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Vplyv kresťanstva a gotického slohu na jednotlivé vyobrazenia Madony  

na Spiši 

 

Petra KOČIŠOVÁ 

 

Úvod 

 Počiatky gotiky na Slovensku siahajú do obdobia 13. storočia. Obdobie gotiky vrcholí 

v 15. storočí, kedy vznikali mnohé staviteľské, rezbárske a maliarske artefakty. K 

najvýznamnejším regiónom reprezentujúcim toto obdobie patrí medzi inými aj Spiš, ktorého 

hlavným centrom je Levoča. Gotický Spiš bol významným spolutvorcom výtvarného profilu 

Európy a na jeho území sa zachovalo množstvo pamiatok a rozsiahla umelecká tvorba 

európskeho i svetového významu, reprezentujúca toto obdobie. K významným umeleckým 

prejavom patrilo aj sochárstvo, ktoré svojou jedinečnou rezbárskou tvorbou reprezentuje 

rezbár majster Pavol z Levoče. Jeho unikátne diela sú známe po celej Európe a do súčasnosti 

neboli prekonané. K reprezentatívnym predmetom gotického rezbárskeho umenia sa zaraďuje 

tvorba madon, zobrazenie Panny Márie s dieťaťom. Rezbárska tvorba tohto typu je vo veľkej 

miere zastúpená najmä v oblasti Spiša, ale aj okolitých regiónoch a celého Slovenska. 

 Cieľom mojej práce bolo zachytiť a popísať jednotlivé vyobrazenia madon v oblasti 

Spiš, poukázať na spoločné znaky, prípadne rozdielnosti v ich zobrazovaní s pomocou 

dostupnej literatúry.  

 V úvode práce sa snažím v krátkosti priblížiť šírenie kresťanstva a mariánskeho kultu 

do Európy a na Slovensko, a poukázať na spôsoby akými sa rozširovali. Ďalej v práci 

popisujem gotický sloh a rezbárstvo, ktorého významnou tvorbou sú madony, čiže 

vyobrazenia Panny Márie s dieťaťom. V práci som sa zamerala na sochy z oblasti Spiš, na 

popis ich špecifických čŕt a zároveň sa snažím poukázať na ich spoločné, prípadne rozdielne 

znaky. 

 

1 Počiatky kresťanstva 

 

Kostoly, chrámy, svätyne sa stavali od nepamäti. Už vyspelí Egypťania, antickí Gréci, 

či Rimania, ktorých posvätné stavby , chrámy zasvätené Zeusovi, Apolónovi, Afrodite a pod. 

sa týčili v diaľkach. Približne na území týchto krajín sa postupne utvárala viera v jedného 

Boha, ktorej prvé písomné zmienky datujeme do začiatkov 2. storočia. V samých počiatkoch 
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katolíckej cirkvi sa kresťanstvo šírilo potajomky a jeho šíritelia boli prenasledovaní až do 

Milánskeho ediktu ( rok 313 ), kedy došlo k zrovnoprávneniu kresťanstva s ostatnými 

náboženstvami. V roku 391 sa stalo štátnym náboženstvom v Rímskej ríši. V Ríme sa prvé 

kresťanské stavby začali budovať od roku 224. Postupne sa objavujú a rozvíjajú ďalšie 

kresťanské ikonografické motívy: Orant ( postava s rozpätými rukami, ktorá sa modlí ) alebo 

„ Dobrý pastier“. ( Vavrová, 1992, str. 26 )  

 

1.1 Vznik a vývoj mariánskeho kultu 

 

Mariánsky kult sa začal formovať hlavne na Východe a to hlavne v mestách, v ktorých 

žila Panna Mária ( Betlehem, Jeruzalem, Nazaret ). „Oficiálnu úctu k Panne Márii ako Matky 

Božej zaviedol cirkevný snem v Efeze v roku 431 s platnosťou pre celú cirkev“. ( Vavrová, 

1992, str. 29 ) V súvislosti s odmietaním carihradského patriarchu ( Nestorius ) mena 

Bohorodička pre Pannu Máriu, sa v Efeze konal koncil, ktorý oficiálne Pannu Máriu vyhlásil 

za Bohorodičku ( po latinsky DEI GENETRIX, po grécky THEOTOKOS ). Tým jej konciloví 

otcovia „ priznali úctu ako Matke Božej“. ( Vavrová, 1992, str. 28 ) Najčastejším 

prostriedkom na šírenie mariánskeho kultu boli maľby, či mozaiky s vyobrazením Panny 

Márie. Aj tak sa z Byzancie šírilo postupne kresťanstvo do Európy a teda aj mariánsky kult na 

územie dnešného Slovenska. Na Slovensku od roku 863 šírili kresťanstvo byzantníci Cyril a 

Metod na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Pri učení kresťanstva boli 

nevyhnutnou pomôckou nielen knihy, ale aj ikony ( obrazy svätých). Veľmi rýchlo sa u nás 

ujal aj kult Božej Matky. Matku Božiu v Byzancii zobrazovali na „ popredných miestach 

chrámov a palácov“. ( Vavrová, 1992, str. 30 ) Jej obraz bol dokonca od 7. storočia na zlatých 

minciach. Byzantská civilizácia bola síce zničená, ale jej učenie pokračovalo ďalej v 

gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.  

Koncom 11. storočia sa datujú prvé križiacke výpravy na Východ, odkiaľ podľa legendy 

priniesli vojaci plášť Matky Božej, „ ktorý mala oblečený počas anjelskeho zvestovania“. 

( Vavrová, 1992, str. 31 ) Na počesť a uchovanie tejto relikvie bola v „gotickom štýle“ 

vybudovaná katedrála v Chartres, odkiaľ sa mariánsky kult šíril do ostatných krajín Európy. 

Významnú úlohu v nich zohrávali „ nové ikonografické typy obrazov i sôch“( napr. Pieta ). ( 

Vavrová, 1992, str. 31 ) Úctu k Matke Božej v Európe šírili najmä rehole mníchov ( bene- 

diktíni, františkáni, dominikáni, jezuiti). Mária bola v období stredoveku považovaná za 

ochrankyňu a pomocníčku. Kult Panny Márie sa šíril aj prostredníctvom kníh, čomu 

nesmierne prispelo vynájdenie kníhtlače v 15. storočí. Najobľúbenejšie boli tie, ktorých 
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obsahom bol nielen text, ale aj ilustrácie, obrazová príloha, čím boli pre obyčajných, 

nezriedka negramotných ľudí, zrozumiteľnejšie. S nástupom rekatolizácie dostal mariánsky 

kult novú podobu v období baroka. Z kostolov sa kult Matky dostal na námestia, do ulíc  

a pod. v podobe mariánskych stĺpov, kaplniek... 

