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Úvod 

 Témou 15. ročníka EUSTORY sú Božie muky - príbeh malej architektonickej stavby v 

kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov. Našou úlohou bolo nájsť takúto stavbu 

a zmapovať príbeh, ktorý sa za ňou skrýva. Božie muky sú častokrát prehliadané a nie je im 

pripisovaná rovnaká dôležitosť ako kostolom či kaplnkám. Aj napriek tomu však tvoria 

významnú časť slovenskej histórie. Ku koloritu obce popri väčších architektonických objektoch 

nesporne patria aj malé sakrálne pamiatky. Okrem toho, že tieto pamiatky sú nositeľmi rôznych 

funkcií, majú svoj význam aj z hľadiska štruktúry osídlenia. Na jednej strane predstavujú 

množstvo symbolov, na druhej strane upozorňujú na miesta, kde sa odohrali dôležité historické 

udalosti. Okrem toho sú to, samozrejme, vzácne kultúrno-historické pamiatky, a preto si ich 

pomerne skoro, už v 19. storočí, všimli bádatelia a historici. Pri písaní nám výrazne pomohli aj 

kontakty, ktoré sme dohľadali prostredníctvom internetu. 

 Cieľom našej práce je vysvetliť pojem Božie muky, ich vzhľad, význam a popísať 

konkrétny príklad, ktorý sme našli. Usilovali sme sa zdôvodniť dôležitosť symboliky a 

kultúrneho významu týchto drobných sakrálnych stavieb. Na to, aby sme tieto ciele boli 

schopné splniť, sme sa najprv zamerali na fakty, približujúce Božie muky. Ďalším krokom bol 

výber konkrétnej pamiatky, na ktorú sme sa v našej práci zamerali. Pri jej výbere sme navštívili 

viacero miest a všetky sme zdokumentovali na fotografiách.  

 Prácu sme rozčlenili na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na charakteristiku 

objasňujúcu Božie muky. V štyroch podkapitolách sme postupne objasnili ich históriu, proces 

ich výstavby a situáciu v súčasnosti. Prínosom pri písaní tejto kapitoly pre nás bola najmä 

literatúra, ktorú sme v elektronickej forme vyhľadali na internete, nakoľko knižnice ako aj 

archív v období pandémie boli zatvorené. 

 Druhá kapitola obsahuje informácie o Božích mukách v Tvrdošíne, ktoré sme si vybrali 

ako objekt našej práce. Práca je obohatená fotografiami z historického obdobia, rovnako ako aj 

fotografiami našej pamiatky.  

 

 

 

 

 



1 Čo sú Božie muky 

Božie muky sú malé sakrálne objekty. Najčastejšie sa vyskytujú vo forme dreveného 

alebo murovaného stĺpa so skrinkou pre sošku svätca. Vo všeobecnosti sa považujú za druh 

pocestnej kaplnky. Symbolizujú stĺp, pri ktorom bol na príkaz Pontia Piláta bičovaný 

Kristus.  Ich hlavným zámerom je teda zobrazenie výjavov zo života Krista, prostredníctvom 

súsoší alebo obrazov. Sú začlenené medzi diela ľudovej architektúry. Pri hodnotení týchto 

drobných sakrálnych objektov, podobne ako aj kaplniek, sa stretneme aj s otázkou patrocínií. 

Je to predovšetkým z dôvodu, že každá obec alebo usadlosť mala po vzniku vlastného patróna. 

Jej obyvatelia si zvolili niektorého patróna veriac, že budú pod jeho zvláštnou ochranou. Výber 

patrocínia nebol náhodný. Bol vyberaný na základe viacerých činiteľov. Nielen náboženských, 

ale aj kultúrnych a teritoriálnych. Rovnako zohrávali úlohu aj ekonomické a sociálne činitele a 

prihliadalo sa aj na miestne tradície. Z tohto dôvodu môžeme každý takýto malý sakrálny objekt 

považovať za výpoveď svojej doby a diania na danom území. Najstaršími motívmi boli 

vyobrazenia Salvátora (Spasiteľa), mariologický výjav Panny Márie a ďalej sv. Trojice. 

