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„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie 
pod nebom... Svoj čas má rozhadzovať kamene, 

svoj čas má zbierať kamene“. 

Biblia, Kazateľ 3 : 1, 5

“Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem... (jest) czas 
rzucania kamieni i czas ich zbierania.”

Biblia Tysiąclecia, Koh. 3, 1,5
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Ú
zemie Slovenska sa stalo od 10. sto-

ročia súčasťou mnohonárodnost-

ného Uhorského kráľovstva. Jeho 

vynikajúca geografi cká poloha v centre Eu-

rópy na významných obchodných trasách, 

úrodná zem, mnoho vodných tokov plných 

rýb, nekonečné lesy s hojnosťou zveri a ná-

leziská vzácnych rúd vytvárali predpoklady 

na kvalitný život. 

Na rozdiel od západnej Európy však bolo 

Uhorsko hospodársky zaostalé a veľmi málo 

osídlené. 

Populačný defi cit v krajine si plne uve-

domovali aj uhorskí panovníci. Preto sa 

už od polovice 12. storočia usilovali o hro-

madnejšie a cielené doosídľovanie riedko 

obývaných a strategicky dôležitých oblastí 

v krajine, a to predovšetkým obyvateľstvom 

zo západnej Európy.

Výsledkom tejto snahy na našom území bol 

príchod Flanderčanov na Spiš, ale miestne 

slovanské obyvateľstvo ich nazvalo Nemci, 

čiže nemí príšelci, ktorým nerozumeli. No 

nielen panovníci, ale aj šľachta od konca 12. 

storočia aktívne osídľuje svoje majetky cu-

dzincami, najmä nemeckého pôvodu.

Akútna potreba imigrácie ešte viac nastala 

po spustošení Uhorského kráľovstva Tatár-

mi v rokoch 1241 až 1242. Následný hlado-

mor spôsobili veľké materiálne, no najmä 

ďalšie ľudské straty a tak vznikla ešte akút-

nejšie potreba hospodársky a demografi cky 

obnoviť krajinu, veď na území terajšieho 

VZNIK MIEST 

NA SLOVENSKU

T
erytorium Słowacji stało się od X w. 

częścią wielonarodowego Królestwa 

Węgier. Jego doskonałe położenie 

w sercu Europy na ważnych szlakach han-

dlowych, urodzajne ziemie, wiele rzek peł-

nych ryb, bezkresne lasy bogate w zwierzy-

nę oraz złoża cennej rudy tworzyły warunki 

do dobrego życia. 

W przeciwieństwie do Europy zachodniej 

Węgry były jednak słabo zaludnione i zaco-

fane pod względem gospodarczym. 

Defi cytu populacyjnego w kraju byli świa-

domi węgierscy władcy. Z tego względu od 

połowy XII w. starali się w sposób celowy 

i zbiorowy dosiedlać najmniej zaludnio-

ne i strategiczne obszary w kraju, przede 

wszystkim wykorzystując mieszkańców Eu-

ropy zachodniej. 

Wynikiem tych starań na naszym teryto-

rium był napływ Flandryjczyków na Spisz, 

chociaż miejscowi mieszkańcy nazwali ich 

Niemcami, czyli „niemymi obcymi”, ponie-

waż ich nie rozumieli. Nie tylko władcy, ale 

i szlachta od końca XII w. aktywnie zasie-

dlała swoje majątki obcokrajowcami, głów-

nie niemieckiego pochodzenia. 

Potrzeba zasiedlenia wzrosła po spusto-

szeniu Węgier przez Tatarów w latach 1241  

– 1242. Głód, który nadszedł potem spowo-

dował kolejne straty, zarówno materialne 

jak i utratę życia ludzkiego, sprawiając iż 

potrzeba odnowy gospodarczej i demogra-

fi cznej kraju stała się jeszcze bardziej paląca. 

POWSTANIE MIAST NA 

SŁOWACJI
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Slovenska vtedy žilo len okolo 300 000 oby-

vateľov. 

Preto z iniciatívy panovníkov od druhej 

polovice 13. a začiatkom 14. storočia opäť 

prichádzajú do Uhorska pozvaní hostia 

a opäť najmä nemeckého pôvodu. 

MESTÁ AKO OSTROVY PROSPERITY 

A OSOBNEJ SLOBODY

Na dnešnom území Slovenska sa čoskoro 

stali lokality, kde boli Nemci osídlení, 

zónami prosperity, predovšetkým horný 

a dolný Spiš, banské mestá na strednom 

Slovensku so širším okolím, mnohé mestá 

východného Slovenska a taktiež oblasti na 

západnom Slovensku ako napr. Bratisla-

va, Trnava a malokarpatské vinohradnícke 

mestečká. 

Keďže prichádzali z hospodársky, ad-

ministratívne i urbanisticky vyspelejšieho 

prostredia, priniesli si so sebou nové formy 

hospodárenia, právny systém i kultúru. Ne-

meckí kolonisti dostali v novej krajine roz-

siahle výsady a kráľovské privilégiá, ktoré 

zabezpečili nielen ich rýchly hospodársky, 

spoločenský a kultúrny rozvoj, ale aj celého 

Uhorska. K najvýznamnejším privilégiám 

patrilo právo organizovať jarmoky a trhy, 

právo na slobodnú voľbu richtára, mestskej 

rady a farára, právo obohnať mesto hradba-

mi, ako aj oslobodenie od platenia tridsiat-

ku a mýtneho.

Múdre rozhodnutie uhorských panov-

níkov pritiahnuť do krajiny ľudský kapitál 

v podobe nemeckých prisťahovalcov teda 

prinieslo očakávané rýchle ovocie, ktoré vi-

dieť aj do dnešných čias.

W końcu na terenie Słowacji żyło wówczas 

jedynie około 300 000 mieszkańców. Z ini-

cjatywy władców od drugiej połowy XII i na 

początku XIV w. ponownie na Węgrzech 

pojawili się zaproszenie goście, i znów, byli 

to goście przede wszystkim z Niemiec.

MIASTA JAKO WYSPY DOBROBYTU 

I WOLNOŚCI OSOBISTEJ

Na terenach dzisiejszej Słowacji, obsza-

ry na których osiedlili się Niemcy, sta-

ły się w krótkim czasie strefami doskonale 

properującymi. Dotyczy to przede wszystki 

Spisza, zarówno Górnego jak i Dolnego, 

miast górniczych w środkowej Słowacji 

i okolicy, wielu miast Słowacji wschodniej, 

jak również obszarów Słowacji zachodniej, 

na przykład Bratysławy, Trnavy i małokar-

packich miasteczek, gdzie zajmowano się 

uprawą winorośli. 

Nowi osadnicy przychodzili z obszarów 

bardziej rozwiniętych pod względem go-

spodarczym, administracyjnym i urbani-

stycznym przynosząc ze sobą nowe formy 

gospodarowania, system prawny i kulturę. 

Niemieccy koloniścii dostawali w nowym 

kraju rozległe przywileje i królewskie pry-

wilegia, które zapewniały nie tylko im szybki 

rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny, 

ale także całemu królestwu węgierskiemu. 

Do najważniejszych przywilejów należało 

prawo do organizacji targów i jarmarków, 

prawo do wolnego wyboru burmistrza, rady 

miejskiej i proboszcza, prawo do wybudo-

wania murów obronnych wokół miasta, jak 

i zwolnienie z konieczności płacenia myta 

i daniny zwanej trzydziestkiem. 
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Koľko nemeckých osadníkov prišlo na 

územie terajšieho Slovenska? Podľa údajov 

historikov sa odhaduje, že v čase vrcholu 

kolonizácie v druhej polovici 14. storočia tu 

žilo 50 000 až 60 000 Nemcov z celkového 

počtu asi 500 000 obyvateľov, čo bolo okolo 

10 % z celkového počtu vtedajšieho obyva-

teľstva. 

Spomienkou na stáročnú prítomnosť 

Nemcov na Šariši je množstvo slov nemec-

kého pôvodu, ktoré sa stali súčasťou šariš-

ského nárečia, ako napríklad foršňa, hever, 

kelňa, majzľik, špitaľ, šmirgeľ, šrubovak, šu-

ter, ancug, fi rhang, krepľa, cuker ...

Najstaršie zachované mestské privilégiá 

v Uhorsku získala v roku 1238 Trnava od 

panovníka Belu IV. V 13. storočí dostalo na 

Slovensku privilégiá mestského charakteru 

ďalších takmer 50 sídel, no už koncom 14. 

storočia sa ich počet zdvojnásobil. Svojím 

usporiadaním a vzhľadom však nie vždy 

zodpovedali západoeurópskym predstavám 

o mestskosti. 

Cudzinci zo západnej Európy vnímali 

Uhorské kráľovstvo ešte aj na začiatku 14. 

storočia ako rozsiahlu, no ľudoprázdnu kra-

»Právnym rámcom 
pre vznik nových 

osád na Slovensku 
bolo Magdeburské 

zemské právo, 
ktoré vychádzalo 

zo Saského 
zrkadla (nem. 

Sachsenspiegel), 
najvýznamnejšieho 

právneho dokumentu 
z oblasti nemeckého 

feudálneho práva. 
Zostavil ho okolo 

rokov 1220 až 1230 
Eike von Repgow. 

Saské zrkadlo a aj 
z nich vychádzajúce 

práva boli často veľmi 
bohato ilustrované. 

» Podstawą prawną 
powstania nowych 

osad na Słowacji było 
prawo magdeburskie, 

które miało 
swoje podstawy 

w Zwierciadle Saskim 
(Sachsenspiegel), 

najważniejszym 
dokumencie prawnym 

niemieckiego prawa 
feudalnego. Przepisy 

te zebrał w latach 
1220-1230 Eike von 

Repgow. Kodeks saski 
i inne, które z niego 

wynikały były często 
bogato ilustrowane.

Mądra decyzja węgierskich władców przy-

ciągnęła do kraju kapitał ludzki w postaci 

niemieckich osadników i szybko przyniosła 

oczekiwane owoce, które są widoczne po 

dzień dzisiejszy. 

Ilu niemieckich osadników dotarło na te-

reny dzisiejszej Słowacji? Zgodnie z danymi 

historyków ocenia się, że w czasie szczytu 

kolonizacji w drugiej połowie XIV w. żyło 

tutaj od 50 000 do 60 000 Niemców z ogól-

nej liczby około 500 000 mieszkańców, czyli 

około 10% z ogólnej liczby mieszkańców. Pa-

miątką stuletniej obecności Niemców w re-

gionie Szarysza jest wiele słów niemieckiego 

pochodzenia, które weszły na stałe do gwary 

szaryskiej takich jak: foršňa, hever, kelňa, 

majzľik, špitaľ, šmirgeľ, šrubovak, šuter, 

ancug, fi  rhang, krepľa, cuker... Najstarsze 

zachowane przywileje na Węgrzech dostała 

w 1238 r. Trnava od króla Beli IV. W XII w. 

przywileje o charakterze miejskim dostało 

kolejnych niemal 50 osad, ale końcem XIV 

w ich liczba się podwoiła. Nie zawsze jed-

nak odpowiadały swoją organizacją i wyglą-

dem zachodnioeuropejskim wyobrażeniom 

miasta. Obcokrajowcy z Europy zachodniej 
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jinu. Zo správy istého francúzskeho mnícha 

z roku 1308 bolo v celom kráľovstve len je-

denásť miest (5 ďalších bolo na dalmátskom 

pobreží), ktoré zodpovedali západoeuróp-

skym predstavám o mestskosti. 

Prvé otvorené neopevnené sídla bez ohľa-

du na ich veľkosť a právne postavenie sa 

sprvu označovali ako villa (obce), to však 

len preto, aby sa odlíšili od civitas, ktoré 

označovali opevnené sídlisko – hrad.

Vznikom opevnených miest sa význam 

niekdajšieho výrazu pre hrad mení na ozna-

čenie mesta. Dodnes má vo viacerých jazy-

koch slovo mesto (alebo názvy niektorých 

miest) koreň v slove hrad, alebo je dokonca 

identické pre hrad i mesto, napríklad v ma-

ďarčine város (odvodené zo slova hrad – 

vár), srbštine grad (Beograd), či v ruštine 

gorod (Novgorod). Aj najväčšie nemecké 

mesto Hamburg má v názve mesta „hrad“. 

KATEGORIZÁCIA STREDOVEKÝCH 

MIEST

V 1. polovici 15. storočia sa v Uhorsku 

vyprofi lovali dve kategórie miest: malý 

počet vyspelých mestských sídlisk nazýva-

ných civitates a početné mestá a mestečká 

nazývané oppida. 

Toto delenie nariadil v roku 1405 kráľ 

Žigmund Luxemburský, v ktorom nabáda 

k opevňovaniu miest hradobným múrom 

v súvislosti s hroziacim tureckým nebez-

pečenstvom. Ďalej vyjadruje vôľu povýšiť 

na mestá niektoré slobodné dediny, alebo 

mestečká pod podmienkou, že vybudu-

jú mestské hradby. Zároveň bude takéto 

opevnené mesto (civitates muratae) oslo-

jeszcze na początku XIV w. postrzegali Kró-

lestwo Węgierskie jako kraj rozłegły ale wy-

ludniony.

Z raportu pewnego francuskiego zakon-

nika z roku 1308 wynika, że w całym kró-

lestwie było tylko 11 miast (5 kolejnych 

na wybrzeżu Dalmacji), które spełniały 

zachodnioeuropejskie wyobrażenia o mie-

ście. Pierwsze otwarte, nieotoczone murami 

osiedla, bez względu na ich wielkość i status 

prawny początkowo były oznaczane jako 

villa (wieś), głównie aby je odróżnić od ci-

vitas, które były umocnionymi osiedlami - 

zamkami. W miarę powstawania umocnień 

miejskich zmienia się znaczenie dawnego 

słowa oznaczającego zamek na defi niują-

ce miasto. Do dziś w wielu językach nazwa 

miasta ma swoje korzenie w słowie „zamek“, 

lub jest wręcz tożsama dla zamku i miasta, 

jak na przykład w języku węgierskim „va-

ros“ (od słowa „var“ – zamek), w serbskim 

„grad“ (Belgrad), czy rosyjskim „gorod“ 

(Novgorod). Także największe niemieckie 

miasto – Hamburg, ma w nazwie zawarty 

„zamek – burg“. 

RODZAJE MIAST 

ŚREDNIOWIECZNYCH

W pierwszej połowie XV w. na Wę-

grzech wyodrębniły się dwie kate-

gorie miast: niewielka liczba rozwiniętych 

osiedli miejskich zwanych civitates oraz licz-

ne miasta i miasteczka zwane oppida. 

Ten podział powstał w 1405 r. na podsta-

wie małego dekretu króla Zygmunta Luk-

semburskiego, w którym zachęca on do ota-

czania miast murami obronnymi w związku 



8

bodené od platenia deviatku miestnemu 

zemepánovi.

Významným zlomom v rozlišovaní medzi 

slobodnými mestami a mestečkami bol zá-

kon z roku 1492, podľa ktorého museli všet-

ky mestá neohradené murovanými hradba-

mi platiť zemepánom deviatok z naturálií. 

V dekréte kráľa Vladislava II. z roku 1498 

je uvedených desať najvýznamnejších miest 

v Uhorsku, z nich 6 bolo na území dnešné-

ho Slovenska: Košice, Bratislava, Bardejov, 

Prešov, Trnava a Levoča. Jeho ďalší dekrét 

z roku 1514 rozdeľuje uhorské slobodné 

kráľovské mestá do nasledovných kategórií: 

– Osem taverníckych miest

Väčšina z nich sa nachádzala na dnešnom 

Slovensku, boli to Košice, Bratislava, Trnava, 

Bardejov a Prešov. Mali úplnú súdnu právo-

moc a ich najvyššou odvolacou inštanciou 

bol súd hlavného taverníka, podľa čoho sa 

tieto mestá nazývali aj taverníckymi mestami;

» Mestské opevnenia 
na území Slovenska.

» Mury miejskie na 
terenie Słowacji.

SABINOV

Bardejov

Prešov

Košice
Rožňava

Gelnica

Levoča

Kežmarok

Brezno
Banská Bystrica

Zvolen
Banská Štiavnica

Krupina

BojniceTrenčín

Pukanec

Kremnica

Skalica

Nové Mesto 
nad Váhom

Komárno

Bratislava

TrnavaModra
Pezinok

Svätý Jur

Podolínec

Štiavnické 
bane

z zagrożeniem tureckim. Wyraża także wolę 

podniesienia do statusu miasta niektórych 

wolnych wsi lub miasteczek pod warun-

kiem, że wybudują mury miejskie. Równo-

cześnie, w taki sposób zabezpieczone mia-

sto (civitates muratae) miało być zwolnione 

od płacenia dziewięciny lokalnemu włoda-

rzowi ziemskiemu.

Ważnym punktem zwrotnym w odróż-

nianiu wolnych miast od miasteczek był 

przepis z 1492 r. zgodnie z którym, wszyst-

kie miasta nieotoczone murami miały pła-

cić miejscowym włodarzom dziewięcinę 

z naturalii. W dekrecie króla Władysława II 

Jagiellończyka z 1498 r. zostało wymienio-

nych dziesięć najważniejszych miast na Wę-

grzech, z których sześć znajdowało się na 

terenie dzisiejszej Słowacji: Koszyce, Bra-

tysława, Bardejów, Preszów, Trnawa i Le-

wocza. Kolejny jego dekret z 1514 r. dzieli 

miasta węgierskie na następujące kategorie: 
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– Sedem personálskych miest

Tri z nich sa nachádzali na území dnešné-

ho Slovenska: Levoča, Skalica a Sabinov. 

Ich najvyššou súdnou inštanciou bol súd 

kráľovského osobníka (personála), preto sa 

nazývali aj personálskymi mestami;
– Banské mestá

Z územia Slovenska sa uvádza Banská Bys-

trica, Banská Štiavnica, Zvolen (napriek 

tomu, že ani jedno nemalo murované hrad-

by), Kremnica a ostatné banské mestá. Ich 

hlavnou súdnou odvolacou inštanciou v ci-

vilných záležitostiach bol súd kráľovského 

osobníka (personála) a v banských záleži-

tostiach banská komora.

Všetky tri kategórie horeuvedených miest 

si svoje výsadné postavenie udržali až do 

konca feudalizmu. 

Medzi slobodné kráľovské mestá sa však 

nedostali viaceré mestá a to napriek tomu, 

že spĺňali kritériá plnohodnotných miest 

ako napríklad Gelnica, Kežmarok, Komár-

no, Krupina, Nitra, Trenčín a Žilina. 

Mestské hradby mali teda všetky naj-

významnejšie mestá Uhorska. Slúžili ako 

zdroj sebavedomia mešťanov i všetkých 

obyvateľov stredovekého mesta. Symboli-

zovali jeho nedobytnosť, no zároveň uka-

zovali okoliu sebestačnosť, prosperitu, no 

najmä slobodu a nezávislosť od područia 

feudálov. Aj preto vtedy vzniklo nemecké 

príslovie Stadtluft macht frei, po slovensky 

Mestské ovzdušie oslobodzuje. 

Neoslobodzovalo však od poddanského 

vzťahu voči kráľovi. Pre panovníka boli jeho 

mestá dôležitým zdrojom príjmov a boli 

jeho spojencami v boji proti šľachte. Spolu 

– Osiem miast tawernickich

Większość była na Słowacji: Koszyce, Bra-

tysława, Trnava, Bardejów i Preszów. Miały 

całkowitą moc prawną a ich najwyższą in-

stancją odwoławczą był sąd głównego ta-

wernika, a miasta takie nazywały się miasta-
mi tawernickimi.
– Siedem miast personalskich

Trzy z nich znajdowały się na terenie dzi-

siejszej Słowacji: Lewocza, Skalica i Sabi-

nov. Ich najwyższą instancją sądową był sąd 

królewskiego sekretarza (personala), stąd 

nazywano je miastami personalskimi.
– Miasta górnicze 

Z terenów Słowacji wymienia się Bańską 

Bystrzycę, Bańską Szczawnicę, Zwoleń 

(pomimo tego, że zadne z nich nie posia-

dało murów obronnych), Kremnicę i inne 

miasteczka górnicze. Główną instancją od-

woławczą w sprawach cywilnych był sąd kró-

lewskiego sekretarza (personala) a w spra-

wach górniczych izba górnicza. 

Wszystkie trzy kategorie wymienionych 

miast zachowały swoją uprzywilejowaną 

pozycję do końca czasów feudalnych. 

W poczet królewskich wolnych miast nie 

zostało zaliczonych wiele innych miast po-

mimo, że spełniały kryteria, jak np. Gelnica, 

Kežmarok, Komárno, Krupina, Nitra, Tren-

czyn i Žilina. 

Mury miejskie posiadały więc wszyst-

kie najważniejsze miasta na Węgrzech. 

Były źródłem dumy mieszczan i wszyst-

kich mieszkańców średniowiecznych miast. 

Symbolizowały ich siłę ale także świadczyły 

o samowystarczalności, dobrobycie a przede 

wszystkim były znakiem wolności i nieza-
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s hradmi tvorili opevnené mestá základné 

obranné prvky celej krajiny.

Postupne sa nemeckí imigranti integrova-

li medzi pôvodné obyvateľstvo a vo väčšine 

miest spoločne spravovali mesto, ako o tom 

informuje aj taliansky historik Peter Ran-

sanus vo svojom diele Prehľad uhorských 

dejín, spísanom v rokoch 1488 až 1490: „...
vzhľadom na blízkosť krajín si mnohí nespo-
četní z Nemecka po prekročení Dunaja už 
dávnejšie zvolili Uhorsko kvôli jeho jedinečnej 
hojnosti za miesto svojho pobytu a tak došlo 
k tomu, že Nemec s Uhrom previazali svoje ži-
voty a z veľkej časti ovplyvnili svoje mravy, až 
jeden rozpráva jazykom druhého.“

Mestá založené alebo dosídlené Nemca-

mi sa vyznačovali viac-menej pravidelným 

šachovnicovým pôdorysom s rovnakou 

parceláciou pozemkov okolo centrálne 

umiestneného trhového námestia. K špeci-

» Ilustrácie zo 
stredovekej knihy 

pre zdravý život 
Tacuinum sanitatis.

» Ilustracje ze 
średniowiecznej księgi 

o zdrowym życiu 
Tacuinum sanitatis.

leżności od miejscowych możnowładców. 

Wtedy właśnie powstało niemieckie przy-

słowie Stadtluft macht frei, (Powietrze miej-
skie czyni wolnym). Nie zwalniało jednak od 

stosunku poddaństwa do króla. Dla władcy 

były jego miasta ważnym źródłem docho-

du jak również sojusznikami w sporach ze 

szlachtą. 

Wraz z zamkami miasta warowne two-

rzyły podstawowe elementy obronne całe-

go kraju. Stopniowo niemieccy imigranci 

zintegrowali się z pierwotnymi mieszkań-

cami. W większości przypadków zarządzali 

miastami, jak o tym informuje także włoski 

historyk Peter Ransanus w swoim dziele 

„Kronika dziejów Węgier“ spisanym w la-

tach 1488 – 1490: ...“ze względu na bliskość 
krajów, wielu z Niemiec po przekroczeniu 
Dunaju już dawniej wybrało sobie Węgry ze 
względu na ich hojność, na miejsce swojego 
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fi ckým typom slovenských miest však patrili 

východoslovenské mestá so šošovkovitým 

námestím (Sabinov, Prešov, Košice). 

Centrum mesta tvorilo námestie, ku kto-

rému viedla sieť ulíc, ktoré cez opevnenie 

prepúšťali mestské brány. Na ňom sa nachá-

dzal farský kostol a múrom obohnaný cin-

torín, ktorý rušili až v novoveku. Pri kostole 

bývala zvonica, kostnica – karner, márnica, 

fara a cirkevná škola. Niekedy býval kostol 

umiestnený na miernej vyvýšenine, zdôraz-

ňujúcej jeho dominantné postavenie. Rad-

nica vznikla neskôr, zväčša ako samostatný 

objekt na námestí, niekedy však medzi do-

mami. Schádzali sa v nej mešťania a ucho-

vávali v nej dôležité listiny. 

S nástupom moderných zbraní a s rozši-

rujúcou sa výstavbou postupne pustli ne-

potrebné hradby. Vo väčšine miest sa najprv 

odstraňovali hlavné mestské brány, neskôr 

časti, či celé hradby a od 19. storočia zanika-

jú takmer všade aj hradbové priekopy. 

Koncom stredoveku tvoril mestský stav 

v Uhorsku (kde patrili len občania slobod-

ných kráľovských miest) 3,8 % z celkové-

ho počtu obyvateľov. Na území Slovenska 

to bolo 5%, čo však bol veľmi nízky podiel 

v porovnaní s ostatnou Európou. V nemec-

kých krajinách žilo v mestách okolo 15 % 

obyvateľstva.

Najzachovanejšie jadrá 18 miest na Slo-

vensku boli od roku 1950 vyhlasované za 

mestské pamiatkové rezervácie. 

Dnes je v pamiatkovom zozname zapísa-

ných 26 mestských opevnení na Slovensku, 

pričom ide zväčša už len o zlomky ich pô-

vodnej veľkosti a dĺžky. Najzachovalejšie sa 

pobytu i tak doszło do tego, że Niemiec i Wę-
gier powiązali swoje żywoty i w wielkiej części 
swoje obyczaje, że jeden mówi językiem dru-
giego.“ 

Miasta założone przez Niemców, lub do-

siedlone przez Niemców wyznaczał mniej 

więcej regularny kszałt szachownicy z rów-

nomiernym podziałem parcel rozmieszczo-

nych wokół rynku. 

Do specyfi cznych typów miast należa-

ły miasta na wschodzie Słowacji z rynkiem 

w kształcie soczewki (Sabinov, Preszów, 

Koszyce). 

Centrum miasta tworzył rynek, do któ-

rego prowadziła sieć ulic, które poza mury, 

prowadziły przez bramy miejskie. Na ryn-

ku znajdowały się kościoły parafi alne oraz 

otoczone murem cmentarze, które zlikwi-

dowano dopiero w czasach bliskich współ-

czesnym. Przy kościele bywała dzwonnica, 

kostnica – ikarner, plebania oraz szkoła 

kościelna. Niekiedy kościoły sytuowano 

na wzniesieniu, podkreślając jego domi-

nującą pozycję. Ratusze powstały później, 

przeważnie jako samodzielne obiekty na 

rynkach, czasami również między domami. 

Gromadzili się w nich mieszczanie, prze-

chowywano ważne akty prawne. 

W miarę rozwoju nowoczesnej bro-

ni i rozwoju samych miast miejskie mury 

stopniowo pustoszały. W większości miast 

w pierwszej kolejności likwidowano bra-

my miejskie, później części a następnie całe 

mury. Od XIX w. niemal wszędzie zniknęły 

umocnienia wraz z fosami. 

Pod koniec epoki średniowiecza stan 

mieszczański, do którego należeli tylko 
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nachádzajú v Trnave, Kremnici, Bardejove 

a Levoči. Zväčša sa však zachovali v mes-

tách, ktoré v 19. a 20. storočí hospodársky 

stagnovali.

K jedným z miest, kde sa sčasti zachovalo 

azda najautentickejšie stredoveké opevne-

nie na Slovensku, patrí aj Sabinov.

» Podľa legendy 
dostal Sabinov 

pomenovanie podľa 
krásnej a smelej 
rybárovej dcéry 

Sabíny, ktorá 
zachránila pred 

utopením kráľa Belu 
IV. a jeho družinu, 

keď sa brodil 
rozvodnenou Torysou 

pri úteku pred 
Tatármi po prehratej 
bitke na rieke Slaná 

(11. apríl 1241).
Kráľ za to Sabinu 

obdaroval a na znak 
vďaky jej dal postaviť 

dom. O sedem rokov 
neskôr sa naozaj 
Sabinov prvýkrát 

spomína aj písomne 
ako Sceben. 

» Sabinovské 
námestie na 

najstaršej fotke mesta 
z roku 1890. Diera 

v popredí vznikla 
pravdepodobne po 

odstránení kameňov 
z Dolnej brány. 

V pravej dolnej časti 
zrejme vidieť zvyšky 

hradobného múru.

obywatele królewskich wolnych miast, sta-

nowił na Węgrzech 3,8% z ogólnej liczby 

mieszkańców. Na terytorium Słowacji było 

to 5%, co było bardzo niskim poziomem 

w porównaniu z resztą Europy. W krajach 

niemieckich w miastach żyło około 15% 

mieszkańców. 

Najlepiej zachowane centra 18 miast na 

Słowacji były od roku 1950 uznawana za 

miejskie rezerwaty zabytków. 

Obecnie na liście zabytków jest zapisa-

nych 26 murów miejskich na Słowacji, przy 

czym przeważnie dotyczy to fragmentów ich 

pierwotnej wielkości i długości.

Najlepiej zachowane znajdują się w Trna-

vie, Kremnicy, Bardejowie i Lewoczy. Prze-

ważnie przetrwały w miastach, które w XIX 

i XX w. stagnowały pod względem gospo-

darczym. 

Jednym z miast, gdzie częściowo zachowa-

ły się najbardziej autentyczne średniowiecz-

ne mury obronne na Słowacji jest Sabinov. 
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S
abinov sa v čase pred príchodom ne-

meckých kolonistov nachádzal v tesnej 

blízkosti uhorsko-poľského pohraničia 

pred krajinskými obrannými prekážkami 

a zásekmi kráľovstva, ktoré boli umiestne-

né približne v mieste medzi Červenicou pri 

Sabinove a Pečovskou Novou Vsou, kde sa 

v roku 1322 dokonca spomína i krajinská 

brána a neskôr colnica. Tá zabezpečovala 

bezpečný prechod do Uhorska. Na tejto línii 

sa usadzovali i maďarské pohraničné stráže 

s rodinami. Za ňou bola už len riedko osíd-

lená oblasť.

« Zgodnie z legendą 
nazwa Sabinov 
wywodzi się od 
imienia Sabiny, 
pięknej i odważnej 
córki rybaka, która 
uratowała przed 
utopieniem się 
króla Belę IV i jego 
drużynę, kiedy 
przeprawiał się przez 
wzburzoną Torysę 
podczas ucieczki 
przed tatarami po 
przegranej bitwie 
nad rzeką Slaną 
(11. kwietnia 1241 
r.) W nagrodę król 
obdarował Sabinę 
i wybudował dla 
niej dom. Siedem lat 
później Sabinov jest 
wymieniany po raz 
pierwszy jako Sceben.

POČIATKY MESTA 

SABINOV

« Rynek sabonowski 
na najstarszej 
fotografi i miasta 
z 1890 r. Dziura 
na pierwszym 
planie powstała 
prawdopodobnie 
na skutek usunięcia 
kamieni po Dolnej 
bramie. W prawej 
dolnej części widać 
resztki murów 
obronnych.

S
abinov, w czasie przed nadejściem 

osadników niemieckich, znajdował się 

bardzo blisko pogranicza polsko – wę-

gierskiego, przed strefą obronną i zasiekami 

królestwa, które były rozmieszczone mniej 

więcej pomiędzy Červenicou koło Sabino-

va a Pečovskou Novou Vsou, gdzie w roku 

1322 jest wzmiankowana wojewódzka bra-

ma a później także celnica. Zapewniała ona 

bezpieczne przejście na Węgry. Na tej linii 

osadzały się rodziny węgierskich strażników 

pogranicza. Za nią obszar był już rzadko 

osiedlony. 

POCZĄTKI 

SABINOVA
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V listine kráľa Bela IV. z roku 1248 sa 

dozvedáme, že v 16 obciach stredného Ša-

riša vrátane Sabinova (uvádza sa v tvare 

Sceben), Prešova a Veľkého Šariša dal pred 

rokom 1248 jágerský biskup vystavať sto-

doly na uskladnenie povinných dávok – de-

siatkov z miestnej úrody, dobytka a hydiny 

pre potreby biskupstva i miestneho farára. 

Tieto povinnosti kráľ obciam zrušil. Pravde-

podobne preto, aby bolo toto územie eko-

nomicky atraktívne pre nových nemeckých 

kolonistov, ale aj pre strážcov severnej 

hranice kráľovstva. Z listiny tiež vyplýva, 

že tieto obce existovali prinajmenšom nie-

koľko desaťročí pred vystavením tejto listi-

ny. V tom istom roku Belo IV. v inej listine 

už spomína na území Šariša nemeckých 

» Sabinin dom 
(na fotke vpravo) 

ako chemická 
čistiareň prádla 

v roku 1964, kedy ho 
barrandovskí fi lmári 

použili pri nakrúcaní 
oscarového fi lmu 
Obchod na korze 

ako vizuálnu podobu 
obchodu vdovy 
Lautmanovej . 