 

1.1.1 Mariánsky kult na Slovensku 

 

Kresťanstvo na našom území prijal už knieža Pribina, v polovici 9. storočia dal 

vystaviť kostol, ktorý bol zasvätený Matke Božej. No výraznejšie sa mariánsky kult prejavil 

až po príchode Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. V 70. rokoch 9. storočia mala ich 

pričinením Staroslovienčina ako liturgický jazyk rovnaké postavenie ako dovtedajšie tri ( 

grécky, latinský a hebrejský ). Z Veľkej Moravy sa uctievanie Panny Márie šírilo aj do 

okolitých krajín, ktoré obývali Slovania ( aj do Maďarska ). V neskoršom období bola 

„slovienska liturgia“ pod vplyvom Franskej ríše polatinčená, ale gréckokatolícka cirkev na 

východe Slovenska polatinčovaniu odolávala.( Vavrová, 1992, str. 37 ) Po zániku 

Veľkomoravskej ríše sa mariánsky kult na Slovensku šíriť neprestal. Zaslúžili sa o to do 

veľkej miery svätoštefanské legendy a legendy sv. Gerharda. O výstavbu kostolov a kaplniek 

zasvätených Matke Božej sa už od stredoveku starali zemepáni, mestá, rehole. Dokonca aj 

názvy niektorých miest, či dedín boli odvodené od mariánskeho kultu. V období baroka sa 

Mária ikonograficky zobrazovala aj s Najsvätejšou Trojicou ako jej korunovanie na kráľovnú 

nebies. No už v stredoveku Pannu Máriu nazývali Kráľovnou nebies. Umelci ju zobrazovali 

stojacu s Ježiškom, sediacu na tróne, s korunkou na hlave, alebo bez nej, s žezlom v ruke 

alebo bez neho, Ježiško mával v ruke jablko. Z Byzancie k nám sa toto zobrazovanie šírilo aj 

vďaka solidom ( zlatým minciam ). Na minciach sa začala zobrazovať aj v Uhorsku ( od 12. 

storočia ). Panna Mária sa stala patrónkou Uhorska. Vojaci pred bojom chodili na bohoslužby 

a cítili sa tak viac posilnení pred útokom na nepriateľa. 

 

1.1.2 Panna Mária a jej zobrazovanie 

 

V 15. storočí sa z týchto výjavov „ vyvinul ikonografický typ zobrazovania 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie: „ odetá do slnka, stojaca na guli alebo kosaku 

mesiaca, s hadom alebo drakom pod nohami – Immaculata- Nepoškvrnená.“ ( Vavrová, 1992, 

str. 66- 68 ) V 16. storočí sa začalo formovať aj uctievanie srdca Panny Márie. Mariánsky kult 

bol oslabení v 16. storočí pod vplyvom protestantov, no obnovení bol už v 17. storočí z veľkej 
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časti pričinením jezuitov (napr. budovali kostoly, kláštory, vydávali knihy). „ Na vyjadrenie 

obsahu vieroučných hodnôt mariánskeho kultu bolo potrebné vytvoriť a ukázať ikonografiu“, 

spôsob zobrazovania panny Márie. ( Vavrová, 1992, str. 70 ) Na najstarších ikonách z 

Byzancie je Panna Mária vyobrazená zväčša so šatkou alebo plášťom, ktorý jej prikrýva hlavu 

a s osemcípou hviezdou na čele, ktorá symbolizuje, že je kráľovná nebies. Neskôr sú to tri 

osemcípe hviezdy na ramenách a na čele, ktoré symbolizujú večné panenstvo Panny Márie. V 

západnej kultúre bola hviezda vystriedaná korunkou na hlave, žezlom v ruke a jablkom v ruke 

Ježiška.V ikonografickom type Panny Márie z Byzancie Hodigitria ( „ Tá, ktorá sprevádza“), 

Ježiško drží „ zvitok s Božími prikázaniami a Panna Mária dáva rukou znamenie na jeho 

nasledovanie“. ( Vavrová, 1992, str. 72 ) V ikonografickom type Eleusa  

( milostivá ) Mária k sebe vinie dieťatko. Medzi najstaršie typy patrí Matka dojčiaca Ježiška  

( zakazoval toto zobrazovanie tridentský koncil ). V západnej Európe sa ikonografia a 

symbolika vyvíjala trocha ináč. Napríklad ľalia a biele ruže symbolizujú Máriine panenstvo. 

Kalich a holubica sú symbolom „počatia Boha- človeka“. (Vavrová, 1992, str. 72) V 

stredoveku, v období krásneho slohu sa Mária najčastejšie zobrazovala na krídlových 

oltároch. Na rozdiel od východného sveta, na západe sa neuprednostňovalo iba výtvarné 

zobrazenie Matky Božej , ale aj súsošia, sochy. Slováci, ale aj Európania všeobecne, si sochy 

bránili napr. pred vpádmi Turkov a mnohé sa zachovali až dodnes ( napr. sochy z Oltára 

Narodenia Pána v Levoči, ku ktorým sa dostaneme neskôr ).  

 

 

2 Prienik gotického slohu na územie Spiša 

 

Gotický sloh sa začal vyvíjať vo Francúzsku už začiatkom 12. storočia., čím postupne 

nahradil jednoduchosť románskeho slohu. Na Slovensku sa prvky tzv. „krásneho slohu“ 

prejavujú už v 13. storočí, ale vrcholné obdobie u nás odborníci pripisujú až 15. storočiu. 

Podľa Bibiany Pomfiovej možno zhodnotiť obdobie vrcholnej gotiky koncom 14. storočia a v 

neskorogotickom období, v 15. storočí, skôr sústredenie na renováciu budov alebo ich 

dostavby, či prístavby k nim.  

 „Počiatky kamennej architektúry siahajú pred 13. storočie, avšak až v jeho prvej polovici 

zaznamenávame vznik slohov vyhraneného stavebného centra v okolí dnešného Spišského 

Podhradia. Hlavné pamiatky tohto obdobia, prepoštský kostol v Spišskej Kapitule a románsky 

palác na Spišskom hrade, sa stali východiskom neskororománskej slohovej vrstvy“ ( 
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Pomfiová, 2003, str. 97 ). Gotika prenikla na Spiš v poslednej tretine 13. storočia, čo je 

synchrónne so strednou Európou.  

