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Zobrazenie militárií na Oltárnom triptychu sv. Štefana a Imricha v kostole 

sv. Štefana v Matejovciach 

 

Filip LAMPART 

 

ÚVOD 

 Neodmysliteľnou súčasťou militaristiky je aj ikonografia, ktorá spolu s 

archeologickými nálezmi dotvára poznanie stredovekých militárií. Stredoveké maliarstvo, či 

už nástenné alebo tabuľové, zobrazuje motívy a scény spravidla v retrospektíve. Kvôli 

neznalosti historických reálií autori výjavov spodobnili v scéne reálie súdobé, a tak 

nezámerne poskytli ikonograficky prameň, z ktorého je dnes možné čerpať pri výskume 

militárií. Ikonografia nielen, že je prameňom k dejinám výtvarného umenia alebo dejín 

odievania, ale predstavuje aj prostriedok ako získať poznatky o militáriach, ktoré 

archeologické nálezy nemôžu poskytnúť. Často dopĺňa bádanie o nové formy zbroje a zbraní 

(k tomu bez deformácie a poškodenia), pričom ich neraz zobrazuje aj vo zväzku s používaním 

a nosením.1 Stredoveký umelec poskytuje svojim dielom presnú podobu militárie, síce aj keď 

niekedy zidealizovanú, ale určite je možné tvrdiť, že by si nedovolil spodobniť niečo s čím by 

neprišiel do styku. A tak teda pri vytváraní znalostí o stredovekých militáriach plní 

ikonografia bezpochyby dôležitú úlohu.  

 Ikonografia priraďuje zbrani aj úlohu symbolickú. Nielen, že zbraň vystupuje ako 

aktívny objekt, ale je aj nositeľom istého symbolu. Autor takto mienil vyvolať v 

pozorovateľovi dojem, pocit. Preto je potrebné sa na militáriu dívať nielen ako na objekt 

hmotnej kultúry, ale aj ako na prameň pri získavaní poznatkov o symbolike a gestách. 

 Monografii venovaných militáriam je pomerne veľký počet, avšak prevahu stále majú 

diela skôr popularizátorského charakteru. V slovenskej odbornej historiografii stále chýbajú 

dobre spracované syntézy, a tých niekoľko príkladov, ktoré existujú je potrebné doplniť o 

nové poznatky. Je však potrebné povedať, že záujem o militárie pomaly vzrastá, zvlášť medzi 

mladšou generáciou historikov a archeológov. Prezentované zistenia sa s nedostatkom 

                                                 
1  GŁOSEK, Marian. Broń biala długa. In Uzbrojenie w Polsce średniowieczne 1350 - 1450. Zost. 

Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 112. ISBN 83-00-03284-3. 
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slovenskej militaristickej historiografie vysporiadávajú cestou aplikácie poznatkov 

zahraničných autorov, formou implementácie a aplikáciou zistení na domáce prostredie.2 

 Práca analyzuje zobrazenia mečov na výjavoch matejovského oltára, pričom každý 

meč podrobuje čiastkovému rozboru. Na základe výsledkov analýzy bol skúmaný historický 

kontext militárie a následne aj kontakt umelca s daným predmetom. Cieľom štúdia výjavov 

militárii na matejovskom triptychu bolo získať výpoveď o poznaní meča a o prejavoch jeho 

vývinu na danom území (v tomto prípade na Spiši). Na každom zobrazení bola analyzovaná aj 

jeho symbolická výpoveď, ktorá poslúžila umelcovi ako spôsob pôsobiť na zmysli diváka. 

 Ako už bolo povedané, medzi ikonografické pramene sa zaradzuje aj tabuľové 

maliarstvo, ktoré sa v prevažnej väčšine uplatňuje na oltárnych celkoch. Na oltárnom celku 

sv. Štefana a sv. Imricha sa spolu vyskytujú tri zobrazenie mečov, prvé na strednom retabule a 

ďalšie dva na pohyblivých krídlach oltára. Po terénnom výskume zreštaurovaného oltára boli 

zobrazenia mečov fotograficky zachytené a analyzované, následne boli zistenia doplnené 

poznatkami odbornej literatúry. Každý meč z matejovského oltára bol analyzovaný po stránke 

historickej, klasifikovaný do Oakeshotovej typológie a dodatočne porovnaný s vývojovým 

trendom daného typu, čo malo ukázať znalosť autora vo veciach militárii a spojitosť 

spišského prostredia s celoeurópskym vývojom. 

 

 Práca chce poukázať na to, že problematika výskumu mečov si zasluhuje zvýšenú 

pozornosť. V dnešnej dobe je potrebné chápať meč (či už hmotný exemplár alebo 

znázornenie), ako zdroj informácii o spoločnosti, ktorá sa formovala v období stredoveku.  

 

MATEJOVCE 

 Prvý písomný záznam o Matejovciach pochádza z roku 1251, keď sa spomínajú ako 

Matejova dedina – villa Mathei.3 V roku 1271 udelil Štefan V. kolektívne privilégium pre 

                                                 
2  Analýzu mečov pochádzajúcich zo Slovenska podal RUTTKAY, Alexander. Waffen und 

Reiterausrustungen des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (I). In Slovenská 

archeológia. roč. XXIII, 1975, č. 1, s. 119 – 216; Waffen und Reiterausrustungen des 9. bis zur ersten Hälfte des 

14. Jahrhunderts in der Slowakei (II). In Slovenská archeológia. roč. XXIV, 1976, č. 2, s. 246 – 395. So 

slovenskými nálezmi je možné sa stretnúť aj v prácach poľských autorov, ako napr. Uzbrojenie w Polsce 

średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, 530 s. ISBN 83-00-03284-3 alebo 

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 – 1500. Zost. Andrzej Nowakowski. Toruń : Wydawnictwo UNK, 

