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Mužský odev v obraze testamentov a ikonografie gotických oltárov  

Baziliky sv. Egídia v Bardejove v stredoveku 

 

Eva SENDEKOVÁ 

 

 Bazilika sv. Egídia v Bardejove sa radí ku skvostom slovenskej gotiky vďaka mimoriadne 

cennému súboru jedenástich gotických krídlových oltárov. Tie sú odrazom bohatstva tohto 

bývalého kráľovského mesta, jeho mentality i každodenného života. Práve s poslednou 

problematikou súvisí náš príspevok, jeho cieľom je poukázať na mužský odev v ikonografii 

gotických oltárov a nájsť jeho čiastočnú paralelu v testamentoch bardejovských mešťanov 

(svetskí i duchovní predstavitelia). Príspevok členíme z vecného hľadiska na odev spodný, 

vrchný, pokrývky hlavy, topánky a doplnky odevu. Vždy sa snažíme poukázať pri každom 

type nielen na jeho vizuálnu podobu v ikonografii, ale zároveň aj v písomnom prameni.  

 Doterajší prieskum sa zameriaval hlavne na ikonografický rozbor oltárov, ich autorov a 

donátorov,  kým výskum odevu až na zopár výnimiek,80 absentoval. Nevenoval sa mu až do 

takej miery, ako si prikladá za cieľ táto práca. V tomto smere je prvotinou. Treba dodať, že 

terminológia našej problematiky nie je jednotná, častokrát dochádza pri jednotlivých názvoch 

k vzájomnej konfrontácii, preto je v tomto smere nutný podrobný a hlboký výskum daných 

termínov obsiahnutých v písomných prameňoch. Práca je interdisciplinárna, je potrebný 

ikonografický rozbor jednotlivých tém, ktorý potom náležite napomáha k presnejšej 

interpretácii. Pracujeme s písomným i obrazovým prameňom, dejinami umenia. 

 Vo výskume sme sa opierali o práce zamerané na kultúru dejín odievania či už 

monograficky alebo iba čiastočne cez štúdie, a to od Miloslavy Bodnárovej, Marcely 

Domenovej, Daniely Dvořákovej, Ludmily Kybalovej, Martiny Orosovej, Jozefa Petráňa,  

Miriam Sitárovej, Miroslavy Štýbrovej, či Magdalény Zubercovej.81 Sčasti aj o výskum 

                                                            
80 Z tejto lokality sme sa už venovali ženskému odevu: SENDEKOVÁ, Eva. Ženský odev v ikonografii 
a plastikách gotických oltárov v Bardejove v kontexte s vybranými majetkovo-právnymi písomnosťami 
z obdobia stredoveku. In 6. študentská vedecká konferencia [online]. 2010, vol. 6, no. 6, s. 363-390 [cit. 2011-
02-10]. Dostupné na internete:  
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec2/pdf_doc/31.pdf ISBN 978-80-555-0300-4. Ďalej píše: OROSOVÁ, 
Martina: Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In. Svätec a jeho 
funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006. s. 53 – 66. DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed 
Templom. In: Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917. s. 100 – 149. 
81 BODNÁROVÁ, Miloslava. Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí. In Z Bardejova do 
Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Ed. Csukovits, Enikő – 
Lengyelová, Tünde. Prešov – Bratislava : FF PU – HÚ SAV, 2005, s. 234-253. ISBN 80-88899-05-2. 
DOMENOVÁ, Marcela. Odievanie Prešovčanov na prelome stredoveku a novoveku. In Sprievodca po 
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českých kolegov.82 Bardejovským dejinám, resp. histórii kostola sv. Egídia sa taktiež 

venovalo niekoľko prác.83 Spravidla ide len o prehľadové publikácie prezentujúce unikátnosť 

Bardejova, vybavenie interiéru gotického chrámu, gotických stavieb a pod., s hodnotným 

opisom.84 No na druhej strane sprístupňujú širšej verejnosti inak nedostupné unikáty, hlavne 

kvalitnou obrazovou časťou.85 

 Na základe dochovaného ikonografického a archívneho materiálu sa pohybujeme 

v časovom období od polovice 15. storočia po druhé decénium 16. storočia. 

Spodný odev 

 Dôležitým komponentom ženského i mužského odevu v 15. storočí sa stala košeľa  

(camisia,86 camisurz,87 camisea88). Tento funkčný i estetický prvok89 sa postupne stáva 

                                                                                                                                                                                          
historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 29-32. ISBN 80-89046-35-5. 
DOMENOVÁ, Marcela. Obuv. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 
2006, s. 32-33. ISBN 80-89046-35-5. DOMENOVÁ, Marcela. Prikrývky a úpravy hlavy. In Sprievodca po 
historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 33. ISBN 80-89046-35-5. 
DOMENOVÁ, Marcela. Doplnky. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : 
UNIVERSUM, 2006, s. 33-34. ISBN 80-89046-35-5. DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo 
Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Vydavateľstvo RAK,  2003. 525 s. ISBN 80-85501-25-2. 
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 280 s. ISBN 80-
7106-146-8. OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny 
odievania. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006. s. 53 – 66. ISBN 80-89027-20-2. 
PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985. 999 s. SITÁROVÁ, Miriam. Sukňa v historickom kontexte. In Kultúra slova, roč. 34, 2000. s. 86 – 93. 
ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Dějiny odívání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 246 
s. ISBN 978-80-7106-7. ZUBERCOVÁ, M. Magdaléna.  Košeľa ako súčasť renesančného odevu. In Pamiatky 
a múzeá, roč. 50, 2001, č. 4, s. 67-69. ISSN 1335-4353. ZUBERCOVÁ, M. Magdaléna. Tisícročie módy. (Z 
dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988. 272 s. 
82 HŘÍBOVÁ, Martina. Přehled odění ve Španělsku v 13. století. In Sborník seminaře historie odívání. Zlín : 
Vlastním nákladem, 2009, s. 37-70. ISBN 978-80-254-4639-3. ŠIMŠA, Martin. Spodky – málo známa součást 
mužského oděvu českého středověku. In Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009, s. 107-121. ISBN 978-80-210-4963-5. VODA, Petr. Ženské účesy a pokrývky 
hlavy ve 14. století. In Sborník seminaře historie odívání. Zlín: Vlastním nákladem, 2009, s. 105-133. ISBN 
978-80-254-4639-3. 
83 BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : 
Sajancy, 1998. 136 s. ISBN 80-968069-0-4. GUTEK, František. Viktor Miškovský a bardejovské pamiatky. In 
Pamiatky a múzeá, roč. 59, 2010, č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-4353. CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre 
na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989. 228 s. DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed Templom. In. 
Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917. s. 100 – 149. DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Bardejov  : Saša, 1998. ISBN 80-967096-2-3. HROMADOVÁ, Ľudmila, HRIADELOVÁ, 
Renáta. Bardejov. Pamiatková rezervácia. Bratislava : Tatran, 1977.  
84 V tomto prípade kvalitnejší text o kostole sv. Egídia v sebe nesie BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, 
GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998. 136 s. ISBN 80-968069-0-4. 
85 Vďaka kvalitnej obrazovej časti vyzdvihujeme DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Bardejov  : Saša, 1998. ISBN 80-967096-2-3. 
86 MV SR Štátny archív Prešov – pobočka Bardejov – fond magistrát mesta Bardejov – Listy a listiny (ďalej ako 
ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL), sign. 4563. 
87 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1299. 
88 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 53. 
89 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta, 1988. s. 51. 
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priznávanou, viditeľnou a stále dekoratívnejšou súčasťou odevu. Jej zviditeľňovanie pôvodne 

súviselo so skutočnosťou, že stále užší gotický odev sa musel na miestach najväčšieho 

napätia, t. j. najmä na rukách a lakťoch postupne narezávať, či nastrihávať, aby sa v ňom bolo 

možné pohybovať.90 Naplno sa rozvinula v móde nasledujúcich období. Uplatňovala sa 

v hlbokom výstrihu a pri skrátených alebo prestrihovaných rukávoch. Viditeľné časti košele 

sa zdobili aj našívaním perál.91 Ako košeľa, teda v zmysle spodného oblečenia mohla 

vystupovať aj tunika.92 

 

Obr. č. 1. Heraklius v polodlhej košeli. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov: Sajancy, 1998, s. 62).  