Vľavo vidieť inú 
fi lmovú kulisu - 

Obchod s rozličným 
tovarom. Kvôli 

narušenej statike 
ho dalo mesto 

zbúrať, neuvažujúc 
o jeho záchrane. 

Na jeho mieste bola 
vybudovaná 

mestská tržnica. 

» Dom Sabiny (na 
zdjęciu po prawej 

stronie) jako pralnia 
chemiczna w roku 
1964, kiedy został 

wykorzystany przez 
fi lmowców ze studia 

Barrandow do 
nakręcenia oscarowego 

fi lmu „Sklep przy 
głównej ulicy”, jako 
wizualizację sklepu 

wdowy Lautmanowej. 
Po lewej stronie widać 

inny rekwizyt: sklep 
z różnym towarem. Ze 

względu na złą statykę 
miasto zdecydowało 

się na jego rozbiórkę, 
nie zastanawiając się 

nad ratunkiem dla 
niego. Na jego miejscu 

został wybudowany 
plac targowy.

Z pisma króla Beli IV z roku 1248 dowia-

dujemy się, że w 16 gminach środkowego 

Szarysza włącznie z Sabinovem (który zostaje 

wymieniony jako Sceben), Preszowem i Wiel-

kim Szaryszem przed rokiem 1248 zostało 

zbudowanych z rozkazu biskupa jagierskiego 

kilka stodół w celu składowania obowiązko-

wych danin – dziesięciny z miejscowych plo-

nów, stad i drobiu na potrzeby biskupstwa 

i miejscowego proboszcza. Właśnie ten obo-

wiązek zniósł król. Prawdopodobnie dlatego, 

aby teren stał się atrakcyjniejszy pod wzglę-

dem ekonomicznym dla nowych niemieckich 

osadników, ale także dla strażników północ-

nej granicy. Z aktu wynika również, że wymie-

nione miejscowości istniały co najmniej kilka-

dziesiąt lat przed owym listem. W tym samym 
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Sabinov (Zzieben) 
na najstaršej mape 
Uhorska vydanej 
v roku 1528. Krásnu 
mapu s názvom 
Tabula Hungariae 
vytvoril v roku 1513 
Lazarus Rosetti.

Sabinov (Zzieben) 
na najstarszej mapie 
Węgier wydanej 
w 1528 r. Piękną 
mapę o nazwie 
Tabula Hungariae 
stworzył w 1513 r. 
Lazarus Rosetti.

kolonistov. Teda tí neprišli na ľudoprázdne 

územie, ale usadili sa na starších slovan-

ských sídliskách dnešného Prešova, Veľké-

ho Šariša a Sabinova. 

Sabinov bol atraktívny pre kolonistov 

nielen kvôli jeho strategickej polohe na ob-

chodnej ceste do Poľska, ale možno aj preto, 

že sa tu konali významné trhy nadregionál-

neho významu. 

V tomto období bol Sabinov osadou, 

ktorú vlastnil kráľ a jej povinnosťou bolo 

odvádzať požadované naturálne dávky ša-

rišskému hradu. Ten mal tiež kompetencie 

rozsudzovať vážnejšie spory medzi obyva-

teľmi. 

roku Bela IV, już w innym akcie wspomina na 

terytorium Szarysza

Niemieckich osadników. Wynika z tego, 

że ci nie przyszli na tereny niezasiedlone, ale 

dosiedlili ziemie już zasiedlone przez słowiań-

skich autochtonów na terenie dzisiejszego 

Wielkiego Szarysza, Preszowa i Sabinova. Sa-

binov był atrakcyjny dla osadników nie tylko 

ze względu na jego strategiczne położenie na 

trakcie handlowym do Polski, ale być może 

także dlatego, że odbywały się tutaj ważne 

targi o ponadregionalnym znaczeniu. W tym 

czasie Sabinov był osadą, której właścicielem 

był król i jej obowiązkiem było odprowadza-

nie danin w naturaliach na rzecz zamku szary-

skiego. Zamek szaryski miał kompetencję do 

pełnienia funkcji sądowych nad obywatelami. 
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» Detail mapy z roku 
1808 od Jánosa 

Lipszkého. 

» Je zaujímavé, 
že Sabinov od svojho 

vzniku používal 
rovnaký názov 

ako mesto Sibiu 
v dnešnom Rumunsku 
(Cibinium, Szeben...). 

Na odlíšenie miest 
dostali neskôr 

prívlastky malý (Kis 
szeben - Sabinov ) 

a veľký (Nagy szeben 
- Sibiu). Nádherné 

mesto Sibiu so 
silným nemeckým 

stredovekým duchom 
je v Rumunsku 

vnímané ako 
najlepšie mesto na 
život. Kedysi bolo 
hlavným mestom 

Sedmohradska.

Zvláštna spojitosť 
medzi mestami 

je aj v tom, že na 
autoznačkách 

používajú obe mestá 
rovnaké písmená SB.

Z OSADY SA STÁVA MESTO

Novousadlíci sa od druhej polovice 13. 

storočia usilujú získať od kráľa mestské 

výsady, čo sa im 28. januára 1299 podarilo, 

keď kráľ Ondrej III. vydal pre Prešov, Veľký 

Šariš a Sabinov listinu, ktorou im priznáva 

také privilégiá, aké už mali spišskí Nemci 

od roku 1271. S nimi prĳ ali i saské právo 

(Sachsenspiegel), do ktorého boli s najväč-

šou pravdepodobnosťou zahrnuté aj právne 

zvyklosti, ktoré si priniesli so sebou z do-

moviny a miestne uhorské právo.

Spomenuté tri mestá vystupovali pred 

kráľom spoločne ako jedna právnická oso-

ba nazývaná univeritas hospitum de Saros, de 
Eperies, et de Sceben.

Od tejto doby boli tieto mestečká vyňaté 

z právomoci šarišského župana. Nik odte-

raz nemohol súdiť a trestať sabinovských 

mešťanov v rozpore s novými privilégiami, 

jedine kráľ. Mohli si vyberať vlastného fa-

rára, ktorého mal biskup len potvrdzovať 

a spomedzi seba voliť richtára. V ich kom-

Z OSADY STAJE SIĘ MIASTO

Nowi osadnicy starają się od drugiej po-

łowy XIII w. uzyskać od króla prawa 

miejskie, co udaje im się 28. stycznia 1299 r., 

kiedy Ondrej II wydał dla Preszowa, Wiel-

kiego Szarysza i Sabinowa akt, który przy-

znaje im takie same prawa jakimi cieszyli 

się spiscy Niemcy od 1271 r. Z nimi przyjęli 

także prawo saskie (Sachsenspiegel), w któ-

rym, z największym prawdopodobieństwem 

były już zakomponowane zwyczaje, które 

przynieśli ze sobą z rodzinnych stron oraz 

miejscowe prawo węgierskie. 

Wspomniane trzy miasta występowały 

przed królem jako jedna osoba prawna na-

zwana Universitas hospitum de Saros, de Epe-
ries et de Sceben. 

Od tego momentu te trzy miasta zostały 

wyjęte spod mocy prawnej spiskiego pala-

tyna. Od tego momentu nikt nie mógł są-

dzić i karać sabinowskich mieszczan wbrew 

nowym przywilejom, oprócz króla. Mogli 

wybrać sobie własnego proboszcza, którego 

biskup tylko potwierdzał a spomiędzy siebie 

wybierali burmistrza. 

W ich kompetencji było sądzenie drobniej-

szych przestępstw, większe sądzono wspólnie 

z palatynem. Nie byli zobowiązani do płace-

nia danin, ani królowi, ani kasztelanowi, nie 

musieli służyć w królewskim, ani w kaszte-

lańskim wojsku. Mieli jednak dwa obowiąz-

ki. Mianowicie – kiedykolwiek przyjąć króla, 

wraz z dworem i ugościć go z własnych środ-

ków. Wspólnie musieli także co roku zapłacić 

królowi 150 grzywien srebra, które należało 

oddać nie na królewski dwór, ale królewskie-

mu urzędnikowi zwanemu tawernikiem. 
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petencii bolo súdiť všetky svoje záležitosti. 

Nemuseli už kráľovi, ani hradnému kaste-

lánovi platiť žiadne dane, ani slúžiť v krá-

ľovskom, či župnom vojsku. 

Mali však dve povinnosti. Prĳ ať kedy-

koľvek kráľa a jeho sprievod a hostiť ho 

z vlastných prostriedkov. Spoločne tiež mu-

seli každý rok kráľovi zaplatiť 150 hrivien 

striebra, ktoré mali odovzdať nie priamo 

kráľovskému dvoru, ale taverníkovi (krá-

ľovskému úradníkovi). 

Postupom času sa mestečká vyvíjali od-

lišne. Lídrom sa stal Prešov a to predovšet-

kým pre jeho výhodnejšiu polohu na kri-

žovatke viacerých dôležitých obchodných 

ciest. Nasledoval Veľký Šariš, ktorý ťažil zo 

svojej polohy pod župným Šarišským hra-

dom. Sabinov napriek tomu, že profi toval 

z tranzitného obchodu medzi Krakovom 

a Sárospatakom, za ostatnými mestami 

hospodársky značne zaostával. To sa pre-

javilo aj pri rozdeľovaní podielov na zapla-

tení každoročnej dane 150 hrivien kráľovi. 

Kráľ Ľudovít I. rozhodol, že mestá už nebu-

dú túto daň platiť rovnakým dielom, ako to 

bolo dohodnuté v čase udelenia mestských 

výsad, ale budú ju platiť zohľadňujúc ich 

« Detal mapy z 1808 
r. od Janosa Lipszke.

« Interesującym 
jest, że Sabinov od 
swojego powstania 
używał tej samej 
nazwy co miasto 
Sibiu w dzisiejszej 
Rumunii (Cibinium, 
Szeben...) Później, 
aby odróżnić 
miasta nadano im 
dodatkowe określenia 
„mały“ - Kis szeben 
- Sabinov i „wielki“ 
- Nagy szeben - 
Sibiu. Przepiękne 
miasto Sibiu o silnym 
niemieckim duchu 
średniowiecza 
w Rumunii jest 
postrzegane jako 
najlepsze miasto do 
życia. Niegdyś było 
stolicą Siedmiogrodu. 

Szczególna więź 
między miastami 
polega także na 
tym, że tablice 
rejestracyjne obydwu 
miast mają te same 
litery.

W miarę upływu czasu miasteczka roz-

wĳ ały się w różny sposób. Liderem został 

Preszów, przede wszystkim ze względu na 

swoje dogodne położenie na skrzyżowa-

niu kilku traktów handlowych. Kolejny był 

Wielki Szarysz, któremu korzyści przynosi-

ło położenie bezpośrednio pod wojewódz-

kim Szaryskim Zamkiem. Sabinov, pomi-

mo, że profi tował z handlu tranzytowego 

pomiędzy Krakowem a Sarospatakiem, zo-

stał znacznie z tyłu za innymi miastami pod 
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súčasnú hospodársku silu. Je na zamysle-

nie, prečo nemal Sabinov taký progres vý-

voja ako Prešov a spočiatku aj Veľký Šariš. 

Zavŕšením právneho vývoja Sabinova 

na kráľovské mesto boli privilégiá udelené 

v roku 1405 kráľom Žigmundom. V nich je 

rozsiahla pasáž, v ktorej poukazuje na po-

trebu výstavby mestských hradieb nielen 

pre bezpečnosť samotného mesta, ale aj ce-

lého kráľovstva. Potreba opevniť mesto ka-

mennými hradbami bola s najväčšou prav-

depodobnosťou jednou z príčin udelenia 

výsad pre Sabinov. Týmto privilégiom bol 

Sabinov povýšený na slobodné kráľovské 

mesto. V tomto roku panovník tiež povoľuje 

» Rímsky cisár, 
uhorský a český 

kráľ Žigmund 
Luxemburský 

(1368 – 1437) 
povýšil v roku 1405 

Sabinov na kráľovské 
mesto a nariadil jeho 

opevnenie. 

» Cesarz rzymski, 
król Węgier 

i Czech, Zygmunt 
Luksemburczyk 
(1368 – 1437) 

podniósł sabinov 
do rangi miasta 

królewskiego 
i rozkazał 

wybudować mury 
obronne.

» V roku 1972 
mesto zorganizovalo 

veľkolepé oslavy 
pri príležitosti 700. 

výročia vzniku mesta. 
Alegorický sprievod 
mestom pripomenul 
i stredoveké obdobie 

Sabinova.

» W 1972 r. zostały 
zorganizowane 

wielkie uroczystości 
związane z 700 

rocznicą powstania 
miasta. Przemarsz 
osób przebranych 
w średniowieczne 

stroje przypomniał 
ten okres w historii 

Sabinova.

względem gospodarczym. To miało swoje 

odzwierciedlenie również przy dorocznym 

dzieleniu się obowiązkiem wpłaty 150 grzy-

wien królowi. Król Ludwik I zadecydował, 

że miasta nie będą płacić daniny po rów-

no, ale zostaną uwzględnione ich aktualne 

możliwości ekonomiczne. Zastanawiające 

jest dlaczego Sabinov nie osiągnął takiego 

postępu w rozwoju ekonomicznym jak Pre-

szów i na początku Wielki Szarysz. 

Ukoronowaniem prawnego rozwoju Sa-

binowa w miasto królewskie były przywile-

je nadane w 1405 r. przez króla Zygmunta 

Luksemburskiego. Jest w nich spory frag-

ment dotyczący konieczności wybudowania 

murów miejskich, nie tylko dla bezpieczeń-

stwa samego miasta, ale całego królestwa.

Potrzeba otoczenia miasta kamiennymi 

murami była z największym prawdopodo-

bieństwem jedną z przyczyn udzielenia Sa-

binovu przywilejów. Tym przywilejem mia-

sto zostało podniesione do rangi wolnego 

miasta królewskiego. W tym samym roku 
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Sabinovu užívať také práva, aké majú Koši-

ce, teda:

- slobodne si voliť richtára a prísažných, 

ktorí môžu bez obmedzenia súdiť všetky 

zločiny, ako je to aj v Košiciach;

- v prípade právnych nejasností a pri rôz-

nych sporoch sa môžu obrátiť na Košice 

ako na svoju nadradenú právnu inštitúciu, 

prípadne môžu požiadať o ochranu a po-

moc kráľovského taverníka, či ako posled-

nú inštanciu pri domáhaní sa svojich práv 

môžu osloviť priamo panovníka.

Za to však boli Sabinovčania povinní kaž-

doročne odovzdať panovníkovi novoročný 

dar v hodnote 55 fl orénov (navyše aj kráľov-

skému dverníkovi mali poskytnúť novoročný 

dar 6 fl orénov) a na sviatok sv. Juraja (24.4.) 

170 fl orénov. Okrem toho museli každoroč-

ne odovzdať kráľovskému koniarníkovi po 

jednom výrobku z každého remesla, ktoré sa 

v meste vykonávalo. Navyše stále malo platiť, 

že v prípade návštevy panovníka ho museli aj 

s celým sprievodom náležite pohostiť. 

Stredoveký trh, 
15. storočie.

Targ średniowieczny, 
XV w.

« Ilustrácia zo 
Saského zrkadla, 
14. storočie.
Sediaca postava 
je richtár.

« Ilustracja 
z Saskiego 
Zwierciadła, XIV w. 
Osobą siedzącą jest 
burmistrz.

władca pozwolił Sabinovu na używanie tych 

samych praw jakimi cieszyły się Koszyce, 

czyli: prawa do wolnego wyboru burmistrza 

i rajców, którzy bez ograniczeń mogli osą-

dzać wszystkie przestępstwa, tak jak w Ko-

szycach – a w przypadku niejasności w pra-

wie i przy różnych sporach mogły zwracać 

się do Koszyc jako do instytucji nadrzędnej, 

ewentualnie mogły poprosić o ochronę i po-

moc królewskiego tawernika, czy jako do 

ostatniej instancji, zwrócić się bezpośrednio 

do władcy. Za to jednak mieszkańcy Sabi-

nova byli zobowiązani co roku dać władcy 

noworoczny podarunek o wartości 55 fl ore-

nów (poza tym królewskiemu odźwierzne-

mu dar o wartości 6 fl orenów), a na święto 

św. Jerzego (24.04.) 170 fl orenów. Oprócz 

tego co roku musieli przekazać królew-

skiemu koniuszemu po jednym produkcie 

z każdego rzemiosła, które było w mieście 

wykonywane. Poza tym, wciąż obowiązywa-

ło, że w przypadku odwiedzin panującego, 

ten musiał być z całym orszakiem należycie 

ugoszczony. 
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M
estské opevnenie Sabinova pô-

vodne ohraničovalo stredoveké 

kráľovské mesto, ktoré sa vyvinu-

lo zo staršej dediny, podobne ako v Prešove 

a v Košiciach. Dokladom toho je šošovko-

vité námestie kopírujúce diaľkovú obchod-

nú cestu do Poľska. Tá rozdeľovala plochu 

mesta na dve polovice: severnú a južnú. 

Vytvárala pomyselnú os, okolo ktorej po-

stupne vznikali meštianske domy s dlhými 

Sabinov na vedute 
z prvej polovice 

19. storočia.

Sabinov na weducie 
z pierwszej połowy 

XIX w.

SABINOV STAVIA 

OPEVNENIE

M
ury miejskie Sabinova pierwotnie 

otaczały średniowieczne miasto 

królewskie, które rozwinęło się ze 

starszej wioski, podobnie jak to było w przy-

padku Preszowa i Koszyc. Dowodem na to 

jest owalny rynek, odzwierciedlający dawny 

szlak handlowy do Polski. Rynek rozdzie-

lał obszar miasta na dwie połowy: północną 

i południową. Tworzył oś, wokół której stop-

niowo powstawały kamienice mieszczańskie

SABINOV BUDUJE 

MURY
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dvormi. Mestské opevnenie dnes prakticky 

ohraničuje historické jadro stredovekého 

Sabinova, ktoré bolo v roku 1993 vyhlá-

sené za mestskú pamiatkovú zónu. Z jeho 

celkovej dĺžky cca 1395 m (merané podľa 

katastrálnej mapy z roku 1869) sa nad úrov-

ňou terénu zachovalo 496 m, teda 36 %. 

Hradobný goticko-renesančný systém 

v Sabinove charakterizuje pomerne veľký 

rozstup veží (50 - 77 m) prispôsobený no-

vým vyspelým strelným zbraniam. Zvlášt-

nosťou veží bolo, že kvôli podkopaniu zo 

spodnej časti boli až do polovice výšky hra-

dobnej ochodze zasypané zeminou. 

Mestské opevnenie tvoril hradbový múr, 

pred ktorým bola vybudovaná vodná prie-

kopa. Múr vymurovaný z lomového kameňa 

mal hrúbku 1,4 – 1,8 m. 

Zo strany mesta prebiehala súvislá muro-

vaná hradobná ochodza rozšírená drevenou 

konštrukciou, ktorá sprístupňovala druhé 

podlažie bášt. Na ochodzu sa vystupovalo 

drevenými rebríkmi. Opevnenie dopĺňali 2 

až 4 podlažné veže, vystupujúce svojím pol-

kruhovým alebo polygonálnym pôdorysom 

do priekopy. Vstup do veží mestského opev-

nenia bol možný iba z ochodze. 

Hradobný múr i jednotlivé podlažia bášt 

- okrem bašty s kľúčovými strieľňami v se-

verovýchodnom nároží - mali pravouhlé 

strieľne so zošikmeným ostením, zužujúcim 

sa k vonkajšiemu lícu. Jednotlivé bašty boli 

zastrešené ihlancovými strechami so šindľo-

vou krytinou, rovnako ako koruna hradob-

ného múru, ktorá mala sedlovú šindľovú 

striešku. Celý hradobný múr a bašty boli 

súvisle omietnuté.

Porovnanie polohy 
a územia mesta 
ohradeného 
hradbami (zelená 
farba) so súčasnou 
rozlohou mesta.

Porównanie 
położenia 
i powierzchni miasta 
otoczonego murami 
(kolor zielony) do 
obecnej powierzchni 
miasta.

O długich podwórzach. Mury miejskie 

do dziś praktycznie ograniczają historycz-

ne centrum średniowiecznego Sabinova, 

które w 1993 r. zostało uznane za strefę 

zabytkową. Z całkowitej długości murów 

obronnych – 1395 m (mierzonych wg mapy 

z 1869 r) nad poziomem terenu zachowało 

się 496 m, czyli 36%. 

Gotycko – renesansowy system obronny 

Sabinova charakteryzują stosunkowo duże 

odstępy pomiędzy basztami (50-77 m) do-

stosowane do nowej, zaawansowanej tech-

nologicznie broni palnej. Cechą charaktery-

styczną baszt było, że ze względu na podkop 

w dolnej części, były aż do połowy wysoko-

ści gzymsu zasypane ziemią. 

Obwarowania miejskie tworzył mur 

obronny, przed którym ciągnęła się fosa. 

Mury zbudowany był z łupanego kamienia 

i był gruby na 1,4 – 1,8 m. 

Od strony miasta ciągnął się gzyms roz-

szerzony o drewnianą konstrukcję, który 

tworzył dostęp do drugiego piętra baszt. 

Na gzyms wchodziło się po drewnianycch 

drabinach. Umocnienia uzupełniały dwu 

lub czteropiętrowe wieże, wchodzące dzięki 

swojemu półokrągłemu lub poligonalnemu 

planowi do fosy. Wejście na wieże murów 

miejskich było możliwe tylko z gzymsu. 

Mur obronny i poszczególlne piętra baszt 

– oprócz baszty o kluczowych otworach 

strzelniczych w północnowschodnim naroż-

niku – posiadały prostokątne otwory strzel-

nicze zeskosowane do strony zewnętrznej. 

Poszczególne baszty były zadaszone igli-

cowymi dachami pokrytymi gontami, po-

dobnie jak korona muru obronnego, która 
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Jednoduchú koncepciu hradobného sys-

tému a charakter veží a strieľní predurči-

li prírodné podmienky mesta a vtedajšie 

vojenské a strategické zvyklosti. Stavitelia 

situovali hradobný systém tak, že z južnej 

strany od rieky Torysy, kde širšie hradobné 

predpolie a Mlynský potok vytvárali priro-

dzenú vodnú priekopu, postavili hradobný 

múr zosilnený ôsmymi polvalcovými a dvo-

ma polygonálnymi vežami. Na severnej 

strane mesta, kde husto zalesnený svah mal 

poskytovať prirodzenú prírodnú ochranu 

mesta, postavili mešťania hradobný múr len 

so štyrmi vežami a umelou vodnou prieko-

pou. Vstup do mesta smerom od Prešova 

uzatvárala Dolná brána a smerom od Lipian 

Horná brána.

Sabinovský hradobný systém nedosiahol 

úroveň mestských opevnení iných východo-

slovenských miest, napr. Levoče, Bardejova, 

Mestská elektráreň 
postavená v roku 

1911 využívala na 
výrobu elektriny 

dnes už neexistujúci 
Mlynský potok, 

ktorý tvoril prírodnú 
prekážku pre 

petenciálnych 
dobyvateľov mesta.

Elektrownia miejska 
zbudowana 

w 1911 r. 
wykorzystywała 

do produkcji 
prądu dzisiaj już 

nieistniejący potok 
Młyński, który 

tworzył naturalną 
przeszkodę dla 
potencjalnych 

atakujących miasto.

miała siodłowy gontowy dach. Cały mur 

i baszty były otynkowane.

Prosta konstrukcja systemu umocnień 

i charakter wież oraz otworów strzelniczych 

była spowodowana warunkami naturalnymi 

miasta oraz zwyczajami wojskowymi i stra-

tegicznym ówczesnych czasów. Budowniczy 

usytuowali system obronny w taki sposób, 

że od strony południowej od rzeki Tory-

sy, gdzie szersze przedpole i potok Młyń-

ski tworzyły naturalną fosę zbudowali mur 

wzmocniony ośmioma półokrągłymi wie-

żami i dwoma o poligonalnym kształcie. 

Na północnej stronie miasta, gdzie gęsto 

zalesione zbocze miał dawać miastu natu-

ralną ochronę, mieszczanie wybudowali 

mur o zaledwie czterech wieżach i sztuczną 

fosą. Wejście do miasta od strony Preszowa 

zabezpieczała Dolna Brama a z kierunku od 

Lipian – Górna Brama. 

Sabinowski system obronny nie osiągnął 

poziomu systemów obronnych pozostałych 

miast na wschodniej Słowacji, np. Lewoczy, 

Bardejowa, Preszowa, czy Koszyc. Powo-

dem było głównie to, że w czasach zagroże-

nia tureckiego obniżyło się jego znaczenie 

pograniczne i strategiczne. Mury obronne 

Sabinova pozostają jednak jednym z najbar-

dziej autentycznych i najlepiej zachowanych 

umocnień średniowiecznych na Słowacji. 

Najpełniej zachowała się południowa linia 

umocnień z dobrze widocznymi resztkami 

muru obronnego oraz pięcioma zachowa-

nymi wieżami. Z wewnętrznej strony miasta 

jest odcinek równoległy do dawnej uliczki 

pod murem. Na miejscu dawnej fosy dziś 

stoją prywatne domy. 
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Prešova, či Košíc. Dôvodom bolo najmä to, 

že v čase tureckého nebezpečenstva sa znížil 

jeho pohraničný a strategický význam. 

Sabinovské opevnenie je však jedným 

z najautentickejších zachovaných stredove-

kých opevnení na Slovensku. 

Najucelenejšie zachovaná je južná línia 

opevnenia s dobre viditeľnými zvyškami 

hradobného múru a piatimi zachovanými 

vežami. Z vnútornej strany mesta je úsek 

lemovaný bývalou hradobnou uličkou. Na 

mieste bývalej priekopy dnes stoja súkrom-

né parcely s rodinnými domami.

Severný úsek opevnenia bol celý zbúraný, 

okrem severovýchodnej nárožnej veže s pri-

ľahlou zástavbou a dlhého úseku hradbové-

ho múru v severozápadnej časti mesta, kto-

rý sa pôvodne napájal na tzv. Hornú bránu. 

Novovekému rozvoju mesta padli za obeť aj 

obe mestské brány.

VÝVOJ STAVEBNÉHO OPEVNENIA

Na základe historických dokladov nie je 

možné rekonštruovať ďalší podrobný 

stavebný vývoj mesta v 13. – 15. storočí. 

Keďže sa nám z uvedeného obdobia ne-

zachovali žiadne historické doklady o sta-

vebnom vývoji mesta, ani účtovné knihy 

mesta, nevieme sledovať čiastočné etapy 

výstavby, opráv a dokončovania mestské-

ho opevnenia. Preto boli o jeho vývoji 

publikované len základné informácie rôz-

nej výpovednej hodnoty. v 60. a 70-tych 

rokoch 20. storočia viacerí autori uvádzali 

predpoklad, že mestské hradby boli posta-

vené v 1. a 2. polovici 15. storočia a zosil-

nené v 16. storočí vežami, teda čoskoro po 

Mlynský potok 
pri mlyne rodiny 
Riemerových 
v 30. rokoch 
20. storočia 
v blízkosti dnešnej 
autobusovej stanice.

Potok Młyński przy 
młynie rodziny 
Riemerów w latach 
trzydziestych XX w. 
w pobliżu dworca 
autobusowego.

Północna część systemu obronnego zo-

stała w całości zburzona, oprócz północ-

nowschodniej wieży z przylegającą zabu-

dową i długiego odcinka muru obronnego 

w północno zachodniej części miasta, który 

pierwotnie łączył się z tzw. Górną Bramą. 

Ofi arą rozwoju miasta padły obydwie bramy 

miejskie. 

ROZWÓJ MURÓW OBRONNYCH

Na podstawie danych historycznych nie 

można szczegółowo zrekonstruować 

rozwoju architektonicznego miasta pomię-

dzy XIII a XV w. ze względu na to, że nie 

zachowały się żadne dokumenty historycz-

ne o rozwoju miasta pomiędzy XIII a XV 

w., łacznie z księgami rachunkowymi, nie 

umiemy wyodrębnić poszczególnych eta-

pów budowy, napraw i wykańczania murów 

miejskich. Dlatego też na temat ich rozwo-

ju zostały opublikowane tylko podstawowe 

informacje o różnej wartości poznawczej. 

W latach sześćdziątych i siedemdziesiątych 

XX w. niektóry autorzy wysnuwali przy-

puszczenia, że mury miejskie zostały zbu-

dowane w pierwszej i drugiej połowie XV 

w. i wzmocnione w XVI w za pomocą wieży, 

a więc krótko po nadaniu Sabinowu 

Przez Zygmunta Luuksemburskiego przy-

wileju wolnego miasta królewskiego dnia 

17. maja 1405 r. W akcie wydanym z tej 

okazji, równocześnie nakłada się na Sabi-

nów obowiązek otoczenia miasta murami 

i innymi umocnieniami, które chroniły by 

go w razie ataku nieprzyjaciela. Ale w owym 

roku także nie rozpoczęto budowy i trwa-

ło dziesięciolecia zanim zaczęto wznosić 
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povýšení Sabinova Žigmundom Luxem-

burským na slobodné kráľovské mesto dňa 

17. mája 1405. V listine, ktorú pri tejto 

príležitosti vydal, sa zároveň ukladá Sabi-

novu povinnosť obohnať mesto hradbami 

a inými opevneniami, ktoré by ho chránili 

v prípade akéhokoľvek útoku nepriate-

ľa. No ani po tomto roku sa ešte nezačalo 

s ich výstavbou a trvalo desaťročia, kým 

sa začalo budovať kamenné opevnenie. 

Na rozdiel od Prešova, ktorý si vybudo-

val hradby v druhej polovici 14. storočia, 

však musel mať Sabinov vybudované as-

poň jednoduché drevozemné a palisádové 

opevnenie. Napriek tomu sa spomína ako 

mesto (civitas). 

» Kráľ Matej Korvín 
sa pričinil o výstavbu 
murovaných hradieb 
v Sabinove. Dokázal 

poraziť bratrícke 
vojská v krajine 

a mnohým ponúkol 
stať sa vojakmi 

jeho telesnej gardy, 
Čierneho pluku 

o cca 6000 mužoch. 
Bola to bola prvá 

stála uhorská 
armádá a svojim 

bojovými úspechmi 
a disciplínou je 
považovaná za 
najlepšie vojsko 

stredoveku.

» Król Maciej 
Korwin przyczynił 

się do budowy 
murów obronnych 

Sabinova. Udało 
mu się zwyciężyć 

nad wojskami braci 
czeskich i wielu 

oferował możliwość 
wstąpienia do jego 

straży przybocznej, 
Czarnego Pułku 

liczącego około 6000 
żołnierzy. 

Była to pierwsza 
stała, zawodowa 
armia węgierska 

a dzięki swojej 
dyscyplinie 

i sukcesom w walce 
była uważana za jedną 

z najlepszych armii 
w średniowieczu.

kamienne obwarowanie. W przeciwień-

stwie do Preszowa, który wybudował mury 

obronne w drugiej połowie XIV w., Sabinov 

musiał posiadać przynajmniej drewniano – 

ziemne obwarowanie z palisadą. Pomimo to 

jest wymieniany jako miasto (civitas). 

MACIEJ KORWIN POMAGA MIASTU 

BUDOWAĆ MURY OBRONNE. 

W lipcu roku 1461, w wyniku zdobycia 

miasta przez Czechów (braci Cze-

skich) i zbójników Sabinov całkowicie spło-

nął. Zostało wtedy zniszczone drewniano – 

ziemne umocnienie kościoła wraz z palisadą 

oraz sam kościół. Ówczesnemu panującemu 

Maciejowi Korwinowi bardzo zależało na 

odbudowaniu spustoszonego miasta. Na 

budowę nowego kościoła co roku wpłacał 

15 zł. 

Ogólnie – król Maciej Korwin najbar-

dziej przyczynił się do wybudowania mu-

rów miejskich Sabinova. Miasto znał bar-

dzo dobrze, przebywał w nim kilkukrotnie 

w latach 1462 (wydał akt w którym nadaje 

kapitanowi górnych Węgier Błażejowi Ma-

gyarowi majątki w województwie trenczyń-

skim za zasługi w walce przeciw Turkom 

i Braciom Czeskim), w roku 1467 i 1471, 

kiedy Węgry najechał polski król Kazimierz 

Jagiellończyk. 

Z roku 1474 pochodzi notatka w kroni-

ce miasta o wybudowaniu nowej palisady 

i fosy w celu obrony i zwiększenia bezpie-

czeństwa miasta: ...“po wielkiej zgubie i nie-
szczęściu zapoczyna odbudowanie naszego 
miasta. Roku 1461 po szóstej niedzieli po na-
wiedzeniu miłościwej panny Marii nasze mia-
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V roku 1461 vypálili 
bratríci do tla 
Sabinov. Drevená 
ohrada okolo 
Sabinova nebola pre 
skúsených bojovníkov 
žiadnou vážnou 
prekážkou.