1998, 330 s. ISBN 83-231-0862-5. Obaja vo svojich práca spomínajú aj matejovský oltár. 
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Spoločenstvo spišských Sasov, do ktorého podľa konfirmácie Karola Róberta z roku 1317 

patrili aj Matejovce. Kolektívne privilégium udeľovalo mestské práva všetkým usadlostiam, 

ktoré boli súčasťou Spoločenstva spišských Sasov, teda aj Matejovciam.4  

 Kostol v Matejovciach vybudovali okolo polovice sedemdesiatych rokov 13. storočia 

a sprvu bol filiálkou staršieho spišskosobotského kostola. V roku 1422 bol kostol prestavaný 

na dvojlodie v duchu prestavieb kostolov v spišských mestách, ktoré prebiehali od druhej 

polovice 14. storočia do polovice 15. storočia. V 18. storočí matejovský chrám barokovo 

upravili, čo sa odrazilo na jeho exteriéry, pôvodné lomené okná sa zachovali iba na závere a 

na južnej stene presbytéria. Napriek tejto prestavbe sa kostol zachoval v pôvodnom 

ranogotickom rozsahu vrátane štvorcového pôdorysu.5 

 

ZOBRAZENIE MILITÁRII NA OLTÁRNOM TRIPTYCHU SV. ŠTEFANA A 

IMRICHA V KOSTOLE SV. ŠTEFANA A SV. IMRICHA V MATEJOVCIACH 

 

 V presbytériu, zaklenutom krížovou klenbou, je umiestnený oltárny triptych sv. 

Štefana a sv. Imricha, ktorý je vsadený do neogotického oltára. Triptych pochádza z obdobia 

okolo roku 1450 a je dielom majstra, ktorý je podľa neho nazývaný Majstrom matejovského 

oltára.6 M. Bartlová bližšie datuje tento oltár do obdobia po roku 1453. Opiera sa pri tom o 

zobrazenie sv. Bernarda na zadnej strane pravého krídla, ktoré spája so šírením kultu sv. 

Bernarda. Jeho kult šíril františkánsky misionár Ján Kapistránsky v rámci svojej 

stredoeurópskej cesty do Krakova v roku 1453.7 

                                                                                                                                                         
3  ŠLAMPOVÁ, Mária. Verejná správa v Matejovciach od počiatkov po súčasnosť. In Kapitoly z dejín 

Matejoviec. Zost. Marián Soják. Poprad : Mestský úrad Poprad, 2001, s . 17. ISBN 80-968579-0-8. 
4  ŠLAMPOVÁ, Mária. Verejná správa v Matejovciach od počiatkov po súčasnosť. In Kapitoly z dejín 

Matejoviec. Zost. Marián Soják. Poprad : Mestský úrad Poprad, 2001, s . 17 – 19. ISBN 80-968579-0-8. Autorka 

sa odvoláva na Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis. Pars. II. Ed. Michael Schmauk. Szepesváraljae 

: Typis Typographiae Episcopalis, 1889. XXXI, [1], 547,[3] s. 
5  ŽÁRY, Juraj. Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava : Tatran, 1986, s.28, 246. Stručne k dejinám 

rímskokatolíckej farnosti Matejovce ŠIMURDIAK, Jozef. Rímskokatolícka farnosť Matejovce. In Kapitoly z 

dejín Matejoviec. Zost. Marián Soják. Poprad : Mestský úrad Poprad, 2001, s. 38 – 44. ISBN 80-968579-0-8. 
6  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. In Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 – 703. ISBN 80-8059-080-X. 
7  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. In Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 – 703. ISBN 80-8059-080-X. 
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 Triptych sa skladá z hlavného retabula s maľbou sv. Štefana a Imricha, a krídiel so 

scénami z ich životov, ktoré prebiehajú vždy v paralele. Vďaka takejto dispozícii je 

matejovský hlavný oltár zaradený do typu retabulových oltárov.8 Na zadných krídlach v 

dolných častiach sú zobrazený sv. Krištof a sv. Bernardín a v horných častiach Bolestný 

Kristus a Bolestná Panna Mária.9 Takáto maľba svätých je typická pre oltáre zo štvrtého, ale 

aj z nasledujúcich desaťročí 15. storočia. Okrem toho, oltár vyniká výtvarným riešením, 

najmä kvalitou kresby, dekoratívnym použitím farby, ale aj idealizujúcimi lyricky 

stvárnenými scénami.10 Medzi kunsthistorikmi sa viedla diskusia o tom, z akej školy 

pochádzal autor Matejovského oltára. Presadil sa názor, že pochádzal z krakovskej maliarskej 

školy. Toto tvrdenie potvrdil aj nedávny reštaurátorsky rozbor oltára, avšak určitý vplyv na 

autora malo aj norimberské maliarstvo.11  

 Na strednom retabule autor zobrazil svätého Štefana so svätým Imrichom v type 

maľby sacra conversatione.12 Obaja sú znázornení vo vojenskom šate a za prítomnosti 

militárii. Svätý Štefan je náležite zobrazený ako panovník, ktorý vo svojich rukách drží 

atribúty moci. Obe hlavné postavy akoby na nebesiach, pred brokátovým závesom, ktorý 

pridržiavajú traja anjeli.13 Podľa prítomnosti zdobenej suknice a plášťa vidíme, že svätý 

Štefan je odetý v slávnostnom brnení14 , ako panovnícke insígnie má na hlave kráľovskú 

korunu a v rukách drží kráľovské žezlo a jablko. Oproti nemu stojí jeho syn, svätý Imrich. 

Ten je rovnako odetý v slávnostnom brnení, no autor ho nepredstavuje ako budúceho 

                                                 
8  ŠAŠKY, Ladislav. Umenie stredovekého Spiša. In Spišské mestá v stredoveku. Zost. Richard Marsina. 

Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1974, 176 s. 
9  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. In Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 – 703. ISBN 80-8059-080-X. 
10  CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989, s. 12. ISBN 80-

222-0029-8. 
11  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 – 703. ISBN 80-8059-080-X. 
12  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 – 703. ISBN 80-8059-080-X. 
13  GERÁT, Ivan. Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava : Veda, 2001, s. 167. ISBN 80-224-

0643-0. 
14  Svätí Štefan a sv. Imrich majú na svojej zbroji ešte odeté brokátové plášte a rovnako brokátovým 

vzorom sú poprešívané aj suknice, ktoré voľne visia od spodnej hrany kyrysu. V týchto súvislostiach je možné 

tvrdiť, že sa jedná skôr o reprezentatívnu, resp. ceremoniálnu zbroj, keďže takýto brokátový odev by na bojovom 

poli spôsobil nemalé ťažkosti jeho majiteľovi a pôsobí príliš draho, aby ho majiteľ vystavil riziku zničenia v 

prostredí bitky. 
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panovníka, ale skôr ako rytiera. Je zobrazený držiac v rukách dve prioritné zbrane 

stredovekého rytiera - kopiju a meč. Jeho pravá ruka zviera kopiju a ľavá sa pridržiava meča. 

(Obr. 1)15 Obe militárie predstavovali prioritné zbrane pre rytiera na stredovekom bojisku. 

Kopija, predstavujúca zbraň pre spôsob boja vedeného počas jazdy na koni a meč pre boj 

peší. 

 Fakt, že meč je na výjave opuzdrený, spôsobuje problémy pri jeho zaradení do 

Oakeshottovej typológie. To najmä z dôvodu, že pochopiteľne u takto zobrazeného meča sa 

ťažšie vytvára predstava o tvare čepele. No napriek tomu meč bol zaradený do typu XVa, 

(Obr. 2)16 pričom rozhodoval štíhly tvar čepele a z chronologické hľadisko vývoja mečov. 

Dôvod je možné nájsť v tom, že takýto zostrujúci tvar čepele sa rozširuje v európskych 

krajinách v druhej štvrtine 15. storočia a čoraz viac vystupuje aj v ikonografii.17 Aj čepeľ 

Imrichovho meča sa vyznačuje úzkym a štíhlym tvarom, ktorý je zakončený ostrým hrotom. 

Autor avšak umiestnil zbraň do pošvy, a tento fakt neumožňuje zistiť aký presný tvar má 

prierez čepele, čo spôsobuje, že sa počiatočná dedukcia typu môže pohybovať medzi dvoma 

typmi, a to medzi typom XVa a XVII. Po hlbšej analýze bol typ XVII zamietnutý, a to kvôli 

niekoľkým dôvodom. Z tých najdôležitejších sú to tieto: typ XVII na rozdiel od typu XVa, má 

šesťuholníkový prierez čepele, pri priečke meča býva čepeľ širšia a celkovo pôsobí 

mohutnejším dojmom.18 Pri zaradení Imrichovho meča do typológie bola zohľadnená aj dĺžka 

                                                 
15  Foto: Filip Lampart. 
16  Kresbu publikoval OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. London : The Trinity 

Press, 1964, s. 24, 59. ISBN 0-85115-715-7. 
17  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. London : The Trinity Press, 1964, s. 59. 

ISBN 0-85115-715-7; GŁOSEK, Marian. Broń biala. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 – 1500. 

Zost. Andrzej Nowakowski. Toruń : Wydawnictwo UMK, 1998, s. 25 – 26. ISBN 83-231-0862-5. 
18  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. London : The Trinity Press, 1964, s. 59. 

ISBN 0-85115-715-7. Charakteristickým znakom pre typ XVa je jeho prudko zužujúca sa čepeľ, krátka priečka a 

dlhšia rukoväť. Tento zostrujúci sa tvar čepele s prudko vystupujúcim stredovým chrbtom je charakteristický pre 

tento typ od 2. štvrtiny 15. storočia a u mečov prevláda až do záveru 15. storočia. Na týchto typoch sa objavujú 

hlavice viacerých variant, od kotúčových až po hruškové tvary z konca 15. storočia. Typ XVa sa začína 

objavovať po roku 1360. Podobne po roku 1360 sa objavuje aj typ XVII, ktorého rozširovanie a používanie 

ohraničil E. Oakeshott rokom 1420. Aj tento typ sa vyznačuje štíhlou čepeľou so zreteľným zahrotením, ale jej 

prierez je hexagonálny. V hornej štvrtine čepele vedie plytký žliabok, rukoväť je dlhšia, rozšírený typ hlavice je 

jednoduchý oválny tvar alebo typy ako T, T2, T4, ktoré sa prvýkrát objavujú v závere 14. storočia. Tento typ 

meča je konštrukčne masívnejší a ťažší s primárne bodnou funkciou. E. Oakeshott tvrdí, že váha mečov typu 

XVII mala poskytovať možnosť deštrukčne ničiť plátovú zbroj a pravdepodobne mal tento typ konkurovať 

bijakovytým zbraniam, ako napr. palcátu. 
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rukoväte, ktorá tvorí jednu z podmienok pri radení mečov do typov. (Obr. 3)19 Spôsob, akým 

autor vyobrazil rukoväť meča sv. Imricha môže viesť k zaradeniu meča pod typ XV, resp. 

XVIIId. Majster matejovského oltára zobrazil sv. Imricha ako rytiera – jazdca, načo 

poukazuje prítomnosť kopije ako zbrane prioritne určenej na boj počas jazdy na koni. No 

meč, ktorým je svätý Imrich opásaný, nie je rýdzo mečom jazdeckým. Jeho rukoväť je dlhšia 

a nie krátka, ako to zvyčajne býva u jazdeckých mečov. Aj zostrujúci tvar čepele poukazuje 

na to, že sa jedná o zbraň skôr určenú pre boj peší. Výjav Imrichovej ruky na rukoväti meča 

pomáha vytvoriť presnú predstavu o jej veľkosti a ako je viditeľné, rukoväť je o niečo dlhšia, 

než by mala postačovať pre uchopenie jednou rukou. Majster matejovského oltára sa pri 

tvorbe pravdepodobne inšpiroval trendom, ktorý v danom období už bol rozšírený v Európe. 