Kolonisti obsadzovali Spiš koncom 12. storočia, kvôli duchovnej ochrane si so sebou nosili 

svätých, skulptúry Madony, či Ježiša na kríži. Umiestnili ich vo vidieckych drevených 

kostolíkoch. Spiš sa však stal križovatkou obchodu a tak aj umelci a iní majstri sa tu 

zastavovali, budovali, tvorili, učili....  

Rozvíjalo sa umenie, kultúra a vzdelanie. Zvyšoval sa počet miest a ich kvalita. Obyvatelia 

miest postupne prechádzajú od poľnohospodárskych činností a osvojujú si aj tie 

nepoľnohospodárske. To znamená, že začali preferovať remeslá, obchod, podnikanie. 

Vrcholné obdobie gotiky na Slovensku sa končí v polovici 15. storočia, kedy začali početné 

vpády Turkov. 

Husitské hnutie v období gotiky tiež zohrávalo nemalú úlohu. Bolo proti zbytočnému obradu. 

Považujú ho za dielo Antikrista, tiež proti mechanickému modleniu, kláštorom, mníchom, 

proti modlárskemu uctievaniu obrazov a svätých ostatkov. Husiti a ich vplyv sa najviac 

prejavil na Západnom Slovensku.  

Gotické umenie sa najviac prejavovalo vo výtvarnom umení a architektúre. Koncom 15. 

storočia na Slovensko začali prenikať talianske humanistické a renesančné myšlienky, ktoré 

sa prejavili najmä v duchovnej oblasti. Aj s nástupom renesancie sa školy postupne rozrastali 

v Bratislave, Levoči, Košiciach... 

 

3 Všeobecná charakteristika Madony 

 

V období gotiky bola najdôležitejším typom sochárskeho umenia Panna Mária s 

dieťatkom, krásna a cnostná žena, tzv. Madona. Bolo definovaných dvanásť základných 

typov, jednotlivé črty sa však obmieňali. Najmarkantnejšie to možno vidieť pri porovnávaní 

sôch z rôznych krajín, ale aj jednotlivé regióny majú svoje špecifiká, rovnako ako aj každý 

rezbár mal vlastný spôsob zobrazovania. Za najdôležitejšie sa považovalo vypracovanie 

drapérie, ktorá vytvára s pohybom tela harmonický celok. Plášť bol obvykle formovaný tak, 

aby náš pohľad viedol plynule k Ježiškovi a tiež k predmetu v pravej ruke. Spočiatku plášť 

tvorili tuhé záhyby. Os tela Panny Márie bola prehnutá do tvaru písmena S. Madona je 

zobrazovaná vždy ako mladá a krásna, v stoji alebo sede s dieťatkom na pravom alebo ľavom 

ramene alebo na kolene. Hlavu madony od 13. storočia zakrýva rúško s kráľovským 

diadémom alebo korunka. Stávala sa čoraz viac „obrazom usmievavej a láskavej matky“ ( 

Pijoan, 1988, str. 47 ).Tieto sochy boli kanonizované a ovplyvnené architektúrou. Vytvárali sa 
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väčšinou z dreva a slúžili ako výzdoba oltárov. Časti tela a tváre boli zhotovené podľa 

„geometricky a stereometricky zostaveného ideálu“. ( Buran, 2003, str.123 ) Kanón prišiel z 

Paríža.  

V spojení so zlatníkmi bol vytvorený štýl aj pre záhyby. Všetky diela tejto doby mali 

ikonografický charakter. Remeslo a umenie, forma a obsah boli v tomto období zjednotené do 

celku, čo malo dosah ja na umenie nasledujúcich storočí.  

 

3.1 Madona zo Strážok 

 

Vznik Madony zo Strážiek ( obr.1) sa datuje ešte pred polovicu 14. storočia, no 

niekedy aj neskôr ( druhá polovica 14. storočia – Hofman, začiatky 15. storočia – Divald ). 

Rôzne literatúry, rôzni odborníci jej pôvod a dátum vzniku datujú odlišne. Podľa Wagnera je 

to najstaršia Madona na Spiši, na ktorú nadväzuje Tróniaca Madona z Pongrácoviec, podľa 

Homolku Madona zo Strážiek nadväzuje na Madonu z Pongrácoviec. „ Madona zo Strážiek 

tvorí prvý základný kompozičný typ ( druhý určuje Madona zo Slatviny )“. ( Glatz, 1983, str. 

21 ) Typ tejto Madony čerpá z gotického sochárstva vo Francúzsku. Jej výška je 105,5 cm a 

celá je z lipového dreva. Socha nemá polychrómiu, ani podkladové vrstvy, aj keď kedysi s 

najväčšou pravdepodobnosťou mala. Z jej dolnej časti sa zachovali už iba fragmenty ( chýba 

spodná časť pod ľavým kolenom, pravá ruka Madony, ľavé zápästie dieťatka a časť pravej 

ruky od lakťa). Zadná strana je celá vydlabaná do korýtka. Rezba je skôr reliéfna. Madona je 

výrazne esovito prehnutá, rezaná do „vysokého reliéfu“ ( Vaculík, 1978, str.17 ) Trup má 

trochu „prevýšený a naklonený dozadu“. ( Glatz, 1983, str. 19 ) Na hlave má už značne 

poškodenú korunku, ktorá pôsobí skôr ako ťažidlo a pripomína okrúhly kus dreva. Je to 

korunka „ klobúkovitého tvaru, charakteristická vysokou formou“, okolo ktorej bola ešte 

ozdobná obruč. ( Glatz, 1983, str. 20 ) Tento typ korunky ostáva typickým pre spišské umenie 

až do 15 storočia. Máriine vlasy zakrýva šatka s jemným vrúbkovaním na okraji. Väčšinou sa 

stretávame s vlnitými alebo do kučeriek vypracovanými vlasmi. Tieto sú rovné, zdobia tvár 

Márie tenkým, zo šatky vyčnievajúcim pásom. Šatka padajúca tesne pod ramená vytvára 

mierne záhyby, jemné špirály po obidvoch stranách tváre. Možno aj tým, že inkarnát ani 

