Čárda bola na vyvýšenine, v zajatí vody primoravských
Karas striebristý, pôvodom z Číny sa rozšíril neskôr, až po
mokrín a luhov, na juhu s obrovskou štrkovňou, zvanou
vojne a po zrušení železnej opony bol pre rybárov veľkým
šutrovňa. Šutr – štrk na námestie pred kostolom v Stupave
prekvapením, najrozšírenejšia ryba, veľká ako lopata. V
doviezli v roku 1932 z Temrajza. Najlacnejší oferant Zárecký
brušku čierna výstelka a mäsko – lahôdka. Ďalej to boli
ho dával za cenu 3 Kč za kubík.6 Z „jazerskej šutrovne“
najmä kapre a liene s malilinkými šupinami no a napokon
brali červenkastý štrk na všetky železničné trate v tomto
dravce – šťuky a zubáče a nie každodenný úlovok, zato neraz
kúte Slovenska. Kameň v lôžku tratí do tridsiatych rokov
maco aj niekoľko desiatok kilogramov ťažký sumec – kráľ
nepoznali.
Moravy. A ešte dobrý tucet ďalších rýb. Úlovky putovali
Za traťou, na východ od hostinca Vačková, zelené lesy
na pekáč a tie najväčšie do Bratislavy, kde Vačkovú dobre
s krásnym borovým porastom a spomínaným majerom Malý
poznali. Inokedy rybár Mišo zavesloval proti toku Moravy
Háj, ale aj polia v objatí lesa. V máji bola táto veľká samota
do jej veľkého meandra, dnes odstaveného ramena zvaného
utopená vo vôni agátov. Na juh smerovali kroky chodcov na
Stará Morava.
staničku Devínske Jazero a na sever bolo preďaleko do obce
Po celý rok bola aj v tomto kúte Záhoria očarujúca
Zohor, cez samotu Na pískoch.
príroda. Explózia farieb, vôní, zvukov, oči zachádzali.
Medzi vojnami, keď ešte žila stará pani Vačková, ktorá
Fialky a konvalie omamovali pocestných a návštevníkov
nalievala v šentýši štamperlíčky, no často sedávala v altánku
Temrajza zarovno s vôňou agátov. Metamorfózy: jar a zasa
záhrady, vládla všetkému dcéra Emília. Vraveli sme jej slečna
jar, čas bežec. Biele skvostné lekná s korenistou vôňou
Ema. Bola aj krčmárka, aj gazdiná, aj „chlap v chalupe“, lebo
pokrývali takmer všetky bočné ramienka, dnes ich niet,
ona vládla na samote. Pomocníkom na všetko bol Mišo, tak
sú len rovnako veľké listy leknice žltej, agresívnej vodnej
ho všetci volali, povolaním bol rybár, Mišo Konšelú. Stavisko
rastliny s mohutným koreňovým systémom. Vtedy bola len
krčmy pokračovalo na veľkom dvore hospodárskymi
kde-tu, vytŕčala desať centimetrov nad vodu žltučkú hlávku
budovami a dielňami. Ten dvor bolo počuť doďaleka. Bol
– pochúťku ondatry. K vôňam patrila vôňa sena, otavy,
plný hydiny, ktorej kraľovali moriaky, morky a perličky,
kobylincov v koľajkách lúčnych ciest, nie každému po vôli.
sliepky a kačice. Rozkokošení hostia neraz nevošli do šenku,
Velebnosť krajiny lemovalo zapískanie haje, kedy-tedy aj
ale do dvora a červeným súknom rozdráždili moriaky do
spomínaného orliaka morského, let rybárika – letiaceho
neuveriteľného rámusu. Až potom posúdili, či si posadať
drahokamu, plavné prískoky trasorítky na listoch lekna,
za stoly vonku pred hostincom, či vojsť. Holubník na dvore
ale aj ťarbavé pomalé korytnačky. Štebot neviditeľného
skrýval niekoľko tuctov holubov, ktorým sa tu darilo. Lebo
vtáctva v korunách a podvečerné piesne bocianej matere,
neraz si hosť objednal aj holúbka. Inokedy si želal kuracinu,
klepanie zobáka, dobrú noc, dobrú noc. Mišo ťahal veslami,
zajačika na smotane, ale najčastejšie rybu. Rybolov bola
ponastražoval.
najdôležitejšia a najmilšia Mišova robota. Rovno pod budovou
pod briežkom, cestičkou na skok,
stáli jeho rybárske člny zareťazené
zámkami a pripútané o mohutnú
vŕbu. Jeden čln bol zvláštny, hranatý,
dierkovaný, určený na úlovky. Na
veľké ryby zvlášť, na menšie v inom
väzení. Rovnako s veľkými zámkami.
Na brehu sa sušili siete a rôzne
zostavy sieťových rybárskych pascí,
sieťové vrše s bočnými krídlami,
aké sa používali na primoravskom
Záhorí.7
Mišo s veslami v rukách zišiel
briežkom k člnu, naložil rybárske
náčinie a odplával po Morávke.
Zabočil do ramienok Hajpróda,
ktorým sa hovorilo graby alebo
šreky, kde pozakladal vrše,
popritĺkané agátovými kolmi. Krídla
vrše boli naraﬁčené tak, že ryba
vliezla do okrúhlej pasce – komôrky,
z nej do druhej, tretej, ale von sa už
nedostala. Mišo mal všakovaké fígle
aj na veľké ryby. Morava s ramenami Po drevenom moste nad zárezom železnice prichádzali k Vačkovej sedliaci zo Záhorskej Bystrice
bola rybárskym rajom. Biele a Mástu. Kresba: Milan Horský.
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Na brehoch kde-tu, najmä v sezóne posedávali „panskí
rybári“ z Bratislavy. Povolenie na lov na Morave mohli
získať od Pavla Kronauera, rybára v Devínskej Novej Vsi.