 

 Ikonografický rozbor jednotlivých scén je nevyhnutnosťou pri práci 

s touto problematikou. Častokrát napomôže ľahšej identifikácii 

jednotlivého odevu. S tým sme sa stretli v prípade výjavu Heraklius 

prichádza so sv. Krížom druhý raz do Jeruzalema z Oltára Ukrižovania 

(1480 – 1490). Vidíme tu košeľu, ktorú má cisár Heraklius podľa 

Zlatej legendy93 oblečenú. Má voľný strih, zlaté lemovanie okolo 

krku, dĺžka je po kolená (obr. č. 1). Košeľu má oblečenú vo výjave 

Bičovanie z Oltára Narodenia Pána (1480 – 1490) aj vojak 

bičujúci Krista. Košeľa má voľný strih a hlboký výstrih, dĺžkou 

pravdepodobne siaha po bedrá (obr. č. 2). Ďalšie košele 

pozorujeme v ikonografii len čiastočne, vo forme ich vyčnievania 

v prestrihoch, spínaní kabátca, z pod rukávov vrchného odevu. 

 

Obr. č. 2. Vojak v košeli s hlbokým výstrihom. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov: 

Sajancy, 1998, s. 51). 

                                                            
90  ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária.  Košeľa ako súčasť renesančného odevu. In Pamiatky a múzeá, roč. 50, 
2001, č. 4, s. 67. 
91  ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta, 1988. s. 51. 
92 DOMENOVÁ, Marcela. Odievanie Prešovčanov na prelome stredoveku a novoveku. In Sprievodca po 
historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 30. 
93 VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984, s. 230. 
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 V testamente bardejovského farára Mikuláša Balnizkeho z roku 1515 sme našli aj košele, 

jedna dobrej kvality, teda z dobrého materiálu a možno nová, ďalšia bola vyšívaná zlatom 

taktiež s golierom. Ďalej to bola aj krátka košeľa (camisias minores).94 

Tunika 

 V prameňoch sa stretávame aj s termínom tunika (tunica95), často sa vyskytuje vo 

viacerých farbách a materiáloch. Pokladá sa za spodné oblečenie a u chudobných je to jediný 

druh šiat.96 Avšak ak by mala byť iba spodnou vrstvou, teda spravidla nezobrazovanou pod 

iným odevom, nebola by tak v testamentoch farebne a materiálovo diferencovaná, ale skôr by 

si zachovávala úplne prostú formu. To nás vedie k názoru, že aj pod termínom tunika sa môže 

vyskytovať rôzne tvarovaný a strihaný typ spodných i vrchných šiat.97  

Obr. č. 3. Sv. Kozma. 

(Zdroj: archív autorky.) 

Sv. Kozma z výjavu Sv. Kozma a sv. Damián z Oltára sv. Ondreja 

(1440 – 1460) je oblečený v modrej tunike prepásanej opaskom so 

zlatými aplikáciami. Tunika má lemovanie (asi kožušinové) v spodnej 

časti, okolo goliera, a na rukávoch (obr. č. 3). Kľačiaci kráľ z výjavu 

Klaňanie sa troch kráľov z Oltára sv. Barbory (1450 – 1460) má 

oblečenú dlhú tuniku (alebo reverendu,98 možno tzv. houppelande99) so 

vzorovanej zlato-červenej látky (možno brokát). Výstrih má tvar 

písmena „V“ a tvar živôtika naznačuje, že sú šaty v drieku prepásané 

(ruka kráľa prepásanie prekrýva). Veľmi široké rukávy sú na konci 

                                                            
94 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v 
Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
95 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1299, 2249, 3029, 3050, 3634, 4563, 4944. 
96 KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk. Dějiny odívání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 45. 
97 V rovnakom duchu sa vyjadruje aj DOMENOVÁ, Marcela. Odievanie Prešovčanov na prelome stredoveku 
a novoveku. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 30. Aj 
ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta, 1988. s. 53. 
98 Reverendu nosili ju duchovné i svetské osoby, muži i ženy. Išlo o vrchné oblečenie, akýsi kabát z ťažšej látky, 
väčšinou z brokátu, siahajúce zhruba po kolená. Mohol byť aj z jemnejšej látky, podobný tunike. Rukávy bývali 
tej istej farby, často bol podšitý alebo lemovaný kožušinou. DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor 
zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Vydavateľstvo RAK,  2003, s. 150. 
99 Houppelande – tento typ plášťa sa nosil dlho do 15. storočia a jeho forma sa postupne premieňala, nie 
v základnom strihu, ale v jeho detailoch a spôsobe aranžovania. Šil sa zo vzácnych, často vzorovaných látok. 
Jeho základná forma bola otvorená veľkým výstrihom v tvare „V“ vzadu i vpredu, mal široké, často veľmi dlhé 
rukávy, rôzne bohato tvarované, prípadne vejárovito rozšírené, na okraji ukončené cípmi alebo prestrihmi. V 14. 
storočí má aj mužská forma vlečku, v 15. storočí sa celkovo zjednodušuje, svoje bohaté formy si uchováva len 
vtedy, ak je použitá ako ceremoniálny plášť. Aj keď sa označuje ako plášť, je veľmi pravdepodobné, že 
houppelande fungovalo aj ako samostatný odev, prevažne prepásaný so starostlivo upravenými záhybmi. 
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 161.   
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lemované krátkou kožušinou, ako aj výstrih a sukňa tohto vrchného odevu. Nápadný je svetlý, 

pravdepodobne kožušinový golier, ktorý dopadá až na plecia, má čierny okraj (najskôr 

kožušinový, obr. č. 4).  

                                                                            Obr. č. 4. Kráľ. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. 

Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 103). 

  

Na tabuľovej maľbe Cisárovná Helena pred hranicou 

z Oltára Ukrižovania (1480 – 1490) vidíme naľavo podľa 

Zlatej legendy skupinku Židov,100 starý muž v popredí 

menom Judáš je odetý v dlhej tmavšej, sivo-modrej 

tunike, na pleciach má červenú kuklu a bielu čiapku s 

postrannými tkanicami (obr. č. 5). Takúto tzv. makovú 

(coloris papaveris) tuniku z norimberského súkna sme 

zaznamenali aj v testamente farára Mikuláša Balnizkeho 

z roku 1515.101   

Scéna Zajatie Krista z Oltára Narodenia Pána (1480 

– 1490) je ukážkou oblečenia sluhu,102 resp. v zmysle 

dobového chápania chudoby.103 Ten má oblečenú krátku zelenú tuniku (možno suknicu) 