Panny Márie sa nezachoval, jej tvár pôsobí síce milo, ale zároveň sa trochu uškŕňa. Máriin 

plášť prehodený cez ramená a zopnutý na hrudi vytvára hlboké vertikálne záhyby drapérie, až 

trubice. Je to typ otvoreného plášťa. Rúcho, mierne voľné, je nad pásom zopnuté tenkým 

opaskom. Pod ním sa na rúchu tvorí vertikálna drapéria, smerujúca k pravému chodidlu. Ľavá 

ruka držiaca dieťatko má spojené prsty, palec trochu vystupuje nahor. Oblečené dieťatko je 
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vzpriamené, celým telom natočené k Matke. Rúcho dieťatka siaha až k nohám, je hrubo 

opracované. Ako píše Anton C Glatz v katalógu zbierky SNG, zrejme madonu vyrezal autor, 

ktorý nebol zvyknutý pracovať s drevom. Ježiško má nohy prekrížené, pokrčené v kolenách. 

Ľavé chodidlo má natočené smerom nahor. Zdá sa, akoby mal oči privreté, jeho pery sú plné a 

usmievajú sa. Vlasy Ježiška prikrývajúce uši, rovnako ako u Márie, nie sú kučeravé, sú 

tvorené ešte z „ kompaktnej hmoty“. ( Glatz, 1983, str. 20 ) Typickou črtou gotického slohu je 

polkruhovité obočie vychádzajúce z koreňa nosa, čo možno vidieť aj u dieťatka aj na Panne 

Márii. Ježiškov výraz tváre mi skôr pripomína staršie dieťa, než hovorí jeho fyzický vzrast. 

Podobá sa na svoju matku. Telo Ježiška je značne predĺžené. Pri tejto Madone je sporné 

takmer všetko. To, z ktorého obdobia pochádza, či je kompozične blízka nemeckým alebo 

francúzskym dielam a pod. Na Madonu zo Strážiek nadväzuje niektorými detailmi Madona z 

Úlože, no nie sú od toho istého rezbára. Predpokladá sa však, že sa poznali. 

Na jej slohovú štruktúru nadväzuje Sediaca Madona z Pongrácoviec. Podobne ako vyššie 

spomínaná, aj táto madona je spred polovice 14. storočia, nadväzuje na románske sediace 

madony. Existujú dohady, že obe tieto madony mohli byť vyrobené v rovnakej dielni. No táto 

Madona je viac rozvinutejšia, má širšiu tvár, vlasy už sú tvorené z jednotlivých pramienkov. 

Jej šatka na ramenách má viac členené záhyby, ( tým sa približuje dielam z neskoršieho 

obdobia ) aj vzťah medzi matkou a dieťaťom je tu viac vyjadrený, než u Madony zo Strážok.  

 

3.2 Madona z Ruskinoviec 

 

Na Spiši v týchto rokoch je okrem dielne rezbára Madony zo Strážok aj dielňa rezbára 

Madony z Ruskinoviec ( obr.2, obr.3). Jej rezbár bol ovplyvňovaný francúzsko - talianskym 

štýlom, čo sa vyznačuje zhmotnením, zmalebnením a zmäkčením tvarov. Je z rokov 1350- 

1360. To, čím sa od mnohých madon odlišuje, je odnímateľná hlavička Ježiška. Bola 

vyrezaná zvlášť a prispôsobená na pohyb do strán systémom drážok v trupe dieťaťa. Otáčanie 

umožňuje povrázok natiahnutý v drážkach, prístupný zo zadnej, hlboko do korýtka 

vydlabanej časti sochy. Možno otáčanie malo u veriacich vyvolávať magické účinky. 

Doposiaľ poznáme na území Slovenska dve gotické plastiky s otáčavou hlavou Ježiška. Tá 

druhá je Madona z Podolínca o výške 130 cm, vyrezaná v rokoch 1360- 1370. Madona z 

Ruskinoviec má výšku 136cm. Okrem pravého zápästia dieťaťa sa zachovala celá plastika. 

Pôvodná korunka na hlave matky chýba. Socha stojí na novom podnoží. Dieťa je odeté do 

dlhej košieľky, sedí na ľavom matkinom predlaktí, ľavú nohu pokrčenú v kolene má mierne 
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vydvihnutú, chodidlo natočené nahor. Ľavá noha vyčnievajúca z košieľky je natočená dozadu. 

V ľavej ruke drží ďobkajúceho vtáčika. Pôvodná farba jeho vlasov s lokňami je zlátená.  

Chýbajú aj niektoré články prstov pravej ruky Márie a polovica jej malíčka. Žezlo a korunka 

sú nepôvodné. Dodatočné premaľby zlátenia a striebrenia s červenou lazúrou spôsobilo 

plytkosť a plochosť záhybov drapérie. Dlaň pravej ruky vypĺňa žezlo. Ľavou rukou obopína 

spodnú časť tela Ježiška. Po okrajoch vrúbkovaná šatka prekrývajúca temeno hlavy, padá cez 

ramená až pod prsia postavy. Plášť má Madona prehodený cez obe úzke ramená. Je bohato 

riasený, kaskády na bokoch Panny Márie vytvára predlaktie, ktorým pridržiava vonkajší plášť 

siahajúci tesne pod kolená. Z tej istej príčiny sú tvorené aj hlboké miskovité horizontálne 

záhyby končiace pod kolenami. Spod predĺženého rúcha, ktoré sa riasi na podstavci, 

vyčnievajú špičky črievičiek. Pôvodná polychrómia rúcha bola pri novších zásahoch úplne 

odstránená. Inkarnáty oboch postáv sa zachovali až v prekvapivo dobrom stave. Po odstránení 

niekoľkých premalieb sa na pôvodnej bledoružovej farbe pleti vynímajú „intenzívne 

naružovelé“ líca, výrazne veľké mandľové oči, s čiernymi zrenicami, kontúry viečok a vysoké 

tenké symetrické obočie vychádzajúce z koreňa nosa.( Spoločníková, 2001, str. 64 ) Jej tvár je 

prívetivá, milá, usmieva sa. Madona má váhu tela prenesenú na ľavú nohu, je markantne 

esovito prehnutá. Obec jej pôvodného pobytu, Ruskinovce, z oblasti Levočských vrchov už, 

neexistuje.  