On mal rybolovné právo prenajaté od veľkostatkára Ing.
Alexandra Polanského. Rybár musel mať pri love rybárske
oprávnenie a od daňového úradu rybársky lístok. Zaujímavé
je, že povolenku mohol dostať záujemca aj keď nebol členom
rybárskeho spoločenstva alebo spolku.8 Športoví rybári
prichádzali vlakom, najčastejšie v sobotu, ostávali do nedele
večera. Vyzbrojení najnovším náčiním, bambusovými
skladacími prútmi, hodvábnymi niťami, plaváčikmi od
výmyslu sveta, ba aj predchodcami navijakov, s cievkami
a kľučkou. Mávali siete proti komárom, lebo v tomto kúte,
najmä po povodniach, ich bolo požehnane, celé myriady.
Mali čudné skladacie stoličky a veľké širáky, na ktoré si
neraz aj sadli. Vášeň športová. Aha, veď medzi nimi býval aj
Jozef Gregor Tajovský, slávny slovenský spisovateľ – vášnivý
rybár. Keď ryby nebrali, dal sa chytať maličké beličky, ktoré
na strúhanku vždy ošmekol. Doma ich vedel pripraviť na
panvici podľa svojho receptu, „beličky po tajovsky“.9
Ďalší Bratislavčania u Vačkovej boli výletníci. Devínske
Jazero bolo aj zázemím mesta, najmä po tom, keď Hitler zabral
nielen Petržalku s Lidom, Pečenským ramenom, ale aj Devín,
kde bolo kúpalisko pod hradom. Vlaky, najmä v nedeľu ráno,
bývali v lete až po Devínske Jazero ako strapce. K Vačkovej
chodili aj bratislavskí lekári Dr. Bečka, Dr. Laffers. Výletníkov
pri vode neraz zabával rozprávaním vtipov aj známy Schöner
Náci.10 Pridali sa aj známe stupavské osobnosti. Na Morávku
sa s obľubou chodieval kúpať pán farár Koža aj stupavský
pán rechtor, ale aj mládež z Marcheggu.
Breh riečky neďaleko sútoku s Moravou bol plážou so
stovkami slniacich sa výletníkov. Osobitnou skupinou, ktorej
bola Morávka posvätná, boli trampi. Žili vo zvláštnom svete,
mali svoje osady s menami, sami mali trampské mená. Mali
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svoje piesne, mandolíny, gitary, harmoniky a harmoničky,
ale aj širáky, pod ktorými neraz spali. Na Temrajzi mali
Osadu veselého mládí. Keď prestal Vačkovým slúžiť včelín,
dovolila im pani Ema usadiť sa v ňom a žili v súlade. Totiž,
boli trampi a trampi. Tu i tam prišli do sporu s gazdami. Mizli
prvé zemiaky či sladká kukurička. Jedného dňa práve preto
(v tridsiatych rokoch) vydala Obecná rada v Stupave zákaz
táborenia trampom na území chotára Stupavy.11 V inom čase
zasa trampi získali od známeho rybára chatku pri Morave
takých rozmerov, že jej dali názov Traﬁka.12 Slúžili im aj
niektoré bunkre z pohraničného opevnenia.
Pravdaže, stálymi návštevníkmi Vačkovej boli aj
Stupavčania a Mášťania. Do Jazera prichádzali vlakom, na
bicykloch, ale aj pešo, no gazdovia, pravdaže, na vozoch.
Eta Grosschmidtová si dodnes spomína, ako chodievala
k Vačkovej „po pánsky“, pešo, ale súčasne na kole (bicykli)–
dvaja na jednom bicykli. Prvý kráčal, druhý ho dobre na
bicykli predbehol, položil ho a kráčal ďalej. Prvý prišiel
k bicyklu, nasadol a letel o preteky. Kdeže sú tie časy, keď
kolo bolo vzácne, iný svet.
Podľa stavu vody v Morave pohybovala sa aj voda
v Morávke, ale vtedy tam bolo aj v lete dobre vyše metra.
Plavci sa púšťali aj ďalej do rieky, ktorá bola neďaleko
a najčastejšie s krištáľovo čistou vodou. Preplávali sme
Moravu a okoštovali uhorky marcheggských sedliakov.
Kúpači sa blazneli, vystrájali, hrali sa s loptou, učili sa
plávať, opekali si slaninku, debatovali, spievali. Páriky mizli
v stanoch či v stromoví. Slnko pripekalo a ohnivý kotúč sa
klonil za Hajpród. A bolo po nedeli. Len im cestou na stanicu
nešlo do palice, ako to robí ten šťúply človiečik – leží si na
vode a číta knihu. Bez záchranného kolesa.
V taký deň nevedela pani Vačková, kam skočiť. Pivo,
víno, krachelky, niečo pod zub. Hostí ako hrachu, lež boli
nachystaní. Na pomoc prichádzala sestra pani Vačkovej,
Prokešová, manželka revírnika
u grófa Károlyiho a zo Stupavy
aj Marošovci, tiež rodina. No už
predtým rybár Mišo za pomoci
„suseda“ Jánoša z druhej strany Hája,
z Vachálkovej tehelne, nalovili ryby
„do foroty“. Pomáhať chodievali aj
Ničovci, najmä na roboty pri senách,
šúpaní kukurice či pri zemiakoch,
a veru aj židovských (topinambura),
ktorými Vačkovci kŕmili ošípané.
V taký deň Ema Vačková hádzala
ryby na vyprážanie do veľkého
pekáča od rána do večera.
K
tejto
rodine,
takmer
domácich,
patrili
Jazerčania,
väčšinou železničiari. Pre nich
voňala Vačková sviatkom. Po celý
rok, okrem pľuhavých dní a fujavíc
zimy sem prichádzali, aby pookriali,
podebatovali si, spievali a kedy- tedy
si aj zatancovali pri harmonike,
cigánskych husliach i ozembuchu.
Zachádzali aj bíreši z Malého