                                                            
100 VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea. Praha : Vyšehrad, 1984, s. 179. 
101 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. 
102 Jeden s Kristových učeníkov Šimon Peter, ktorý bol v Getsemanskej záhrade s ním,  tomuto sluhovi odťal 
ucho: Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal 
Malchus. (Jn, 18, 10). Na obraze je odťaté ucho ľavé.  
103 Sluhovia patrili podľa sociálneho statusu k chudobe. DOMENOVÁ, Marcela: Hospodárske a sociálno-
spoločenské pomery. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 
23. Ďalej aj DOMENOVÁ, Marcela: Daňové písomnosti a sociálno-ekonomické pomery mesta Prešov v období 
stredoveku. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky [online]. 2009, s. 221-255 [cit. 2011-03-
25]. Dostupné na internete:  
http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic10/index.html. ISBN 978-80-555-0005-8. GOETZ, Hans – Werner. Život 
ve středověku. Jinočany : H & H, 2005, s. 333-334. Výskum spoločensko-ekonomickej štruktúry miest 
preukázal, že skupiny chudobných obyvateľov boli početné a v jednotlivých rokotoch tvorili 50 – 60 % 
obyvateľstva. Viac BODNÁROVÁ, Miloslava: Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí. In. 
Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Ed. Csukovits, 
Enikő – Lengyelová, Tünde. Prešov – Bratislava : FF PU – HÚ SAV, 2005, s. 236-237. Diferenciáciou mestskej 
chudoby sa zaoberala. MAREČKOVÁ, Marie. Majetková struktura a sociální rozvrstvení obyvatel 
východoslovenských svobodných královských měst v raném novověku. In Historický časopis, roč. 42, 1994, č. 
3, s. 400-441. Okrem iného sa u sluhov venuje aj mzdám: GÁCSOVÁ, Alžbeta. K sociálnej štruktúre 
východoslovenských miest v prvej polovici 16. storočia. In Historický časopis, roč. 13, 1965, č. 3, s. 381-382. 
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v páse prepásanú pruhom svetlej látky, ktorá mu mohla v prípade potreby poslúžiť na 

zahalenie hlavy. Oblečenie pôsobí do značnej miery hlavne na rukávoch opotrebovane104 (obr. 

č. 6). Vo výjave Sv. Rochus s anjelom z Oltára Bolestnej Panny Márie (1485) je sv. Rochus 

odetý do krátkej tuniky (možno suknice) hnedej farby. Sv. Joachim z Oltára sv. Anny (1485) 

je vo všetkých troch prípadoch odetý do polodlhej červenej tuniky (suknice), prepásanej 

v páse, na opasku má zavesenú malú tašku. V scéne Stretnutie sv. Joachima a sv. Anny pri 

Zlatej bráne je viditeľné krátke bočné nastrihnutie sukne tuniky (suknice). Sv. Jozef z Oltára 

Panny Márie (1489) má vo vyrezávanom výjave Narodenie Pána oblečenú voľnú zelenú 

tuniku. 

Obr. č. 6. Sluha Malchus. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, 

DROBNIAK, Gabriel, 

GUTEK, František. Kostol sv. 

Egídia v Bardejove. Bardejov 

: Sajancy, 1998, s. 50) 

 

 

Obr. č. 5. Judáš. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 62). 

 

Červená tunika sa vyskytla v testamente z roku 1492, odkázal ju Juraj 

Paczyr svojej manželke, bola bez gombíkov. Juraj mal v testamente aj iné tuniky, zelenú 

tuniku bez klenotov odkázal bratovej manželke, ďalšia tunika bola žltá (plavá) a tú prenechal 

sestrinmu synovi.105 Posledná vôľa z roku 1501 ešte viac poukazuje na pestrosť tuník, 

a zároveň potvrdzuje (nielen) našu teóriu, že tunika pre stredovek nie je len spodným 

košeľovitým oblečením, ale že sa s vysokou pravdepodobnosťou jedná o rôzne strihy a druhy 

vrchných šiat. Peter Neiser vo svojej poslednej vôli uvádza okrem plátenej tuniky brunátnej 

(čierna, purpurová, tmavo-hnedá,106 červeno-hnedá107) farby, aj podšitú (subducta) brunátnu 

tuniku, ktorá vďaka tomu musela byť cenovo hodnotná. Ďalej sa zmieňuje o ďalších prostých, 

                                                            
104 Košeľa, alebo v našom prípade takáto suknica (tunika) bola základným a niekedy jediným oblečením 
chudobných vrstiev. DOMENOVÁ, Marcela. Odievanie Prešovčanov na prelome stredoveku a novoveku. In 
Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 29. 
105 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249. 
106 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
Carpatica, roč. 33, 2002, s. 53. 
107 DOMENOVÁ, Marcela. Odievanie Prešovčanov na prelome stredoveku a novoveku. In Sprievodca po 
historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 30. 
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lacných, jednoduchých tunikách, z toho jedna z nich je staršia, teda asi obnosená.108 

S tunikami sme sa stretli aj v testamente farára Mikuláša Balnizkeho z roku 1515, jedna 

z nich bola vo farbe svetlého purpuru.109 V testamente z roku 1520 sa uvádza brunátna tunika 

aj s cenou, a to vo výške 9 fl.110 

Suknica 

 Základom vrchného mužského odevu bola suknica alebo kabátec. 

Suknica sa obliekala cez hlavu a bola šitá v celku. Spravidla mala dĺžku po 

kolená, dlhé rukávy boli širšie i úzke, bývala podkasaná opaskom. 

Pretrvala po celé gotické obdobie. Mohla byť podšitá súknom 

i kožušinou.111 Pracujúci muži mali suknicu voľnejšiu kvôli praktickosti, 

na sviatky mohla byť suknica viac na telo, z lepšieho materiálu, 

samozrejme podľa individuálnosti nositeľa. 

                                                          Obr. č. 7. Sv. Félix. (Zdroj: archív autorky.) 

  Sv. Félix z Oltára sv. Ondreja (1440 – 1460) je odetý v zelenej 

suknici v dĺžke pod kolená lemovanou, pravdepodobne kožušinou, okolo 

krku, rukávov a sukne suknice. Tá je v oblasti prirodzenej polohy pása 

strihaná tak, aby zdôraznila úzkosť drieku. Sukňa suknice je prepásaná opaskom pod 

prirodzenou polohou trupu (obr. č. 7). V štíte oltárnej nadstavby tohto oltára na výjave 

Klaňanie sa troch kráľov kľačiaci kráľ prinášajúci Ježiškovi zlato, má oblečenú červenú 

suknicu, podšitú bielou látkou (asi krátkou kožušinou), v páse podkasanú (opasok nie je 

vidieť), rukávy sa v zápästí zužujú. Na bokoch mu lepší pochyb umožňujú rázporky siahajúce 

po bedrá, malý výstrih má aj golier. Druhý kráľ prinášajúci kadidlo má dlhú zelenú suknicu 

(pravdepodobne až po zem) so širokými rukávmi, prepásanú výrazným zlatým opaskom. Na 

ďalšej maľbe pozorujeme sv. Krištofa, ktorý prenáša cez rieku malého Ježiša, je oblečený do 

svetlej – žltej suknice v páse prepásanej. Ďalšie dve suknice pozorujeme na Oltári sv. Barbory 

(1450 – 1460). V scéne Dioskuros objavuje sväticu, má Dioskuros, Barborin otec oblečenú 

suknicu (možno kabátec112) pod kolená, z (možno brokátovej) látky zlato-červenej farby, 

                                                            
108 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3634. 
109 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. 
110 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4944. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v 
Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
111 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: SPN, 
1985, s. 871. 
112 Na tomto výjave sa nám môže javiť, že skôr by sa malo jednať o suknicu, keďže nie je zreteľné prestrihnutie. 
Pretože pod termínom kabátec si predstavujeme typ šiat, ktorý je vpredu po celej dĺžke prestrihnutý (zapínaný 
napr. na gombíky). Suknica nie je strihaná, prestrihnutá. 
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ktorý má preexponovane zvýraznený pás. Takýto tvar bol dosiahnutý buď kvalitným strihom, 

alebo aj prepásaním opaskom (v tomto prípade asi úzkym, keďže ho nie je zreteľne vidieť). 

Opasok sa nám vidí, ako viac pravdepodobný, obliecť si tak úzko strihaný vrchný odev bolo 

s veľkou pravdepodobnosťou ťažké, pretože ani zapínanie tu nie je vôbec zreteľné, lepšie je 

ho vidieť na nasledujúcom výjave (Mučenie sv. Barbory). Kabátec má výstrih v tvare 

„V“ s kožušinovým lemovaním. Rovnako majú lemovanie aj v zápästí sa zužujúce rukávy. 