 

3.3 Madona z Krásnej Lúky 

 

Po roku 1360 bola vyrezaná Madona z Krásnej Lúky ( obr.4, obr.5 ). Vyznačuje sa 

záhybovým motívom „palcového typu“ ( Vaculík, 1978, str. 18 ). Socha spočíva na podstavci. 

Vlasy pri čele má vypracované do kučeriek, závoj padá dozadu. Oči sú vyryté. Jej pravé 

zápästie sa nezachovalo. V ľavej ruke drží Ježiška, jeho ľavé predlaktie chýba. Usmievavá 

tvár Ježiška má podobizeň dospelého. Zdá sa, že sa predkláňa. Jeho oči smerujú nadol. 

Madona drží váhu tela na ľavej nohe, rúcho jej prechádza cez pravú ruku. Drapéria rúcha je 

vypracovaná tak presne, že možno predpokladať presné umiestnenie nôh a ich polohu. Sú na 

nej iba nepatrné zvyšky polychrómie, zlátenia a striebrenia. Zadná časť sochy z lipového 

dreva je hlboko vydlabaná do korýtka. Túto sochu podživotnej veľkosti 141 cm vysokú, v 

roku 1956 reštauroval Peter Mendel. Momentálne sa nachádza v Slovenskom národnom 

múzeu v Martine, no pochádza z okresu Sabinov, čo je umelecká oblasť šarišsko- spišská. 

Celá bola potiahnutá plátnom, ktoré zároveň tvorilo podklad polychrómie a zlátenia. Príčina, 

prečo autor použil takú nezvyčajnú techniku je, že drevo, s ktorým rezbár pracoval, nebolo 
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dostatočnej kvality a pri práci sa štiepilo. Plátno je tiež na niektorých miestach poškodené a 

tým samozrejme aj polychrómia, no odborníkom sa ju aj napriek tomu podarilo úspešne 

reštaurovať. Pri tejto práci zistili, že jej pôvodný inkarnát (odtieň ľudskej pleti) je 

slonovinovej kosti a je veľmi jemný. Rúcho je pôvodne belasej farby, prehodený plášť zlátený 

a jeho záhyby sú olivovozelené. Okraj plášťa má pôvodne obrubu. Na plášti a zvlášť jeho 

horizontálnych záhyboch poznať ešte zvyšky „strieborných fólií“ ( Güntherová- Mayerová, 

1975, str. 63 ), preto možno vyvodiť záver, že bol zlato- strieborný. Polychrómia bola dvakrát 

obnovovaná. Raz v 15. a potom v 18. storočí. Týmto druhým obnovením dostal inkarnát 

tmavý, opálený tón, spodné rúcho bolo premaľované na zelené, a košieľka Ježiška, ktorá bola 

husto natretá tiež zelenou farbou. Závoj madony je odlomený na dvoch miestach. Viditeľne je 

poškodená pravá časť jej tváre. Po umeleckej stránke je táto socha spojením dvoch 

základných typov madon na Slovensku. Je to typ madony „s rúchom vertikálne členeným bez 

kolmých miskovitých záhybov a typu madony so spodným rúchom vertikálne členeným a nad 

kolenami zakrytým plášťom, ktorého miskovité záhyby sú vedené horizontálne“. 

(Güntherová- Mayerová, 1975, str. 64) pre tieto madony je typický silne prehnutý postoj. 

Vzniká prenesením váhy tela na jednu nohu. Je to pohyb, ktorý sa každým storočím postupne 

zmierňuje. Madona z Krásnej Lúky sa podobá Madone zo Strážok, zvlášť archaickým 

úsmevom a prepracovaním závoja. Pohyb postavy , o čom hovorí prehnutie tela do oblúku na 

ľavej strane, je Madone zo Strážok tiež veľmi blízky. Na tejto umelecky hodnotnej soche 

nájdeme aj niekoľko nových prvkov a to úpravu vlasov. Sú vypracované do poloblúčikov na 

čele tesne pod závojom. Záhyby rúcha sú členené horizontálne, z čoho možno usúdiť vplyv 

francúzskeho umenia. Socha svojou štíhlosťou sa najviac približuje madone slatvínskeho 

typu, no vývojovo na ňu nenadväzuje. Madona zo Šenvízu totiž má záhyby rúcha skrútené do 

kornútového tvaru, tiež kaskády rúcha, čo skôr svedčí o vplyve českých umelcov. 

 

3.4 Madona z Brutoviec 

 

Okolo roku 1380 bola vyrezaná Madona z Brutoviec ( obr.6, obr.7, obr.8). Jej pôvod, 

či rezbára je ťažké zistiť, lebo doklady o týchto cechoch zo 14. a 15. storočia na Spiši 

chýbajú. Preto možno hovoriť skôr o dohadoch a úvahách ako o dôveryhodných historických 

údajoch. Tento artefakt je jedným z dôkazov, že západná kultúra a umenie prenikla aj k nám 

na Spiš. Madona pred posledným reštaurovaním bola v žalostnej podobe. Podľahla mnohým 

nepriaznivým faktorom ako vlhko, mráz, červotoče ( napr. v hlave Madony ostal z dreva iba 

prach a piliny) a to nehovoriac o ľudských devastujúcich činnostiach na nej, ako prerezanie 
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pôvodných tvarov, či rôzne premaľby. Do kostola zasväteného sv. Vavrincovi sa dostala z 

kaplnky blízko obce, božej muky, okolo roku 1960, aby tým bola chránená pred odcudzením. 

Následne bola socha amatérsky opravená. Aj keď autor brutovskej Madony je neznámy, je 

evidentné, že disponoval veľkým nadaním a pracoval pod vplyvom francúzskeho slohu. 

Panna Mária mala pôvodne výšku 142,5cm, jej podnožie však bolo zrezané a momentálne 

meria 130cm. Ježiška drží na ľavej ruke, na hlave má už nie pôvodnú korunku. Je odetá do 

horného plášťa a spodného rúcha, ktoré je priliehavé. Na Márii aj Ježiškovi bolo urobených 

mnoho amatérskych zákrokov. Pravá ruka matky od lakťa, ktorá je až neprirodzene dlhá. 

