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Špecifick˘m druhom ºudo-
vého umenia na Slovensku je
maºba na skle. Skôr, ako sa
udomácnila na našom území,
prešla dlhú púÈ storoãiami od
starovekého Egypta, cez
Byzanciu, Taliansko, Nemec-
ko, Rakúsko, âechy a Moravu
až k nám. Uplatnenie v ºudo-
vom prostredí našla od konca
18. storoãia v interiéroch
roºníckych i remeselníckych
domácností, kostoloch a kapln-
kách. Maºby na skle vznikali
pri sklárskych hutách, priãom
ako podklad sa využívalo
kazové tabuºové sklo. Takouto
ãinnosÈou si privyrábali najmä
príslušníci sklárskych rodín.
Prevažne náboženské námety
tvorcovia ãerpali zo star˘ch
drevorytov a medirytín,
v neskoršom období i farbotla-
ãov˘ch predlôh. Na sklo pre-
kreslili v zjednodušenej podo-
be základn˘ motív, ktor˘
poãas samotnej maºby tvorivo
dopæÀali. Obrázky sa tvorili
technikou maºby „za studena“
na rubovej strane skla. Preto
sa niekedy používa i názov
podmaºba na skle. Žiarivá
farebnosÈ a lesk skla zodpove-
dali estetickému cíteniu vidiec-
keho obyvateºstva a zobrazo-
vané motívy zároveÀ spæÀali
jeho duchovné potreby.
Postavy Panny Márie a Ježiša
v rozliãn˘ch ikonografick˘ch
podobách spolu so svät˘mi:
Jozefom, Annou, Floriánom,
Jánom Nepomuck˘m, Kata-
rínou, Barborou ãi Izidorom
mali ochraÀovaÈ ãlenov rodi-
ny, dom i celé hospodárstvo.
Kvôli svojej dôležitej nábo-
ženskej funkcii boli obrázky
umiestÀované na ãestnom
mieste v rohu izby nad stolom
a lavicami, v tzv. kultovom
kúte, nad oknami a neskôr
i nad posteºami. Pre krehkosÈ
materiálu, z ktorého boli vyro-
bené sa vešali hneì pod stro-
pom, kde mali byÈ zároveÀ
chránené voãi poškodeniu. Od
poslednej štvrtiny 19. storoãia
ich zaãali v domácnostiach
nahrádzaÈ farbotlaãov˘mi
obrazmi, ktor˘m však už ch˘-

bala autorská osobitosÈ a origi-
nalita. Mnohé maºby na skle
konãili odložené v komorách
ãi na povalách, kde postupne
degradovali. V lepšom prípa-
de sa stali súãasÈou súkrom-
n˘ch zbierok zberateºov ºudo-
vého umenia alebo zbierko-
v˘ch fondov múzeí a galérií. 
Západoslovenské múzeum

v Trnave je v rámci Slovenska
jedn˘m z mála múzeí, ktoré
spravujú bohatú zbierku ma-
lieb na skle - vyše 220 pred-
metov. Klasické maºby na skle
star˘ch majstrov, z ktor˘ch za
posledného predstaviteºa po-
važujeme západoslovenského
maliara Alexandra Salzmanna
(1879 - 1959) predstavuje sku-
pina okolo 140 diel. Viac ako
osemdesiat sklomalieb sú
diela súãasn˘ch autorov
v ãasovom rozpätí od 50. rokov
20. storoãia až dodnes. Keìže
väãšinu diel klasickej ºudovej
maºby na skle vytvorili, až na
v˘nimky, anonymní autori je
možné urãiÈ pôvod ich vzniku
jedine podºa formálnych
v˘tvarn˘ch znakov, tvorivého
rukopisu a lokalít v˘skytu.
Slovenské ºudové maºby na
skle tak možno rozdeliÈ do
troch základn˘ch skupín – na
západoslovenské, stredoslo-
venské a v˘chodoslovenské.
Sklomaºby z v˘chodného
Slovenska sa však v zbierkach
Západoslovenského múzea
v Trnave nenachádzajú.
Okrem slovensk˘ch malieb na
skle sú súãasÈou zbierkového
fondu aj diela z âiech, Mo-
ravy, Sliezska a Rakúska, ako
i menšia skupinka zatiaº bez
bližšieho urãenia miesta vzni-
ku. Vzhºadom na rozsiahlosÈ
kolekcie v príspevku predsta-
vujeme iba v˘ber malieb na
skle zo západného Slovenska. 
Pre oblasÈ západného

Slovenska je typická predov-
šetk˘m maliarska tvorba rodi-
ny Salzmannovcov. Najstarší
zo Salzmannovcov, ktorého
meno pre nás zatiaº ostáva
neznáme, prišiel na územie
dnešného Slovenska koncom
18. storoãia z Bavorska.