Široký lem ukončuje aj sukňu kabátca. Ďalší opasok prechádza cez boky, Dioskuros má na 

ňom zavesený meč. V krajine sú umiestnení pastieri, muž stojaci v jej ľavej časti, sa javí ako 

donátor113 (obr. č. 8). Má oblečenú prostú červenú suknicu po kolená. Druhý pastier, opretý 

o palicu, má obdobné oblečenie, iba suknica je žltej farby. Posledná scéna slávnostnej časti 

oltára je Sťatie sv. Barbory.                      Obr. č. 8. Modliaci sa pastier. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 103). 

   

V ľavej časti stojí v pozadí muž sledujúci tento 

akt, aj on je odetý v dvoch vrstvách. V asi 

brokátovom kabátci so stojatým golierom, 

zapínaným na gombíky, kabátec má v zápästí 

úzke rukávy. Na ňom má oblečenú krátku zelenú 

suknicu strihanú tak, aby zdôraznila pás. Suknica 

siaha tesne nad kolená, má krátke rázporky na bokoch, ktoré sú 

lemované úzkym pásom svetlej kožušiny, širokým pásom kožušiny 

je lemovaná sukňa suknice, tá je v bedrách prepásaná opaskom, na 

ktorom visí dýka. Kožušinové lemovanie má aj výstrih (v tvare 

písmena „V“) a široké rukávy.                  

  

Obr. č. 9. Henrich.  

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. 

Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 97). 

  

 Poslednú scénu alžbetínskeho cyklu Oltára sv. Alžbety (1480) predstavuje Vyhnanie sv. 

Alžbety. Henrich, ktorý Alžbetu z hradu vyháňa je oblečený do zelenej suknice pod kolená 

                                                            
113 DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed Templom. In Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917, s. 110. 
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prepásanej v páse, s úzkym lemovaním pri krku, aj na rukávoch. Značne širší lem má ale 

sukňa suknice, lemy sú svetlej farby (obr. č. 9).  

 Scéna Zajatie Krista z Oltára Narodenia Pána zobrazuje jedného z členov kohorty (Jn, 18, 

3), ktorá Ježiša zajala. Má oblečenú žltú krátku suknicu prepásanú opaskom s kovovým 

zapínaním, na opasku má upevnenú dýku. Suknica má výstrih po prsia zapínajúci sa 

gombíkmi. Vzadu je jej súčasťou kapucňa s červenou podšívkou, kapucňa je z časti 

prestrihnutá. Spodná časť suknice, ktorá má na bokoch prestrihy a jej krátke rukávy, je 

lemovaná červenou naskladanou látkou. Kráľ snímajúci si kráľovskú korunu v reliéfnej scéne 

Klaňanie sa troch kráľov z Oltára Panny Márie (1485) má tri vrstvy oblečenia. Na vrchu 

tesne na telo šitú suknicu dĺžky do polovice stehien, s veľkým výstrihom v tvare písmena „V“ 

a krátkymi rukávmi. Aj táto suknica má rázporky na bokoch, oni, sukňa kabátca, rukávy 

a výstrih sú lemované svetlou látkou (kožušinou). Na bedrách je prepásaný výrazným zlatým 

opaskom. 

Kabátec 

 Kabátec býval vpredu prestrihnutý a spínal sa. Priliehavá suknica, tesná nielen na tele, ale 

i v bokoch, je vlastne predchodcom kabátca, tá sa zúžila natoľko, že musela byť rozstrihnutá 

buď vpredu, alebo vzadu, v bokoch, na ramenách i na rukávoch. Spínal sa radou gombíkov, 

háčikov alebo sa šnuroval tkanicami. Aj dĺžka 

kabátcov sa v priebehu neskorého stredoveku 

skracovala, inokedy predlžovala.114 

 

Obr. č. 10. Sv. Martin. 

(Zdroj: archív autorky.) 

                  Obr. č. 11. Kráľ v renesančnom kabátci. 

                                               (Zdroj: archív autorky.) 

 

 Sv. Martin je na Oltári sv. Ondreja (1440 – 

1460) zobrazený v zelenom kabátci v dĺžke 

pod kolená, s úzkym (pravdepodobne 

vatovaným) hrudníkom, na ktorom sú zreteľné 

gombíky (obr. č. 10). Muž napravo od sv. Barbory z Oltára sv. Barbory (1450 – 1460) má 

oblečený žltý kabátec voľného strihu so stojatým golierom spájaného po celej dĺžke 

                                                            
114 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: SPN, 
1985, s. 871. 
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gombíkmi, v medzerách medzi spojmi je vidieť bielu košeľu. Kabátec má od pása dole na 

boku výstrih, jeho predné časti majú špicaté zakončenie, zadná časť kabátca má oblý strih, no 

kabátec (alebo suknica) jeho spoločníka má dvojité špicaté zakončenie. Čo je ukážkou, 

viacerých variácii takýchto kabátcov. Vo výjave Nájdenie sv. kríža z Oltára Ukrižovania 

(1480 – 1490) má Judáš oblečený modrý kabátec, tmavomodré nohavice a hnedé topánky. 

V bočnom rázporku kabátca je vidieť kus bielej látky, pravdepodobne kus košele, alebo tzv. 

bruchy.115 Na hlave má opäť čiapku s postrannými tkanicami. Na nasledujúcom výjave Sv. 

kríž vzkriesi mŕtveho si môžeme všimnúť zapínanie tohto kabátca. V predele Oltára 

Narodenia Pána (1480 – 1490) sa nachádza vyrezávaná scéna Klaňanie sa troch kráľov. Na 

malej plastike tretieho kráľa pozorujeme renesančný kabátec tesne tvarovaný na telo 

s veľkými vejárovitými rukávmi, ktoré sú podšité modrou látkou. Rukávy sú s veľkou 

pravdepodobnosťou súčasťou kabátca (nepripínali sa ako rukávniky), naznačuje tomu 

riasenie, ktoré je na ramenách vytvorené pomocou pruhu látky. Kabátec ma výrazný výstrih, 

ktorý je prepletený zlatou šnúrkou, v ňom je tak vidno červený spodný odev. Dĺžka kabátca je 

tesne pod bedrá (obr. č. 11).  

 Na jednej z tabuľových malieb Dvanásťročný Ježiš v chráme má jeden z učiteľov (Lk, 2, 

46) oblečený tmavo-hnedý kabátec  s kožušinovým lemom na jeho krátkych rukávoch a okolo 

výstrihu a zapínania. V nich má upevnené červené rukávniky prestrihnuté po celej dĺžke, 

rukávniky sú efektne nariasené. Učiteľ je vlastne oblečený v troch vrstvách. Vo vrchnom 

kabátci, pod ním má asi ďalší typ kabátca, z ktorého je vidieť len rukávy so zlatým lemom 

(manžetou), s pod neho mu pretŕča košeľa. Ďalší z oltárov, na ktorom sledujeme renesančné 

prvky, je tabuľová maľba Vraždenie neviniatok z Oltára Ukrižovania (1480 – 1490). Muž 

stojaci hneď vedľa Herodesa, usadeného pod baldachýnom, držiac v ľavici nemluvňa, má 

oblečený kabátec s veľmi výrazným výstrihom, prepleteným čiernou tkanicou. Vo výstrihu je 

zreteľne vidieť vzorovaný spodný odev, možno košeľa. Voľná sukňa kabátca je po kolená, na 

kolene do polovice stehna má lichobežníkový výstrih, ten je viditeľný iba na pravej nohe, 

no pravdepodobne sa nachádza aj na ľavej. Vojak bičujúci Krista z Oltára Vir Dolorum (1500 

– 1510) je odetý do žltého kabátca s červeným golierom, kabátec sa spínal pomocou 

gombíkov, v páse je prepásaný. 