Rukoväte mečov sa predlžujú, kvôli lepšiemu ovládaniu zbrane. Tvar čepele je úzky a ostrý, 

čo súvisí s čoraz väčším zavádzaním celoplátovej zbroje do odievania rytierov v 15. storočí.20 

Ako je možné vidieť, zmeny v tvare mečov priamo súvisia so zmenami v spôsobe boja. Na 

tieto zmeny reagoval aj autor matejovského oltára, aj keď trochu oneskorene, a takýmto 

spôsobom ich preniesol do stredovekej ikonografie Spiša. Skutočnú znalosť Majstra 

matejovského oltára v smere vývoja mečov v priebehu 15. storočia, a jeho kontakt s týmto 

elementom výzbroje, dosvedčuje aj podobnosť stvárnenej militárie s exemplárom uloženým v 

Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (SNM).21 Komparácia týchto dvoch príkladov 

poukazuje na to, že meč zo SNM má rovnako štíhlu čepeľ vrcholiacu ostrým zahrotením, 

krátku priečku a dlhšiu rukoväť. Jediný rozdielny fragment meča je jeho hlavica, ktorá patrí v 

typológii pod typ H. Meč zo Slovenského národného múzea je zhodne datovaný do obdobia 

15. storočia.22 Pre podobnosť s mečom sv. Imricha z matejovského oltáru by bolo možné ho 

takto presnejšie datovať do polovice 15. storočia. 

                                                 
19  Foto: Filip Lampart. 
20  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. Londýn : The Trinity Press, 1964, s. 59. 

ISBN 0-85115-715-7. 
21  SNM Bratislava, inv. č. HF-821. 
22  GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 

1984, s. 140. ISBN 83-220-0239-4. Rozmery meča: celková dĺžka 120,6 cm, dĺžka čepele 90,4 cm, šírka čepele 

2,7 cm, dĺžka rukoväte 20,1 cm, šírka hlavice 4,9 cm. Autor meč uvádza aj v katalógu v tabl. XXX, fot. 3. Vo 

svojej diplomovej práci uvádza tento meč aj COMISSO, Mário. Stredoveké meče na Slovensku v 9. – 15. storočí. 

(Diplomová práca). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2005, s. 76. M. Comisso však 

chybne zaraďuje meč do typológie pod typ XVIIIa, pri zohľadnení typu pravdepodobne nezohľadnil dĺžku 

rukoväte. 
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 Hlavica svojím tvarom síce nezapadá medzi bežné typy charakteristické pre typ XVa a 

nemá svoj ekvivalent ani medzi archeologickými nálezmi, ale to nijako neovplyvňuje 

klasifikáciu typu. Hlavica je totiž elementom meča, ktorý ľahko podlieha zmenám.23 Takéto 

zmeny mohol bežne vyvolať umelcov individualizmus, keďže umelci sa pri vytváraní svojich 

diel pridržiavali vlastných schém, do ktorých patrila aj výzbroj.24 Ani E. Oakeshott neuvádza 

medzi svojimi typmi hlavíc podobný tvar hlavice25, akú má meč sv. Imricha, ale takmer 

identickú hlavicu je možné nájsť v stredoeurópskom prostredí, a to na zobrazení sv. Kataríny 

z Diecézneho múzea v Tarnove (Poľsko).26 Na doplnenie je potrebné dodať, že popis takéhoto 

tvaru ako obráteného srdca s cípom smerujúcim nahor je nutné doplniť o snahu maliara 

znázorniť šikmé žliabky v povrchu hlavice. Napriek tomu, že podobný tvar hlavice sa 

nenachádza medzi hmotnými prameňmi, môže to poukazovať na možnosť existencie takýchto 

typov na origináloch.27 

 Majster matejovského oltára svojím zámerom zobraziť zapuzdrenú zbraň spôsobil isté 

ťažkosti pri zaradení meča do typológie, no na druhej strane tieto problémy vynahradil svojím 

znázornením pošvy. Ikonografia je totiž jediným prameňom odkiaľ je možné získať 

                                                 
23  GŁOSEK, Marian. Uzbrojenie zaczepne. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. 

Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 113. ISBN 83-00-03284-3. 
24  NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 

1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 73. ISBN 83-00-03284-3. 
25  Na to, že E. Oakeshott pri vytváraní svojej typológie hlavíc hlavne využil exempláre pochádzajúce z 

krajín západnej Európy, a čo spôsobuje rozdielnosť medzi exemplármi z prostredia západnej a strednej Európy, 

upozornil poľský bádateľ GŁOSEK, Marian. Broń biala długa. In Uzbrojenie w Polsce średniowieczne 1350 - 

1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 113. ISBN 83-00-03284-3; GŁOSEK, Marian. Broń biala. 

In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 – 1500. Zost. Andrzej Nowakowski. Toruń : Wydawnictwo UMK, 

1998, s. 28. ISBN 83-231-0862-5. GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w. Warszawa : 

Wydawnictwa Geologiczne, 1984, s. 34 – 38. ISBN 83-220-0239-4. Rozdiely v typológii boli zistené počas 

analýzy stredoeurópskych mečov. Pri hlbšom preskúmaní ikonografických prameňov sa ukázalo, že tieto 

rozdielu sú ešte viac zreteľnejšie. 
26  GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 

1984, s. 38. ISBN 83-220-0239-4. 
27  GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 

1984, s. 37 – 38. ISBN 83-220-0239-4. Dané zobrazenie je rovnako ako matejovský oltár datované na obdobie 

okolo roku 1450. Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, 

s. 73. ISBN 83-00-03284-3. 
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informácie o vzhľade a spôsobe zapuzdrenia, resp. aj o nosením zbrane.28 Ako je viditeľné 

autor pri vytváraní slávnostného charakteru scény nevynechal ani pošvu Imrichovej zbrane. 