W 1461 bracia czescy 
spalili Sabinov na 
popiół. Drawniany 
ostrokół wokół 
miasta nie stanowił 
żadnej przeszkody 
dla doświadczonych 
żołnierzy.

MATEJ KORVÍN POMÁHA SABINOVU 

BUDOVAŤ KAMENNÉ MESTSKÉ 

OPEVNENIE

V júli roku 1461, v dôsledku dobytia 

mesta Čechmi (bratríkmi) a zbojníkmi, 

Sabinov úplne vyhorel. Vtedy bolo zničené 

aj drevozemné a palisádové opevnenie mes-

ta a kostol. Vtedajšiemu panovníkovi Ma-

tejovi Korvínovo veľmi záležalo na obnove 

spustošeného mesta. Na výstavbu nového 

kostola ročne prispieval 15 zl. 

Celkovo mal kráľ Korvín hlavnú zásluhu 

pri vybudovaní nového mestského opev-

nenia v Sabinove. Mesto dobre poznal, bol 

tu prítomný v rokoch 1462 (vydáva listinu, 

v ktorej udeľuje kapitánovi horných čas-

tí Uhorska Blažejovi Magyarovi majetky 

v Trenčianskej župe za rozsiahle vojenské 

zásluhy v boji proti Turkom a bratríkom), 

v roku 1467 a v roku 1471, keď do Uhorska 

vtrhol poľský kráľ Kazimír Jagelovský. 

V roku 1474 sa spomína záznam v pa-

mätnej knihe mesta o výstavbe nového pa-

lisádového opevnenia a priekop za účelom 

obrany a bezpečnosti mesta: „... po veľkej 
zhube a nešťastí započína znovuvybudovanie 
nášho mesta. Roku 1461 po šiestom sviatku 
po navštívení milostivej Panny Márie naše 
mesto ľahlo úplne popolom od podpaľačstva 
Čechov a zbojníkov a nezostal zachránený 
ani jeden dom, ba ani zvony. Podobne roku 
Pána 1474 naše mesto bolo opevnené s ohra-
dou (drevenou) ako aj jarkom obkolesené.“

Vlastné murované hradby sa začali stavať 

niekedy pred rokom 1481, pretože v tomto 

roku kráľ Matej Korvín ako prejav vďaky za 

pomoc mesta Sabinov v boji s rebelujúcimi 

sto zupełnie legło popiołem od podpalactwa 
Czechów i zbójników i nie został uratowany 
ani jeden dom, ba, ani dzwony. Podobnie roku 
państkiego 1474 nasze miasto było umocnione 
zagrodą (drewnianą) jak i fosą otoczone.“ 

Kamienne mury zaczęto budować około 

roku 1481, ponieważ w tym roku król Ma-

ciej Korwin jako przejaw wdzięczności za 

pomoc Sabinova ze zbuntowaną szlachtą 

darował Sabinowu wszystkie daniny na czas 

czterech lat, a środki te miały zostać prze-

znaczone na dobudowanie murów, fos i in-

nych części umocnień. 

W kronice miasta w roku 1482 wymienio-

ne są prace nad zadaszeniem murów, które 

rozpoczęły się od górnej bramy i były kon-

tynuowane w kierunku południowym do 

pierwszej baszty a następnie do kolejnych. 

Ostatecznym impulsem przyspieszenia prac 

w tym roku był również wybuch epidemii 

cholery i potrzeba zamknięcia miasta, tak 

by nie szerzyla się wewnątrz. 

W ten sposób w końcu została zadaszona 

południowa część murów. O dalszych ete-

pach prac kronika milczy. Jeszcze w roku 

1485 Maciej Korwin oferuje miastu obni-

żenie podatków. Z jego rozkazu z zysku ko-

szyckiej trzydziestkowej stanicy ma być 

ofi arowane miastu dorocznie 100 fl orenów 

na dokończenie murów miejskich. 

W tym czasie miasto defi nitywnie zmknę-

ło się w obrębie swoich murów. W ostatnich 

latach rządów Macieja Korwina pozycja 

prawna i ekonomiczna Sabinowa wzmocni-

ła się na tyle, że pozostałe miasta wschod-

niej Słowacji na polecenie króla przyjęły go 

jako członka wspólnoty miast Pentapoli-
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šľachticmi odpustil Sabinovu všetky dane 

na dobu štyroch rokov a tieto prostried-

ky mali byť použité na dostavbu hradieb, 

priekop ako aj ostatných obranných častí 

opevnenia. 

V pamätnej knihe mesta z roku 1482 sa 

uvádzajú práce na zastrešení hradieb, ktoré 

začali od Hornej brány a pokračovali juž-

ným smerom k prvej bašte a následne k os-

tatným. Impulzom pre zrýchlenie výstavby 

v tomto roku bolo i vypuknutie cholery 

a snaha čím skôr uzavrieť mesto, aby sa ne-

šírila do vnútra mesta.

Takto bola nakoniec zastrešená celá juž-

ná časť hradieb. O ďalšom postupe prác sa 

v kronike nepíše. Ešte v roku 1485 Matej 

Korvín poskytuje mestu fi nančnú výhodu. 

Nariaďuje, že zo zisku košickej tridsiatko-

vej stanice sa má počas štyroch rokov kaž-

doročne poskytnúť mestu 100 fl orénov na 

dokončenie mestských hradieb.

V tomto období sa mesto defi nitívne uza-

tvorilo v rámci svojich murovaných hradieb 

do ucelenej pôdorysnej podoby. V posled-

ných rokoch vlády Mateja Korvína sa hos-

podárske a právne postavenie Sabinova 

upevnilo natoľko, že ostatné východoslo-

venské kráľovské mestá ho aj na príhovor 

kráľa prĳ ali za člena spoločenstva miest 

Pentapolitany. Na základe veduty M. Pau-

lyho z roku 1816 a katastrálnej mapy z roku 

1869 môžeme predpokladať, že ďalšie veže 

na severnej línii boli doplňované aj v prie-

behu 17. storočia. V roku 1687 sa už hovorí 

len o oprave veží.

» Najmodernejšou 
zbraňou obrancov 

Sabinova v čase 
vybudovania 

murovaných hradieb 
bola hákovnica. 

Streľba z hákovnice 
kalibru 20 až 30 mm 
bola veľmi nepresná 

a v bitke slúžila 
skôr k vyvolaniu 

zmätku. Guľky mohli 
nepriateľa usmrtiť 
len na vzdialenosť 

desiatok metrov. 
Pod ústím hlavne 
mala hák, ktorým 

sa zakliesnila 
o okraj voza, štítu 

alebo hradby. Slúžil 
k utlmeniu spätného 

rázu pri výstrele. 
Hákovnicu vyvinuli 

v Čechách husiti 
a odtiaľ sa rozšírila 

v 2. polovici 
15. storočia do 

okolitých krajín.

tany. Na postawie weduty M. Pauly z 1816 

r oraz mapy z 1869 r. możemy zakładać, że 

kolejne wieże na linii północnej były dobu-

dowywane także w ciągu XVII w. W roku 

1687 wspomina się już tylko remonty wież. 

DOWODY O MOMENCIE 

POCZĄTKOWYM BUDOWY MURÓW 

ORAZ O KONTYNUACJI PRAC ORAZ

O tym, że umocnienia zostały zbudowa-

ne we wspominanym okresie świad-

czy kształt strzelnic, przeznaczonych już 

do użycia ręcznej broni palnej – hakownic. 

Hakownice były zahaczane o wcięcia w pa-

rapatech, które się zachowały. Ten typ broni 

i strzelnic zaczął wchodzić w użycie na na-

szych ziemiach w okresie wojen husyckich 

i trwał aż do końca średniowiecza. Kolej-

nym dowodem jest stosunkowo duża ilość 

otworów strzelniczych rozmieszczonych 

w ramach pięter obronnych jak i charak-

ter przedpiersia kurtyn, które rozdzielają 

szczerbinowe otwory strzelnicze. 

Potwierdzniem faktu, że budowę roz-

poczęto nie tuż po roku 1405, ale dopiero 

końcem lat siedemdziesiątych XV w jest 

także badanie dendrologiczne zachowane-

go drewna, które pochodziło z wieży i muru 

obronnego, który był wykonany w ramach 

projektu „Aufbau der Dendrochronologie 

in der Slowakei“ (Heußner – Barta 2005) 

oraz projektu „Analiza architektoniczno – 

historyczna i projekt restauracji NKP Sabi-

nov – mury miejskie“ (Bóna et alii 2005). 

Analiza została potwierdzona przez zapisy 

w średniowiecznej kronice miejskiej o tym, 

że budowa zaczęła się na odcinku na północ 
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DÔKAZY O ČASE ZAČATÍ VÝSTAVBY 

HRADIEB A ĎALŠEJ VÝSTAVBE

O tom, že z časového hľadiska bolo opev-

nenie postavené v horeuvedenom ob-

dobí svedčí charakter strieľní, určených už 

pre ručné palné zbrane - hákovnice. Tie boli 

zapažované o zachované parapetné zarážky. 

Tento typ zbraní a strieľní sa u nás začal po-

užívať v období husitských vojen a pretrval 

až do záveru stredoveku. Ďalším dôkazom 

je pomerne vysoký počet strieľní rozlože-

ných v rámci obranných podlaží a tiež cha-

rakter predprsne kurtín, ktoré sú členené 

štrbinovými strieľňami.

Potvrdením toho, že s výstavbou kamen-

ných hradieb sa začalo nie tesne po roku 

1405, ale až koncom 70. rokov 15. storočia 

je aj dendrologický výskum zachovaného 

dreva z veží a hradobného múru, ktorý 

bol vykonaný v rámci projektu „Aufbau 

der Dendrochronologie in der Slowakei“ 

(Heußner – Barta 2005) a projektu „Ar-

chitektonicko-historický výskum a návrh 

na obnovu NKP Sabinov – mestské opev-

nenie“ (Bóna et alii 2005). Výskum tiež 

potvrdil záznam v stredovekej kronike 

mesta, že výstavba začala úsekom severne 

od Hornej brány. Dôkazom bola najstaršia 

nájdená guľatina dubového lešenia vyťatá 

v rozmedzí rokov 1458 – 1476. Druhý naj-

starší trám datovaný z roku 1473 sa našiel 

v juhovýchodnej veži opevnenia, preto sa 

predpokladá, že v 70. rokoch pokračovala 

výstavba v tejto časti. 

Podľa získaných dát z dochovaných dubo-

vých pozostatkov výstavba prebiehala najmä 

v 80. rokoch 15. storočia a pokračovala aj 

Najnowocześniejszą 
bronią obrońców 
Sabinowa w czasie 
budowania murów 
była hakownica. 
Strzał z hakownicy 
o kalibrze 20-30 mm 
był bardzo 
niecelny a w bitwie 
służył głównie 
do wywołania 
zamętu. Kule mogły 
uśmiercić wroga 
tylko na odległość 
kilkudziesięciu 
metrów. Pod ujściem 
lufy miała hak, 
którym zaczepiło się 
ją o bocznicę wozu, 
tarczę, czy załomek 
muru. Służył on do 
tłumienia odrzutu 
podczas wystrzału. 
hakownicę wynaleźli 
w Czechach husyci 
i stąd jej użycie 
rozszerzyło się w 
drugiej połowie XV w. 
do innych krajów.

od Górnej Bramy. Dowodem był najstarszy 

odnaleziony pień pochodzący z rusztowa-

nia wycięty w latach 1458 – 1476. Druga 

najstarsza belka jest datowana na rok 1473, 

została znaleziona w południowo – wschod-

niej wieży, dlatego też zakłada się, że w la-

tach siedemdziesiątych budowa była konty-

nuowana w tej części. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z dębo-

wych belek budowa przebiegała głównie 

w latach osiemdziesiątych XV w. i były kon-

tynuowana także

W latach dziewięćdziesiątych. Dowo-

dem na to jest drzewo ścięte w latach 1492 

– 1512, które było wykorzystane w wieży, 

w której dziś znajduje się muzeum miejskie. 

System fortyfi kacyjny Sabinova, pomimo 

częstych napraw i konserwacji już w XVII – 

XVIII w. nie miał większego znaczenia woj-

skowego i dawał mieszkańcom ochronę tyl-

ko przed mniejszymi jednostkami szlachty, 

zbójnikami czy niezadowolonymi poddany-
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v 90. rokoch. Dôkazom je drevo zoťaté v roz-

medzí rokov 1492 – 1512, ktoré bolo použité 

vo veži, kde je dnes mestské múzeum. 

Fortifi kačný systém Sabinova, napriek 

častým opravám a starostlivej údržbe, už 

v 17. – 18. storočí nemal väčší vojenský vý-

znam a poskytoval mešťanom ochranu len 

pred menšími vojenskými jednotkami šľach-

ty, zbojníkmi, či nespokojnými poddanými. 

Stredoveká mestská kniha uvádza i ďalší 

význam hradieb, ochranu pred povodňami: 

„Dňa 4. septembra 1568 za sudcovania 
Mateja Lanio bola náhla povodeň z dažďov 
minulého dňa, neslýchane väčšia ako pred 40 
alebo viac rokmi a nikdy nevídaná. Vtrhla do 
horného vonkajšieho mesta, olizovala hradby 
mesta Sabinova, záhrady a stodoly od pána 
Gášpara až po Gregora Krausza... 

...Dňa 23. augusta 1621 asi o polnoci na-
stala tu taká povodeň, a takou prudkosťou 
vrazila do horného vonkajšieho mesta, že sa 
brána mesta sama včas otvorila a umožnila 
takto vchod pre obyvateľov vonkajšieho mes-
ta. Mnohých pohltila so zvieratmi a inými 
drobnými predmetmi“.

Napriek tomu bolo mestské opevnenie 

v 18. storočí ešte kompaktne zachované. 

Menej starostlivosti mesto venovalo valom 

a priekopám, ktoré boli už v prvej polovi-

ci 18. storočia značne poškodené. V prvej 

polovici 19. storočia už fortifi kácie neboli 

udržiavané, priekopy sa menili na záhrady 

a hradby postupne chátrali. Veže, ktoré boli 

vo vlastníctve mesta, sa prenajímali obyva-

teľom na hospodárske a obytné účely.

O tom, že mestské 
hradby mali 

poskytovať ochranu 
aj pred rôznymi 

zbojníckymi 
skupinami, svedčí 
známy list vodcu 

zbojníckej družiny 
Fedora Hlavatého, 

ktorý sa vyhrážal 
v roku 1493 

Bardejovu vypálením. 
To už bol Bardejov 

desaťročia opevnený, 
ale Sabinov akurát 
dostaval kamenné 

mestské opevnenie.

O tym, że 
mury miejskie 
miały chronić 

przed szajkami 
rzezimieszków 

świadczy znany 
list przywódcy 

takiej szajki Fedora 
Hlavatego, 

w którym groził 
w 1493 r. Bardejowu 
podpaleniem. W tym 
czasie Bardejów był 
już od dziesięcioleci 

otoczony murami, 
ale Sabinov dopiero 

zaczyna budować 
swoje umocnienia.

mi. Średniowieczna kronika miasta wspo-

mina także o innej roli murów – ochronie 

przed powodziami: 

„Dnia 4. września 1568 za sędziego Mate-
ja Lanio była nagła powódź z deszczy z po-
przedniego dnia, niesłychanie większa niż 
jako przed czterdziestu albo i więcej laty i ni-
gdy niewidziana. Wtargnęła do górnego mia-
sta zewnętrznego, oblizywała mury miasta 
Sabinova, ogrody i stodoły od pana Gášpara 
aż po Gregora Krausza... 

...Dnia 23. sierpnia 1621 około północy 
nastała tu taka powódź i takim impetem ude-
rzyła w górne miasto zewnętrzne, że brama 
miejska sama się wczas otwarła i tak otworzy-
ła przejście dla mieszkańców zewnętrznego 
miasta. Wielu pogrążyła wraz ze zwierzętami 
i innymi drobnymi przedmioty“. 

Pomimo to mury miejskie jeszcze w XVII 

w. były dobrze zachowane. Mniej uwagi 

miasto poświęcało wałom i fosom, które już 

w pierwszej połowie XVIII w. były w dużym 

stopniu uszkodzone. W pierwszej połowie 

XIX w. fortyfi kacje już przestały być restau-

rowane, fosy zmieniły się w ogrody a mury 

stopniowo niszczały. Wieże, które były ma-

jątkiem miasta były wynajmowane miesz-

kańcom na cele handlowe i mieszkaniowe. 
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« Katastrálna mapa 
Sabinova z roku 
1869. Ja na nej vidieť 
i hradobnú líniu 
s vežami a tiež 
Mlynský potok 
a potôčik, ktorý 
pretekal námestím.

« Mapa katastralna 
Sabinova z 1869 
r. Widać na niej 
zarówno linię 
obwarowań 
z wieżami, jak i potok 
Młyński wraz 
z  potoczkiem, który 
płynął przez rynek.
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P
ôvodne sa v Sabinove stavali drevené 

zrubové domy gotického pôdorysu, 

ktoré však takmer všetky vyhoreli 

v roku 1461. Nahradili ich domy z kameňa 

v neskorogotickom, ale predovšetkým re-

nesančnom slohu. Tie sa časom upravovali, 

ale len ich fasáda, či už v barokovom alebo 

klacisistickom štýle. Prvá zmienka o ka-

mennom dome je z roku 1477. Kamenné 

domy stáli sprvu na námestí v okolí kostola, 

na tzv Ringu. V roku 1593 bolo v meste 300 

domov, z ktorých 156 bolo za vnútornými 

hradbami mesta, zvyšné na predmestiach. 

Žilo v nich okolo 1400 obyvateľov, z toho 

vo vnútornom meste 742 a za hradbami 658 

obyvateľov. Košice mali vtedy okolo 5000 

a Prešov 4200 obyvateľov v roku 1617.

Sabinov bol v stredoveku málo urbanisticky 

členený. Bol charakteristický pretiahnutým 

tvarom v severo-južnom smere s malým poč-

tom ulíc, štvrtí a predmestí. Jadro vnútorné-

ho mesta za hradbami bolo rozdelené na štyri 

štvrte. Vo vnútri hradieb na západnej strane 

sa nachádzala ulica Platea, na východnej stra-

ne zadné parcely susedili priamo s hradbami. 

Pred vstupnými bránami od Prešova a Lipian 

sa rozkladali väčšie predmestia, huštáky. Ďal-

šia zástavba bola na úpätí vrchov.

Na námestí stál jednoloďový gotický Kos-

tol sv. Jána Krstiteľa, no zostalo z neho len 

torzo po požiari v roku 1461. Mimoriadne 

nákladná oprava bola dokončená až v roku 

1523. V jeho tesnej blízkosti bola v roku 

1398 postavená kaplnka Panny Márie. 

STREDOVEKÝ SABINOV

19. apríla 1412 sa 
zišli v Košiciach 

zástupcovia 
slobodných 

kráľovských miest 
východoslovenskej 

provincie a vytvorili 
združenie, ktoré 

nazvali podľa ich 
počtu Pentapolitana, 

aby presadzovali 
svoje záujmy v rámci 

Uhorska. 
Na príhovor kráľa sa 
k spolku pridružil od 

80. rokov 15. storočia 
aj Sabinov.

V roku 1549 sa mestá 
prihlásili 

v dokumente Confessio 
Pentapolitana 

k protestantizmu.

P
oczątkowo w Sabinowie budowano 

drewniane domy zrębowe na planie 

gotyckim, które jednk niemal wszyst-

kie spaliły się w 1461 r. Zastąpiły je domy 

z kamienia w późnogotyckim, ale głównie 

renesansowym stylu. Te były z czasem prze-

budowywane, ale przebudowa dotyczyła 

głównie fasad – czy to w barokowym czy 

klasycystycznym stylu. Pierwsza wzmianka 

o kamiennym domu jest z 1477 r. Kamienne 

domy stały początkowo w pobliżu kościoła, 

na tzw. Ringu. W 1593 r. było w mieście 300 

domów, z których 156 było poza wewnętrz-

nymi murami miasta, pozostałe na przedmie-

ściach. Żyło w nich około 1400 mieszkańców, 

z tego w wewnętrznym miieście 742 a za mu-

rami 658. Koszyce miały wówczas około 5000 

a Preszów z roku 1617 – 4200 mieszkańców. 

Sabinov w średniowieczu nie był zróżnico-

wany pod kątem urbanistycznym. Charakte-

ryzował go wydłużony kształt na osi północ 

– południe z niewielką ilością ulic, dzielnic 

i przedmieści. Centrum wewnętrznego miasta 

w obrębie murów było podzielone na cztery 

dzielnice. Wewnątrz murów od strony zachod-

niej znajdowała się ulica Platea, na wschodniej 

ścianie, tylne parcele sąsiadowały bezpośrenio 

z murami. Przed bramami od Preszowa i Lipian 

rozprześcierały się większe przedmieścia. Dalej 

zabudowa powstawała na zboczach wzgórz. 

Na rynku stał jednonawowy gotycki kościół 

pod wezwaniem Jana Chrzciciela, ale po pożarze 

w roku 1461 zostały z niego zaledwie mury ob-

wodowe. Nadzwyczaj kosztowna odbudowa zo-

ŚREDNIOWIECZNY 

SABINOV
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V 40-tych rokoch 16. storočia sa sabinov-

skí mešťania prihlásili k učeniu M. Luthera 

a začali sa oddeľovať od katolíckej cirkvi. 

Nemeckí mešťania užívali farský kostol, slo-

venský zbor kostol Panny Márie.

Mesto postavilo v roku 1519 kamennú 

školu. Pravdepodobne na jej mieste ne-

skôr vznikla evanjelická škola s označením 

„gymnasium academicum“. V rokoch 1673 

– 1682 postupne zanikla a získala ju kato-

lícka cirkev. Novú drevenú školu si evanje-

lici postavili za hradbami vedľa dreveného 

nemeckého kostola. Na mieste niekdajšieho 

gymnázia dnes stojí budova piaristického 

kláštora.

Na voľnom priestranstve na námestí stá-

la kedysi aj radnica. Tá získala neskôr nové 

priestory medzi domami na námestí. V mes-

te boli i kúpele postavené v roku 1481.

NAJVÄČŠÍ ROZKVET MESTA

Sabinov zaznamenal svoj najväčší rozkvet 

v 15. a 16. storočí a z tohto obdobia sa 

zachovalo najviac pamiatok. Neohrozilo ho 

ani krátke obdobie medzi rokmi 1506 až 

1518, keď ho kráľ Vladislav II. Jagelovský 

zálohoval šľachticom z Perína.

Najprosperujúcejšie obdobie svojich dejín 

prežíva Sabinov najmä po moháčskej bitke 

(1526). Bohatstvo je možné vidieť na ras-

te jeho majetku. Mesto odkupuje polovicu 

dedín Jakubovany, Drienicu a celú dedinu 

Orkucany. Na konci 16. storočia už vlastnilo 

okrem vyššie uvedených obcí aj Ražňany, Ša-

rišské Michaľany, Jakovany, Rožkovany, Jur, 

Čipkeš, Pustakapolnu, ale aj vinice v obci 

Hejce a Ruszka v maďarskej časti Abova.

19. kwietnia 1412 r. 
w Koszycach spotkali 
się przedstawiciele 
wolnych miast 
królewskich prowincji 
wschodniosłowackiej 
i stworzyli 
stowarzyszenie, które 
nazwali zgodnie 
z liczbą tych miast 
Pentapolitaną. 
Celem stowarzyszenia 
była obrona interesów 
zrzeszonych miast 
w ramach Węgier. 
Za wstawiennictwem 
króla do stowarzyszenia 
w latach 
osiemdziesiątych XV w. 
dołączył Sabinov. 
W 1549 
w dokumencie 
Confessio miasta 
Pentapolitany 
opowiedziały się za 
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stała dokończona dopiero w roku 1523. W jego 

bezpośredniej bliskości w roku 1398 została 

zbudowana kapliczka Marii Panny. W latach 

czterdziestych XVI w. sabinowscy mieszcza-

nie zaczęli skłaniać się ku nauczaniu M. Lutra 

i odchodzić z kościoła katolickiego. Niemieccy 

mieszczanie korzystali z kościoła parafi alnego, 

słowackiego zboru kościoła Panny Marii. 

Miasto zbudowało w 1519 r. kamienny bu-

dynek szkoły. Prawdopodobnie w tym miejscu 

powstała później ewangelicka szkoła o nazwie 

„gymnasium academicum“. W latach 1673 – 

1682 stopniowo zanikała a zyskiwał ją kościół 

katolicki. Nową, drewnianą szkołę ewangelicy 

zbudowali za murami obok drewnianego zbo-

ru ewangelickiego. W miejscu niegdysiejsze-

go gimnazjum dziś stoi budynek klasztoru oo. 

Pĳ arów. Na otwartej przestrzeni rynku stał 

dawniej ratusz. Później pozyskał lokum mię-

dzy domami na rynku. W mieście były także 

łaźnie wybudowane w 1481 r. 

NAJWIĘKSZY ROZKWIT MIASTA

Okres największego rozkwitu Sabinova 

przypada na wieki XV i XVI, z tego 

okresu zachowało się także najwięcej za-

bytków. Nie zagroził mu nawet krótki okres 

kiedy król Władysław Jagiełło oddał go 

szlachcie z Perina w zastaw. 

Okres największej prosperity miasto prze-

żywa w czasie po bitwie pod Mohaczem 

(1526). Bogactwo można dostrzec we wzro-

ście jego majątku. Miasto odkupuje połowę 

wsi Jakubovany, Drienicę i całą wieś Orku-

cany. Na końcu XVI w. były jego majątkiem 

oprócz wspomnianych wsi, również wsie 

Ražňany, Šarišské Michaľany, Jakovany, 
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Na počiatku novoveku už bol Sabinov 

pevnou súčasťou pätice východosloven-

ských slobodných kráľovských miest – Pen-

tapolitany.

Za vernosť Sabinova v boji proti Jánovi 

Zápoľskému mu bolo v roku 1533 udelené 

právo používať na pečatenie listín a listov na-

miesto vosku zelenej farby vosk červený, aký 

používali i iné slobodné kráľovské mestá. 

Od počiatku 16. storočia sa v Sabinove za-

čali konať okrem trhov aj výročné jarmoky. 

Sabinovskí obchodníci ťažili najmä z diaľ-

kovej cesty zo Sárospataku do Poľska. Pro-

fi tovali aj z vývozu najžiadanejšej komodity 

– vína. Ako člen Pentapolitany mohli ťažiť 

aj z výsad udelených poľskými panovníkmi.

Najrozšírenejším podnikaním Sabinovča-

nov v stredoveku bolo remeslo. Dôkazom 

sú časté mená podľa zamestnania. V po-

lovici 16. storočia je tu doložených až 34 

remeselníckych odvetví. Najvýnosnejším 

bol však obchod s vínom, ktoré sa masovo 

pilo, pretože voda bola považovaná za častý 

zdroj zdravotných problémov. Pilo sa v po-

rovnaní s dneškom v nepredstaviteľných 

množstvách, veď dospelý človek vypil 2 až 

Celý stredovek až do 
polovice 20. storočia 

pretekal námestím 
potok, nazývaný aj 
„fajer jarek“, ktorý 
dodnes pripomína 

potôčik v parku.

1940
Rožkovany, Jur, Čipkeš, Pustakapolnu, ale 

także winnice w miejscowości Hejce i Rusz-

ka w węgierskiej części Abova.

Na początku nowożytności Sabinov był 

już integralną częścią piątki wschodniosło-

wackich wolnych królewskich miast – Pen-

tapolitany. W nagrodę za wierność Sabinova 

w walce przeciwko Janowi Zapolyi w 1533 r. 

Zostało mu nadane prawo do pieczętowania 

aktów i listów woskiem czerwonego koloru, 

a nie zielonego, tak jak było to w przypadku 

innych wolnych królewskich miast. 

Od początku XVI w. w Sabinovie zaczęły 

się odbywać także doroczne jarmarki. Sa-

binowscy przedsiębiorcy czerpali korzyści 

przede wszyszkim z trasy handlowej prowa-

dzącej z Sarospatak do Polski. Oczywiście 

zyski przynosił także eksport najbardziej 

popularnego towaru – wina. Jako członek 

Pentapolitany mogli tak profi tować z przy-

wilejów nadanych przez polskich władców. 

Najbardziej popularnym sposobem na życie 

w średniowieczu było rzemiosło. Dowodem 

na to są nazwiska powstałe od nazwy zawodu. 

W połowie XVI w. mamy tutaj udokumen-

towane aż 34 rzemiosła. Najbardziej docho-

dowy był jednak handel winem, które było 

popularnym napojem ze względu na to, że 

woda była uważanana za źródło problemów 

zdrowotnych. Pito je w porównaniu z dniem 

dzisiejszym w niewyobrażalnych ilościach, 

dorosły człowiek wypił od 2 do czterech litrów 

dziennie, między innymi by ugasić pragnienie 

po konserwowanych solą potrawach. 

Średniowieczny Sabinov nie tylko był samo-

wystarczalny pod względem zasobów spożyw-

czych, ale osiągał znaczny dochód z uprawy 
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4 litre vína denne, a to aj preto, aby uhasil 

smäd po konzumácii soľou konzervovaných 

potravín.

Stredoveký Sabinov bol nielenže potra-

vinovo sebestačný, ale mal značné príjmy 

z pestovania poľnohospodárskych plodín 

a ich spracovania. Z vlastných viníc v Abo-

ve malo ročne 50 sudov, z ktorých značnú 

časť samo spotrebovalo. Z obilnín pestova-

lo najmä pšenicu, žito, ovos a pohánku. Vo 

veľkom kupovalo jačmeň na varenie piva. 

Pestovalo aj ľan a konope a až od polovice 

19. storočia aj zemiaky. Veľmi rozšírený bol 

chov oviec v okolitých obciach, ktoré vlast-

nili, predovšetkým v Drienici. Za hradba-

mi mesta Sabinovčania často zakladali aj 

záhrady. V čase mieru mesto prenajímalo 

rozsiahle hradobné priekopy, kde vznikali 

ovocné sady. Známe bolo najmä pestova-

nie sliviek, čerešní, jabĺk a tiež vzácneho 

šafránu.

Mesto malo pri svojom zrode veľké šťastie, 

že ho akoby zázrakom obišiel (a tiež väčšiu 

časť východného Slovenska) dovtedy najni-

čivejší mor v dejinách Európy v polovici 14. 

storočia. 

MESTSKÉ OBYVATEĽSTVO

Hlavnou charakteristikou stredovekého 

mesta bolo oslobodenie spod jarma 

feudálnej závislosti, resp. v nadobudnutí 

osobnej slobody, lebo aj slobodné kráľovské 

mestá a ich plnoprávni občania boli v pod-

danskom vzťahu voči panovníkovi. 

Mestské výsady, ktoré získal Sabinov však 

neznamenali, že všetci mešťania či obyvate-

lia mesta si boli navzájom rovní, lebo v zása-

Pečatidlo stolárskeho 
cechu z roku 
1616 s menami 
cechmajstrov. 

Pieczęć cechu 
stolarskiego z 1616 r. 
z imionami mistrzów 
cechu.

artykułów rolnych i ich przetwórstwa. Z wła-

snych winnic w Abovie miasto otrzymywało 50 

beczek wina rocznie, z których znaczną część 

zużytkowało samo. Ze zbóż uprawiano przede 

wszystkim pszenicę, żyto, owies oraz kasze. 

W wielkich ilościach kupowano jęczmień do 

produkcji piwa. Uprawiano len i konopie, na-

tomiast ziemniaki dopiero od połowy XIX w. 

Bardzo popularna byla hodowla owiec w oko-

licznych wsiach, należących do miasta, przede 

wszystkim w Drienicy. Za murami miasta 

mieszkańcy Sabinova zakładali ogrody. W cza-

sach pokoju miasto wynajmowało rozległe tere-

ny zalewane przez fosy, gdzie powstawały sady 

owocowe. Znana była uprawa śliwek, czereśni, 

jabłek a także cennego szafranu. Miasto w cza-

sie swojego powstawania miało ogromne szczę-

ście, że prawie cudem zostało ominięte (podob-

nie jak przeważną część wschodniej Słowacji) 

przez najbardziej śmiercionośną epidemię cho-

lery w dziejach Europy w połowie XIV w. 

MIESZKAŃCY MIASTA

Główną cechą miasta średniowiecznego 

było uwolnienie się spod jarzma zależ-

ności feudalnej, tudzież w nabyciu wolno-

ści osobistej, ponieważ nawet wolne miasta 

królewskie wraz ze swoimi pełnoprawnymi 

obywatelami pozostawały w stosunku pod-

dańczym do panującego. 

