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Ženský odev v ikonografii a plastikách gotických oltárov v Bardejove v 

kontexte s vybranými majetkovo-právnymi písomnosťami z obdobia 

stredoveku 

 

Eva SENDEKOVÁ 

 

 Gotické krídlové oltáre z kostola sv. Egídia v Bardejove predstavujú mimoriadne cenné 

bohatstvo gotického umenia. Sú špecifické hlavne zachovaním v tak rozsiahlom počte, keďže 

značná časť gotických oltárov bola v čase náboženských nepokojov v období reformácie 

zničená (napr. Prešov). Všeobecne samotný kostol je v pravom zmysle slova múzeom 

gotického umenia.1   

 Doterajší prieskum sa zameriaval hlavne na ikonografický rozbor oltárov, ich autorov a 

donátorov,  kým výskum odevu až na zopár výnimiek,2 absentoval. Nevenoval sa mu až do 

takej miery, ako si prikladá za cieľ táto práca. V tomto smere je prvotinou. 

 Našou úlohou je poukázať na vývoj oblečenia v meštianskom prostredí na príklade 

oltárnych plastík a tabuľových malieb bardejovských oltárov v kontexte s vybranými 

majetkovo-právnymi písomnosťami, najmä testamentmi. Bardejovským testamentom sa 

venovala vo svojom výskume Marcela Doménová,3 odevu v bratislavských testamentoch vo 

svojej diplomovej práci Marcela Gogolová.4 

 Vo výskume sme sa opierali o práce zamerané na kultúru dejín odievania od Ludmily 

Kybalovej, Martiny Orosovej, Miriam Sitárovej, či Magdalény Zubercovej.5 Bardejovským 

                                                            
1 HROMADOVÁ, Ľudmila, HRIADELOVÁ, Renáta. Bardejov. Pamiatková rezervácia. Bratislava : Tatran, 
1977, s. 20. 
2 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 53-66. DIVALD, Kornél. A bártfai Szent 
Egyed Templom. In: Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917, s. 100-149. 
3 DOMENOVÁ, Marcela. K stavu a charakteru stredovekých testamentov v meste Bardejov. In: 2. Študentská 
vedecká konferencia (zborník príspevkov). Ed. Daniela Slančová, Iveta Žarnovská. Prešov : FF PU, 2006. s. 196-
210. ISBN 80-8068-511-8. DOMENOVÁ, Marcela. Pentapolitana a testamenty (Stav, charakter a využitie 
stredovekých prameňov pri výskume každodenného života mešťanov). In: Pozdně středověké testamenty 
v Českých městech : Prameny, metodologie a formy využití. Ed. Kateřina Jíšová, Eva Doležalová. Praha : 
SCRIPTORIUM, 2006, s. 255-258. ISBN 80-86197-72-2. 
4 GOGOLOVÁ, Marcela. Móda a jej variácie v zrkadle testamentov. (Konfrontácia európskych módnych 
trendov s odkazmi v bratislavských testamentoch z r. 1414 - 1529). Diplomová práca. Bratislava : Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského, 1996. 91s.  
5 KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 280 s. ISBN 
80-7106-146-8. OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny 
odievania. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 53-66. ISBN 80-89027-20-2. 
SITÁROVÁ, Miriam. Sukňa v historickom kontexte. In. Kultúra slova, roč. 34, 2000, s. 86-93. ZUBERCOVÁ, 
M. Magdaléna. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988. 272 s. 
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dejinám, resp. histórii kostola sv. Egídia sa taktiež venovalo niekoľko prác.6  Spravidla ide len 

o prehľadové publikácie prezentujúce unikátnosť Bardejova, vybavenie interiéru gotického 

chrámu, gotických stavieb a pod., s hodnotným opisom.7 No na druhej strane sprístupňujú 

širšej verejnosti inak nedostupné unikáty, hlavne kvalitnou obrazovou časťou.8 

 Odev tak ako v súčasnosti, aj v storočiach minulých zohrával dôležitú úlohu. Nespĺňal len 

funkciu praktickú, či estetickú, ale na prvý pohľad zaradil daného človeka do príslušnej 

skupiny v rámci feudálnej spoločnosti. Ak by sme ostali v mestách, podľa odevu bolo jasné, 

či išlo o žobráka, remeselníka, vzdelanca alebo bohatého obchodníka. Pestrosť meštianskeho 

odevu bola podmienená nielen ekonomickými a spoločenskými faktormi, ale aj možnosťou 

čulého obchodu so zahraničím, prípadne so vzdialenou domovinou (napríklad nemeckí 

hostia). 

 Šaty boli neodmysliteľným znakom bohatstva. V spoločnosti, kde sa väčšina verejného i 

súkromného života odohrávala na ulici, bola ulica miestom, kde ľudia vystavovali na obdiv 

svoje bohatstvo a chudobní svoju biedu. Dá sa povedať, že majetní nosili veľkú časť svojho 

bohatstva priamo na sebe – luxusnejšie látky, vyberané doplnky, vzácne kožušiny, šperky.9 

 Pri sledovaní odievania v archívnych materiáloch sa musíme zamerať na viacero zdrojov, 

pretože ten sa fragmentárne nachádza vo viacerých archívnych majetkovo-právnych 

prameňoch. Mimoriadne cennými sú v tomto smere testamenty, ktoré čiastočne odrážajú 

pestrosť odievania bardejovských mešťanov. Šaty boli totižto pre svoju vysokú cenu, kvôli 

náročnosti zhotovenia, materiálu, častým predmetom dedenia popri inventári domácnosti, či 

nehnuteľnom majetku. 

 Odev, prípadne materiál na jeho výrobu, sa nielen dedil, ale aj kradol, prípadne pre určitú 

príčinu aj odnímal. Tak napríklad v roku 1457 košická mestská rada, žiada mestskú radu 

Bardejova, aby košickému mešťanovi Pavlovi vrátila ňou odňaté líščie kožušiny.10 Kožušiny 

totižto mohli byť použité na výrobu šuby, mantelu, pallia a pod., a to či už na ich kompletnú 

                                                            
6 BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 
1998. 136 s. ISBN 80-968069-0-4. CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : 
Tatran, 1989. 228 s. DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed Templom. In: Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917, 
s. 100-149. DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Saša, 
1998. 120 s. ISBN 80-967096-2-3. HROMADOVÁ, Ľudmila, HRIADELOVÁ, Renáta. Bardejov. Pamiatková 
rezervácia. Bratislava : Tatran, 1977. 176 s. 
7 V tomto prípade kvalitnejší text o kostole sv. Egídia v sebe nesie: BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, 
GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998. 136 s. ISBN 80-968069-0-4. 
8 Vďaka kvalitnej obrazovej časti sa oplatí aj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia 
v Bardejove. Bardejov  : Saša, 1998. 120 s. ISBN 80-967096-2-3. 
9 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 53. 
10 MV SR, ŠA v Prešove, pobočka Bardejov, Fond Magistrát mesta Bardejov - listy a listiny (ďalej ŠA PO – 
Pob. Bardejov, MMB – LL, sign.), sign. 941. Podobne boli Andrejovi Glathoszovi odňaté nohavice na tridsiatku 
a v roku 1466 ich žiadal od bardejovskej mestskej rady späť. ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1611. 
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výrobu, alebo podšitie. Okradnuté nemuseli byť len svetské osoby. V roku 1495 žiada 

bieczsky kastelán Jakub Pylcz (dnešné Poľsko) bardejovskú mestskú radu o pomoc pri získaní 

ukradnutých vecí z kostola v Sakowe, kde okrem kalicha a iných vecí zmizol aj kňazský 

ornát, ktorý ukradol Hlawaty a jeho druhovia.11 Hlawaty totižto v danom období zbojníčil, 

a podľa prameňov nielen v okolí Bardejova. Nekradlo sa len vrchnosti, prípadne cirkvi. 

