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P rakticky nejestvuje súhrnná štúdia o slovenskej neskorogotickej tabuľovej 
maľbe, ktorá by sa nezmienila o maliarskej výzdobe hlavného oltára v Li-
panoch. Jeho sochy zase nechýbajú v pojednaniach o dielenských prácach 

Majstra Pavla z Levoče. Aj keď sa oltár nedochoval v pôvodnom stave (originálne 
sú všetky maľby a sochy, baldachýn skrine a jej vnútorné steny ako aj ažúrové or-
namenty nadstavca, neogotická je vlastná oltárna architektúra vrátane nezachova-
nej predely1), autentickosť a kvalita všetkých umelecky podstatných komponentov 
činia z tejto pamiatky dielo nadregionálneho významu. Po čiastkových reštaurá-
torských zásahoch vykonaných v priebehu 20. storočia, z ktorých za kompetentné 
možno považovať iba práce Márie Spoločníkovej2, bol celý oltár rokoch 2009 – 2013 
kompletne obnovený skupinou špecializovaných reštaurátorov (Mgr. art. Štefan 
Siváň – sochárske diela a oltárna skriňa, akad. mal. Anna Svetková – oltárne kríd-
la s obrazmi, Ján Voško – neoslohová oltárna architektúra). Celková výška oltára je 
500 cm, šírka 400 cm, z toho archa dosahuje výšku 250 cm a šírku 192 cm, výška 
nadstavca je 170 cm.

Oltár je na jednej z tabuľových malieb datovaný rokom 1526, čo v kontexte 
všeobecných dejín strednej Európy znamená, že máme do činenia s dielom stoja-
cim na pomedzí stredoveku a novoveku. Do akej miery sa legendárny dátum mo-
háčskej bitky, v ktorej padol i Mikuláš Tarczay, kráľovský komorník, lipiansky ze-
mepán a objednávateľ oltára, odráža na štýlovom goticko-renesančnom dualizme 
tohto retabula, prezradí až bližší rozbor jeho maliarskej a sochárskej výzdoby. Čo je 
však zjavné na prvý pohľad, je čisto renesančný charakter niektorých opticky expo-
novaných výzdobných prvkov zhotovených v technike plochého reliéfu a aplikova-
ných v podobe ažúrových baldachýnov na horné časti tabuľových malieb slávnost-
nej strany krídel i na clonu oltárnej archy.

Renesančný ornament lipianskeho hlavného oltára má komplexný charakter za-
hŕňajúci prvky antropomorfné (putti), zoomorfné (delfíny) i fytomorfné (akantové 
rozviliny). Náleží tak do skupiny ôsmich3 zachovaných spišsko-šarišských nesko-
rogotických oltárov s renesančnou výzdobou, ktoré vznikli v dielni alebo v okruhu 
vplyvu Majstra Pavla z Levoče v desaťročí 1516 – 1526, pričom tri z nich (oltár zo 
Spišskej Soboty, oltár sv. Jánov v Levoči a oltár z Ľubice) zhodne s lipianskym pou-
žívajú i náročnejší figurálny motív puttov – okrídlených anjelikov.

1 NOVOTNÁ, Mária: Anna Svetková / Z reštaurátorskej tvorby. Katalóg výstavy. SNM 
– Spišské múzeum v Levoči. Levoča 2011, s. 15-16. Krátko po požiari z roku 1888 bol 
interiér kostola upravený v neogotickom duchu. Tieto úpravy možno datovať obdobím 
okolo roku 1889.

2 1967 – 1968 pašiový cyklus a súsošie Korunovanie P. Márie, 1984 – 1988 mariánsky 
cyklus, 1985 – 1986 socha Madony s dieťaťom.

3 1516 hlavný oltár sv. Juraja v Spišskej Sobote, 1520 bočný oltár sv. Jánov v Levoči, 
okolo 1520 bočný oltár sv. Anny v Levoči, 1521 bočný oltár sv. Barbory a sv. Márie Mag-
dalény z Ľubice (Maďarská národná galéria, Budapešť), 1524 bočný mariánsky oltár 
v Strážkach, 1520 – 1525 bočné oltáre Navštívenia a sv. Anny zo Sabinova (obe MNG 
Budapešť), 1526 hlavný oltár sv. Martina v Lipanoch.
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Ornamentálno-symbolický aparát oltárnej výzdoby spišsko-šarišskej skupiny je 
komponovaný prísne symetricky na vertikálnu os. Putti sa pohybujú v spleti akan-
tov, osedlávajú rastlinné girlandy alebo zväzujú snopy. Delfíny sa združujú do pá-
rového ornamentu, ich chvosty alebo papule bývajú rozoklané do dvojice volúto-
vito stočených akantových úponkov, kde je umiestnená kvetinová rozeta. Jej listy 
sú buď lúčovito rozprestreté, častejšie však ohnuté, sugerujúc rotačný pohyb, čo je 
analogické plamienkovým motívom v kružbových rozetách flamboyantnej gotiky.

Na clone archy lipianskeho hlavného oltára hraví okrídlení putti v technike plo-
chého reliéfu bezstarostne šantia v spleti šťavnatých akantových listov. Na bal-
dachýnoch tabuľových malieb sú delfíny spojené motívom štylizovanej vázy. Ako 
raritu možno chápať skutočnosť, že delfíny majú predné laby, čím nadobúdajú po-
dobu obojživelníkov alebo štylizovaných drakov na spôsob fantastických stredove-
kých hybridných monštier z drolérií gotických iluminácií. Umožňuje nám to vysloviť 
domnienku o nepochopení zmyslu a zásad renesančnej ornamentiky, o jej mecha-
nickom preberaní zo vzorníkov a prispôsobovaní tradičnému vkusu a predstavám 
a následne i o existencii akéhosi postgotického, no ešte nie renesančného umenia.

Pri figurálno-dekoratívnom riešení pavlovských oltárov zohrali možno svoju 
úlohu diela rôzneho typu z kráľovského centra v Budíne, dnes už nenávratne stra-
tené, takže otázka ich vplyvu na slovenské pamiatky zostáva čisto hypotetická. Ho-
molka (1972) odvodzuje Majstrom Pavlom používaný výzdobný repertoár z docho-
vaných fragmentov výzdoby Budínskeho hradu a z niektorých iluminovaných 
rukopisov, menovite z kódexu Cassianus uhorskej proveniencie z roku 1498, ulo-
ženom v parížskej Národnej knižnici4. Na tomto mieste uvedieme ďalší relevantný 
príklad – korvínsku Trapezuntiovu Rétoriku maľovanú v Budíne v roku 1481. Iný 
zdroj inšpirácie vidíme v maľovaných erbových listinách, prostredníctvom ktorých 
sa nové slohové prvky mohli dostať i ďaleko od budínskeho dvora, napr. armáles 
Doroty Kanizsayovej z roku 1519 z Národného archívu v Budapešti.5

Wiese (1938) sa nazdáva, že renesančné motívy priniesol do Pavlovej dielne ma-
liar tabúľ levočského oltára sv. Jánov z roku 1520.6 Vychádza pritom zo skutoč-
nosti, že maliar (dnes známy ako Monogramista HT, resp. Hans T) vyobrazil na 
scéne Poslednej omše sv. Jána renesančný oltár rovnakého typu, aký predstavuje 
i skutočný oltár, ktorého je maľba súčasťou. Že tomuto maliarovi nebola italizu-
júca ornamentika cudzia ani v čase práce na maľbách levočského hlavného oltá-
ra (okolo 1515), svedčí motív puttov v korune stromu v scéne Kristus pred Pilátom, 
pričom ľavý z nich doslova „osedláva“ jednu z vetiev tak, ako to vidíme na spiš-
skosobotskom hlavnom oltári.7 Prítomnosť tohto čiastkového motívu prevzatého 

4 HOMOLKA, Jaromír: Gotická plastika na Slovensku. Tatran, Bratislava 1972, pozn. 
46 na s. 279.

5 PÁLINKÁS, László: A Renaissance Magyarországon. Officina, Budapest 1942, obr. 27.
6 SCHÜRER, Oskar – WIESE, Erich: Deutsche Kunst in der Zips. Brno – Wien – Leipzig 

1938, s. 100.
7 Ide o saskú, cranachovskú inšpiráciu. Pozri napr. drevoryt Cranacha staršieho z roku 

1509 z edície 108 ilustrácií venovaných kostolu vo Wittenbergu.
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z Cranacha však ešte nečiní z Monogramistu HT autora komplexného ornamentál-
neho aparátu oltárov spišsko-šarišskej skupiny, ani dostatočne neobjasňuje sloho-
vý pôvod oltárov. Keďže oltárna architektúra ako taká je záležitosťou stolársko-rez-
bárskou, zdá sa nám reálne pripísať autorstvo návrhov skôr rezbárovi a hlave celej 
dielne, teda Pavlovi z Levoče – Monogramista HT mohol napokon oltár na svojej 
maľbe len skopírovať z cudzieho nákresu.

Ak porovnáme ornamentiku pavlovských oltárov s prácami kamenárskych 
majstrov, ktorí v Šariš a o čosi neskôr i na Spiš priniesli renesančné podnety, je 
zjavné, že napriek podobnostiam je tu i veľa zásadných odlišností na to, aby sa 
výzdoba oltárov dala jednoducho odvodiť z kamenárstva. „Oltárna“ renesan-
cia Spiša a Šariša je nepochybne benátskeho pôvodu (súdiac tak nielen na zákla-
de formálnych analógií, ale i vzhľadom na spôsob recepcie talianskeho umenia – 
pre väčšinu severských umelcov boli Benátky hlavnou alebo jedinou talianskou 
destináciou), no jej podoba je výsledkom procesov apropriácie, ktoré sa odohra-
li v nemeckých kultúrnych centrách. Naše umenie neskorej gotiky vychádza-
lo najmä z juhonemeckých podnetov (Fransko a Švábsko), v záverečnej fáze pri-
budli vplyvy hornosaské a rakúske. Nie je preto prekvapením, že práve v týchto 
oblastiach nachádzame retabulá, ktoré sa charakterom svojej výzdoby a niekedy 
i kompozičnou skladbou javia ako reálne predobrazy spišsko-šarišskej skupiny.  
Inšpiračnú platformu pre severské umenie nachádzame v Benátkach v retabulách 
veľkých majstrov quattrocenta. K dielam podstatného významu v tomto smere 

Hlavný oltár so slávnostnou stranou krídel (mariánsky cyklus)
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možno zaradiť dve oltárne konštrukcie Giovanniho Belliniho z rôznych období – 
polyptych sv. Vincenta z Baziliky Santi Giovanni e Paolo z rokov 1464 – 1468 (vlys 
kordónovej rímsy vypĺňa pás rastlinných rozvilín s kvetmi, medzi ktoré sú zakom-
ponované realisticky polychromované anjelské hlavičky evokujúce puttov z pavlov-
ských oltárov) a triptych Frari z roku 1488 zavŕšený motívom vázy medzi delfínmi 
s chvostami stočenými do volúty v podobe kvetinovej rozety). Je možné, že v pro-
cese recepcie severotalianskej renesancie zohrali istú úlohu i diela „malých“ maj-
strov (ligúrsky maliar Ludovico Brea a i.). Toto možno takmer s určitosťou povedať 
o produkcii ľahko prenosných obrazov v tzv. tabernákulových, architektonicky bo-
hato členených rámoch s ornamentikou koncentrovanou na vlyse (pre nás zaujíma-
vá napr. Crivelliho Madona s dieťaťom z Victoria & Albert Museum v Londýne z ob-
dobia okolo 1480).

Je otázne, v akej po-
dobe vlastne prijal Pavol 
z Levoče renesančné im-
pulzy a do akej miery ich 
bol schopný samostatne 
zosyntetizovať. Vzhľa-
dom na značný stupeň 
jeho závislosti od predlôh 
je veľmi pravdepodobné, 
že pri riešení oltárneho 
retabula ako jednotného 
architektonicko-orna-
mentálneho celku vychá-
dzal z už jestvujúcich diel 

a že skôr než príklady kamenné mu boli inšpiráciou rezbársky koncipované oltáre. 
Bohatý arzenál nových výzdobných motívov sa na oltári v Spišskej Sobote z roku 
1516 objavuje náhle a bez prechodu, navyše už v celkom rozvinutej podobe, bez 
akéhokoľvek predchádzajúceho vývoja. I keď umelcovi Pavlovej úrovne nemožno 
uprieť schopnosť invencie, zdá sa, že v tomto prípade sa jeho tvorivý vklad obme-
dzil viac-menej len na akumuláciu módnych komponentov.

Na svojich cestách Pavol zaiste nenechal nepovšimnuté i rozmanité čiastkové 
motívy, ktorých význam pre jeho kompozičnú prácu neradno podceňovať. Orna-
mentika spišsko-šarišskej skupiny sa objavuje na portrétoch Ambrosia Holbeina 
z roku 1516 v podobe iluzívnych reliéfov v grisaillovej technike, situovaných do 
hornej časti obrazov na spôsob baldachýnu. Maľované dekoratívne baldachýny prí-
buzného typu používa tiež Hans Holbein starší na tabuliach s legendou sv. Ulricha 
v roku 15128. Augsburský maliar Hans Burgkmair vkladá v roku 1507 do pozadia 
obrazu Korunovanie P. Márie ornamentálnu architektúru typu capriccio s motívmi 

8 HEIDRICH, Ernst: Die Alt-Deutsche Malerei. Jena 1909, obr. 183.

Putto v akantových rozvilinách na baldachýne oltára
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združených delfínov.9 V rokoch 1512 – 1516 vytvára Hans Baldung Grien pre frei-
burský dóm maľovaný triptych. Ažúrový baldachýn ústredného obrazu s Koruno-
vaním P. Márie je municióznym rezbárskym dielom evokujúcim hustú spleť vínnej 
révy, v ktorej sa s roztomilou hravosťou pohybujú okrídlení anjelici. I keď je fyto-
morfná rezba ešte čisto gotická, anjelici už naberajú podobu renesančných putti 
talianskeho quattrocenta a spolu s podobou aj ich ambivalentný charakter – hrani-
ca medzi kresťanskými anjelmi a pohanskými antickými amorkami (okrídlenými 
chlapčekmi) je krehká a nejasná. Rovnakú estetiku nachádzame na titulnom dre-
voreze vplyvnej Schedelovej Svetovej kroniky s tróniacim Bohom Otcom, ktorej au-
torom je Michael Wolgemut a je ešte produktom 15. storočia (1493).

Ako značne podnetná sa javí plastická výzdoba organu a organového chóru dómu 
v Konstanzi z rokov 1517 – 1520. Z jeho prebohatého repertoáru dekoratívnych mo-
tívov upriamujeme pozornosť na dvojicu puttov v cvikloch polkruhového záklenku 
ažúrovej panelácie organových píšťal. Ďalším relevantným dielom sa zdá byť oltár 
v Bieselbachu z roku 1510 od predstaviteľa ulmskej rezbárskej školy Daniela Mau-
cha, ako aj celkovou koncepciou veľmi podobný oltár sv. Barbory z ulmského dómu, asi 
o desať rokov mladší. Na druhom z nich majú podstavce sôch ažúrové mriežky s vá-
zami, volútami i delfínmi, pričom spojitosť s Lipanami ešte posilňuje zlátená, plo-
chá filigránska rezba pripomínajúca skôr aplikáciu z tepaného kovu. Na tabuľových 
maľbách svätojurajskej legendy z Kostola sv. Juraja vo švábskom Steinheim an der Murr 
z roku 1505 použil Daniel Mauch iluzívne maľované baldachýny v podobe girlánd 
a štylizovaných vetiev zaľudnených puttami. Práve tu možno nájsť i priame analó-
gie k spišsko-šarišskej skupine. Ani v prípade tabúľ zo Steinheimu nemožno hovoriť 
o plnom pochopení ornamentiky talianskeho typu – niektorí putti napoly zrastajú 
s vegetáciou v čisto stredovekom duchu. Na Spiši sa zachovalo niekoľko sôch (Mado-
na z Matejoviec a postavy svätíc z Ľubice) silne poznačených vplyvom Daniela Mau-
cha (zrejme stredoveký import). Mohol ich autor priniesť na Spiš okrem sochárske-
ho štýlu i švábske ranorenesančné výzdobné motívy?

Napokon je potrebné venovať pozornosť skupine oltárov zo saského Annabergu. 
Najmä oltár Narodenia Pána z roku 1521 a o rok mladší mariánsky oltár od Chris-
topha Walthera disponujú rezervoárom takých výzdobných prvkov, že priam zvá-
dzajú k domnienke o pravom a jedinom východisku Majstra Pavla. Wiese (1938) 
vidí pôvod ornamentiky oltára sv. Jánov v Levoči v mariánskom oltári z Annaber-
gu10. Vo vzťahu k lipianskemu oltáru sa zdá byť podnetný nielen rastlinný dekor 
v podobe bujných a šťavnatých akantových listov, ale i niektoré postavičky puttov 
rezané v nízkom a plochom reliéfe (viď baldachýn tabule s Klaňaním sa kráľov na 
oltári Narodenia). Annaberské oltáre, resp. skupina oltárov okolo nich združená 
sú dôvodom, pre ktorý bude potrebné rátať s hornosaskou účasťou na formovaní 
podoby spišského ranorenesančného oltára. Neskorší dátum realizácie niektorých 
vyššie spomenutých diel je pri procese recepcie irelevantný, podstatnou je skutoč-

9 HEIDRICH, c. d., obr. 168.
10 SCHÜRER – WIESE, c. d., s. 75.
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nosť, či mal Pavol z Levoče možnosť vidieť prípravné náčrty (príp. iné, staršie ol-
táre, ktoré sa nedochovali). To isté sa týka i neskôr realizovaného oltára sv. Rocha 
v kaplnke rovnomenného cintorína v Norimbergu z rokov 1520 – 1521, na ktorom 
je pravouhlý nadstavec lemovaný delfínovým ornamentom v takej podobe, ktorá 
okamžite evokuje levočské oltáre sv. Jána a sv. Anny11.

Početné horeuvedené analógie sú síce akumuláciou rôznorodých zdrojov, záro-
veň ale i ukazovateľom zložitých ciest distribúcie umenia a umeleckého remesla 
a platformou zjavujúcou skutočné zázemie inšpiračných zdrojov našich umelcov. 
Centrom, v ktorom sa renesančné podnety manifestovali najintenzívnejšie, bol za-
čiatkom 16. storočia nepochybne bohatý Augsburg (a teda Švábsko) na čele s Han-
som Holbeinom starším a Hansom Burgkmairom.