Przywileje miejskie, które zostały nadane 

Sabinovu nie oznaczały jednak, że wszyscy 

mieszczanie czy obywatele miasta są sobie 

równi, bo w zasadzie dzielili się na pełno-

prawnych mieszczan, oraz innych miesz-

kańców o znacznie ograniczonych prawach. 

Struktura społeczna Sabinowa w porówna-

Przez całe 
średniowiecze aż 
do połowy XX w. 
przepływał przez 
rynek potok 
nazywany „fajer 
jarek“, o którym 
do dziś przypomina 
potoczek w parku.
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de sa delili na plnoprávnych mešťanov a na 

ostatných obyvateľov so značne obmedze-

nejšími právami. 

Sociálna štruktúra Sabinova oproti veľ-

kým mestám bola jednoduchá. Tvorili ju 

dve základné spoločenské vrstvy: plnopráv-

ni mešťania a želiari, resp. chudoba.

Prvú skupinu tvorili najmä obchodníci, 

remeselníci, vlastníci menších vinohradov 

a príslušníci inteligencie, čiže úradníci, uči-

telia, kňazi a podobne. Na rozdiel napr. od 

Levoče, Košíc a Prešova tu však nevznikla 

úzka elitná vrstva zámožných veľkoobchod-

níkov. Plnoprávni občania zvyčajne tvorili 

1/3 celkového počtu obyvateľov mesta.

Zvyšnú časť tvorili obyvatelia bez mest-

ských privilégií – želiari. Tvorili ju najmä 

poľnohospodári pracujúci na mestských 

majeroch na predmestiach mesta a v oko-

litých obciach, sezónni poľnohospodárski 

robotníci, nádenníci, námezdne pracujúci 

remeselníci, tovariši, učni, stavební robot-

níci, kramári a mestskí služobníci. Väčšina 

z nich bývala na predmestiach vo vlastných 

chalupách alebo v podnájme. K mestskej 

chudobe patrili aj sluhovia a slúžky, mnohí 

tovariši a učni, kočiši, povozníci, teda všet-

ci tí, ktorí nemali vlastnú domácnosť a za 

ktorých platil daň zamestnávateľ. V meste 

žili aj mnohí tuláci, žobráci, zlodeji, pro-

fesionálni hráči a kaukliari, prostitútky, 

chudobní v špitáloch a rôzne iné deklaso-

vané živly. Ich rady rozširovali zbedačení 

mešťania alebo prisťahovalci z vidieka. Pre 

nich totiž bolo mesto miestom oveľa väč-

šej slobody, než tomu bolo pod panstvom 

svojvoľnej šľachty. Navyše hradby im po-

Stredovekí mešťania.

Średniowieczni 
mieszczanie.

niu z dużymi miastami była prosta. Tworzy-

ły ją dwie podstawowe warstwy społeczne: 

pełnoprawni mieszczanie i biedota. 

Pierwszą grupę tworzyli przede wszyst-

kim handlarze, rzemieślnicy, właściciele 

mniejszych winnic i członkowie inteligen-

cji czyli urzędnicy, nauczyciel, księża itp. 

W odróżnieniu np. od Lewoczy, Koszyc czy 

Preszowa nie powstała tutaj jednak warstwa 

patriarchatu z zamożnych przedsiębiorców. 

Pełnoprawni obywatele tworzyli zazwyczaj 

1/3 z ogólnej liczby mieszkańców miasta. 

Pozostałą część tworzyli mieszkańcy pozba-

wieni przywilejów miejskich – biedota. W jej 

skład wchodzili przede wszystkim rolnicy pra-

cujący w majątkach miejskich na przedmie-

ściach miasta oraz w okolicznych wsiach, sezo-

nowi pomocnicy w gospodarstwie, parobkowie, 

towarzysze i uczniowie w rzemieślnictwie, ro-

botnicy budowlani, kramarze i słudzy miejscy. 

Większość z nich mieszkała na przedmieściach 

we własnych albo wynajętych domach. Między 

biedotę miejską należy wliczyć także służących 

i służące, wielu towarzyszy i uczniów, woźnice, 

przewoźnicy, czyli wszyscy ci, którzy nie mieli 

własnego gospodarstwa i za którycvch podatek 

odprowadzał pracodawca. W mieście żyło także 

wielu włóczęgów, żebraków, złodziei, profesjo-

nalnych hazardzistów i kuglarzy, prostytutek, 

biednych w przytułkach i wielu im podobnych 

znajdujących się poza nawiasem społeczeństwa. 

Ich zastępy poszerzali zubożeni mieszczanie lub 

przybysze z prowincji. Dla nich miasto było bo-

wiem przybytkiem o wiele większej wolności, 

niż była ich udziałem pod panowaniem szlach-

ty. Ponadto mury dawały im ochronę przed 

wojskami czy zbójnikami. 
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skytovali ochranu pred vojenskými jednot-

kami, či zbojníkmi. 

Magistrát bol tiež zamestnávateľom. Buď 

na stálo alebo podľa potreby. Zamestná-

valo napríklad sluhu na radnici, nočných 

strážnikov, trubača, kočišov, vinohradníkov 

a dokonca bežcov - kuriérov, napr. na rýchle 

doručovanie pošty do miest Pentapolitany.

Ak si chudobný človek nevedel zarobiť na 

živobytie, či už kvôli chorobe, starobe alebo 

z iných príčin, bol umiestňovaný v hospitály 

(útulku) za mestskými hradbami. 

Poddaných, ktorí sa vysťahovali bez po-

volenia od svojho pána do miest, mesto od 

15. storočia nemohlo vydať. Po roku a dni 

získal „utečenec“ domovské právo, nie meš-

tianske. 

V meste žilo aj niekoľko príslušníkov šľach-

ty. Mestská rada sa im však všemožne bránila, 

pretože šľachtici neplatili daň a len využívali 

svoje privilégia nehľadiac na záujmy mesta. 

Medzi mešťanmi a okolitými šľachticmi do-

chádzalo často k ozbrojeným potýčkam.

Mesto starostlivo vyberalo, kto z príšelcov 

získa meštianske právo. Uchádzač musel 

predložiť písomné svedectvo o počestnom 

pôvode z miesta, odkiaľ pochádzal. Musel 

tiež preukázať, že v meste vlastní nehnuteľ-

nosť alebo pozemok, resp. ich získa sobá-

šom s miestnou meštianskou dcérou, či vdo-

vou. Spravidla až dvaja mešťania sa museli 

zaručiť, že dotyčný splní túto požiadavku do 

roka a do dňa. Novoprĳ atý mešťan potom 

skladal slávnostnú prísahu pred richtárom 

a mestskou radou. Meštianske právo sa ne-

získavalo automaticky, ani dedením, museli 

oň žiadať i deti mešťanov.

Mestský strážca.

Strażnik miejski.

Magistrat również był pracodawcą. Czy już 

na stałe, albo zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Zatrudniał na przykład służbę w ratuszu, 

strażników nocnych, trębacza, woźniców, 

rolników do uprawy winorośli, a nawet bie-

gaczy – kurierów, np. do szybkiego doręcza-

nia poczty między miastami Pentapolitany. 

Jeżeli ubogi człowiek nie był w stanie zapra-

cować na życie, czy to ze względu na chorobę, 

wiek albo z innej przyczyny był umieszczany 

w szpitalu, przytułku za murami miejskimi. 

Poddanych, którzy bez zezwolenia swoje-

go pana przeprowadzili się do miasta, mia-

sto od XV w. nie mogło wydać. Po upłynięciu 

roku i kilku dni taki „uciekinier“ uzyskiwał 

prawo domowe, ale nie mieszczańskie. 

W mieście żyło również kilku przedstawi-

cieli szlachty. Rada miejska starała się temu 

zapobiegać za wszelką cenę, ponieważ szlach-

ta nie płaciła podatków a z drugiej strony sta-

rała się wykorzystywać wszelkie swoje przy-

wileje bez względu na interes miasta. Między 

mieszczanami a okoliczną szlachtą często 

dochodziło do zbrojnych potyczek. Miasto 

uważnie wybierało, kto z nowych przybyszy 

uzyska prawa mieszczańskie. Ubiegający się 

musiał przedstawić świadectwo o uczciwym 

pochodzeniu z miejsca z którego pochodził. 

Musiał także udowodnić, że w mieście jest 

właścielem nieruchomości albo parceli, lub 

zyska je dzięki małżeństwu z mieszczańską 

córką lub wdową. Z reguły aż dwu miesz-

czan musiało poręczyć, że osoba ta spełni ten 

warunek „do roku i dnia“. Świeżo upieczo-

ny mieszczanin następnie składał uroczystą 

przysięgę przed burmistrzem i radą miasta. 

Praw mieszczańskich nie uzyskiwało się au-
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Prvá zmienka o sabinovskom richtárovi 

pochádza z roku 1314. Spolu s ním viedli 

mesto štyria až ôsmi prísažní, ktorí kon-

trolovali, aby sa z richtára nestál despota. 

Prvýkrát sa ako prísažný spomína v roku 

1347 Herman. Keď nastupovali prísažní 

do funkcie, skladali prísahu, že budú obha-

jovať mestské výsady, spravodlivosť a vieru 

v Krista. Porušenie sa trestalo stratou ma-

jetku, ba až smrťou na popravisku. Mesto 

platilo prísažným plnohodnotný plat, preto 

aj bohatí mešťania mali záujem o spravova-

nie mesta.

Popri prísažných existovala i rada starších 

(seniores) v počte cca 40 – 60 členov, o kto-

rej máme prvú zmienku v roku 1446. Mest-

ská rada bola volená každoročne na sviatok 

sv. Andreja apoštola 30. novembra.

Ďalším významným funkcionárom mest-

skej samosprávy bol tribún, ktorý viedol 

administratívnu a hospodársku agendu. 

Mestský kapitán bol veliteľom mestskej 

domobrany. Staral sa o vojenskú obranu 

mesta, o poriadok a bezpečnosť a v prípade 

požiaru plnil aj protipožiarne úlohy. 

Sabinovskí remeselníci rovnakého či prí-

buzného odvetvia sa združovali v cechoch. 

Už od vzniku mesta žili v Sabinove len 

Slováci a Nemci, no nepoznáme ich po-

merné zastúpenie. Je však predpoklad, že 

prevládali Nemci. Medzi oboma etnikami 

nie sú zaznamenané žiadne vážne spory, 

ako to bolo napríklad v Trnave, kde medzi 

nimi vznikol konfl ikt v súvislosti s voľbou 

mestského farára. Zasiahol doň až kráľ 

Matej Korvín (1458 – 1490), ktorý v roku 

1486 rozhodol, že každý, kto by rozneco-

Vandrovná knižka 
Wilhelma Struntzera. 

z roku 1832. 
V Sabinove získaval 

prax v mäsiarskom 
cechu.

tomatycznie, ani poprzez dziedziczenie, mu-

siały o niego poprosić także dzieci mieszczan. 

Pierwsza wzmianka o sabinowskim burmi-

strzu pochodzi z 1314 r. Wraz z nim zarządza-

ło miastem czterech do ośmiu rajców, których 

zadaniem było dopilnowanie, aby z burmistrza 

nie stał się despota. Po raz pierwszy jako rajca 

w roku 1347 zostaje wymieniony Herman. Kie-

dy rajcowie obejmowali swoją funkcję, składali 

przysięgę, że będą bronili przywilejów miasta, 

sprawiedliwość i wiarę w Chrystusa. Złamanie 

tej przysięgi było karane utratą majątku, a nawet 

śmiercią pod toporem kata. Miasto wypłacało 

rajcom obfi te wynagrodzenie, dlatego nawet bo-

gaci mieszczanie byli zainteresowani pełnieniem 

funkcji. Obok rajców istniała także rada star-

szych (seniorat) w liczbie około 40-60 członków, 

o której pierwsza wzmianka pochodzi z roku 

1446. Rada miejska była wybierana corocznie 

w dzień św. Andrzeja apostoła, 30. listopada. 

Innym ważnym przedstawicielem samorzą-

du miejskiego był landwójt, który prowadfził 

agendę gospodarczą i administracyjną. Kapi-

tan miejski był dowódcą straży miejskiej. Był 

odpowiedzialny za wojskową obronę miasta, 

za porządek i bezpieczeństwo a w przypadku 

pożaru pełnił także zadania strażackie. 

Sabinowscy rzemieślnicy łączyli się w ramach 

jednego, lub pokrewnych rzemiosł w cechy. 

Od samego powstania miasta żyli w nim tak 

Słowacy jak i Niemcy ale nie znamy proporcji 

ilościowych. Istnieje jednak duże prawdopo-

dobieństwo, że większość stanowili Niemcy. 

Nie mamy żadnych wzmianek o ewentual-

nych zatargach między przedstawicielami 

obydwu narodów, jak się to wydarzyło na 

przykład w Trnawie, gdzie konfl ikt rozgorzał 
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val národnostné spory, bude potrestaný 

smrťou. 

Pri poslovenčovaní miest v 15. storočí 

významnú úlohu zohrali husiti a ich po-

sádky, ďalej vojská žoldnierskeho kapitána 

Jána Jiskru z Brandýsa, ako aj pobyt bratrí-

kov (zväčša potulných žoldnierov) na Slo-

vensku. Ich vyčíňanie bolo príčinou úteku 

mnohých nemeckých mešťanov a následné-

ho zvýšeného prílivu Slovákov z vidieka do 

miest.

Život v stredoveku nebola len práca, ale 

aj slávnosti, zábavy a hry. Osobitným pred-

stavením sa stali verejné popravy, ktoré sa 

konali zväčša počas trhových dní, keď bol 

v meste čulý ruch. Boli vzrušujúcim aktom, 

ktorý v ľuďoch vyvolával strach i hrôzu, no 

zároveň ich fascinoval. Vo väčšine miest na 

Slovensku stála šibenica pred najfrekven-

tovanejšou mestskou bránou. Bola jasným 

posolstvom každému prichádzajúcemu, že 

v meste má panovať pokoj, že v ňom nema-

jú miesto narušitelia dobrého spolunažíva-

nia a zločinci. Takto sa o popravách zmie-

ňuje Pamätná kniha mesta Sabinova: „27. 
júla 1601 ... Michal Heinrich pre svojú náru-
živosť spáchanú so svojou nevlastnou dcérou 
pre výstrahu bol verejne popravený a s ním 
spolu tehotná nevlastná dcéra Oršuľa. 
V predchádzajúcom roku Valent Grünwald 
bol pre krádež popravený sťatím hlavy.“

Stredoveké mestá na Slovensku boli sym-

bolickými okrajovými tepnami západnej 

kresťanskej civilizácie, vďaka ktorým aj tu 

naplno pulzoval duch spoločenského pok-

roku.

„Książeczka 
wędrowna“ Wilhelma 
Strunzera z 1832 r. 
W Sabinowie 
pobierał nauki 
w cechu rzeźników 
i masarzy.

na tle wyboru miejskiego proboszcza. Wmie-

szał się do niego nawet król Maciej Korwin 

(1458-1490), który wydał rozporządzenie, 

że każdy kto wznieca spory na tle narodowo-

ściowym będzie podlegał karze śmierci. 

W słowakizacji miast w XIV w. ważną rolę 

odegrali husyci i ich załogi, w dalszej kolejno-

ści także wojska kapitana Jiskry z Brandysa, jak 

i pobyt braci czeskich (przeważnie włóczących 

się żołdaków) na Słowacji. Ich awanturnictwoo 

było przyczyną wielu ucieczek niemieckich 

mieszczan i w wyniku tego, zwiększenie napły-

wu Słowaków z prowincji do miast. 

Życie w średniowieczu nie ograniczało się tyl-

ko do pracy ale było pełne zabaw i uroczystości. 

Szczególnym rodzajem przedstawień stało się 

publiczne wykonywanie wyroków, które odby-

wało się zazwyczaj w dni targowe, gdy w mieście 

panował największy ruch. Były ekscytującym 

wydarzeniem, które wywoływało w ludziach tak 

strach i grozę, jak i ogromną fascynację. W więk-

szości miast na Słowacji szubienica stała przed 

nabardziej uczęszczaną bramą miejską. Stano-

wiła jasne przesłanie dla każdego przyjezdnego, 

że w mieście ma panować pokój i nie ma w nim 

miejsca dla tych, którzy naruszają zasady współ-

życia i złoczyńców. W ten sposób o egzekucjach 

mówi „Kronika miasta Sabinova“: „27. lipca 
1601 Michal Heinrich dla swojej żądzy popeł-
nionej ze swoją przybraną córką był ścięty a wraz 
z nim brzemienna przybrana córka jego, Orszula. 
W poprzednim roku Valent Grunwald był z powo-
du kradzieży ukarany przez ścięcie głowy.“ 

Miasta średniowieczne na Słowacji były 

peryferiami zachodniej chrześcĳ ańskiej cy-

wilizacji, dzięki czemu i tu w pełni pulsował 

duch postępu społecznego. 
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J
eden z mála zdrojov, ktoré nám posky-

tujú komplexný pohľad na stredoveké 

opevnenie je správa z roku 1603. Cisár 

Rudolf II. (poznáme ho najmä z legendár-

neho fi lmu Pekařův císař a Císařův pekař, 

ktorého vynikajúco stvárnil Jan Werich) 

rozhodol v tomto roku o vykonaní hĺbkovej 

kontroly v uhorských kráľovských mestách. 

Zorganizovaním poveril svojho brata ar-

ciknieža Mateja. Príčinou a hlavným cieľom 

tejto akcie bolo preveriť schopnosť platiť vy-

rubené dane a taxy, pričom Košiciam sa má 

venovať špeciálna pozornosť, pretože poží-

vali rozsiahle výsady. 

V mestách Levoča, Prešov, Bardejov, Kež-

marok a Sabinov boli Spišskou komorou 

na tento účel určení komisári, prešovský 

tridsiatnik Ján Gerbacký a sabinovský tri-

dsiatnik Štefan Thury. V 6 bodoch boli in-

štruovaní o tom, čo majú zdokumentovať. 

V prvom rade mali vykonať detailnú pre-

hliadku mestského opevnenia a opísať stav 

všetkých jeho súčastí s osobitným zreteľom 

na jeho úpravy a opravy. Súčasne mali zistiť 

aj množstvo zbraní a munície i spôsob orga-

nizácie strážnej služby. V Sabinove komisári 

popísali 16 hradobných veží, medzi ktoré 

započítali aj veže vstupných brán do mesta. 

V správe vyhotovenej v decembri 1603 sa 

dozvedáme nasledovné podrobnosti o sabi-

novskom opevnení.

NAJVÝZNAMNEJŠÍ 

OPIS OPEVNENIA 

Z ROKU 1603

Zobrazenie ochodze 
so strieškou (autor: 

Obnova s.r.o.).

Ilustracja ochodzy 
z dachem (autor: 

Obnova, sp.z o.o.).

J
ednym z niewielu źródeł, które po-

zwalają nam wytworzyć sobie obraz 

średniowiecznych umocnień mia-

sta jest raport z 1603 r. Cesarz Rudolf II 

(znamy go głównie z legendarnego filmu 

„Pekařův císař a Císařův pekař“, gdzie 

zagrał tę rolę jan Werich) zdecydował 

o wykonaniu w tym roku szczegółowej 

kontroli w węgierskich miastach któlews-

kich. Organizacją powierzył swojego bra-

ta, arcyksięcia Macieja. Przyczyną i głów-

nem celem tego działania było sprawdzenie 

zdolnośco do płacenia podatków i da-

nin, przy czym specjalną uwagę chciano 

poświęcić Koszycomze względu na ich 

szerokie uprawnienia. 

W miastach Lewocza, Preszów, Bardejów. 

Keżmark i Sabinov byli komisariusze wy-

znaczeni w tym celu przez Komorę Spiską; 

preszowski i sabinowski trzydziestnik: Jan 

Gerbacky i Stefan Thury. Otrzymali sze-

ściopunktowe instrukcje na temat tego, co 

majł zdokumentować. W pierwszym rzędzie 

mieli dokonać szczegółowego przeglądu 

umocnień miejskich i opisać stan wszyst-

kich jego części ze specjalnym naciskiem 

na jego naprawy i przeróbki. Równocześnie 

mieli skontrolować ilość broni i amunicji 

oraz sposób organizacji służby strażniczej. 

W Sabinowie komisarze opisali 16 zamko-

wych wież, do których wliczyli także wieże 

NAJWAŻNIEJSZY OPIS 

MURÓW OBRONNYCH 

Z 1603 R. 
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bram wjazdowych do miasta. W raporcie 

spisanym w grudniu 1603 r. opisane są na-

stępujące szczegóły umocnień Sabinova.

Na początku jest opisana Dolna Brama 

w kierunku Preszowa (Preszowska Bra-

ma) i stan w jakim się znajdowała. Ze-

wnętrzne wejście było chronione przez 

bronę, czyli opuszczaną kratę. W zasa-

dzie wejżcie oraz brama były w dobrym 

stanie, mur fortyfikacji był naruszony. 

Do bramy wieży zbudowanej na planie 

prostokąta później zostało dobudowane 

przedbramie o długości 8,5 m. Do niego 

dobudowano, prawdopodobnie w poło-

wie XVI w. Barbakan o około 18 m śred-

nicy. Możliwe, że barbakan został wybu-

dowany przez Mikołaja z Sabinova, który 

budował w Bardejovie barbakan podob-

nego typu. 

„Wnętrze wieży pod bramą było rozdzielone 
na trzy piętra i dostatecznie mocne i dobrze 
zadaszone. Na najwyższym piętrze posiada 

Na začiatku je opísaná Dolná brána sme-

rujúca k Prešovu (Prešovská brána) a jej 

stav. Vonkajší vstup bol cez zdvíhaciu 

bránu (padaciu mrežu). V podstate vstup 

a brána boli v zachovalom stave, murivo 

hradieb bolo narušené. K vežovej bráne 

obdlžníkového pôdorysu bolo neskôr pri-

stavané murované predbránie v dĺžke 8,5 m. 

K nemu pribudol asi v polovici 16. storo-

čia barbakán s približne 18 m kruhovým 

pôdorysom. Je možné, že kruhový barba-

kán postavil Mikuláš zo Sabinova, ktorý 

staval v Bardejove barkabán rovnakého 

typu. 

„Interiér veže nad bránou bol rozdelený na 3 
podlažia, je dostatočne pevná a dobre pokry-
tá. Na najvyššom poschodí má 1 menší vojen-
ský obliehací stroj (delo) a 10 pušiek, zvyšné 
poschodia sú prázdne. Nad touto vežou je iná, 
menšia oproti padacej mreži, majúca kruhový 
obvod z väčšej časti odkrytý; susedí s akýmsi 
kamenným domčekom, majúca malú piecku 

1. veža

Pierwsza wieża

Obavy miest z toho, 
že získané informácie 
o mestách využĳ ú 
neskôr panovníci 
pri ich vojenskom 
obsadzovaní
sa o pár desaťročí 
potvrdili.

Obawy miast o to, 
że informacje 
o nich wykorzystają 
władcy podczas ich 
zajmowania przez 
wojsko, potwierdziły 
się kilka dziesięcioleci 
później.
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a 6 pušiek. O túto vežu sa stará cech pivovar-
níkov.“ 

Na chodníku, kde kedysi stála južná 

(Prešovská) vstupná brána, sú vyznačené 

kameňmi-okrúhliakmi jej základy. Zvyšná 

časť sa nachádza pod cestou. 

Pri vstupe do mesta zo severu stála Horná 

brána. Z obranných dôvodov bola otvorená 

vždy len jedna z brán, každý deň iná. 

2

1

Miesto zaniknutej 
Dolnej brány (žltá 

farba) a hradieb 
(červená farba) je 

v teréne vyznačené 
kameňmi.

Miejsce, w którym 
stała Dolna brama 

(żółty kolor) 
oraz mury (kolor 

czerwony) w terenie 
jest oznaczone 

kamieniami.

jedną mniejszą machinę oblężniczą (działo) 
i 10 strzelb, pozostałe piętra są puste. Po-
nad tą wieżą jest inna, mniejsza naprzeciw 
bronie, o okrągłym obwodzie, przeważnie 
odkrytym, sąsiaduje z jakimś kamiennym 
domkiem, posiadającym piecyk i 6 strzelb. 
O tę wieżę dba cech piwowarników.“ 

Na chodniku, gdzie niegdyś stała połu-

dniowa (Preszowska) brama, za pomocą 

okrąglaków wyznaczono jej fundamenty. 

Pozostała część znajduje się pod poziomem 

gruntu. 
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Przy wjeździe do miasta od strony północ-

nej była Górna Brama. Ze względów bezpie-

czeństwa zawsze otwarta była tylko jedna 

brama, każdego dnia inna. 

„Czteropiętrowa wieża, dobrze umocniona – 
chroniona, posiadająca z wewnętrznej strony 
ceglany dach i 10 rusznic. O tę wieżę dba cech 
krawców. Ta wieża jest od kolejnej oddalona 
o 35 sążni (66 m).” 

Wieża ta już nie istnieje, zachowała się 

tylko resztka okrągłego płaszcza i mur jed-

nej ze ścian o wysokości 2 m. 

Podczas badań archeologicznych prowa-

dzonych w 2020 r. stwierdzono, że w pobli-

żu wieży znajdowała się kuźnia. 

Bardzo interesujący jest fakt, że tuż za 

wieżą stał w 1964 r. dom, który fi lmowcy 

słynnego oskarowego fi lmu „Sklepy przy 

ulicy głównej“ przetworzyli w sklep z towa-

rem galanteryjnym wdowy Lautmanowej, 

więc na sklep przeznaczony głównie dla 

krawców i krawcowych. 

„4-poschodová veža, dobre opevnená-chrá-
nená, majúca z vnútornej časti tehlovú stre-
chu a 10 ručníc (pušiek). O túto vežu sa sta-
rá cech krajčírov. Táto veža je od tej nasledu-
júcej vzdialená 35 siah (66 m).“

Táto veža už neexistuje, z veže sa zachoval 

len zvyšok oblého plášťa a 2 m vysoké torzo 

jednej zo stien.

Pri archeologickom výskume v lete 2020 

bolo zistené, že v blízkosti veže sa nachá-

dzala kováčska dielňa.

Je veľmi zaujímavé, že tesne za vežou 

stál v roku 1964 dom, ktorý filmári sláv-

neho oscarového filmu Obchod na korze 

pretvorili na obchod s galanterským tova-

rom vdovy Lautmanovej. Teda na obchod 

určený predovšetkým krajčírom a krajčír-

kam. 

« Korešpondencia 
pivovarského cechu 
z polovice 
19. storočia.

« Korespondencja 
cechu browarników 
z połowy XIX w.

« Pečať 
pivovarského cechu 
z roku 1833.

« Pieczęć cechu 
browarników 
z 1833 r.

2. veža Druga wieża

Detail „krajčírskej 
veže“ na vedute 
z prvej polovice 
19. storočia. 

Detal „wieży 
krawców“ na weducie 
z pierwszej połowy 
XIX w. 
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„4-poschodová veža, v jednom z týchto podla-
ží je 10 ručníc (pušiek), zopár guliek do pušky, 
3 libri (cca 1,7 kg) pušného prachu. Strecha je 
nepatrná a dostatočne vkusná. O túto vežu sa 
stará cech debnárov a je vzdialený od nasle-
dujúcej veže 41 siah (78 m).“

Veža bola rekonštruovaná v roku 1985 

a pri porovnávaní s popisom i dobovou fot-

kou z 30-tych rokov 20. storočia vidíme, že 

bola z nejasných dôvodov nadstavaná o jed-

no podlažie. Do rekonštrukcie ju aj pamiat-

kari nazývali „Gargalovičova veža“ podľa 

majiteľa pozemku, na ktorom stála.

3. veža Trzecia wieża

2020

„Czteropiętrowa wieża, na jednym z pięter 
jest 10 rusznic, kilka kul do strzelb, 3 funty 
(ok. 1,7 kg) prochu strzelniczego. Dach jest 
niewielki i gustowny. O tę wieżę dba cech 
bednarzy i jest oddalona od kolejnej o 41 
sążni (78 m).“

Wieża została zrekonstruowana w 1985 

r i podczas porównania z opisem i zdjęciem 

z lat trzydziestych XX w. można zauważyć, 

że z jakiś niejasnych powodów zostało do 

niej dobudowane jedno piętro. Do rekon-

strukcji również przez historyków była na-

zywana „wieżą Gargalovica“, od nazwiska 

właściciela parceli, na której stała.
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„4-poschodová veža, od ostatných silnejšia, 
len strechu čo najskôr je treba opraviť. Na 
najvyššom poschodí sa nachádza 1 vojen-
ský stroj na vrhanie striel, ktorý váži 4 libri 
(2,2 kg). Na ďalšom poschodí je usklad-
nených 15 starších pušiek. O túto vežu sa 
stará cech obuvníkov. Ďalšie poschodia sú 
prázdne, s výnimkou niektorých guliek do 
pušky, 2 libri (1,1 kg) pušného prachu a 35 
korún borovice, s hromadou hrnčekov. Su-
sedí s jednou malou zrúcanou-rozpadnu-
tou vežou, ktorá je zhora až dolu puknutá 
a v ktorej je padajúca mreža už dlho zatvo-
rená a s chýbajúcim vonkajším základom. 
Táto veža s jednou bránou potrebuje nevy-

3

4. veža Czwarta wieża

Sabinovský cech 
debnárov patril 
medzi najstaršie 
debnárske cechy na 
Slovensku, štatút 
získal v roku 1526. 
Debnári vyrábali 
prevažne sudy pre 
obchod s vínom.
V Štátnom archíve 
v Prešove sa 
zachovala listina 
z roku 1791, v ktorej 
mesto Košice žiada 
Sabinovčanov 
o vyhotovenie 
2000 sudov.

Sabinowski cech 
bednarzy należał 
do najstarszych 
cechów bednarskich 
na Słowacji, statut 
uzyskał w 1526 r. 
Bednarze przeważnie 
produkowali beczki 
na potrzeby handlu 
winem. W archiwum 
państwowym 
w Preszowie 
zachował się 
dokument z 1791 r. 
w którym miasto 
Koszyce zwraca się 
do Sabinowa z prośbą 
o wykonanie 2000 
beczek.

„Czteropiętrowa wieża, grubsza od pozosta-
łych, tylko dach trzeba naprawić jak najszyb-
ciej. Na najwyższym piętrze znajduje się jedna 
machina wojenna do miotania strzał, która 
waży cztery funty (2,2 kg). Na innym pię-
trze jest składowanych 15 starszych strzelb. 
O tę wieżę dba cech szewców. Kolejne piętra 
są puste z wyjątkiem kilku kul do strzelb, 2 
funtów (1,1 kg) prochu strzelniczego i 35 ko-
ron sosen, oraz wielu garnuszków. Sąsiaduje 
z jedną niewielką ruiną – rozpadniętą wie-
żą, która jest pęknięta od góry aż po sam dół, 
a w której jest brona, od dawna zamknięta 
o brakującym zewnętrznym fundamencie. Ta 
wieża o jednej bramie koniecznie potrzebuje 
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hnutne opraviť a musí sa opraviť aj strecha. 
Vzdialenosť od tejto veže k ďalšej je 31 siah 
(59 m).“

Dnes už neexistujúca veža bola pôvodne 

umiestnená v juhovýchodnom zlome opev-

nenia. Svojou rozlohou a mohutnosťou pre-

vyšovala ostatné. Podľa opisu k tejto veži 

patrila malá veža s bráničkou a s padacím 

mostom. Bránička s najväčšou pravdepo-

dobnosťou umožňovala prístup obyvateľov 

do mlyna. Pri archeologickom výskume 

spoločnosti Archeológia Zemplín, s. r. o. 

v lete 2020 bolo potvrdené, že išlo o najväč-

šiu vežu hradobného opevnenia. Jej polo-

mer mal asi 11 m, múr mal šírku až 260 cm. 

Svedčí o tom aj nákres na katastrálnej mape 

z roku 1869. 

Menšia veža spomínaná v popise sa však 

výskumom nepotvrdila. 

4

Najpočetnejším 
cechom v Sabinove 

boli čižmári 
a obuvníci.

Najliczebniejszym 
cechem w Sabinowie 

był cech szewców.

naprawy, oraz musi zostać naprawiony także 
dach. Odległość tej wieży od następnej wynosi 
31 sążni (59 m).“ 

Dziś już nieistniejąca wieża była pierwot-

nie umiejscowiona w południowowschod-

nim załomie muru. Swoją powierzchnią 

i wielkością przewyższała pozostałe. Zgod-

nie z opisem do tej wieży przylegała mała 

wieża z bramką i mostem zwodzonym. 