Napríklad začiatkom roka 1459 ukradli makovickí kasteláni poddaným nielen peniaze, ale aj 

ich šaty.12 

 Odev nemusel byť len predmetom dedenia či krádeží, zadlžení mešťania sa mohli 

prostredníctvom jeho predaja zbaviť svojich podlžností,13 alebo slúžili ako forma výplaty za 

prácu. Túto skutočnosť reflektuje udalosť, keď v roku 1460 mesto Bardejov podpíše zmluvu 

na oltár s novým maliarom Jakubom,14 ako plat mu má byť sľúbená nielen finančná odmena, 

ale aj „slávnostné“ šaty.15 

 K ďalším prameňom, ktoré odrážajú dobový odev patria súpisy pozostalostí, majetkové 

inventáre, vrchnostenské nariadenia a iné archívne pramene, ktoré priamym či nepriamym16 

spôsobom ilustrujú údaje o odeve a textile.17 

 Zoznam a typy odevov ilustrujú písomné pramene, ich vizuálnu podobu naopak pramene 

ikonografické. Prostredníctvom tých bardejovských, chceme ilustrovať odev bardejovských 

meštianok od konca 14. storočia po začiatok 16. storočia. Pri opise vychádzame 

z momentálneho stavu plastík a malieb. Nie všetky oltáre do terajšieho obdobia prešli 

procesom reštaurovania, ktorý môže odhaliť pod neskoršími premaľbami staršiu (pôvodnú) 

podobu diela. Túto zmenu sme si všimli na Piete z Oltára bolestnej Panny Márie, ktorá po 

reštaurovaní odhalila inú kompozíciu farieb oblečenia. Červený plášť sa zmenil na svetlý so 

zlatou potlačou (vyšívaním) a aj rúško stratilo svoj zlatý lem.     

                                                            
11 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3175. 
12 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1072. 
13 Takýmto spôsobom sa svojich dlhov zbavili v roku 1567 Pavol Werher a jeho manželka Sofia, ktoré mali voči 
viacerým mešťanom a aj samotnému richtárovi. Podobným spôsobom sa mohli prípadného dlhu zbaviť 
v stredoveku aj bardejovskí mešťania. BODNÁROVÁ, Miloslava. Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. 
storočí. In: Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Ed. 
Csukovits, Enikő – Lengyelová, Tünde. Prešov – Bratislava : FF PU – HÚ SAV, 2005, s. 245-246. 
14 Pravdepodobne bol autorom hlavného oltára z 15. storočia, ktorý sa dodnes nezachoval. 
15 DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed Templom. In: Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917, s. 102. 
16 Napríklad v roku 1494 sa Žigmund Magnes z Makovice sťažuje mestskej rade Bardejova na bardejovských 
obuvníkov. Tí totiž odmietli opraviť jeho ľuďom obuv, ktorá pochádzala z Poľska. To na jednej strane ilustruje 
vzájomný obchod aj v prípade obuvi medzi naším územím a Poľskom. Na druhej strane pravdepodobne 
bardejovskí obuvníci neboli ochotní opravovať cudziu obuv, možnože za účelom predaja vlastnej. ŠA PO – Pob. 
Bardejov, MMB – LL, sign. 3128.   
17 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 55. 
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 Hneď v úvode by sme sa chceli popasovať s otázkou proveniencie. Je známe, že tvorcovia 

diel boli často cudzincami, ktorí si zo sebou priviezli určité vžité predstavy a skúsenosti. Ba aj 

domáci umelci sa pri svojej tvorbe pridŕžali vzorov importovaných z území mimo Uhorského 

kráľovstva. Naskytá sa teda otázka, či môžeme prvky, ktoré sú s každodennou realitou 

nerozlučne späté, teda okrem zariadenia interiérov, nábytku, zbraní, pracovných nástrojov 

a iných predmetov, hlavne vyobrazené šatstvo, považovať za reálne existujúce aj v domácom 

prostredí? Nevyhneme sa otázke, či šaty, do ktorých sú odeté postavy výtvarných diel, sú 

rovnaké, aké nosili aj konzumenti týchto diel, teda veriaci jednotlivých národností 

zastúpených v meste, prichádzajúci do kostola na bohoslužby.18  

     Martina Orosová sa vo svojej štúdii o „módnych premenách svätej Barbory“ vyjadruje, že 

„....že nie divák sa prispôsobuje zobrazeniu sakrálnych výjavov, legiend a biblických 

príbehov. Je to naopak – svätci menia svoju podobu podľa vkusu diváka. Umelec takpovediac 

sprítomňuje svätcov súčasníkom. Výjavy sa odohrávajú na scéne, ktorú prítomní 

pozorovatelia dôverne poznajú.“19 Dané tvrdenie sa nám zdá opodstatnené. 

V konzervatívnom prostredí stredoveku sa ľudia ťažko mohli stotožniť s niečím, čo im bolo 

neznáme a cudzie. Autor, či už zo zahraničia, resp. domáceho pôvodu, tvoril na objednávku 

a musel sa vo veľkej miere prispôsobiť daným pomerom (nielen technickým, finančným). Na 

oltár boli premietnuté jeho predstavy, ktoré sa odohrávali v časoch zrodenia kresťanstva 

i neskoršom období – na príklade martýrstva, ďalej jeho ideály, úcta ku kultu a určité 

stelesnenie vzoru v danom svätcovi, resp. v biblickom vyobrazení. V neposlednom rade 

netreba zabúdať na edukatívnu funkciu oltárov. 

 Ďalším problém s ktorým sa pri výskume potýkame je konkrétne pomenovanie zložiek 

šatstva. V testamentoch bardejovských mešťanov (písaných v latinčine a nemčine) sa totiž 

stretávame s názvami šiat, ktoré mohli mať v skutočnosti viacero strihov a tvarov, a ktoré 

o sebe okrem materiálu a prípadne farby veľa nehovoria. 

  

 

 

 

                                                            
18 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 56. 
19OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 61. 
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Plastiky z Oltára sv. Anny20 

 Vyhotovenie oltára sa datuje rokom 1485. Plastiky Panny Márie Kráľovnej so Synom – 

Kráľom na rukách a svätíc (okrem sv. Barbory, tá je staršieho datovania), ktoré sú 

stredobodom našej pozornosti, boli do tohto oltára vsadené dodatočne z iného oltára a patria 

medzi najstaršie plastiky chrámu.21 Rozdielnosť je však v ich datovaní. Libuše Cidlinská ich 

posúva do rokov medzi 1390 – 1410.22 No objavuje sa názor, že vznikli o niečo skôr, 

v rokoch 1380 – 1390 na Spiši.23 Ak by mal osvetliť dobu ich vzniku odev, nebol by v tomto 

smere nápomocný, len by podchytil ich širšiu datáciu. Zobrazený odev, ktorý majú svätice (v 

literatúre24 uvádzaná sv. Margita,25 ktorej atribúty chýbajú, sv. Katarína26 v ruke s knihou ako 