 

 

                                                            
115 Bruchy sú tzv. spodné krátke nohavice. PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního 
života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 1985, s. 871. 
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Joppa - dublet 

 Dublet je krátky typ kabátca, ktorý pokrýva hodnú časť tela, trup, boky a zvyčajne má 

golier. Vytvára mužskú siluetu v tvare presýpacích hodín. Tento typ odevu sa nosí pod 

brnenie, čo ma za následok jeho úzke tvarovanie. Jednou zo základných funkcií horného 

kabátca je udržať nohavice pomocou uzlov (šnúrok) na kabátci. Ak boli uzly zle upevnené, 

mohli nohavice spadnúť.116 Pri telesnej práci alebo odpočinku za teplého počasia sa dublet na 

hrudi rozopol a dal sa z ramien dole, rukávy vzadu viseli.117 Rovnako tento typ mužského 

odevu opisuje aj Zubercová,118 pričom rozoznáva typ pre mešťanov a šľachticov. Ioppa 

(joppa,119 jopla,120 joppen,121 ioppa122) boli šaty, ktoré mali aj rukávy (manica), alebo jupka, 

blúza či halena. Podľa historikov umenia sa špecifikuje ako vrchný mužský kabátec (aj ako 

joppula, spodný mužský kabátec užívaný v 15. storočí), pod ktorý sa už obliekala košeľa ako 

nový estetický prvok mužského odevu. Kabátce mešťanov boli v hornej časti priliehavé, od 

pása rozšírené a zapínali sa na gombíky. V tom čase sa už formovali uzavreté šité nohavice, 

ktoré boli vzadu spojené švom, vpredu krytím, priväzovaným šnúrkami k vrchnej časti. 

 

Obr. č. 12. Vojak z Oltára Narodenia Pána. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, 

František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 

1998, s. 51). 

          Obr. č. 13. Renesančný dublet (joppa). 

                                   (Zdroj: archív autorky.) 

 

 Vo výjave Bičovanie z Oltára Narodenia Pána 

(1480 – 1490) sa u muža bičujúceho Ježiša na ľavej 

strane z pohľadu diváka, stretávame s tzv. dubletom 

(alebo joppa). Tento typ odevu je u vojakov v období vrcholného 

stredoveku veľmi obľúbený (nielen u nich). Dublet má kabátec žltej farby je po celej dĺžke 

spájaný gombíkmi. Rukávy majú na konci prestrihnuté zvonové manžety spájané dvoma 

                                                            
116 Viac pozri online http://www.companie-of-st-george.ch/download/clothing_guide_men_latest_lowres.pdf 
117 EMBLETON, Gerry. Oděv a zbroj vojáka ve středověku. Praha : Fighters Publications, 2007, s. 23. 
118 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, 
s. 57. 
119 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. 
120 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3050. 
121 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 53. 
122 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 53. 
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gombíkmi. Nohavice sú červenej farby s výrazným krytím. Kabátec a nohavice sa spájajú 

pomocou šnúrok so zlatými kovovými aplikáciami. Pod dubletom sa nosila košeľa, v tomto 

prípade s veľmi veľkým výstrihom (obr. č. 12). Na výjave Bičovanie Oltára Vir Dolorum 

(1500 – 1510) sa opäť stretávame s dubletom, ktorý má renesančný charakter. Kabátec je 

zelenej farby, má úzke, prestrihnuté rukávy od lakťa k zápästiu s prevísajúcou košeľou, tú je 

vidieť aj pri odviazanom červenom krytí hrudníka. Košeľa má tmavý lem okolo krku. Úzke 

nohavice sú taktiež v zelenej farbe, no oproti kabátcu majú jemnejší odtieň, krytie na nich ale 

nie je tak výrazné, ako v prípade prvého dubletu (obr. č. 13).                                          

 Jopy (dublety) sa nám objavujú aj v testamentoch. V spoločnej vôli manželov 

Zeydelmanových z roku 1492 sa uvádza jopa (joppa) z atlasu aj s nohavicami123 (alebo 

topánkami, črievicami).124 Ďalšie jopy sú spomenuté v testamente z roku 1515 v počte troch 

kusov aj s nohavicami (alebo topánkami, črievicami), v dvoch prípadoch bola uvedená farba 

nohavíc (alebo topánok, črievic), resp. pančuchových nohavíc (cum caligis), a to zelená 

a čierna.125 

Šuba 

 Šuby v šatníku pretrvali až do 16. storočia.126  Tento typ vrchného odevu je u nás od druhej 

polovice 15. storočia veľmi obľúbený. Odborné kruhy sa zhodujú na jej orientálnom pôvode, 

do Európy ju doniesli Benátčania. Šuby boli voľné, dlhé, vpredu po celej dĺžke otvorené, 

časom sa začali zapínať na gombíky pomocou slučiek. Rozmanito boli riešené rukávy, boli 

široké, dlhé, pozdĺžne prestrihované, niekedy mali iba dekoratívnu funkciu. Šuby mávali 

veľké kožušinové goliere, kožušinovú podšívku a obrubu.127 

 Na bardejovských oltároch sa s nimi stretávame veľmi často. Vo výjave Narodenie sv. 

Alžbety z Oltára sv. Alžbety (1480) má Alžbetin otec Ondrej II. oblečenú čiernu šubu. Takéto 

šuby sledujeme na tomto oltári viackrát. Čierna šuba Ondreja II. má hnedé kožušinové lemy 

na rukávoch, aj po celej dĺžke prestrihnutia. Zapínala sa asi skrytým spôsobom, tak aby 
                                                            
123 Problematikou interpretácie latinského slova caligae sa zaoberá Martin Šimša. Pôvod termínu nohavice je 
cudzí, prínos západnej a južnej módy. Vzniklo z taliankeho galigote, odvodeného od pomenovania vyššej obuvi. 
Slovo nohavice predstavuje stredoveký odev zložený z dvoch oddelených nohavíc (obdobne je tvorené slovo 
rukavice), t. j. vysokej obuvi (lat. caliga). Viac ŠIMŠA, Martin. Spodky – málo známa součást mužského oděvu 
českého středověku. In Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009, s. 110. Latinské caligae prekladá ako nohavice, alebo pančuhové nohavice 
http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx [cit. 2011.03.29] 
124 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3050. 
125 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v 
Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
126 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 878. 
127 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, 
s. 58-59.  
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nebolo viditeľné. Rovnako majú šuby oblečené na ďalšom výjave Zasnúbenie sv. Alžbety 

opäť Ondrej II., aj otec Ľudovíta, snúbenca sv. Alžbety, gróf Herman. Ondrej II. vymenil 

tmavú šubu za šubu červenú s čiernym golierom, lemovanú hnedou kožušinou, aj široké 

rukávy majú kožušinový lem. V tomto prípade je zreteľné aj jej zapínanie zlatými gombíkmi 

po jednom páre. Pod šubou má Ondrej II. oblečené zelené spodné šaty. Na hlave má korunu. 

Herman má zelenú šubu s tmavým golierom s hnedým lemovaním, v jeho prípade je ale 

lemovanie na širokých rukávoch a sukni šuby širšie. Spod šuby mu vyčnievajú špicaté 

topánky, presný typ nie je zreteľný. Na hlave má svetlý turban. Ukážkou detskej šuby je šuba 

malého Ľudovíta. Strihovo sa vôbec nelíši od tej, ktorú nosili dospelí. Je červenej farby so 

svetlým golierom, širokými rukávmi, má svetlú podšívku, 

ktorá je viditeľná aj v lemovaní. Zapína sa pri krku na zlatý 

gombík (obr. č. 14).  

 

Obr. č. 14. Šuby Ondreja II, Hermana a malého Ľudovíta. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol 

sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 97). 

 

 Ďalšiu šubu má oblečenú dvoran v scéne Zázrak s krížom. 