Ježiškova ľavá noha, chodidlo s palcami, ktoré vyčnievajú z pôvodnej plachty zakrývajúcej 

ľavú nohu od členka až tesne pod pás. Hornú časť tela má odkrytú. Spod množstva záhybov 

plachty vykúka pravá noha situovaná dozadu s náznakom palcov. Ľavá noha je v kolene 

pokrčená a podvihnutá. Pôvodnú ľavú ruku Márie zovierajúcu telo dieťaťa, skrášľuje bohato 

zdobená látka plášťa. Horný plášť Madony je prehodený cez obe ramená. Na ľavom boku v 

dlhých úzkych kaskádach padá dole a na hrudníku je spojený dekoratívnou sponou. Plášť 

prechádza jej ľavou rukou cez stred postavy na pravú stranu pod predlaktie, ktoré ho 

pridržiava, čím sa tvoria hlboké miskovité záhyby. Dĺžka plášťa sa končí tesne pod kolenami 

Márie. Na obidvoch stranách postavy sa z neho tvoria rôzne trúbkovité útvary, na ľavej časti 

je to omnoho markantnejšie. Kaskády plášťa majú meandrové okraje. Spodné rúcho matky 

má jemný výstrih, je priliehavý, v páse zopnutý tenkým pásom. Drapéria kopíruje Madonin 

esovito prehnutý, kľudný postoj. Spod neho vyčnievajú čierne črievičky. Vyznačuje sa oblými 

ramenami, vyvýšeným driekom a náznakovo modelovaným pravým kolenom pod rúchom a 

plášťom, plasticky tvarovanými vlasmi s pravidelnými, štylizovanými lokňami, ktoré zdobia 

vysoké ploché čelo. Sú prikryté krátkou bielou šatkou, ktorá presahuje svojimi zdvojenými 

vlnkami obe ramená. Zozadu sochy vidieť, že je hlboko, priam až nebezpečne tenučko 

vyrezaná. V minulosti spodná zadná časť už praskla a aj kvôli červotočom bola zosilnená 

kusom dosky. Čo však spôsobilo inú škodu. Niektoré časti plášťa sa oboch stranách odlomili, 

aj tomuto možno prisúdiť chýbajúce drapérie pod pravou rukou Madony. Predpokladá sa, že 

plášť mohol byť viac zvlnený a nariasený na pravej strane, čím Madona stratila „ siluetu 

výnimočne formovanej figúry“. ( Spoločníková, 2001, str. 18 ) V pravej ruke drží madona 

žezlo. Podobne ako panovníci používali rôzne znaky moci a vlády, výrazu, sily, bohatstva, 

postavenia...atď., aj v sakrálnom umení bola koruna „demonštráciou nádhery, nebeskej slávy 

a preukázaním holdu nadpozemskej autorite“. ( Spoločníková, 2001, str. 18 ) Niekedy 

zhotoviteľ miesto korunky použil iba čelenku. V stredoveku mali právo nosiť ju iba panovníci 

a to počas sviatočných dní. 
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Ježiško má pôvabnú tvár, ktorú lemujú tiež štylizované krátke vlasy. V nepôvodnej ľavej ruke 

drží symbolickú guľu. Pravou rúčkou sa nežne dotýka matkinej spony na prsiach , čím 

vytvára „ kontakt so svojou božskou matkou“. ( Spoločníková, 2001, str. 18 ) Máriina tvár sa 

javí akoby na toto vľúdne, s citom a porozumením reagovala aj miernym naklonením hlavy 

smerom k dieťatku. Vidieť na nej ľudské emócie s realistickým nádychom, vzťah matky a 

dieťaťa. Pravá rúčka dieťaťa je šantivá, „uvoľnenosť pohybu jeho tela so spätnou väzbou na 

matkin pohľad je intenzívny“. ( Spoločníková, 2001, str. 18 ) Madona má oválnu tvár, dlhší 

nos, oválne líca a zúženú zahrotenú bradu. Pery tvoriace láskavý úsmev má spojené v ostrom 

oblúku nahor. Na hlave sa zachovala „ plochá kruhovitá podložka“, na ktorú bola kedysi 

postavená korunka. ( Spoločníková, 2001, str. 20 ) Miesto pôvodnej jej bola nasadená 

korunka z medeného plechu ozdobená sklíčkami. Tiež na hlave Ježiška bola dosadená 

korunka podobného typu, tá však nezodpovedala ideovým zámerom gotiky. A z tohto dôvodu 

ani nebola nasadená späť. Pôvodný tvar Madony z Brutoviec sa nezachoval. 

 

3.5 Dielňa majstra Pavla z Levoče 

 

Levočská dielňa bola veľmi významná, o čom hovoria aj práce mimo Levoče. Vplyv 

dielne cítiť okrem iných slovenských miest aj v Bardejove a v Košiciach. Jaromír Homolka 

vyslovil domnienku, že, levočská dielňa súvisí s českým umením druhej polovice 14. storočia. 

( Homolka, 1961, str. 66 )  

 

3.5.1 Madona z hlavného oltára v kostole sv. Jakuba 

 

Madona na hlavnom oltári vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči ( obr.9, obr.10) je 

variantom typu Assumpty na polmesiaci s rohmi obrátenými nahor, s ktorou je spojené 

korunovanie; predstavuje ju nanebovzatú a korunovanú na kráľovnú nebies.“( Homolka, 

1961, str. 64 ) Význam a vážnosť sochy matky majster Pavol umocnil tým, že je vyššia od 

ostatných po oboch stranách.. Po jej pravici je sv. Jakub a po ľavej strane sv. Ján. V ľavej 

ruke drží kalich s dvíhajúcim sa hadom. Je to jeho apoštolský znak. Jeho pravá ruka ukazuje 

na Máriu. Samozrejme je to súčasť oltárneho deja začínajúceho v predele a rozvíjajúceho sa 

na krídlach oltára, pričom sa odohráva na zemi. Dej odohrávajúci sa v skrini je z oblasti 

nadzemskej. Tvorí symbol neba. Váhu tela má na ľavej nohe. Pravú nohu má v kolene 

pokrčenú a uvoľnenú. Má esovite prehnutý driek, tým brušné partie a ľavý bok vystupuje. 

