
7.6 Zakladateľ opisuje luzernský kláštor 
 

Kaspar Pfyffer o stavebnom projekte 
Luzern 1584 
 
Kaspar Pfyffer,1 prominentný radný pán z Reussstadtu, financoval stavbu kláštora 
v Luzerne. Voľba stavebného pozemku padla – po jeho intenzívnom lobovaní u politikov 
a bratov  - podľa želania na kaplnku s milostivou sochou na wesemlinskom vŕšku: išlo 
o miestne pútnické miesto ešte z čias reformačných vojen. Náhoda chcela, že pri 
pokladaní základného kameňa v júni 1584 popri kapucínoch a mestkých konventuáloch 
(„bosonohých“) bol aj milánsky observant. Jezuiti, ktorí boli takisto povolaní do 
Luzernu, určili, kto bude kazateľom na slávnosti. Kostol mohol byť v októbri 1588 
posvätený, stavba samotná bola dokončená v r. 1589, takže sa bratia mohli 
presťahovať z Bruchu do ich nového kláštora.2 
 
Nato som predstavil  predbežný rozpočet, čo by táto stavba stála, ak by sa postavila 
podľa želania otcov: kostol, 70 stôp dlhý, 31 široký a rovnako takisto vysoký, s dvomi 
oltármi. – (vonkajší) chór za tým s jedným oltárom, 24 stôp široký a 25 dlhý, vedľa 
oltára dvojo dverí, na každej strane jedny, ktorým možno stupovať do modlitebne. – Za 
týmto chórom modlitebňa (vnútorný chór), 32 stôp dlhá a 24 široký, všetko klenbovité. 
– Na strane oproti lúke bratanca Jostu Pfyffera dormitórium s 20 celami, každá 5 stôp 
široká a 8 dlhá, za tým 5 stôp široká chodba. – Okná ciel smerujú do krížovej chodby, 
okná chodby na lúku bratranca Jostu. Sú usporiadané priamo pod stropom, aby nebol 
umožnený výhľad. – Pod týmito celami, najprv vedľa modlitebne sakristia, potom 
schody k chodbe s celami, potom špajza. – Zvonka kuchyňa, za ňou izba konventu, za 
ňou dvere od krížovej chodby do záhrady, potom na druhom rohu koventná izba, 
potom pivnica na víno a miestnosť na drevo (nad dverami do záharady a obidvomi 
izbami široké miesto na prejdenie, nad refektárom dve izby pre chorých a jedna 
komora na šaty), pri kostole voľná chodba s rozmermi krížovej chodby, aby sa dalo 
dostať z dormitoria do refektára. – Na rohu kuchyne v smere na lúku bratranca Jostu 
Pfyffera záchod. – V strede krížovej chodby tečúci prameň, pri stupe do kláštora 
ohradený cintorín. – Pred oboma izbami a celou stavbou záharada na zeleninu 
a ovocná záhrada obohnaná múrom s rozlohou 140 siah.3 

                                                           
1
 Kaspar Pfyffer (1524 – 1616), syn veliteľa vojakov v službách Francúzska, starosta obcí Malters 1577, v Entlebuchu 1589 

a vo Wilisau 1597. 
2
 Originál sa nachádza v PAL Sch 1506. 

3
 Jedna siaha bola koľko dospelý človek dokázal rukami najviac dosiahnuť na šírku, cca 1,8 m, 6 stôp. 



 

 

Ilustrácia: Plán kapucínskeho kláštora mladej Švajčiarskej provincie z roku 1618 pre 
Schwyz. 