                                                            
20 Sv. Anna – matka Panny Márie. Kresťanský svet pre nedostatok biblických správ prevzal údaje z iných 
prameňov, medzi ktorými najvýznamnejší sa nazýval Protoevanjelium sv. Jakuba. Bol to apokryfný, teda 
nepravý spis z 2. storočia. Cirkev mu nikdy nepriznala hodnotu pôvodného apoštolského spisu. ONDRUŠ, 
Rajmund. Blízki Bohu i ľuďom. Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára. Bratislava : 
Tatran, 1991, s. 351. Nemá žiaden atribút, ale často je oblečená do zeleného plášťa, pod ktorým má červené 
oblečenie. Zelená farba, symbolizuje znovuzrodenie, nesmrteľnosť, červená lásku. HALL, James. Slovník 
námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 50. Od 13. storočia sa po celej Európe 
objavuje devočný typ – sv. Anna Samotretia s Pannou Máriou a Kristom na rukách. ROYT, Jan. Slovník biblické 
ikonografie. Praha : Karolinum, 2006, s. 30. 
21 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, 
s. 72. 
22 CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989, s. 27. 
23 Pravdepodobne v dielni Majstra Madony z Olcnavy. BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, 
František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : Sajancy, 1998, s. 83.  
24 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, 
s. 73. BOŽOVÁ, Jana, DROBNIAK, Gabriel, GUTEK, František. Kostol sv. Egídia v Bardejove. Bardejov : 
Sajancy, 1998, s. 86. Libuše Cidlinská uvádza sv. Apolóniu. CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na 
Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989. s. 27. 
25 Sv. Margita – narodila sa v roku 1242 alebo začiatkom roku 1243. Pochádzala z uhorskej kráľovskej rodiny, 
jej otcom bol kráľ Belo IV., matka kráľovná Mária, ktorá pochádzala z Byzancie. Sv. Margita bola mladšou 
príbuznou, neterou, ďalšej uhorskej svätice sv. Alžbety Durínskej (Uhorskej). Ako štvorročnú ju dali na výchovu 
k rehoľným sestrám dominikánkam a vo veku dvanástich rokov zložila rehoľné sľuby dominikánskemu rádu. Aj 
napriek záujmu z viacerých kráľovských rodov sa myšlienky manželstva vzdala a ako devätnásťročná v roku 
1261 prijala verejne z rúk ostrihomského arcibiskupa dominikánske rehoľné rúcho. Zomrela vo veku 28 rokov 
18. januára 1270. Pochovali ju v kláštore na dunajskom ostrove (založil ho jej otec Belo IV.). Hneď po smrti 
bola uctievaná ako svätá, a rok po smrti sa začal cirkevný proces svätorečenia,  vyhlásená za svätú bola až v roku 
1943. Medzitým však bola v Uhorsku, ale aj dominikánskou rehoľou uctievaná. Jej atribútmi sú kniha a holub. 
ONDRUŠ, Rajmund. Blízki Bohu i ľuďom. Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára. 
Bratislava : Tatran, 1991, s. 34-35.   
26 Sv. Katarína – uctievaná ako kresťanská svätica, panna a mučenica, patrónka vzdelávania a učenosti, podľa 
povesti sťatá na príkaz rímskeho cisára Maxentia na začiatku 4. storočia. Podľa „Zlatej legendy“ pochádzala 
z kráľovského rodu a keď sa stala kráľovnou prešla na kresťanskú vieru. Cisár Maxentius, toho času 
v Alexandrii, po nej zatúžil a pokúsil sa argumentáciami podlomiť jej vieru, keď neuspel, poslal päťdesiat 
filozofov, aby sa o to pokúsili sami. Dišputa ale skončila obrátením samotných filozofov na kresťanskú vieru 
a Maxentius ich dal okamžite upáliť. Katarína mala byť mučená na štyroch kolesách so železnými klincami, ku 
ktorým mala byť priviazaná, úder blesku kolesá ale zničil a Katarína bola nakoniec sťatá mečom. Jej atribútmi je 
koleso (s klincami, celé alebo rozlomené), ďalej meč alebo mučenícka palmová ratolesť a prsteň ako symbol 
zasnúbenia sa s Kristom. Máva ma hlave korunu symbolizujúcu narážku na jej kráľovský pôvod. Ako patrónka 
vzdelanosti máva aj symboly učenosti – matematické pomôcky, hviezdny glóbus, knihy. HALL, James. Slovník 
námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 213. 
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jej atribútom (alebo sv. Dorota27) a sv. Dorota28 (alebo sv. Alžbeta29) s nádobou), a plastika 

Panny Márie s malým Ježiškom oblečený, sa v dobe ich vzniku v našom prostredí nosil. 

V druhej polovici 14. storočia je oblečenie mimoriadne úzke30 na čo poukazujú aj plastiky. 

Všetky štyri majú oblečené v oblasti živôtika úzke a od pása dole sa rozširujúce šaty (tuniku) 

zdobené zlatým kvetinovým vzorom. Na príklade Panny Márie a sv. Margity môžeme vidieť 

oválny dekolt, ktorý mierne dopadá na ramená (tie sú zakryté plášťom), sv. Katarína a sv. 

Dorota (alebo sv. Alžbeta) majú výstrih v tvare písmena „V“. Všetky výstrihy majú zlaté 

(vyšívané) lemovanie. Rukávy zahaľuje plášť a preto nie je možné vidieť ich tvar, no 

predpoklad je, že sa jednalo v tomto prípade o rukávy úzke. Prostredníctvom plastiky Panny 

Márie si môžeme všimnúť čierne mierne špicaté topánky. Na bardejovských oltároch sa 

nielen v tomto prípade (na prelome 14. a 15. storočia),31 ale aj neskôr v priebehu celého 15. 

storočia stretávame len s takto mierne do špica prechádzajúcimi topánkami, čo sa dá vysvetliť 

faktom, že mešťania pri svojom každodennom živote príliš špicaté topánky nenosili, tie boli 

pri práci prekážkou. Ale aj tým, že v priebehu 15. storočia sa príliš predĺžené špice topánok 

strácajú.32 Keďže tu nie je možnosť vidieť topánky vcelku, je ťažko charakterizovať, či 

siahajú pod kotníky, sú kotníkové alebo polovysoké, a aké presné majú tvarovanie.33  Sú však 

spravidla s nízkou – tenkou podrážkou a bez opätkov. Na ramenách majú ženské postavy 

oblečené voľne prehodené plášte pravdepodobne obdĺžnikového typu, ktoré nesiahajú ako vo 

väčšine prípadov po zem. Cez záhyby a riasenie je vidieť ich podšívku, ktorá je vždy 

v kontraste s farbou šiat, ak je farba šiat červená, podšívka plášťa je modrá a naopak. Na 

                                                            
27 Uvádza Libuše Cidlinská. CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 
1989, s. 27.  
28 Sv. Dorota – kresťanská svätica, panna a mučenica z Ceasereji v Malej Ázii. Odsúdená na smrť v roku 303 
pretože sa nezriekla svojej viery. Podľa „Zlatej legendy“ ju počas cesty na popravu oslovil pisár Teofilus 
a žiadal ju, aby mu poslala ruže a jablká zo záhrady svojho nebeského ženícha. Po jej smrti sa mu zjavilo dieťa 
a predalo mu košík ruží a jabĺk. Následne sa obrátil na kresťanstvo a sám bol neskôr popravený. Jej atribútmi sú 
ruže a jablká (v košíku; drží v ruke anjelské dieťa, ktoré má košík; veniec na hlave z ruží; ruže v ruke; ponúka 
koším Panne Márii s Ježiškom). HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá 
Fronta, 1991, s. 122.  
29 Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska) – dcéra uhorského kráľa z dynastie Arpádovcov. V štrnástich rokoch sa 
vydala za landgrófa Ľudovíta, ktorý po šiestich rokoch manželstva umiera počas križiackej výpravy. Alžbeta je 
vyhnaná z Wartburgu a vstúpi do kláštora. Už počas života manžela sa stará o chudobných a biednych. Jej 
najčastejším atribútom sú ruže, na hlave má korunu ako narážku na svoj kráľovský pôvod (trojitá koruna – 
panna, manželka, vdova), misa, džbán, chlieb. HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. 
Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 44-45. 
30 ZUBERCOVÁ, M. Magdaléna. Tisícročie módy. (Z dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, s. 
38. 
31 Napríklad v českom prostredí v roku 1370 Beneš Krabice z Weitmile zaznamenal okrem iného: „Podobně 
nosili zobákovité střevíce s předlouhými nosci, takže mohli špatně vykračovati a choditi...“ PETRÁŇ, Josef. 
Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 1985, s. 858. 
32 KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 199. 
33 Bližšie k charakteru obuvi v priebehu 14. a 15. storočia na základe ikonografie a archeologických nálezov 
potri: PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : 
SPN, 1985, s. 888-894. 
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vonkajšej strane je plášť vo všetkých štyroch prípadoch zlatý, čo si však netreba predstavovať 

doslovne, autor týmto chcel len poukázať na dôležitosť a kresťanský význam Madony 

a svätíc, a preto ich zahalil do zlatého rúcha. V skutočnosti to mohlo znamenať, že plášť bol 

zhotovený so vzácnej látky (brokát). Svätice majú hnedé vlasy voľne padajúce dozadu, ktoré 

sú zdobené korunou,34 hlavu Panny Márie zdobí nielen koruna, ale svetlé plátené rúško 

padajúce na hruď (symbol manželského stavu), spod ktorého je vidieť plavé kučeravé vlasy.  