Bramka z największym prawdopodobień-

stwem umożliwiała mieszkańcom dostęp 

do młyna. Podczas badań archeologicznych 

prowadzonych przez Archeologia Zemplin, 

sp.z o.o. latem 2020 r. potwierdzono, że 

chodziło o największą wieżę fortyfi kacji. Jej 

promień wynosił około 11 m, a mur miał 

grubość 260 cm. Potwierdza to szkic na ka-

tastralnej mapie z 1869 r. 

Badanie nie potwierdziło jednak obecno-

ści mniejszej wieży. 
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„Veža je oproti predchádzajúcim užšia, s dvo-
ma obyčajnými poschodiami a potrebnými 
opravami. Je v nej 7 pušiek (ručníc), bez gu-
liek a bez pušného prachu. Strecha ja dobrá. 
O túto vežu sa stará cech zámočníkov. Vzdia-
lenosť od ďalšej veže je 39 siah (74 m).“

Veža s polkruhovým pôdorysom sa za-

chovala pod úrovňou terénu v archeolo-

gickej podobe, je zasypaná sutinami. Múr 

(kurtina) medzi vežami sa zachoval takmer 

v celom rozsahu.

5. veža Piąta wieża

4

5

« Cech zámočníkov 
v Sabinove získal 
artikuly v roku 
1556. Vyrábal 
prevažne zámky 
a kľúče. Vľavo 
kresba vyhotovená 
členom sabinovského 
zámočníckeho cechu 
zo začiatku 19. 
storočia.

« Cech ślusarzy 
w Sabinowie zyskał 
swój statut w 1556 
r. Przeważnie 
produkował 
zamki i klucze. 
Po lewej stronie 
szkic wykonany 
przez członka 
sabinowskiego cechu 
ślusarzy z początku 
XIX w.

Detail bašty na 
vedute M. Paulyho 
z roku 1826.

Detal baszty na 
weducie M. Pauly 
z 1826 r.

„Wieża w porównaniu z poprzednimi jest 
węższa, o dwu zwykłych piętrach, wymaga-
jąca napraw. Jest w niej 7 rusznic, bez kul 
i prochu. Dach jest dobry. Tą wieżą zajmuje 
się cech ślusarzy. Odległość od następnej wie-
ży wynosi 39 sążni (74 m).“ 

Wieża została zbudowana na planie pół-

okręgu i zachowała się pod poziomem 

gruntu w kształcie archeologicznym, teraz 

zasypana gruzem. Mur (kurtyna) pomiędzy 

wieżami zachował się niemal w całości. 
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„Wieża trzech dobrych pięter, pod którą jest 
miejskie więzienie a przed dwoma laty (1601) 
ponownie gontem pokryta. Ma 6 rusznic ale 
żadnych kul ani prochu, w reszcie wieży nie 
ma nic. ...Ta wieża jest od kolejnej oddalona 
o 34 sążni i pół – 34,5 (65 m).“ 

Z wieży zachowała się tylko ściana północ-

nowschodnia o szerokości 7 m i wysokości 

dwu pięter. Ciekawostką tej wieży jest fakt, 

że mieściło się w niej więzienie miejskie. 

„Wąska (skromna, uboga) wieża z dwoma 
piętrami, dobrze zadaszona, ma 4 rusznice, 
mało kul i dwa funty (1,12 kg) prochu. Jest 
pusta. O tę wieżę dba cech tkaczy. Od kolejnej 
jest oddalona na 34 sążnie (64 m).“

„Veža 3 dobrých poschodí, pod ktorou je väze-
nie mesta a pred 2 rokmi (1601) opäť šindľa-
mi zastrešená. Má 6 pušiek (ručníc) a žiadne 
guľky a pušný prach, vo zvyšku nie je nič. ... 
Táto veža je od ďalšej vzdialená 34 siah s po-
lovicou – 34,5 (65 m).“

Z veže sa zachovala len severovýchodná 

stena v šírke 7 m vo výške dvoch podlaží. 

Zaujímavosťou tejto veže je, že v nej mesto 

zriadilo väzenie. 

„Úzka (skromná, biedna) veža s 2 poscho-
diami a dobre zastrešená, má 4 pušky (ruč-
nice), málo guliek a 2 libri (1,1 kg) pušného 
prachu. Je prázdna. O túto vežu sa stará cech 
4 tkáčov. Od nasledujúcej veže je vzdialená 
34 siah (64 m).“

6. veža Szósta wieża

6

Odvádzanie 
odsúdených do 

väznice vo veži.

Prowadzenie 
skazanych do 

więzienia w wieży.

7. veža Siódma wieża
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Stredoveký tkáč.

Średniowieczny 
tkacz.

Veža polkruhového pôdorysu sa zachovala 

do výšky pôvodných troch podlaží. Opis veže 

z roku 1603 však uvádza iba dve podlažia. 

Možno preto, že najvyššie podkrovné pod-

lažie nemalo otvory a preto ho nezapočítali.

Najvyššie podlažie je bez otvorov. Stráž-

covia bašty do nej vstupovali priamo 

z ochodze priľahlých kurtín. Všetky tri pod-

lažia boli oddelené trámovými stropmi. Za-

chované dolné podlažia si dodnes zachovali 

štrbinové strieľne s trámovými prekladmi 

a parapetnými zarážkami. 

7

Wieża na planie półokręgu zachowała się 

w wysokości trzech oryginalnych pięter. 

Opis wieży z 1603 r. wymienia wprawdzie 

tylko dwa piętra, być może dlatego, że naj-

wyższe piętro – poddasze nie miało otwo-

rów, więc nie zostało zaliczone. 

Na to najwyższe piętro strażnicy wcho-

dzili bezpośrednio z ochodzy na przyległych 

murach (kurtynach). Wszystkie trzy piętra 

oddzielały belkowane sufi ty. Zachowane 

dolne piętra do dziś zachowały stzrelnice 

szczerbinowe z belkowanymi przekładami 

i wcięciami parapetowymi. 
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„Príliš úzka (skromná, biedna) a zane-
dbaná veža s 2 prístupnými poschodiami 
a tretia rozborená (zrúcaná), je celá zlá 
(troska). Má 4 hrdzavé a zanedbané pušky 
(ručnice), zastrešená ešte stále je (má stre-
chu). Nemá žiadne guľky do pušiek a ani 
pušný prach. Od nasledujúcej veže je vzdia-
lená 31 siah (59 m), nepodlieha pod žiadnu 
starostlivosť.“

Veža č. 8 polkruhového pôdorysu má štyri 

podlažia, ktoré boli od seba oddelené dreve-

nými trámovými stropmi.

8. veža Ósma wieża

8

2020

„Zbyt wąska (skromna, biedna) i zaniedbana 
wieża z dwoma dostępnymi piętrami i trzecim 
zrujnowanym, jest cała zła (w ruinie). Ma 4 
zardzewiałe i zaniedbane rusznice, zadasze-
nie wciąż jeszcze ma. Nie ma żadnych kul do 
rusznic ani prochu strzelniczego. Od następ-
nej jest oddalona o 31 sążni (59 m), nie pod-
lega pod żaden cech.” 

Wieża nr 8 o półokrągłym planie ma czte-

ry piętra, które były od siebie oddzielone 

drewnianymi belkowanymi sufi tami.
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Vstupovalo sa do nej otvorom na 3. pod-

laží z ochodze susedných kurtín. Dnes je 

otvor zamurovaný. 

Na druhom až štvrtom podlaží sa zacho-

vali štrbinové strieľne. Najnižšie podlažie 

neobsahovalo žiadne otvory.

Hradobný múr (kurtina) medzi vežami 

č. 7 a 8 sa zachoval takmer súvisle, a to do 

výšky okolo dvoch metrov. Len v miestach 

tesného napojenia na veže sa zachovala po 

úroveň niekdajšej ochodze.

Ako jediná zo všetkých bášt si ešte v 30-

tych rokoch 20. storočia zachovala zastre-

šenie.

1930

Zobrazenie ochodze 
(autor: Obnova s.r.o.).

Wizualizacja 
ochodzy (autor: 
Obnova sp. z o.o.).

Wchodziło się do niej przez otwór na trze-

cim piętrze z balkonaże sąsiednich murów. 

Dzisiaj otwór jest zamurowany. 

Od drugiego do czwartego piętra są za-

chowane otwory strzelnicze. Najniższe pię-

tro nie posiadało żadnych otworów. 

Mury obronne (kurtyna) między wieża-

mi siódmą a ósmą zachował się niemal bez 

wyrw w wysokości niemal dwu metrów. 

Tylko na miejscach łączenia z wieżami mury 

zachowały się aż do poziomu dawnej ocho-

dzy. 

Jako jedyna ze wszystkich baszt jeszcze 

w latach trzydziestych XX w. była zadaszo-

na.
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„Veža s jedným zachovaným poschodím 
a troma zničenými, strecha rovnako tak dob-
rá. Vo veži je 7 pušiek (ručníc) a v žiadnej 
pušný prach a guľky (munícia). Z tejto veže 
až po tretiu nasledujúcu totiž naozaj dreve-
né schody vynikajú (vyčnievajú) po obvode, 
ale ich zastrešenie skrátka nie je, rovnako aj 
hradieb. O túto vežu sa stará cech hrnčiarov 
a od ďalšej je vzdialená 26 siah (49 m).“

Veža sa zachovala do pôvodnej výšky pia-

tich podlaží. Vstup do bašty bol v úrovni 4. 

podlažia. Keďže priľahlá hradobná ochodza 

bola nižšia, výškový rozdiel bol vyrovnaný 

obojstranným schodiskom spomínanom 

9. veža Dziewiąta wieża

Sabinovský cech 
hrnčiarov prevzal 

artikuly v roku 1562 
od bardejovského 

hrnčiarskeho cechu. 
Do hrnčiarskeho 
cechu patrila aj 
výroba kachieľ 

a stavba pecí.

Sabinowski cech 
hgarncrzy odebrał 
statut w 1562 r. od 
cechu garnarskiego 

z Bardejowa. 
Do zadań cechuu 

należała także 
produkcja kafl i 
i budowa piecy.

20201974

„Wieża o jednym dobrym piętrze i trzema 
zniszczonymi, dach równie dobry. W wieży 
jest siedem rusznic ale w żadnej nie ma kul 
ani prochu (amunicji). Z tej wieży, aż po 
trzecią kolejną drewniane schody wystają 
po obwodzie, ale ich zadaszenia po prostu 
nie ma, tak jak i murów. O tę wieżę dba cech 
garncarzy a od następnej jest oddalona o 26 
sążni (49 m).“ 

Wieża zachowała się w oryginalnej wyso-

kości pięciu pięter. Wejście do baszty było 

na poziomie czwartego piętra. Ponieważ 

przylegająca ochodza była niższa, różni-

ca wysokości była wyrównana za pomocą 
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obustronnych schodów, wspominanych 

w opisie. Na najniższym piętrze nie było 

żadnych otworów. Te, które są widoczne 

dzisiaj zostały stworzone później. Piąte 

piętro zachowało się w dość zrujnowanym 

stanie do wysokości 1,3 m, bez otworów. 

„Wieża trzech pięter, dobrze umocniona i do-
brze wyglądająca, ma razem osiem hakownic, 
3 funty (1,7 kg) prochu i żadnej amunicji. 
Zajmuje się nią cech bednarzy, wymaga po-
nownego zadaszenia. Od następnej wieży jest 
w odległości 26 sążni (49 m).“ 

Wieża znajdująca się za słowackim kościołem 

ewangelickim jest zbudowana na sześciobocz-

nym poligonalnym planie. Łączą się z nią do 

dzisiaj zachowane kurtyny murów obronnych. 

Różnicę wysokości między ochodzą a progiem 

v opise. Ako u ostatných bášt aj tu boli 

jednotlivé poschodia oddelené trámovými 

stropmi. Najnižšie podlažie neobsahova-

lo pôvodne žiadne otvory. Tie, ktoré vidieť 

dnes, boli dodatočne vytvorené. 5. podlažie 

sa zachovalo len v rozrušenom stave do výš-

ky 1,3 m bez otvorov.

„Veža 3 poschodí, s dobrým opevnením aj 
zovňajškom, spolu má 8 hákovníc, 3 libri 
(1,7 kg) pušného prachu a žiadnu muníciu, 
stará sa o ňu cech debnárov, potrebuje opä-
tovne zastrešiť. Od ďalšej veže je vzdialená 
26 siah (49 m).“

Veža nachádzajúca sa za slovenským 

evanjelickým kostolom má šesťboký poly-

gonálny pôdorys. Napájajú sa na ňu dodnes 

zachované kurtiny. Výškový rozdiel medzi 

ochodzou a vstupným prahom otvoru do 

9

10. veža Dziesiąta wieża

O túto baštu sa staral 
debnársky cech.

Tą basztą zajmował 
się cech bednarzy.

19742020



52

bašty na 4. podlaží bol riešený obojstran-

ným schodiskom. Najnižšie poschodie bolo 

pôvodne zasypané do výšky, z ktorej sa dali 

obsluhovať strieľne na 2. podlaží. Podlažia 

boli oddelené trámovými stropmi. Všetky 

podlažia majú zachované štrbinové strieľne.

10

1974

wejściowym otworu baszty na czwartym pię-

trze wyrównują obustronne schody. Najniżej 

położony poziom był pierwotnie zasypany do 

wysokości z której obsługiwano strzelnice na 

drugim piętrze. Piętra były oddzielone belko-

wymi stropami. Na wszystkich piętrach zacho-

wały się otwory strzelnicze. 

1974
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„Wieża o dwóch średnich piętrach, ma razem 
6 hakownic, ale żadnego prochu ani amuni-
cji, ma rozerwaną (zniszczoną) wieżę. Poza 
tym jest pusta... Oddalona od kolejnej o 35 
sążni (66 m).”

„Górna Brama jest naprzeciwko Pečovskiej 
Novej Vsi, albo w kierunku północnym – pół-
nocna, Górna Brama. 

Wieża nad bramą, wspominana przedtem, 
wchodząca do wewnątrz, wielka i dobrze 
umocniona, poza zadaszeniem, które wymaga 
naprawy. W tej wieży są trzy średnie piętra, 
na najwyższym jest jedna machina oblężnicza 
(działo) i piętnaście rusznic, ale nie ma amu-
nicji ani prochu. O tę wieżę dba cech piwowa-
rów. Od następnej jest oddalona o 63,5 sążni 
(120 m).” 

Budynek Górnej Bramy się nie zachował. Jej 

resztki znajdują się pod poziomem gruntu. 

Jej obraz ukazuje nam tylko weduta pędzla 

M. Pauly z 1816 r. 

Górną Bramę tworzyła minimalnie trzy-

piętrowa kanciasta wieża osadzona w murze 

obronnym wraz z broną. Wysuniętą wieżę, 

którą łączył z Górną Bramą podwójny mur, 

zamykał most zwodzony. 

„Veža 2 stredných podlaží a spolu má 6 
hákovníc, no žiaden pušný prach a muní-
ciu, má roztrhanú (zničenú) vežu. Je inak 
prázdna... Je vzdialená od nasledujúcej 35 
siah (66 m).”

„Horná brána je oproti Pečovskej Novej Vsi 
alebo smerujúca na sever – Severná, Horná 
brána. 

Veža nad bránou predtým spomenutá včle-
ňujúca do interiéru, veľká a inak dobre opev-
nená, mimo zastrešenia (bez), ktorá potrebu-
je opravu. V tejto veži sú 3 stredné poschodia, 
na najvyššom poschodí je 1 vojenský obliehací 
stroj (delo) a 15 pušiek (ručníc), no žiadna 
munícia a pušný prach. O túto vežu sa sta-
rá cech pivovarníkov. Od ďalšej je vzdialená 
63,5 siahy (120 m).“

Objekt Hornej brány sa nezachoval. Jej 

zvyšky sa nachádzajú pod úrovňou cesty. 

Predstavu o nej nám poskytuje len veduta 

od M. Paulyho z roku 1816. 

Hornú bránu tvorila minimálne trojpod-

lažná hranolová veža vsadená do hradob-

ného múru s padacou mrežou. Predsunutú 

vežu, ktorú spájal s Hornou bránou dvojitý 

múr, uzavieral padací most. 

11. veža Jedenasta wieża

12. veža Dwunasta wieża

11

12

Archeologický 
výskum v lete 2020 
odkryl pôdorys veže 
č. 11. Odhalil, že išlo 
o polygonálnu vežu, 
nie takú, ktorá je 
zobrazená na vedute 
z roku 1826.

Badania 
archeologiczne 
latem 2020 r. odkrył 
fundmenty wieży nr 
11. Potwierdził, 
że była to wieża 
o kształcie wielokąta, 
a nie taka jak jest 
przedstawiona na 
weducie z 1826 r. 
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„Wieża o trzech dobrych piętrach, środkowe 
z dachem (?), ma 12 hakownic ale żadnej 
amunicji (kul) czy prochu. Ta wieża jest pod 
opieką cechu powroźników. Od następnej 
jest oddalona o 31 sążni (58,59 m).“

„Kolejna wieża trzypiętrowa, z dobrym da-
chem, przechowuje 10 rusznic, 50 funtów 

(28 kg) prochu, ale nie ma w niej amu-
nicji. Ta wieża jest pod opieką ce-

chu kowali. Początek od Górnej 
Bramy po te mury wieży i do-
brze zadaszony korytarz (ob-
wód), był naprawiany przed 
dwoma laty. Odległość od ko-
lejnej wieży wynosi 190 sążni 

(359 m).”

„Veža s 3 dobrými poschodiami, prostred-
né aj strechou (?), má 12 hákovníc a žiadna 
munícia (guľky) či pušný prach. O túto vežu 
sa stará cech povrazníkov. Od ďalšej veže je 
vzdialená 31 siah (59 m).“

„Odlišná trojposchodová veža, s dobrou stre-
chou, uchováva 10 pušiek (ručníc), 50 libier 
(28 kg) pušného prachu a žiadnu muní-
ciu. O túto vežu sa stará cech ko-
váčov. Začiatok od hornej brány 
až po tieto hradby veže a dobre 
zastrešenú chodbu (obvod) 
je opravovaný pred 2 rokmi. 
Vzdialenosť k ďalšej veži je až 
190 siah (359 m).“

14. veža Czternasta wieża

13

14

Najstarším 
a najrozšírenejším 

cechom v Sabinove 
bol kováčsky. 

Vpravo cechová 
pečať.

Najstarszym 
i najliczniejszym 

cechem w Sabinowie 
był cech kowali. 

Po prawej stronie 
pieczęć cechu.

13. veža Trzynasta wieża

(28 kg) p
nicji

ch
B

dnu muní-
h ko-
ny 
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„Veža je delená na 3 poschodia, majúca na 
vyššom poschodí 1 vojenský obliehací stroj 
(delo), na strednom poschodí je 7 pušiek 
(ručníc), žiadna munícia a 1 libra (0,56 kg) 
pušného prachu. Veža je dobre zastrešená, má 
dobrú strechu. A od 13. veže začína až po túto 
vežu úplne zničená strecha hradieb a chodby. 
Vzdialenosť k ďalšej veži je 20 siah (38 m).“

15. veža Piętnasta wieża

« Vľavo veža na 
fotke okolo roku 
1930. 
Kedže až do roku 
1963 sa nachádzala 
v tesnej blízkosti 
základnej školy, 
dostala pomenovanie 
„školská“.

« Po lewej stronie 
wieża na zdjęciu 
z około 1930 r. 
Ponieważ do 1963 
r. znajdowała się 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły 
podstawowej 
nazywano ją 
„szkolną“. 

15

„Wieża jest podzielona na trzy piętra, mająca 
na wyższym piętrze jedną machinę wojenną, 
oblężniczą (działo), na środkowym piętrze 
jest siedem rusznic, nie ma amuniicji i jeden 
funt (0,56 kg) prochu. Wieża jest dobrze za-
daszona, ma dobry dach. A od trzynastej wie-
ży zaczyna aż po tę wieżę zupełnie zniszczony 
dach murów i korytarza. Odległość od następ-
nej to 20 sążni (38 m).”
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Jest najpotężniejsza ze wszystkich zacho-

wanych wież, ma cztery piętra. Różni się od 

pozostałych, które zachowały się do dziś, 

tym, że od drugiego do czwartego piętra 

ma zachowane kluczowe otwory strzelnicze 

z kamiennymi grotami. W 1981 r. zosta-

ła zrekonstruowana w obecnym kształcie, 

włącznie z pierwotnym chodnikiem (ocho-

dzą), która się jednak nie zachowała. 

Od 2012 r. w celach ekspozycyjnych wy-

korzystuje tę basztę Miejski Ośrodek Kultu-

ry w Sabinovie.

„Szczupła (skromna) wieża, dawała schro-
nienie nocnym strażnikom, o dwu piętrach, 
średnio kryta, także korytarzem na murach 
od poprzedniej wieży aż po Górną bramę. Od 
następnej wieży, czyli Dolnej bramy oddalona 
jest o 22,5 sążni (42,5 m).”

Je to najmohutnejšia zo všetkých zachova-

ných veží, má 4 podlažia. Oproti ostatným, 

ktoré sa dodnes zachovali, má na druhom až 

štvrtom podlaží kľúčové strieľne s kamen-

nými osteniami. V roku 1981 bola rekon-

štruovaná do dnešnej podoby vrátane pô-

vodnej ochodze, ktoré sa však nezachovala. 

Od roku 2012 využíva zrekonštruovanú 

baštu najmä na výstavné účely Mestské Kul-

túrne stredisko v Sabinove.

„Úzka (biedna) veža, zdržiavala iba nočných 
strážnikov, dvoch poschodí stredne krytá; 
taktiež hradobnou chodbou od predchádza-
júcej veže až po hornú bránu. K ďalšej veži 
je vzdialená, totiž dolnej bráne, 22,5 siahy 
(42,5 m).“

16. veža
Szesnasta wieża

16

16. veža bola po roku 
1603 odstránená, 
preto ju na vedute 

M. Paulyho z roku 
1826 nevidieť.

16 wieża została po 
roku 1603 rozebrana, 

dlatego nie widać jej 
na weducie z 1826 r.
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Mestské 

opevnenie 

podľa popisu 

z roku 1603.

Mury miejskie 

zgodnie 

z opisem 

z 1603 r.

Priebeh pôvodného 

opevnenia /

Zarys pierwotych 

umocnień

Veže číslované podľa 

opisu z roku 1603 /

Wieże numerowane 

zgodnie z opisem 

z 1603 r.

Zachované kryté 

kurtiny v roku 1603/

Zachowane kryte 

ściany kurtynowe 

z r. 1603
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Pri porovnávaní tohto opisu so súčasnosťou 

môžeme zistiť, že veľmi presne zdokumento-

val dobový stav i nepochopiteľný spôsob roz-

miestnenia bášt v severnej časti, kde bašty ne-

spevňovali celý dlhý úsek hradobného múru.

Podľa uvedeného dokumentu, zachycu-

júceho stav opevnenia z roku 1603, spev-

ňovalo hradobný múr v južnej časti mesta 

8 podkovovitých a 2 polygonálne veže. Ak 

porovnávame tento opis hradieb z roku 1603 

s vyobrazením Sabinova na vedute z M. Pau-

lyho z roku 1826 a veduty neznámeho autora 

z polovice 19. storočia zisťujeme, že k štrnás-

tim baštám postaveným do roku 1603 pribud-

li pravdepodobne začiatkom 17. storočia ďal-

šie tri bašty v severnej časti. Touto stavebnou 

etapou bol dobudovaný mestský hradobný 

systém. Ďalšie písomné zmienky hovoria už 

len o opravách opevnenia. Posledná správa 

z roku 1678 hovorí už len o oprave bášt.

Dosiaľ sa zachoval hradobný múr s piati-

mi vežami z pôvodných desiatich v takmer 

intaktnom stave na južnej strane a súvislé 

Podczas porównywania tego opisu ze sta-

nem współczesnym możemy się przekonać, 

że bardzo dokładnie zdokumentował stan 

w swoim czasie i niezrozumiały układ roz-

mieszczenia baszt w części północnej, gdzie 

baszty nie umacniały całego długiego od-

cinka muru obronnego. 

Zgodnie z tym dokumentem, opisują-

cym stan umocnień z roku 1603 w połu-

dniowej części wzmacniało fortyfi kacje 8 

baszt o kształcie podkowy oraz dwie wieże 

o kształcie wielokątnym. Jeżeli porównamy 

ten opis murów z roku 1603 z obrazem Sa-

binowa uchwyconym na weducie M. Pauly 

Katastrálna mapa 
z 30-tych rokov 

20. storočia zobrazuje 
zachovaný múr 

medzi vežou č. 15 
a Dolnou bránou.

Mapa katastralna 
z lat trzydziestych 

XX w. ukazuje 
zachowany mur 

między wieżą nr 15 
a Dolną Bramą.

15
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úseky hradobného múru miestami zachova-

né až v pôvodnej výške. Na severnej strane 

opevnenia sa zachovala iba veža v severový-

chodnom cípe, ktorá svojimi rozmermi pre-

vyšuje ostatné. Jej výhodná poloha ju pred-

určila na ochranu nielen Prešovskej brány, 

ale aj severného a východného predpolia.

« Maketa mesta 
vyhotovená v roku 
1957 Antonom 
Baranom z Prešova 
za 8000 Kčs.
Predlohou mu bola 
veduta Sabinova od 
M. Paulyho z roku 
1816. 

« Makieta miasta 
zbudowana w 1957 
r. przez Antona 
Barana z Preszowa 
za 8000 koron 
czechosłowackich. 
Wzorował się na 
weducie M. Pauly 
z 1816 r.

Veže, ktoré 
pravdepodobne 
pribudli po roku 
1603.

Wieże, które 
prawdopodobnie 
dobudowano po 
1603 r.
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z 1826 r. i weducie nieznanego autora z po-

łowy XIX w. stwierdzimy, że w stosunku do 

czternastu baszt wybudowanych do 1603 

r. przybyły prawdopodobnie na początku 

XVII w. jeszcze trzy baszty w części północ-

nej. Na tym etapie zakończyła sięę budo-

wa systemu fortyfi kacji. Kolejne wzmianki 

pisemne informują już tylko o naprawach 

murów. Ostatnia notatka z 1678 r. mówi 

tylko o naprawie baszt. 

Do dzisiaj zachował się mur obronny 

z pięcioma wieżami z pierwotnych dzie-

sięciu w niemal nienaruszonym stanie 

na południowej stronie oraz całe odcinki 

muru, zachowane miejscami w pierwotnej 

wysokości. Na stronie północnej zachowa-

ła się jedynie wieża na północnowschod-

nim krańcu, której rozmiary przewyższają 

wszystkie pozostałe. Jej korzystne poło-

żenie spowodowało, że chroniła nie tylko 

Preszowską bramę, ale także północne 

i wschodnie przedpole. 
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Veža/ Wieża Cech / Cech

1. pivovarnícky / piwowarników

2. krajčírsky / krawców

3. debnársky / bednarzy

4. obuvnícky / szewców

5. zámočnícky / ślusarzy

6. žiaden / żaden

7. tkáčsky / tkaczy

8. žiaden / żaden

Veža/ Wieża Cech / Cech

9. hrnčiarsky / garncarzy

10. debnársky / bednarzy

11. žiaden / żaden

12. pivovarnícky / piwowarników

13. povraznícky / powroźników

14. kováčsky / kowali

15. žiaden / żaden

16. žiaden / żaden

Zoznam cechov, ktoré 
sa starali o hradobné 

veže v roku 1603 
na vedute 

M. Paulyho 
z roku 1826.

Lista cechów, które 
miały pod swoją 

opieką wieże 
na murach w 1603 r. 
na weducie M. Pauly

11

33

44
556677

8899

1010

1212

1313
1414

1515

1616

1111
22
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SIMPLICISSIMUS

U
nikátnym zdrojom informácií o ži-

vote v stredovekom Sabinove je die-

lo Uhorský Simplicissimus z roku 

1683, ktorého autorom je Daniel Georg 

Speer, nemecký hudobník a cestovateľ, po-

chádzajúci zo Sliezska. Na svojich cestách 

zväčša terajšieho východného Slovenska 

nás informuje o živote a zvykoch vtedaj-

ších obyvateľov miest a vidieka. Na pozadí 

mimoriadne rušného obdobia našich de-

jín, akými boli osmanské výboje, boje na 

uhorsko-osmanskom pomedzí a mocenský 

zápas uhorskej šľachty s Habsburgovcami 

v období rokov 1654 – 1660. Dielo predsta-

vuje po prvýkrát aj literárny opis zbojníctva 

u nás, teda skôr, ako vznikli legendy o Já-

nošíkovi. Autor spomína zbojníkov aj v Sa-

binove a jeho blízkom okolí. Simplicissimus 

prišiel do Sabinova z Levoče v roku 1655. 

Tu sa učil za trubača u miestneho majstra. 

Spomienky na 3 roky strávené v Sabinove 

opísal nasledovne: 

PÄTNÁSTA KAPITOLA

Ako sa Simplicissimus učil v meste 

Sabinove hudobnému umeniu

Od mladi sa mi vodilo naozaj zvláštne a po-
divne, pretože som nemal nikoho, kto by mi 
bol poradil a pomohol, prípadne mi v jednom-
-druhom nejako bránil.

Ja, biedny Simplex vzal som odporúčajúci list 
od učňa-muzikanta a odišiel som z Levoče s ne-
jakým seberovným slovenským študentom, kto-
rého cesta k rodičom viedla práve do polovice 

SIMPLICISSIMUS

U
nikalnym źródłem informacji o życiu 

w średniowiecznym Sabinovie jest 

dzieło Uhorský (Węgierski) Simpli-

cissimus z 1683 r., którego autorem jest Daniel 

Georg Speer, niemiecki muzyk i podróżnik, 

pochodzący ze Śląska. Na podstawie swo-

ich podróży przeważnie po terenie dzisiejszej 

wschodniej Słowacji opowiada nam o życiu 

i obyczajach ówczesnych mieszkańców miast 

i wsi. Opowieść snuje na tle nadzwyczaj cieka-

wego okresu naszej historii jakimi były wojny 

osmańskie, walki na węgiersko – osmańskiej 

granicy i walka o władzę szlachty węgierskiej 

z Habsburgami w latach 1654 – 1660. Dzie-

ło to po raz pierwszy daje nam literacki opis 

zbójnictwa na Słowacji, a więc wcześniej, niż 

powstały legendy o Janosiku. Autor wspomi-

na zbójników w kontekście Sabinowa i bliskiej 

okolicy. Simplicissimus dotarł do Sabinova 

z Lewoczy w 1655 r. Tu rozpoczął się kształcić 

w zawodzie trębacza u miejscowego mistrza. 

Wspomniena trzech lat spędzonych w Sabi-

novie zawarł w słowach: 

CHAPTER 15

PIĘTNASTY ROZDZIAŁ: 

O tym jak si Simplicissimus uczył 

w Sabinovie sztuki muzycznej

Od Młodości się mi powodziło naprawdę 
dziwnie i szczególnie, ponieważ nie miałem 
nikogo, kto by mi poradził i pomógł, albo 
w jednym – drugim czemuś zapobiegł. 

Ja, ubogi Simplex wziąłem listy polecające 
od ucznia – muzykanta i odszedłem z Lewoczy 
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mojej púte... A tak som prišiel so svojím odporú-
čajúcim listom do Sabinova. Muzikus čiže tru-
bač sa mi potešil, lebo práve potreboval učňa 
a keďže som už bol dosť starý a rozumný, prĳ al 
ma na tri roky bezplatne do učenia. Musel som 
však vykonávať rozličné domáce práce, ako va-
riť, vyplachovať hrnce, pomáhať so slúžkou pri 
praní bielizne a umývaní riadu na potoku, kde 
právali všetky ženy, ako aj všetko to vynášať 
a prinášať. Nešlo mi to, ako dvadsaťročnému 
parobkovi, do hlavy a myslel som si:

„Síce si len učeň a musíš to teda robiť, ale 
tvoj pán a pani by sa mali hanbiť, že naváľajú 
takúto robotu na bradatého chlapa, ktorý bol 
predsa už študentom.“ Môj pán a pani veľa 
slopali, ale sa preto nehanbili (pozn.: negatív-

nym značne rozšíreným neduhom Sabinova 

v druhej polovici 17. storočia bol alkoholiz-

mus. Pilo sa tu najmä ľahko dostupné víno 

a pivo produkované tunajším pivovarom. Al-

koholu podľahol i richtár Thaconius. Nielen-

že pil na verejnosti, ale nútil k tomu i iných 

mešťanov, v opilosti poškodzoval mestský 

majetok a dokonca strieľal na verejnosti. 

Kvôli tomu bol zbavený úradu). 