 

1.1 História 

 Najstaršie Božie muky sa začali vyskytovať už pred začiatkom 14. storočia. Od tej doby 

sa začali objavovať kamenné Božie muky v gotickom štýle.1  V minulosti sa budovali uprostred 

dediny, v blízkosti kostolov, pri rázcestiach a na iných významných miestach.2 Slúžili na 

pamiatku tragických, ale aj šťastných udalostí v živote dedinskej spoločnosti či významného 

činu jednotlivca. Súviseli napríklad s vysporiadaním sporov, uctenie obetí bojov či chorôb. Z 

hľadiska zastúpenia na území Slovenska sú najčastejšie budované v okolí Trnavy, na Orave, na 

strednom Považí a v okolí Stropkova. Konkrétnejšie sa ich vybudovanie datuje do 18. a 19. 

storočia. Po viacerých pozemkových reformách  a kolektivizácii v polovici 20. storočia sa 

väčšina identifikátorov konkrétnych významných miest vytratila. Preto v súčasnosti sú 

zachované Božie muky považované za dôležité orientačné body. 

 

 

 
1 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, s. 2 . 
2 Pozri príloha, obr. č. 1,2,3. 



1.2 Materiál 

 Ako sme už naznačili, prvé Božie muky boli vyrábané z dreva. Jedná sa predovšetkým 

o tie, ktoré boli budované v 14. a na začiatku 15. storočia. Avšak z tejto doby sa na našom 

území nezachovali žiadne. V neskoršom 15. storočí sa prešlo na tesanie z kameňa, napríklad 

žuly. Práca s týmto materiálom pokračovala až do začiatku obdobia baroka. Novým spôsobom 

bola výroba železného kríža, ktorý bol umiestňovaný do vrchnej časti. Od druhej polovice 18. 

storočia sa datujú prvé Božie muky s omietnutými stenami.  

 

1.3 Časti 

V období gotiky boli štandardné Božie muky zložené z troch častí. Ide o pätku, driek a 

hlavicu. Najčastejšie je každá z týchto častí vyrobená z iného materiálu a navzájom sú spojené.  

Najspodnejšia časť je pätka. Býva obdĺžnikového tvaru s omietnutými hranami. 

Podstavy môžu byť rôzne zrezané. Na spodnú časť je napojený driek, ktorý je zároveň 

najdlhšou časťou v tvare obdĺžniku. Môže merať 1,5 až 2 metre.  V priemere je užší ako pätka 

a bočné strany sú šikmé. Avšak môžeme sa stretnúť aj s driekmi v tvare špirály či valca. Na 

drieku sa často vyskytujú rôzne nápisy či dôležité dátumy. Zakončením týchto sakrálnych 

stavieb je hlavica. Táto časť je rôzne tvarovaná malá búdka s výklenkom, v ktorom môže byť 

umiestnený malý kamenný kríž. Môžu byť rôzne zdobené, napríklad rastlinnými motívmi. V 

prípade, že sa vo vnútri hlavice nachádza soška svätca, môžeme odhadovať, že Božie muky 

patria k novovybudovaným. Ak v priebehu času došlo k zlomeniu kamenného krížiku, bol 

nahradený kovovým. V čase baroka boli poškodené hlavice nahrádzané aj inými sochárskymi 

dielami. 

1.4 Súčasnosť  

 Pri pátraní po Božích mukách v našom okolí sme si všimli, že na ich výskyt častokrát 

už z diaľky upozorňujú vysoké stromy. Rovnako ako v minulosti, aj dnes slúžia ako ukazovatele 

cesty. Dôvodom je, že stromy mali veľký význam už pre našich predkov. Verili, že v nich sídlia 

duše zosnulých  a zároveň v nich videli prejav večného života. Jednotlivým druhom stromov 

sa prisudzovali určité vlastnosti. Prijatím kresťanstva však boli zvyky uctievania stromov 