 Plastika sv. Barbory35 je staršieho datovania, pravdepodobne z druhej polovice 15. 

storočia. Je opäť oblečená v dlhých šatách a plášti s modrou podšívkou, na hlave má turban,36 

z prúžkovanej červeno-svetlej látky, spod ktorého jej voľne padajú na ramená dlhé hnedé 

vlasy. Šaty červenej farby (bez potlače) majú ešte úzky živôtik, v páse sú prestrihnuté, a ich 

sukňa vytvára v strednej prednej časti bohaté riasenie. Výstrih a pás sú lemované, a zvláštne 

no efektné lemovanie prechádza aj od ramien smerom k pásu. Aj v tomto prípade je vidieť 

detail – špičku čiernej topánky, ktorá vyčnieva spod šiat. 

 V pozadí všetkých plastík sú slabo čitateľné fragmenty  zobrazenia aureoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 Koruna sa v týchto prípadoch chápe ako symbol kresťanského mučeníka a odmena za víťazstvo v láske. 
HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 226. 
35 Sv. Barbora – kresťanská svätica, panna a mučenica, ktorej pamiatka je v novom cirkevnom kalendári 
odstránená. Údajne žila v Malej Ázii v 3. storočí. Jej príbeh, ktorý nemá historický podklad pochádza 
pravdepodobne zo 7. storočia a je prerozprávaný v „Zlatej legende“. Bola otcom väznená pred nápadníkmi, keď 
mu utiekla a skryla sa v jaskyni, bola vyzradená pastiermi a otec ju dal do rúk rímskym úradom. Keď sa 
odmietla vzdať viery bola mučená,  jej otec ju sťal mečom, v tej chvíli bol zasiahnutý bleskom. Jej atribútmi sú 
veža s troma oknami (symbol sv. Trojice), kalich a hostia ako náznak podávania svätého prijímania 
v nebezpečenstve smrti, pero páva ako symbol nesmrteľnosti. Jej otec, ktorý vykonáva popravu má na hlave 
turban a zakrivenú šabľu ako symbol orientálnych pohanov. HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve 
výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 70-71. 
36 Turban je pravdepodobne prevzatý od jej otca, ktorý ju sťal a v umení je zobrazovaný v turbane ako symbole 
orientálneho pohanstva. Pozri pozn. 35. 
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Obr. č. 1. Skriňa Oltára sv. Anny. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 
JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : 
Agentúra Saša, 1998, s. 74. 

 

 

   Obr. č. 2. Topánky Panny                                     

   Márie – detail.      

    
 

 

                                                                                       

 

 

                                   

                   Obr. č. 3. Živôtik sv. Barbory –  

                  detail.                                                                          
 
 
 
 
 
Obr. č. 4. Topánka sv. Barbory – detail 
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Pieta z Oltára bolestnej Panny Márie 

 Samotný oltár pochádza z konca 15. storočia, pravdepodobne z obdobia okolo roku 1485. 

Súsošie Piety, uložené v oltárnej skrini, je ako jediné zo všetkých oltárnych plastík zhotovené 

z pieskovca. Pochádza z obdobia rokov 1430 – 1440 a je dielom neznámeho majstra. 

Zaradzuje sa  k najhodnostnejším plastikám na Slovensku.37 

 Bolestná Matka je tu oblečená v modrých šatách (látka je bez potlače) s bohato 

aranžovanými záhybmi k čomu dopomáha i jej dlhý plášť, ktorým má z časti prikrytú aj 

hlavu. Šaty sú aj v tomto prípade v oblasti živôtika úzke a majú menší oválny dekolt ako 

v predchádzajúcom prípade. V zahraničnej literatúre, resp. v terminológii sa tento a aj vyššie 

spomínaný typ oblečenia (Oltár sv. Anny) označuje pojmom „cotte.“38 Plášť je svetlý (so 

zlatým ľaliovým vzorom) s modrou podšívkou, modré šaty sú bez kontrastnej podšívky. 

Okrem plášťa vidíme na hlave Božej Matky aj svetlé rúško, ktorého pravá časť kaskádovito 

padá na pravé rameno, a jeho ľavý v tomto prípade dlhší diel prechádza hruďou smerom k 

pravému ramenu. Spod neho je vidieť hnedé vlasy. Šaty v oblasti dekoltu, rukávov, sukne šiat 

a okraj plášťa majú zlatý lem, rúško je bez zlatého lemovania, ale jeho okraj je nariasený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
37 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, 
s. 61. 
38 Cotte malo priliehavý živôtik prechádzajúci na boky, oválny výstrih až na ramená a zväčša úzke dlhé rukávy. 
Spodná časť bola tiež pomerne úzka, rozšírená až v dolnej tretine a mohla byť ozdobená kožušinovým lemom. 
Keďže išlo o veľmi úzke šaty, museli byť samozrejme rozstrihnuté, zvyčajne na boku alebo vpredu na živôtiku, 
prípadne aj po celej dĺžke. Zatvárali sa šnurovaním cez dierky; najmódnejšie, funkčné, ale i veľmi dekoratívne 
bolo zapínanie na gombíky husto našité vedľa seba. Podobne sa zapínali úzke dlhé rukávy. Šaty siahali vpredu 
rovno po zem, ale tak, aby bolo spod nich ešte vidieť predĺžené špice črievic, vzadu zase mali  miernu vlečku. 
ZUBERCOVÁ, Magdaléna. Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 
1988, s. 38. 
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Obr. č. 5. 

Pieta. 

Zdroj: archív 

autorky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
 
 
                                               Obr. č. 6. Rúško – detail. 
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Plastiky a maľby z Oltára sv. Barbory 

 Patrí medzi najstaršie oltáre chrámu a pôvodne sa nachádzal v Kaplnke sv. Kataríny nad 

sakristiou. Jeho zhotovenie sa datuje do doby ukončenia prác v nej (1448 – 1458), teda 

približne do rokov 1450 – 1460. V čase rekonštrukcie chrámu po roku 1895 bol premiestnený 

na menzu vedľa pastofória, kde dovtedy stál Oltár Poslednej večere. 

 V období neskorého stredoveku už odevná kultúra Európy netvorí homogénny celok. 

Polovica 15. storočia priniesla aj do Uhorska nový, neskorogotický strih šiat, typický najmä 

nahor posunutou líniou pása. No začína sa objavovať aj košeľa, ktorej „zlatý vek“ ešte len 

nastane. Teraz ešte len presvitá okolo výstrihu a spod rukávov.39 S týmto variantom sa 

v niektorých prípadoch stretávame aj v Bardejove.   

 Nás na príklade Oltára sv. Barbory zaujímajú plastiky v skrini retábula a maľby horného 

vonkajšieho a zadného krídla.  

 V skrini vidíme ako ústrednú postavu sv. Barboru, tá je oproti predchádzajúcej Piete staršia 

o 10 – 30 rokov a od plastík z Oltára sv. Anny o vyše storočie, čím sa jej prirodzene zmenilo 

aj oblečenie. Už tu nevidíme príliš úzky odev padajúci na ramená, ale naopak voľnejší variant 

šiat hlavne v oblasti živôtika s golierom tesne pri krku, strihané v páse s voľne padajúcou 

spodnou časťou šiat k nohám. Vo všetkých prípadoch okrem postavy sv. Kunigundy40 (ktorá 

si oblasť pása zakrýva rukou) vidíme opasok s textilným pokladom, na ktorom sú našité zlaté 

platničky. Šaty majú zlatú potlač. Ale neplatí tu zásada striedania červených šiat 

s inofarebnou podšívkou  plášťa. Rukávy šiat sú v zápästí (badať len ich koniec) úzke, no už 

aj voľnejšie. Vidíme tu zaujímavo riešený plášť, už nie je prehodený len tak voľne cez plecia. 