Pomáha tak niesť dieťatko. Hlavu má sklonenú k dieťatku. Mária je v najzrelšom veku, je 
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veľmi krásna. Riasenie plášťa a dlhé splývajúce vlasy zvýrazňujú štíhlosť postavy. Dieťa 

spočíva na ľavej ruke, v pravej ruke drží žezlo, ktoré je znakom moci a autority. Letiaci anjeli 

držiaci ľaliovú korunku nad hlavou ústrednej postavy oltára majú dlhé úzke rúcha. Ľalia je 

symbol čistoty, čomu na význame pridáva aj biela farba kvetov. Ježiško drží v ľavej ruke 

jablko. Jablko zo stromu poznania symbolizuje prvotný hriech a poukazuje na vykupiteľské 

poslanie Ježiška. Pravou žehná a hlavičku má jemne priklonenú k matke. Z jej zasnenej 

mladej a krásnej tváre cítiť materinskú lásku. Tvár dieťaťa je prirodzená a milá. Madona 

pôsobí dojmom telesnej plnosti, čo je typický znak neskorogotických postáv. Madona má 

ušľachtilú tvár a svieži a jemný inkarnát. „...Výrazne sa prihovára okom“ so zrenicou a 

dúhovkou. ( Homolka, 1961, str. 61 ) Pozlátené má dokonca aj vlasy. Farba na plastikách je tu 

použitá iba v malom množstve. Na rube drapérie je použitá sýta modrá, čo zvýrazňuje zlatý 

lesk. Symbolizuje nebo a zároveň pripomína úlohu Panny Márie ako Kráľovnej nebies. Do 

najmenších detailov Majster Pavol vystihol látku spodného šatu Panny Márie. Brokátový 

motív využil aj pri plastikách, čo dáva význam postave. Brokátové pozadie „ slúži na oživenie 

a optické rozrušenie plôch“, tzn. FLORÍROVANIE ( Homolka, 1961, str. 60 ).  

Brokátový motív rúcha Madony tvorí „ geometricky romboidnú sieť“. ( Homolka, 1961, str. 

61 ) U väčšiny Madon býva rúcho maľované červenou lazúrou. „Pri pohľade na madonu je 

cítiť úzku spoluprácu medzi polychromistom a rezbárom“ ( Homolka, 1961, str.60 ). Na 

zlátenej drapérii sú výrazné farebné šperky ako perly a drahokamy, pričom všetky sú z dreva. 

Prítomnosť šperkov hovorí o pominuteľnosti pozemského bohatstva. Plášť na hrudi je 

zopnutý železnou pozlátenou sponou. V agrafách (ozdobná spona na odeve ) sú brúsené 

kryštále. Sú to skutočné šperky a predstavujú neskorogotický ikonoklazmus. Drapéria pod 

Ježiškom má typický neskorogotický motív cípu v tvare ucha. Tento cíp je pritlačený k 

postave, má vyhladené plochy, výrazné okraje a krehké záhyby. Telo esovitého tvaru vytvára 

akúsi špirálu plášťa. Madona je celá vytvorená z jedného kusa dreva rovnako ako aj sochy v 

jej okolí. Levočský rezbár aj ten najmenší záhyb vysvetľuje nejakým pohybom alebo pozíciou 

rúk. Drapériu tvoria až hlboké priehlbiny. Nesenie dieťatka s celou jeho váhou cítiť pri 

pohľade na ukazovák a neprirodzene dlhý palec ruky Matky, no voľne vyčnievajúci malíček a 

prostredník svedčia o opaku. Prsty Madony sú typicky úzke a dlhé. Kĺby na prstoch sú 

zjednodušené. Majster Pavol vrezal nechty hlboko a ostro do lôžok. Rezbár využíva 

realistické pozorovanie. Mária má dokonalú gotickú úzku, podlhovastú tvár s črtami tesne pri 

sebe, s vysokým čelom, s vysokým oblúkovým obočím, s rovným presne vyrezaným nosom, 

plnými perami s ostrou kontúrou, a s malou vystupujúcou bradou.  
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3.5.2 Panna Mária z Oltára Narodenia Pána v Levoči 

 

Sochy z Oltára Narodenia Pána v Levoči (obr.11, obr.12, obr.13) sa našli 14.11.1698 

zamurované v levočskej radnici. Toto nájdenie so sebou prináša veľmi zaujímavú históriu. 

Mestský senát hľadal akési listiny, za ktorých stratenie mu hrozila vysoká finančná pokuta. 

Keď vypočuli jedného starého muža, zistili, že niekde v radnici je nejaký úkryt, kde by sa 

mohli nachádzať. Tak povolali odborníkov a tí preťukávali každý kúsok steny, no nenašli nič. 

Až nakoniec po odsunutí jednej veľkej skrine našli hrdzavé dvere, ku ktorým dopasovali 

hrdzou zanesení kľúč a vnútri našli súsošie. To odniesli do kostola sv. Jakuba. Aj keď už 

samotné hľadanie, zdá sa, nie je o žiadnych listinách, ale o dobre ukrytých sochách vzhľadom 

na množstvo cirkevných zástupcov, zúčastnených pri hľadaní. Veď prečo by mal o dôležitých 

úradných listinách niečo vedieť obyčajný občan? Podľa slov H. Kotrbu možno predpokladať, 

že táto skupina bola súčasťou archy veľkého oltára. Šírka oltára, v ktorom je dnes, je 250 cm. 

Keď sa vezme do úvahy tento minimálny rozmer ako základ, takže nám vychádza šírka 

pôvodnej archy najmenej 500cm, no predpokladaný odhad je 550cm, čím sa blíži k šírke 

hlavného oltára v kostole sv. Jakuba ( 625 cm ). A keďže bočné lode minoritského kostola sú 

úzke iba 320cm, s určitosťou možno tvrdiť, že súsošie nebolo v žiadnom z bočných oltárov, z 

čoho možno usúdiť, že Oltár Narodenia Pána bol hlavným oltárom. Z kostola sv. Jakuba 

určite nepochádza, pretože miesta, kam by rozmermi vošiel, sú obsadené pôvodnými oltármi. 

Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že skupina sôch patrí do iného kostola ako minoritského, no je 

to nepravdepodobné. A kedy bola vlastne odnesená a zamurovaná? Určite to bolo po roku 

1550, kedy v meste vypukol veľký požiar a radnicu zničil, no s najväčšou pravdepodobnosťou 

to bolo okolo roku 1604 až po rok 1615, kedy biskup z Rábov žiadal o vrátenie levočských 

kostolov. Sochy mal najväčšiu možnosť preniesť istý mestský kamenár a staviteľ ( jeho 

manželka bola vnučkou majstra Pavla ( Glatz, 1991, str. 56 ), ktorý mal prístup ako do starého 

minoritského kostola, tak aj do takmer dostavanej radnice. Teda bol to určite odborník, veď 

ani sochy nie sú poškodené. Jeho manželka si pri prevoze zrejme sošku Ježiška vzala ako 

spomienku na svojho starého otca, keďže v múroch radnice sa nenašla. Oltár bol postavený v 

1736. „ Do tej doby, než sa sochy očistili, úžas rástol tým, že jedine socha blahoslavenej 

Panny Marie bola nezaprášená, ba dokonca jej podoba tak svieža, živá a pôvabná a jej 

pozlátenie také, ako by bola socha práve vytvorená.“ ( Glatz, 1991, str. 48 ) Sochy tam 

pravdepodobne boli skryté „horlivými“ katolíkmi pred pustošením. Sú tiež dielom majstra 

Pavla. Pôvodne boli postavené vedľa hlavného oltára, ale 1752 ostrihomský arcibiskup 

Mikuláš Czáky im nechal postaviť oltár, preto sa mu hovorí aj Czákyovský. Ten je už ale 
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barokový. Je veľmi vydarenou kombináciou práce vrcholného baroka, do ktorého boli 

včlenené gotické postavy z prvej štvrtiny 16. storočia. Plastiky vznikli s určitosťou v dielni 

Majstra Pavla a pravdepodobne sú to aj jeho vlastnoručné práce. ( Glatz, 1991, str. 46 ) Sochy 

sú v ňom umiestnené ako na javisku. Oltár sa nachádza vo veľmi dobre osvetlenej južnej 

bočnej lodi. Panna Mária, o ktorej sa hovorí aj, že je Czákyovská. Všetky sochy majú vysokú 

umeleckú hodnotu. V 1935 boli reštaurované akademickým maliarom Jordánom z Prešova a 

roku 1955 bratmi Kotrbovcami. Boli to oni, ktorí ho preniesli na dnešné miesto, do zadnej 

kaplnky, dovtedy bol na čele južnej lode, ktorého miesto nahradil Oltár Snežnej Panny 

Márie, ktorý bol vybudovaný na pamiatku stretnutia významných osobností z Čiech, Poľska, 

Uhorska a tiež cirkevných hodnostárov z roku 1949.  

 

Záver 

 Vyobrazovanie madon súvisí so šírením kresťanstva na Slovensko v 9. storočí. Kult 

Panny Márie má v kresťanskom svete a v živote kresťanov veľký význam. Je chápaná ako 

matka Božieho syna a ochrankyňa. Jej zobrazovanie prebiehalo v rôznych umeleckých 

tvorbách, maliarstvo, rezbárstvo, kamenárstvo. Vo svojej práci som sa konkrétne zaoberala 

rezbárskym zhotovovaním madon. Zobrazenie madony je len jednou z foriem zobrazovania 

Panny Márie. V tomto prípade je zobrazovaná ako matka s dieťaťom v náručí, alebo s 

dieťaťom sediacim na jej kolene. Jednotlivé rezbárske vyobrazenia, ktoré v práci popisujem 

majú veľa spoločných rysov. Pokúsila som sa popísať nielen ich špecifické znaky a poukázať 

na ich spoločné prvky, ale tiež poukázať na význam predmetov s ktorými je madona 

zobrazovaná (žezlo, koruna, ľalia a pod ). Ich autori sú prevažne neznámy. 
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Obr. 1 
Madona zo Strážok 
Okolo r.1340 
Rozmery: 105,5 cm 
Materiál: lipové drevo 
Slovenská národná galéria 
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Obr. 2  
Madona z Ruskinoviec 
Okolo r. 1350-1360 
Rozmery: 136cm 
Materiál: lipové drevo 
Technika: drevorezba, polychrómia, 
zlátenie- zachovalo sa len vo 
fragmentoch 
Slovenská národná galéria v Bratislave 
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obr. 3 
Madona z Ruskinoviec 
Detail vrchnej časti tela Márie a dieťatka 
Vidieť pôvodnú polychrómiu a kvalitnú rezbu 
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obr. 4 
Madona z Krásnej Lúky 
Okolo 1360 
Rozmery: 141 cm 
Materiál: lipové drevo 
Technika: drevorezba, zlátenie, polychrómia, striebrenie 
Od r.1940 v Národnom múzeu v Martine 
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obr. 5 
Madona z Krásnej 
Lúky 
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Obr. 6 
Madona z Brutoviec 
Stav po reštaurovaní 
Okolo r. 1380 
Rozmery: pôvodná výška: 
142,5cm; momentálna výška: 
130cm 
Materiál: drevo 
Technika: drevorezba, 
polychrómia, zlátenie 
Umiestnený je v kostole sv. 
Vavrinca v Brutovciach. 
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Obr. 7 
Madona z Brutoviec 
Stav počas reštaurovania 
Okolo r. 1380 
Rozmery: pôvodná výška: 142,5cm;                
momentálna výška: 130cm 
Materiál: drevo 
Technika: drevorezba, polychrómia, 
zlátenie 
Umiestnený je v kostole sv. Vavrinca 
v Brutovciach. 
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obr. 8 
Madona z Brutoviec 
Stav po reštaurovaní, detail na vrchnú časť tela 
Stav po reštaurovaní 
Okolo r. 1380 
Rozmery: pôvodná výška: 142,5cm; momentálna výška: 130cm 
Materiál: drevo 
Technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie 
Umiestnený je v kostole sv. Vavrinca v Brutovciach. 
 

 

 



 608

 

Obr. 9 
Madona na hlavnom oltári sv. Jakuba v Levoči 
1506-1514 
materiál: lipové drevo 
technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie, 
striebrenie 
rozmery: výška 247 cm 
Umiestnená vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 
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obr. 11 
Madona na hlavnom oltári vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 
1506-1514 
materiál: lipové drevo 
technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie, striebrenie 
rozmery: výška 247 cm 
Umiestnená vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 
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obr. 11 
Panna Mária z Oltára Narodenia Pána 
1.tretina 16.storočia 
materiál: drevo 
technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie 
Umiestnená vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 
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obr. 12 
Oltár Narodenia Pána v Levoči 
1.tretina 16.storočia 
materiál: drevo 
technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie 
Umiestnená vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 
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obr. 13 
Mária z Oltára Narodenia Pána v Levoči 
1.tretina 16.storočia 
materiál: drevo 
technika: drevorezba, polychrómia, zlátenie 
Umiestnená vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči 