Ako už bolo spomenuté, výzdobné prvky na našom oltári nemajú len ozdobnú 
funkciu, ide o formálny aparát ornamentálno-symbolického charakteru. Keďže ryba 
je kresťanským symbolom Krista, rovnaká symbolika sa vzťahuje i na delfína ako 
vodného živočícha rybe veľmi podobného (i keď už Aristoteles ho zaradil medzi cicav-
ce). Prečo práve delfín? Nezvyčajná obľuba tohto druhu ryby v renesančnom umení 
zrejme vyplýva z humanistickej vzdelanosti, v kontexte ktorej delfín ako personifi-
kácia vody a atribút boha Neptúna predstavuje jeden zo štyroch živlov.12

Tradícia zobrazovania okrídlených detských postavičiek – putti siaha do antiky, 
kde sa tento motív pohyboval v troch významových okruhoch. V jednom prípade 
išlo o stelesnenie duchovnej entity zvanej genius. V súvislosti s bohyňou Venušou 
sa putto chápal ako amoret, bôžik lásky, v renesančnom umení stelesňujúc jed-
nak lásku pozemskú (profánnu), v sakrálnom kontexte zase lásku nebeskú (kres-
ťanskú). V súvislosti s bohom Bakchom vystupoval ako personifikácia plodnosti 
a hojnosti, pričom v renesančnom sakrálnom kontexte nadobudol tento pôvodne 
samopašný spoločník boha vína význam anjelského zvestovateľa dobrej úrody vo 
„vinici Pánovej“. V svetle kresťanskej liturgie je potom neprehliadnuteľná metafo-
rická väzba na sviatosť Eucharistie. Putti nesúci rastlinné, kvetinové či ovocné gir-
landy a festóny (motív zvaný reggifestone) sa v ranej talianskej renesancii objavujú 
ako výzdobný prvok najprv na sarkofágoch, kde vystupujú zrejme ako oslava večné-
ho života v ešte nevyhranenom, napoly pohanskom, napoly kresťanskom význame.

Donatello písal o svojich šantiacich putti na reliéfe Zvestovania pre Kostol Santa 
Croce vo Florencii (okolo 1435) ako o spiritelli, čím mal na mysli hmotné vyjadrenie 
rôznych duševných hnutí.13 Táto koncepcia zduchovnenosti mala za následok ex-
ploatáciu putta v profánnej i sakrálnej oblasti, keďže spiritello a spiritus sú v podsta-
te nekonfliktne zlučiteľné – na kamennom epitafe vo svätopeterskom dóme v Bré-

11 Norimberg bolo zaiste potrebné spomenúť ako jedno z hlavných stredísk pobytu a in-
špirácie neskorostredovekých umelcov stredoeurópskeho regiónu.

12 HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 
1991, s. 111.

13 VERTEFEUILLE, Lin: The Putto – Angels in Art. 2005. Zdroj: www.ringlingdocents.
org.
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mach z roku 1549 dvaja putti uväzujú festón priamo v prítomnosti Spiritus Sancti 
v podobe holubice.

I keď je baldachýn skrine lipianskeho hlavného oltára nositeľom výzdoby nové-
ho typu, sám osebe je ešte prechodným goticko-renesančným prvkom. Trojlaločný 
záklenok s oblúkmi tvaru kruhového segmentu nad každou z trojice sôch – použitý 
tiež o čosi skôr na oltári Zvestovania v Sabinove – sa objavuje na celom rade star-
ších i súdobých nemeckých a rakúskych oltároch, takmer bez výnimky s ešte čisto 
gotickým tvaroslovím (tak ako v prípade Sabinova, i lipiansky baldachýn je lemova-
ný gotickým ažúrovým hrebeňom s motívom štylizovaných ľalií). Preferencia zák-
lenku s výrazne prevýšeným stredným oblúkom nám dovoľuje odvodiť pôvod takto 
koncipovaného baldachýnu z ranogotického oblúku typu mníška – priamou odvo-
lávkou naň sú niektoré trojlaločné baldachýny s lomením v centrálnej časti (hlavný 
oltár v hornorakúskom Nonnbergu z roku 1515 a i.). Akokoľvek zjavné sú afinity 
k neskorogotickým dreveným oltárom, za bezprostrednejšiu analógiu považujeme 
bronzový náhrobok, epitaf Filippa Buonaccorsiho z neďalekého Krakova z konca 
90. rokov 15. storočia, v hornej časti uzavretý triezvym, postgoticky riešeným troj-
listovým oblúkom. Nie náhodou je jeho autorom Vít Stoss, hlavný inšpiračný zdroj 
umenia Pavla z Levoče.

Tak ako v prípade bočného oltára sv. Anny, i hlavný oltár má jeden pár pevných 
a jeden pár pohyblivých krídel, na ktorých je dohromady dvanásť tabuľových ma-
lieb – štyri na vnútornej, slávnostnej strane krídel, osem na strane vonkajšej, pôst-
nej. Veľkosť obrazových plôch je 105 x 78 cm a 117 x 78 cm. Maľby na prednej stra-
ne krídel v rozpore s očakávaním nezobrazujú scény zo života svätca, ktorému je 
oltár dedikovaný, dôraz je položený na oslavu mariánskeho kultu, tak ako je to 
v prípade mnohých ďalších oltárov s centrálnou figúrou Panny Márie (za všetkých 
spomeňme oltár sv. Mikuláša v Lendaku, 10. roky 16. storočia).

Na stranách krídel otvoreného oltára sú scény mariánskeho cyklu (zľava do-
prava a zhora nadol: Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie, Smrť P. Márie), kto-
rých slávnostnosť a reprezentatívnosť sa prejavuje nielen úsilím o čosi kvalitnejšiu 
maľbu, ale tiež voľbou zláteného pozadia výjavov. Nezvyčajné rozhodnutie ukon-
čiť do štyroch scén zhustený cyklus zo života Márie výjavom jej smrti nepochyb-
ne súvisí so smrťou objednávateľa oltára. Mariánsky cyklus nachádzame i na oltá-
ri sv. Anny Samotretej. Opakovaná prítomnosť rovnakého ikonografického súboru 
v jedinom chráme je neštandardná, je možné, že oltár sv. Anny mal byť pôvodne vy-
zdobený maľbami sv. Príbuzenstva (oltár s takouto tematikou by v rámci diela au-
tora malieb lipianskeho oltára sv. Anny nebol jediný). Po zatvorení krídel sa objaví 
osem scén pašiového cyklu (zľava doprava a zhora nadol: Kristus sa lúči s matkou, 
Kristus na Olivovej hore, Zajatie Krista, Kristus pred Kaifášom, Ecce homo, Nese-
nie kríža, Ukrižovanie, Snímanie z kríža). Na týchto maľbách je badateľný mier-
ny pokles kvality najmä v zmysle upustenia od starostlivého prepracovania detai-
lov, čo bolo dané tradičným prerozdelením úloh v rámci dielenskej práce, na druhej 
strane absencia zlátenia umožnila majstrovi rozvinúť jeho talent pre emocionálne 
strhujúce podanie krajinárskej zložky.
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Pre výjav Zvestovania použil maliar rovnomennú grafickú predlohu Albrech-
ta Dürera, drevoryt z rokov 1500 – 1502 (začlenený v roku 1511 do série Život 
P. Márie). Náš maliar rozpracúva Dürerovu predlohu tak, aby zvýraznil účinky per-
spektívy a priestorovú hĺbku – dvierka čítacieho pultu otvára v smere priestorové-
ho úbežníka, krídla a šat anjela necháva čiastočne skryté medzi osteniami portálu 
a na drevenú základňu arkádových oblúkov priečne kladie dosku vybiehajúcu v per-
spektívnej skratke smerom k divákovi (podobnú stratégiu volí už anonymný šváb-
sky maliar na tabuli s Klaňaním troch kráľov z obdobia okolo 145014). V ľavej hor-
nej časti interiéru vidno kamennú rímsu, ktorú Dürer vo svojej grafike necháva bez 
výzdoby. Náš maliar ju však ozdobuje reliéfnym vlysom s okrídlenými hlavičkami 
serafínov, ktoré majú priamu obdobu (vrátane sklonu krídel) na archivolte pastofó-
ria Vincenta z Dubrovníka z roku 1513, v lipianskom kostole situovanom praktic-
ky nadosah od dotyčnej tabuľovej maľby. Zdá sa, že Mikuláš Tarczay vyslovil po-
žiadavku po štýlovom zladení nového oltára s ranorenesančnými kamenárskymi 
detailmi kostola a že sa touto požiadavkou riadil nielen rezbár ornamentálnej zlož-
ky oltára, ale i maliar tabúľ.

14 HEIDRICH, c. d., obr. 35.

Hlavný oltár so zatvorenými krídlami (pašiový cyklus)
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Reliéfne tondo vzadu na stene so starozákonným motívom Judity s Holoferno-
vou hlavou bezo zmeny prevzaté z Dürera je v kontexte Zvestovania dosť ťažko in-
terpretovateľné. Je možné, že ide jednoducho o neblahú predzvesť násilnej smrti 
toho, koho zrod je anjel zvestovateľom, o rovnako nenásilné memento, akým je 
napr. symbolický strapec hrozna či stehlík v Ježiškových rukách na zobrazeniach 
Madony s dieťaťom. Archanjel Gabriel drží žezlo v tvare ľalie, okolo ktorého sa 
vinie nápisová páska s textom: Ave gratia plena Dominus tecum (Buď pozdravená, 
milosti plná, Pán s Tebou). Podobnosť postavy anjela lipianskeho Zvestovania s an-
jelom na rovnomennej kompozícii z bývalého prešovského hlavného oltára (berúc 
tiež do úvahy zhodnú prítomnosť modrej vázy s konvalinkami na oboch tabuliach, 
hoci Dürerova grafika znázorňuje ľaliu) oprávňuje uvažovať o istom vzťahu lipian-
skeho majstra k dielni prešovských maliarov Majstra Petra a Alberta Godera (pre-
šovské maľby vznikli v rokoch 1497 – 1511).15 Ako pravdepodobný sa zdá byť vzťah 
učiteľa a žiaka.

Na výjavoch Zvestovania sa kytica kvetov objavuje ako narážka na jar, počas 
ktorej k udalosti došlo. Pre lipiansku tabuľu zvolil maliar konvalinky, keďže zvyčaj-
ne uprednostňovanú ľaliu už drží anjel v podobe žezla. Kým ľalia naráža na čistotu 
P. Márie, konvalinky sú symbolom spásy sveta. Maliarsky obdivuhodné je muni-
ciózne prevedenie lemu Gabrielovho rúcha posiateho perlami. Ich trojrozmernosť 
je evokovaná s až haptickou naliehavosťou, čo je jeden z hlavných výdobytkov nizo-
zemskej maľby 1. polovice 15. storočia.

Pre výjav Navštívenia bol predlohou opäť Dürerov grafický list zo série Život 
P. Márie, konkrétne drevoryt z roku 1503. Výjav radostného stretnutia P. Márie, 
ktorá práve počala, a jej príbuznej Alžbety, budúcej matky Jána Krstiteľa, sa odohrá-
va pred domom Alžbetinho manžela Zachariáša. Keďže maliar – v zhode s tradíciou 
– zvolil pre obrazy slávnostnej strany krídel zlaté pozadie, bohatý krajinný rámec 
Dürerovej predlohy nahradil homoľovitým vrchom, ktorý Svetková interpretuje ako 
biblickú horu Sinaj, čím zvažuje možnosť starozákonnej symboliky16. Maliar rafino-
vaným spôsobom mení Dürerov spôsob záhybovania drapérií oboch hlavných postáv 
tak, že vytvára dvojicu dlhých diagonálnych paralelných línií zvýraznených zlatým 
olemovaním rúch. Táto zmena obe postavy monumentalizuje, čím vzniká pôsobivé 
optické ťažisko popredia. V súčinnosti s dvojicou kruhových svätožiar a pyramidál-
nym útvarom hory v pozadí vzniká nevšedná kompozičná harmónia.

Narodenie – spojené s výjavom Klaňania pastierov – vychádza z Dürerovho dre-
vorytu z rokov 1504 – 1505 zo série Život P. Márie. V porovnaní s predlohou došlo 
k niekoľkých zásadnejším zmenám. Maliar otvára zadnú stenu maštale oblúko-
vým portálom s priehľadom do krajiny, do ktorej opäť umiestňuje homoľovitú horu 
a v čisto stredovekom duchu mení meradlo P. Márie tak, že jej kľačiaca postava je 
takmer rovnako vysoká ako stojaca postava sv. Jozefa situovaná k divákovi bliž-

15 Za rané dielo tejto dielne treba považovať doposiaľ nezhodnotené tabule oltára sv. Apo-
lónie v Bardejove, datovateľné do 90. rokov 15. storočia.

16 Ústna informácia od reštaurátorky Anny Svetkovej z roku 2011.
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šie. Na druhej strane maliar v plnom rozsahu rešpektuje niektoré detailné pasá-
že predlohy – na tráme vysoko vľavo hore sedí holubica, narážka na Ducha sväté-
ho. Takmer sa stráca v pomerne hustej kompozícii, symbolizujúc reálnu prítomnosť 
neviditeľného Ducha. Neskúsenosť nášho maliara v práci s novovekou disciplínou 
perspektívy spôsobuje rôzne nezrovnalosti, napr. neobratné včlenenie sv. Jozefa do 
výjavu – hoci sa zdá, že vstupuje portálom do maštale, pozícia jeho nôh prezrádza, 
že stojí priamo pred polorozpadnutým múrom. Maštaľ v ruinách tradične symboli-
zuje Starý zákon, vôl a osol zase pohanstvo a židovstvo.

Obraz Smrti Panny Márie zaiste vznikol na základe grafickej predlohy, príp. kom-
bináciou niekoľkých predlôh. Určitý súvis vidíme s 19. listom Dürerovho cyklu dre-
vorezov Život Panny Márie publikovaného v roku 1511 (Mária adorovaná anjelmi 
a svätými, okolo 1500). Prehľadná a harmonická kompozícia je budovaná symet-
ricky na vertikálnu os, ktorú zvýrazňujú stĺpy neutrálne postulovanej architek-
túry. Optickým centrom je hlava P. Márie. Zostupným smerom po vertikálnej osi 
vedie divákovo oko od jej hlavy pás brokátu, ktorého cíp končí pri otvorenom hrobe, 
kde spočinie telo Matky Božej. V smere vzostupnom sa nachádza homoľovitá hora, 
ktorá ako ukazovák mieri na oblak, kde sa vznáša Boh Otec s dušou P. Márie, spre-
vádzaný holubicou Ducha svätého. Sv. Peter v biskupskom rúchu vykonáva boho-
službu, sv. Ondrej mu asistuje kadideľnicou.

Autor maľby alebo autor predlohy bol zrejme oboznámený s antickou alebo rene-
sančnou spisbou – vodnú plochu v pozadí hory brázdia dve labute, na ktoré sa viaže 
antická povera, podľa ktorej labute pri svojej smrti krásne spievajú. Lyrický a melan-
cholický motív labute sa v scéne smrti P. Márie ocitá možno iba ako symbol čistoty 
Matky Božej17. Symbolikou sú predchnuté i dve sochy realizované grisaillovou tech-
nikou a umiestnené na levích konzolách nad hlavami apoštolov. Vľavo je znázorne-
ný archanjel Michal, Boží bojovník, ktorý v kontexte výjavu vystupuje ako zvesto-
vateľ smrti. Figúra sv. Floriána vpravo už nie je interpretovateľná tak jednoznačne. 
Je možné, že ide o (bližšie nešpecifikovaný) poukaz na Krakov, mesto, ktorého bol 
sv. Florián patrónom a s ktorým Spiš aj Šariš udržiavali v tom období čulé obchodné 
a kultúrne styky. Do úvahy prichádza i osobný patrón maliara či ktorejkoľvek osoby 
zainteresovanej na vyhotovení malieb či postavení retabula. Narážku na krakovský 
pôvod maliara predbežne vylučujeme, keďže lipianske tabule patria do výnimočného 
súboru podunajsky orientovaných šarišských malieb viacerých autorov z 1. tretiny 
16. storočia, ktorý sa javí ako autochtónny a dlhodobejší fenomén.

Pašiový cyklus začína výjavom Kristus sa lúči s matkou, ktorý – ako upozorňu-
je Novotná (2011) – je apokryfným výjavom,18 pričom všetky ostatné vychádza-
jú z kanonických evanjelií. Ide o udalosť popisovanú stredovekým autorom Pseu-
do-Bonaventúrom v Meditáciách o Kristovom živote z prelomu 13. a 14. storočia. 

17 Labuť nachádzame i na o niečo staršom oltári Cirkevných otcov v Sabinove na tabuľo-
vej maľbe s motívom sv. Augustína na morskom brehu – tu je však zobrazená v skupine 
iných živočíchov, čím sa problematizuje jej symbolický kontext.

18 NOVOTNÁ, c. d., s. 18.
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Lipiansky obraz sa kompozične opiera o Dürerov rovnomenný drevoryt z čias okolo 
roku 1505 i o drevoryt Norimberčana Wolfa Trauta z roku 1516, rozšírený o figúry 
apoštolov. Istú súvislosť s lipianskou tabuľou preukazuje rovnomenná maľba šváb-
skeho maliara Hansa Schäufeleina z roku 1517 z Ashmolean Museum v Oxforde, ke-
dysi nepochybne súčasť oltárneho celku. Dürer ani Traut na svojich grafikách nim-
bus nepoužívajú, zatiaľ čo náš majster maľuje zlaté prstencové glorioly, v prípade 
skupiny apoštolov zreťazené do podmanivej ornamentálnej zostavy v intenciách ox-
fordskej Schäufeleinovej maľby. Domnievame sa, že je to práve Schäufelein, ku kto-
rému má majster lipianskych tabúľ spomedzi všetkých súdobých nemeckých auto-
rov po maliarskej stránke najbližšie.

Pre kompozíciu apoštolov vo výjave Kristus na Olivovej hore bol použitý Dürerov 
mediryt z roku 1508. Motív anjela s krížom na oblaku zrejme čiastočne vychádza 
z Dürerovho drevorytu Olivová hora z cyklu Malé pašie z roku 1511, č. 10. Zvážiť je 
potrebné i možnosť použitia Altdorferovho drevorytu z obdobia okolo 1513 (posta-
va sv. Jána, hmotne cítený oblak s anjelom, kľačiaci Kristus v trojštvrtinovom pro-
file zozadu s viditeľnými bosými nohami).

V popredí spí trojica apoštolov – najstarší Peter, ktorého meč je narážkou na 
epizódu často zobrazovanú pri Zajatí Krista, Jakub v stredných rokoch a najmladší 
Ján. Nie je vylúčené (a v období nástupu humanizmu a renesancie snáď i namieste 
to zvažovať), že táto trojica napriek biblickým východiskám zároveň predstavuje 
alegóriu troch ľudských vekov a že spánok je tu chápaný (v antickom alebo už huma-
nistickom zmysle) ako „brat smrti“ (Hypnos a Thanatos) a že teda ide o predzvesť 
blízkej smrti Kristovej. Symbolickou rečou prehovára i taký podružný detail, akým 
je zlomený ker v pozadí za Petrovou hlavou.

Kľačiacu Kristovu postavu z Dürerovej predlohy maliar otočil chrbtom k di-
vákovi a jeho pateticky zdvihnuté ramená spustil nadol v geste odovzdanosti, čo 
lepšie zodpovedá charakteru Spasiteľovej vnútornej drámy. Anjela, ktorý sa zja-
vil, aby Krista utešil, obklopuje oblak nebeského svetla, žiariaceho ako magma. Ide 
o maliarsky najuvoľnenejšiu pasáž pašiového cyklu – maliarska hmota pôsobí ako 
„našľahaná“. Laločnaté, črevovité útvary lemujúce oblak majú paralely na súdobých 
pamiatkach grafických, maliarskych i rezbárskych.