Táto šuba je podobná Ondrejovej z prvého výjavu, ale má 

krátke rukávy, tesne pod lakte, dvoranovi je takto vidieť rukáv 

spodného odevu. Na šube má 

oblečený ešte červený plášť 

spínaný pomocou gombíkov a retiazky. Ďalšiu šubu vidíme 

vo výjave slávnostnej strany Oltára Narodenia Pána (1480 – 

1490) – Vraždenie neviniatok. Herodes má oblečenú dlhú 

vzorovanú (možno brokátovú) šubu. Postava sediaceho 

Herodesa z Oltára sv. Apolónie (1480 – 1490) je taktiež 

odetá do šuby. V tomto prípade sa ale šuba nezopína tesne 

pod krkom, skôr vytvára výstrih v tvare „V“ a zapína sa 

skupine po troch gombíkoch až v oblasti pŕs a nižšie. 

                                                                       Obr. č. 15. Sv. Kanut. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : 

Sajancy, 1998, s. 73).  
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Táto svetlá šuba má kožušinový golier a kožušinové lemovanie, rukávy sú krátke a napájajú 

sa na ne rukávniky v zelenej farbe s červenou podšívkou. Sv. Kanut z rovnakého oltára 

zobrazený na pôstnom krídle oltára je oblečený do šuby, ktorá sa nezapínala, resp. jej 

zapínanie nie je zreteľné. Má kožušinové lemovanie a výrazný kožušinový golier (obr. č. 15). 

  Vo výjave Mučenie sv. Vavrinca z Oltára Panny Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša 

(1505) sa zameriame na šubu naposledy. Prefekt pozorujúci v pozadí 

martýrium tohto svätca je odetý do žltej šuby s tmavým golierom, 

v páse prepásanej tmavým opaskom. Šuba je interesantná kvôli 

svojim rukávom, ktoré majú dĺžku približne po lýtka a v hornej časti 

majú otvor pre ruky (obr. č. 16).  

 

Obr. č. 16. Prefekt. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. 

Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 67). 

 

 Šuba predstavujúca vrchný odev, cenovo hodnotný kus šatníka sa 

spomína aj v nami sledovaných písomných prameňoch, stredovekých 

meštianskych testamentoch. Odkázali ju v roku 1492 manželia, bola žltej (plavej) farby.128 

Ďalej ich v počte dvoch kusov uvádza posledná vôľa farára Mikuláša Balnizkeho z roku 

1515,129 jedna z nich bola tmavá (čierna) z líšky, druhá z kuny. Testament z roku 1520 je 

vzácny aj z toho dôvodu, keďže sa pri šubách uvádza okrem iného aj ich cena, šuba z kuny 

mala hodnotu 8 fl., flanea šuba 6 fl., tmavá (čierna) šuba bez uvedeného materiálu bola 

testátorom ocenená na 5 fl. Pre porovnanie brunátna tunika v tomto testamente má vyčíslenú 

hodnotu na 9 fl.130 Okrem šuby sme zaznamenali aj mantel brunátnej farby131 a jeden kožuch 

(kožúštek).132 

Plášť – pallium 

 Základný typ plášťa (pallium133), ktorý pretrval od staroveku, bol pravouhlého, 

kruhovitého, či polkruhovitého tvaru. Mohol sa obliekať cez hlavu, spínať sa šperkom alebo 

                                                            
128 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3050. 
129 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4563. 
130 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4944. 
131 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2863. 
132 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3634. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v 
Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
133 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1299, 2249, 3029, 3050, 3634, 4849. 
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retiazkou (šnúrkou), mohol vytvárať podobu zvonu cez precízne zošitie.134 Častokrát mali 

kontrastnú podšívku. 

 

Obr. č. 17. Sv. Martin vo zvonom plášti. 

(Zdroj: archív autorky.) 

 

 Celkovú siluetu sv. Martina z Oltára sv. Ondreja (1440 – 1460) 

dopĺňa plášť (pallium), je červenej farby, zvonového strihu 

spojeného zlatým šperkom (obr. č. 17). Telo sv. Fortunáta 

z rovnakého oltára zahaľuje tmavý plášť v rovnakej dĺžke ako 

spodný odev pod kolená, zopnutý (zošitý) na pravom ramene, čo 

nositeľovi umožňovalo slobodne manipulovať s pravou rukou 

a zároveň takto mohol plášť slúžiť svojmu ochrannému účelu. 

S plášťami spínajúcimi sa na boku sa v Bardejove stretávame 

častejšie. Ako ďalšie ukážky sú plášte druhého kráľa z predely 

Oltára Narodenia Pána (1480 – 1490) a postava sv. Jána zo scény 

Ukrižovanie z rovnakého oltára. Klasický zvonový plášť spínaný pod krkom má postava sv. 

Jozefa z Oltára Panny Márie (1485). Ukážkou krátkeho plášťa (pallia) je plášť Henricha 

vyháňajúceho sv. Alžbetu. Je červenej farby a spína sa pod krkom zlatou retiazkou (obr. č. 

18). Plášť obdĺžnikového tvaru, ktorý sa spínal na bokoch predstavujú v Bardejove postavy 

učiteľa z výjavu Dvanásťročný Ježiš v chráme Oltára Narodenia Pána (1480 – 1490) 

a kľačiaci kráľ z Oltára Panny Márie (1485). Plastika sv. Jána Evanjelistu stojaceho pod 

krížom bardejovskej Kalvárie má na svojej zelenej tunike oblečený plášť. Pri pohľad spredu 

sa nám môže javiť ako plášť len voľne prehodený, pri pohľade na plastiku zozadu sme si 

všimli, že plášť má golier, jeho zapínanie ale nie je v značnej výške zreteľné (obr. č. 19 a 20).  

                                                            
134 Plášťu zošívanému z viacerých dielov, ktorý vytváral formu zvonu sa v Čechách hovorilo klok, z nemeckého 
Glock. Spínal sa sponou (agrafa), gombíkmi, retiazkami, šnúrkou, háčikmi. PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné 
kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 1985, s. 877. 
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      Obr. č. 19. a 20. sv. Ján Evanjelista. (Zdroj: archív autorky.) 

Obr. č. 18. Henrich. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. 

Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 97). 

 

 

 Často sa s plášťami (pallium) stretávame v testamentoch, a to či už u žien, alebo u mužov. 

Objavil sa prípad, ktorý nie je ničím výnimočný, keď muž prenechal plášť žene, konkrétne 

Juraj Paczyr v roku 1482 odkázal svojej sestre plášť z plátna (pallium de harriseo).135 

Vyskytli sa nám aj ďalšie pallia, často sa uvádza, že boli z plátna136 vo farbe zelenej, 

brunátnej (teda červeno-hnedej), žltej (plavej)137 alebo boli bez bližšieho popisu. Nie vo 

všetkých prípadoch boli s uvedením ich zapínania (cez klenot alebo retiazku).138 

Pokrývky hláv 

 Tak ako ženy poznali v stredoveku pestré zavitia a typy čepcov, rovnako široká škála 

pokrývok hlavy sa vyskytovala aj u mužov. Istý základ u viacerých vrstvách predstavovala 

čapica (cappa139). Na mnohých ilustráciách sú znázornene látkové čiapky nosené civilistami 

                                                            
135 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249. 
136 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249, 3634. 
137 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3634. 
138 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249, 3634. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké 
testamenty v Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
139 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4839. 
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i vojakmi, obyčajne sa jednalo o priliehavé čiapočky, ktoré sa často priväzovali pod bradu 

a niektoré boli zjavne mäkko vypchaté. Dlhé vlasy, pokiaľ boli v móde, vďaka nim nepadali 

do tváre140 (obr. č. 21) Takejto čiapke sa v prameňoch hovorí mitra, mitrella.141  