V prípade sv. Barbory je zopnutý zlatou sponou, malé plastiky ho majú na hrudi už 

pravdepodobne zošitý (z plastík to nie je zreteľné), tento typ sa tak mohol obliekať  najskôr 

cez hlavu. Sv. Barbora a sv. Katarína v pravom hornom rohu majú hnedé kučeravé vlasy 

zostrihnuté po plecia, svätica v ľavom hornom roku má zase dlhšie hnedé vlasy, ktoré jej 

padajú na chrbát. Všetky tri majú na hlave šesťcípu korunu (v prípade sv. Barbory je vidieť 

štyri, v prípade sv. Margity a sv. Kataríny tri cípy). Sv. Kunigunda41 (možno sv. Hedviga42) 

                                                            
39 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 58. 
40 Sv. Kunigunda – kresťanská svätica, manželka Henricha II. (taktiež svätorečený), nemeckého kráľa a cisára 
svätej rímskej ríše. Bola obvinená z manželskej nevery, podrobila sa božiemu súdu, skúške ohňom a prešla bez 
ujmy bosá po rozžeravených radliciach. Býva oblečená v kráľovských šatách, na hlave má korunu a kráča po 
radliciach, alebo ich drží v ruke. Niekedy môže držať v rukách model chrámu (bamberskú katedrálu, ktorú dal 
vystavať jej manžel). Obaja bývajú zobrazovaný v nemeckom a ranom florentskom maliarstve. HALL, James. 
Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 241. 
41 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, 
s. 82. 
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v pravej dolnej nike má na hlave závoj s podvikou,43 ten ešte zdobí čapica ako odznak 

dôstojnosti.44 V ľavej dolnej nike stojaca sv. Lucia45 (možno sv. Otília46) má taktiež podviku 

a závoj, ktorý prezrádza jej mníšsky stav.47 Práve tento závoj túto plastiku skôr identifikuje 

ako sv. Otíliu, lenže v rukách drží knihu s dvoma ľudskými očami,48 čo je atribútom sv. 

Lucie49. 

 Šaty sv. Barbory z tabuľovej maľby „Sťatie sv. Barbory“ majú neskorogotický strih 

s lichobežníkovým výstrihom. Pás je zdvihnutý nad prirodzenú úroveň, v strednej časti 

predného dielu je riasenie bohatšie a vytvára záhyby v celej línii šiat. Rukávy sú široké, pri 

zápästí zúžené. Materiálom šiat je bohato zdobená látka (damask, 50 hodváb). Jej dlhé plavé 

vlasy dopadajú na chrbát a ramená.  

 Na oltári, konkrétne na jeho zadných krídlach, si môžeme všimnúť na výjave „Panna 

Mária zo Zvestovania“ pravdepodobne perlovú čelenku, ktorou má Mária ozdobenú hlavu. 

                                                                                                                                                                                          
42 CIDLINSKÁ, Libuše. Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1989, s. 28. Sv. Hedviga bola 
sliezskou kňažnou, ale pochádzala z Bavorska. Ako dieťa bola zverená na výchovu benediktínskym sestrám 
v Kitzingene nad Mohanom. Ako dvanásť alebo trinásťročnú ju vydali za sliezske knieža Henricha I. (narodilo 
sa im sedem detí, okrem dcéry Gertrúdy, prežila všetky deti). Ako jej príbuzná sv. Alžbeta Uhorská aj ona sa 
vyznačovala kresťanskou dobročinnosťou.  Po manželovej smrti sa utiahla do kláštora cisterciátskych rehoľných 
sestier v Trzebnici, ktorý sama v 1202 založila (viedla ho jej dcéra Gertrúda). Nestala sa priamo rehoľníčkou, len 
sa celkom podriadila kláštornému poriadku ako každá iná rehoľná sestra. Jej úcta bola zvlášť silná v Sliezsku 
a Poľsku, odkiaľ sa rozšírila do susedných krajín a celej Cirkvi. ONDRUŠ, Rajmund. Blízki Bohu i ľuďom. 
Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára. Bratislava : Tatran, 1991, s. 566-567. 
43 Pruh plátna, ktorý zahaľoval hlavu i spodnú časť tváre, hrdlo i ramená. Tento spôsob sa dlho zachoval 
v úprave hlavy niektorých ženských náboženských rádov. ZUBERCOVÁ, M. Magdaléna. Tisícročie módy. (Z 
dejín odievania na Slovensku). Martin : Osveta, 1988, s. 40. 
44 BUBEN, Milan: Encyklopedie heraldiky. Praha : Libri, 1994, s. 87. 
45 Sv. Lucia – panna a mučenica zo Syrakúz v Taliansku, kde v roku 304 zomrela počas prenasledovania 
kresťanov za cisára Diokleciána. Aj keď je historickou postavou, základ jej umeleckého vyobrazenia tvorí 
legenda. Po zázračnom uzdravení matky pri hrobe sv. Agáty rozdala všetok svoj majetok, čo rozzúrilo jej 
snúbenca a ten ju udal ako kresťanku. Bola mučená (zapriahnutými volmi, pálili ju, liali jej do uší roztavené 
olovo, trhali zuby, odrezali prsia, polievali horúcim olejom a smolou, horúcim močom), ale smrteľná bola rana 
dýkou do chrbta. Ako atribúty drží palmovú ratolesť, má prebodnuté hrdlo dýkou alebo pod nohami býka. 
Zvláštnymi atribútmi sú horiaca olejová lampa a oči – obvykle dve alebo viac. Ležia na miske alebo vyrastajú 
ako kvety zo stonky v jej ruke (tie si podľa legendy vylúpila a poslala svojmu snúbencovi). V stredoveku sa jej 
úcta rozšírila mimo Sicílii a po celom Taliansku. HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. 
Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 254.  
46 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, 
s. 82. Sv. Otília pochádzala z alsaského (Francúzsko) kniežacieho rodu. Podľa historicky nepotvrdenej tradície 
sa narodila slepá, a preto ju otec, knieža Adalrich, dal do opatery jednej slúžke, ktorá ju zasa zverila kláštoru 
Balma, terajší Moyenmoutier, kde bola pokrstená. Údajne pri krste sa jej vrátil zrak. Otec jej dal postaviť kláštor 
Hohenbourg, kde sa Otília stala prvou predstavenou, opátkou. Kláštor sa riadil benediktínskou regulou, ktorá 
bola čiastočne upravená. Zomrela 13. decembra v bližšie neurčenom roku začiatkom 8. storočia. Pochovali ju v 
kostole sv. Jána v Hohenbourgu. Vo vrcholnom stredoveku sa úcta k tejto svätici rozšírila do väčšiny nemeckých 
opátstiev a do časti Francúzska. http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/December/Otilia.html 24. apríl 
2010 
47 Pravdepodobne by malo ísť o benediktínku. Pozri: HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému 
umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 94-95. 
48 DIVALD, Kornél. A bártfai Szent Egyed Templom. In: Archeológiai értesítő, roč. 37, 1917, s.111. 
49 HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnému umění. Praha : Mladá Fronta, 1991, s. 253. 
50 OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 58. 
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Oblečené má biele voľné rúcho (tunica) so zlatým lemom tesne pri krku a so širšími rukávmi 

(pravdepodobne nočné oblečenie, ale v tomto období je ešte bežné, že ľudia spávali nahí51, 

poprípade v dlhšom košeľovitom odeve), cez plecia je vidno voľne prehodený zelený plášť, 

ktorého podšívka je tiež zelená, ale svetlejšia. 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                                                            
51 PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury 1/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha : SPN, 
1985, s. 855. 
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Obr. č. 7. Skriňa Oltára sv. Barbory.  
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia 
v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, s. 92.                                               

 
 

Obr. č. 8. Spojenie  
plášťa – detail. 

 
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Obr. č. 9. Opasok – detail.  
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 Obr. č. 11. Závoj s podvikou  
 a čapicou – detail. 

                  
                                                                               Obr. č. 12. Zapínanie plášťa pomocou spony – detail. 
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Obr. č. 13. Sťatie sv. Barbory. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 
JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra 
Saša, 1998, s. 86.                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14. Panna Mária zo Zvestovania – detail. 

Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. 
Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 
1998, s. 87.                                                
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Plastika a tabuľové maľby Oltára sv. Alžbety 

 Oltár bol zhotovený okolo roku 1480. Združoval sa okolo neho cech bardejovských 

krajčírov.52 Čo sa adekvátne odráža aj v maliarskej výzdobe – konkrétne na širokej škále 

ženského odevu na príklade jednej svätice.  