Pri komponovaní výjavu Zajatie Krista prevzal maliar motív apoštola s mečom 
a muža oháňajúceho sa palicou z Dürerovho medirytu z roku 1508, potenciálne 
i z drevorytu Hansa Schäufeleina z roku 1509. Zvyšok figurálnej kompozície má 
predlohu v Dürerovom drevoryte Zajatie Krista z cyklu Malé pašie z roku 1511, 
č. 11. Šimon Peter je zobrazený s vytaseným mečom, prichystaný odťať ucho Mal-
chusovi, veľkňazovmu sluhovi. Výsledný obraz prezrádza tvorivú prácu nielen pri 
kombinovaní rôznych grafických predlôh, ale tiež pri ich invenčnom rozvíjaní. Náš 
maliar zväčšuje podiel krajinárskej zložky a diagonále skaliska (v grafikách absen-
tujúceho) prispôsobuje sklon Kristovej glorioly i smer slučky lana vyhodeného do 
vzduchu. Ako protiváhu tejto kompozičnej línii prezieravo vytvára konkurenčnú 
diagonálu v podobe predkročenej nohy drába, vynímajúcej sa na žltom pozadí Ju-
dášovho rúcha.
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Scéna Kristus pred veľkňazom bola prevzatá veľmi voľne z Dürerovho drevorytu 
č. 13 z Malých pašií z roku 1511. Dvaja drábi sa Krista chystajú udrieť, zatiaľ čo Kai-
fáš si na znak žiaľu i rozhorčenia nad Kristovým bohorúhačstvom trhá svoje rúcho 
– veľkňaz je v takomto patetickom afekte zobrazený už na Giottovej freske v kapln-
ke Scrovegniovcov v Padove (1304 – 1306), v súčasnej maľbe nájdeme paralely 
napr. u Altdorfera i na bývalom prešovskom hlavnom oltári. Lipianska scéna je zlú-
čená s epizódou Posmievania Krista, ktorá sa odohráva v ďalšej miestnosti v pozadí 
hlavného výjavu. Jeden z posmievačov kľačí pred Kristom a podáva mu žezlo z tŕs-
tia, iný sa ho pokúša ohlušiť hrou na roh. V priehľade do miestnosti vpravo vidno 
svetského veľmoža opierajúceho sa o parapet a pobavene sledujúceho Kristovo po-
níženie. Hoci mu chýba koruna, má kráľovský hermelínový plášť – ide teda najskôr 
o Herodesa, ktorého evanjeliá spomínajú práve v naznačených súvislostiach.

Inšpiráciou pre výjav Ecce homo bol maliarovi opäť Dürer, konkrétne drevoryt 
č. 4 z cyklu Veľké pašie z obdobia okolo roku 1499. Ako je u nášho maliara zvykom, 
z predlohy preberá len niekoľko motívov, zvyšok nachádza v iných grafikách alebo 
sám domýšľa – v tomto prípade rozvádza architektonický rámec vložením ďalšie-
ho poschodia s balkónom a predovšetkým obdivuhodným spôsobom zvýrazňuje 
účinky perspektívy prostým pootočením kríža vpravo tak, že jeho priečne brvno sa 
stáva náprotivkom perspektívne zbiehavej rímsy portálu paláca vľavo. Predbežne 
nie je známe, či tu zohrala úlohu nejaká grafická predloha. Rímskeho miestodržite-
ľa Piláta situoval maliar na balkón, takže Kristus predstupuje pred dav v sprievode 
sluhu. Na chrbte muža so žltými nohavicami je zreteľne viditeľná textúra dreva – 
zadné strany krídel boli chápané ako kvalitatívne menejcenné a podkladovým vrs-
tvám ich obrazov zvyčajne nebola venovaná dostatočná pozornosť.

Obraz Nesenie kríža v hlavných rysoch vychádza z Dürerovho drevorytu č. 5 
z Veľkých pašií z roku 1498. Inšpirácia bola natoľko voľná, že prakticky pre žiadnu 
z postáv lipianskeho diela nenachádzame analógiu skutočne bezprostrednú. V roz-
pore s predlohou je Kristus opásaný kovovou reťazou, ťahanou hrbatým mužom. 
Diagonály reťaze i kríža spolu vytvárajú kompozičnú osnovu s centrálnym koso-
štvorcom, do ktorého je vpísaná horná časť Kristovho tela. Jedným z asistentov 
Kristovho utrpenia – určite nie náhodou – je fúzatý Turek s turbanom. V kraji-
nárskom pozadí rozoznať Golgotu s krížmi, no takisto i stredoveké šibeničné pole 
s odsúdencami napichnutými na kôl. Postavu muža popoháňajúceho Krista tyčou 
prevzal náš maliar s malými obmenami z drevorytu Sv. Juraj zabíja draka od Wolfa 
Trauta z roku 1508. Túto vizuálne sugestívnu figúru vložil do výjavu pomerne ne-
organicky (pôsobí ako vlepená na spôsob koláže) i za cenu prekrytia významnejšej 
postavy Šimona z Kyrény, pomáhajúceho Kristovi v nesení kríža, i za cenu potlače-
nia centrálnej postavy Krista, na druhej strane efektívne slúži ako personifikácia 
násilia a agresivity, ktoré sú s týmto výjavom bytostne späté.

Tabuľa s vyobrazením Ukrižovania sa Dürerovho drevorytu č. 24 z cyklu Malé 
pašie z roku 1511 dotýka len okrajovo postavou Márie Magdalény. Je možné, že náš 
maliar poznal z autopsie maliarsku tvorbu švábskeho majstra Jörga Breua staršie-
ho z Augsburgu – skalný masív porastený malebne sa nakláňajúcimi stromami pri-
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pomína obdobný motív na Breuovej tabuli Ukrižovania oltára z Aggsbachu z roku 
1501 (Germanisches Nationalmuseum v Norimbergu).

Ukrižovanie patrí k tým výjavom lipianskeho cyklu, kde príroda hrá dôležitú 
úlohu. Stromy sa kníšu vo vetre, napravo sa kopia mračná – prírodné sily akoby 
vyjadrovali účasť s Kristovým utrpením. Maliar tu vykazuje svoju spriaznenosť 
s tzv. podunajskou školou (nem. Donauschule) nielen záujmom o evokáciu príro-
dy v jej rozmanitosti a veľkosti, ale i jej panteistickým poňatím (naplnenosť Božím 
rozmerom). Jazdec na bielom koni obvykle stotožňovaný so stotníkom Longinom 
zdvíha ruku, prehlasujúc: „Bol to skutočne Syn Boží.“ Táto replika známa zo sy-
noptických evanjelií sa v skrátenej verzii (lat. Vere filius erat) objavuje i na bielej 
nápisovej páske, kontrastne rozvinutej na pozadí sivého mračna. Maliarsky bra-
vúrne je zvládnutý Kristov akt, prepychový šat Márie Magdalény i perspektívna 
skratka stotníkovho koňa.

Bezpochyby najpublikovanejšou maľbou lipianskeho hlavného oltára je Sníma-
nie z kríža, za čo vďačí romanticky pôsobiacej, divokej a baladicky úzkostnej krajine, 
v ktorej sa výjav odohráva. Hlavné slovo ako autor predlohy má tentoraz Albrecht 
Altdorfer z bavorského Regensburgu, hlavný predstaviteľ podunajskej školy. Z jeho 
drevorytu č. 31 z cyklu pašií pre modlitebnú knižku z obdobia okolo roku 1513 náš 
maliar preberá ťažiskový motív Krista a troch asistujúcich mužských postáv. Čiastoč-
ne poslúžil i Dürerov drevoryt č. 26 z cyklu Malé pašie z roku 1511 (vedľajšie, naľa-
vo stojace postavy a skalisko so stromom nad ich hlavami), avšak taký presvedčivý 
výraz bolesti a zdesenia, akým disponuje tvár svätej ženy stojacej vedľa P. Márie, len 
ťažko nájdeme na nejakej predlohe. Skalný masív porastený krami a suchými vet-
vami ohýbanými vetrom je priam erbovým znamením lipianskeho Snímania. Tam, 
kde bolo potrebné rozvinúť krajinársku zložku, nemožno vylúčiť invenciu maliara, 
v každom prípade sa v procese tvorby mohli (a zaiste aj uplatnili) náčrty vyhotovené 
pri pozorovaní diel počas umelcovej učňovskej vandrovky. Za inšpiračne podnetné 
tu považujeme bralo, ktoré v roku 1500 namaľoval Jörg Breu starší na tabuľu Sv. Ber-
nard vyháňa zlého ducha z oltára sv. Bernarda z Clairvaux v rakúskom Zwettli.

Na výjavoch Snímania z kríža býva Jozef z Arimatie znázorňovaný v bohatšom 
oblečení, Nikodém v skromnejšom, pričom pri znášaní tela nesie Jozef vrchnú časť, 
Nikodém spodnú – tak je tomu i na lipianskom obraze. Sv. Ján je k divákovi otoče-
ný chrbtom, jeho hlava sa však mierne stáča v snahe nadviazať s ním očný kontakt.

Krajinné pozadie kolorované modrou farbou blednúcou smerom do hĺbky sved-
čí o znalosti atmosférickej perspektívy. Skalnaté bralo porastené kríkmi s pokrúte-
nými koreňmi a bezlistými konármi kymácajúcimi sa vo vetre i zaťahujúca sa ob-
loha plná svetelných a farebných efektov spoluvytvárajú víziu tzv. pašiovej krajiny 
(nem. Passionlandschaft), pochmúrneho prostredia metaforizujúceho dramatický 
pátos Snímania.

Grafické predlohy nie sú vždy určujúce pri pátraní po slohovom východisku ma-
lieb. Súdiac podľa vysokého stupňa závislosti na Dürerových rytinách by sa mohlo 
zdať, že budeme mať do činenia s uhladenou ranorenesančnou maľbou podobnou 
scénam pašiového cyklu levočského hlavného oltára vychádzajúceho najmä z Crana-
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cha. Maliarsky štýl lipianskych tabúľ je svojimi rukopisnými a motivickými špeci-
fikami spätý s podunajskou školou, stredoeurópskou vetvou goticko-renesančného 
severského maliarstva, čiastočne napĺňajúcou obsah fenoménu neskorogotického 
baroka. Vznik podunajského slohu okolo roku 1500 v Rakúsku a Bavorsku bol re-
akciou na dlhotrvajúci vplyv prepiato municióznej nizozemskej maľby a afektova-
nosť jej pantomimického naratívneho štýlu, ktorý sčasti nahradil inými výrazo-
vými prostriedkami. Nová estetika sa objavila nepochybne i v súvislosti s vývojom 
maliarskej techniky, s úsilím maľovať voľnejším rukopisom, nezriedka so zreteľne 
čitateľnými ťahmi štetca, čoho dôsledkom bol i finálny dojem určitej nedokonče-
nosti.

Podunajská maľba je evokatívna, s imaginatívnym potenciálom. Tam, kde ma-
liar sprostredkúva silné emócie (pašie, martýriá), necháva o smútku, bolesti a utr-
pení prehovárať často mimofigurálnu kompozičnú zložku – sugestívne akordy za-
ťahujúcich sa mračien, kŕčovito povykrúcané, mŕtvolne pôsobiace ohlodané konáre 
vynímajúce sa na pozadí oblohy či naopak znepokojujúco životné, akoby agresív-
nym životom prestúpené husté machnaté smrečiny so zdrapmi vegetácie morbídne 
rozvešanými po konároch. Do umenia tu vstupuje plnokrvná vízia akéhosi prvot-
ného pralesa, azda biblického, a veľkolepá metafora života a smrti.

Maliar lipianskych tabúľ zvláda široký register typológie tvárí, od realistických 
cez idealizované až k hrubozrnne naturalistickým, plným groteskných štylizácií 
a deformácií. I keď neskorogotická maľba už vo svojich počiatkoch (Hans Multscher 
či dokonca „rozprávkový“ Stefan Lochner) záujmom o realizmus postupne objavo-
vala i jeho naturalistickú, drsnejšiu a zemitejšiu polohu, je to až okruh podunajskej 
školy, kde sa estetika ošklivosti uplatňuje programovo, v krajných polohách nado-
búdajúc priam sebaparodické rozmery. Ak záporné postavy pašiových alebo marty-
rologických scén boli dovtedy s veľkou obľubou zobrazované s prepiatym dôrazom 
na karikatúrne stvárnenie či rovno ako jedinci postihnutí idiociou, v podunajskom 
umení sa tento trend rozšíril na ďalšie postavy, čo hraničí priam s blasfémiou a persi-
flážou. Podunajská maľba však uprednostňuje expresívne kvality po celej obrazovej 
ploche. Božské nevidí v realizme ani idealizme, ale jedine v extrémnych, emocionál-
ne exponovaných až extatických výtvarných polohách. Hľadanie medzných výrazo-
vých polôh – či už sú výsledkom horúčkovitej predstavivosti (Bosch) alebo mystic-
kého vytrženia (Grünewald) je indikátorom všeobecnej spoločenskej neurózy, ktorá 
zasiahla sever kresťanského Západu v predreformačných rokoch.

Tak ako je umenie podunajskej školy skôr extravagantným dialektom neskorej 
gotiky než novou, zreteľne artikulovanou rečou renesančnou, i maľby lipianske-
ho hlavného oltára tkvejú v staršej severskej tradícii, ktorá – slovami Johana Hui-
zingu – „chutí stredoveko“ a ich čiastočný novoveký charakter by preto nemal byť 
preceňovaný. Optické prehĺbenie priestoru ani portrétna diferencovanosť ešte re-
nesanciu „nerobia“. Pojem tzv. severskej renesancie, suverénne aplikovaný na celú 
umeleckú produkciu zaalpskej oblasti v časovom rozmedzí zhruba 1430 – 1530, 
vniesol do dejepisu umenia mnohé nejasnosti. Pri pohľade na lipianske obrazy ne-
máme pocit vnútornej jednoty, ktorá by vládla jednotlivým kompozíciám. V ešte 
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značnej miere sa tu manifestuje severská tendencia k ireálnosti až fantazijnosti, 
kompozičnej rozdrobenosti, bohatstvu detailov, nervnej kresbe, expresívnemu za-
lamovaniu línií a naopak odklon od apeninského zmyslu pre stabilitu, vecnosť či 
sochársky cítený volúmen postáv. Nie je zvládnutá ani perspektíva, ani proporcie 
postáv, ich vzťah k okoliu i k sebe navzájom. Mysticky pôsobiaca kužeľovitá hora 
na obrazoch mariánskeho cyklu nie je ničím iným než tradičným gotickým symbo-
lom. Nadnesené proporcie P. Márie vo výjave Klaňanie pastierov je takisto dedič-
stvom gotiky a jej hierarchického proporčného kánonu. Zdá sa, že systém proporcií 
je maliarovou najslabšou stránkou. Ak je Kristova postava situovaná v scéne Agó-
nia do stredného plánu väčšia než postavy apoštolov v prednom pláne, na výjave 
Ecce homo je zase neúmerne zmenšená v porovnaní s postavami nachádzajúcimi 
sa len pár schodov pod ňou. Rušivo pôsobí i predimenzované Kristovo telo na Sní-
maní z kríža, podstatne väčšie než postavy na rebríku v jeho tesnej blízkosti. Scéna 
Nesenie kríža je typicky stredovekou ukážkou absencie jednoty priestoru – figúry 
sú zobrazené frontálne, krajina v popredí (cesta) zase z nadhľadu. Problematika re-
nesančnej maľby tu ani zďaleka nie je uspokojivo riešená. To, s čím v skutočnosti 
máme do činenia, je neskorogotická maľba, ktorá nové myšlienky vstrebáva síce so 
záujmom a zanietením, no bez ozajstného pochopenia. Zároveň však treba náleži-
te doceniť veľkosť autorovho prínosu pre vývoj nášho maliarstva jednak po strán-
ke formálnej (odvážna interpretácia podunajských vzorov), ako i technickej (upred-
nostnenie oleja pred temperou, čisto maliarsky poňatá traktácia niektorých partií). 
Je to práve a predovšetkým technika olejomaľby, zistená pri poslednom reštauro-
vaní19, ktorá zbližuje lipianske diela s novou epochou.

Autor lipianskych malieb v súlade s dobovou praxou pracoval podľa grafických 
predlôh, na svojich obrazoch sa však prejavuje ako tvorivá individualita čo sa týka 
slobody a invencie v kompozičnej skladbe, maliarskom rukopise a vo farebnej kul-
túre, čím sa už od dobovej praxe dosť vzďaľuje. Pri porovnaní s o čosi kvalitnej-
ším autorom malieb mariánskeho cyklu sabinovského oltára Zvestovanie (1520 – 
1525, MNG Budapešť), takisto pracujúcim podľa Dürera, je to nepochybne náš 
maliar, ktorý má polemickejší vzťah k predlohám a je odvážnejší v ich interpretá-
cii. Vzhľadom na mieru jeho invencie je možné reálne predpokladať, že jednotlivé 
scény pašiového cyklu, v ktorých každá obsahuje dominantnú diagonálu (vzostup-
nú alebo zostupnú), usporiadal tak, aby dodal cyklu istý kompozičný rytmus a vy-
tvoril tak vyššiu, komplexnú kompozíciu. Je možné, že práve zámer vytvoriť zovre-
tý, kompaktný vizuálny útvar20 – tu prostredníctvom dostredivého rytmu diagonál 

19 Technika nie je špecifikovaná ani v poslednej syntéze slovenského gotického ume-
nia, pozri: BURAN, Dušan, ed.: Gotika / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG 
Bratislava 2003, s. 731-732.

20 Táto snaha po určitej optickej jednote na takých zložitých konštrukciách, akými ne-
skorogotické retabulá sú, nie je nijako výnimočná, uplatňuje sa však pomerne zried-
kavo a zdá sa, že častejšie na sochárskej zložke oltárnej skrine. Z maliarskych analógií 
príbuzných časovo i geograficky uveďme zreteľne do kruhu komponovaný súbor malieb 
na zatvorenom oltári sv. Antona v Spišskej Sobote z roku 1503.



22

– ovplyvnil nielen výber scén, ale tiež dotvorenie niektorých z nich (najmä Zajatie 
Krista a Nesenie kríža).

Aj keď sú maľby oltára štýlovo homogénne, po stránke kvalitatívnej a rukopis-
nej badať určité rozdiely. Už Rados (1938) si všíma, že mariánsky cyklus je v po-
rovnaní s pašiovým prepracovanejší.21 Glatz (1987) problematiku objasňuje pou-
kázaním na rukopis prinajmenšom dvoch maliarov22. Všeobecnou a rozšírenou 
praxou organizácie maliarskej výzdoby oltárnych krídel bolo prerozdelenie prác 
v rámci dielenskej produkcie na základe významu určitých tabúľ. Význam a hod-
nota maliarskych kompozícií na vnútornej strane krídel sa spečaťovali nielen zláte-
ním a brokátovaním pozadia scén, ale zvyčajne i osobným zainteresovaním majstra 
dielne (vlastnoručná práca). Autormi obrazov vonkajších strán pohyblivých krídel 
i obrazov na pevných krídlach boli potom dielenskí pomocníci s väčšou či menšou 
asistenciou majstra. Kvalitatívne rozdiely v rámci lipianskeho oltára nie sú nijako 
dramatické, neobratnosť kresby v určitých charakteristických detailoch („gumené“ 
ruky, plutvovité chodidlá, deformujúci účinok nezvládnutého perspektívneho skrá-
tenia hláv v trojštvrtinovom profile23) je spoločná pre oba cykly, na druhej strane 
prednes niektorých pasáží pašiového cyklu je priam majstrovský. Nezvyčajná prax 
signovať autorským monogramom jeden i druhý maliarsky cyklus snáď indikuje 
vysoký podiel účasti majstra dielne na maľbách pašií, prípadne sa vzťahuje na maj-
strovo autorstvo krajinárskej zložky.