 Ďalej sa stretávame s kuklou, patrila k najrozšírenejším pokrývkam hlavy v období gotiky, 

slúžila mníchom, pútnikom a ľuďom vystaveným nepohode. V 14. storočí prenikla do módy 

a nosil ju aj panovník. Dopĺňala plášť i sukňu, kryla ramená, prsia a chrbát.142 Bola súčasťou 

mužského i ženského oblečenia. Na hlave bola ukončená cípom, spodné okraje zakončovalo 

rovné, zobákovité alebo oblúkovité zastrihnutie. Mohla mať rovnakú alebo kontrastnú látku 

ako tuniky či plášte.143 Kukla sa nosila bez ohľadu na účes a ostatné prikrývku hlavy, plnila 

hlavne ochranný účel144 (obr. č. 22). Baret (biret145) sa stal v 15. storočí najrozšírenejším 

typom pokrývky hlavy. Pojem biret a baret má zhodný význam, biret používajú cirkevní 

hodnostári, baret je výraz pre svetskú čapicu. Má taktiež rôzne formy, je to buď priliehavá, 

hlboko na hlavu nasadená čiapka, ktorá kryje celú hlavu, alebo aj ako čiapka nižšia, plochá, 

môže mať užší či širší okraj, zdvihnutý alebo prehrnutý dole, v celku alebo vpredu 

rozstrihnutý, zvýšený alebo celkom úzky.146 Mohol byť plstený, pletený, kožušinový.147 Baret 

prináša renesancia148 (obr. č. 23). Z mnohých druhov čiapok bola najrozšírenejšia prostá 

zaguľatená so zahnutou obrubou, bývala najčastejšie kožušinová. Mala vykroj vpredu, po 

strane, niekedy i viacero výkrojov149 (obr. č. 24). Plstené klobúky (pilleus150) mali v 14. a 15. 

storočí najrôznejšie formy: nízke, vysoké, špicaté, rovné (obr. č. 29). Zdobili ich stuhy, 

tkanice, šperky. Klobúky so špicatým hrotom alebo guličkou na vrchole, nosili na základe 

                                                            
140 EMBLETON, Gerry. Oděv a zbroj vojáka ve středověku. Praha: Fighters Publications, 2007, s. 8. 
141 Pozri DOMENOVÁ, Marcela. Prikrývky a úpravy hlavy. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter 
Švorc. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 33. DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. 
(Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica carpatica, roč. 33, 2002, s. 54. 
142 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 882. 
143 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, 
s.  47. 
144 Viac o kukle, aj mimoriadne nákladnej, a ostatných pokrývkach hlavy pozri VODA, Petr. Ženské účesy 
a pokrývky hlavy ve 14. století. In Sborník seminaře historie odívání. Zlín : Vlastním nákladem, 2009, s. 105-
133. 
145 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4944. 
146 KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 185. 
147 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, 
s. 59. 
148 DOMENOVÁ, Marcela. Prikrývky a úpravy hlavy. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. 
Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 33. 
149 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 882. 
150 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 54. 
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nariadení151 Židia152 (obr. č. 27 a 28). Objavujú sa aj turbanovité typy čiapok (obr. č. 26), 

medzi obľúbené patrilo tzv. balzo,153 ktorého pôvod je v Taliansku (obr. č. 25). 

 Baret (biret) sme podchytili aj v testamente z roku 1520 u Jána Maurera, bol podšitý 

kunou.154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21. Čapica.                  Obr. č. 22. Kukla.                                            Obr. 23. Baret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Obr. č. 24. Čapica.                                  Obr. č. 25. Balzo.                                 Obr. č. 26. Turban. 

 

                                                            
151 Štvrtý lateránsky koncil (1241) nariadil Židom nosiť na odeve znak žltej farby. Pravdepodobne bolo toto 
nariadenie opomenuté, lebo nebolo dodržiavané a muselo byť obnovené. V roku 1267 vzišla z viedenského 
koncilu encyklika kardinála Guidona, v ktorom sa v mene pápeža Klimenta III. nariaďuje, aby boli staré 
nariadenia vydané pápežom o židovskom odeve obnovené, aby boli Židia od kresťanov rozoznateľní.  Mal  ich 
identifikovať hlavne klobúk alebo čapica, pretiahnutá do špičky alebo zakončená gombíkom žltej alebo bielej 
farby. Okrem toho mal mať aj okrej odevu žltý lem. Tieto znaky sa veľmi často objavujúc v ilumináciách 
zobrazujúcich biblické, starozákonné a novozákonné výjavy. Tento fakt sa nezdá vždy ako znamenie potupy, 
skôr ide o rozlišovací znak, ktorý určuje, že niektoré jednajúce postavy sú Židia. KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny 
odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 120-121. 
O tomto fakte sa zmieňuje aj PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 
15. století. Praha : SPN, 1985, s. 882. 
152 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 882. 
153 Píše o nej Chovanec Ján, ide o turbanovitú čiapku rozšírenú v 15. a 16. storočí, jej pôvod je v Taliansku. 
Základom boli kožené, alebo plechové pásy, ktoré boli potiahnuté najčastejšie hodvábnou látkou. CHOVANEC, 
Ján. Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov. In Archaeologia historica, roč. 15, 1990, č. 15, s. 393. 
154 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 4944. 
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    Obr. č. 27. Špicatý turban.                      Obr. č. 28. Špicatá čapica.                       Obr. č. 29. Klobúk. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : 

Sajancy, 1998, s. 50, 62, 72, 96, 103), archív autorky). 

Obuv 

 Aj obuv (caliga,155 schuch156) tvorila nevyhnutnú súčasť šatníka. Je však veľmi ťažké 

interpretovať jej úplný tvar, keďže často sú topánky ukryté pod šatami a spravidla vyčnieva 

iba ich špička. Ich tvar a počet ovplyvňoval sociálny status, účel i ročné obdobie. 

Konštatovanie o ťažkosti interpretácie obuvi platia u žien, opačný trend je v ikonografii 

u mužov, ich krátke kabátce a suknice umožňujú bližšie sledovať tvary a typy topánok. 

Špička má zobákovitý tvar, ktorý v priebehu 14. a 15. storočia, prešiel svojím vývojom od 

mierne k extrémne pretiahnutým tvarom, a v 15. storočí sa vrátil naspäť k nenápadnému157 

a zaiste aj pohodlnejšiemu špicu. Tieto prostejšie špice, uprednostňovali aj ženy, keďže nosiť 

stočené, extrémne pretiahnuté topánky muselo byť s ohľadom na sukňu šiat nepohodlné.158 

Materiálom na výrobu bola koža, lyko, drevo, plsť alebo látka. Topánky mohli byť kotníkové 

(obr. č. 30 – 32), alebo siahať nad kotníky, alebo mohlo ísť o tzv. škorne159 (výraz v českom 

prostredí160). Škorne nosili len muži,161 čo je veľmi pravdepodobné, tento typ topánok bol pri 

                                                            
155 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 54. 
156 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 54. 
157 Viac pozri ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Dějiny odívání. Praha : Nakladatelství Lidové 
noviny, 2009, s. 60-68. 
158 Hovorí aj ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Dějiny odívání. Praha : Nakladatelství Lidové 
noviny, 2009, s. 66. 
159 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 888. 
160 Škorne mali spravila uvoľnenú holennú časť, ktorá len málokedy pevne obopínala lýtko, väčšinou vytvárala 
na nohe mäkké záhyby, ktoré spadali ku kotníku. ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Dějiny odívání. 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 62. 
161 ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Dějiny odívání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 
62. 
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sukni šiat nepraktický a ani nevynikol. To na druhej strane nevylučuje dedukciu, že ak žena 

nemala na nohy nič iné, nosila aj škorne. Mohli byť bez zapínania, so zapínaním, 

s ramienkom cez nart nohy, zapínané na gombíky alebo šnurované. Objavujú sa aj dreváky, 

do ktorých sa už vsunula obutá noha, tie mali slúžiť na ochranu topánok na ulici, no existovali 

aj typy, ktoré sa používali do špinavého prostredia (napr. chlieva).162 Chudobní a hlavne 

žobráci, chodili bosí,163 čo dokladá najmä zachovaný ikonografický materiál. 