Usadil sa v Kuãišdorfe - v dneš-
n˘ch Vinosadoch, kde pôsobil
ako hájnik. Poãas voºn˘ch
chvíº maºoval pre svoje okolie
obrázky na skle s motívmi
svät˘ch. Jeho tvorbu možno
zaradiÈ do obdobia prvej polo-
vice 19. storoãia. V zbierke
múzea sa od neho nachádza
rozmermi (v˘ška 88 x šírka 68
cm) i spracovaním motívu
pozoruhodná maºba Kalvárie
(obr. ãíslo 1). Dej je serpentí-
novite rozdelen˘ na dve polo-
vice s viacer˘mi v˘javmi.
V dolnej ãasti je Kristus vede-
n˘ skupinou vojakov, neìale-
ko stojí sv. Veronika so šatkou
s odtlaãenou tvárou Krista.
V hornej polovici stojí zbit˘
Kristus medzi dvomi vojakmi,

nasleduje scéna samotnej
Kalvárie s Kristom na kríži
medzi dvomi lotrami a s pos-
tavami žialiacej Panny Márie
a sv. Jána. V pozadí vyniká
bohat˘ hned˘ kvetinov˘ dekór
s bielymi detailmi a zelen˘mi
listami, ktor˘ je podložen˘
papierom namaºovan˘m zla-
tou farbou. Kvetinov˘ dekór
môžeme oznaãiÈ za jeden
z typick˘ch znakov pre tvorbu
najstaršieho zo Salzmannovcov.
Okrem maºby Kalvárie sa
v zbierkach nachádzajú ešte
dva obrazy, ktor˘ch autorom
je s veºkou pravdepodobnos-
Èou najstarší ãlen tejto maliar-
skej rodiny. Jedn˘m je obraz

Svätej Barbory s obdobn˘m
kvetinov˘m dekórom v pozadí.
Druh˘m je maºba Poslednej
veãere, v ktorej je hlavn˘
v˘jav vsaden˘ do luxusného
interiéru zdobeného bohato
riasenou drapériou a s viacra-
menn˘m lustrom.
Ferdinand Salzmann

(1830 - 1913) bol synom naj-
staršieho z rodu Salzmannov-
cov. Poãas života pôsobil vo
viacer˘ch obciach predovšet-
k˘m na západnom Slovensku,
naposledy v Pate, kde aj 30.
marca 1913 skonal. Jeho diela
patria medzi najkultivovanej-
šie v regióne - s rozvinut˘m
citom pre farebnú kombináciu,
tvar i kompozíciu. V zbier-
ke múzea je jeho tvorba zastú-
pená šestnástimi obrazmi.
Medzi najlepšie patrí maºba
Panny Márie so zopät˘mi
rukami ako polpostava
s rozvinut˘m typick˘m kveti-
nov˘m dekórom po stranách
(obr. ãíslo 2), ktorú autor
namaºoval zaãiatkom druhej
polovice 19. storoãia. Svoje
majstrovstvo uplatnil i pri
tvorbe množstva ìalších obra-
zov s motívom sv. Jána
Nepomuckého, sv. Petra, sv.
Kataríny, Korunovania Panny
Márie a obrazu Ježiška a Jána
Krstiteºa ako detí. Príslušníci
rodiny Salzmannovcov vniesli
do malieb na skle i viaceré
témy, ktoré boli dovtedy na
Slovensku neznáme. Príkla-
dom je vyobrazenie scén zo
života sv. Genovévy, ktoré
boli obºúbené hlavne v nemec-
k˘ch krajinách a na Morave.
Z tvorby Ferdinanda Salzmanna
sa nám v zbierkach múzea
zachoval dvojobraz predsta-
vujúci Nájdenie sv. Genovévy
a Pohreb sv. Genovévy.
Maliar ich vyhotovil pravde-
podobne okolo roku 1860.
Dielo získalo múzeum z neìa-
lekej obce Križovany nad
Dudváhom a okrem netypic-
kého v˘javu zaujme aj svojím
rozmerom s v˘škou 32 cm
a dæžkou až 115 cm. Motív
Pohrebu sv. Genovévy od
tohto autora sa v zbierkach
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obr. ãíslo 1. Kalvária, najstarší
zo Salzmannovcov, prvá štvrtina
19. storoãia