Tá je slávnostnej zlatej farby a zdobia ju znázornenia drobných šupín a kosoštvorcov. Pri 

popise pošvy je potrebné ešte spomenúť, že na ústi pošvy sa nachádza malé kožené prekrytie, 

ktoré vychádza už spod rukoväte meča a prekrýva aj jeho záštitu, a ktorého cieľom bolo 

zabrániť natečeniu vody do puzdra zbrane.29 

 Ako už bolo povedané sv. Imrich je na retabule matejovského oltára zobrazený ako 

rytier. Takéto tvrdenie potvrdzuje prítomnosť kopije a meča, teda militárii, ktoré v symbolike 

prináležia rytierovi.30 M. Slivka definuje medzi týmito militáriami nasledovné symbolické 

previazania: anima (duch) – kopija, osobnosť – meč, ktorý dĺžkou svojej čepele symbolizuje 

duchovné výšiny jeho vlastníka.31 Ako je viditeľné aj čepeľ Imrichovho meča sa vyznačuje 

svojou dĺžkou, čím autor len zdôraznil svätosť sv. Imricha a jeho morálne hodnoty. K tomu, 

aby Majster dej ešte vygradoval, položil Imrichove odhalené ruky patróna na obe militárie32, 

ľavú ruku na rukoväť meča a zároveň jeho pravá ruka drží kopiju, ktorá je symbolom jeho 

čistej duše. A tak na retabule matejovskeho oltára stojí Imrich, ako miles christi, ktorý sa 

opiera o cnosti. V prítomnosti kopije a meča je môžné hľadať ešte inú symboliku, ktorá 

vychádza z miniatúry k Summe de Vitiis od Viliama Peraldusa (okolo roku 1225). Na 

miniatúre je vyobrazený miles christianus v zbroji, ktorej časti predstavujú typické rytierske 

cnosti. Pre prípad sv. Imricha je z nej najdôležitejší meč, ktorý predstavuje verbum Dei – 

slovo Božie a kopija je perseverantia – vytrvalosť.33 Symbolika meča, ako slova Božieho, je 

                                                 
28  GŁOSEK, Marian. Uzbrojenie zaczepne. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. 

Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 115. ISBN 83-00-03284-3; Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 – 

1500. Zost. Andrzej Nowakowski. Toruń : Wydawnictwo UMK, 1998, s. 30. ISBN 83-231-0862-5. 
29  Poľský bádatelia používajú pre túto záclonku pojem taszka. Začala sa rozširovať koncom 14. storočia a 

osadzovala sa medzi priečku meča a drevenú rukoväť. Pozri Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450. 

Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 116. ISBN 83-00-03284-3; NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa 

technika wojskowa od roku 1334 do końca XV wieku. Uzbrojenie indywidualne. In NADOLSKI, Andrzej. 

Polska technika wojskowa do 1500 roku. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994, s. 199. ISBN 83-85505-14-8. V 

prostredí slovenských bádateľov sa v problematike militárii ešte nevytvorilo pomenovanie pre daný predmet. 
30  M. Slivka sa odvoláva na CIRLOT, Juan Eduard. Slownik symboli. Kraków : vydavateľstvo, 2001, s. 

291.  
31  SLIVKA, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 590 - 591. 
32  NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 

1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 82. ISBN 83-00-03284-3 
33  SLIVKA, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 591. 
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vyjadrená už v liste apoštola Pavla Efezanom: „A zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha, 

ktorým je Božie slovo!“ (Ef 6, 10 - 20)34 Teda ak autor matejovského oltára v znázornení sv. 

Imricha držiaceho meč mienil vyjadriť aj jeho symboliku ako „slovo Božie“, malo by to súvis 

s obdobím v akom Imrich žil, teda v období šírenia kresťanstva v novom Uhorskom 

kráľovstve, ktorého šíriteľom bol jeho otec sv. Štefan. Prítomnosť kopije by mala prezentovať 

cnosť – vytrvalosť, ale už nie je možné presne určiť, či táto vytrvalosť mala vystupovať vo 

forme šírenia kresťanstva v ranom období Uhorského kráľovstva, alebo v osobnom živote 

jednotlivca, napríklad rytiera, ktorý len vytrvalosťou dosiahol v mladosti vovedenie do stavu 

rytierskeho. Vovedenie sa odvíjalo známym gestom pasovania za rytiera. 

  

 Okrem zobrazenia militárii na hlavnom retabule oltárneho celku je možné nájsť 

spodobenie meča aj na ľavom zadnom krídle v jeho hornom zobrazení, kde autor vytvoril 

scénu Mater Dolorosa (Bolestná Panna Mária).35 (Obr. 4)36 Mária, matka Kristova, je 

vyobrazená ako trpiaca matka, do ktorej srdca sa zabodáva obnažený meč. Meč už autor 

nevytvoril ako znak moci alebo rytierstva, ako tomu bolo v prípade sv. Imricha, ale je 

alegorickým zobrazením bolesti. Meč sa tentokrát prezentuje ako nástroj bolesti, ktorú svojím 

používaním mohol spôsobovať. Takáto obrazová téma symbolizuje utrpenie a bolesť, ktorú 

Mária, ako matka, prežívala pri ukrižovaní svojho syna Ježiša Krista. Je možné tvrdiť, že meč 

v takomto prípade je hlavným aktérom zmyslu zobrazenia, ktoré je prezentované.  

 Meč je štylizovaný voľne v priestore, pričom jeho čepeľ smeruje do Máriinho srdca. 

Samotný hrot nie je viditeľný, pretože ho autor zakryl zopätými rukami Márie. Takéto 

zobrazenie Bolestnej Panny Márie má pôvod z Nového Zákona a jeho priamy zmysel je 

možné nájsť v Lukášovom evanjeliu, keď prorok Simeon predpovedá čo čaká Ježiša a jeho 

matku: „Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, 

jeho matke povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 

                                                 
34  Sväté písmo. Nový zákon. Bratislava : Spolok sv. Vojtecha, 1986, s. 528; SLIVKA, Michal. Symbolika 

výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 591. 
35  CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989, s. 60. ISBN 80-

222-0029-8; GERÁT, Ivan. Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava : Veda, 2001, s. 120. ISBN 80-