 Dominantná plastika sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej) so závojom, s tanierom v pravici 

a s kanvicou v ľavici je prácou neznámeho rezbára.53 Anjeli po stranách skrine so symbolmi 

mučenia Spasiteľa sú z obdobia rokov 1490 – 1500.  

 Plastika sv. Alžbety má oblečené dve vrstvy šiat. Spodný odev je vidieť vďaka krátkym 

rukávom vrchného odevu, ten je červenej farby, čomu nasvedčuje farba jeho úzkych rukávov, 

resp. môže ísť o rukávniky. Zvláštnosťou je, že pravý rukáv (rukávnik) sv. Alžbety je po celej 

dĺžke rukáva na poli modrý so zlatým vyšívaním, naopak ľavá ruka (rukávnik) je bez 

akéhokoľvek zdobenia, len červená.54 Na spodných šatách má sv. Alžbeta oblečené šaty zlaté 

s krátkymi rukávmi so širokým modrým lemovaním. Zlaté šaty (pravdepodobne z drahého 

materiálu) sú v tomto prípade prepásané opaskom inej farby (oranžová ?), ten vytvára záhyby 

len v strednej časti predného dielu. Aj v tomto prípade postavu prekrýva plášť, ktorého 

spojenie však nevidíme, pretože ho kryje látka z pokrývky hlavy. Plášť je opäť zlatý 

s tmavomodrou podšívkou a lemovaním pri krku. Spod neho v oblasti krku presvitá košeľa 

(camisa) alebo tzv. náprsník,55 čo ale nie je jednoznačné, keďže plášť znemožňuje vidieť celú 

vrchnú podobu odevu. Zaujímavo je riešená aj pokrývka hlavy svätice, biela látka ma zlaté 

lemovanie a je skladaná do podoby čepca, ktorý sa zdá ako trikrát preložený po celej dĺžke 

hlavy, kde jeden koniec látky z časti visí na ľavej strane hlavy, a druhý ešte prechádza z 

pravej strany na ľavé rameno.       

 Na oboch stranách oltárnych krídel sa nachádzajú tabuľové maľby s výjavmi zo života sv. 

Alžbety Uhorskej.56 

                                                            
52 DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Agentúra Saša : Košice, 1998, 
s. 76. 
53 Autor uvádza pri plastike opačné a nesprávne držanie predmetov. DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, 
Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, s. 76.  
54 Môže ísť v tomto prípade o chybné reštaurovanie v minulosti. Oltár bude časom znovu reštaurovaný a tým sa 
môže potvrdiť súčasný stav alebo odhalí niečo nové.  
55 Náprsník totižto kryl dekolt v prípade veľmi hlbokého výstrihu.  
56 Treba pripomenúť podobnosť ústrednej plastiky tohto oltára s plastikou na hlavnom oltári Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach, nápadnú podobu reliéfov na predelách, skladbu architektúry skriňových baldachýnov a úplne 
zhodnú kompozíciu obrazov na oltárnych krídlach (Narodenie sv. Alžbety, Zasnúbenie, Kúpeľ žobráka, Vyhnanie 
z hradu Wartburg, Sotenie do kaluže). Radocsay pripisuje autorstvo obrazov majstrovi Severínovi z Košíc. 
DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, s. 
76. Autorstvo plastík majstrovi zas Štefanovi Tarnerovi. http://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=bocny-oltar-
sv-alzbety 
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 Na tabuľovej maľbe „Zasnúbenie sv. Alžbety“ vidíme malú Alžbetu v zelených šatách 

(možno brokát ?). Tie sú lemované svetlou kožušinou na úzkych rukávoch, vo výstrihu a na 

sukni. Pás je posunutý nad svoju prirodzenú líniu pod prsia a výstrih živôtika má tvar písmena 

„V“. Tento typ odevu odborná literatúra pomenúva „robe“.57 Cez zdvihnutú sukňu šiat, je 

možné vidieť spodné červené šaty, ktoré sú rovnako lemované kožušinou, ale v širšom páse, 

ako je to v príklade vrchných. Rovnako i tento spodný odev je vidieť vo výstrihu živôtika. Aj 

tu ako na príklade plastiky Panny Márie, sú zobrazené tmavé (čierne) topánky s miernym 

zobákovým špicom. Jej plavé vlasy zdobí pravdepodobne strieborná čelenka. 

 Na ďalšom výjave „Sv. Alžbeta kúpe chorého“ pozorujeme sv. Alžbetu pri práci. Má 

oblečené červené šaty (bez vzoru), ktorých rukávy má vyhrnuté (z praktického dôvodu), tu je 

vidieť, že sú podšité buď bielou látkou alebo jemnou (krátkou) kožušinou, rovnakej farby je aj 

lem na sukni. S pod šiat vidíme vďaka vyhrnutým rukávom čiernu košeľu,58 prípadne čiernu 

tuniku, alebo sa môže jednať o rukávniky, čo však z obrazu nie je jednoznačné. Okolo pása 

z praktického dôvodu má provizórne opásanú zásteru obdĺžnikového tvaru z bielej látky. Na 

hlave má sv. Alžbeta jednoducho ovinutý čepiec, ktorý už prezrádza jej manželský stav. Spod 

šiat jej vyčnieva kúsok červenej zobákovitej topánky.  

 Určitú variantu šiat z maľby „Zasnúbenie sv. Alžbety“ môžeme vidieť aj na výjavoch 

„Zázrak s krížom“ a „Hostina na Wartburgu“. V prvom prípade sú šaty už s menším 

kožušinovým lemovaným výstrihom, ktorý si už nevyžaduje spodný odev, či rúcho (resp. ho 

nie je vidieť). Z obrazu, ale nie je zrejmé, či sú prepásané alebo strihané, keďže ich do 

značnej miery prekrýva tmavo-zelený plášť (pallium). Aj v tomto prípade je sukňa šiat 

lemovaná rovnako ako výstrih. V druhom prípade má odev oválny výstrih okolo krku 

a presvitá spod neho biela košeľa, kúsok plátna alebo sú lemované svetlou kožušinou. Alžbeta 

si aj v tomto prípade pridržiava rukou vrchné šaty a my tak môžeme vidieť opäť spodný 

červený lemovaný odev. Šaty sú v oboch prípadoch z rovnakej látky ako na výjave 

„Zasnúbenie sv. Alžbety“. Pokrývku hlavy predstavujú čepce, ktorých konce voľne padajú až 

k pásu, resp. sú prehodené cez druhé plece. Nad čelom sú zdobené šperkom (klenotom).   

 Na ostatných dvoch maľbách vidíme smerom dole voľne sa rozširujúce šaty (opäť bez 

strihania, bez prepásania), konkrétne na výjave „Sv. Alžbeta sa lúči s manželom“ a „Vyhnanie 

                                                            
57 Robe je delené na tesne tvarovaný živôtik a k nemu pripojenou rozšírenou sukňou, rukávy sú úzke. Živôtik má 
veľkú dekoltáž, väčšinou v tvare písmena „V“, ktorá ale neodhaľuje hruď, ale je zakrytá tzv. „prsníkom“. Časom 
sa výplňou výstrihu stáva spodná košeľa. KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání. Středověk. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 213. 
58 Takto ju nazýva Martina Orosová, podobnú košeľu má oblečenú sv. Barbora zo Smrečian (okolo 1460). 
OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny odievania. In: 
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 58. 
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sv. Alžbety“. Majú voľný, smerom dole sa rozširujúci strih v jednom prípade s úzkymi 

rukávmi, v druhom trocha voľnejšími so zaujímavo riešenými goliermi. Spodný okraj 

červených šiat je bez lemovania. Plecia zakrýva plášť (pallium), v prvom prípade je spojený 

šperkom, v druhom pravdepodobne akousi šnúrkou alebo retiazkou. Aj pokrývky hlavy majú 

rozličný charakter. Na výjave „Sv. Alžbeta sa lúči s manželom“ vidíme rovnaký čepiec ako na 

výjave „Zázrak s krížom“ a „Hostina na Wartburgu“. No na výjave „Vyhnanie sv. Alžbety“ 

má sv. Alžbeta rúško s podvikou (ako symbol vdovy). 
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Obr. č. 15. Skriňa Oltára sv. 
Alžbety. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 
JIROUŠEK, Alexander. Chrám 
sv. Egídia v Bardejove. Košice : 
Agentúra Saša, 1998, s. 80.   
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                           Obr. č. 16. Čepiec – detail. 
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Obr. č. 17. Zasnúbenie sv. Alžbety.  
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 1998, s. 89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Obr. č. 18. Topánka – detail. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

       Obr. č. 19. Topánka – detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 20. Sv. Alžbeta kúpe chorého.  
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, JIROUŠEK, Alexander. 
Chrám sv. Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra Saša, 
1998, s. 87. 
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Obr. č. 21. Zázrak 
s krížom – detail.  
Zdroj: DROBNIAK, 
Gabriel, JIROUŠEK, 
Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. 
Košice : Agentúra Saša, 
1998, s. 87. 
 