A tu som si uvedomil, že pokým sa nedopus-
tím pri týchto prácach nejakého priestupku, 
nemôžem pomýšľať na to, že sa od nich oslo-
bodím. Preto raz, ked som mal uvariť a pri-
praviť mastnú pšenovú kašu, obstaral som 
si zdochnutú myš, ktorú som položil dolu do 
misy a na ňu som naložil jedlo. Ked vyjedli 
kašu až na dno, naďabili na mrcinu. A takto 
som pokračoval. Raz som vložil slamený ve-
cheť, ktorým sa drhnú taniere, do kyslej ka-
pusty a vyparatil som viac podobných špásov. 
Nato ma kuchynských povinností pozbavili... 

z jakimś sobie równym słowackim studentem, 
którego droga do rodziców wiodła niemal do 
połowy mojej podróży... I tak dotarłem z moim 
listem polecającym do Sabinova. Muzikus, czy-
li trębacz ucieszył się na mój widok, bo właśnie 
potrzebował ucznia a ponieważ byłem już dość 
dorosły i rozsądny, przyjął mnie na trzy lata 
bezpłatnie na nauki. Musiałem jednak wy-
konywać różne prace domowe jak gotowanie, 
płukanie garnków, pomaganie służce przy pra-
niu bielizny i myciu garnków w potoku, gdzie 
prały wszystkie kobiety, jak i wszystko to wnosić 
i wynosić. Jako dwudziestoletniemu parobkowi, 
nie mieściło mi się to w głowie i myślałem: 

„Wprawdzie jesteś tylko uczniem, więc mu-
sisz to robić, ale twój pan i pani powinni się 
wstydzić, że zwalają taką robotę na brodate-
go chłopa, który przecież już był i studentem.“ 
Mój pan i pani wiele pili, ale nie wstydzili się 
z tego powodu (uwaga: negatywnym, a bar-

dzo popularnym zjawiskiem w Sabinowie 

w drugiej połowie XVII w. był alkoholizm. 

Piło się tu przede wszystkim łatwo dostępne 

wino i piwo produkowane w tutejszym bro-

warze. Alkoholowi ulegał także burmistrz 

Thaconius. Nie tylko pił publicznie, ale 

przymuszał do tego i innych mieszczan, pod 

wływem alkoholu niszczył majątek miasta 

a nawet strzelał w miejscach publicznych. 

Z tego powodu został pozbawiony urzędu.) 
A wtem uświadomiłem sobie, że dopóki nie do-

puszczę się podczas tych prac jakiegoś występku, 
dopóty nie mogę nawet myśleć o tym, żeby się od 
nich uwolnić. Dlatego raz, kiedy miałem uwarzyć 
i przygotować okraszoną kaszę pszeniczną zna-
lazłem zdechłą mysz, którą włożyłem na dno misy 
a na nią położyłem jadło. Kiedy wyjedli kaszę aż 
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« Detail mapy 
Terrae seu Comitatus 
Scepusiensis tabula 
z roku 1723, na 
ktorej vidieť zbojníka. 
Dole je vidieť 
vyznačený Sabinov 
(CIBINVM, Zeben), 
ktorý je podľa 
legendy značený 
ako kráľovské mesto 
(CIVITAS REGIA).

« Detal mapy Terrae 
seu Comitatus 
Scepusiensis tabula 
z 1723 r. na której 
jest wyobrażenie 
zbójnika. Na dole 
mapy jest oznaczony 
Sabinov (CIBINVM, 
Zeben), który 
zgodnie z legendą 
jest oznaczony jako 
miasto królewskie 
(CIVITAS REGIA).
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Po pol druha roku umrel môj pán učiteľ a na 
smrteľnej posteli mi odpustil zvyšný učebný čas, 
avšak ostatní prísluš níci cechu tohto umenia 
nechceli to dovoliť. Keby som bol len niečo ve-
del, bol by som sa nejako prešmykol. Učil som 
sa však krátko a nič som nevedel, nemohli ma 
teda prepustiť. Bubnovať večer a ráno i trúbiť 
po uhorsky som vedel síce už dosť dobre, ale 
viac nič. Nemal som už ani chuť vstúpiť do uč-
ňovstva, no predsa som sa ešte zdržal nejaký 
čas v tomto meste, kde som bol obľúbený.

Sabinov je slobodné královské mesto. Má 
nemecký a slovenský kostol, ale pol hodiny 
cesty od mesta je už obyvateľstvo čisto ma-
ďarské. Je to malé mesto, má peknú radnicu, 
pod ktorou samo mesto čapuje víno. Kto kúpi 
holbu vína (pozn.: 1 holba = 0,9 litrov), musí 
zaplatiť aj hlinenú nádobu, ktorú môže po 
vypití vína rozbiť. Varí sa tu aj dobré pivo, 
varia ho aj ženy a slobodné dievčence. Mesto 
leží v údolí medzi dvoma vrchmi, má bystrú 
rieku menom Torysa, ktorá poháňa dva 
mlyny. Vŕšky a predmestia sú plné pekných 
záhrad, ktoré dávajú veľmi mnoho sliviek. 
Skoro v každej záhrade je sušiareň na sliv-
ky. Sušia ich podobne ako slad na mnohých 
nad sebou postavených roštoch, ktoré zatrú 
zo všetkých strán hlinou, aby žiar ostával 
vnútri. Po dvadsiatich štyroch hodinách od-
stránia hlinu a vysušené slivky vyberú. Keď 
sa silnejšie kúri, často nezbadajú, že sa celý 
obsah sušiarne spálil, za čo sa im potom su-
sedia vysmievajú. Rastie tu aj dobré obilie, 
je tu hodne dreva a zdravé povetrie (pozn.: 

Simplicissimus na druhej strane opísal 

Košice ako mesto s nezdravým vzduchom 

a vínom).

V závere 20. kapitoly 
Simplicissimus takto 

charakterizuje 
Sabinov: 

Zo Sabinova 
ne vysmiaty: 

V tomto meste býva 
veľa posmeškárov, 
ako som, žiaľ, viac 

než dosť sám skúsil. 
Ak môže jeden 

druhému vykonať 
dáku lotrovinu, tak 

nielen že to urobí, 
ale môže sa na jeho 

škode a nešťastí 
ešte povýšene smiať. 
Napokon stalo sa to 

bežným už skoro 
na celom svete.

do dna, znaleźli zdechlinę. I tak kontynuowa-
łem. Raz włożyłem słomiany wiecheć, którym się 
czyszczą talerze do kapusty kiszonej i zrobiłem 
kilka innych podobnych dowcipów. Wtedy mnie 
uwolnili od kuchennych obowiązków...

Po półtora roku umarł mój pan nauczyciel, 
a na łożu śmierci mi odpuścił zostający czas 
nauki, jednak pozostali członkowie cechu tej 
sztuki nie chcieli na to pozwolić. Gdybym był 
cokolwiek umiał, byłbym się jakoś prześlizgnął. 
Uczyłem się krótko i niczego nie umiałem, nie 
mogli mnie więc przepuścić. Bębnić rano i wie-
czorem i trąbić po węgiersku już wprawdzie 
umiałem dość dobrze, ale więcej nic. Nie mia-
łem już ani ochoty wstępować do czeladnictwa, 
ale pomimo to zostałem jeszcze przez pewien 
czas w tym mieście, gdzie byłem lubiany. 

Sabinov jest wolnym miastem królewskim. Ma 
niemiecki i słowacki kościół, ale po półgodzin-
nej podróży mieszkańcy są czystej krwi Węgra-
mi. Jest to małe miasto, ma piękny ratusz, pod 
którym samo miasto sprzedaje wino. Kto kupi 
kwartę wina (1 kwarta = 0,9422 l, jednostki 

miar były różne dla poszczególnych regionów, 

w słowackiej wersji jest to holba, 1 holba = 

0,9 l), musi zapłacić także za gliniane naczynie, 
które może po wypiciu wina i rozbić. Warzy się 
tutaj dobre piwo, warzą go kobiety i panny. Mia-
sto leży w dolinie, między dwoma wzniesieniami, 
ma bystrą rzekę o nazwie Torysa, która napędza 
dwa młyny. Wzniesienia i przedmieścia są usia-
ne pięknymi ogrodami, które rodzą bardzo wiele 
śliwek. Prawie w każdym ogrodzie jest suszar-
nia śliwek. Suszą je podobnie jak słód na wielu 
umieszczonych jeden nad drugim rusztach, które 
ze wszystkich stron oblepiają gliną aby żar za-
trzymywał się wewnątrz. Gdy się silniej rozpali, 
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Na jeseň pri dozrievaní ovocia spozoroval 
som niekedy zábavnú vec. Ked som pri západe 
slnka bubnoval na vojenských bubnoch, vy-
skakovali z ovocných záhrad pri meste med-
vede a utekali hore Šibeničným vrchom. Za 
mojich čias narazili tu na kôl naraz až päť 
zbojníkov a bývala tu vtedy aj žena zbojníc-
keho vodcu Janka.

Mestečko, aj keď také malé, predsa má zna-
menité prostriedky k pohodliu a vynikajúce 
poživatiny. Raz aj pána rektora, ktorý niekoľ-
kokrát kázal, bol aj na univerzi tách a práve 
sa chcel dať menovať do ministéria, skoro 
donútili meštania, aby zanechal školu a prĳ al 
miesto v mestskej rade; za dva roky ho urobili 
mestským richtá rom...

Takto opísal Simplicissimus stretnutie 

so zbojníkmi:

Keď ma opili, spýtal sa z nich jeden, či ma 
v Sabinove poznajú, keďže som ta mal na-
mierené, ako som im bol rozprával. Prisvedčil 
som. Spytoval sa ďalej, či som niekedy počul 
o Jankovi Paholkovi, čo znamená smelého 
chlapa, a či nepoznám jeho ženu, ktorá býva 
v Sabinove. Odpove dal som spolovice po slo-
vensky a spolovice po rusnácky, lebo všetci 
zbojníci sú Rusnáci, že som síce o Jankovi veľa 
počul, ale ho nepoznám, kým jeho ženu po-
znám veľmi dobre.

„To som ja,“ povedal, „môj milý krajan, ne-
boj sa, nestane sa ti nĳ aká krivda, len mi po-
vedz pravdu, či na mňa Sabinovčania stroja 
úklady, lebo je známe, že chodím občas v noci 
k svojej žene.“

„Vybadal som,“ odvetil som, „že sa Sabinov-
čania Janka boja a nĳ aké úklady mu nestroja.“

W podsumowaniu 
20. rozdziału 
Simplicissiumus w ten 
sposób charakteryzuje 
mieszkańców 
Sabinowa: 
Z Sabinowa 
nie-wyśmiany. W tym 
mieście mieszka wielu 
dowcipnisiów, o czym, 
niestety, przekonałem 
się na własnej skórze. 
Jak tylko może jeden 
drugiemu wykonać 
jakieś łotrostwo, to nie 
tylko, że wykona, ale 
jeszcze się wyśmiewa 
jego szkodzie 
i nieszczęściu. 
W końcu - stało się 
to zwyczajnym na 
całym świecie.

często nie zauważą, że cała zawartość suszarni 
się spaliła, za co potem się z nich sąsiedzi wy-
śmiewają. Rośnie tutaj i dobre zboże, jest tu dużo 
drewna i zdrowe powietrze (uwaga: Simplicissi-

mus z drugiej strony opisał Koszyce jako mia-

sto o bardzo niezdrowym powietrzu i winie).

Na jesień, kiedy owoce dojrzewały, zauwa-
żyłem zabawną rzecz. Kiedy bębniłem pod-
czas zachodu słońca na bębnach wojskowych 
z sadów owocowych pod miastem wyskakiwały 
niedźwiedzie i uciekały w górę przez Szubie-
niczny wierch. Za moich czasów tutaj wbili na 
pal naraz aż pięciu zbójników i mieszkała tu 
wtedy żona zbojnickiego przywódcy, Janka. 

Miasteczko, chociaż takie małe, ma jednak 
doskonałe środki dla wygody i doskonałe po-
trawy. Raz nawet pana rektora, który miał 
kilka wykładów, był na uniwersytetach i wła-
śnie ubiegał się o mianowanie do ministerium, 
prawie zmusili mieszczanie, aby zostawił 
szkołę i przyjął miejsce w radzie miejskiej; za 
dwa lata go zrobili burmistrzem...

 
A tak opisał Simplicissimus spotkanie 

ze zbójnikami: 

Kiedy mnie już upili, zapytał jeden z nich, czy 
mnie w Sabinovie znają, skoro tam zmierza-
łem, jak im powiedziałem. Przytaknąłem. Py-
tał się dalej czy kiedykolwiek słyszałem o Janku 
Pachołku, co oznacza śmiałego chłopa, czy nie 
znam jego żony, która mieszka w Sabinowie. 
Odpowiedziałem na wpół po słowacku, a na 
wpół po rusińsku, bo wszyscy zbójnicy są Rusi-
nami, że wprawdzie o Janku dużo słyszałem, ale 
go nie znam, ale jego żonę znam bardzo dobrze. 

„Ja jestem“ – powiedział, „mój miły rodaku, 
nie bój się, nie stanie ci się żadna krzywda, 
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Nato pokračoval:
„Dostal som spoľahlivú správu, že moja 

žena najnovšie tancovala u pánov mäsiarov 
na zábave pri marcovom pive s Juhásom, čiže 
sabinovským bačom; ked ta prídeš, tak im 
povedz obidvom, aby s tým prestali, lebo tam 
pošlem pacholíkov, ktorí ich naučia po kostole 
hvízdať.“

O všetkom sme sa spolu zhovárali po sloven-
sky a čias točne po rusnácky.

„Nikdy už vo svojom živote nebudeš mať to 
šťastie,“ pokračoval dalej, „aby si sa zdržoval 
v takej spoločnosti, akú teraz vidíš pred sebou; 
pozri, to je slávny veliteľ Havran, ktorý má sto 
päťdesiat chlapov, toto je velitel Bajúz, ktorý 
má tiež vyše sto chlapov, a ja nemám o nič me-
nej než oni.“

Nakoniec pripil na zdravie svojmu krajano-
vi, za čo som sa mu veľmi pekne poďakoval 
a jednu mu zatrúbil.

O pár rokov po odchode Simplicissima zo 

Sabinova mesto ohrozovala ďalšia zbojnícka 

skupina, ktorá vykradla kostol. V pamätnej 

knihe mesta je o tom tento záznam: 

„V roku 1679 dňa 29. apríla medzi polnoč-
nou a jednou hodinou s potulnými zbúrencami 
a na každom mieste lúpiacimi jeden žoldnier 
menom František Kis, vodca lupičov poznajúc 
naše mesto prekročiac múry s viacerými zboj-
níkmi sakristiu vylúpil a odcudzil dávno tam 
chránené predmety, i tie, ktoré boli uložené 
na tajných miestach a ktorých hodnota bola 
veľká, tisíc forintov.“

Kresby zbojníkov na 
mape Šarišskej župy 

z roku 1733.

Rysunki 
przedstawiające 

zbójników na mapie 
województwa 

Szaryskiego z 1733 r. 

tylko mi powiedz prawdę, czy na mnie w Sa-
binowie szykują zasadzkę, bo wiadomo, że 
czasem chodzę do swojej żony“. „Domyślam 
się – odrzekłem – że w Sabinowie się Janka 
boją i żadnej zasadzki na niego nie szykują“.

I dalej mówił: „Dostałem wiarygodną wiado-
mość, że moja żona ostatnio tańczyła u panów 
masarzy na zabawie przy marcowym piwie 
z Juhasem, czyli sabinowskim bacą; jak tam 
przyjdziesz, to im powiedz obydwojgu, żeby 
tego zaniechali, bo tam poślę pachołków, a ci 
im dadzą nauczkę“. O wszystkim tym rozma-
wialiśmy po słowacku a częściowo po rusińsku. 

„Nigdy już w swoim życiu nie będziesz mieć 
takiego szczęścia – mówił dalej – abyś był 
w takim towarzystwie, jakie tu teraz widzisz 
przed sobą; popatrz – to jest słynny kapitan 
Havran, który ma stu pięćdziesięciu chłopa, to 
zaś kapitan Bajuz, który też ma więcej jak stu 
ludzi, a ja nie mam o nic mniej jak i oni“. 

Na koniec wzniósł toast za zdrowie swoje-
go rodaka, za co mu pięknie podziękowałem 
i zatrąbiłem. 

Kilka lat po odejściu Simplicissima z Sabi-

nova miastu zagrażała inna zbójnicka banda, 

która zrabowała kościół. W kronice miasta 

jest zapis o tym wydarzeniu: 
„W roku 1679, dnia 29 kwietnia między pół-

nocą a pierwszą, wraz z włóczącymi buntow-
nikami a wszędzie rabującymi, jeden żołdak 
o imieniu František Kis, herszt rabusiów zna-
jący nasze miasto przekroczył nasze mury z in-
nymi zbójnikami i zrabował zakrystię, krad-
nąc z dawna tam przechowywane przedmioty, 
i te, które były schowane na tajnych miejscach 
a których wartość była wielka, tysiąc forintów.“
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M
esto, ktoré sa hospodársky po-

vznieslo v 16. storočí však vstúpilo 

do nového storočia mimoriadne 

tragicky.

V roku 1600 zomrelo v Sabinove násled-

kom moru vyše 800 ľudí a táto tragédia akoby 

predznamenala sériu neustálych konfl iktov 

a utrpení. Pokračovali už čoskoro. 

POČIATOK POVSTANÍ

V roku 1604 vypuklo prvé zo série po-

vstaní. Viedol ho Štefan Bočkaj z dô-

vodu zvýšenia daní a konfi škácie majetku 

protestantov Habsburgovcami. 

V čase povstania Štefana Bočkaja proti 

Habsburgovcom sa Sabinov snažil zacho-

vať neutralitu a nepridal sa otvorene na 

žiadnu stranu konfl iktu. To mu však nepo-

mohlo. Povstaleckí velitelia František Des-

sewff y a Mikuláš Segnei mesto 10. apríla 

1605 obľahli a v mene Bočkaja ho žiadali, 

aby sa vzdalo. To však Sabinovčania neu-

robili cítiac bezpečie, ktoré im poskytovalo 

mestské opevnenie. Rozhnevaní povstalci 

preto vypálili do tla obe predmestia vráta-

ne mlynov. Mestská kniha zaznamenáva, 

že len vďaka veľkej obetavosti žien sa oheň 

nerozšíril do vnútorného mesta. 

Po skončení povstania v roku 1606 nasta-

lo krátke obdobie mieru, ale už v roku 1619 

vypuklo ďalšie povstanie, tentokrát vedené 

PRICHÁDZAJÚ TEMNÉ 
DESAŤROČIA A SKÚŠKY 
OPEVNENIA

Štefan Bočkaj 
ako prvý povstal 
proti politike 
Habsburgovcov 
v Uhorsku. 

Stefan Boczkaj jako 
pierwszy zbuntował 
się przeciwko polityce 
Habsburgów na 
Węgrzech.

M
iasto, które zaczęło rozkwitać pod 

względem gospodarczym w XVI 

w. wkroczyło w nowe stulecie 

w nadzwyczaj tragiczny sposób. 

W roku 1600 zmarło w Sabinovie w wy-

niku epidemii cholery ponad 800 ludzi a ta 

tragedia była zwiastunem serii nieustają-

cych konfl iktów i cierpienia. Zaczęły się nie-

długo potem.

POCZĄTEK POWSTAŃ

W 1604 r. wybuchło pierwsze z serii po-

wstań. Jego przywódcą był Stefan Boczkaj 

a wybuchło z powodu podniesienia podat-

ków i konfi skaty majątków protestanckich, 

której dokonali Habsburgowie. 

W czasie powstania Stefana Boczkaja 

przeciwko Habsburgom Sabinov starał się 

zachować neutralność i nie opowiedział się 

ofi cjalnie po żadnej ze stron konfl iktu. To 

mu jednak nie pomogło. Powstańczy do-

wódcy František Dessewff y i Mikuláš Segnei 

10. kwietnia 1605 miasto oblegli i w imieniu 

Boczkaja żądali jego poddania. Mieszkańcy 

Sabinowa jednak nie chcieli tego zrobić, 

czując się bezpiecznie za swoimi murami. 

Rozgniewani tym powstańcy spalili obydwa 

przedmieścia włącznie z młynami. Kronika 

miejska odnotowuje, że dzięki ogromnemu 

poświęceniu kobiet ogień nie rozszerzył się 

na wewnętrzne miasto. 

NADCHODZĄ CIEMNE 
DZIESIĘCIOLECIA 
I CZASY PRÓBY DLA 
FORTYFIKACJI
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Gabrielom Bethlenom. Po porade s ďalšími 

mestami v lete roku 1619 sa Sabinov pridal 

na jeho stranu. Za to im cisársky spojenec 

Juraj Drugeth s poľskými kozákmi vypálil 

sabinovské predmestie.

Po uzavretí mieru v roku 1624 patrilo 

mesto opäť cisárovi, no trpelo nielen preto, 

že muselo platiť dane obom stranám, ale i zá-

sobovať ich zbraňami, potravinami, ošatením 

a niekedy aj posielať mužov do ich vojen. 

Nielen vojny a epidémie trápili mesto, ale 

aj pohromy a prírodné nešťastia. V noci 23. 

augusta 1621 mesto zdevastovala ničivá po-

vodeň, v dôsledku čoho nastal hlad. S ním 

prišla aj ďalšia, oveľa zhubnejšia morová 

epidémia, pri ktorej zomrelo 1600 obyvate-

ľov, teda väčšia polovica mesta.

Aj pri ďalšom povstaní vedeným Jurajom 

I. Rákoczim sa Sabinovčania v roku 1644 

pridali na stranu povstalcov, ale len preto, 

lebo v čase rozhodovania predstavovali väč-

šie nebezpečenstvo ako cisárske oddiely. Až 

Mapa od Vincenza 
Coronelliho z konca 

17. storočia, na 
ktorom je vidieť 

symbolicky zobrazené 
mestské opevnenie.

Mapa Vincenza 
Coronelli z końca 
XVII w., na której 

w sposób symboliczny 
ukazane są 

mury obronne.

Po zakończeniu powstania w 1606 r. na-

stał krótki okres pokoju, ale już w 1619 wy-

buchło kolejne powstanie, tym razem pod 

dowództwem Gabriela Bethlena. Po nara-

dzie z innymi miastami latem roku 1619 Sa-

binov stanął po jego stronie. Za to cesarski 

sojusznik Jerzy Drugeth wraz z polskimi 

kozakami spalił sabinowskie przedmieście. 

Po zawarciu pokoju w 1624 r. miasto po-

nownie należało do cesarza, ale cierpiało nie 

tylko dlatego, że było zmuszone do płacenia 

podatków na rzecz obydwu stron, ale mu-

siało także zaopatrywać je w broń, jedzenie, 

ubrania a niekiedy także posyłać mężczyzn 

na ich wojny. 

Nie tylko wojny i epidemie dokuczały mia-

stu, ale także kataklizmy i katastrofy przyrod-

nicze. W nocy 23 sierpnia 1621 roku miasto 

zostało zniszczone przez powódź, w wyniku 

czego nastał głód. Po nim przyszła kolejna, 

o wiele cięższa epidemia cholery, podczas 

której zmarło 1600 osób, więc ponad połowa 

wszystkich mieszkańców. 

Podczas kolejnego powstania, dowodzo-

nego przez Jerzego I Rakoczego mieszkańcy 

Sabinowa stanęli w 1644 r. po stronie po-

wstańców, ale tylko dlatego, że w momencie 

podejmowania tej decyzji stanowili większą 

groźbę niż oddziały cesarskie. Aż do końca 

powstania na wiosnę 1645 r. miasto było na 

przemian zajmowane przez obydwie armie. 

W okresie absolutyzmu Leopolda I (1640 

– 1705) Węgry zmieniły się w silnie scentra-

lizowany kraj rządzony przez obcokrajow-

ców, którzy nie rozumieli węgierskich uwa-

runkowań. To prowadziło do naruszania 

tradycyjnych zobowiązań ekonomicznych, 
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do ukončenia povstania v jari 1645 mesto 

striedavo obsadzovali obe armády. 

V období absolutistickej politiky Leopol-

da I. (1640 – 1705) sa Uhorsko menilo na 

silne centralizovanú krajinu a navyše riade-

nú cudzincami, ktorí nerozumeli uhorským 

pomerom. To viedlo k narúšaniu tradičných 

ekonomických zväzkov, oslabovaniu miest 

a celej krajiny. Vzhľadom na neúnosne vy-

soké daňové zaťaženie a evanjelické vie-

rovyznanie mesta sa sabinovskí mešťania 

otvorene pridali 5. októbra 1672 na stranu 

protihabsburgských kurucov a pustili ich za 

brány mesta. No už o 3 týždne, po porazení 

kurucov obsadili cisárske vojská mesto a tvr-

do ho trestali. Stanovili nové, oveľa vyššie 

dane a povinnosť živiť a fi nancovať nielen 

početnú stálu jednotku, ale aj iné vojenské 

jednotky, ktoré prechádzali mestom počas 

70. rokov 17. storočia. To mestu spôsobova-

lo obrovskú hospodársku záťaž, nehovoriac 

o svojvôli a násilí zo strany vojakov voči meš-

ťanom. Aby oslabla i vojenská sila Sabinova, 

cisárski úradníci rozhodli v roku 1673 o kon-

fi škácii všetkých ťažkých zbraní z mestského 

opevnenia a ich odvoze do Košíc. Ponižujúce 

bolo i to, že mesto muselo samo zaplatiť 80 

zlatých 120 cisárskym vojakom a 3 dôstojní-

kom za túto prepravu.

Od začiatku roku 1678, keď hrozil vo-

jenský vpád kurucov zo Sedmohradska, 

cisárske vojsko pretvára Sabinov opäť na 

pevnosť. Je trochu záhadou, ako je možné, 

že napriek stálej cisárskej posádke otvorili 

mešťania 31. júla 1678 brány sedmohrad-

ským a kuruckým vojskám pod vedením 

Michala Telekiho. Ale už o 10 dní bol Sa-

Centralistická politika 
Leopolda I. spôsobila 
úpadok Sabinova. 
Panovník úplne 
ignoroval jeho 
mestské privilégiá.

Centralistyczna 
polityka Leopolda I 
stała się przyczyną 
upadku Sabinowa. 
Władca zupełnie 
ignorował jego 
przywileje miejskie. 

osłabianiu miast i całego kraju. Ze względu 

na ogromne obciążenie podatkami i ewan-

gelickie wyznanie miasta, mieszczanie sabi-

nowscy ofi cjalnie stanęli dnia 5 października 

1672 po stronie antyhabsburskich kuruców 

i wpuścili ich za bramy miasta. Niestety, już 

po trzech tygodniach, po zwycięstwie nad 

kurucami, miasto zostało obsadzone przez 

wojska cesarskie i ukarane w okrutny spo-

sób. Ustanowione zostały nowe, o wiele 

wyższe podatki i obowiązek fi nansowania 

nie tylko licznego stałego oddziału, ale także 

innych jednostek wojska, które przechodzi-

ły przez miasto podczas lat siedemdziesią-

tych XVII w. Było to dla miasta ogromnym 

obciążeniem ekonomicznym, podobnie jak 

gwałty i swawole żołnierzy w stosunku do 

mieszczan. Aby osłabić siłę wojskową Sa-

binova, cesarscy urzędnicy zadecydowali 

w roku 1673 o konfi skacie wszystkich cięż-

kich dział z murów miejskich i przewiezie-

niu ich do Koszyc. Równie poniżające było 

zmuszenia miasta do zapłaty 80 złotych stu 

dwudziestu cesarskim żołnierzom i trzem 

ofi cerom za ich odwiezienie. 

Na początku 1678 r. kiedy ponownie gro-

ził najazd wojenny kuruców z Siedmiogrodu 

wojska cesarskie zmieniają Sabinov w ufor-

tyfi kowaną twierdzę. Jest poniekąd zagad-

ką w jaki sposób, pomimo obecnoóci załogi 

cesarskiej mieszczanom udało się otworzyć 

31 lipca 1678 r. bramy przed siedmiogrodz-

kimi wojskami kuruckimi pod dowództwem 

Michała Telekiego. Niestety, już po dzie-

sięciu dniach Sabinov został zdobyty przez 

ogromne, dziesięciotysięczne wojska cesar-

skie. O walkach jednakże nie mamy żadnych 
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binov dobytý mohutným 10-tisícovým ci-

sárskym vojskom. O bojoch však nemáme 

žiadne záznamy. V meste sa potom nachádza 

takmer rovnaký počet vojakov ako všetkých 

obyvateľov. Blízke okolie bolo v rukách 

kurucov, ktorí sa viackrát pokúšali o obsa-

denie mesta. V roku 1679 vypukol v meste 

opäť mor, pri ktorom zomrelo 600 ľudí.

V roku 1682 vyhlásilo Turecko vojnu 

Habsburgovcom a smerovalo ku Viedni. 

Cisárski vojaci boli preto povolaní na ob-

ranu ríše a opustili Uhorsko. Mocenské 

vákuum vyplnilo vojsko Imricha Tököly-

ho. Na jeho stranu sa dobrovoľne pridali 

všetky východoslovenské kráľovské mestá 

vrátane Sabinova. Očakávali ukončenie 

ekonomického zdierania a teroru zo stra-

ny cisárskych vojakov. Dúfali tiež, že sa 

» Poľský kráľ
 Ján III. Sobiesky.

» Król Polski 
Jan III Sobieski.

Imrich Tököly

zapisków. W mieście znalazła się niemal 

taka sama liczba wojska ile miało wszystkich 

mieszkańców. Okolica znalazła się w rękach 

kuruców, którzy kilkukrotnie usiłowali za-

jąć miasto. W 1679 r. ponownie wybuchła 

w mieście cholera, na którą zmarło 600 osób. 

W 1682 Turcja wypowiedziała wojnę 

Habsburgom i jej wojska ruszyły pod Wie-

deń. Cesarscy żołnierze zostali odwołani aby 

bronić imperium i opuścili Górne Węgry. 

Próżnię wypełniły wojska Imrego Tököly. 

Po jego stronie opowiedziały się wszystkie 

wschodniosłowackie miasta królewskie, 

włącznie z Sabinovem. Oczekiwano zakoń-

czenia terroru ekonomicznego ze strony 

żołnierzy cesarskich. Wierzono także, że 

zostanie im zwrócony majątek, przywileje 

miejskie oraz wolność wyznania. 

Sabinov dołączył do powstania 15 sierp-

nia 1682 otwierając bramy wojskom kuruc-

kim. Tököly, starając się poprawić opłakaną 

sytuację gospoddarczą, dał końcem wrze-

śnia 1682 w wynajem Sabinovu kopalnie 

soli w Solivarze. 

Końcem lipca 1683 r. Tököly zaapelował 

do miasta o specjalistów od budowy i na-

prawy umocnień. Niestety, ponad dwustu-

letnie mury nie były w stanie opierać się sil-

niejszym wojskom i atakom artylerii. 

Po zwycięstwie nad Turkami pod Wied-

niem wojska Jana II Sobieskiego wracały do 

ojczyzny. Po odstąpieniu od oblężenia Pre-

szowa, zajęły 8 grudnia 1684 r. bez większego 

wysiłku Sabinov. Większość wojska wpraw-

dzie ciągnęła dalej do Polski, ale do końca 

zimy pozostała w mieście znaczna liczba żoł-

nierzy. Wyżywienie tylu osób powodowało 
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im prinavrátia majetky, mestské privilégiá 

a náboženská sloboda. 

Sabinovčania sa k povstaniu pridali 15. 

augusta 1682, keď otvorili brány kurucké-

mu vojsku. Tököly, v snahe zlepšiť veľmi 

biednu hospodársku situáciu, dal koncom 

septembra 1682 Sabinovu do prenájmu soľ-

né bane v Solivare. 

Koncom júla 1683 Tököly vyzval mesto, 

aby mu poskytlo odborníkov, ktorí sa vy-

znajú v stavbe a oprave pevností. No vyše 

200 rokov staré opevnenie už nebolo schop-

né odolávať silnejšiemu vojsku a delostre-

leckému ostreľovaniu. 

Po víťazstve nad Turkami pri Viedni sa 

vojská poľského kráľa Jána III. Sobieskeho 

vracali do vlasti. Po neúspešnom obliehaní 

Prešova obsadili 8. decembra 1684 bez väčšej 

námahy Sabinov. Väčšina vojska síce tiahla 

ďalej do Poľska, ale do konca zimy tu zostal 

značný počet vojakov. Živenie takéhoto voj-

ska spôsobilo mestu veľké škody, ale Poliaci 

počas tejto doby aspoň rešpektovali slobo-

du vyznania, teda evanjelické vierovyznanie 

väčšiny obyvateľov na rozdiel od cisárskych 

vojakov v predchádzajúcich rokoch. Po ich 

« Detail veduty, 
na ktorej je 
vyobrazená cisárska 
armáda generála 
V. Schultza útočiaca 
na Prešov. Tá neskôr 
obsadila i povstalecký 
Sabinov.