224-0643-0. Kult Mater Dolorosa vznikal v prostredí cisterciánskej a františkánskej rehole a súvisel aj s 

ružencovou pobožnosťou. Avšak samostatné zobrazenie trpiacej Panny Márie, ktoré má divákovi prezentovať jej 

bolesť, sa objavilo až v 15. storočí. V 2. polovici 15. storočia sa tento výjav stáva na území Uhorska a Poľského 

kráľovstva čoraz viac bežnejším. Práve meč, ktorý preniká Máriino srdce, v takomto výjave plní úlohu 

symboliky bolesti. 
36  Foto: Filip Lampart. 
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znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo 

zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 32 – 36)37 

 Zaradenie meča do typológie spôsobuje menšie pochybnosti v správnosti voľby, ktoré 

vznikajú v dôsledku podobnosti znakov z inými typmi. Avšak pri zohľadnení všetkých kritérií 

bol tento meč zadelený do typu XVI. Ako hlavné kritérium, ktoré pomohlo sa rozhodnúť pre 

typ XVI, bol ten fakt, že od polovice sa čepeľ meča prudšie zužuje, čo je typickým znakom 

pre meče tohto typu.38 (Obr. 5)39 E. Oakeshott tvrdí, že to vyplýva z jeho dvojakého použitia 

tohto typu meča - pre sek a bod. Takúto zmenu v tvare mečov vyvolali inovácie v ochrannej 

zbroji, keď od polovice 14. storočia sa začína zavádzať do zbroje čoraz viac železných plátov, 

ktoré časom pokryjú celé telo bojovníka. Spôsob, akým ich prekonať takúto takmer dokonalú 

ochranu bol len bod. Tieto typy mečov sa začínajú objavovať okolo roku 1350, ale ich 

využívanie pretrváva aj o storočie neskôr.40 

 Autor vytvoril meč so širokou čepeľou strednej dĺžky, ktorá zreteľne pokračuje do 

ostrého hrotu. Farebným kontrastom znázornil na čepeli meča jeho žliabkovanie, ktoré 

presahuje málo cez polovicu čepele. Rovná priečka meča je taktiež pomerne široká a k tomu 

sa jej konce ešte jemne rozširujú. Aj v prípade meča na zobrazení Bolestnej Panny Márie 

autor vytvoril dlhšiu rukoväť, ktorú zakončil kotúčovou hlavicou a opäť nevynechal 

prítomnosť koženej záclonky, ktorá je už bežnou súčasťou meča v ikonografii v polovici 15. 

storočia. Všetky tieto spomenuté znaky meča zo zobrazenia Mater Dolorosa len potvrdzujú 

zaradenie meča do typu XVI a v spojitosti s nimi je možné hľadať ekvivalent medzi 

zachovanými exemplármi, ktoré by dosvedčovali, že rôznorodosť typov mečov sa preniesla aj 

do ikonografických zobrazení. Konkrétne zachované príklady typu XVI sa na území 

Slovenska nevyskytujú (resp. ešte neboli doložené), jediné tri exempláre z prostredia strednej 

                                                 
37  Sväté písmo. Nový zákon. Bratislava : Spolok sv. Vojtecha, 1986, s. 186 – 187. 
38  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. Londýn : The Trinity Press, 1964, s. 61. 

ISBN 0-85115-715-7. Čepeľ meča typu XVI je strednej dĺžky, zreteľne zahrotená, v hornej polovici pri priečke 

široká. V priereze je hrubá a stredom vedie hlboký žliabok presahujúci málo cez polovicu čepele. Od polovice sa 

čepeľ zvažuje do ostrého hrotu s diamantovým hrubým prierezom. Rukoväť meča typu XVI je dlhšia, hlavice a 

priečky vystupujú rôzne. Rozširovanie tohto typu začína v rokoch 1300 – 1350, no napriek tomu sa bežne 

používajú ešte aj o storočie neskôr. Ich vzhľad nasvedčuje tomu, že boli vyrábané k dvojakému účelu, seku a 

bodu. 
39  Kresbu publikoval OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. London : The Trinity 

Press, 1964, s. 24, 61. ISBN 0-85115-715-7. 
40  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. Londýn : The Trinity Press, 1964, s. 61. 

ISBN 0-85115-715-7. 
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Európy pochádzajú z územia mimo Slovenskej republiky. Konkrétne dva exempláre z 

Českých krajín a jeden je uložený v Berlínskom múzeu.41 V tomto prípade nastáva otázka, 

ako je možne, že typ meča, ktorý sa nenachádza na území Slovenska sa objavuje v 

stredovekej ikonografii Spiša? Odpoveď na to nemusí byť zložitá, je len potrebné si 

uvedomiť, že Majster matejovského oltára bol ovplyvnený českým štýlom a norimberským 

maliarstvom.42 

 Celkovo tento meč šírkou svojej čepele, masívnosťou priečky, dĺžkou rukoväte a 

tvarom hlavice pôsobí masívne, čo však vyplýva z jeho alegorického významu. Autor 

nezobrazil a ani nechcel zobraziť funkciu, resp. použitie tejto zbrane, potreboval zbraň 

zvýrazniť, pretože ona znázorňuje čo sa s Bolestnou Pannou Máriou na zobrazení deje a 

vyjadruje jej vnútorné pocity. Preto jej priradil symbolicky význam, v tomto prípade význam 

bolesti. Meč tu nemá okrem symbolickej úlohy žiadnu inú funkciu, teda nevystupuje ako 

aktér deja, pretože jeho úloha je statická. 