 
 
 
 

Obr. č. 22. Hostina na 
Wartburgu – detail. 
Zdroj: DROBNIAK, 
Gabriel, JIROUŠEK, 

Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. 

Košice : Agentúra Saša, 
1998, s. 87. 

 
 

 
Obr. č. 23. Sv. Alžbeta sa lúči 
s manželom – detail. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 
JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : 
Agentúra Saša, 1998, s. 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 24. Vyhnanie sv. Alžbety – 

detail. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 

JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : 

Agentúra Saša, 1998, s. 87. 
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Výjav sv. Žofia z Oltára sv. Apolónie 

 Oltár vznikol na prelome 15. a 16. storočia, v rokoch 1490 – 1510 a bol oltárom sitárskeho 

cechu. A aj maľby reflektujú odlišnejší odev. Na výjave „Vraždenie neviniatok“ sa už 

objavuje renesančný kabátec, ktorý sa zapínal tzv. šnurovačkou (v tomto prípade čiernou), 

a takto si zachováva dostatočne široký a veľký výstrih spod ktorého je vidieť košeľu. A práve 

na takýchto typoch odevu – kabátcoch, sa postupne uplatňuje košeľa riešená v bohatých 

variáciách. 

 My sa zameriame na výjav „Sv. Žofia59, ktorú sprevádzajú jej tri dcéry Fides (Viera), 

Caritas (Láska) a Spes (Nádej).60 V tomto prípade sa stretávame s iným typom šiat, ktoré sme 

mali možnosť pozorovať na predchádzajúcich ukážkach. Zmenil sa nám ich strih (okrem 

Fides a Spes), forma rukávov a objavuje sa aj zapínanie. 

 Postava Fides má oblečené zelené šaty vo svetlejšom odtieni (látka sa z obrazu javí ako 

zamat), lichobežníkový výstrih šiat aj ich sukňa, sú lemované pásom svetlej kožušiny, úzky 

živôtik je strihaný tesne pod prsiami, na ktorý nadväzuje sukňa šiat, vyšší pás je zvýraznený 

tmavým tenkým opaskom. Zaujímavo sú riešené tmavé (hnedé ?) rukávniky (tie si ženy mohli 

často obmieňať, mávali ich viacero druhov a z viacerých materiálov), sú veľmi široké a 

v zápästí zúžené. Na obraze sa dokonca javí aj ich zapínanie v oblasti zápästia. Plavé 

kučeravé vlasy má Fides voľne rozpustené, hlavu jej zdobí koruna. 

 Na príklade sv. Žofie si môžeme všimnúť jej živôtik, s ktorým sa na ženských postavách 

v Bardejove nestretávame. Živôtik sa v tomto prípade zapína (gombíky alebo zlaté kovové 

platničky). Šaty sú červenej farby, nad líniou pásu prepásané úzkym čiernym opaskom, 

výstrih a užšie rukávy sú lemované svetlou kožušinou. Cez plecia má sv. Žofia jednoducho 

prehodený tmavý plášť. Hlavu jej pokrýva biele rúško a klobúk – so šiestimi korunami 

(podobný tiare).61 

                                                            
59 Sv. Žofia – podľa tradície sa narodila v 1. storočí v Miláne. Je vzývaná ako patrónka vdov; v tiesni a núdzi. 
Bola vdovou po zámožnom mužovi z Milána. Po jeho smrti odišla s dcérami Fides, Spes a Caritas do Ríma v 
nádeji, že sa jej naplní túžba zomrieť za svoju vieru v Krista. Túžba sa jej splnila, predtým ako ona sama bola 
popravená, popravili aj jej dcéry. Jej úcta bola pomerne veľká zvlášť v stredoveku, kedy sa rozmohlo slúženie 
tzv. Žofiiných omší (slúžené v časoch veľkej tiesne a núdze). Zobrazovaná býva spolu s dcérami, knihou a 
palmou, ktorá je znakom víťazstva mučeníkov. http://www.ssv.sk/podiel.php?sid=180 24. apríl 2010 
60 Jej dcéry v sebe personifikovali tri základní teologické cnosti – vieru, nádej a lásku. GERÁT, Ivan. Stredoveké 
obrazové témy na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2001, s. 141. 
61 Koruna pôsobí obzvlášť zaujímavým spôsobom, tvorí ju šesť otvorených korún. Podobný tvar má aj pápežská 
koruna – tiára. Je tvorená vysokou bielou čapicou homoľovitého tvaru s troma nad sebou umiestnenými 
otvorenými korunami, ktorá je zakončená na vrchole ríšskym jablkom (až od 17. storočia). Je asýrskeho alebo 
neskôr perzského pôvodu. Má spolu s biskupskou mitrou predstavovať symbol katolíckej cirkvi. BUBEN, Milan. 
Encyklopedie heraldiky. Praha : Libri, 1994, s. 366-367.  
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 Veľmi pekné šaty má oblečené Caritas. Aj v tomto prípade sa jedná o neskorogotický strih 

šiat.62 Zaujímavo sú riešené vrchné šaty béžovej farby s úzkym živôtikom a s hlbokým 

výstrihom v tvare písmena „V“, v ňom vidíme spodný hnedý odev. Vrchný je pravdepodobne 

(prekrýva ich ruka) strihaný tesne pod prsiami, odkiaľ už sukňa voľne padá až k zemi. Majú 

ale krátke rukávy, a to umožnilo zakomponovať ďalšie vejárovité rukávy (rukávniky) 

červenej farby, čo pri zdvihnutej ruke pôsobí mimoriadne efektne. Aj pri nadvihnutej sukni 

svetlých šiat samotnou Caritas môžeme vidieť ich červenú podšívku. Oválny výstrih tmavého 

spodného odevu, výstrih svetlých šiat, ich krátke rukávy a sukňa sú lemované „zlatou“ látkou. 

Veľmi zaujímavú ma Caritas pokrývku hlavy prechádzajúcu cez celé temeno, na ktorej je 

položená zlatá čelenka. Vlasy svetlo-hnedej farby sú upravené v sieťke. 

 Ďalšie neskorogotické šaty má oblečené Spes. Sú červenej farby so širokými vejárovitými 

rukávmi. Tie, ako aj sukňa, sú lemované svetlou kožušinou. Aj v tomto prípade zdobí 

rozpustené vlasy koruna. 

 Za hlavami svätíc môžeme pozorovať zlaté aureoly.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
62 Podobné šaty má oblečené aj sv. Barbora na oltári v Banskej Bystrici, ktoré Martina Orosová radí 
k neskorogotickým. OROSOVÁ, Martina. Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre 
dejiny odievania. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 59. 
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Obr. č. 25. Sv. Žofia. 
Zdroj: DROBNIAK, Gabriel, 
JIROUŠEK, Alexander. Chrám sv. 
Egídia v Bardejove. Košice : Agentúra 
Saša, 1998, s. 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
              Obr. č. 26. Zapínanie  
              živôtika – detail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                              Obr. č. 27. Zapínanie rukávnika – detail. 
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Odev v kontexte bardejovských testamentov  

 S určitým typom šiat sa stretávame v bardejovských testamentoch a ako sme už v úvode 

poznamenali vyskytujú sa tu názvy šiat, ktoré mohli mať v reáli viacero strihov a tvarov, a 

ktoré o sebe okrem materiálu a prípadne farby viac nehovoria. 