Mariánsky cyklus je (spolu s vročením 1526) signovaný na obraze Narode-
nie monogramom H.E.r., cyklus pašiový na výjave Ecce homo rovnakým monogra-
mom, avšak v alternatívnom prevedení (H.e.r.). Reštaurátorka Mária Spoločníková 
(2001) publikuje monogram v prepise H.E.R. S touto zjednocujúcou formou sa sto-
tožňujeme a preberáme ju v ďalšom texte.24 Špekulatívne čítanie tohto monogramu 
ako H.L.E.R. viedlo v minulosti k neopodstatnenému stotožňovaniu nášho majstra 
s bardejovským maliarom Hansom Köhlerom, ktorého tabuľa s námetom Krista lú-
čiaceho sa s matkou, datovaná rokom 1522 a signovaná monogramom H.K. sa zacho-
vala v Šarišskom múzeu v Bardejove. I keď Köhlerova maľba síce slohovo takisto 
súvisí s podunajskou školou, štylisticky je dielu Majstra H.E.R. značne vzdialená.25.

21 RADOS, Jenő: Magyar oltárok. Budapest 1938, s. 56.
22 GLATZ, Anton C.: Pokus o vymedzenie maliarskych okruhov na Spiši v prvej polovici 

16. storočia. ARS 2/1987, pozn. 91 na s. 94.
23 Porovnaj napr. tvár Krista zo scény rozlúčky s tvárou apoštola v bielom plášti zo scény 

Smrti P. Márie.
24 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Neznáme gotické madony na Slovensku. Košice 2001, s. 103.
25 Typika jeho tvárí pripomína Pulkauského majstra a Majstra Historiae Friderici et Ma-

ximiliani, ktorého obojstranne maľovaná tabuľa v Slovenskej národnej galérii z obdobia 
okolo roku 1520 pochádza z Krásnej Hôrky. Divald (1924) a Glatz (1983) správne pouka-
zujú na rakúsky pôvod tabule, dávajú ju však do súvislosti s novodobými zberateľskými 
aktivitami grófa Dionýza Andrássyho. Možnosť, že ide o stredoveký import, ktorý mohol 
ovplyvniť súdobých východoslovenských maliarov typu Hansa Köhlera, nezvažujú.
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Identita a povaha umenia nášho majstra je predmetom záujmu bádateľov už 
vyše sto rokov. Divald (1908) vidí v lipianskych maľbách typický prejav Hansa 
Köhlera. Všíma si dramatickosť kompozícií, dojímavosť protikladov a pompéznosť 
farebného prejavu26. Rados (1938) ako prvý upozorňuje na spätosť s umením Podu-
najska, pre tri obrazy mariánskeho cyklu nachádza predlohy v Dürerových drevo-
rytoch, uvoľnenú maľbu pašiových obrazov prirovnáva až k impresionizmu a upo-
zorňuje, že Divaldovu hypotézu o autorstve Hansa Köhlera na základe monogramu 
H.L.E.R. je potrebné opodstatniť.27 Wagner (1938) pripisuje tabule Köhlerovi, da-
tujúc ich rokom 151328. Maliara charakterizuje ako majstra značnej individuality 
a dielo ako vynikajúce, hoci provincionálne.29 O čosi neskôr (1941) Wagner posúva 
vznik tabúľ do obdobia okolo roku 1520, považuje ich za konečné štádium vývinu 
neskorogotickej maľby na Slovensku, pričom pôsobisko autora hľadá v Bardejove 
na základe stotožnenia autora lipianskych malieb s Köhlerom. Oceňuje autorov voľ-
nejší prístup pri práci s grafickými predlohami (Dürer, Altdorfer, Cranach), v čom 
vidí prvky renesančného individualizmu. Špeciálne si všíma svetelné efekty, obľu-
bu nočných nálad a „ohnivú“ farebnosť.30 Radocsay (1955) medzi autorov predlôh 
radí Dürera, Wolfa Trauta, Altdorfera a Springinkleea. Všíma si, že lipianske maľby 
a bardejovská tabuľa vykazujú určité odlišnosti, a preto vyslovuje pochybnosť, či 
ide o práce toho istého maliara31.

Zlý stav lipianskych malieb bol zrejme príčinou nedocenenia ich kvality tak 
u Radocsaya, ako i Vaculíka. Vaculík (1975) radí Lipany k lokalitám okruhu pôso-
benia podunajskej školy, ktoré prezentujú „dosť originálnu, svojbytnú formu ľu-
dového naratívneho žánrového prúdu, nie vždy najvyššej kvality a významu, zato 
takmer vždy naplnenú schopnosťou očarujúceho lyrického výrazu, básnivých polôh 
i vzrušeného expresívneho vyjadrenia“.32 Frický (1969) datuje celý oltár rokmi 1513 
– 1520, výjav Kristus pred Kaifášom mylne identifikuje ako Kristus pred Pilátom, 
konštatuje prítomnosť monogramu H.L.E.R. na výjave Ecce homo a na základe 

26 DIVALD, Kornél: Magyarország csúcsíveskori szárnyasoltárai. Budapest 1908, s. 27.
27 RADOS, c. d., s. 56.
28 Často sa opakujúce datácie k roku 1513 vychádzajú z úvah o vzniku mobiliára kos-

tola paralelne s jeho goticko-renesančnou dostavbou, ku ktorej sa viaže letopočet na 
južnom portáli, a sú preukázateľne neopodstatnené.

29 In: ŠOUREK, Karel, ed.: Umění na Slovensku / Odkaz země a lidu. Praha, Melantrich 
1938, s. 19.

30 WAGNER, Vladimír: Neskorogotická tabuľová maľba slovenská. Matica slovenská, 
Martin 1941, s. 42-44.

31 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország táblaképei. Akadémiai kiadó, Budapest 
1955, s. 178.

32 VACULÍK, Karol: Fenomén „podunajského“ a „nepodunajského“ v slovenskom maliar-
skom vývoji prvej štvrtiny 16. storočia. In: Galéria 3. Staré umenie. Zborník Slovenskej 
národnej galérie. SNG Bratislava, s. 111-115.
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tradície pripisuje maľby Köhlerovi33. Vročenie 1526 uniká kvôli premaľbám ešte 
Glatzovi (1987), ten je však schopný na základe vzťahu k osobe fundátora oltára 
priniesť dovtedy najpresnejšie datovanie – okolo rokov 1525 – 1526. Ako prvý vy-
jadruje nesúhlas s tradovanou atribúciou malieb. Lipianske tabule v odvolávke na 
typologické a rukopisné príbuznosti dosť nepresvedčivo spája s okruhom Majstra 
votívnej tabule z Hronského Beňadika v symptomatickej snahe vkladať nespišské 
pamiatky do kontextu spišského umenia.34 Ten istý bádateľ (1995) uvádza do li-
teratúry exaktné datovanie oltára k roku 1526 na tabuli Narodenie Pána.35 Grúň 
(2003) informuje o letopočte 1526 odkrytom pri reštaurovaní a poukazuje na blíz-
kosť lipianskeho pašiového cyklu maľbám bývalého prešovského hlavného oltára 
kompozíciou scén, charakterom postáv i krajinnými prvkami.36

Hoci Majster H.E.R. vytvoril lipianske maľby dve desaťročia po vzniku maliar-
skej výzdoby prešovského hlavného oltára, vidí v ňom ešte dostatok aktuálnych 
podnetov (niet divu, niektoré z prešovských tabúľ predbehli vývoj nášho maliar-
stva o vyše desaťročie). Týka sa to nielen už spomínaného Zvestovania, ale tiež via-
cerých ďalších kompozícií, predovšetkým Mojžiš pred horiacim krom a Kristov krst, 
diel vynikajúcej úrovne, s neobyčajne silným podunajským (a v prípade Kristov-
ho krstu i nizozemským) akcentom. Silnú podunajskú zložku i dürerovské inšpi-
rácie nachádzame tiež na maľbách sabinovského oltára Zvestovania z obdobia po 
roku 1520. Je zjavné, že v oblasti strednej a hornej Torysy sa v priebehu 1. treti-
ny 16. storočia rozvíjalo štylisticky pomerne homogénne maliarske umenie, ktoré 
s výnimkou takisto šarišského Bardejova nemá na Spiši ani v iných oblastiach vý-
chodného Slovenska analógiu. O maliaroch potoryskej skupiny možno preto hovo-
riť ako o predstaviteľoch domáceho, šarišského umenia, pravdepodobne s prešov-
skou dielenskou základňou.

Lepšia znalosť diela Majstra H.E.R. a napokon i jeho bezpečnejšie zaradenie do 
domáceho kontextu naráža na nedostatočnú zachovanosť šarišských pamiatok. Pre-
šovský farský kostol bol zbavený gotických oltárov v roku 1682, niekoľko samostat-
ne stojacich neskorogotických plastík v sabinovskom farskom kostole svedčí o vo-
ľakedajšej prítomnosti ďalších oltárov (vzhľadom na vysokú kvalitu sôch zaiste 
nejde o presuny z vidieckych farností). Ani prebohatý interiér bardejovského chrá-
mu sa nezachoval v pôvodnom stave (tabuľa Hansa Köhlera z bardejovského múzea 
bola zrejme súčasťou krídlového oltára, oltár Piety je potpourri, pričom Glatz súdi, 
že nízka úroveň jeho malieb svedčí o ich vidieckej proveniencii37 a je pravdepodob-

33 Kolektív autorov: Pamiatky hnuteľné východoslovenského kraja v štátnych zozna-
moch II. Prešov 1969, s. 236-238. Maľbu spracoval Alexander Frický, plastiku Eleonóra 
Hrašková.

34 GLATZ, c. d., s. 76.
35 GLATZ, Anton C.: Gotické umenie z košických zbierok. Východoslovenské múzeum v Ko-

šiciach a Slovenská národná galéria v Bratislave, Košice 1995. Zmienka je v hesle č. 35.
36 BURAN, c. d., s. 731-732.
37 GLATZ, Anton C.: Doplnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 1440 – 1540 I. In: Ga-

léria 3. Staré umenie. SNG Bratislava 1975, pozn. 105 na s. 94.
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né, že lipiansky kostol mal viac než dva gotické 
oltáre (zmienky vo vizitáciách, socha Madony li-
pianskej proveniencie v Šarišskej galérii v Prešo-
ve). Takmer nič nevieme o pôvodnom vybavení 
niektorých významných obcí s gotickými kostol-
mi (napr. Brezovica nad Torysou38).

Sochárska výzdoba oltára je sústredená v skri-
ni oltárnej archy zdobenej zláteným brokátova-
ním a v jednoetážovom nízkom nadstavci. Súčas-
ná podoba nadstavca je výsledkom neogotickej 
úpravy po požiari v roku 1888, vzhľadom na pô-
vodnosť ažúrových ornamentov je však možné 
sa domnievať, že nadstavec je skôr rekonštruk-
ciou pôvodného stavu než svojvoľným neoslo-
hovým dizajnom. Ažúrové rezby majú ešte go-
tický vzhľad, no metodika vyhotovenia (výrazne 
plochý reliéf a vysoký stupeň štylizácie menia-
ci rastlinné rozviliny na abstraktné arabesky) 
je neklamným prejavom skutočnosti, že k slovu 
sa hlási nová estetika. Už Radocsay (1967) si na 
lipianskom hlavnom oltári všíma prechod od 
predchádzajúceho vertikálneho akcentu výstav-
by neskorogotického retabula k horizontálnemu 
smerovaniu.39

Nadstavec je vertikálne členený šiestimi člán-
kami v podobe fiál a veží. V dvoch fiálach akcento-
vaných nikami s baldachýnom sú situované sošky 
sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (výška 
oboch je 35 cm). Obe svätice sú svedkami slávnost-
ného obradu Korunovania P. Márie, ktorý je v podo-
be reliéfu (88,5 x 83 x 22 cm) vložený do centrálnej 
osi retabula a zhora lemovaný oblúkom typu oslie-
ho chrbta zakončenom krížovou kyticou. Oblúk sa 
v plynulom, kĺzavom a pokojnom pohybe rozvíja 
do strán v zostupnom rytme, klenúc sa ponad celú 
šírku retabula, podobne ako to vidíme na takisto 
zníženom nadstavci oltára Piety v Bardejove z ob-
dobia okolo r. 1520. 

38 Brezovická neskorogotická socha sv. Anny Samotretej uchovávaná v Šarišskom múzeu 
v Bardejove je prácou majstra sôch oltárov v šarišských Bertotovciach a spišskej Vlkovej.

39 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország faszobrai. Akadémiai kiadó, Budapest 
1967, s. 111-117.

Socha sv. Kataríny  
z nadstavca oltára

Socha sv. Barbory  
z nadstavca oltára
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Ikonografický program sochárskej výzdoby oltára je potrebné čítať zdola nahor, 
keďže Nanebovzatie P. Márie (Assumpta na polmesiaci v oltárnej skrini) chronolo-
gicky predchádza udalosti v Máriinom živote – Korunovania Sv. Trojicou.

Ako to už býva i na omnoho významnejších oltároch, sošky v nadstavci sú slab-
šou dielenskou prácou, ktorá sa v prípade postáv svätíc prejavuje najmä v hrubo re-
zaných, neprimerane veľkých rukách a v tvárach, ktorým veľké nosy a ich splošte-
nie dodávajú mierne negroidné črty. Zatiaľ čo sv. Katarína si vo fyziognómii ešte 
uchováva niektoré znaky príznačné pre graciózne svätice Pavla z Levoče, rezbár 
tváre sv. Barbory má problém udržať štylistické vlastnosti v pavlovských intenciách. 
Na druhej strane je drapéria sv. Barbory rezaná omnoho dynamickejšie, plastickej-
šie a podmanivejšie než fádne, konvenčne poňaté rúcho sv. Kataríny. Nie je však 
vylúčené, že rezbár chcel záhybmi odevu vytvoriť kontrapunkt k atribútom, ktoré 
svätice držia v rukách – mušľovitý záhyb drapérie sv. Barbory je skutočne výtvar-
ne účinným protipólom hranolu veže, to isté možno povedať o segmentovom frag-
mente Kataríninho kolesa a trojuholníkovom záhybe pod ním (zjavné zvlášť pri 
bočnom pohľade sprava). Sv. Barbora nesie ako atribút vežu (tu silne geometricky 
štylizovanú), ktorá poukazuje na jej uväznenie. Autor sa verne pridržiaval legen-
dy, podľa ktorej boli vo veži pôvodne len dva otvory – tretí vznikol až na Barborino 
naliehanie, keďže túžila po pripomienke Svätej Trojice. Z hľadiska kresťanskej iko-
nografie má párové zobrazenie týchto dvoch svätíc svoj špecifický význam. Ak sú 
sv. Katarína Alexandrijská a sv. Barbora zobrazené vo dvojici, ide o personifikáciu 
náboženských a svetských (vojenských) zbraní štátu. Alexandrijská mučenica totiž 
vynikala učenosťou a darom presviedčania, zatiaľ čo sv. Barbora je okrem iného 
patrónkou profesií, pri ktorých sa používa oheň alebo munícia.

Biblia sa priamo o akte korunovácie P. Márie nezmieňuje. Za jedno z východísk 
tohto teologického konštruktu sa považuje Šalamúnova Pieseň piesní. Najstarším 
známym Korunovaním v sochárstve je románsko-gotický kamenný reliéf na tym-
panóne francúzskej katedrály v Senlis (okolo 1170). Stvárnenie tohto námetu má 
rôzne podoby líšiace sa v podstatných ikonografických rysoch (napr. absencia Boha 
Otca), kompozičnom stvárnení (pozícia Márie) alebo len v detailoch (atribúty či 
gestá Krista a Boha Otca).

Lipianske Korunovanie je poplatné štandardným neskorogotickým zobraze-
niam, na ktorých P. Mária s rukami zopätými v modlitbe kľačí otočená k divákovi 
medzi tróniacim Bohom Otcom a jeho Synom v prítomnosti Ducha svätého v podo-
be holubice. Samotná trojfigurálna skupina našej Korunovácie je kompozične rieše-
ná do pohľadovo pravidelného štvoruholníka s pomerne kompaktným obrysom, iba 
v hornej časti prečleneným hrotmi ľaliových korún. Symetria podľa vertikálnej osi 
má zdôrazňovať akt korunovácie a najmä jej stredobod – Máriinu korunu, corona vir-
ginum, ktorú Kristus a Boh Otec nepridržiavajú, iba na ňu subtílnym a demonštra-
tívnym gestom poukazujú. Koruna sa nachádza vo vrchole kompozičného trojuhol-
níka so základňou vytýčenou ríšskymi jablkami. Sochár vytvoril pôsobivý kontrast 
medzi citeľnou váhou týchto symbolov autority a levitujúcou, nehmotne pôsobiacou 
korunou. Striktnosť symetrie je narušená malebne záhybovaným rúchom P. Márie 
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i efektným využitím jeho polychrómie, keďže v záplave zlata sú modré plochy jasne 
čitateľné, sugerujúc pocit nebeskej harmónie. Zatiaľ čo plášť Márie splýva z jej pra-
vého ramena v dlhej, neprerušovanej segmentovej línii, na opačnej strane je vyhr-
nutý ponad lakeť, čím si rezbár vytvára priestor na prehnutie drapérie v protismere. 
Zlatý jazýčkový protizáhyb – tak ako zopnuté Máriine ruky – naznačuje vertikálne 
smerovanie vedúce oko diváka ku korune a aktu korunovania.

Tváre P. Márie a najmä Boha Otca sú – podobne ako tváre svätíc, ktorými je súso-
šie Korunovania flankované – značne nepavlovské. Napriek dievčenskej útlosti po-
stavy má tvár P. Márie rysy korpulentnej matróny. I keď tu rezbár zostáva mnoho 
dlžný pavlovskému módu, do tváre Matky Božej sa mu podarilo vtlačiť obdivuhod-
ný výraz, ktorý je zmesou dojatia nad požehnaním, obavy zo zodpovednosti, súcitu 
s ľudským údelom i ešte dievčenskej ostýchavosti. Vynikajúco modelovaná Kristo-
va tvár je zaiste prácou hlavného majstra oltára. Zračia sa v nej všetky podstatné 
štylistické prvky rezieb Pavla z Levoče, schopné vdýchnuť ľudskej forme charizmu 
božskej bytosti. Ortodoxne pavlovské je napr. mierne zahnutie nosa a hranaté ob-
rysy jeho chrbta vybiehajúce z nadočnicových oblúkov. Kristus zo súsošia Koruno-
vania je prakticky najpavlovskejšou sochou lipianskeho hlavného oltára.