príroda
Hája, kde žili Slováci z Dolnej zeme, rozvetvená rodina
dobre pristál. Komisia z Malaciek to vyšetrila a o deň na to
Ambrušovcov – hovorili takou zvláštnou slovenčinou. Ich
si pekne odletel.23 O dáky rok na to pristál v horách na
kopci Hajdúch balón s košinou a v nej boli horľavé doštičky.
synovia často chodievali k Vačkovej na Morávku plaviť kone.
Národ hovoril, že bol ruský alebo anglický, ktože to už vie.24
Ba jeden z nich čakával na stanici v Jazere Milku Ničovú – na
Udalostí bolo neúrekom. U Vačkovej pri poháriku deﬁlovala
koni. Ničovci bývali neďaleko Hája v strážnom domčeku. No
celá druhá svetová vojna, ako ju prežívali občania Záhoria
a okruh hostí uzatvárali „ﬁnanci“ chodiaci vo dvojiciach. Tí
– s ušami na prijímačoch. Porovnávali Bratislavu, Viedeň,
dokázali v hostinci „ustrážiť“ aj desať kilometrov hraníc!
Londýn a Moskvu. Jednému by hlava praskla!
Bývali to veľké debaty. O všeličom. O tej veľkej vode
Hostinec Vačková, milý Temrajz, oáza od sveta starostí sa
v marci 1941, keď sa pretrhla hrádza v Dimburgu (dnešnom
však
dostala na začiatok konca. Prvý úder spôsobil rozpad
Suchohrade) na niekoľkých miestach. Zatopila obec
Československej
republiky. Neistota, hrozba vojny, bunkre.
a niekoľko domov, tuším 80 a v Uhorskej až 100 domov.
V
päťstometrovej
vzdialenosti od hostinca ich bolo šesť,
Ľudia nechceli domy opustiť, a preto úrady nariadili nútenú
25
ba
dodnes
sú.
Jeden
jediný raz ich využilo vojsko, a to
evakuáciu. Trať bola prerušená a na piatich kilometroch
v tridsiatom ôsmom. Našťastie, pušný prach v nich nikdy
13
ciest bolo až poldruha metra vody. Voda si robí po svojom
netriumfoval.
a Obecná rada v Stupave podchvíľou musí opravovať most na
Druhým úderom bola vojna, ktorá dostala neskôr
Pavlínkach v Hajpróde.14 A keď o vode, tak sa hneď pridala
názov
druhá svetová. V prvých rokoch Tisovej republiky
smutná spomienka na stupavského kostolníka Németha,
sa zdalo, že Vačkovcom svitá na lepšie časy. Tento kút
ktorý sa na Morávke utopil. Inokedy sa zasa utopil František
objavili Bratislavčania, ktorí o ňom predtým nechyrovali.
Filípek, tiež Stupavčan. Hneď sa začali Stupavčania tej vody
Zamilovali si ho. Intenzívne sa začali budovať aj hrádze proti
báť. Potom prebrali zbojníka Skalu i to, ako ho v Stupave
povodniam, lenže v susednom Zohore bol pracovný tábor
zastrelili aj nezastrelili. V šenku U Maroša totiž zastrelili
pre židov, s ktorými sa diali čudné veci. A vtedy, takmer každú
žandári podozrivého chlapa, no nie Skalu, ale náhodného
hodinu prefrčal popri Vačkovej dáky transport nemeckých
hosťa.15 Spomenuli si aj na železničiara Ščepánka,
Hitlerových vojsk a zbroje nach Osten, koľkože bolo krajín,
pochôdzkára. V službe ho vo fujavici zrazil vlak, výnimočne
kam po tejto železnici tiahli na juh a východ? Vojsko sa
idúci po nesprávnej koľaji zo Zohora do Jazera, neďaleko
valilo nepretržite aj po železničnom moste z Marcheggu do
Vačkovej.16 A hneď sa dal do debaty neželezničiar. Usmieval
Devínskej. V zóne medzi Moravou a Karpatmi sme už neboli
sa, keď hovoril o rušňovodičovi a kuričovi na Stupavke,
doma páni. Naši mocní ju upísali záujmom nemeckej brannej
ktorým sa tak žiadalo pivo v hostinci U Maroša, že nezastali
moci v zmluve o ochrannom pomere medzi Nemeckou
na peróne, ale takmer vo dvore šenku.17 Do reči sa dostal
ríšou a Slovenským štátom. Podpísal ju von Ribbentrop a za
aj tesársky pomocník, fajčiar. Pri oprave veže stupavského
našu vládu dr. Jozef Tiso, dr. Vojtech Tuka a dr. Ferdinand
kostola zahodil ohorok a celá veža zhorela. Kvôli tomu
Ďurčanský.26 A do Ríše sa začali presúvať nekonečné
Elemírovi Némethovi sa teraz Stupavčania budú musieť
transporty so sovietskymi zajatcami. Mnohí však odtiaľ so
poskladať na novú vežu.18 A zasa horár Haberl z Pajštúna
životom na vlásku utekali. Často nôckami okolo Vačkovej cez
mal akési nezrovnalosti s dákym Jozefom Marošom. Haberl
Moravu, lebo toto je jediné miesto, kde sa Karpaty v takmer
mu strelil rovno do pŕs a bol na mieste mŕtvy. Kto to kedy
súvislom pásme zelene lesov dotýkali rieky a Nemecka. Na
videl.19 A ako sa na slivke obesila
Stupavčanka Brbúchová, lebo
nemala čím zaplatiť daň a vo dverách
bol exekútor.20 Došlo aj na Hitlera
za vodou, ako premenil Rakúsy
na Grossdeutsches Reich. To už
išlo o krky. Robotníci v stupavskej
cementárni vhodili do drviča kusy
železa. Vyšetrovanie, cementáreň
zastala.21 V cementárni boli žandári
ešte raz. Pochôdzkár Matúš Nič
z Devínskeho Jazera pri kontrole
koľajníc vlečky rozdával letáky
proti režimu. Na fľaku ho prepustili
zo železnice a musel s rodinou
opustiť strážny domček.22 Keď
Angloameričania začali križovať
oblohu nad Záhorím, spomínali
besedníci na prvý aeroplán, ktorý
v lete v štyridsiatom roku núdzovo
pristál v chotári. Nemeckí piloti
nemali benzín! Jeden vyskočil
s padákom, druhý pilot celkom Dvor hostinca Vačková. Druhá zľava Františka Vačková, majiteľka hostinca.