 Peknou ukážkou zadného švu nohavíc je výjav z Oltára sv. Barbory, kde na postave vojaka 

je možné túto skutočnosť pri detailnom náhľade odsledovať (obr. č. 33). 

 

  

   

 

 

 

 

Obr. č. 30. a 31. Kotníkové topánky.                                          Obr. č. 32. Kotníkové topánky s podrážkou. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : 

Sajancy, 1998, s. 50, 103). 

Obr. č. 33. Zadný šev nohavíc. 

(Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Saša, 1998, s. 86). 

 

Doplnky odevu 

 Doplnky šiat predstavovali opasky (obr. č. 34 a 35). V tomto 

období ešte neexistovali vrecká ako súčasť odevu,164 a tak opasok 

plnil okrem dekoratívnej úlohy aj praktickú funkciu, dala sa naň 

zavesiť napr. dýka, kľúče, či mešec (obr. č. 36 a 37). Opasky 

patrili medzi cennosti, zhotovovali sa z koženého alebo textilného 

podkladu a kovových platničiek, podľa zámožnosti i z drahých kovov, zapínali sa na 

                                                            
162 Viac k topánkam a ich nákresom v ikonografii i archeológii pozri PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. 
Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 1985, s. 888-894. 
163 DOMENOVÁ, Marcela. Obuv. In Sprievodca po historickom Prešove. Ed. Peter Švorc. Prešov : 
UNIVERSUM, 2006, s. 33. 
164 HŘÍBOVÁ, Martina. Přehled odění ve Španělsku v 13. století. In Sborník seminaře historie odívání. Zlín : 
Vlastním nákladem, 2009, s. 55. 
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pracky.165 V listinách sa označujú latinskými slovami baltheum166 a cingulum,167 pričom 

slovom baltheum sa označovali aj pásy zhotovené z látky, prípadne závesník,168 kým 

cingulum bol zväčša strieborný pás – šperk,169 prípadne mohol byť pozlátený, čo máme 

doložené aj v testamente.  

 

Obr. č. 34. Opasok so zlatými aplikáciami. 

(Zdroj: archív autorky.) 

 

 

 

 

 

  

 

                          Obr. č. 35. Mohutný zlatý opasok. 

                          (Zdroj: archív autorky.) 

 

Obr. č. 36. Opasok s dýkou. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, 

DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, 

František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 

1998, s. 103). 

 

 

 

Obr. č. 37. Opasok s taškou a zreteľnou prackou. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov: 

Sajancy, 1998, s. 50). 

 

 

                                                            
165 ZUBERCOVÁ, Magdaléna Mária. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta, 1988, s. 38. 
166 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3050. 
167 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249, 3284.  
168 DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
169 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : 
Vydavateľstvo RAK,  2003, s. 155. 
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 Šperky. Väčšina klenotov mala pôvodne symbolický význam, časom sa z nich stali ozdoby. 

Prstene (anulus170) sa nosili nielen na rukách, ale i na páse, krku, hlave. Zvláštnu skupinu 

šperkov tvorili tie, ktoré patrili k šatám: agrafy na zapínanie plášťov, spony (obr. č. 38 – 40), 

zlaté a strieborné gombíky (obr. č. 41). Niektoré klenoty predstavovali náboženské symboly, 

a to ružence, schránky na ostatky svätých.171 K šperkom ako sme vyššie uviedli patrili aj 

opasky.  

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 38. – 40. Spínanie plášťov. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 73, 96, 97). 

                                                                                                            Obr. č. 41. Gombíky. 

(Zdroj: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia 

v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 97). 

 

 

                                                            
170 DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový rozbor). In Historica 
carpatica, roč. 33, 2002, s. 54. 
171 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 887. 
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 Z doplnkov sme sa v nateraz dostupných  archívnych prameňoch v Bardejove stretli so 

strieborným (postriebreným) opaskom a inými doplnkami, resp. ozdobami odevu, ktoré 

v roku 1482 odkázal Gregor Paczyr svojej manželke.172 Ďalej s gombíkmi (nodulus), tie boli 

ale v ženskom testamente, prackami, sponami.173 

 Cieľom  príspevku bolo zmapovať mužský odev zachytený na gotických oltároch 

v kontexte s dostupnými testamentmi z obdobia stredoveku.  Vzhľadom na dobu vzniku 

zachovaných oltárov sme sa pohybovali v časom rozmedzí od polovice 15. storočia po 

začiatok 16. storočia, teda nie od konca 14. storočia ako to bolo v prípade žien.174 V oboch 

typoch prameňoch sme zachytili košele a to či už krátke vhodné ku kabátcom, alebo dlhé. 

Podobnú pestrosť sme zaznamenali u tuník, ich široká škála je premietnutá aj v písomných 

prameňoch (krátke, dlhé, staršie i nové, vo farbách žltej – plavej, červenej, brunátnej, 

purpurovej, zelenej, modrej – makovej). Rozmanité formy sukníc (kratšie i dlhšie, prosté aj 

z drahších materiálov – tie sú často lemované) a kabátcov z rôznych materiálov a s rôznym 

zapínaním v sebe odrážajú oltáre. Bohaté na formy sa hlavne cez ikonografiu ukázali šuby (z 

líšky i kuny, v rôznych cenových reláciách, vo farbách červenej, žltej – plavej, zelenej, tmavej 

– čiernej), podobná pestrosť bola aj u plášťov (v ikonografii podchytené krátke i dlhé 

podoby). Krásnou ukážkou je pre nás zadný šev nohavíc z Oltára sv. Barbory. Ďalšou 

pozoruhodnosťou je plášť plastiky sv. Jána Evanjelistu z Veľkej Kalvárie, kde si môžeme 

všimnúť jeho golier. V prípade detí sme sa stretli s kópiou odevu dospelých, veľkosťou 

prispôsobenou dieťaťu. 

 Nesledovali sme iba oblečenie mešťanov, ale aj vojakov a poddaných, resp. 

zamestnaneckej zložky  – pastierov a chudoby. Oproti ženskému odevu, pozorujeme 

v prípade mužov jeho väčšiu rozmanitosť, strihovú bohatosť, čo do značnej miery súvisí so 

skutočnosťou, že muži v stredovekej spoločnosti zastávali viaceré funkcie (správa mesta, 

duchovní, lekári, vzdelanci remeselníci), a to sa zákonite premietlo aj do rozmanitého odevu. 

Ďalší zásadný rozdiel oproti ženám je v tom, že práve u mužov sme v bardejovskom prostredí 

zachytili novú prichádzajúcu vlnu do nášho prostredia – prvky renesancie, ktoré aj keď 

možno z počiatku plnili úlohu uvoľnenia, praktického prestrihávania veľmi úzkeho oblečenia 

                                                            
172 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249. Podobne DOMENOVÁ, Marcela. Stredoveké testamenty v 
Bardejove. In Historica Carpatica, roč. 37, 2006, s. 18. 
173 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 928. 
174 SENDEKOVÁ, Eva. Ženský odev v ikonografii a plastikách gotických oltárov v Bardejove v kontexte 
s vybranými majetkovo-právnymi písomnosťami z obdobia stredoveku. In 6. študentská vedecká konferencia 
[online]. 2010, vol. 6, no. 6, s. 363-390 [cit. 2011-02-10]. Dostupné na internete:  
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec2/pdf_doc/31.pdf ISBN 978-80-555-0300-4. 
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na istých miestach (napr. lakte), tie postupne prerástli do veľmi efektívnych motívov a 

strihov, ktoré boli pre nastávajúcu renesanciu príznačné.  

 Úplne na záver chceme dodať, že pri doterajšom výskume v prípade ikonografie 

vychádzame zo súčasného stavu jednotlivých oltárov, nie všetky krídlové gotické oltáre 

Baziliky sv. Egídia v Bardejove prešli do dnešného času procesom reštaurovania, ktorý by 

mohol poopraviť, alebo naopak odhaliť nové skutočnosti a detaily.                                                                    
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