Neskorogotická Európa bola súsošiami Korunovania P. Márie priam zaplavená. 
Väčšinu z nich takisto charakterizuje symetria, kompaktná forma bez výraznej-
šej artikulácie jednotlivých postáv akoby utopených v jedinej zlatej drapérii, ríšske 
jablko redukované na základnú formu prítomné u oboch božských osôb alebo ko-
runa držaná – či skôr nadnášaná – čisto symbolickým gestom Otca i Syna. Za všet-
ky uveďme časovo blízku analógiu – Korunovanie z nadstavca ešte čisto gotického 
oltára Apoštolov vo frankfurtskom dóme z obdobia okolo roku 1523.

Berúc do úvahy slovenský pamiatkový fond, o priamejšej analógii možno v sú-
vislosti s Lipanami hovoriť len v prípade troch reliéfov. Najviac podobností vykazu-
je omnoho staršie Korunovanie z nadstavca oltára Smrti P. Márie v spišskokapitul-
skej katedrále (1470 – 1478). Rezbár preberá nielen dvojicu ríšskych jabĺk, predný 
dlhý okraj Máriinho plášťa s lemom prehnutým na rubovú stranu, ale zdá sa, že 
i fyziognomické črty Kráľovnej nebies. Principiálnou odlišnosťou je skutočnosť, že 
spišskokapitulský reliéf znázorňuje Máriu už s korunou na hlave. Reliéf z Bystrého 
nad Topľou (1480 – 1500) je blízky spôsobom, akým obe božské osoby nadnášajú ko-
runu. V prípade Korunovania z rovnomenného oltára z farského kostola v stredo-
slovenskom Pukanci (1484) sú výraznými styčnými bodmi už spomínaný okraj Má-
riinho plášťa efektne zvýraznený prehnutím lemu a zlato-modrá harmónia akoby 
navzájom sa prestupujúcich rúch. Inšpiráciu pre ostrocípy záhyb s jazýčkovým pro-
tizáhybom našiel náš sochár v reverznej podobe priamo v dielenských prácach Maj-
stra Pavla – na rúchu P. Márie zo súsošia Intercessio (Príhovor Krista a Márie u Boha 
Otca) v nadstavci spišskosobotského hlavného oltára (1516) a v Márii z oltára Zves-
tovania zo Sabinova (1520 – 1525, MNG Budapešť). Rovnaký motív nachádzame na-
pokon i na bedrovom rúšku Krista z Kalvárie v Lipanoch z rovnakého obdobia.

Trojica sôch v mierne nadživotnej veľkosti v skrini oltárnej archy je klasickým 
príkladom trojfigurálneho oltárneho zoskupenia, v ktorom je centrálna pozícia vy-
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hradená Madone s dieťaťom (v. 186 cm). Na 
tzv. čestnej strane, naľavo od Madony a teda 
na heraldicky pravej strane stojí svätec, kto-
rému je zasvätený chrám, v našom prípade 
sv. Martin (179 cm), napravo potom svätec, 
ktorý je v danej oblasti zvlášť uctievaný, prí-
padne je menovcom a osobným patrónom 
fundátora oltára, t. j. sv. Mikuláš (180 cm).

Aj keď nejde o mariánsky oltár, prí-
tomnosť Madony i jej optická exponova-
nosť sú opodstatnené skutočnosťou, že 
P. Mária a Ježiš v jej rukách náležia svojím 
významom do centra kresťanského vesmí-
ru. Matka Božia svojou výškou prakticky 
o hlavu prevyšuje oboch svätých biskupov, 
na druhej strane sa špička jej črievice vyč-
nievajúca spod rúcha nachádza v rovnakej 
výške ako obuv vedľa stojacich svätcov. Po-
stava Madony by ako samostatná skulptúra 
pôsobila relatívne realisticky a presvedčivo, 
v okamihu jej začlenenia medzi biskupské fi-
gúry však dochádza k typicky stredovekému 
efektu ireálnej vízie – predĺženie postavy vo 
vertikálnom smere aktualizuje vrcholnogo-
tickú estetiku i tvorivé myslenie vychádza-
júce z dobovej mystiky. Štíhlosť a subtílnosť 
Madoninho tela je ešte zvýraznená vertikál-
nym plisovaním záhybov červeného rúcha, 

vysoko prepásaného pod útlou hruďou. Hierarchicky podmienená disproporčnosť 
skupiny tkvie teda hlboko v stredovekej tradícii.

Lipianska Madona je ikonografickým typom Assumpty na polmesiaci (nem. 
Mondsichelmadonna). Assumpta, t. j. P. Mária Nanebovzatá, stojí na mesačnom ko-
sáku vnímanom ako ubúdajúca luna, ktorá personifikuje Starý zákon. Madona ako 
stelesnená Cirkev (Ecclesia) tak obrazne víťazí nad judaizmom (Synagoga). Doplnková 
interpretácia však upozorňuje, že ide zároveň o znázornenie cirkevnej dogmy, podľa 
ktorej Nový zákon vyrastá z koreňov Starej zmluvy. Zobrazenie Madony na polmesia-
ci čerpá z textov Zjavenia sv. Jána, poslednej novozákonnej knihy, v ktorej sa Mária 
spomína ako „žena odetá do slnka“, čo sa veľmi často vykladalo ako víťazstvo nad 
diablom. Najstaršou známou drevorezbou Madony na polmesiaci je tzv. Hirschma-
donna (Angermuseum, Erfurt, okolo 1370). Zvláštnosťou lipianskej Assumpty je 
spôsob stvárnenia polmesiaca. Kým na iných pavlovských Madonách (s výnimkou 
Madony zo Spišského múzea v Levoči) je polmesiac prezentovaný ako teleso v tvare 
guľového výseku a Mária stojí na jeho hrane, v Lipanoch má mesačný kotúč odhmot-

Socha Madony s dieťaťom  
z oltárnej archy, detail
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nenú podobu výseku guľovej plochy. Objem, ktorý takto vzniká, je čiastočne vyplne-
ný pravým chodidlom Márie, čiastočne profilom pokoreného Satana. Táto mužská 
hlava je podľa inej interpretácie hlavou Adamovou, čo by poukazovalo na pád človeka 
a jeho budúce vykúpenie skrze Ježiša (prítomného v podobe dieťaťa).

Madona je znázornená v kontraposte vyvolanom pokrčením pravej nohy v kole-
ne, čím dochádza k miernemu esovitému prehnutie v siluete. Táto formula sa opa-
kuje i v prípade postavy sv. Martina. Celková koncepcia figúry lipianskej Madony 
s Ježiškom držaným v ľavej ruke, žezlom vratko ukotveným v poloroztvorenej pra-
vej ruke, s väčším miskovitým záhybom nad pravým kolenom a ušnicovým, mušľo-
vitým protizáhybom vo výške kolena ľavého vychádza z niektorých starších Madon 
Pavlovej dielne, menovite z Madony banskobystrickej (1509) a hrabušickej (1510 – 
1515). Oproti svojim predchodkyniam je lipianska Madona o čosi plošnejšia v re-
liéfe, čo však nesúvisí s nedostatkom invencie či zručností, ale so zákonitosťami 
slohového vývoja.

Modrá farba Máriinho plášťa symbolizuje nebo a naráža tak na Matku Božiu ako 
Kráľovnú nebies (lat. Regina coeli). Jej ľaliová koruna je netradične vyrezaná spo-
ločne s korpusom postavy. Typ Madony so žehnajúcim Ježiškom otočeným k divá-
kovi vychádza zo starej byzantskej tradície. Majster Pavol sa tohto typu pridržiava 
i napriek aktuálnejším neskorogotickým modifikáciám upriamujúcich sa na vzťah 
dieťaťa k matke i vzájomnému vzťahu oboch protagonistov. Ježiško má okolo krku 
náhrdelník z červených koralov, na ktorom je zavesená červená koralová vetvička. 
Prítomnosť tohto typicky detského ochranného amuletu má hlbšie opodstatnenie. 
Okrem prehĺbenia vzťahu veriaceho k Matke Božej prostredníctvom evokácie čisto 
profánnych praktík pôsobí červený koral i svojou kresťanskou symbolikou, keďže 
pripomína vykupiteľské poslanie Krista skrze jeho krvavú obetu. Na budúce vykupi-
teľské dielo poukazuje tiež jablko v Ježiškovej ruke, symbolizujúce prvotný hriech.

Typológiou fyziognómie má lipianska Madona (1526) blízko Márii zo sabinov-
ského oltára Zvestovania (1520 – 1525), Bolestnej Márii z lipianskej Kalvárie (1525 – 
1530), P. Márii zo súsošia Sv. Anny Samotretej z Hrabušíc (1520 – 1530) a ľavému, 
feminne štylizovanému anjelovi40 zo súsošia Pieta Patris z Polomy (1520 – 1530).

Sv. Martin z Tours (asi 316 – 397) je ako patrón žobrákov a ochranca chudobných 
zobrazený s atribútom v podobe polonahého bedára pri svojich nohách. Prídomok 
z Tours sa vzťahuje len na jeho biskupské pôsobenie v tomto francúzskom meste, 
v skutočnosti sa narodil rímskym rodičom na území dnešného Maďarska. Jeho 
veľká obľuba v Uhorsku sa dá vysvetliť jeho pôvodom len čiastočne, patronát Marti-
na z Tours nad chudobnými totiž z neho urobil jedného z najuctievanejších svätcov 
celého kresťanského sveta. Priestor pre figúrku žobráka vytvoril rezbár vyhrnutím 
ľavej strany pluviálu, čím sa jeho voľne spustená pravá strana, v spodnom leme seg-
mentovo ohnutá, stáva jedným zo stavebných prvkov kruhovo koncipovanej trojfi-
gurálnej kompozície. Podobnú funkciu má i stuha biskupskej mitry, v oblúku vybie-

40 Chlapčensky poňatý anjel na pravej strane súsošia zase vykazuje priamu afinitu k anje-
lovi sabinovského Zvestovania.
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hajúca dopredu. Široké ploché lemy pluviálu 
nepodliehajú gotickým princípom iracionál-
neho riasenia, ale voľne spadajú nadol ako 
tekutá substancia, v oblasti bedier sa zlie-
vajúc do jediného prúdu. Táto prominentná 
črta našej sochy má vo svojej prirodzenosti 
už renesančnú príchuť.

Podobné plošné cítenie vidno i na soche 
sv. Mikuláša, ktorý však napriek mierne 
pokrčenému ľavému kolenu zaujíma znač-
ne strnulý, archaizujúci postoj. Sv. Mikuláš 
z Myry (asi 270 – 352) bol gréckeho pôvodu 
a narodil sa v Malej Ázii na území dnešné-
ho Turecka. Jeho prídomok sa nevzťahuje 
na jeho rodisko, ale na maloázijský prístav 
Myra, pri ktorom údajne zachránil muža, 
ktorý spadol cez palubu. Aktívnu činnosť 
vykonával Mikuláš čiastočne ešte za vlády 
odporcov kresťanstva, dokonca sa ocitol vo 
väzení a nebyť Konštantínovho Milánske-
ho ediktu z roku 313, možno by bol zomrel 
mučeníckou smrťou. Tri zlaté gule na knihe, 
ktorú svätec drží v ľavej ruke, predstavujú 
tri hrudy zlata, resp. tri mešce s peniazmi, 

ktorými podľa legendy zachránil tri dcéry schudobneného muža pred osudom pros-
titútok. Tvar týchto predmetov býva zvyčajne guľatý a prispôsobuje sa tak tvaru 
jabĺčka v Ježiškovej ruke – Mikulášove dary bedárovým dcéram sú však niekedy 
znázornené i naturalisticky, ako skutočné hrudy.41

Vrchným odevom lipianskeho sv. Mikuláša je biskupská kazula. V partii hrud-
níka je akoby priľnutá k telu, keďže sochár chcel nepochybne zvýrazniť symboli-
ku kríža, ktorým je ornát zdobený v hornej časti. Spodná časť je potom kontrastne 
prečlenená pomerne plochými miskovitými záhybmi. Náš rezbár chápe sochársky 
tvar skôr plošne a maliarsky, dramatické kontrasty svetla a tieňa aktuálne ešte 
v desiatych rokoch 16. storočia sú mu cudzie. To platí nielen o soche sv. Mikulá-
ša, ale o celom jeho diele. V súvislosti s lipianskym Mikulášom Homolka (1972) nie 
neodôvodnene uvažuje o mimopavlovskom vplyve mikulášskej sochy z farského 
kostola v Spišskej Belej z obdobia okolo roku 1500.42 Domnievame sa však, že bliž-
šiu analógiu možno nájsť na soche sv. Mikuláša z rovnomenného oltára z Veľkého 
Slavkova z roku 1503 (MNG Budapešť), ktorá je možno najstarším známym dielom 

41 Napr. na oltári sv. Mikuláša z Hervartova z roku 1524 (Šarišské múzeum v Bardejove).
42 HOMOLKA, c. d., s. 277.

Socha svätého Martina  
z oltárnej archy, detail
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Pavla z Levoče.43 Bolo by napokon prirodze-
né, ak rezbár z Pavlovej dielne nadviaže na 
starší majstrov prototyp.

Rezbárska výzdoba skrine lipianskeho 
hlavného oltára nie je len púhym zosku-
pením troch do radu postavených sôch. Je 
premysleným a výtvarne účinným dielom, 
ktoré svojou estetickou kvalitou umocňuje 
duchovný obsah. O zámernej a vedomej vý-
tvarnej práci svedčí niekoľko kompozične 
vynaliezavých prvkov: 1) Žehnajúce ruky 
Ježiška i sv. Mikuláša sú umiestnené rovno-
bežne v rovnakej výške takmer vedľa seba. 
Toto dvojgesto doslova personifikuje feno-
mén výrazovej sily ako takej a na diváka 
pôsobí fascinujúcim dojmom. 2) Ruky svät-
cov a atribúty v nich držané sú usporiadané 
tak, aby naznačovali pyramidálnu kompozí-
ciu s vrcholom v hlave P. Márie (vzostupný 
a zostupný pohyb). 3) Trojfigurálne zosku-
penie je v základných rysoch komponované 
podľa vzoru levočského hlavného oltára do 
kružnicovej osnovy. Pomyselný kruh pomá-
hajú zvýrazňovať naklonené mitry svätých 
biskupov,44 oblúkovito vybiehajúce stuhy mitier opticky uzatvárajúce kompozíciu 
z oboch strán, kontrapost figúry sv. Martina, diagonála tela žobráka a v neposled-
nom rade aj polmesiac Assumpty, ktorý je akýmsi náprotivkom polkruhového zák-
lenku nad jej hlavou.

Umeleckohistorické zhodnotenie lipianskych sôch z okruhu Majstra Pavla z Le-
voče si zákonite vyžadovalo potrebu ujasniť si postavenie ich autora v rámci Pav-
lovej produktívnej a vrstevnatej tvorby. Výsledné „Autorské vymedzenie“ (viď 
prílohu) kriticky reviduje súčasný stav poznania s dôrazom na dielenské vzťahy 
a súvislosti, opierajúc sa o štúdium takmer všetkých uvedených diel z autopsie.

Počiatky tvorby autora lipianskych sôch vidíme na oltári sv. Juraja v Spišskej So-
bote z roku 1516. Podiel práce samotného Pavla z Levoče na sobotských rezbách sa 
zdá byť mimoriadne vysoký (kombinovaný možno účasťou ortodoxne pavlovské-
ho autora neskorších kráľovských postáv z Hozelca a Ukrižovaného z Lomničky), 
zároveň je tu však cítiť prítomnosť ďalšej výraznej individuality, v novšej litera-
túre známej ako Majster reliéfu oltára sv. Juraja zo Spišskej Soboty. Tvár sobot-

43 Rovnaký názor vyslovuje už Wiese (1938) Pozri: SCHÜRER – WIESE, c. d., s. 196, 229. 
44 Rados (1938) poukazuje na harmonickú jednotu oltárnej skupiny, ku ktorej prispieva 

mierne naklonenie bočných postáv. In: RADOS, c. d., s. 56.
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ského Juraja nesie prakticky všetky podstatné pavlovské atribúty, pri porovnaní 
s tvárou zrejme iba o rok staršej, takisto jazdeckej sochy sv. Juraja z levočského far-
ského kostola, Pavlovo autorstvo ktorej možno len ťažko spochybniť, je štylistický 
posun v rámci istej maniery evidentný. Sobotský oltár bol prestížnou objednávkou 
(hlavný oltár, veľkolepá scénická kompozícia v arche i v predele, užitie nového typu 
ornamentiky), takže v prípade zainteresovania dielenských učňov prichádzala do 
úvahy participácia len najvýznamnejšieho z nich, pričom o titulnej soche sv. Juraja 
je možné uvažovať ako o jeho výučnej, majstrovskej práci (Meisterstück). Baxandall 
(2008) informuje, že krakovský cech minimálne od roku 1490 požadoval od rezbá-
rov ako Meisterstück sochy P. Márie, sv. Juraja a krucifix.45 Krakovské cechové arti-
kuly môžu nepriamo poukazovať na to, že sa náš rezbár spišskosobotskou svätoju-
rajskou sochou osamostatnil, založil vlastnú dielňu a stal samostatným majstrom. 
Je totiž zrejmé, že v nasledujúcom desaťročí vytvoril viaceré oltárne celky ako hlav-
ná autorská osobnosť. Jeho ďalší vývoj je ťažko predstaviteľný bez oltárov v Sabi-
nove či Lipanoch. Ak uvážime, že lipiansky hlavný oltár je v Šariši jediným známym 
oltárom s ornamentikou spišskosobotského typu, bude do určitej miery oprávnené 
uvažovať i o bližšom vzťahu autorov sochárskej výzdoby oboch retabúl. Podľa naj-
významnejšieho zachovaného diela je vhodné nahradiť rezbárovu anonymitu po-
mocným pomenovaním Majster oltára Zvestovania zo Sabinova.

Vzhľadom na značný počet pavlovsky orientovaných diel v Šariši niektorí au-
tori uvažovali o existencii mimolevočskej dielne, akomsi „vysunutom pracovisku“ 
uspokojujúcom šarišskú klientelu. Hypotéze o sídle takejto dielne v Sabinove (Va-
culík) by nahrával fakt, že v Sabinove ešte pred vznikom oltára Zvestovania a oltá-
ra sv. Anny už existovali prinajmenšom dva oltáre od Pavla z Levoče datovateľné 
do obdobia 1510 – 1520.46 Úvahy o prešovskej dielni zase podporuje Chalupecké-
ho archívny nález dokladajúci Pavlovo vlastníctvo domu v Prešove v rokoch 1522 – 
152747. Táto informácia nie je dôkazom, že by mal Pavol v Prešove osobitnú dielňu, 
je púhou konštatáciou vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá sa môže vzťahovať na Pav-
love obchodné aktivity, keďže sa okrem rezbárstva zaoberal i podnikaním v inej ob-
lasti. Ak vezmeme do úvahy veľmi pravdepodobný šarišský pôvod tabuľových ma-
lieb hlavného oltára v Lipanoch, kooperácia rezbára vzišlého zo spišského umenia 
a šarišského maliara by len podporovala hypotézu o Pavlovej či pavlovskej dielni 
sídliacej kdesi v Šariši. Otázka existencie či neexistencie šarišskej dielne Pavla z Le-
voče alebo Majstra oltára Zvestovania zo Sabinova zostáva bez zdokladovania pra-

45 BAXANDALL, Michael: The Limewood Sculptors of Renaissance Germany. Yale Uni-
versity Press 2008, s. 111.

46 Oltár Cirkevných otcov a zrejme svätojakubský oltár kopírujúci schému levočského 
hlavného oltára so sochou sv. Jakuba na ľavej a sochou sv. Jána Evanjelistu na pravej 
strane, pričom centrom kompozície mohla byť dnes nezvestná Madona, prípadne socha 
sv. Ondreja, ktorá je však bez vzťahu k Majstrovi Pavlovi (figúry sv. Jakuba, Jána a On-
dreja rovnakej výšky – 125 cm – sa zachovali v kostole ako samostatné plastiky).