« Detal weduty, 
na którym jest 
przedstawiona 
armia cesarska 
pod dowództwem 
generała V. Schultza 
podczas ataku na 
Preszów. Później ta 
sama armia zajęła 
Sabinov.

miastu ogromne straty fi nansowe, ale Polacy 

podczas swojego pobytu respektowali wol-

ność wyznania, czyli wyznanie ewangelickie 

większości mieszkańców, w odróżnieniu od 

żołnierzy cesarskich w latach poprzednich. 

Po ich odejściu miasto ponownie dołączyło 

do powstańców w 1684 r. 

Podczas 1685 r. powstanie Tökölyego zo-

stało defi nitywnie zduszone. Leopold I stara-

jąc się przeciągnąć na swoją stronę wieloty-

sięczną armię obiecał powstańcom amnestię. 

Kurucowie przeszli na stronę panującego 

i stali się rdzeniem odnowionej armii wę-

gierskiej. Nikt nie był sądzony ani skazany 

za uczestnictwo w powstaniu. Wręcz prze-

ciwnie, dowódcy kuruckiej armii zostali włą-

czeni do habsburskich wojsk i uzyskali nowe 

godności i odznaczenia. Z werwą rozpoczęli 

wyzwalać kraj spod Turków. Stopniowo całe 

państwo było obsadzane ogromną armią roz-

mieszczaną w miastach i na zamkach. 

We wrześniu 1685 r. pod miasto nadcią-

gnęła ogromna, piętnastotysięczna cesarska 

armia generała V. Schultza. Mały kurucki 

oddział i mieszczanie pomimo to zdecydo-

wali się bronić miasta, ale po ataku artyle-
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odchode sa mesto až do roku 1684 opäť pri-

dalo na stranu povstalcov.

Počas roku 1685 bolo defi nitívne potlače-

né Tökölyho povstanie. Leopold I. v snahe 

získať na svoju stranu mnohotisícovú ar-

mádu udelil všetkým účastníkom Tökölyho 

povstania amnestiu. Kuruci prešli na stranu 

panovníka Leopolda I. a stali sa základom 

pre obnovené uhorské vojsko. Nikto nebol za 

účasť v povstaní súdený, či potrestaný. Nao-

pak, velitelia kuruckých vojsk boli začlenení 

do habsburskej armády a získali nové hod-

nosti a vyznamenania. S vervou sa pustili do 

oslobodzovania krajiny od Turkov. Krajinu 

postupne znovu obsadzovalo mohutné voj-

sko rozmiestňované v mestách a na hradoch. 

V septembri 1685 k mestu dotiahla mo-

hutná 15 tisícová cisárska armáda generála 

V. Schultza. Malá kurucká posádka a mešťa-

nia sa napriek tomu rozhodla mesto brániť, 

no po ničivej delostreleckej paľbe sa obran-

covia vzdali bez akejkoľvek dohody. V mes-

te potom zastala 10 mesiacov posádka, kto-

rá drancovala a terorizovala obyvateľov, čo 

jej umožňovalo i to, že sa mesto nemohlo 

opierať o žiadne právne argumenty, keďže 

nedohodlo podmienky vstupu vojakov do 

mesta, čo urobil napr. Prešov i Bardejov. 

V nasledujúcich mesiacoch posádku na-

hradili iné jednotky. Po dobytí Budína prišli 

v jeseni 1686 do mesta vojská vojvodu Lot-

rinského spolu so silným delostrelectvom. Na 

konci tohto roku nariadila Spišská komora 

odvoz tunajších ťažkých zbraní a streliva na 

hrad Tokaj. Mesto bolo povinné tu disloko-

vanej posádke, ale i prechádzajúcim vojskám, 

platiť peniaze, zabezpečovať potraviny a kr-

Juraj Jánošík vstúpil 
do Rákocziovského 
vojska v roku 1707. 

O rok padol do 
zajatia a bol nútený 

prejsť na stranu 
cisárskych vojakov 

(labancov). Keď 
bol v roku 1710 

prepustený z armády, 
čoskoro sa dal 

na zboj.

Juraj Janosik wstąpił 
do wojsk Rakoczego 

w 1707 r. Rok później 
dostał się do niewoli 

i został zmuszony do 
przejścia na stronę 

wojsk cesarskich 
(labańców). 

Kiedy w r. 1710 został 
zwolniony ze służby 

wojskowej szybko 
rozpoczął działalność 

zbójecką. 

ryjskim obrońcy poddali się bez jakichkol-

wiek negocjacji. W mieście został oddział, 

który przez 10 miesięcy łupił miasto i terro-

ryzował mieszkańców, co było możliwe mię-

dzy innymi ze względu na to, że miasto nie 

uzgodniło w warunkach poddania warunki 

wejścia żołnierzy do miasta, co zrobiły na 

przykład Preszów i Bardejów. 

W kolejnych miesiącach oddział został za-

stąpiony przez inne jednostki. Po zdobyciu 

Budina, w jesieni 1685 r do miasta nadcią-

gnęły wojska wojewody lotaryńskiego wraz 

z silną artylerią. Końcem tego roku Spiska 

Komora zarządziła wywóz tutejszej ciężkiej 

broni oraz amunicji na zamek Tokaj. Miasto 

zostało zobowiązane płacić ulokowanej tutaj 

załodze i przeciągającym wojskom, zapew-

niać wyżywienie oraz karmę dla koni, co go 

ruinowało fi nansowo. Jego przywileje miej-

skie były zupełnie ignorowane. Wielu rze-

mieślników pracowało na potrzeby wojska 

bez wynagrodzenia. Kościoły i szkoła zostały 

odebrane ewangelikom i oddane katolikom. 

Na sejmie, który odbywał się w latach 1687 

– 1688 w Bratysławie absolutyzm Leopol-

da I został odnowiony i została wzmocniona 

władza arystokracji w sojuszu z Habsburgami. 

Z drugiej strony sejm rozpoczął proces stop-

niowej politycznej i ekonomicznej degradacji 

miast w ramach zemsty za powstanie. 

Na miasta miała bordo negatywny wpływ 

polityka ekonomiczna Wiednia. Został 

wprowadzony monopol na handel solą, 

zbożem, winem metalami i bydłem, z któ-

rego miast do tej pory czerpały znaczne 

korzyści fi nansowe. Prosperujące winnicy 

zyskiwała wysoka szlachta i generałowie. 
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mivo pre kone, čo ho ekonomicky ruinovalo. 

Jeho mestské výsady boli úplne ignorované. 

Mnohí remeselníci pracovali pre potreby ar-

mády bez odplaty. Kostoly a škola boli odňaté 

evanjelikom a odovzdané katolíkom.

Na sneme konanom v r. 1687 – 1688 

v Bratislave bol obnovený absolutizmus 

Leopolda I. a posilnená moc aristokracie 

spätej s Habsburgovcami. Na druhej stra-

ne snem spustil proces postupnej politickej 

a ekonomickom degradácie miest ako pom-

stu za podporu povstaní.

Veľmi negatívny dopad na mestá mala hos-

podárska politika Viedne. Zaviedol sa mo-

nopol na obchod so soľou, obilím, vínom, 

kovmi a dobytkom, z čoho mali mestá do-

vtedy značné príjmy. Výnosné vinice získali 

príslušníci vysokej šľachty a vojenskí gene-

ráli. Napätie v krajine vyvolalo i prepustenie 

uhorských vojakov z armády. 

Hospodárstvo Sabinova aj naľalej deci-

movala nielen stála vojenská posádka, ale 

aj rozličné menšie jednotky, ktoré tu načas 

zostali alebo len prechádzali mestom. 

V roku 1694 vyňal panovník Sabinov spod 

právomoci taverníka a zaradil ho k mestám, 

ktoré má spravovať kráľovský personál. 

NOVÉ POVSTANIE

Politika Leopolda I. v Uhorsku napokon 

logicky viedla k ďalšej rebélii, tentokrát 

Františka II. Rákocziho v roku 1703. V tom 

čase nebola v Sabinove stála vojenská po-

sádka, no napriek tomu muselo mesto platiť 

na každého cisárskeho vojaka umiestneného 

na niektorej z vojenských pevností. Voja-

ci Leopolda I. boli totiž presunutí do vojny 

Boj medzi cisárskym 
vojakom (vľavo) 
a kurucami.

Walka między 
żołnierzem cesarskim 
a kurucem.

Napięcie w kraju wywołało także zwolnie-

nie węgierskich żołnierzy z wojska. 

Gospodarce Sabinowa w dalszym ciągu 

szkodził stacjonujący w nim oddział woj-

skowy, ale także rozmaite mniejsze jednost-

ki, które zatrzymywały się tu na krótko, 

bądź tylko przechodziły przez miasto. 

W 1694 władca wyjął Sabinov spod ju-

rysdykcji tawernika i właczył go w poczet 

miast, którymi miał zarządzać królewski 

personalista. 

NOWE POWSTANIE

Polityka Leopolda I na Węgrzech w koń-

cu w logiczny sposób doprowadziła do 

kolejnej rebelii, tym razem pod wodzą Fran-

ciszka II Rakoczego w 1703 r. W tym czasie 

w Sabinowie nie było już stałego oddziału 

wojska, ale pomimo to miasto musiało łożyć 

na każdeho cesarskiego żołnierza umiesz-

czonego w którejś z wojskowych warowni. 
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o španielske dedičstvo a zostali tu len malé 

posádky v dobre opevnených mestách a hra-

doch. Sabinov takúto ochranu neposkytoval. 

Na jeseň 1703 otvorili mešťania brány ku-

ruckým vojakom a Rákoczimu zložili prísa-

hu vernosti. On im za to vystavil ochranný 

list, v ktorom vzal mesto pod svoju ochranu 

a prísne zakázal svojim dôstojníkom a voja-

kom akékoľvek násilnosti voči obyvateľom 

mesta a poškodzovanie ich, alebo mestské-

ho majetku. Rákoczi bol nádejou pre obyva-

teľov Sabinova, veď im sľuboval navrátenie 

pôvodných privilégií, oslobodenia od voj-

nových daní, ukončenie teroru zo strany pa-

novníkovej armády a náboženskú slobodu. 

Kurucké vojská však nerátali s dlhodobej-

šou obranou Sabinova a preto tu neumiest-

ňovali delostrelectvo, ani väčšie posádky. Je-

den z jeho generálov sa vyjadril o Sabinove, 

že „nie je mesto, ktoré by sa vedelo brániť“. 

Pôsobenie kurucov v meste bolo takmer bez-

konfl iktné s výnimkou roku 1710. 

Porážka kuruckých vojsk pri Trenčíne 

v roku 1708 urýchlila rozklad Rákocziho 

vojska, ktoré sa sťahovalo na východ Uhor-

ska. V marci 1710 zo Sabinova odtiahli po-

četné kurucké oddiely a čoskoro ho obsadili 

cisárske vojská Jozefa I., syna Leopolda I. 

Ich dvojmesačný pobyt ešte viac hopodár-

sky vyčerpal zdecimované mesto. Navyše 

pri odchode vládnych vojsk z mesta v noci 

13. mája 1710 odviedli vojaci i všetok mest-

ský dobytok. Hneď po ich odchode do mes-

ta prichádzajú opäť a naposledy kuruckí 

vojaci netušiac, že tu väčšina z nich čoskoro 

ukončí svoju životnú púť.

Pamiatkou na 
najväčšiu tragédiu 

v dejinách Sabinova 
je súsošie Immaculata 
na námestí v blízkosti 

kostolov.

Wspomnieniem 
największej tragedii 

w dziejach Sabinowa 
jest rzeźba 

Immaculata,
na rynku w pobliżu 

kościołów. 

Żołnierze Leopolda I zostali bowiem prze-

sunięci do walki o hiszpańskie dziedzictwo. 

Pozostawiono tylko małe załogi w dobrze 

ufortyfi kowanych miastach i zamkach. Sa-

binov nie dawał takiej ochrony. 

Jesienią 1703 r. mieszczanie otwarli bramy 

wojskom kuruckim i złożyli przysięgę wier-

ności Rakoczemu. Za to Rakoczy wystawił 

im akt ochronny, w którym brał miasto pod 

swoje skrzydła i surowo zabraniał swoim ofi -

cerom i żołnierzom jakichkolwiek gwałtów, 

wyrządzania szkód czy niszczenia majątku 

mieszkańców i miasta. Rakoczy był nadzieją 

w oczach mieszkańców Sabinowa, obiacał im 

przecież przywrócenie przywilejów, zwolnie-

nie z podatków wojennych. Zakończenie ter-

roryzowania przez armię panującego i wol-

ność wyznania. Wojsko kuruckie nie miało 

jednak w planach dłuższej obrony Sabinova 

i dlatego nie została tu rozmieszczona arty-

leria, ani większa załoga. Jeden z generałów 

Rakoczego stwierdził, że Sabinov „Nie jest 

miastem, które umiałoby się bronić“. Obec-

ność kuruców w mieście była niemal bezkon-

fl iktowa z wyjotkiem roku 1710. 

Porażka wojsk kuruckich pod Trenczy-

nem w 1708 r. przyspieszyła rozproszenie 

wojsk Rakoczego, które zdążało na wschód 

Węgier. W marcu 1710 wyjechały z Sabino-

va liczne oddziały kuruckie i wkrótce mia-

sto zostało zajęte pprzez wojska cesarskie 

Józefa I, syna Leopolda I. Ich dwumiesięcz-

na obecność jeszcze bardziej wyczerpała 

już i tak zniszczone pod względem ekono-

micznym miasto. Poza tym, podczas wyjścia 

wojsk cesarskich z miasta, 13. maja 1710 

żołnierze wyprowadzili z miasta całe bydło. 



75

DEMOGRAFICKÁ KATASTROFA

Bodkou za povstaním bola udalosť doslo-

va apokalyptycká, nám nepredstaviteľ-

ných rozmerov. Začiatkom júla 1710 vypukol 

v Sabinove a susednom Prešove mor, ktorý 

spôsobil najväčšiu pohromu v ich dejinách. 

V Sabinove zahynulo počas 4 mesiacov neu-

veriteľných 2278 ľudí, z toho asi 1000 meš-

ťanov, zvyšok boli vojaci a utečenci. Z tejto 

hrôzy sa Sabinov spamätával dlhé obdobie. 

Navyše sa povstalecké vojská dopúšťali ná-

silností voči obyvateľom a od mesta si vynú-

tili veľkú fi nančnú čiastku. Mesto sa koncom 

novembra 1710 vzdalo cisárskym vojskám 

krátko potom, ako ho opustili preživší ku-

ruci. V závere roku boli opäť odvezené delá 

a všetka munícia do Prešova.

KONIEC NAJHORŠIEHO OBDOBIA 

V HISTÓRII MESTA

Hrozné 17. storočie až po rok 1710 mi-

moriadne negatívne ovplyvnilo všetky 

sféry života mesta. Okrem drastického úbyt-

ku obyvateľov stratilo takmer všetky majet-

ky a neúmerne sa zadĺžilo. Prišlo o 3 pod-

danské dediny, veľkú časť viníc v obci Hejce, 

hostince a mlyny v blízkych obciach a mno-

hé nehnuteľnosti priamo v meste a okolí. 

Rok po ničivom more v roku 1710 žilo 

v meste len 1000 ľudí. Ak v roku 1666 žilo 

v Sabinove 269 majiteľov domov, v roku 1715 

už len 148. Počet obyvateľov narastal v ďal-

ších rokoch len veľmi pomaly. V roku 1787 

tu žilo 2255, v roku 1880 2825, v roku 1849 

počet obyvateľov klesol na 2600, aby opäť 

narástol na 3288 obyvateľov v roku 1910.

Mor vo Vilniuse 
z roku 1710 na obraze 
neznámeho autora.

Zaraza w Wilnie 
z roku 1710 
na obrazie  
nieznanego autora. 

Zaraz po ich wyjściu do miasta powrócili 

żołnierze kuruccy, nie wiedząc, że wkrótce 

wielu z nich zakończy tutaj swój żywot. 

KATASTROFA DEMOGRAFICZNA

Perypetie związane z powstaniami zakoń-

czyło wydarzenie dosłownie o niewy-

obrażalnej, apokaliptycznej skali. Początkiem 

lipca 1710 r. wybuchła w Sabinowie i sąsied-

nim Preszowie epidemia cholery, która spo-

wodowała największą katastrofę w ich histo-

rii. W ciągu czterech miesięcy w Sabinowie 

zmarła niewiarygodna liczba 2278 ludzi, 

z tego około 1000 mieszczan, resztę stanowili 

żołnierze i uciekinierzy. Po tej katastrofi e Sa-

binov bardzo długo dochodził do siebie. Poza 

tym wojska powstańcze dopuszczały się prze-

mocy na mieszkańcachi wymusiły od miasta 

dużą sumę pieniędzy. Miasto końccem 1710 

r. poddało się wojskom cesarskim, krótko po 

tym jak opuściły go wojska kuruckie. Na koń-

cu roku wszystkie działa i amunicja zostały 

ponownie wywiezione do Preszowa.

KONIEC NAJGORSZEGO OKRESU 

W HISTORII MIASTA

Straszny wiek XVII aż do roku 1710 miał 

nadzwyczaj negatywny wpływ na wszyst-
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VZNIKAJÚ NOVÉ HOSPODÁRSKE 

A KULTÚRNE CENTRÁ UHORSKA

Po takmer 200 ročnej vojne s Tureckom, 

vnútorných vojnách a protihabsburg-

ských povstaniach, ktoré ukončil až satmár-

sky mier v roku 1711, nastáva obdobie mieru. 

Pred panovníkom stála naliehavá úloha zno-

vuvybudovať a hospodársky povzniesť kra-

jinu zničenú vojnami, tureckou okupáciou 

a epidémiami. Zdecimované obyvateľstvo 

však nebolo samo schopné zvládnuť túto úlo-

hu. Bolo preto opäť nevyhnutné kolonizovať 

uhorskú krajinu. Tentorát predovšetkým 

územie na juhu a východe. Hoci bolo snahou 

panovníka zaľudniť spustošené a takmer vy-

ľudnené územia najmä Nemcami, dopyt po 

kolonistoch bol taký veľký, že do krajiny boli 

pozývaní aj Srbi a Rumuni. Z husto osídle-

nách severných stolíc monarchie (dnešného 

Slovenska) smerovali na juh i tisíce Slová-

kov evanjelického vyznania a Rusíni. Navyše 

osadnícky patent Jozefa II. z roku 1782 spô-

sobil masívnu imigráciu, pretože kolonistom 

bola prisľúbená náboženská sloboda a právo 

voliť si vlastných kňazov a učiteľov, každá ro-

dina dostala zadarmo dom, záhradu a nára-

die na obrábanie. Profesionálni remeselníci 

dostali 50 zlatých na nákup náradia, najstarší 

syn v rodine bol oslobodený od povinnej vo-

jenskej služby (vtedy od 14 rokov) a na 10 

rokov boli oslobodení od platenia daní.

Mnohé dovtedy nevýznamné mestečká 

a dediny sa stali novými kráľovskými mesta-

mi, ktoré aj počtom obyvateľov prevýšili 

staršie kráľovské mestá na severe krajiny. 

Niekdajšie Turkami okupované územia sa 

tak za krátky čas stali lídrami hospodárske-

Sabinov (Cibinium) 
na mape z roku 1733.

Sabinov (Cibinium) 
na mapie z 1733 r. 

kie sfery życia miasta. Oprócz drastycznego 

spadku liczby mieszkańców miasto bardzo 

się zadłużyło. Utraciło trzy wsie poddań-

cze, dużą część winnic w miejscowości Hej-

ce, gościńce i młyny w pobliskich wsiach 

i wiele nieruchomości w samym mieście 

i okolicy. Rok po niszczycielskiej epidemii 

w mieście żyło tylko 1000 osób. Jeśli w roku 

1666 w mieście było 269 właścicieli domów, 

to w 1715 tylko 148. Liczba mieszkańców 

wzrastała w kolejnych latach bardzo powo-

li. W 1787 r. było ich 2255, w 1880 r 2825, 

w 1849 liczba ta znowu spadła do 2600, aby 

ponownie wzrosnąć do 3288 w 1910 r. 

POWSTAJĄ NOWE GOSPODARCZE 

I KULTURALNE CENTRA NA 

WĘGRZECH

Po niemal 200 letniej wojnie z Turcją, 

wojnach wewnętrznych i powstaniach 

antyhabsburskich, które zakończył dopiero 

pokój w Satmarze, w 1711 nastał czas po-

koju. Przed panującym było niełatwe zada-

nie odbudowania i rozwoju gospodarczego 

w kraju zniszczonym przez wojny, okupa-

cję turecką i epidemie. Zdziesiątkowani 

mieszkańcy nie byli w stanie samodzielnie 

wypełnić tych zadań.Ponowna kolonizacja 

Węgier stała się nieodzowna. Tym razem 

chodziło przede wszystkim o ziemie na 

południu i wschodzie. Pomimo, że władca 

starał się zaludniać opustoszałe i niemal wy-

ludnione ziemie przede wszystkim Niem-

cami, potrzeba kolonizacji była tak wielka, 

że do kraju byli zapraszani także Serbowie 

i Rumuni. Z gęsto osiedlonych regionów 

północy monarchii (dzisiejszej Słowacji) 



77

ho, ale i kultúrneho a politického diania na 

území Uhorska (napr. Debrecín, Varadín, 

Temešvár, Nový Sad).

SABINOV SA OCITÁ NA PERIFÉRII

Tieto skutočnosti mali zásadné dôsledky 

pre východoslovenské kráľovské mestá. 

Ich význam postupne upadal, až sa stávali 

len regionálnymi centrami remesiel a ob-

chodu, predovšetkým Sabinov a Bardejov. 

V priebehu 18. storočia sa mení aj národ-

nostné zloženie mestského obyvateľstva. 

Morom zdecimované väčšinové nemecké 

obyvateľstvo nedokázalo nahradiť úbytok 

vlastnou reprodukciou a preto do mesta 

prichádza stále väčší počet Slovákov z vi-

dieka. Zmenilo sa tým aj konfesĳ né zloženie 

mesta, v takmer čisto evanjelickom meste 

čoskoro dominujú katolíci.

Aj keď sa mestu postupne vracajú odňaté 

majetky (obce, mlyny, vinohrady), stále to 

nestačí na rozvoj mesta, pretože väčšiu časť 

« Detail mapy 
Šarišsskej župy 
z roku 1860, na 
ktorej vidieť kataster 
mesta a korunku, 
ktorá pripomína, 
že je Sabinov stále 
považovaný za 
slobodné kráľovské 
mesto.

« Detal mapy 
województwa 
szaryskiego z 1860 r., 
na której widać 
kataster miasta oraz 
koronkę, która ma 
przypominać o tym, 
że Sabinov wciąż jest 
uważany za miasto 
królewskie.

1802

podążały na południe tysiące Słowaków 

wyznania ewangelickiego oraz Rusini. Po-

nadto patent osadniczy Józefa II z 1782 r. 

spowodował masywną migrację, ponieważ 

kolonistom obiecywaną wolność wyznania 

i prawo do wybierania sobie własnych księ-

ży i nauczycieli, każda z rodzin miała dostać 

za darmo dom, ogród i narządzia do uprawy 

ziemi. Profesjonalni rzemieślnicy dostali 50 

złotych na zakupienie narzędzi, najstarszy 

syn w rodzinie był zwolniony ze służyb woj-

skowej (wówczas od 14 roku życia) a na 10 

lat byli zwolnieni z płacenia podatków. 

Wiele, do tego czasu małych miasteczek 

i wsi stało się miastami królewskimi, które 

także liczbą obywateli przewyższyły starsze 

miasta królewskie na północy kraju. W ten 

sposób terytoria niegdyś okupowane przez 

Turków stały się nie tylko liderami wzrostu 

gospodarczego ale także życia politycznego 

i kulturalnego na terenie Węgier (np. De-

breczyn, Varadin, Temesvar, Nowy Sad). 

SABINOV ZOSTAJE NA PERYFERIACH

Te wzdarzenia miały zasadniczy wpływ na 

wschodniosłowackie miasta królewskie. 

Ich znaczenie stopniowo spadało, aż stały 

się zaledwie regionalnymi ośrodkami rze-

miosła i handu. Dotyczyło to przede wszyst-

kim Sabinova i Bardejowa. W ciągu XVIII 

w. zmienia się także skład narodowościowy 

mieszkańców. Zdziesiątkowana przez epi-

demię większość niemiecka nie była w sta-

nie wykompensować spadku liczebności 

przez przyrost naturalny i dlatego do miast 

napływa coraz więcej słowackiej ludności 

z prowincji. Przez to zmienił się także roz-
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príjmov mesta pohlcujú výdavky pre vojsko, 

či už vo forme peňazí, naturálií a služieb. 

Rovnako ako v 18. storočí najväčšou záťa-

žou bola starostlivosť o vojenské jednotky, 

ktoré sa tu nachádzali. Pritom často išlo 

o počty prevyšujúce tunajšie obyvateľstvo.

Remeselná výroba v meste produkovala 

zväčša len pre lokálne trhy. Výrazne pokles-

la aj úloha cezhraničného obchodu, najmä 

exportu vína do Poľska. Nakoniec po pričle-

není časti Poľska k Habsburgskej monarchii 

v roku 1772 úplne zanikol.

Mesto aj na začiatku 19. storočia trpelo ne-

únosnými výdavkami na vojská počas napo-

leonských vojen a tiež počas bojov za osamo-

statnenie Uhorska (1848 – 1849). Postihujú 

ho však i časté požiare, prírodné katastrofy 

a následné hladomory a epidémie. 

V revolučnom roku 1848, keď z obehu 

prakticky vymizli peniaze, mesto zaviedlo 

vlastné peniaze (poukážky), ktoré platili len 

na území mesta.

MENÍ SA VÝZOR MESTA 

Od druhej polovice 19. storočia postupne 

splýva vnútorné mesto obohnané hradba-

mi s predmestiami. Mestské opevnenie bolo 

už na viacerých miestach prerušené novými 

domami. Hradobné uličky a priekopy boli tiež 

zastavané a odstránené boli hlavné vstupné 

brány. Námestie bolo vydláždené, no stále sa 

na ňom pohybovali i hospodárske zvieratá. 

Chýbajúcu kanalizáciu nahrádzal zapáchajúci 

potok, ktorý pretekal stredom námestia. 

Sabinov v tomto období svojou veľkosťou 

a významom skôr pripomínalo obec, než 

kráľovské mesto, čo sa odrazilo aj na vzniku 

Ilustrácie 
z mestskej knihy 

Sabinova v období 
napoleonských vojen.

Ilustracja z kroniki 
miejskiej Sabinowa 

z okresu wojen 
napoleońskich. 

kład wyznaniowy pomiędzy ludnością, w do 

tej pory niemal czysto ewangelickim mieście 

zaczynają dominować katolicy. Pomimo, że 

do miasta powoli wracają utracone majątki 

(wsie, młyny, winnice) ciągle nie wystarcza 

to dla rozwoju miasta, ponieważ większość 

dochodów miasta pochłaniają wydatki na 

wojsko, czy to w formie pieniędzy, natu-

ralii, czy usług. Podobnie jak w XVIII w. 

największym obciążeniem jest utrzymanie 

jednostek wojskowych, które się tutaj znaj-

dowały. Przy czym często ich liczebność 

przewyższała liczebność obywateli miasta. 

Rzemieślnicy w mieście produkowali prze-

ważnie tylko na potrzeby lokalnego rynku. 

Znacząco spadła rola handlu zagraniczne-

go, szczególnie eksportu wina do Polski. 

W końcu po I rozbiorze Polski i przyłącze-

niu jej części do monarchii habsburskiej 

w 1772 r. handel ten zupełnie zanikł. 

Miasto także na początku XIX w. cierpia-

ło na skutek wysokich wydatków na wojska 

podczas wojen napoleońskich, jak również 

podczas walk w czasie węgierskiej walki 

o niepodległość w 1848 – 1849 r. Często 

wybuchają pożary i inne katastrofy natural-

ne a po nich następują głód i epidemie. 

W rewolucyjnym roku 1848, kiedy pie-

niądze praktycznie zniknęły z obiegu mia-

sto wprowadziło własne pieniądze (bilety), 

które były ważne tylko na terenie miasta.

ZMIENIA SIĘ WYGLĄD MIASTA

Od drugiej ołowy XIX w. miasto we-

wnętrze otoczone murami stopniowo 

łączy się z zewnętrznym. Mury miejskie już 

w kilku miejscach były poprzerywane przez 
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šarišského posmešného príslovia: „Kedz Sa-
binov mesto, ta mucha vtak“

V 70. a 80. rokoch začala výstavba kana-

lizácie, námestie bolo vydláždené, vybudo-

vali sa kasárne, obnovili kúpele Švabľovka 

a veľkú nádej mesto vkladalo do železnice. 

Koncom roku 1911 mestská elektráreň roz-

svietila na námestí prvé žiarovky.

Po vzniku Československa v roku 1918 

vydala vláda nariadenie č. 275 z 21.9.1922 

(s účinnosťou od 1.1.1923), ktorým pre-

hlásila všetky slovenské mestá s výnimkou 

Bratislavy a Košíc za „veľké obce“ a tak im 

zrušila štatút privilegovaných miest. 

Na pamiatku ďalším generáciám zapísal 

v roku 1923 do Pamätnej knihy mesta hlav-

ný notár Alexander Havrillay ako reakciu 

na túto udalosť toto: „...Jestvovalo (pozn. Sa-
binov) teda ako slobodné mesto 517 rokov... 
Nezúfajme, pracujme s tým novým našim po-
ložením svedomitou horlivosťou k prospechu 
nášho mesta. Pri terajších nových inštitúciách 
aj jedna veľká obec tiež sa môže do rozkvetu 
priniesť, keď jej predstavenstvo a občianstvo 
na tom horlivo a svedomite pracovať bude. 
Nech pán Boh dá, aby sa to tak stalo.“

Poukážka z roku 
1848, ktorá 
nahrádzala 
v Sabinove chýbajúcu 
národnú menu.

Kupon z roku 1848, 
który zastępował 
brakujące 
w Sabinowie środki 
płatnicze.

« Detail mapy 
mesta z polovice 
19. storočia, na ktorej 
vidieť aj mestské 
opevnenie.

« Detal mapy miasta 
z połowy XIX w. na 
której są widocznie 
mury miejskie.

nowe domy. Uliczki pod murami oraz fosy 

również były zabudowywane, zostały też zli-

kwidowane bramy miasta. Rynek został wy-

brukowany, ale wciąż poruszały się po nim 

zwierzęta gospodarskie. Zamiast kanalizacji 

był rynsztok ciągnący się żrodkiem miasta. 

Sabinov w tym okresie pod względem swo-

jego znaczenia i wielkości bardziej przypo-

minal wieś, niż miasto królewskie, co zna-

lazło swoje odzwierciedlenie w powstaniu 

szaryskiego drwiącego przysłowia: „Kedz 
Sabinov mesto, ta mucha vtak“ (Jeśli sabinov 
to miasto, to mucha jest ptakiem). 

W latach siedemdziesiątych i osiemdzie-

siątych rozpoczęła się budowa kanalizacji, 

rynek został wybrukowany, zbudowano 

koszary, odnowiono uzdrowisko Švabľovka 

a wielkie nadzieje miasto pokładało w kolei. 

Końcem 1911 miejska elektrownia zaświeci-

ła na rynku pierwsze żarówki. 

Po powstaniu Czechosłowacji w 1918 r. 

władza wydała rozporządzenie nr 275 z 21.

IX.1922 (wchodzące w życie od 1.I.1923 r.), 

na mocy którego wszystkie słowackie mia-

sta, oprócz Bratysławy i Koszyc, stały się 

„dużymi gminami“ i utraciły uprzywilejo-

waną pozycję miast. 

Główny notariusz Alexander Havrillay tak 

reagował na te wydarzenia w r. 1923 w kro-

nice miasta: „ ... Istniał (Sabinov) jako wolne 
miasto 517 lat...Nie wpadajmy w rozpacz, pra-
cujmy w tym naszym nowym położeniu gorli-
wo i uczciwie na korzyść naszego miasta. Przy 
obecnych nowych instytucjach także jedna 
wielka gmina może dojść do rozkwitu kiedy jej 
przedstawiciele i mieszkańcy uczciwie praco-
wać będą. Niech Pan Bóg da, aby się to stało.“
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T
akmer zabudnutá epizóda súvisiaca 

so sabinovskými hradbami sa odo-

hrala v roku 1934. Starosta mesta 

Emil Bohuš napísal v mene mesta list Štát-

nemu referátu na ochranu pamiatok na Slo-

vensku v Bratislave s týmto znením: 

„Staré hradné múry mesta Sabinova, ktoré 
už len vo výške 1,5 – 2 m jestvujú, sú na jed-
notlivých mnoho frekventovaných miestach 
natoľko rozváľané, že zrútením ohrozujú 
a jest dokladnej obavy, že v daždivom počasí 
môže nešťastie zastihnúť ľudský život. Takiste 
vyvinutím sa stavebného ruchu prekážajú nie-
ktoré čiastky múra verejnej komunikácii ku 
novozriadeným uliciam. 