 

 Ďalšie zobrazenie meča je vytvorené na scéne Sv. Imrich skladá sľub čistoty,43 na 

ktorom menšia postava v pozadí kľačí a drží meč preložený cez lakeť (Obr. 6).44 Autor už 

nespodobnil meč so všetkými jeho časťami, ale úmyselne zakryl čepeľ meča a jej malý 

viditeľný kúsok umiestnil do pošvy. Napriek takejto absencii hlavnej časti meča umiestnil 

majster zbraň do zaujímavej pózy, z ktorej je viditeľná iba rukoväť s malou časťou 

opuzdrenej čepele. Nezobrazenie čepele spôsobuje problém pri radení meča do typu. V 

takomto prípade je možné opierať sa iba o tvar rukoväte, ktorá vyniká svojou dĺžkou, šírkou 

priečky, ktorá sa pri koncoch ešte viac rozširuje, a kotúčovou hlavicou. Pri zohľadnení 

dostupných znakov sa klasifikácia pohybuje medzi dvoma typmi. Pre typ XIII svedčí celkový 

vzhľad meča, jeho masívnosť a dĺžka rukoväte.45 Avšak pri zohľadnení tvaru hlavice je 

                                                 
41  Vo svojej práci ich prezentuje GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w.. Warszawa 

: Wydawnictwa Geologiczne, 1984, s. 28, 137 - 177. ISBN 83-220-0239-4. 
42  BARTLOVÁ, Milena. Oltár sv. Štefana a sv. Imricha z Matejoviec. In Gotika. Zost. Dušan Buran. 

Bratislava : SNG, 2003, s. 702 - 703. ISBN 80-8059-080-X. 
43  CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989, s. 60. ISBN 80-

222-0029-8. 
44  Foto: Filip Lampart. 
45  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. Londýn : The Trinity Press, 1964, s. 41. 

ISBN 0-85115-715-7. Pre typ XIII je charakteristická široká, masívna čepeľ, ktorá je takmer rovnaká pri hrote 

ako pri priečke. Slabo zreteľný bod, priečka zvyčajne rovná. Najčastejšie typy hlavíc sú D, E, I. Rozšírený bol v 

období 1250 – 1350. 
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možné zistiť, že je typickejšia pre typ XVIa, ktorý rovnako vyniká šírkou čepele, dĺžkou 

rukoväte a podobným tvarom priečky. Zároveň sa tento typ začína rozmáhať na prelome 14. – 

15. storočia.46 Vzhľadom na tieto znaky, je možné sa prikloniť k typu XVIa (Obr. 7)47, ale 

ako bolo už spomenuté kvôli absencii čepele je toto zaradenie neisté. Podporiť zaradenie do 

typu XVIa môže archeologický nález meča z Nových Zámkov (vybagrovaný z rieky Nitry), 

ktorý je datovaný do obdobia okolo polovice 15. storočia. Rukoväť meča je veľmi podobná so 

zobrazeným mečom v scéne Svätý Imrich skladá sľub čistoty, pričom sa stotožňuje v dĺžke, 

tvare priečky a osadenej hlavici. Takýto príklad len môže podporiť tvrdenie, aby sa horná 

hranica užívania tohto typu posunula do neskorších desaťročí 15. storočia.48 

 Majster matejovského oltára priradil v scéne meču zaujímavú úlohu. Meč spojil s jeho 

majiteľom, pričom mu priradil dvojaký význam. Predstavuje sa tu so svojím využitím, v 

tomto prípade nevojenským, a ako symbol. Neidentifikovateľná postava v pokľaku so 

zopätými rukami k modlitbe49 má cez pravé predlaktie prevesený meč. Táto postava je 

umiestnená do posvätného priestoru kaplnky so zbraňou a neváha sa v jej prítomnosti 

odovzdať modlitbe. Sprvu to môže vyvolať otázky, či je takáto prítomnosť zbrane v 

sakrálnom objekte počas modlitby možná. Nemusí to byť žiaden paradox, zvlášť po 

uvedomení si, že v stredoveku sa vytvoril zvláštny typ bojovníka – rytiera, ako ochrancu 

                                                 
46  OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. Londýn : The Trinity Press, 1964, s. 63. 

ISBN 0-85115-715-7. Čepeľ typu XVIa je strednej dĺžky, v hornej polovici široká a postupne sa zvažuje do 

ostrého hrotu. Žliabkovanie čepele je kratšie a nepresahuje polovicu čepele. Rukoväť dlhšia, vhodná pre 

dvojručné uchopenie. Hlavica má zvyčajne tvar tučného kotúča, typy K, H1. Tento typ bol najčastejšie užívaný v 

období prelomu 14. a 15. storočia. 
47  Kresbu publikoval OAKESHOTT, Ewart. The Sword in the Age of Chivalry. London : The Trinity 

Press, 1964, s. 24, 63. ISBN 0-85115-715-7. 
48  GŁOSEK, Marian. Miecze środkowoeuropejskie z X – XV w. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 

1984, s. 139. ISBN 83-220-0239-4. Rozmery meča: celková dĺžka 111,8 cm (zach.), dĺžka čepele 82 cm (zach.), 

šírka čepele 5 cm, dĺžka rukoväte 25,4 cm, šírka hlavice 5,9cm. Zdroj COMISSO, Mário. Stredoveké meče na 

Slovensku v 9. – 15. storočí. (Diplomová práca). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2005, 

s. 70. 
49  Spôsoby modlitby rozoberá Schmitt. Predstavuje sedem spôsobov modlitby, pričom čerpá z práce 

kantora „SPĚVÁK, Peter.“ De oratione et partibus eius. Benátky, Archivio dello Stato, Scuola Grande Santa 

Maria della Misericordia in Valdere, b. 1. (bez uvedenia bližších údajov). Aj spôsob modlitby bočnej postavy zo 

zobrazenia Sľubu čistoty sv. Imricha sa zhoduje so spôsobmi modlitby obsiahnutými v práci Petra Spěváka. Čo 

sa týka tejto neidentifikovanej postavy, stálo by za povšimnutie či neide o donátora oltára, ktorý si uvedomuje 

svoj status kresťanského bojovníka, a preto sa nechal zobraziť v sakrálnom objekte kaplnky. Zdroj SCHMITT, 