47 CHALUPECKÝ, Ivan: Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina. In: Biografické 
štúdie VII. Matica slovenská, Martin 1978, s. 113.
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menným materiálom otvorená. Skutočnosťou zostáva, že vzdialenosť medzi Levo-
čou a šarišskými lokalitami je len niekoľko desiatok kilometrov, čo nepredstavuje 
žiadny podstatný problém pri dodávaní objednaných diel priamo z levočskej dielne. 
Ak by šarišská, pavlovsky orientovaná dielňa predsa len bola existovala, predpokla-
dala by samostatného majstra, ktorý by mohol zvrchovane koordinovať jej činnosť. 
Zachované súsošia z Chminian (z oltárnej skrine), Polomy (z oltárneho nadstavca) 
a iných lokalít nasvedčujú skôr tomu, že predpokladaný Majster oltára Zvestovania 
zo Sabinova vlastnú dielňu viedol a že bola i pomerne vyťažená. Mohla sídliť buď 
v Sabinove alebo Prešove, ktoré boli s Levočou politicky i ekonomicky spriaznené 
prostredníctvom členstva v Pentapolitane.

Čo je nepochybné i bez písomných prameňov, je relatívna štýlová homogénnosť 
viacerých šarišských a čiastočne i spišských sôch rezaných v osobitnom pavlov-
skom dialekte odlišnom od výtvarného prejavu iných Pavlových žiakov. Skutoč-
nosť, že sa tento dialekt uplatňuje nielen na dielach vynikajúcej kvality, ale i na 
prácach priemerných a podpriemerných, indikuje existenciu tvorcu s okruhom 
vlastných žiakov a pomocníkov (menej kvalitné reliéfy svätíc na krídlach sabinov-
ského oltára Zvestovania sú produktom majstrovej dielne, pričom sv. Dorota svojím 
špecifickým výrazom dokladá asistenciu pomocníka, ktorý vytvoril prinajmenšom 
P. Máriu zo skupiny Metercie v Hrabušiciach).

Majster oltára Zvestovania zo Sabinova mohol z autopsie48 poznať aktuálnejšiu 
tvorbu Víta Stossa (menovite Anjelský pozdrav z norimberského Kostola sv. Vavrin-
ca z rokov 1517 – 1518), kde badáme polemickejší vzťah k lámanému slohu a ústup 
od plnoplastického tvaru k sploštenejšiemu podaniu s akcentáciou dlhých, kĺza-
vých a neprerušovaných, prevažne vertikálnych a vertikálne vypätých segmento-
vých alebo esovitých línií, niekedy pôsobiacich dojmom, že boli vyrezané v jedinom 
geste. Takúto estetiku nachádzame na sabinovskom oltári Zvestovania i na lipian-
skom hlavnom oltári.

Relevantné množstvo príbuzných či dokonca identických výrazových prostried-
kov spája tvorcu uvedených oltárov s lipianskou a spišskonovoveskou Kalváriou, so 
súsoším sv. Anny Samotretej z Chminian (MNG Budapešť), súsoším s rovnakou 
ikonografiou z Ochotnice Górnej (Diecézne múzeum v Tarnowe), súsoším Pieta 
Patris z Polomy (SNG Bratislava) či Madonou zo Spišského múzea v Levoči. Určité 
rozdiely sú dané jednak prirodzeným vývinom i variabilitou osobnej maniery, jed-
nak participáciou dielenských pomocníkov (zákonitosti stredovekej dielenskej pro-
dukcie nevylučovali podiel i niekoľkých učňov na jedinom diele49) a v neposlednom 
rade i momentálnou inšpiráciou a schopnosťou pohotovej invencie, bez ktorej si na-

48 Dĺžka vandrovky (povinnej študijnej cesty) bola v krakovskom cechu stanovená na mi-
nimálne dva roky. Pozri: BAXANDALL, c. d., s. 115.

49 Viktor a František Kotrbovci prinášajú správu z diára levočského richtára Konráda Sper-
fogla z roku 1516, podľa ktorej „sa po vzájomnej dohode majstrov a rady mesta počet 
tovarišov obmedzil na troch“, čo je vyjadrením snahy po garancii kvality dielenského 
produktu. In: Kolektív autorov: Majster Pavol z Levoče. SVKL, Bratislava 1961. V roku 
1517 augsburský sochár Jorg Muscat požaduje podobné obmedzenia: „Žiadny sochár by 
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pokon nedokážeme predstaviť zrelšiu autorskú osobnosť, vedúcu postavu dielne. 
Homolka, zdôrazňujúc plošnosť a reliéfny charakter sôch sabinovského rezbára, re-
gistrujúc tiež jeho záľubu v dlhých krivkách, pripisuje mu síce sochy lipianskeho 
hlavného oltára s datovaním do 20. rokov 16. storočia (lipiansku Kalváriu necháva 
nepovšimnutú), spišskonovoveskú Kalváriu v danom kontexte nevidí50. Nášho maj-
stra naopak spája s bravúrne rezanou skupinou sv. Anny Samotretej z rovnomenné-
ho oltára v Levoči z obdobia okolo 1520, ktorú považujeme za Pavlovo vlastnoruč-
né dielo a ktoré poskytlo impulz pre vznik obdobného, no hrubšie rezaného súsošia 
z oltára sv. Anny zo Sabinova (MNG Budapešť). Na tomto mieste je potrebné po-
dotknúť, že oltár sv. Anny zo Sabinova nie je dielom Majstra oltára sabinovského 
Zvestovania. Starší maďarskí bádatelia (Kampis, Aggházyová, Radocsay) vnímajú 
oba oltáre ako diela tzv. Majstra oltárov sv. Anny. Radocsay (1967) tomuto fiktívne-
mu autorovi pripisuje oba sabinovské oltáre i hlavný oltár v Lipanoch s datovaním 
do obdobia okolo roku 152051.

Hrašková (1969) kladie vznik sôch lipianskeho hlavného oltára do rozmedzia 
1513 – 1520, tradujúc mylný názor o zhodnej časovej rovine prestavby kostola a vý-
stavby ústredného retabula.52 Túto informáciu preberá ešte v roku 1987 Poláková53 
a o rok neskôr Šášky54. Privčasné datovania reviduje Cidlinská (1989) stanovením 
obdobia vzniku do rokov okolo 1520.55 V roku 1989 Mária Spoločníková podala 
správu o odkrytí datovania 1526 pri reštaurovaní tabuľových malieb oltára,56 čím 
poskytla dôležitú indíciu pre datovanie skulptúr. Vzhľadom na ich slohový charak-
ter je datovanie malieb rokom 1526 plne akceptovateľné i pre sochársku výzdobu 
oltára.

 

 
 

nemal prijať viac než dvoch učňov, aj to nie naraz. Kvôli množstvu prijímaných učňov je 
teraz sochárske remeslo značne sprofanované.“ In: Baxandall, c. d., s. 114.

50 HOMOLKA, c. d., s. 276-277.
51 RADOCSAY, c. d., s. 111-117.
52 Pamiatky hnuteľné východoslovenského kraja, c. d., s. 236-238.
53 POLÁKOVÁ, Mária: Zámery a zásady na reštaurovanie. KPÚ Prešov, archívne paré R 

122 / 92.
54 ŠÁŠKY, Ladislav: Umenie Slovenska. Tatran, Bratislava 1988, s. 505.
55 CIDLINSKÁ, Libuše: Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Tatran, Bratislava 1989, 

s. 53.
56 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Corpus Christi / Poklady gotiky v sochárskom umení východ-

ného Slovenska. Dobrá kniha, Trnava 2012, s. 128.
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N eskorogotická Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče pozostávajú-
ca z drevorezieb Ukrižovaného (výška 167 cm, šírka rozopätých ramien 
145 cm), Bolestnej P. Márie (125 x 40 x 26 cm) a sv. Jána Evanjelistu 

(125 x 40 x 30 cm) bola pôvodne umiestnená na tráme víťazného oblúka farského 
Kostola sv. Martina v Lipanoch. Jednotlivé plastiky v rôznom stupni zachovania1 
sú dnes vyňaté z pôvodného kontextu a inštalované samostatne – Kristov korpus 
v takmer neporušenom stave a na sekundárnom kríži na čelnej stene lode napra-
vo od víťazného oblúka, torzá P. Márie a sv. Jána na konzolách v pohrebnej kapln-
ke Tarczayovcov z roku 1493. Kalváriu rozobrali už v 18. storočí, pričom postranné 
figúry boli novými atribútmi (kniha a rošt) zmenené na sv. Annu a sv. Vavrinca.2

Radocsay (1967) nezvažuje možnosť existencie tradičnej skupiny Kalvárie pod 
víťazným oblúkom, domnieva sa, že sochy pochádzajú z bývalého oltára sv. Kríža, 
ktorý datuje privčasne širokým obdobím 1500 – 15203. Kanonické vizitácie však 
oltár sv. Kríža spomínajú iba v súvislosti s barokovou Kalváriou vytvorenou pre 
pohrebnú kaplnku Dessewffyovcov po polovici 18. storočia.4 Iná zmienka o oltá-
ri s motívom Ukrižovaného sa viaže na nezachované, omnoho staršie retabulum 
pochádzajúce najneskôr z roku 1419, keďže práve vtedy pápež Martin V. udelil od-
pustky, ktoré mohli veriaci získať pri lipianskom oltári Tela Ježiša Krista (Corpus 
Iesu Christi).5

Existencia neskorogotického oltára sv. Kríža v lipianskom kostole nie je pocho-
piteľne vylúčená, vzhľadom na skromné dimenzie chrámu však nemožno predpo-
kladať, že by bol obsahoval figúry veľkosti našej Kalvárie. I zachované slovenské 
oltáre Ukrižovania (Bardejov, Sabinov či Pukanec) napokon mávajú omnoho men-
šie figúry (bardejovský Kristus 98 cm, sabinovský 110 cm) – hlavný oltár farského 
kostola v Kežmarku s monumentálnym krížom (220 cm) je potpourri z roku 1869 
s nevyjasnenou minulosťou ústredného korpusu. V snahe vysvetliť pôvod Ukrižo-
vaného od Majstra Pavla objaveného v premaľbách vo vonkajšej, neskoroklasicis-
tickej kaplnke farského Kostola sv. Mikuláša v Prešove, Spoločníková (1982) – nad-
väzujúc na Radocsayovu teóriu o oltári sv. Kríža – zvažuje možnosť jeho lipianskej 
proveniencie, kladúc ho do spoločnej oltárnej skrine s lipianskymi sochami Bolest-
nej P. Márie a sv. Jána.6 Prešovský Ukrižovaný (105,5 cm) z rúk samotného Pavla je 

1 Ukrižovaného reštauroval akad. mal. František Sysel v spolupráci s Josefom Bartlom 
z Brna v rokoch 1967 – 1973, sochy sv. Jána a P. Márie Andrej Kuc v rokoch 1957 – 
1958. Naposledy prešiel reštaurovaním v rokoch 2017 – 2018 (Mgr. art. Štefan Siváň).

2 DIVALD, Kornél: A héthársi Szent Márton templom. Budapest 1913.
3 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország faszobrai. Akadémiai kiadó, Budapest 

1967, s. 168.
4 Vizitácia biskupa Karola Esterházyho z roku 1775 zaznamenáva nedávno postavený 

oltár „per modum Calvariae“. Cit. podľa: BOLEŠ, Daniel: Mesto Lipany (1312 – 2000). 
Prešov 2000, s. 114-119.

5 BOLEŠ, c. d., s. 114-119.
6 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Korpus z Prešova. ARS 1 / 1982, s. 88-98.
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však menší než spomínané bočné sochy, ktoré sú dielenskou prácou a ktorých slo-
hová príslušnosť k lipianskemu Ukrižovanému je ťažko spochybniteľná.

Bočné postavy lipianskej Kalvárie zostali v umeleckohistorickej spisbe v tieni 
vynikajúceho Ukrižovaného. Pritom i napriek svojej torzálnosti disponujú rele-
vantným množstvom slohových znakov na to, aby mohlo byť riešené ich autorské 
a časové zaradenie, dokonca si podržali i značnú časť svojho výtvarného pôsobenia. 
Glatz (1991) konštatuje súvislosť bočných figúr lipianskej Kalvárie s obdobnými 
sochami zo skrine sabinovského oltára sv. Kríža.7 I keď slohovú identitu sabinov-
skej skupiny znejasňujú skresľujúce premaľby v partiách inkarnátu, je ťažké pred-
staviť si, že by tieto územčisté postavy so špecifickou fyziognómiou a zmyslom pre 
grotesknú nadsádzku8 vytvoril rezbár lipianskych sôch alebo jeho okruh.

Náš rezbár síce pracuje s tzv. ideálnou drapériou, bližšie nešpecifikovaným, nad- 
individuálne postulovaným rúchom ponúkajúcim nevyčerpateľné možnosti záhy-
bovania, je však neprehliadnuteľné, ako bočí od svojvoľného, iracionálneho riase-
nia neskorej gotiky s expresívnym alebo dekoratívnym zacielením v prospech su-
márnejšieho, vecnejšieho podania. Uplatnenie tejto zjednodušenej koncepcie so 
záhybmi logicky plynúcimi z tvaru figúry, jej postoja i pohybu svedčí o pozvoľnom 
prechode od neskorogotickej drapérie lámaného slohu k renesančným formám ur-
čovaným racionalitou životných skutočností. I keď tu slohový vývoj pokročil ďale-
ko, rezbár lipianskych sôch je ešte v zajatí neskorogotických tradícií, o čom svedčia 
tiež výpožičky zo sochárstva začiatku 16. storočia.

Obom postavám spod Kríža chýbajú ruky a časť ramien, v prípade P. Márie celé 
predlaktia. Tento fakt znemožňuje rekonštruovať gestá postáv a niektoré detaily. 
Rozvinutie postáv v priestore svedčí o invencii, s akou autor pristupoval ku kom-
plexnej kompozícii. Zatiaľ čo Mária zdrvená bôľom sa mierne predkláňa, ruky ke-
dysi nepochybne spínajúc v geste smútku podobne ako Mária zo spišskonovoves-
kej a bardejovskej Kalvárie, Evanjelista je naopak zachytený v záklone, s hlavou 
vyvrátenou dohora, no odvrátenou od Ukrižovaného, v neskorogotickom „taneč-
nom“ kroku naznačujúcom započatú alebo ukončievanú akciu, vnášajúc tak do ťa-
živej a statickej atmosféry pohyb i novú emóciu. V ľavej ruke pravdepodobne držal 
knihu. Oba kontrastne formulované charaktery (koncepciou blízke bardejovskej 
Kalvárii) sú dnes oddelené od Ukrižovaného, ktorý v skupine Kalvárie pôsobil ako 
vyvažujúci prvok.

Pri predklone sa horná časť rúcha P. Márie zriasila do skupiny paralelných pa-
davých záhybov. Keďže však Mária svoj šat trochu zdvihla a pridržala ľavým pred-

7 GLATZ, Anton C.: Poznámka k sochárskemu dielu Majstra Pavla z Levoče a jeho dielne 
v 2. decéniu 16. storočia. In: Majster Pavol z Levoče / Život, dielo, doba. Zborník referá-
tov zo seminára. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1991, s. 23.

8 Určité indície naznačujú, že sochár Bolestnej P. Márie, sv. Jána Evanjelistu a niekto-
rých ďalších sôch z oltára sv. Kríža z farského Kostola Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Sabi-
nove (Pieta z nadstavca, Nesenie kríža z predely) mohol patriť do okruhu autora pre-
maľovaného a v baroku čiastočne prerezaného krucifixu v mierne nadživotnej veľkosti 
z Podolínca.
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laktím – podobne ako Mária zo spišskonovoveskej Kalvárie – záhyby nabrali dia-
gonálne smerovanie, pričom sa v spodnej časti objavili hranaté miskovité prehyby 
modelované spôsobom veľmi príbuzným rúchu novoveskej Márie. Na rozdiel od 
novoveskej sochy mala Matka Božia z lipianskej Kalvárie – súdiac podľa zachova-
ných detailov – hlavu pokrytú rúškom toho istého typu ako Mária z Kalvárie bar-
dejovskej. Tvár lipianskej Márie bola znetvorená odlomením prednej časti tohto 
rúška, hlavné rysy však zostali jasne čitateľné. V tejto podmanivej tvári s absenciou 
expresívnej mimiky, pôsobiacej skôr dojímavou rozcítenosťou a krehkou nehou zra-
čia sa črty Márie Magdalény zo Stratenej (pôvodne zo Spišskej Novej Vsi,9 črty Ma-
dony i sv. Martina z lipianskeho hlavného oltára, Márie zo sabinovského oltára 
Zvestovania (MNG Budapešť) i feminne štylizovaného anjela zo súsošia Pieta Pat-
ris z Polomy (SNG Bratislava).

Zdvihnutím Evanjelistovej ľavej ruky došlo k zmene siluety prednej časti jeho 
plášťa. Vznikol rafinovane jednoduchý, veľký ostrocípy obrys vyplnený kaskádou 
štyroch postupne sa zväčšujúcich záhybov tvaru V. Takéto rozloženie drapérie su-
geruje viacnásobný pohyb smerom nadol, k zemi, kam bude uložené telo práve zo-
mierajúceho Krista. Zostupný pohyb je vyvážený protipohybom Evanjelistovej 
hlavy s tvárou trúchlivo obrátenou k nebesiam. Tvár je poňatá asymetricky s cie-
ľom prehĺbiť jej individuálne črty a teda využiť expresívny potenciál. Fyziognomic-
ké rysy ľavej strany tváre dodávajú Jánovi skôr ubolený, ustaraný výraz, zatiaľ čo 
pravá strana sa vyznačuje mladistvými, lyricky nežnými kontúrami okamžite evo-
kujúcimi Evanjelistu zo spišskonovoveskej Kalvárie i anjela zo sabinovského oltá-

9 Podľa Glatza bola táto socha súčasťou spišskonovoveskej Kalvárie a do kostola v Stra-
tenej ju preniesli v 19. storočí pri úprave interiéru. In: GLATZ, c. d., pozn. 13 na s. 22.

Bolestná Panna Mária a sv. Ján Evanjelista zo skupiny Kalvárie, detaily
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ra Zvestovania. Svalstvo tváre je premodelované výraznejšie než je to u levočského 
Pavla a jeho žiakov bežné v prípade mladíckych postáv – túto črtu má spoločnú li-
piansky sv. Ján s novoveským Ukrižovaným. Plnšie modelované pery so zvlneným 
obrysom takisto nie sú celkom pavlovské.