múzea vyskytuje ešte dva
razy. ZvláštnosÈou medzi slo-
vensk˘mi sklomaºbami sú
i skupinové vyobrazenia via-
cer˘ch svätcov. Ferdinand je
autorom dvoch nám známych
malieb na skle tohto typu. Na
jednej zachytil spolu postavy
sv. Márie Magdalény, sv. Flo-
riána, sv. Rozálie a sv. Rocha.
Na druhej je namaºovaná
Madona, Pražské Jezuliatko
a sv. Ján Nepomuck˘. Obe
maºby majú i veºmi neobvyklé
rozmery s v˘škou 30 cm
a dæžkou až 82 cm. âasovo ich
je možné zaradiÈ na koniec
19. storoãia, keì sa už tvorba
Ferdinanda Salzmanna ch˘lila
k záveru. 
Posledn˘m z maliarskej

rodiny Salzmannovcov bol
Alexander Salzmann (1870 -
1959), syn Ferdinanda
Salzmanna. Zo zaãiatku sa
venoval stolárskemu remeslu,
ktorému sa vyuãil. No ãoskoro
uÀho prerástol záujem
o maºbu na sklo (zrejme pod
vplyvom otca), ktorej sa
potom venoval cel˘ svoj život.
Môžeme konštatovaÈ, že bol
naozaj veºmi plodn˘m auto-
rom. V zbierkach múzea je
najpoãetnejšie zastúpená práve
jeho tvorba - až tridsaÈjeden
obrazov. Svoje prvé práce
z konca 19. storoãia ešte prav-
depodobne vyhotovoval spolu
s otcom, ktorého rukopis je
dobre rozoznateºn˘ pri viace-
r˘ch ústredn˘ch motívoch.
Alexander v tom ãase dotváral
zrejme len kvetinovú v˘zdobu
v preÀho typick˘ch s˘tych
ãerveno-žlto-bielych fareb-
n˘ch odtieÀoch s v˘razn˘mi
zelen˘mi listami. Predpok-
ladáme, že v˘sledkom takejto
spolupráce mohli byÈ aj sklo-
maºby s motívom Trnavskej
Panny Márie (obr. ãíslo 3)
a Ježiška so zemeguºou. Už
ako samostatn˘, tvorivo
vyspel˘ autor namaºoval rad
diel s motívmi Madony,
Pražského Jezuliatka, Svätej
Anny samotretej, Svätej
Trojice ãi Nájdenia svätej
Genovévy. ZvlášÈ by sme upo-
zornili na sugestívny obraz
s motívom Legendy o krvi
Kristovej s názvom Premena
pri omši svätej (obr. ãíslo 4),

ktor˘ vytvoril okolo roku
1920. Zobrazen˘ motív, ktor˘
pochádza z bavorského prost-
redia nemá v sklomaºbe na
Slovensku paralelu. V priebe-
hu posledn˘ch desaÈroãí svojej
ãinnosti sa Alexander
Salzmann postupne prikláÀal
ãoraz viac k naturalizmu ãi až
k insitnej tvorbe. Maºoval
schematicky, priãom používal
v˘razné až krikºavé farby.
Súviselo to s jeho vyšším
vekom i zhoršujúcim sa zra-
kom. ZároveÀ sa pri v˘bere
motívov prispôsoboval požia-
davkám zákazníkov a maºoval
hlavne tie najviac žiadané.
Z konca jeho tvorby je preto
v zbierke Západoslovenského
múzea zachovan˘ch viacero
obrazov s motívom Božského
Srdca Ježišovho a Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie.
Vzhºadom na dokumentáciu
technického postupu maºby na
skle je veºmi hodnotnou sku-
pina štrnástich papierov˘ch
vzorov s rozliãn˘mi motívmi
(obr. ãíslo 6). Múzeum vzory
získalo priamo od Alexandra
Salzmanna koncom 50. rokov
20. storoãia. Okrem malieb na
skle Alexander Salzmann zho-
tovoval i maºované drevené
rohové skrinky urãené pre
sakrálne plastiky do interiérov
vidieckych domácností (obr.
ãíslo 5). Skrinky majú dvierka
vyplnené sklom, ktoré
Alexander Salzmann zdobil
svojím príznaãn˘m kvetino-
v˘m dekórom. Nebola mu
cudzia ani maºba na plátno.
V múzeu máme uložené tri
väãšie plátna s motívom
Svätej Kataríny, Svätej Barbory
a Trnavskej Panny Márie. 
Do skúmanej skupiny