69

príroda
samote hostinca hľadali záchranu, pýtali si vodu a kušať
i radu ako ďalej, či mapy.
Vo vojne bol celý svet a siahala až k nám. Nad krajinou
deň čo deň križovali bombardéry plné tisícov smrtí, v núdzi
zhadzovali bomby aj na lúkach Hajpróda. Dodnes sú tam
po nich jamy, ba padol tam aj jeden menší koberec bômb.
Jeden Liberátor našiel smrť povyše Vačkovej na brehu
dnešnej Maliny, kde je dnes pomník americkým letcom.27
V Devínskom Jazere stroskotalo aj niekoľko ďalších
vojnových lietadiel.
Vo vojnovom vrení prišiel jedného dňa nevídaný rozkaz
železničiarov, jazda na dohľad. Rušňovodič sa musel správať
ako šofér za volantom. Železnica začala zomierať. Akože
inak, v záreze pri Vačkovej, pri tom drevenom nadjazde pre
mástskych gazdov zastal jeden transport a druhý, v ktorom
už boli rušňovodiči Nemci, do neho narazil. Hitlerovi ženisti
dali pod koľajové spoje, výhybky a semafory dynamitové
nálože – železnici bol koniec. 6. apríla 1945 prišli do
Devínskeho Jazera červenoarmejci a na most cez Moravu do
Marcheggu vyhnali utekajúcich fašistov. Vzápätí vyletel most
do povetria. Vtedy zastala rovno pred hostincom Vačková
delostrelecká batéria Rusov a strieľala už rovno Hitlerovi do
jeho Ríše.
Pod vtokom Maliny do Moravy bola kompa. Povinne
nasadení chlapi nielen zo Stupavy ťahali kompu, cez rieku
prepravovali vojsko, trény, zbrane, zásoby. Jedného z nich,
Jána Obadala, našla guľka nemeckého letca, ktorý sa zrazu
objavil nad Moravou. Za oslobodenie Stupavy od fašizmu
položil život a pridal sa k dobrej desiatke tých, čo zahynuli
pri prechode frontu.28
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Vačkovci ako-tak prežili, ale ich stajňa zostala jedného
dňa prázdna. Ruskí vojaci hnali ich kravy, postupujúc do
Marcheggu. Čosi sa však muselo stať. Ničovi chlapci sa vydali
za nimi, kravy našli na brehu Moravy a prihnali ich nazad.
Aspoň trochu radosti v tých vojnových zmätkoch.
Strašná vojna sa skončila. Bol mier, na ktorý sme
všetci čakali ako na spasenie. Všetci živí boli šťastní, že sa
dožili konca pekla. Krajina rozrumená, na programe bola
obnova a nádej. Zviechal sa aj hostinec Vačková, zase sme
sa tam všetci našli. Ema Vačková si robila veľké plány, no
premýšľala, či Bratislavčania zostanú Jazeru verní, keď zase
majú Petržalku, Devín, ba aj Senec.
Tretí, smrtiaci úder prišiel na tichú samotu Vačkovcov
desať rokov po vojne. Železná opona sa stále viac uzatvárala,
oplotenie zdokonaľovalo, lebo útekov na západ pribúdalo.
Na hranici pribudli dve pásma: hraničné a najprísnejšie
strážené, zakázané pásmo. Pre obe platilo: Vstup len na
povolenie. Neuveriteľný bol príbeh niekoľkých rodín
občanov Mástu, ktorí ušli cez Hajpród. Bolo to v roku
1951. Šestnásť Mášťanov aj s deťmi sa v jeden večer ocitlo
v Hajpróde, v kríkoch na brehu Moravy. Tie miesta dôverne
poznali, veď to boli ich, mástske lúky. Nocou s batôžkami
a deťmi na rukách sa prebrodili do Rakúska. Lenže tam
zistili, že najmenšie dieťa, ktoré spalo v kríkoch na našej
strane, zabudli vziať. Aby ich deti neprezradili plačom, uspali
ich dákym makovicovým odvarom. Jeden z nich sa po dieťa
vrátil a všetko sa dobre skončilo. Keďže v rakúskej dedine
mali adresu bývalého Mášťana, ktorý tam natrvalo žil, ich
plány vyšli. Niektorí sa neskôr dostali do Austrálie, iní do
Kanady, ďalší ostali v Európe. Keď potom naša vysoká moc
vymazala meno obce Mást zo slovníka obcí a pohltila ho
Stupava, Mášťania to pociťovali ako akt pomsty.
Medzi návštevníkmi upršaných Dní zelá v Stupave tohto
roku bol aj Jozef Mader, narodený v roku 1932. Prišiel sa
pozrieť do rodného kraja z kanadského mesta Windsor
aj so spomienkou na onú noc, keď sa brodili cez Moravu
do Rakúska, lenže do sovietskej zóny. Jeho útek bol o to
rizikovejší, že mal v rukách povolávací rozkaz branca. Ba
jeden z nich bol vojak v uniforme.
Žil som na brehoch Moravy v Devínskom Jazere
dvadsaťpäť rokov. Vlani som tento kút Slovenska od Devína
cez chotár Devínskej i Jazera, až po rakúsku orlicu v meste
Marchegg na druhej strane rieky, poprechodil s novinárom,
kolegom Slavom Kalným. Škoda, vravel, že som tu nebol
predtým, než mi vyšla kniha o desiatkach osudov tých
čo riskovali život a vydali sa cez železnú oponu za
slobodou. Možno by som písal o nich ešte plastickejšie
a zaujímavejšie.29
Situácia sa zamotávala. Pamätám si ako dnes, s akými
starosťami očakávala pani Vačková voľby v štyridsiatom
siedmom. V nich, pravda, zvíťazila na Slovensku
Demokratická strana, lenže v celom Československu sa
dostala na čelo Komunistická strana, prišiel február 1948
a pani Vačková bola stále ustaranejšia.
Pravdaže, zdokonaľovanie čiary železnej opony bolo
vtedy len v začiatkoch, len postupne vznikal súvislý plot
ostnatých drôtov pod napätím. Jeho obeťami bývali v jednom
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období nielen zajace a srny. Hostinec a grunt na Temrajzi za
Rakúsko-Uhorska majetok grófa Ľudovíta Károlyiho, prešiel
do vlastníctva štátu a staviská museli zmiznúť.30 Najprv
hostinec „na čiare“ oﬁciálne zrušili, lebo bol v zakázanom
pásme, pani Vačková odišla do Lozorna. Potom sa do rozľahlej
budovy nasťahovali vojaci roty pohraničnej stráže, ktorá
mala vtedy kone. Deti železničiarov z Jazera, ba aj zo Stupavy,
pionieri – školáci tam chodievali ako mladí strážcovia hraníc
pomáhať pri koníkoch. Keď vojakom postavili nové barakové
kasárne v susedstve, stala sa budova príťažou rovnako ako
aj neďaleké strážne domčeky na železničnom prejazde do
Kútov, kde dlho žili Kozányiovci a na trati do Stupavy, kde
bývali Ničovci. Ženijné jednotky vojska v druhej polovici
šesťdesiatych rokov všetky tri budovy zrovnali zo zemou.
Slávny hostinec Temrajz mal teda smutný koniec.
Naposledy sme sa tam zišli niekedy koncom päťdesiatych
rokov, vtedy sa znova spomínalo vzrušenie na celom Záhorí,
lebo pokojných občanov Pajštúna ešte v štyridsiatom piatom
prepadli vojaci v sovietskych uniformách, niektorých
povraždili a iných zranili. Vraj banderovci. Tu, rovno pod
Bratislavou.31
Z hostinca Vačková nezostal kameň na kameni. Ešte
nedávno sa miesto, kde stál, dalo identiﬁkovať podľa studne