Inšpiráciu pre lipianskeho sv. Jána vidíme v soche toho istého svätca, ktorú v ro-
koch 1506 – 1508 vytvoril Vít Stoss pre norimberský Kostol sv. Sebalda. Náš rez-
bár síce motivické prvky redukuje, k predlohe však pristupuje tvorivo. Rovnaký je 
postoj oboch figúr, príbuzný je záklon hlavy vrátane akosi vzdorovito pôsobiaceho 
úkladu pier a najmä opticky exponovaný predný cíp plášťa lancetového tvaru. Kus 
drapérie v tvare prevráteného lomeného oblúka nie je v neskorogotickom sochár-
stve zriedkavým motívom, na figúre sv. Jána z levočského hlavného oltára (i na jej 
nemeckých predobrazoch) je však omnoho mohutnejší, predstupujúc pred postavu 
ako brnenie10.

Lipiansky Ukrižovaný patrí do skupiny siedmich dochovaných krucifixov z diel-
ne Majstra Pavla z Levoče11. Spišskovlašský, kežmarský, prešovský a bardejovský 
pochádzajú z rúk samotného Pavla, zvyšné tri vytvorili zrejme dvaja ďalší rezbári. 
Ďalšie krucifixy pripisované Pavlovi vykazujú rôzny stupeň poučenia na pavlovskej 
estetike (kvalitný, no doposiaľ nereštaurovaný Ukrižovaný zo sabinovského oltá-
ra sv. Kríža má najbližšie k svojmu veľkému vzoru), s jeho dielňou však nemajú nič 
spoločné. I dielenské krucifixy majú mimoriadnu úroveň, čo sa o iných pavlovských 
dielenských prácach, napr. Madonách, vždy povedať nedá. Líšia sa nielen dimen-
ziou, ktorá osciluje medzi monumentálnym nadživotným korpusom (Kežmarok) 
a komornou soškou určenou pre súkromnú adoráciu (Bardejov), ale aj emocionálnou 
atmosférou, mapujúc nuansy expresivity od priam desivého naturalizmu zmučenej 
tváre (Spišské Vlachy)12 až k vystupňovaným polohám lyrického pôsobenia (Lipany).

Charakter lipianskeho Ukrižovaného možno bližšie špecifikovať na základe ty-
pologického rozdelenia gotických krucifixov. Podľa pozície ramien a telesného na-
pätia rozoznávame typicky neskorogotický krucifix vypätý, s horizontálne alebo 

10 V tejto súvislosti treba poukázať na doposiaľ v súvislosti s levočským hlavným oltá-
rom nepovšimnutú Stossovu sochu sv. Jána Krstiteľa z berlínskych sochárskych zbierok 
(bývalé Deutsches Museum), nezvestnú od roku 1945, ktorá mohla byť pre Pavla z Le-
voče bezprostrednejším inšpiračným zdrojom pre jeho sochu sv. Jána Evanjelistu než 
doteraz zvažované drevorezby z oltárov v Blaubeurene (1493 – 1494) a vo Schwabachu 
(1506 – 1508). Porovnaj na www.bildindex.de. Na túto podobnosť upozorňuje iba Zoltán 
Gyalókay. In: GYALÓKAY, Zoltán: Paweł z Lewoczy / Rzeźbiarz ze Spisza, miȩdzy Kra-
kowem a Norymbergą. DodoEditor, Kraków 2011, s. 57.

11 Spišské Vlachy (160 cm), Kežmarok (výška 220 cm), Lomnička (138 cm), Spišská Nová 
Ves (188 cm), Prešov (105,5 cm), Bardejov (55,5 cm) a Lipany (167 cm).

12 Fyziognómia spišskovlašského krucifixu – pri zachovaní podstatných prvkov pavlov-
skej estetiky – evokuje niektoré (malo)poľské korpusy vytvorené na prelome 15. a 16. 
storočia nasledovníkmi Víta Stossa, osobitne tie, ktoré zvýrazňujú fyzické utrpenie 
(Staniątki) alebo vtláčajú Kristovi starecký výraz ovisnutými viečkami a vráskami 
okolo očí (Kielce).
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takmer horizontálne rozopätými ramenami a vertikálne vystretými nohami (celé 
telo je napäté),13 a krucifix vidlicový, s ramenami zvierajúcimi ostrejší uhol a noha-
mi spravidla v kolene pokrčenými (celé telo je uvoľnené, visiace), typický pre vrchol-
nú gotiku, no s početnými príkladmi z neskorogotického obdobia (napr. cintorín-
sky krucifix Nicolausa Gerhaerta van Leyden v Baden-Badene z roku 1467). K tejto 
tradičnej klasifikácii je potrebné priradiť typ segmentový, keďže existuje okruh diel 
s ramenami oblúkovito prehnutými (ramená sú uvoľnené, zvyšok tela napätý)14.

Podľa emocionálnej atmosféry je možné rozdeliť krucifixy na heroické (názov 
tohto typu je volený na základe analógie s klasifikáciou Piet), s mohutnejšou te-
lesnou schránkou a expresívne artikulovanou fyziognómiou s výrazom kŕčovité-
ho napätia, prezrádzajúcou telesný i duševný zápas so smrťou (napr. tzv. Slackerov 
krucifix od Víta Stossa z krakovského mariánskeho kostola, pred rokom 1496) a na 
tiché, s útlejším korpusom a výrazom pokojnej odovzdanosti (napr. Stossov kru-
cifix z norimberského Špitála sv. Ducha, ktorého datovanie osciluje medzi rokmi 
1500 – 1510).

Prakticky všetky pavlovské korpusy vychádzajú z koncepcie vypätého krucifi-
xu. Za klasický vypätý krucifix heroického typu možno považovať jedine grandióz-
neho a pateticky vznešeného Ukrižovaného z Kežmarku15. V neskorších a v die-
lenských korpusoch je T-silueta mierne potlačená v prospech viditeľnejšieho uhlu 
medzi ramenami a samotné telo je útlejšie. Tvar a záhybový systém perizónia (bed-
rového rúška) sú riešené vždy odlišne. Postkežmarské korpusy prepracúvajú Pav-
lov prototyp do fyziologických dôsledkov – telesné napätie je v trupe zdôraznené 
vpadnutým bruchom a vystupujúcim hrudným košom. Je takmer isté, že kežmar-
ské dielo vzniklo v rokoch okolo 1510, v období Pavlovho prudkého umeleckého 
vzostupu charakterizovaného monumentalitou mierky i formy a strhujúcim účin-
kom. Zachovaný materiál z neskorších období Pavlovej tvorby už nevykazuje znaky 
tohto „monumentálneho“ slohu. Kežmarský krucifix treba považovať za Pavlovo 
vlastnoručné dielo, prihliadajúc tiež k prestíži a charakteru objednávky – práca pre 
Kežmarok mala svojou vynikajúcou kvalitou prehovárať nielen o umeleckej nad-
radenosti Levoče, ale nepriamo i o jej ekonomickej a politickej hegemónii na Spiši.

Pavlovské krucifixy – a teda i ten náš lipiansky – majú slohové východisko 
v diele Víta Stossa, jednak v jeho krakovských ako i norimberských prácach. Pre-
dovšetkým v tichých Ukrižovaných našiel Pavol z Levoče veľa podnetov pre rozvoj 

13 Nizozemský kresťanský mystik Tomáš z Kempenu (asi 1380 – 1471) medituje nad 
telom ukrižovaného Krista, ktoré sa mu zdá natiahnuté na kríž ako kožušina na bubon 
(„quasi pellis in modem extensa tympani“).

14 Neskorogotickí Ukrižovaní z Katzwangu alebo Nürnberg-Erlenstegen. Pozri: Kolektív 
autorov: Wokół Wita Stwosza. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie. Mu-
zeum Narodowe, Krakow 2006, obr. 7 na s. 259 a obr. 3 na s. 256. Tento typ získal pre-
vahu v umení 17. a 18. storočia, často doplnený o esovité prehnutie korpusu.

15 Kežmarský krucifix je možno dôležitým míľnikom na Pavlovej ceste tvorivej sebareali-
zácie – ak samotný korpus je odkazom na štýl Víta Stossa a rúško na krucifixy Michela 
Erharta, hlava Krista už má všetky charakteristiky pre Pavla typické.
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svojho vycibreného lyrického štýlu, ktorého výrazný melancholický podtón akoby 
korešpondoval s vädnúcim svetom neskorého stredoveku16. V procese recepcie 
mohol zohrať relevantnú úlohu Stossov mohutný, no krehko pôsobiaci krucifix zo 
Špitála sv. Ducha v Norimbergu – sumárnejšie, priam lakonicky modelovaný hlad-
ký korpus s dostatočne silnými krčnými svalmi, datovaný do 1. desaťročia 16. sto-
ročia (v. 270 cm). Rezbár lipianskeho korpusu každopádne volí manieristicky útle 
formy, chrupavkovito modelovanú spodnú časť hrudného koša a hlavu bezvládne 
opretú o pravé rameno. Dojmom ešte bezprostrednejšej inšpirácie pôsobí Stossov 
krucifix z norimberského Kostola sv. Vavrinca (1516 – 1520, v. 210 cm). Tento kor-
pus je svojou nezvyčajne krehkou telesnou stavbou a veľmi miernym výrazom 
tváre natoľko blízky predovšetkým šarišským odvodeninám, že Glatz (1986) ne-
váha vysloviť hypotézu o Pavlovej účasti na jeho vyhotovení17. Vymenúva síce pre-
svedčivé analógie rukopisnej povahy zbližujúce vavrinecký a prešovský korpus, 
dokladá však nimi iba štýlovú spriaznenosť. Rezbára „zrádza“ predovšetkým oso-
bitný spôsob, akým si osvojil podanie fyziognómie – tá však na nemeckom a slo-
venskom diele nemá jednotnú podobu. Na doplnenie uvádzame, že Majster Pavol 
nikdy (ani pri atletickejších korpusoch) nemodeluje ramennovretenný sval tak vý-
razne ako Stoss. Spomedzi malopoľských pamiatok stossovskej proveniencie sa zdá 
byť pavlovským dielam najbližšie Ukrižovaný z Kostola Sv. Trojice v Iwanowiciach 
(okolo 1495, v. 147 cm).

Vít Stoss však nebol alfou a omegou umeleckého vesmíru Majstra Pavla a jeho 
žiakov. Predovšetkým vo fyziognómii sú mnohé jeho postavy vyslovene nestossov-
ské, v prípade mladých žien poplatné skôr vzorom Nicolausa Gerhaerta van Ley-
den,18 zatiaľ čo u mladých mužov je čitateľný vplyv Tilmana Riemenschneidera. 

Iné východiská prezrádza napokon i lipiansky Ukrižovaný, ktorý je typologic-
ky spriaznený s radom Riemenschneiderových sôch – čítajúcim apoštolom z oltára 
v Creglingene (1505 – 1510), sv. Jánom Krstiteľom z oltára z Gerolzhofenu (okolo 
1515, Bayerisches Nationalmuseum v Mníchove), Kristom z Piety františkánskeho 
kostola vo Würzburgu a i. V súvislosti s Ukrižovaným z Kežmarku je zjavné i bez 
pohľadu do jeho tváre, že sa Pavol nechal inšpirovať (okrem korpusu reliéfu Ukri-
žovania Stossovho krakovského oltára) monumentálnymi krucifixami Michela Er-
harta zo Schwäbisch Hall (1494) a z Landshutu (okolo 1495), na ktorých je peri-
zónium rozviate do strán po diagonálach, kladúc väčší dôraz na členitosť hmoty 
než na mohutnosť siluety. Dynamiku tohto motívu Pavol posilňuje predĺžením 

16 V snahe o výstižnú charakteristiku štýlu Majstra Pavla možno bez rozpakov siahnuť po 
slovnom spojení „melancholický lyrizmus“, ktorým český surrealistický teoretik a ko-
lážista Karel Teige charakterizoval dielo slovenského fotografa Tibora Hontyho, toho 
fotografa, ktorý zhodou okolností (alebo práve preto) stál za vznikom podmanivej fo-
tografickej prílohy Homolkovej knihy Gotická plastika na Slovensku. Pozri: RIDILLA, 
Jozef: Tibor Honty / Neznámy. Surrealistické fotografie. Katalóg výstavy. Šarišská ga-
léria, Prešov 1997, nepag.

17 GLATZ, c. d., s. 27-28.
18 HOMOLKA, Jaromír: Gotická plastika na Slovensku. Tatran, Bratislava 1972, s. 271.
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cípov rúška až k polovici kolien, evokáciou ďalšieho páru rozopätých, k zemi sme-
rujúcich ramien azda metaforizujúc nevyhnutnosť smrti a teda i Kristovu ľudskú 
prirodzenosť. Bedrové rúško sa svojimi pohybovými možnosťami stalo v rukách 
hĺbavých rezbárov neskorého stredoveku nástrojom tlmočenia emocionálnych sta-
vov a snáď už i metaforických obsahov. Erhartovské sú i rysy tváre kežmarského 
Krista, zvlášť pri porovnaní s krucifixom z Landshutu alebo Schwäbisch Gmünd – 
Rechberg (1490 – 1495).19

Tri šarišské korpusy predstavujú nielen v rámci pavlovských krucifixov, ale 
i celej pavlovskej produkcie najmladšiu slohovú vrstvu prejavujúcu sa najmä mi-
moriadne subtílnou, transcendentálne odhmotnenou figúrou. Táto excesívna črta 
je neklamným znakom zosilnenia manieristických tendencií. Tie však boli v Pavlo-
vej tvorbe vždy prítomné, a síce v podobe štylizácie a idealizácie tvárí zušľachťujú-
cich ľudskú formu do podoby napoly pozemskej, napoly nebeskej bytosti. Výsledný 
dojem prejemnenej, trochu afektovanej elegancie prezrádza Majstrovo retrospek-
tívne zamerané umenie, jeho nostalgiu po tzv. krásnom slohu, ktorý doznel zrej-
me len pár rokov pred jeho narodením. Najmä sochy P. Márie z levočskej skupiny 
Narodenia a sv. Juraja z levočského farského kostola zreteľne demonštrujú spô-
sob, akým Pavol tento dojem dosahoval citeľnou geometrickou štylizáciou. V tomto 
v podstate antirealistickom prístupe založenom na kontraste reálneho tvaru a ab-
straktného modelu našiel Pavol výraz pre vyjadrenie božského. Typický pavlovský 
dole zašpičatený ovoid hlavy s priam inžiniersky naprojektovanými črtami tváre 
nachádzame i na dielach z neskorého obdobia, najmä na korpuse z Prešova. Ak 
s ním porovnáme lipianskeho Krista, pri zachovaní loajality k pavlovskému ideá-
lu ľudskej krásy nie je možné prehliadnuť prítomnosť inej autorskej individuality 
a umeleckej zvrchovanosti.

Prešovský a bardejovský Kristus majú bolesťou stiahnuté pery prezrádzajúce 
pretrvávajúci smrteľný zápas. Atmosféru agónie umocňuje zdôraznené vykĺbenie 
ramien a „epický“ charakter perizónia, v prípade Bardejova rozvinutého do bizarne 
fytomorfných, kosatcovitých útvarov (nie je vylúčené, že „kvitnúce“ bedrové rúško 
má hlbší zmysel, súvisiaci so zmŕtvychvstaním a vzkriesením).20 Lipiansky Kristus 
je naproti tomu zachytený v momente odpútania sa od pozemského utrpenia, s čím 
korešponduje i nezvyčajná kompaktnosť perizónia a jeho uzavretý obrys, zjavný 
najmä pri frontálnom pohľade. Predný cíp napriek náznaku rozmachu akoby náhle 

19 Na Erharta v súvislosti s Landshutom poukazuje tiež Homolka. Pozri: HOMOLKA, 
c. d., pozn. 43 na s. 226.

20 Cíp na rúšku Krista z Ukrižovania Lucasa Cranacha staršieho z mníchovskej Alte Pina-
kothek má dokonca podobu morského ulitníka, mäkkýša či hlavonožca, azda nautila 
(lodienka škrupinatá, tak cenená a obľúbená v umeleckom remesle najmä 16. storočia 
ako symbol odolnosti, dokonalosti a krásy). Predný cíp prešovského korpusu sa neza-
choval, reštaurátorka mohla konštatovať iba skutočnosť, že končil v oblasti lýtka pra-
vej nohy. Pozri: SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Korpus z Prešova. ARS 1 / 1982, s. 95. Na zá-
klade analógií je veľmi pravdepodobné, že predný cíp bol modelovaný v odvážnych for-
mách neskorogotického baroka, snáď s motívom tordovania.
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ustrnul pri pravom Kristovom boku, kde bol iracionálnym vírom rozviaty do la-
konického esovitého prehybu. Typ bedrového rúška, na ktorom jeden cíp vybieha 
z bočného uzlu či previazania a vytvára poloblúk pred lonom korpusu, vychádza 
zo Stossovho prototypu, tzv. krucifixu Nikolausa Wickla z roku 1520 z norimber-
ského Kostola sv. Sebalda. V tejto súvislosti je potrebné zvážiť dosah vplyvu o čosi 
triezvejšieho, našim krucifixom bližšieho perizónia Stossovi pripisovaného korpu-
su z Rottweilu, ktorý vznikol už na prelome 15. a 16. storočia, čím by sa hromadné 
datovania pavlovských krucifixov do 20. rokov 16. storočia stali neaktuálnymi. Li-
piansky Kristus má tieto nemecké prototypy spoločné s Ukrižovanými z Prešova, 
Spišských Vlách a Spišskej Novej Vsi. Rezbársky dosť nevďačný motív dramatic-
ky rozviateho bedrového rúška má skutočne mimosochársky pôvod – objavuje sa 
v druhej generácii nizozemskej neskorogotickej maľby, v polovici 40. rokov 15. sto-
ročia u Rogiera van der Weyden.

Jednou z podstatných charakteristík Pavlových postáv a súčasťou jeho koncep-
cie duchovnej bytosti je zvláštne rozostrený pohľad obrátený akoby sám do seba, 
pohľad námesačníka (ako by povedala Ewa Polak-Trajdos). Tieto prízračné posta-
vy sa dívajú bez toho, aby skutočne videli a nadviazať s nimi očný kontakt je prak-
ticky nemožné ani pri pohľade en face. Aj keď je tento sugestívny výrazový prvok 
prácou polychromovača, skutočnosť, že sa neustále opakuje, poukazuje na pod-
net vychádzajúci od majstra dielne, ktorý nebol zodpovedný len za samotnú rezbu, 
ale za kompletný oltárny celok. Ak je v prípade postáv svätcov „námesačnícky“ po-
hľad prejavom čistej štylizácie zameranej na prehĺbenie ich zduchovneného výrazu, 
v súvislosti s Ukrižovanými sa jeho uplatnenie javí takmer pragmaticky racionálne, 
keďže zahmlený pohľad tu divák automaticky vníma ako prirodzený dôsledok uni-
kajúcej životnej sily.

Realizmus je v prípade pavlovských krucifixov pojmom relatívnym. Vyhranené 
subjektívne videnie vylučuje utrpenie ako hlavnú tému Ukrižovania. Idealizačné 
úsilie je v prípade lipianskeho Krista dovedené do krajných výrazových polôh – spô-
sob, akým autor zjemňuje expresivitu sladkobôľnym výrazom, je fascinujúci. Ma-
nieristické rozpracovanie pavlovskej estetiky melancholického lyrizmu tu dosahuje 
jeden zo svojich vrcholov. Práve takýto typ rafinovaného idealizovaného realizmu 
nasýteného bohatstvom zmyslových efektov sa stal základom estetiky iberského 
sakrálneho sochárstva, u ktorého nemožno spochybniť severské vplyvy.21 Podob-
nosť s novovekým umením silne katolíckeho Španielska dovoľuje uvažovať o prí-
buznom charaktere duchovnej atmosféry spoločnosti. Lipiansky Kristus je živým 
dokladom rozjatrenej religiozity na našom území v období tesne pred a najmä po 
Moháčskej bitke.