malieb na skle patria i diela
dvoch neznámych majstrov
juhozápadného Slovenska,
ktor˘ch tvorba je príbuzná so
Salzmannovcami. V bohato
rozvinutom kvetinovom dekó-
re je popri tehlovo ãervenej,
žltej, hnedej a zelenej použitá
i nevädzovo-modrá farba, ão
tvorí osobit˘ prvok t˘chto
malieb. Prv˘ z autorov tvoril
od poslednej štvrtiny 19. sto-
roãia až do 20. rokov 20. sto-
roãia. V zbierke múzea máme

obr. ãíslo 2. Panna Mária, Ferdinand Salzmann (1830 - 1913), 
zaãiatok 2. polovice 19. storoãia

obr. ãíslo 4. Premena pri omši
svätej, Alexander Salzmann
(1870 - 1959), prvá štvrtina
20. storoãia

(Pokraãovanie na str. 2)

obr. ãíslo 3. Trnavská Panna Mária, pravdepodobne Ferdinand
a Alexander Salzmannovci, koniec 19. storoãia

obr. ãíslo 5. Maºovaná rohová
skrinka na sakrálnu plastiku,
Alexander Salzmann (1870 -
1959), prvá polovica 20. storoãia
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Bližšie okolnosti tohto poško-
denia nám však zatiaº nie sú
známe. Do obdobia 30. rokov
20. storoãia môžeme zaradiÈ
dva obrazy od druhého nezná-
meho majstra juhozápadného
Slovenska. Sú to Sedem-
bolestná Panna Mária a Boží

hrob (obr. ãíslo 7), ktor˘ch
línie nie sú síce tak prepraco-
vané ako pri staršom autorovi,
ale i napriek tomu pôsobia
invenãne. Kolekciu malieb na
skle zo západného Slovenska
uzatvára sklomaºba s motívom
Svätého Martina od neznáme-
ho majstra z druhej polovice
19. storoãia.
Záverom môžeme konšta-

tovaÈ, že maºby na skle zo
západného Slovenska predsta-
vujú v zbierkovom fonde
Západoslovenského múzea
v Trnave pomerne veºkú sku-
pinu v poãte vyše päÈdesiat
predmetov. Väãšinu sklomalieb
namaºovali príslušníci rodiny
Salzmannovcov, ãiže nejde
o anonymné diela ako je to
zvyãajné pre sklomaºby
z in˘ch ãastí Slovenska.
Okrem toho sa vyznaãujú via-
cer˘mi charakteristick˘mi
znakmi. Príznaãná je vysoko
kultivovaná kresba s dôrazom

na detaily, bohat˘ kvetinov˘
dekór prevažne žiariv˘ch
farieb, v˘ber netradiãn˘ch tém
(sv. Izidor, sv. Genovéva,
Premena pri omši svätej), ako
i ãastá veºkorozmernosÈ obra-
zov. Tvorba autorov západo-
slovenskej maºby na skle tak
predstavuje nepochybne veºmi
hodnotnú súãasÈ tradiãného
ºudového umenia a kultúrneho
dediãstva Slovenska. 

A. Vlãková
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od neho jedin˘, ale o to viac
pozoruhodn˘ obraz Bolest-
ného Krista, alebo Muža
bolesti. Téma paradoxne súvi-
sí s jeho zvláštnym osudom.
Obraz bol totiž v minulosti
poškoden˘ dvomi strelami
pravdepodobne z pušky.

obr. ãíslo 7.  Boží hrob, neznámy majster juho-západného  Slo-venska II, posledná štvrtina 19. storoãia

obr. ãíslo 6. Vzor pre maºbu na skle – Nájdenie sv. Genovévy,
Alexander Salzmann (1870 – 1959), okolo roku 1940