Jean – Claude. Svět středověkých gest. Praha : Vyšehrad, 2004, s. 229. ISBN 80-7021-729-4. 
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viery, resp. cirkvi, typ Kristovho vojaka - miles Christi.50 Modliaca postava spája v sebe 

nielen modlitbu za spásu svojej duše, ale prítomnosťou svojej zbrane poukazuje na jej 

odovzdanie pre obranu viery. Privádza do sakrálneho priestoru aj meč, ktorý ako keby 

posväcovala a obetovala ho pre službu cirkvi. Meč je zobrazený vo funkčnej podobe, teda ako 

zbraň, ktorá bola nosená aj pri modlitbách, čím dal jeho majiteľ najavo odovzdanie svojich 

vojenských služieb pre veci súvisiace s kresťanskou vierou. Súvisí to so sakralizáciou 

vojenskej praxe,51 boj už nie je svojvoľnou záležitosťou, ale spája v sebe vyššie duchovné 

princípy a stáva sa akýmsi komplexom ovplyvneným teologickou praxou. Zároveň však tento 

meč plní aj symbolickú úlohu. Predsa je potrebné uznať, že prítomnosť zbrane v posvätenom 

priestore nie je bežná. A týmto zobrazením autor mieril aj na symbolické poslanie meča, ktorý 

mohol spájať v sebe viacero symbolov. No tým najbežnejším bol symbol meča ako Božieho 

slova.52 Prítomnosť symbolu slova Božieho u modliaceho sa rytiera vyzdvihuje celý 

alegorizmus zobrazenej postavy. Rytier sa nielen modlí, ale vo svojom zovretí drží „slovo 

Božie“, čo je len ďalším dôkazom sakralizácie vojenskej praxe, ktorá v období stredoveku 

spočívala prevažne na vrstve rytierstva. Uvedomujúc si fakt, že meč v symbolike vyjadruje 

osobnosť vlastníka, dovádza to k myšlienke, že modliaci rytier počas svojej modlitby 

odovzdáva svoju osobnosť Bohu a tým znova poukazuje na zmyslel rytierstva, ktoré nebolo 

len nástrojom vojenským, ale spájalo v sebe aj vyššie duchovné princípy. 

  Majster matejovského oltára síce nepriblížil celkový výzor meča, ale umiestnil ho do 

scény, ktorá približuje využitie tejto militárie mimo poľa vojenského. A tak je potrebné uznať, 

že meč nebol nástroj čisto bojový, resp. vojenský, ale zároveň svojmu majiteľovi slúžil aj v 

oblasti reprezentačnej, symbolickej a duchovnej. Stredoveký rytier videl vo svojej zbrani aj 

svoje duchovné poslanie a spoločenské postavenie.53 

                                                 
50  SLIVKA, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 589 – 604. 

Touto problematikou sa zaoberá viacero mediavelistov, ako príklad Středověký člověk a jeho svět. Zost. Le Goff, 

Jacques. Praha : Vyšehrad, 2003, 320 s; FLORI, Jean. Rytíři a rytířstvi ve středověku. Praha : Vyšehrad, 2008, 

256 s. ISBN 978-80-7021-897-6. To, že sa v našom prípade jedná o rytiera nám presvedčivo dokladá prítomnosť 

rytierskeho pásu, ktorým je postava opásaná na bedrách. Viac o rytierskych pásoch píše a rozoberá ich 

SZYMCZAK, Jan. Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 

1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990, s. 249 – 252. ISBN 83-00-03284-3. 
51  SLIVKA, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 590 – 592. 
52  SLIVKA, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. In Archaeologia Historica 27, 2002, s. 590. 
53  Na funkciu meča mimo bojového poľa reaguje už GŁOSEK, Marian. Uzbrojenie zaczepne. In 

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450. Zost. Andrzej Nadolski. Łódź : PAN, 1990. s. 118. keď 
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ZÁVER 

 Majster matejovského oltára vytvoril na oltárnom celku sv. Štefana a sv. Imricha 

spolu tri zobrazenia mečov. Všetky tri prezentoval v spojitosti s nejakou personou. Dvakrát v 

naviazaní na svätca a raz s laikom. Žiadna scéna však neprezentuje meč v jeho prioritnom 

využití v boji, ale predstavuje jeho nebojovú funkciu, z toho raz ako symbol. 

 Pri klasifikácii mečov do typológie sa objavili isté problémy, ktoré nedovoľovali 

okamžité zaradenie, ale komparáciou jednotlivých častí mečov bolo možné sa zhodnúť na 

type. Autor zobrazil meče v ich dobovej aktuálnosti, iba v prípade meča zo zobrazenia 

Bolestnej Panny Márie bolo zachytené spodobenie meča, ktorý sa nestotožňuje s 

chronológiou využívania daného typu. Podľa aktuálnosti militárii je možné usúdiť, že autor 

triptychu bol oboznámený s trendom, ktorý v oblasti militárii prevládal. Zároveň však podľa 

podobnosti mečov zo scén na bočných krídlach je zjavné, že mal vlastnú schému 

zobrazovania militárii a pridržiaval sa istého vzoru, čo môže neskôr zapríčiniť to, že 

historické typy mečov sú pozmenené, resp. upravené. Meče na matejovskom oltári nie sú 

prezentované ako militárie so svojou prioritnou úlohou, ale slúžia autorovi ako prostriedok 

vyjadrenia sa. Podľa zobrazených scén je možné usudzovať, že majster matejovského oltára 

bol dobre oboznámený s rytierskou kultúrou a jej atribútmi. Okrem jediného zobrazenia 

(Bolestnej Panny Márie) vytvoril autor meče v priamej spojitosti na osoby v stredoveku 

privilegované nosiť meč „bellatores“, avšak neprezentuje militáriu ako nástroj vojenský, ale 

posúva ju na úroveň symbolickú. Svojmu nositeľovi má pripomínať spoločenské postavenie, 

hodnoty, ktoré mal stredoveký rytier zachovávať a jeho výnimočnú úlohu v stredovekej 

spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
uznáva, že meč nebol nosený a využívaný len na poli vojenskom, ale bol aj najosobnejším druhom militárie, 

ktorá symbolizovala spoločenské postavenie jej majiteľa. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 – Svätý Štefan a sv. Imrich      Obr. 2 – Typ XVa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3 – Sv. Imrich (detail) 
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 Obr. 4 – Mater Dolorosa      Obr. 5 – Typ XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Obr. 6 – Persóna z výjavu Svätý Imrich skladá sľub čistoty  Obr. 7 – Typ XVIa  