so stromom pred krčmou, pri bývalom plote dvora. A na veľkej
lúke na brehu Maliny bol stĺp s bocianím hniezdom. Šesť
mesiacov do roka strážili bociany odkaz Vačkovej a rybára
Miša. Stĺp sa však stále viac nakláňal. Zelení namiesto
toho, aby ho narovnali, postavili bocianom dva nové stĺpy aj
s hniezdiskom za Malinou. Ale bocianom sa nepozdali. Takže
ducha Vačkovej už stráži len bociania rodinka na veľkej lúke
za riečkou Malina, za veľkou topoľovo-vŕbovou bariérou.
Pani Ema Vačková spí svoj večný sen na lozornskom
cintoríne a pamätníci a pocestní prichádzajúci na bicykloch
po vyznačených cestičkách sa pýtajú: Kdeže to stála
čárda, hostinec Vačková, starodávny Temrajz, ktorý naši
predkovia spomínajú, či spomínali? Niet ho.
Celý najzápadnejší kút Záhoria, každá zákruta Moravy je
v príbuzenskom vzťahu s Devínom. Každý kameň regulácie
v brehoch rieky na našej strane je z veľkého kameňolomu
v Devíne. Čo keby tak jedného dňa priputovala z Devína na
miesto niekdajšieho hostinca Vačkovcov veľká skala a dali by
sme na ňu nápis:
Tu, v Devínskom Jazere bolo až do roku 1965 výletné
miesto dolného Záhoria a Bratislavy, zvané najprv čárda
či Temrajz, potom hostinec Vačková. Budovu zhltla papuľa
obludy – hada, zvaného železná opona. A. D. ...
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DIAĽNICA
POPOD MALÉ KARPATY
Robert Škoda

Čovjek míní – Pán Boh mjení... Keď sme sa pred dvadsiatimi rokmi hrávali v tábore ochrancov prírody na „výstavbu
diaľnice“, ani mi na um nezišlo, že sa ma to niekedy bude osobne týkať. Pod Pajštún, do obce Borinka som sa z Bratislavy
sťahoval preto, že som si pre rodinu chcel vybrať miesto so zdravým životným prostredím. Asi ste už počuli o prípravách
Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu diaľnice D4, ktorá vychádza zo staršej myšlienky „nultého“ cestného
obchvatu Bratislavy, neskôr modiﬁkovaného do územných plánov Marianky a Stupavy ako dlhý diaľničný tunel Marianka
– Rača. Nasledujúce riadky budú možno doplnením informácií z televízie, rozhlasu a tlače. Možno vám článok pomôže
pri rozhodovaní, či predať alebo kúpiť pozemok medzi Stupavou a Mariankou alebo bude námetom ako sa brániť pred
návrhmi investorov, ktoré vám môžu zničiť život.

Nápad preskúmať možnosť postaviť autostrádu
z Marianky do Rače cez Borinku priniesli do malebnej obce
pod Pajštúnom moravskí projektanti začiatkom roka 2007.
Prišli si pýtať od starostu územný plán, ktorý, samozrejme,
s niečím takým nepočítal. Rýchlosť príprav nás všetkých
prekvapila. V marci 2007 bola prvá prezentácia projektu
v bratislavskej Tatre, v máji sa už konali verejné prezentácie
v Dome kultúry v Stupave a vo Vajnoroch a koncom roka
2007 bolo stretnutie k príprave zámeru EIA (posudzovanie

Umiestnenie portálov pre varianty 1 až 7 pri Stupave
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vplyvu stavby na životné prostredie)... Začiatkom mája
2008 bol na Obecný úrad v Marianke a samosprávy Stupavy,
Borinky, Záhorskej Bystrice a ďalších obcí doručený Zámer
EIA. Občianske združenie Pajštún, ktoré pôsobí v obci
Borinka, sa vyjadrilo k Zámeru EIA spolu so samosprávami,
ministerstvami a organizáciami ako Západoslovenská
energetika, a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Regionálne centrum ochrany prírody atď. Do konca roka 2008
by malo Ministerstvo životného prostredia SR zhodnotiť vplyv
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Diaľnica D4

Záhorská Bystrica III

Bratislava, križovatka Ivanka sever – Stupava

Stupava

Zámer podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z.
Mást I

Neštich
Mást II
Borinka I

MÚK Záhorská Bystrica

variant 6

Marianka

Svätý Jur

variant 1
variant 2
variant 5
variant 7

variant 4

Záhorská Bystrica I

variant 3

MÚK Rača

Rača
Vinohrady

Chorvátsky Grob

Situácia širších vzťahov diaľnice D4

výstavby a prevádzky na životné prostredie. Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len MDPT SR)
potom rozhodne, ktorý z navrhovaných variant povedie
k výstavbe diaľnice. Termíny, ktoré obyčajne trvajú mesiace,
sa skrátili na týždne. Našťastie z ďalšieho posudzovania
bol začiatkom augusta 2008 vylúčený spomínaný variant
3, podľa ktorého viedla komunikácia údolím Stupavského
potoka a estakádou cez obec Borinka až k hrebeňu Malých
Karpát. Pätnásť zainteresovaných organizácií a subjektov
aj samotný rezort dopravy ju po roku a pol neodporučil
ďalej hodnotiť, čím ju de facto uznali za ﬁnančne a technicky
náročnú a s najhorším vplyvom na životné prostredie. Trvalo
to rok a pol intenzívnej práce, aby sa kompetentní vrátili
k pôvodnej myšlienke dlhého diaľničného tunela, ktorý
najmenej ovplyvní prostredie na oboch stranách Malých
Karpát. V posudzovaní tak zostali varianty 2 a 7, ktoré dlhým
tunelom spájajú priamo Marianku a Raču, pričom variant 7
bol dopracovaný na požiadanie samosprávy Vajnor tak, aby
sa trasa vyhla záberu chránených viníc. Výber trasy z týchto
dvoch variant by sa mal uzavrieť v roku 2009. Nik to však
nezaručí a všetko môže byť inak. Po získaní územného
rozhodnutia a stavebného povolenia od stavebných úradov
všetkých dotknutých samospráv sa predpokladá začiatok
výstavby D4 v rokoch 2012 – 2013. Dokončená môže byť už
o desať rokov, ale aj o päť. V septembri 2008 sa uskutočnilo
rokovanie Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného
mesta SR Bratislavy, Národnej diaľničnej spoločnosti
a rezortného ministerstva. Výsledkom by mohol byť vstup
súkromného kapitálu a ešte rýchlejšia výstavba pred rokom
2011! Vláde SR veľmi záleží na urýchlení. Podľa oﬁciálnych
vyhlásení by mala 50,5 km dlhá D4, prepájajúca diaľnice
D1 a D2, odľahčiť transport cez hlavné mesto, napojiť naše
diaľnice na rakúske cesty A6 a S8, a na opačnom južnom
konci môže uľahčiť dopravné spojenie s maďarskými župami
Győr, Moson a Sopron.