zrušené a dovtedy kultové miesta sa začali pretvárať v zmysle nového náboženstva. V duchu 

tradície sa stromy vysádzali v okolí kostolov, menších kaplniek a Božích múk. Ako sme už 



uviedli, listnaté stromy niesli istú symboliku pre Slovanov, preto ihličnaté stromy sa v blízkosti 

malých sakrálnych stavieb začali sadiť až v medzivojnovom období. So stromami a kríkmi 

tohto účelu súvisí aj úprava vzhľadu terénu a okolia. Tieto stavby v minulosti stáli na 

priestupnom území, čoho dôkazom sú staré katastrálne mapy.3 Tam, kde bola kedysi hustá 

cestná sieť, je dnes už len osamotený strom či kríž uprostred rozsiahlych blokov ornej pôdy. 

Ku takýmto sakrálnym pamiatkam sa umiestňujú do vhodných nádob kvety, zeleň alebo vence. 

Pred obdobím Veľkej noci sa odstraňujú z krížov všetky ozdoby na znak smútku nad Kristovým 

utrpením. V súlade s cirkevnou zásadou sa na piatu pôstnu nedeľu kostolný kríž zahaľuje a 

odkrýva až pri liturgii Veľkého piatku. Upravené a aranžované kytice a vence sa umiestňujú 

najčastejšie do dolnej časti drieku.4 Zvlášť starostlivo sa vyzdobujú kríže na trasách pútí k 

svätým miestam. Kríže sa zdobia najmä pred sviatkami Všetkých svätých, a to vencami rôznych 

tvarov a veľkostí na vertikálnych ramenách, v niekoľkých vrstvách nad sebou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Encyclopaediana Beliana. 
4 Pozri príloha, obr. č. 4. 



2 Božie muky v Tvrdošíne 

 Po oboznámení sa s funkciami a architektúrou Božích múk sme začali v ich hľadaní 

Podarilo sa nám nájsť hneď niekoľko týchto stavieb, ktoré sme zdokumentovali na fotografiách. 

Keďže sme nenašli dostatok informácií, nakoniec sme  opísali stavbu v Tvrdošíne. 

2.1 Mesto Tvrdošín 

 Mesto Tvrdošín5 leží na sútoku riek Orava a Oravica.  Vďaka výhodnej geografickej  

polohe sa Tvrdošín už od samotného vzniku stal jedným z hlavných centier Oravy. Už za vlády 

Ondreja II. tu bola postavená colná stanica. V roku 1369 udelil Tvrdošínu mestské  výsady 

panovník Ľudovít II. z Anjou. V 16. storočí došlo k hospodárskemu úpadku Tvrdošína, počas 

ktorého mesto upadlo do závislosti na zemepánoch z Oravy. Od roku 1777 bol Tvrdošín sídlom 

okresu. Počas revolúcie 1848/1849 sa v okolí mesta pohybovali slovenskí dobrovoľníci na čele 

s Hurbanom. V 19. storočí bolo mesto dôležitým centrom obchodu s dobytkom.  

2.2 Pamiatka 

V Tvrdošíne sme objavili malú sakrálnu stavbu, ktorá je  známa ako pieta 

Sedembolestnej panny Márie alebo aj kaplnka Sedembolestnej panny Márie.6 Drobná stavba v 

barokovom štýle sa nachádza na križovatke ciest, podobne ako väčšina iných pocestných 

kaplniek, na ktoré sme narazili. Konkrétne táto sa nachádza na prieseku ciest smerujúcich k 

starej píle. Ako sme uviedli v prvej kapitole, v blízkosti týchto pamiatok sa častokrát vysádzali 

stromy. Výnimkou nie je ani tá tvrdošínska, keďže v jej blízkosti sa nachádza zákonom 

chránená lipa. 

2.3 Vznik 

Jej vznik je zaznamenaný 12. augusta 1749. Po vzhľadovej stránke sa neodlišuje od 

ostatných, s ktorými sme sa stretli. Päta je bežného štvorcového pôdorysu s cibuľovým 

vrcholom, ktorý bol najviac populárny v období baroka. Zakončená je strechou zvoncového 

tvaru. Nachádza sa na Vojtaššákovej ulici a jej okolie je do značnej miery obmedzené dopravou. 

