
Tajomstvo bardejovského námestia 

 

O obuvníckom remesle 

(povesť) 

 

Bardejov je starobylé mestečko s bohatou históriou. Povráva sa, že v minulosti tu sídlilo 

mnoho bohatých a remeselných cechov. Najšikovnejší, no zároveň najlakomejší bol obuvník 

Jonáš. 

Majster Jonáš mal svoju dielňu v centre mesta. Chodili k nemu nakupovať iba 

vysokopostavení mešťania, pretože vyrábal tie najjemnejšie a najľahšie topánočky, akým 

široko-ďaleko páru nebolo. Kto ich mal na nohách, vznášal sa, ba priam letel s vetrom opreteky. 

Svojou prácou si vyslúžil obrovský obdiv a uznanie. V meste sa začalo povrávať i o jeho 

majetku. A veru nejedna dievčina by o takého muža stála, veď Jonáš bol nielen šikovný, ale 

i pohľadný.  No o ženbe nechcel ani počuť: ,,Načo mi ženu, veď by mi celý majetok 

rozhádzala!" Nevedel sa zmieriť ani s tým, že živil mladého učňa, ktorý mu so všetkým 

pomáhal. Jonáša jedovalo: ,,Veď mi všetko preje!" Jedlo bolo jediné, čo mu dával za ťažko 

vykonanú prácu. Učeň Matej bol rád aj za to, lebo bol sirota a nemal nikoho na šírom svete. 

Veľa sa od majstra naučil a bez neho by skončil ako biedny žobrák. Jonášovo bohatstvo rástlo 

a rástol aj jeho strach o zarobené zlatky. Často rozmýšľal: ,,Ako svoje zarobené peniaze 

uchránim?!" Jednej noci sa mu prisnil sen, v ktorom mu neznámy starček pošepol, že v okolí 

mestských hradieb je veľa podzemných chodieb. Tie sa vraj otvárajú každú tretiu nedeľu o 

polnoci po mesačnom splne. Kto nájde vchod do podzemia, získa dokonalú skrýšu. Môže mať 

veľké šťastie a otvorí sa mu jedna z pivníc, kde rytier Roland zakopal obrovský poklad. Keď 

sa lakomý Jonáš ráno zobudil, nemohol prestať myslieť na vysnívané zlato. Nevedel sa dočkať 

dňa, kedy sa vyberie hľadať svoje šťastie. Povedal si: ,,Ja to dokážem!" Aj dušu by bol zapredal, 

aby sa mu splnil sen.  Čas rýchlo utekal, až napokon prišiel vytúžený deň. Pred polnocou sa 

zakrádal mestom. Hradby obchádzal nekonečne dlho, až našiel tajný vchod. No nebol to vstup 

ku šťastiu. Jonáš sa stratil v bludisku podzemných chodieb.  

Domov sa viac nevrátil. Je možné, že ešte dnes hľadá svoj vysnený poklad, alebo 

donekonečna preratúva zlatky. A čo na to učeň Matej? ,,Musím pokračovať v majstrovom 

diele," zaumienil si. Vďaka majstrovmu lakomstvu zdedil nádherné remeslo, pracoval a žil 

spokojne. Nebol závistlivý a lakomý ako jeho majster.  Do tajomstiev obuvníckeho remesla 

nezištne zasvätil mnohých šikovných a učenlivých mládencov. Nikomu nezávidel, každému 



doprial. A veru v Bardejove sa našli mnohí zruční junáci, z ktorých sa stali chýrni obuvnícki 

majstri a svoje umenie odovzdávali ďalším pokoleniam.  

Obuvnícke remeslo v tomto krásnom meste zapustilo hlboké korene. Veď aj naši starí 

otcovia o bardejovských topánkach a obuvníckych majstroch dodnes rozprávajú.  
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