Ako sa to začalo?
V 80. rokoch minulého storočia bolo plánované vyústenie
cesty z Krasňan medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou.
V roku 1998 vyšlo v Zbierke zákonov nariadenie vlády SR
č. 64/ 1998 Z. z. (nariadenie vlády SR č. 20/2003 Z. z.) –
Územný plán Veľkého územného celku Bratislavský kraj.
Na strane 404 sa píše o rezervovaní koridoru pre cestný
obchvat: ...nultý dopravný okruh okolo Bratislavy... tunel
pod Malými Karpatmi, Marianka s napojením na D2 pri
Stupave (ďaleký výhľad S 22,5 / 80)... Touto jedinou vetou
sa posunula pôvodná stavebná uzávera medzi Mariankou
a Záhorskou Bystricou nad Marianku. Trasa z tohto zákona,
ako z nadradeného a záväzného územnoplánovacieho
dokumentu, sa musela zapracovať do územných plánov
Marianky, Záhorskej Bystrice a Stupavy. Nultý dopravný
okruh bol zároveň nariadením vlády SR č. 64/1998 Z. z.
zaradený medzi verejnoprospešné stavby na uskutočnenie
ktorých ...možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej
rady SR č.199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z.
a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z. z. pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva
k pozemkom a stavbám obmedziť.
Nový návrh
Vláda Roberta Fica premenovala cestu na „diaľnicu“,
aby získala peniaze z eurofondov, prípadne súkromné
peniaze cez PPP projekty. Ešte v roku 2006 dala Národná
diaľničná spoločnosť podliehajúca MDPT SR vypísať tender
na prepracovanie „nultého“ okruhu. Projektové organizácie
mali navrhnúť trasu spájajúcu križovatku Stupava-juh
pri Máste s mimoúrovňovou križovatkou na diaľnici D1
v blízkosti Ivanky pri Dunaji najkratším možným tunelom.
Poloha diaľnice D4 bola potvrdená uznesením vlády SR
č. 1084/2007. Víťazné riešenie spoločnosti HBH Projekt,
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Pohľad na Borinské údolie. Foto: Robert Škoda, 2008.

Brno, s dvoma krátkymi tunelmi nebolo v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou. Malo síce celkovú
dĺžku tunelov (Marianka – Borinka, Borinka – Rača) o 2,6
km kratšiu ako dovtedy pripravovaný 8-kilometrový tunel
z Marianky, ale vzdialenosť sa natiahla o 1,1 km, prevýšenie
vzrástlo o 33 metrov a záber prevažne poľnohospodárskej

V hlbokom údolí pri Borinke by protihlukové steny nepomohli
Foto: Robert Škoda, 2008
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pôdy sa zväčšil o 30 hektárov. Trasa
by išla dva kilometre cez vinice od
Peknej cesty až po koniec Rače. Bola
by nutná prekládka Pieskového
potoka, úplne by sa narušil obraz
krajiny v údolí Stupavského potoka
i Rače. Už by ste z hlavnej cesty pri
Záhorskej Bystrici alebo z kopca
pri Borinke nevideli len Pajštún.
Krajine by dominoval 13 metrov
vysoký diaľničný most a vyše štyri
metre vysoké protihlukové steny.
Po zarátaní nákladov na výkup
pozemkov sa ukázalo, že tento
variant by bol drahší až o dve miliardy korún. Spracovateľovi štúdie
vyšla vo všetkých posudzovaných
technicko-ekonomických, dopravných
a environmentálnych kritériách
najhoršie. Extrémne vysoké by
boli priamo a nepriamo vyvolané
náklady:
preloženie
vedenia
vysokého napätia (400 kV),
vysokotlakého
transportného
potrubia
plynu
(700
mm)
a diaľkového vodovodného potrubia. Začalo sa hovoriť
o nutnosti vybudovať na Košariskách priehradu, aby voda
z diaľnice pri prívalových dažďoch nespôsobila v Borinke
záplavy. Zrážky z vozovky sa cez zimu odhadli na vyše
100 000 m3. Samotný zadávateľ neskôr uznal, že náklady
na údržbu a prevádzku dvoch tunelov a štyroch portálov by
boli vyššie ako u jedného tunela. Len posypovej soli by sa
minulo ročne o 70 ton viac. Možno by skončila v pstruhovom
Stupavskom potoku.

Zachovanosť prírody
Celá oblasť pod Pajštúnom je podľa Stratégie rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja a Koncepcie rozvoja
cestovného ruchu určená medzi hlavné rekreačné
a turistické oblasti. Na ich rozvoj sa paradoxne tiež
pripravujú projekty zo štrukturálnych fondov EÚ. Celá
oblasť je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé
Karpaty a zároveň Bratislavského lesného parku s funkciou
rekreácie a ochrany prírody. Stačí vymenovať miestne
chránené územia: Prírodná rezervácia (PR) Pod Pajštúnom,
PR Strmina, lokality súvislej európskej sústavy chránených
území Natura 2000 – Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Malé
Karpaty a Územie európskeho významu (ÚEV) Homolské
Karpaty. Slovenská republika sa zaviazala voči Európskej
únii tieto územia chrániť. V chránenom vtáčom území
má napríklad zachovať neovplyvnené životné prostredie
a zabezpečiť chráneným živočíchom podmienky prežitia
a rozmnožovania. Diaľnica cez Borinku by mala negatívny
vplyv aj na prvky územného systému ekologickej stability
– Nadregionálne biocentrum Pod Pajštúnom – Strmina,
biocentrum Klčovanice, Nadregionálny biokoridor Devínska
Kobyla – Strmina – Roštún a biokoridor Borinský potok. Už
dnes pretína a rozdrobuje toto územie niekoľko inžinierskych
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sietí a ciest. Pri vybudovaní diaľnice
bez priechodov pre zver by sa znížil
počet krížení jedincov a tým aj
rôznorodosť organizmov pod kritickú úroveň. Zo živočíchov tu nájdete
700 druhov motýľov, v oborách
jeleniu a srnčiu zver, daniela
škvrnitého, muﬂóna a veľa druhov
vtáctva. V oblasti, najmä v Borinskom
krase, sú zdroje podzemnej vody.
Unikátna je ponorná riečka cez
jaskyňu Prepadlé. Vodné zdroje
Medené
Hámre,
Pajštúnska
vyvieračka či Svätá studňa v Marianke
nesmú byť ohrozené haváriami a ani
prevádzkou diaľnice.
Hoci všetky trasy križujú CHKO
Malé Karpaty, len v prípade 3.
variantu cez Borinku sa dotýkala
trasa prírodných rezervácií nad
povrchom, počítala s demoláciami
budov a vyústením tunela do úzkeho
hlbokého údolia vo vzdialenosti
menej ako 100 metrov od domov. Rekreačná turistika je pre Borinku a okolie prioritou (Dračí hrádok). Foto: Robert Škoda, 2008.
To by spôsobilo tzv. „haló efekt“ –
znásobenie hluku ozvenou od okolitých kopcov. Prísun NOx
Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Mestská časť Vajnory,
z dvoch tunelov do Borinského údolia so zlými rozptylovými
Rača a ďalšie obce. Veď existujú iné možnosti prepojenia. BSK
podmienkami by znamenal asi 270 kg za deň a jedovatého
je naklonený k trase pri Pezinku, po posledných rokovaniach
CO až 170 kg za deň.
sa to však mohlo zmeniť. Pri výbere koridoru totiž neboli
hlbšie preskúmané širšie súvislosti, zmeny kapacity