 V sledovaných testamentoch sa vyskytovalo oblečenie (tým myslíme všetky zložky odevu) 

spravidla vo farbe plavej (žltej), červenej, zelenej, hnedej, čiernej, alebo sa použil termín 

farebná. 

 V testamente z rokov 1460 – 1470 odkázala tuniku (tunica) čiernej farby v dobrej kvalite 

Dorota, vdova po bývalom mestskom notárovi Leonardovi, ďalej aj iné tri tuniky neuvedenej 

farby a štyri pallia.63 V roku 1483 odkázal Juraj Paczyr svojej sestre červenú tuniku.64 

  Zelený plášť (pallium), aký sme mohli vidieť aj na výjave „Panna Mária zo Zvestovania“ 

oltára sv. Barbory, odkázali v roku 1492 Juraj Zeydelman, bardejovský prísažný a jeho 

manželka Agáta.65 Ďalej sa vyskytlo pállium svetlej a čiernej farby,66 pallium z harrasu bez 

klenotov a bez určenia farby, zanechal Juraj Paczyr svoje sestre.67 Harras je hrubšie súkno, 

takže mohlo byť svetlej farby, ale aj zafarbené.        

 Začiatkom 90. rokov 15. storočia (1490, 1491) sa v nemeckých testamentoch stretávame 

s termínom rock, keď Dorota Reichová (allias Swarczová) odkázala svojej dcére Marte do 

Košíc štyri nové farebné sukne a v ďalšej položke jednu novú farebnú sukňu.68 Podobne aj 

Alžbeta Gašparová v roku 1491 odkázala hnedú sukňu.69 Pod pojmom sukňa si ale netreba 

predstavovať sukňu v súčasnom ponímaní. Okrem toho, že ako suknica mohla byť súčasťou 

mužského odevu oblečená na brnení na znak rodového odlíšenia, v ženskom prípade sa môže 

vnímať vo viacerých podobách, ktoré môžeme sledovať aj  na bardejovských oltároch. Šaty 

boli tvarované do osobitne strihaného živôtika a v páse s naberanou širokou sukňou, alebo 

mohli byť šité v celku. Niekedy mali hlboko otvorený živôtik a sukňu s vlečkou prepásanou 

vysoko nad prsiami.70 Ich presný tvar na základe strohého údaja z testamentu si je veľmi 

ťažké predstaviť. 

                                                            
63 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 1299. 
64 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249. 
65 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3050. 
66 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3029. 
67 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249.  
68 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2840.  
69 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2927.  
70 Buď mali osobitné strihaný živôtik a v páse naberanú širokú sukňu, alebo boli šité vcelku. Niekedy mali 
hlboko otvorený živôtik a sukňu s vlečkou prepásanou vysoko nad prsiami. SITÁROVÁ, Miriam: Sukňa 
v historickom kontexte. In. Kultúra slova, roč. 34, 2000, s. 86.   
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 V testamentoch sme sa stretli u žien aj s pojmom mantel. Pod ním si predstavujeme 

kožuch, prípadne kabát, vyrobený z kožušiny alebo iného materiálu. V jednom prípade 

odkázala Dorota Reichová (allias Swarczová) čierny kožušinový mantel, v druhom čierny 

mantel bez uvedenia materiálu na denné – všedné nosenie (tegelichten mantel), ten venovala 

svojej sestre Žofii.71 Na oltároch sme sa s týmto typom oblečenia pri našom skúmaní nestretli, 

sledované ženské postavy boli zahalené iba do pallia. Čo ale neznamená, že ženy mantel 

nenosili, potvrdzujú to vlastne aj samotné testamenty, ale aj fakt, že v zimnom období musel 

byť mantel nevyhnutnosťou. 

 Okrem konkrétnych odevov sa nachádzajú v testamentoch aj položky, ktoré ho mohli 

dopĺňať. Na príklade sv. Žofie sme sa na živôtiku stretli s gombíkmi (platničkami), no tie sa 

v testamente vyskytujú už o cca 50 rokov skôr. Odkázala ich Margita, manželka Mikuláša 

Hussa v roku 1456. Bolo ich osemnásť, z toho 4 boli menšie (minores). Okrem gombíkov 

Margita odkázala aj spony, pravdepodobne na zapínanie plášťa – pallia, schopný mantel 

(kožuch) s prackou a kuniu kožušinu.72 Juraj Paczyr v testamente odkazuje aj zlaté 

a strieborné (resp. postriebrené) klenoty (clenodia aurea et argentua).73 Barbora, dcéra 

Matiáša Steyna v roku 1496 sa zmieňuje o striebornom pozlátenom opasku.74  

 Okrem doplnkov sa odkazoval aj materiál na vyhotovenie odevu. Ako vyššie spomenutá 

kunia kožušina, bližšie nešpecifiková kožušina (peltcz75), leymet (jemné plátno) biely alebo 

bez uvedenia farby.76 Alebo plátno (tela) bielené i nebielené,77 ktoré v roku 1483 odkázal 

Juraj Paczyr svojej sestre, z každého po 10 lakťov.78 

 

 V práci sme sledovali vývoj ženských šiat v neskorom stredoveku v meštianskom prostredí 

bývalého kráľovského mesta Bardejov na príklade vyobrazení (plastík, tabuľových malieb) 

z gotických krídlových oltárov. Poukázali sme na vývoj oblečenia od konca 14. storočia až po 

začiatok 16. storočia. Keď sme na prelome 14. a 15. storočia mohli vidieť veľmi úzke typy 

šiat, ktorých strih sa od druhej polovice 15. storočia mení, uvoľňuje, línia pásu sa nám posúva 

nad jeho úroveň a aj variabilita rukávov je omnoho väčšia, čo sme mohli vidieť najmä na 

                                                            
71 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2840.  
72 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 928. 
73 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249.  
74 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 3284.  
75 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign.2840, 2927.  
76 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2840, 2927. 
77 Preklad výrazov prevzatý z: DOMENOVÁ, Marcela. K stavu a charakteru stredovekých testamentov v meste 
Bardejov. In: 2. Študentská vedecká konferencia (zborník príspevkov). Ed. Daniela Slančová, Iveta Žarnovská. 
Prešov : FF PU, 2006, s. 203. 
78 ŠA PO – Pob. Bardejov, MMB – LL, sign. 2249.  
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výjave „Sv. Žofia“. Nestretávame sa tu na príklade žien ešte s typickou renesančnou módou, 

tá v tomto období ešte len preniká na naše územie, a túto novú vlnu si bardejovské meštianky 

pravdepodobne ešte neosvojili, resp. na bardejovských oltároch nie je zachytená.  

 Na daných pamiatkach sledujeme hlavne slávnostný a nákladný odev (čo reflektuje látka, 

podšitie), odev, ktorý sa nosil do kostola, na slávnostné príležitosti a prezentoval hlavne 

vyššiu vrstvu spoločnosti (šľachtičné, bohaté meštianky). No vyskytol sa aj odev jednoduchý, 

denný, čo sme si mohli všimnúť aj na príklade sv. Alžbety, a aj v testamente, kde bol 

odkázaný čierny denný – všedný mantel. Plastiky predstavujúce vydaté ženy majú na hlave 

rúška, čepce (nie vždy je vidieť pramene vlasov), naopak pri slobodných dievčatách sa 

v niektorých prípadoch stretávame s čelenkou a voľne rozpustenými vlasmi. 

 Prácu sme doplnili archívnym materiálom, hlavne o údaje z bardejovských testamentov, 

ktoré sme mohli určitým spôsobom doložiť aj v ikonografii a plastikách oltárov.  

 V uvedenom výskume možno pokračovať a rozšíriť ho o mužský odev, ktorého početné 

varianty sa na bardejovských oltároch nachádzajú a v omnoho väčšej miere to podobne 

doplniť archívnym materiálom v širších formách a súvislostiach. 
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