Z horeuvedených dôvodov úctivo sa uchá-
dzame o láskave povolenie, aby obecné pred-
stavenstvo vecným uvažovaním o ochrane 
týchto starobylých pamiatok v pripojenom 

TAKMER ZABUDNUTÝ 
PRÍBEH HRADIEB

N
iemal zapomniany epizod związa-

ny z sabinowskimi murami odegrał 

się w 1934 r. Starosta miasta, Emil 

Bohuš napisał w imieniu miasta list do 

Państwowego referatu Ochrony Zabytków 

w Bratysławie o następującym brzmieniu: 

„Stare mury obronne Sabinova, które już 
zaledwie w wysokości od 1,5 do 2 m istnieją, są 
w niektórych często uczęszczanych miejscach 
na tyle uszkodzone, że grożą zawaleniem 
i istnieje obawa, że podczas deszczu mogą za-
grozić życiu ludzkiemu. Również w związku 
z rozwĳ ającym się budownictwem, niektóre 
cząstki muru przeszkadzają w komunikacji 
publicznej na nowych ulicach. 

Z wyżej wymienionych przyczyn z całym 
szacunkiem upraszamy się o pozwolenie, aby 
rada gminy rzeczowo pojmując ochronę tych 
starożytnych pamiątek w dołączonym szkicu 
oznaczone części zburzyć mogło, z uwagi na 
rzeczywistą potrzebę, dzięki czemu niektó-
re ulicy by się znacznie rozszerzyć mogły dla 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.”

W ten sposób zaczęła się interesująca ko-

munikacja między miastem a ówczesnymi 

konserwatorami zabytków dotycząca losu 

jednej z części murów. 

Konserwatorzy już w ciągu kilku dni, 31. 

marca 1934 ustosunkowali się do listu: 

„Podpisany referat nie może załatwić pozy-
tywnie ichniejszej prośby o zgodę na zburzenie 
cząści murśw miejskich. Sabinov jest jednym 

NIEMAL ZAPOMNIANA 
HISTORIA MURÓW
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« Táto vážna 
udalosť neunikla 
ani redaktorom 
týždenníka Šariš. 
Dňa 7. apríla 1934 
bol uverejnený tento 
článok o zámere 
mesta zbúrať časť 
mestských hradieb.

« To istotne 
wydarzenie nie 
umknęło uwadze 
redaktorów 
tygodnika Šariš. 
Dnia 7. kwietnia 
1934 r. został 
opublikowany ten 
artykuł o zamiarze 
wyburzenia przez 
miasto murów 
miejskich.

nákrese označené čiastky múra dľa skutočnej 
potreby rozbúrať mohlo, čím by sa niektoré 
ulice z hľadiska požiarpolicajnej bezpečnosti 
značne rozšírili.“

Tak začala zaujímavá komunikácia medzi 

mestom a vtedajšími pamiatkármi o osude 

jednej časti hrabieb.

Pamiatkári už o pár dní, 31. marca 1934, 

zaujali k listu jasné stanovisko: 

„Podpísaný referát nemôže vyhovieť tamoj-
šej žiadosti o súhlas k sboreniu čiastky hradieb 
mesta. Sabinov náleží k tým niekoľkým mes-
tám v republike, ktoré majú dosiaľ zachovaný 
celý súvislý obvod fortifi kácie a ktorý pohľa-
du na mesto i jeho pôdorys dávajú starožit-
ný vzhľad. Z týchto dôvodov sa žiada, aby 
k týmto hradbám neboli pribudované obytné 
domy, ako sa už stalo v partii pri evang. kosto-
le. Referát je však zásadne ochotný navrhnúť 
na opravu mestských hradieb verejnú subven-
ciou, keď aj mesto k ich oprave prispeje. Žia-
da preto, aby bol mu daný rozpočet a situačný 
plán starého mesta.“

z niewielu miastt w państwie, które dotychczas 
posiadają zachowany cały nienaruszony ob-
wód fortyfi kacji a który obrazowi miasta i jego 
planowi nadają starożytny wygląd. Z tych po-
wodów żąda się, aby do tych murów nie były 
dobudowywane domy mieszkalne, jak się to 
już stało przy kościele ewangelickim. Referat 
jest jednak skłonny zaproponować na napra-
wę murów miejskich subwencję publiczną, jeśli 
miasto również dołoży swoją część fi nansów. 
Domaga się przeto, aby mu był dany budżet 
i plan sytuacyjny starego miasta.”

Miasto wzięło list pod uwagę a rada miej-

ska stwierdziła, że będzie kontynuować 

swoje wysiłki i pośle przedstawiciela do 

Bratysławy, aby przekonał konserwatorów 

do swojego pomysłu. Nie powiodło się to 

i w ciągu niespełna miesiąca konserwatorzy 

potwierdzili, że „... z zasadniczych powodów 
w ogóle nie może rozpatrywać zburzenia czę-
ści tych murów...” 

Po tym liście rada miasta przedłożyła 

propozycję o następującym brzemieniu: 

„Miasto Sabinov zgadza się na fi nansowa-
nie naprawy murów miejskich do wysokości 
kosztów w jakiej będzie udzielone dofi nanso-
wanie ze strony państwa. Równocześnia rada 
miasta uznaje, że na prace rekonstrukcyjne 
całego obwodu murów miejskich zażąda bez-
płatnych kosztorysów od miejscowych przed-
siębiorców.”

W efekcie doszło do kompromisu między 

miastem a konserwatorami zabytków, któ-

rzy zaakceptowali zburzenie części murów 

między główną ulicą a basztą za kościołem 

ewangelickim pod następującymi warun-

kami: 
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Mesto list zobralo na vedomie a mest-

ská rada sa uzniesla, že vo svojom úmysle 

bude pokračovať a pošle svojho zástupcu 

do Bratislavy, aby presvedčil pamiatkarov 

o svojom zámere. To sa nepodarilo, preto-

že o necelý mesiac pamiatkari potvrdzujú, 

že: „...zo zásadných dôvodov nemôže vôbec 
uvažovať o tom, aby sa čiastka týchto hra-
dieb zborila...“

Po tomto liste Mestská rada podala 

mestskému zastupiteľstvu návrh v tom-

to znení: „Mesto Sabinov je ochotné staré 
mestské hradby s takým nákladom opraviť, 
v akej výške bude mestu štátna subvencia 
udelená. Zároveň mestská rada uznáva, že 
na opravné práce celého obvodu mestských 
hradieb vyžiada si bezplatné rozpočty od 
miestnych podnikateľov.“

Napokon došlo ku kompromisu medzi 

mestom a pamiatkarmi, ktorí akceptovali 

zbúranie časti hradieb medzi hlavnou uli-

cou a baštou za evenjelickým kostolom s tý-

mito podmienkami. 

1. Múr v dĺžke 8 m pri bašte za sloven-

ským evanjelickým kostolom sa zachová 

a opraví vyšpárovaním múru vápennou 

omietkou (pozn.: múr tam dodnes stojí).

2. Dom pri múre bude zbúraný. 

3. Nárožie sa upraví podľa priloženej skice 

a na kamennej doske mal byť tento text: 

V týchto miestach stávala ako súčiastka 

mestského opevnenia až do roku ... brána 

zvaná .... (pozn.: To mal zistiť príslušný 

referát mesta).

» Podľa priloženej 
skice vidíme, že mesto 
chcelo odstrániť časť 

hradieb na rohu 
evanjelickej záhrady, 

čo bola časť, ktorá 
sa pôvodne napájala 

na severnú vstupnú 
bránu do mesta.

Hore stav v roku 
2020.

» Na załączonym 
szkicu widać, że 

miasto chciało 
rozebrać część murów 

na rogu ogrodu 
ewangelickiego, które 

były częścią łączącą 
z północną bramą 

miejską. U góry stan 
na rok 2020.
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Dnes vieme odpovede. Stála tam Horná 

brána až do roku 1876. 

Tabuľa tam pravdepodobne nikdy nebola, 

no mesto ako-tak zrekonštruovalo časť hra-

dieb za slovenským evanjelickým kostolom. 

« Foto z roku 1972. 
Vidieť na ňom zvyšky 
hradobného múra. 

« Fotografia 
z 1972 r., na której 
są widoczne resztki 
muru obronnego.

« Múr 
pravdepodobne 
opravený v roku 
1934.

« Mur 
zrekonstruowany 
prawdopodobnie 
w 1934 r. 

1. Mur o długości 8 m przy baszcie za sło-

wackim kościołem ewangelickim zo-

stanie zachowany i naprawiony przez 

uszczelnienie muru wapiennym tynkiem 

(uwaga: mur tam stoi do dziś).

2. Dom przy murze będzie zburzony.

3. Narożnik zostanie przebudowany zgod-

nie z załączonym szkicem a na kamiennej 

desce zostanie umieszczony następujący 

tekst: Na tym miejscu stała brama o na-

zwie (uwaga: odpowiedni dział urzędu 

miasta miał to sprawdzić) będąca częścią 

murów miejskich aż do roku...

Dziś znamy odpowiedzi. Stała tam Górna 

brama aż do roku 1876. 

Tablica prawdopodobnie nigdy nie została 

umieszczona, ale miasto jakot ako zrekon-

struowało część murów za słowackim ko-

ściołem ewangelickim.
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M
úry a veže sabinovského opevne-

nia boli až do 70-tych rokov 20. 

storočia zanechané svojmu osudu 

s výnimkou malej opravy múra za evanje-

lickými kostolmi v roku 1934. Boli v stave 

ruiny. Väčšia časť hradobného múru sa ne-

zachovala a tá, ktorá stála, si len na malých 

úsekoch zachovala pôvodnú výšku. Navyše 

aj zachované zvyšky v rôznych výškach boli 

zanesené náletovou zeleňou. Všetky zacho-

vané bašty boli bez striech a zväčša bez časti 

vrchného podlažia. Vstupné brány do mesta 

boli už približne 100 rokov odstránené.

Chronologicky uvádzame dôležité roky 

súvisiace s obnovou hradobného systému.

1975

V roku 1975 bol vypracovaný zámer rekon-

štrukcie južného úseku opevnenia. Pred-

Školská veža bola 
rekonštruovaná ako 
prvá po roku 1945. 
Vedľa interiér veže. 

Foto z roku 1974.

Szkolna wieża została 
zrekonstruowana jako 

pierwsza po 1945 r. 
Obok wnętrze wieży. 

Fotografi a z 1974 r. 

OBNOVA SABINOVSKÝCH 

HRADIEB PO ROKU 1945

1974 1974

M
ury i wieże sabinowskich umoc-

nień były aż do lat siedemdziesią-

tych XX w. pozostawione swoje-

mu losowi z wyjątkiem małej naprawy muru 

za kościołem ewangelickim w roku 1934. 

Były ruiną. Przeważna część muru obron-

nego się nie zachowała a ta, która jeszcze 

stała, zaledwie na kilku odcinkach osiągała 

pierwotną wysokość. Poza tym także zacho-

wane fragmenty w różnych wysokościach 

były zarośnięte. Wszystkie zachowane basz-

ty były bez dachów a przeważnie także bez 

górnego piętra. Bramy wjazdowe do miasta 

zostały rozebrane już 100 lat wcześniej. 

Istotne lata związane z odnową systemu 

murów obronnych wymieniamy w kolejno-

ści chronologicznej. 

REKONSTRUKCJA 

SABINOWSKICH MURÓW 

PO 1945 R. 
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Rekonštrukcia veže 
v roku 1981.

Rekonstrukcja wieży 
w 1981 r. 

pokladal aj zastrešenie veží a odstránenie 

priľahlej zástavby. Zámer však nebol reali-

zovaný.

1981

Ďalší zámer z roku 1981 bol realistickejší, 

predpokladal celkovú rekonštrukciu len 

piatich veží. Pri troch neúplne zachovaných 

navrhol len čiastkovú rekonštrukciu a tiež 

vyznačenie troch zaniknutých veží v dlažbe. 

Počítal aj s búraním nevhodnej zástavby 

a s úpravou priekopy vhodnou zeleňou. 

„Školská“ veža bola nadstavaná do pred-

pokladanej výšky koruny a zastrešená 

polkužeľovou strechou. Zaniknuté dreve-

né stropy boli opravené, urobili sa nové 

omietky a v exteriéri drevená ochodza, 

ktorá však bola v neskorších rokoch od-

stránená, pretože bola poškodená. „Škol-

1981 1981

2020

1981
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ská“ veža mala rekonštruovanú i pôvodnú 

kamennú ochodzu a jednu kľúčovú strieľ-

ňu. Po rekonštrukcii slúžila do roku 2012 

ako depozit Krajskému múzeu v Prešove.

1985

Druhá v poradí bola opravená veža nazý-

vaná „Gargalovičova“ podľa majiteľa po-

1974 1985

1985

1975 

W 1975 r. został opracowany projekt rekon-

strukcji południowego odcinka murów. 

Zakladał także zadaszenie wieży i rozbiór-

kę sąsiadującego budynku. Projekt nie zo-

stał jednak zrealizowany. 

1981

Kolejny projekt z 1981 r był bardziej reali-

styczny, zakładał całkowitą rekonstrukcję 

tylko pięciu wieży. W przypadku trzech 

zachowanych częściowo zakładał tylko 

częściową rekonstrukcję, jak również wy-

znaczenie trzech nieistniejących wież na 

bruku. Zakładał także rozbiórkę jednego 
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zemku, ktorému vtedy patrila. Aj ona bola 

rekonštruovaná podobne ako „Školská“ 

veža a navyše z nejasných dôvodov nad-

stavaná o jedno podlažie. Doposiaľ nie je 

využívaná.

1998

V apríli/máji 1998 uskutočnil archeolo-

gický ústav SAV v Košiciach pod vedením 

Mgr. Mariána Uličného, PhD. záchranný 

archeologický výskum v priestore Dolnej 

mestskej brány. Napriek tomu, že väčšia 

časť sa nachádza pod vozovkou, podarilo 

sa z dostupných častí presne určiť priebeh 

obvodovej hradby a vstupnej veže. Potvr-

dil tiež, že k vstupnej veži bolo neskôr pri-

« Pri porovnaní 
fotiek z roku 1974 
a 1985 vidieť, že 
bola vyvýšená o jedno 
podlažie.
V dobe rekonštrukcie 
sa nazývala podľa 
majiteľa pozemku, 
na ktorom stála 
„Gargalovičova“. 
Môžeme ju však 
nazývať debnárska 
veža, pretože o jej 
údržbu sa staral 
debnársky cech. 

« Podczas 
porównania zdjęć 
z lat 1974 i 1985 
widać, że wieża 
została podniesiona 
o jedno piętro. 
W czasie 
rekonstrukcji 
były nazywana 
od nazwiska 
właściciela gruntu, 
na którym stała 
“Gargalovičovou”. 
Możemy ją jednak 
nazywać wieżą 
bednarską, ponieważ 
jej utrzymaniem 
zajmował się cech 
bednarzy. 

2020
budynku oraz zagospodarowaniem fosy 

odpowiednimi roślinami. Wieża została 

nadbudowana do zakładanej wysokości 

korony i zadaszona półstożkowym da-

chem. Zrekonstruowano drewniane stro-

py, położono nowe tynki a na zewnątrz 

drewniana ochodza, która jednak w latach 

późniejszych została zlikwidowana, po-

nieważ była uszkodzona. „Szkolna“ wieża 

posiadała także zrekonstruowaną kamien-

ną ochodzę i jeden kluczowy otwór strzel-

niczy. Po rekonstrukcji służyła do 2012 r. 

jako depozyt dla Muzeum Wojewódzkiego 

w Preszowie. 

1985

Druga w kolejności została zrekonstruowa-

na wieża nazywana „Gargalovičova“ od na-

zwiska ówczesnego właściciela parceli.

Została zrekonstruowana w podobny 

sposób jak wieża „Szkolna“ a poza tym, 

z niewiadomych przyczyn zostało jej dobu-

dowane jedno piętro. Do tej pory nie jest 

wykorzystywana. 

1998

W kwietniu/maju 1998 r. instytut ar-

cheologiczny SAV (Słowackiej Akademii 

Nauk) pod kierownictwem Mgr. Mariána 

Uličnégo, PhD zrealizował badanie ar-

cheologiczne na terenie Dolnej bramy 

miejskiej. Pomimo tego, że większa część 

znajduje się pod poziomem gruntu udało 

się na podstawie dostępnych fragmentów 

dokładnie określić obrys murów obwo-

dowych i wieży wejściowej. Potwierdził 

również, że do bramy wejściowej zostało 
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budované predbránie a k nemu barbakán. 

Na základe tohto výskumu bola v tom is-

tom roku v rámci rekonštrukcie verejných 

priestorov v dlažbe náznakovou rekon-

štrukciou prezentovaná časť veže, predbrá-

nia a barbakanu Dolnej brány.

2005

Na zámer z roku 1981 nadviazal v roku 2005 

dokument autorov BÓNA, M.–ŠIMKOVIC, 

M.–GLOS, P. a kol.: Návrh ochrany, obnovy 
a prezentácie kultúrnej pamiatky. In Archi-
tektonicko-historický výskum a návrh na ob-
novu NKP: Sabinov - mestské opevnenie.

Predpokladal prezentáciu opevnenia ve-

rejnosti najmä z interiéru mesta. Zachované 

časti mali mať po spevnení zatrávnené ko-

runy, murivo len lokálne prešpárované. Za-

strešené mali byť len štyri veže kvôli funkč-

nému využitiu. Na niektorých miestach 

navrhli obnoviť drevené ochodze s rebríkmi.

Omietky na obnovených vežiach sa len za-

konzervujú. Na rozdiel od predošlých návr-

hov obnovy sa predpokladá zachovanie ruši-

vej zástavby, asanované majú byť len drobné 

stavby priamo napojené na opevnenie. 

w późniejszym czasie dobudowane przed-

bramie a do niego barbakan. Na podstawie 

tych wykopalisk w tym samym roku w ra-

mach rekonstrukcji przestrzeni publicznej 

została na ziemi wyznaczona część wieży, 

przedbramia i barbakanu Dolnej bramy. 

2005

Do projektu z roku 1981 nawiązał w 2005 

r. dokument autorów BÓNA, M.–ŠIMKO-

VIC, M.–GLOS, P. i kol.: Projekt ochrony, 
rekonstrukcji i prezentacji zabytku. In: Archi-
tektoniczno – historyczne badania i projekt 
odnowy NKP: Sabinov – mury miejskie.

Zakladał prezentację umocnień przede 

wszystkim z wnętrza miasta. Zachowane 

części miały mieć po umocnieniu zatraw-

nione korony, mury tylko lokalnie uszczel-

nione tynkiem. Zadaszone miały być tylko 

cztery wieże ze względu na ich wykorzysta-

nie. W niektórych miejscach proponowano 

rekonstrukcję drewnianych ochodzy z dra-

binkami. Tynki na odnowionych wieżach 

miały być tylko zakonserwowane. W prze-

ciwieństwie do poprzednich propozycji 

rekonstrukcji zakłada się zachowanie za-

Archeologický 
prieskum 

Dolnej brány (1998) 
podľa ktorého bol na 

dlažbe vyznačený 
 jej pôdorys.

Wykopaliska 
archeologiczne 

Dolnej bramy 
(1998), na podstawie 

których został 
na powierzchni 

wyznaczony jej zarys. 
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2008

V južnej časti námestia na chodníku medzi 

vozovkou a baštou č. 2 (podľa popisu z r. 

1603) bol vyznačený priebeh južnej línie 

hradobného múru.

2011

V mesiacoch marec-jún 2011 sa uskutočnil 

archeologický výskum v súvislosti s rekon-

štrukčnými prácami mestského opevnenia 

v Sabinove. Na ul. 17. novembra boli vyko-

nané práce na odkrytí a zdokumentovaní 

priebehu severnej línie opevnenia mesta. 

budowy, wyburzane mają być tylko drob-

ne budynki bezpośrednio dobudowane do 

murów. 

2008

W południwej części rynku na chodni-

ku między jezdnią a basztą nr 2 (wg opisu 

z 1603 r.) był wyznaczony przebieg połu-

dniowej linii muru obronnego. 

2011 

W miesiącach od marca do czerwca 2011 r. 

przeprowadzono badania archeologiczne 

« Archeologický 
výskum severnej 
línie opevnenia 
realizovaný v roku 
2011 Archeologickým 
ústavom SAV 
pod vedením 
Mgr. R. Rusnáka, PhD. 
a Mgr. M. Čurného, 
PhD. odhalil základy 
len jednej z troch 
veží, ktoré mali byť 
postavené po roku 
1603 a sú zobrazené 
na vedute 
M. Paulyho 
z roku 1826. 
Nájdená veža mala 
polygonálny tvar.

« Badania 
archeologiczne 
północnej linii 
umocnień 
przeprowadzony 
w 2011 r. przez 
Instytut Archeologii 
SAV pod 
przewodnictwem 
mgr R. Rusnaka, PhD 
i mgr M. Čurnego, PhD, 
w czasie których 
odsłonięto 
fundamenty tylko 
jednej z trzech wieży, 
które miały być 
dobudowane po 1603 
r. i są narysowane na 
weducie M. Pauly 
z 1826 r. 
Odkryta wieża była 
zbudowana na planie 
wielokąta.
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Pod dohľadom archeológa boli odkryté via-

ceré úseky severnej časti hradobného múra, 

začistené a zdokumentované. Podarilo sa 

tiež zachytiť aj tri už neexistujúce bašty, 

o ktorých za zmieňujú vládni komisári v do-

w związku z pracami rekonstrukcyjnymi 

nad murami miejskimi w Sabinowie. Przy 

uł. 17 listopada zostały wykonane prace nad 

odkryciem i udokumentowaniem północnej 

linii murów miejskich.

Pod nadzorem archeologa zostały od-

kryte liczne fragmenty północnej części 

murów miejskich, oczyszone i zdokumen-

towane. Udało się również odkryć trzy 

już nieistniejące baszty, o których wspo-

minają komisarze rządowi w dokumen-

cie z 1603 r. Elementem badań była sonda 

usytuowana na południe od dawnej Dolnej 

bramy na Placu Wolności. 

W jesieni 2011 została zrealizowana sym-

boliczna rekonstrukcja nad poziomem tere-

nu w formie murka z kamienia do wysokości 

siedzenia. 

W południowym rogu parku na rynku zo-

stał wyznaczony bieg linii południowj muru 

miejskiego. 

2012

W celu kompleksowej odbudowy muru 

obronnego w 2012 r został opracowany 

projekt przez pracownię Obnova, sp.z o.o., 

który został zaktualizowany w 2017 r. 

Náznaková 
rekonštrukcia 
severnej línie 

opevnenia v podobe 
nízkeho múrika 

(2011).

Poglądowa 
rekonstrukcja 
północnej linii 

umocnień ma kształt 
niskiego murku. 

» Archeologický 
výskum v južnom cípe 

parku určil presný 
priebeh východnej línie 

opevnenia (2011).

» Badania archeolo-
giczne w południowym 

rogu parku określiły 
dokładny przebieg 

umocnień wschodniej 
linii (2011). 
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W 2012 r. przeszła w ręce miasta wieża 

„Szkolna“ i została przekształcona w nowy 

przybytek kultury – miejskie muzeum, któ-

re służy także na cele ekspozycyjne. Zostało 

uroczyście otwarte 13. czerwca 2012 r. Za-

rządza nim Miejski Ośrodek Kultury. 

2014

Podczas miesięcy letnich w ramach projektu 

inkluzji bezrobotnych mury miejskie zosta-

ły oczyszczone i wyplewieone. W paździer-

niku 2014 fi rma INTERBAU sp. z o.o. Bre-

zovica zrekonstruowała zachowany odcinek 

północnozachodniego muru za hotelem 

Torysa. 

2020

Latem 2020 r. fi rma Archeológia Zemplín, 

sp.z o.o. Michalovce (Mgr. K. Švaňa, PhD.), 

zrealizowała badania czterech wieży murów 

obronnych (nr 1, 4, 9 i 11). Stwierdzono, 

między innymi, że teren w okolicy wież, 

od czasów ich zbudowania podniósł się 

w istotny sposób (przy wieży nr 2 podniósł 

się o 160 cm, przy wieży nr 4 o ponad 130 

cm, a przy wieży nr 9 o 170 cm). Badanie 

między kościołami ewangelickimi dokład-

kumete z roku 1603. Súčasťou výskumu bola 

i realizácia jednej sondy situovanej južne od 

bývalej Dolnej brány na Námestí slobody. 

V jeseni 2011 bola realizovaná náznaková 

rekonštrukcia nad terénom v podobe múri-

ka z lomového kameňa do výšky sedenia.

V južnom cípe parku na námestí bol vyzna-

čený priebeh južnej línie hradobného múru.

2012

Za účelom komplexnej obnovy opevnenia 

bol v roku 2012 spracovaný realizačný pro-

jekt ateliérom Obnova s.r.o., ktorý bol aktu-

alizovaný v roku 2017. V roku 2012 prešla do 

vlastníctva mesta „školská“ veža, aby sa stala 

novým kultúrnym stánkom – mestským mú-

zeom, ktoré však slúži i výstavným účelom. 

Slávnostne bolo otvorené 13. júna 2012. 

Spravuje ho Mestské kultúrne stredisko.

2014

Počas letných mesiacov v rámci projektu zapo-

jenia nezamestnaných boli čistené hradobné 

múry a odstraňovaná náletová zeleň. V októbri 

2014 bola fi rmou INTERBAU s.r.o., Brezovica 

opravený zachovaný úsek severozápadného 

hradobného múra za hotelom Torysa.

Slávnostné otvorenie 
mestského múzea 
v priestoroch 
„školskej“ bašty, 2012.

Uroczaste otwarcie 
muzeum miejskiego 
w budynku „szkolnej“ 
baszty, 2012.

Pohľad na priebeh 
severnej línie 
opevnenia.

Widok na bieg 
północnej linii 
umocnień. 



92

2020

V lete 2020 uskutočnila spoločnosť Archeoló-

gia Zemplín, s.r.o. Michalovce (Mgr. K. Šva-

ňa, PhD.) archeologický výskum štyroch veží 

opevnenia (č. 1, 4, 9 a 11). Okrem iného zistil, 

že terén v okolí veží sa od doby výstavby pod-

statne zvýšil (pri veži č. 2 narástol o 160 cm, 

pri veži č. 4 o vyše 130 cm a č. 9 o 170 cm). 

Výskum medzi evanjelickými kostolmi pres-

ne lokalizoval zaniknutú vežu č. 11 a zistil, že 

mala polygonálny tvar. Pri odkrytí základov 

zaniknutej veže č. 4 sa potvrdilo, že to bola 

najväčšia veža sabinovského opevnenia. 

nie zlokalizowało zniszczoną wieżę nr 11, 

stwierdzono także, że była wielokątnego 

kształtu. Podczas odkrycia fundamentów 

zniszczonej wieży nr 4 potwierdzono, że 

była to największa wieża murów obronnych 

Sabinova. 

1974

Archeologický 
výskum bašty č. 2.

Badania 
archeologiczne 

baszty nr 2. 

2020

» Veža č. 4
» Wieża nr 4

» » Veža č. 11
» » Wieża nr 11  
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Obnova 
mestského 
opevnenia 
do roku 2020

Rekonstrukcja 
murów 
miejskich 
do r. 2020.

Zachovaný hradobný 
múr a veže /

Zachowany mur 
obronny i wieże

Zaniknutý hradobný 
múr a veža /

Nieistniejący mur 
obronny i wieże

Rekonštruovaný 
múr a veža + rok 
realizácie /

Zrekonstruowane 
umocnienia wraz 
z wieżami rok 
realizacji

Náznaková 
rekonštrukcia 
hradobného múra 
a veže a rok 
realizácie /

Poglądowa 
rekonstrukcja 
murów obronnych 
i wież oraz rok 
realizacji

Archeologický 
výskum a rok 
realizácie /

Wykopaliska 
archeologiczne i rok 
ich realizacji
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ERB Z ROKU 1987

O
 tom, že Sabinov charakterizujú 

i stredoveké hradby, svedčí i vý-

berové konanie z roku 1987 na 

zhotoviteľa nového ofi ciálneho erbu mes-

ta. V článku v Prešovských novinách bolo 

skryte uvedené, že nový erb mal nahradiť 

kresťanský symbol - zoťatú hlavu svätého 

Jána Krstiteľa. Autor priznal, prečo mal 

vzniknúť nový erb: „Nielen preto, že sa zme-
nili okolnosti, kedysi dôležité sa 
dnes stalo nepodstatným“. Teda 

odkaz na kresťantvo už, pod-

ľa zadávateľov verejnej súťaže, 

nebol podstatný, napriek tomu, 

že ho mesto používalo stáročia 

a zachovala sa aj jeho najstaršia 

verzia z roku 1578.

Z množstva návrhov, ktoré boli 

mestu doručené, napokon zvíťazil 

návrh prešovských výtvarníkov Jozefa Ho-

rečného a Eduarda Capáka. 

Hlavným motívom je zlatá mestská brána 

s časťou opevnenia. Išlo len o symbolické 

zobrazenie bašty, nie o konkrétnu baštu.

Dominantná stredoveká mestská veža 

bola umiestnená na priečne rozdelenom 

červeno-modrom pozadí štítu, pričom ľavá 

strana bola modrá a pravá červená.

Sabinovčania sa však s novým mestským 

znakom nestotožnili.

Mestský erb 
z roku 1910. 

Vychádza 
z pomenovania 

miestneho kostola 
Mučeníckej smrti 
sv. Jána Krstiteľa. 

Slúžil ako motív 
na vyhotovenie 

súčasného erbu mesta.

Herb miejski z roku 
1910. zainspirowany 

nazwą miejscowego 
kościoła 

(pw męczennickiej 
śmierci św. Jana 

Chrzciciela). 
Posłużył jako 

inspiracja 
dlawspółczesnego 

herbu miasta.

oli

ťazil

HERB Z ROKU 1987

O
 tym, że dla Sabinowa są charaktery-

styczne mury średniowieczne świad-

czy także konkurs na projekt ofi cjal-

nego herbu miasta, który odbył się w 1987 r. 

W artykule w Prešovských novinách zostało 

zasugerowane, że nowy herb powinien za-

stąpić symbol chrześcĳ ański – ściętą głowę 

św. Jana Chrzciciela. Autor przyznał z ja-

kiego powodu ma powstać nowy herb: „Nie 

tylko dlatego, że zmieniły się 

okoliczności, dawniej istotne, 

dziś stało się nieważne“. Wg or-

ganizatorów konkursu chrześci-

jaństwo się zdewaluowało i nie 

było istotne, pomimo, że miasto 

herb używało całe stulecia a jego 

najstarsza zachowana wersja po-

chodzi z 1578 r. 

Z wielu projektów, które zostały 

nadesłane miastu wybrano projekt pre-

szowskich artystów Jozefa Horečnégo i Edu-

arda Capáka. 

Głównym motywem jest złota brama miej-

ska z częścią murów. Chodziło o symbolicz-

ne ujęcie baszty a nie o konkretną wieżę. 

Dominująca średniowieczna baszta miej-

ska została umieszczona na rozdzielonym 

po przekątnej czerwono – niebieskim polu, 

przy czym lewa strona była niebieska a pra-

wa czerwona. 

Mieszkańcy Sabinowa nie zaakceptowali 

jednak nowego symbolu miasta. 
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Sabinovská 
maliarka Marta 
Vranovská-Malíková 
(18.10.1923 
– 2.3.2016) nám 
zanechala množstvo 
obrazov s tematikou 
Sabinova a to 
vrátane hradieb. 
Aj vďaka vernému 
zobrazovaniu 
dobového stavu sa 
stala obrazovou 
kronikárkou premien 
mesta a jeho okolia 
za posledných vyše 
50 rokov.

Sabinowska 
malarka Marta 
Vranovská-Maliková 
(18.10.1923 
– 2.03.2016) 
pozostawiła nam 
wiele dzieł z tematyką 
Sabinowa, włącznie 
z motywem murów. 
Dzięki wiernemu 
odwzorowaniu 
aktualnego stanu 
stała się kronikarzem 
przemian miasta 
i jego okolicy w ciągu 
ostatnich ponad 
pięćdziesięciu lat. 
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