Čo sa navrhuje na východnej strane Malých Karpát
Varianty 2 a 7 zaberajú rôzne veľkú časť račianskych
vinohradov – viníc osobitne chránených podľa zákona
o vinohradníctve a vinárstve č. 182/2005 Z. z. Variant
2 na násype prechádza cez okraj Prírodnej rezervácie
Jurský Šúr. Je chránená štátom od roku 1952. Táto mokraď
medzinárodného významu je evidovaná Ramsarským
dohovorom od roku 1990, v národnej ekologickej sieti
NECONET je od roku 1996. Patrí do siete smaragdových
území EMERALD chránených Bernským dohovorom. Je
v súvislej európskej sieti chránených území NATURA 2000. Sú
známe prípady, keď projekty diaľnic s negatívnym dopadom
na európske územia NATURA 2000 boli už v niektorých
krajinách Európskej únie zastavené (napr. Poľsko, Nemecko)
a štáty, ktoré ich navrhovali, boli sankcionované podľa
rozsudkov Európskeho súdneho dvora. Podľa § 139 a ods.
7 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) je za územný rozvoj považovaný
taký rozvoj, ktorý ...trvalo udržateľným spôsobom
uspokojuje základné životné potreby ľudí v krajine,
pričom neznižuje jej diverzitu, zabezpečuje optimálne
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia... šetrné využívanie prírodných zdrojov, ochranu
prírodného a kultúrneho dedičstva. V opačnom prípade ide
o devastáciu, zníženie životnej úrovne a ohrozenie potrieb
ľudí, čo sa nedá ospravedlniť zlepšením naplnenia jedinej
potreby – prepravy. V danej situácii nepodporoval spojenie
diaľnic D1 a D2 v koridore Mást – Ivanka pri Dunaji ani

Cez kopce Malých Karpát pri Borinke vedie množstvo cyklistických
trás. Foto: Robert Škoda, 2008.

75

príroda
a pripravované diaľničné úseky a rýchlostné cesty v Českej
republike a ani možnosti napojenia Bratislavy s Viedňou cez
diaľnice D1 a D2 na rakúsku A6. Celkový dôvod výstavby
je tak len slabo podložený. Kolabujú predovšetkým cesty
do Bratislavy zo Senca a Pezinka a najmä Prístavný most.
Na západnom okraji mesta je komunikačná sieť preťažená
obyvateľmi satelitných sídiel hlavného mesta, ktorí smerujú
do centra za prácou a nie tranzitnou dopravou z Brna do
Žiliny a späť. Vyriešenie nákladnej dopravy pri Pezinku by
tak malo asi väčší zmysel (aspoň pre BSK) a otázka znie, kto
má skutočný záujem o spojenie D1 a D2 cez Malé Karpaty?
Mesto Bratislava kedysi trasu navrhlo tak, že viedla práve
po okraji ním spravovaného územia, na pomedzí Hlavného
mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
Zaujímaví sú veľkí investori a ich záujmy. Ak dnes vláda
SR presadzuje zmenu Letiska M. R. Štefánika na najväčšie
stredoeurópske nákladné letisko obsluhujúce aj okolité
krajiny, dôvod je jasný. Ďalším môže byť Priemyselný
park CEPIT vo Vajnoroch a jeho logistika alebo lukratívne
investície do pozemkov, technológií a iné skryté záujmy.
Pokiaľ dnes zadávateľ nebude rešpektovať požiadavky obcí
na oveľa šetrnejší variant 7, budú samosprávy, ktorým ešte
nové zákony nevzali všetky právomoci, trvať na zastavení
procesu príprav výstavby a preskúmaní iného diaľničného
koridoru. Napríklad Lamač – Pekná cesta alebo Lozorno –
Pezinok. Mestská časť Vajnory už pripravila v tomto zmysle
petíciu, podobne ako OZ Pajštún na našej strane Malých
Karpát v roku 2007.
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zodpovední za spoluprácu s okolitými samosprávami,
s tlačenými i elektronickými médiami, za komunikáciu
s ministerstvami, príslušnými úradmi Európskej komisie,
lobbing i odborníci na stavebno-technické a environmentálne
otázky. Na jar v roku 2007 sme v Borinke zorganizovali
stretnutie občanov, na ktorom sme vysvetlili situáciu,
proces prípravy a posudzovania stavby aj možný vývoj
a jeho riziká. Varovali sme pred pripravovanými zmenami
legislatívy a zorganizovali sme petíciu občanov. Iniciovali
sme jednotný postup a spoločné stanovisko samospráv
v regióne za variant dlhého tunela s ochrannými prvkami
pred Mariankou a zabezpečili sme pre Občianske združenie
Pajštún, ako organizáciu zastupujúcu občanov Borinky,
právne náležitosti na účasť v stavebnom konaní. Skúmali
sme možnosť podania hromadnej žaloby na Slovenskú
republiku pre poškodenie práv a zdravia. Rozpracovali sme
zámer rekreačného využitia územia. Poskytli sme rozhovory
pre tlač, rozhlasové stanice a televízie. Získali sme grant na
rozširovanie informácií o príprave diaľnice pre verejnosť,
pripravili letáky, informačné tabule a webovú stránku.
Vytvorili sme informatívne DVD s obrazovým a textovým
materiálom v slovenskej a anglickej verzii pre zástupcov
Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Natočili sme
krátky dokumentárny ﬁlm o Borinke a o možnom vplyve
diaľnice na jej okolie. V podobných prípadoch je nutné začať
konať včas.