Rovnako aj zástavba spôsobuje, že je ľahké ju prehliadnuť.  

 
5 Pozri prílohu, obr. č.5, 6. 
6 Pozri príloha, obr. 7, 8. 



2.4 Súčasnosť 

V roku 2009 došlo na križovatke, na ktorej sa nachádza táto sakrálna stavba, k dopravnej 

nehode. Vodič motorového vozidla narazil do obrubníku cesty, čo do istej miery poškodilo aj 

kaplnku. Avšak jej poškodenie nebolo príliš závažné, preto stavba po malej reštaurácií v tom 

istom roku stojí naďalej. Táto tvrdošínska kaplnka a jej poloha nám poukazuje na to, ako sa 

mnohé drobné sakrálne objekty museli vplyvom priemyselného rozmachu ľudí takpovediac 

utiahnuť do pozadia. Zmena nastala až pri prestavbe cesty, kedy bolo za pomoci miestnych 

obyvateľov vyčistené aj jej okolie. V súčasnosti je kaplnka udržiavaná a navštevovaná, čo nám 

dosvedčil aj jej celkový vzhľad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 Ako tému našej práce sme si zvolili Božie muky v Tvrdošíne, ktoré nás očarili svojom 

históriou a vzhľadom. Postupne sme si o nich naštudovali prístupný materiál, ktorý sme 

chronologicky začlenili do našej práce. Snažili sme sa o úplný obraz reality, akú nám ponúkli. 

Treba povedať, že je veľmi ťažké rozlíšiť jednotlivé druhy malých sakrálnych stavieb, často sa 

stotožňujú Božie muky s krížmi alebo aj kaplnkami. 

 V úvode sme si stanovili niekoľko cieľov, ktoré sme sa počas písania našej práce snažili 

splniť. Prvým cieľom bolo spoznať históriu, ako aj stručnú charakteristiku Božích múk na to, 

aby sme mohli identifikovať Božie muky ako také. Touto témou sme sa zaoberali v prvej 

kapitole, kde sme stručne popísali aj materiál, aký bol používaný na ich výrobu. Naučili sme 

sa, akú úlohu hrajú v životoch obyvateľov, a tým sme splnili druhý náš cieľ, ktorý sme si 

stanovili. 

 Pri tvorbe tejto práce sme sa bližšie oboznámili s týmito častokrát nenápadnými 

stavbami, ktoré sú taktiež dôležitou súčasťou životov mnohých veriacich. Predstavujú miesto, 

kde sa môžete utiekať k Bohu aj keď sa práve nenachádzate v kostole. Mnoho podobných 

stavieb už neexistuje, pretože im ľudia nepripisovali dostatočnú dôležitosť a nestarali sa o ne, 

podobne ako o kaplnky či kostoly. 

 Tohtoročná téma EUSTORY nám poskytla možnosť zdokonaliť sa v poznaní nášho 

regiónu a rovnako získať väčší rozhľad, čo sa týka vedomostí. Božie muky sa nachádzajú po 

celom Slovensku už dlhé desaťročia, ak nie storočia a nám len ostáva veriť, že naďalej budú 

plniť svoju funkciu a spoja nás s Bohom.  

Písanie práce pre nás bolo ťažké, pretože kvôli mimoriadnej situácii sme nemali prístup 

ku materiálom zo Žilinskej krajskej knižnice, takže všetky pramene sme čerpali v elektronickej 

podobe z internetu. Rovnako sme telefonicky kontaktovali Žilinskú diecézu, avšak ako sme 

naznačili aj v úvode, Božie muky sú najmenej mapované pamiatky a informácií o ich histórii 

je skutočne málo. Táto téma je veľmi náročná a mali by s ňou problémy aj väčší odborníci, ako 

sme my študentky. 
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4 Zoznam príloh 
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