História kampane v Borinke
Po konzultáciách s aktivistami a odborníkmi na
Slovensku i v Európskej komisii OZ Pajštún ešte v roku
2007 začalo s kampaňou za vylúčenie borinského variantu
č. 3 z ďalšieho posudzovania EIA. Zainteresovaní boli ľudia

Čo sa zmenilo za posledný rok
Na Slovensku sa vystupňovala snaha investorov
a politikov zmeniť legislatívu a možnosti výstavby diaľnic.
Parlament pod vedením vládnych koaličných strán prijal
tzv. zákon o urýchlenej výstavbe diaľnic (zmena a doplnenie
zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá),

Kosatec od Marianky by bol okrasou nejednej záhrady
Foto: Robert Škoda, 2008

Samčekovia roháča obyčajného pod Pajštúnskym hradom
Foto: Robert Škoda, 2008
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ktorý svojím podpisom schválil aj prezident republiky. Mali
sa ním obmedziť práva verejnosti i samospráv. Napríklad
na vydanie územného rozhodnutia o príprave výstavby
diaľnice stavebným úradom samosprávy by už stačil projekt
výstavby diaľnic schválený vládou SR. Zákon jednoznačne
obmedzuje vlastnícke práva a v prípade rozostavaných
diaľničných úsekov dokonca so spätnou platnosťou. Preto
je už mesiace podaný na preskúmanie Ústavnému súdu
SR, ktorý ešte ani koncom leta 2008 nevyniesol verdikt.
Vláda a investori preto chceli získať možnosť vyvlastňovať
a stavať na cudzích ešte nevyvlastnených pozemkoch cez
inú právnu normu. V júli 2008 koaliční poslanci dokonca
s podporou opozície schválili tzv. cestný zákon (zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), do ktorého sa pozmeňovacím poslaneckým
návrhom dostal zoznam nových diaľnic a rýchlostných ciest.
Medzi nimi aj prvá časť diaľnice D4. Štát by tak mohol začať
stavať bez majetkového vysporiadania pozemkov a domov
s ich majiteľmi. Skutočným zámerom tak môže byť úmysel
súčasnej politickej špičky získať stavebné povolenia na
stovky kilometrov diaľnic a zmluvne zabezpečiť ich výstavbu
vybraným ﬁrmám na veľa rokov dopredu. Prezident zákon
vrátil poslancom, ale jeho veto možu zrušiť. Je potrebná
nadpolovičná väčšina zo všetkých 150 poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky. Pri hlasovaní začiatkom júla 2008
normu presadzovalo 80 koaličných poslancov.

Súčasný stav diaľnice D4
Začiatkom júla 2008 prebehlo prvé rokovanie
zainteresovaných strán o rozsahu hodnotenia posudzovania
vplyvu na životné prostredie (EIA) na Ministerstve životného
prostredia SR. Samotné Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR vo svojom stanovisku už odporučilo
technicky rozpracovávať a environmentálne skúmať len
možnosti variant 2 a 7. Z predbežného porovnania vychádza
ﬁnančne úspornejší variant č. 2, ktorý by mal mať tunel dlhý
8 068 metrov. Smeroval by z Marianky približne na Biely
kríž, kde by mal jeden vetrací komín, a ďalej by smeroval
na nový areál priemyselného parku CEPIT vo Vajnoroch
a ďalej do Ivanky pri Dunaji. Celková trasa z mimoúrovňovej
križovatky pri Máste by bola necelých 17 kilometrov. Tento
variant zaberá približne 20 hektárov chránených viníc
malokarpatskej vinohradníckej oblasti na konci Rače a na
násype prechádza po okraji NPR Jurský Šúr. Odporúča
ho projektant HBH Projekt, Brno i Národná diaľničná
spoločnosť. Samosprávy Rače a Vajnor naopak presadzujú

variant 7, ktorý ráta s 9,5-kilometrovým tunelom, čím sa
skráti priechod cez račianske vinice, ale budú potrebné dva
vetracie komíny, uloženie vyše milióna metrov kubických
prebytočnej zeminy na skládku, odčerpávanie podzemnej
vody. Vozovka by mala byť zapustená pod úrovňou terénu
z dôvodu lepšej ochrany obyvateľstva pred vplyvom
očakávaného množstva áut (odhad je cca 25 000 denne).
Z pohľadu obyvateľov Marianky a Stupavy majú obidva
momentálne posudzované varianty veľmi podobnú trasu
a vjazd do tunela. Samosprávy žiadajú ochranu sídiel
protihlukovými stenami, posunutie portálu smerom na
západ o 800 metrov a zníženie telesa cesty o dva metre pod
úroveň terénu. Predĺžená tunelová rúra by sa mohla prekryť
vrstvou zeminy a vysadiť zeleňou. Projektant navrhuje
teleso diaľnice vo výške 13 metrov nad terénom diaľničným
mostom dlhým 227 metrov. Pri zapustení diaľnice do terénu,
prípadne posunutím západného portálu o 800 metrov
nebudú mosty potrebné a zlepší sa ochrana obyvateľstva.
Teraz má variant 2 odhadovanú cenu 21 184 821 tisíc korún.
Variant 7, vedený v záreze, má odhadovanú cenu 23 375 319
tisíc korún.

Záver
Nie je pravda, že samosprávy sú proti diaľnici. Žiadajú
zohľadniť vplyv na obyvateľstvo a znížiť jeho záťaž budúcou
dopravou. Požiadavky nie sú odmietanie pokroku ani
prehnané nároky, ale v Európskej únii úplne bežný štandard.
Nové domy vyrastajú pred Mariankou i nad Mástom pod
Vrchnou horou. Zástupcovi obyvateľov Záhorskej Bystrice,
ktorý momentálne presadzuje výstavbu spomedzi starostov
asi najviac, záleží na diaľnici najmä pre rozvoj vlastnej obce
(údajne 450 nových domov, 10 000 bytov).
Je najvyšší čas na dôkladné preskúmanie vplyvov
dopravy stavebných materiálov cez Stupavu, určenie
nakladania s odpadmi a výkopovou zeminou... a mnohé
iné. Ešte nie je spracovaná kompletná hluková expertíza
okrem počítačovej simulácie, vplyv na horninové podložie,
rozptylová štúdia emisií a ani strategické environmentálne
hodnotenie tzv. SEA. Rezort dopravy robí všetko pre to,
aby ho diaľnice stáli čo najmenej. Ak vás táto problematika
zaujala, viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke
Obecného úradu Marianka (www.marianka.sk), alebo na
www.dialnica.sk, ktorú ako verejný komunikačný portál
vytvorilo OZ Pajštún.
Za podporu ďakujeme priateľom, dobrovoľníkom
a sponzorom, najmä Nadácii Ekopolis.
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