50. a 60. roky 20. storočia sa z hľadiska klasifikácie lipianskej Kalvárie javia ako 
značne bezradné v atribúcii i datácii. Plastiky Jána a Márie sú v roku 1957 na zá-
klade zmenených atribútov identifikované ako sv. Vavrinec a sv. Anna. Sú rámcovo 

21 Napr. Cristo de las Cinco Llagas z Kostola San Quirce vo Valladolide od Manuela Álva-
reza (1548 – 1563).
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datované koncom 15. storočia a zaradené do bližšie nešpecifikovaného prešovské-
ho okruhu22. Súpis pamiatok na Slovensku o vzájomnom vzťahu troch skulptúr ne-
uvažuje. Krista klasifikuje ako gotického z poslednej tretiny 15. storočia, P. Máriu 
a sv. Jána považuje za pozostatok neskorogotickej Kalvárie zo začiatku 16. storo-
čia.23 Súpisová práca z nasledujúceho roku pripisuje Ukrižovaného dielni Majstra 
Pavla z Levoče, napriek tomu nelogicky preberá datovanie do poslednej tretiny 
15. storočia. Sochy Márie a Jána neeviduje vôbec.24 Radocsayov skromný vklad zo 
60. rokov sa obmedzuje na privčasné datovanie Ukrižovaného do prvých dvoch de-
saťročí 16. storočia.

Vaculík (1975) vidí lipianskeho Krista ako samostatnú skulptúru, kladie ju do 
rokov 1515 – 1520 a pokladá za mladšie dielo Majstra spišskonovoveskej Kalvá-
rie z čias okolo 1510 – 1515.25 K ďalšiemu zhodnoteniu dochádza až v predposled-
nom desaťročí. Fajt a Roller (2003) charakterizujú lipiansky krucifix ako „relatív-
ne nestossovský“, vytvorený „až okolo roku 1525“. Analógiu k fyziognómii vidia 
v Stossovom korpuse z norimberského Špitála sv. Ducha.26 Spoločníková (2012) 
s odstupom času pripúšťa možnosť, že tri dotyčné sochy tvorili kedysi skupinu Kal-
várie. Kristov korpus datuje k roku 1520.27

Početné a významné príbuznosti týkajúce sa nuáns fyziognómie, typológie 
tváre, spôsobu rezby drapérie a jej záhybovania spájajú lipiansku Kalváriu s lipian-
skym hlavným oltárom (1526), bočným oltárom Zvestovania zo Sabinova (1520 – 
1525) a spišskonovoveskou Kalváriou (po 1520), ako i niektorými ďalšími dielami 
(napr. súsoším Pieta Patris z Polomy, okolo 1525). Okruh týchto diel sa v rámci pav-
lovskej produkcie vyznačuje relatívne homogénnym štýlom so špecifickým zafar-
bením, posúvajúc pavlovský módus do manieristicky zjemnených polôh a smerujúc 
k plošnejšiemu plastickému tvaru a lakonickým skratkám. Vedúcou tvorivou osob-
nosťou tejto skupiny je Majster oltára Zvestovania zo Sabinova, predpokladaný 
autor sochy sv. Juraja zo Spišskej Soboty, pracujúci v druhej polovici 10. a v priebe-
hu 20. rokov 16. storočia. Lipianska Kalvária je jeho pozdným dielom vytvoreným 
zrejme až po hlavnom oltári sv. Martina v rozmedzí rokov 1525 – 1530.

22 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko Prešov. Reštaurátorský zámer 
1957, archívne paré R 777.

23 Kolektív autorov: Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor, Bratislava 1968, s. 224.
24 Kolektív autorov: Pamiatky hnuteľné východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch 

II. Prešov 1969, s. 237.
25 VACULÍK, Karol: Gotické umenie Slovenska. SNG Bratislava 1975, s. 79.
26 FAJT, Jiří – ROLLER, Stefan: Majster Pavol z Levoče. In: Buran, Dušan, ed.: Gotika / 

Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG Bratislava 2003, s. 437 a 439.
27 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Corpus Christi / Poklady gotiky v sochárskom umení vý-

chodného Slovenska. Dobrá kniha, Trnava 2012, s. 126.



Ukrižovaný zo skupiny Kalvárie



Ukrižovaný zo skupiny Kalvárie, detail



Sv. Ján Evanjelista zo skupiny Kalvárie



Bolestná Panna Mária zo skupiny Kalvárie



Bočný oltár sv. Anny Samotretej so slávnostnou stranou krídel (mariánsky cyklus), 1526

Oltár sv. Anny SamotretejOltár sv. Anny Samotretej
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B očný neskorogotický oltár zasvätený sv. Anne Samotretej bol vyhotovený 
prakticky súčasne s oltárom hlavným – obe retabulá sú datované na tabu-
ľových maľbách zhodne do roku 1526. Oltár dnes zdobí východnú stenu 

Kaplnky sv. Tomáša z roku 1493, kam bol umiestnený zrejme sekundárne. Fotoma-
teriál z prelomu 19. a 20. storočia dokladá situovanie oltára v lodi kostola, k pravej 
čelnej strane víťazného oblúka.1

Oltár sa nezachoval kompletne, chýba nadstavec vo forme fiálového štítu. Ide 
o typ krídlového oltára s maľovanou predelou, archou so sochou titulárnej sväti-
ce, jedným párom pevných a jedným párom pohyblivých krídel. Krídla sú zdobe-
né dvojicami malieb vo vertikálnom usporiadaní. Zadná strana pevných krídel nie 
je výtvarne pojednaná. Výška oltára je 235 cm, šírka 215 cm, rozmer obrazových 
polí krídel je zhodne 75 x 42 cm. V rokoch 2013 – 2015 prešiel oltár reštaurovaním 
(Mgr. art. Štefan Siváň – socha sv. Anny a oltárna skriňa, Mgr. art. Dana Siváňová – 
predela oltára, akad. maliarka Anna Svetková – oltárne krídla s obrazmi).

Súsošie vysoké 130 cm je vsadené do niky oltárnej skrine na pôdoryse rovno-
ramenného lichobežníka. Často opakovaný polygonálny pôdorys oltárnych ník sa 
v zmenšenej mierke odvoláva na polygonálne závery presbytérií gotických kosto-
lov, čo je v súlade s architektonizujúcou koncepciou neskorogotických oltárov. Plo-
cha niky je zdobená brokátovaním, starou byzantskou technikou, pri ktorej je orna-
ment (väčšinou odvodený od dezénov súdobých brokátov) rytý do kriedovej vrstvy 
pokrytej zlatou fóliou. Výsledné dielo tak získava vzhľad tepaného, gravírované-
ho alebo puncovaného kovového plechu. Lipiansky oltár sv. Anny má eternelový 
vzor s brokátovými motívmi v kosoštvorcových rezervách. Kosoštvorcová osnova 
je riešená v podobe iluzívneho pletenca, ktorý má priame analógie v súdobom spiš-
sko-šarišskom sakrálnom nábytkárstve, v intarziách kostolných lavíc. Brokátova-
nie je po stranách lemované striebornou bordúrou s rytým, už čisto renesančným 
dekorom v podobe reťazca štylizovaných váz a fytomorfných motívov2.

Naproti tomu čisto gotický je ešte zlátený trojzáklenkový ažúrový baldachýn 
v podobe štylizovaných akantových (resp. bodliakových) rozvilín a presekávaných 
prútov. Zlátené brokátovanie interiéru archy i ažúrový baldachýn vrhajúci tieň ne-
majú na neskorogotických oltároch len estetickú funkciu, ale tiež symbolický vý-
znam pri vytváraní ilúzie sveta, do ktorého veriaci síce dovidí, no ktorý mu zatiaľ 
nie je súdené zdieľať. Postavy svätcov umiestnené v takto koncipovaných nikách 
oltárnych retabúl sa vynárajú z nádhery nebeského sveta a ostávajú stáť kdesi na 
polceste k svetu pozemskému. Obdobný význam má i ažúrový baldachýn v hor-
nej časti tabuľových malieb na vnútornej, slávnostnej strane krídel, či už ide o ma-

1 NOVOTNÁ, Mária: Anna Svetková / Z reštaurátorskej tvorby. Katalóg výstavy. SNM – 
Spišské múzeum v Levoči. Levoča 2011, obr. na s. 16.

2 Typovo takmer identický ornament nachádzame v maľovanej podobe a v omnoho väč-
šom meradle na zástene archy oltára sv. Šimona a sv. Júdu v Strážkach, datovanom 
1513. Ide o najstarší doklad použitia čisto renesančnej ornamentiky v spišsko-šariš-
skej oltárnej architektúre (Glatz ho síce registruje, ale nezhodnocuje).
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sívnejšiu paneláciu s arkatúrou (tabule bývalého hlavného oltára v Prešove) alebo 
jemné rastlinné rozviliny (hlavný oltár lipianskeho kostola).

V súlade s reprezentatívnou funkciou slávnostnej strany krídel má i lipiansky 
oltár sv. Anny – tak ako väčšina súdobých slovenských oltárov – na svojich maľ-
bách neutrálne pozadie tvorené zláteným brokátovaním. Mariánsky cyklus tu pre-
zentovaný pozostáva zo štyroch scén (zľava doprava a zhora nadol): Zvestovanie, 
Narodenie, Klaňanie sa kráľov a Smrť Panny Márie. Je zaujímavé, že i na hlavnom 
oltári sa cyklus zo života Matky Božej končí zobrazením jej smrti, najčastejšie sa 
totiž stretávame s kombináciou scén Zvestovanie x Navštívenie x Narodenie x Kla-
ňanie sa kráľov. Je dosť pravdepodobné, že v oboch prípadoch došlo k uprednost-
neniu scény smrti až ex post, v súvislosti s úmrtím predpokladaného objednáva-
teľa Mikuláša Tarczaya na bojovom poli pri Moháči. Na obraze Zvestovania je na 
čítacom pulte vročenie 1526. Treba pripomenúť, že tento údaj sa vždy vzťahuje iba 
na maľby, nie na oltár ako celok, preto je sochy potrebné posudzovať samostatne.

Po zatvorení pohyblivých krídel sa pred nami objavia dva rady ženských svätíc, 
každá v samostatnom obrazovom poli. Napriek tomu tieto postavy nepôsobia izo-
lovane, pretože obrazové polia sú opticky zjednotené motívom kamenného parape-
tu so sedadlom, pred ktorým svätice defilujú a ktorý plynule prebieha z jedného ob-
razu na druhý. Sprievod svätíc smeruje do stredu zľava i sprava. Každá z postáv je 
zobrazená s príslušným atribútom (atribútmi), na základe ktorého je ľahko identi-
fikovateľná (zľava doprava a zhora nadol): sv. Barbora s mečom, vežou a kalichom, 
sv. Apolónia so zubom a kliešťami, sv. Otília s očami položenými na knihe a v opát-
skom rúchu, sv. Katarína s kolesom a mečom, sv. Dorota s kvetinovým košíkom, sv. 
Agnesa s baránkom a knihou, sv. Uršuľa so šípom a sv. Margita s krížom, knihou 
a drakom. Súpisové diela (1968, 1969) mylne identifikujú sv. Otíliu ako sv. Luciu.3 
Tento údaj preberá ešte Cidlinská v roku 1989.4 Postavy sv. Kataríny, Barbory, Mar-
gity a Doroty – štvorice najuctievanejších svätíc neskorého stredoveku, Quattuor 
Virgines Capitales – boli namaľované zrejme symbolicky na pevné oltárne krídla. 
Keďže v ikonografickom programe oltára bol položený dôraz na „ženský“ prvok, je 
namieste vysloviť domnienku, či oltár nestál pôvodne pri ľavej čelnej strane víťaz-
ného oblúka, tak ako to vidíme v prípade oltára sv. Anny a oltára sv. Príbuzenstva 
v intaktne zachovaných gotických interiéroch kostolov v Spišskej Sobote a Smreča-
noch – severná, ľavá polovica chrámového priestoru bola totiž tradične vyhradená 
ženám.

Archa je od oltárnej menzy oddelená predelou s konvexno-konkávnymi konzo-
lovými nárožiami. Jej čelná stena je zdobená maľbou s motívom Bolestného Krista 
v tumbe (Misericordia Domini, taktiež Imago Pietatis) s asistujúcou Bolestnou P. Má-
riou a sv. Jánom Evanjelistom. Prísna symetria kompozície je ešte zvýraznená py-

3 Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor, Bratislava 1968, s. 224. Pamiatky hnuteľné vý-
chodoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II. Prešov 1969, s. 237.

4 CIDLINSKÁ, Libuše: Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Tatran, Bratislava 1989, 
s. 53.
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ramidálne rozvrhnutou vegetáciou po oboch stranách výjavu. Misericordia Domini 
patrí spolu so 14 svätými pomocníkmi a veraikonom neseným anjelmi k najfrek-
ventovanejším výzdobným motívom na predelách slovenských neskorogotických 
oltárov. Z kvalitnejších analógií blízkych časovo i geograficky uveďme maľovanú 
predelu oltára Navštívenia v košickom Dóme (1516) alebo reliéfnu verziu na oltári 
sv. Anny z Ľubice z rokov 1510 – 1520 (dnes v Maďarskej národnej galérii v Buda-
pešti). Motív Krista Trpiteľa v tumbe, často s prekríženým predlaktím, sa objavuje 
už v byzantskom umení, do zaalpskej Európy preniká sprostredkovane cez talian-
sku maľbu 14. storočia (Niccolo di Tommaso a i.). Na našom území sa početné prí-
klady objavujú najprv v nástennej maľbe, napr. v Žehre (okolo 1370) alebo Chyž-
nom (1370 – 1390). Koniec-koncov, v lipianskom kostole nejde o žiadnu novinku 
– motív Krista v tumbe (obohatený o ikonografiu Arma Christi – nástroje jeho umu-
čenia) vytesal do pieskovca ako nízky reliéf kamenársky majster Vincent z Dubrov-
níka v roku 1513 na ozdobnú konzolu tabernákula pri vchode do sakristie.

Maľby oltára sv. Anny vznikli v dielni autora, ktorého Glatz (1987) nazýva Maj-
strom oltárov zo Strážok.5 K roku 1975 spomína Glatz naše maľby iba v súvislosti 
so spišskou rustikalizujúcou maliarskou produkciou, bez zaradenia do dielenských 
súvislostí6. Okrem Glatza sa im venoval len Radocsay (1955), ktorý ich hodnotí ako 
prácu treťoradého umelca, správne ich dáva do súvislosti s oltármi zo Strážok, avšak 

5 GLATZ, Anton C.: Pokus o vymedzenie maliarskych okruhov na Spiši v prvej polovici 
16. storočia. ARS 2 / 1987, s. 80.

6 GLATZ, Anton C.: Doplnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 1440 – 1540 I. In: 
Zborník Slovenskej národnej galérie. Galéria 3. Staré umenie. SNG Bratislava 1975, 
s. 55.

Bolestný Kristus v tumbe (Misericordia Domini), maľba na predele oltára sv. Anny Samotretej
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mylne s liptovskými tabuľami z Dovalova a Sliačov.7 Majster oltárov zo Strážok vy-
chádza z diela Monogramistu HT (Hans T.), ktorý spoločne s Majstrom Pavlom z Le-
voče vytvoril viacero oltárnych celkov. Tvorba tohto maliara patrí k rustikalizujú-
cej vetve spišskej neskorogotickej maľby, v ktorej sa retardačný proces odohrával 
v priebehu druhého a tretieho desaťročia 16. storočia v súvislosti s nadprodukciou 
– značný dopyt po oltároch spišských majstrov bol i v susednom Šariši a v Liptove.

Ivan Chalupecký archívnym výskumom preukázal v Kežmarku v období okolo 
roku 1520 prítomnosť najmenej troch maliarov8 – jedným z nich mohol byť i ano-
nymný Majster oltárov zo Strážok. Keďže sochy hlavného oltára sv. Anny Samotre-
tej v Strážkach i bočného oltára sv. Šimona a Júdu v Strážkach sú s najväčšou prav-
depodobnosťou kežmarskej proveniencie, zdá sa nám rovnako pravdepodobné, že 
sídlom dielne maliara týchto oltárov bol takisto Kežmarok. Na kežmarský pôvod li-
pianskeho oltára okrem toho nepriamo poukazuje fakt, že Tomáš Tarczay, ktorý dal 
k lipianskemu kostolu pristaviť južnú kaplnku, testamentárne odkázal určitú čiast-
ku Kostolu sv. Kríža v Kežmarku na zádušné omše,9 takisto skutočnosť, že zemepá-
ni zo Strážok susediacich s Kežmarkom boli s Tarczayovcami rodinne spriaznení.10

Tzv. Majster oltárov zo Strážok je v skutočnosti autorom malieb len na dvoch ta-
mojších oltároch – bočného oltára sv. Šimona a Júdu z roku 1513 a hlavného oltára 
sv. Anny Samotretej z obdobia okolo 1520. Jeho dielom sú zaiste i dve obojstranne 
maľované tabule so sv. Cyriakom a mučením sv. Ondreja zo Zlatého zo Šarišské-
ho múzea v Bardejove z obdobia okolo 1520, ranou prácou sú potom maľby oltára 
Piety v Bardejove (okolo 1510). Zdá sa, že majster mal najmenej dvoch dielenských 
pomocníkov. Jedným z nich je autor mariánskeho oltára zo Strážok z roku 1524, 
z rúk ktorého vyšiel i lipiansky oltár sv. Anny Samotretej z roku 1526. Tomuto po-
mocníkovi sa dá bezpečne pripísať i bývalý oltár sv. Mikuláša a sv. Sabína neznámej 
proveniencie, ktorého maľby datované rokom 1527 sa nachádzajú v zbierkach Slo-
venskej národnej galérie v Bratislave. Ak hlavný majster bol ešte relatívne nároč-
ný vo svojich ambíciách (široké priehľady do krajiny, zložitejšie figurálne kompozí-
cie), jeho „lipiansky“ pomocník minimalizuje figurálnu zložku a krajinársky motív 
chápe len ako nevyhnutný prostriedok naznačenia priestorového rámca. V zhode 
so svojím skromným nadaním kladie dôraz na graficky cítený maliarsky prejav, 
v ktorom priam do karikatúrnej polohy rozvádza prvky prevzaté od svojho majstra 
(lokňovitú úpravu vlasov či zvýrazňovanie niektorých mimických svalov).

Najvýznamnejším dielom lipianskeho maliara je na štvorcový formát konci-
povaný obraz Svätej Trojice (Tróniaci Boh Otec s Kristom na kríži medzi anjelmi) 
z nadstavca bočného, mariánskeho oltára  v Strážkach (1524).  Možno predpokla-

7 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország táblaképei. Akadémiai Kiadó, Budapest 
1955, s. 176.

8 Cit. podľa: BURAN, Dušan, ed.: Gotika / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG 
Bratislava 2003, s. 413.

9 RUSINA, Ivan, ed.: Renesancia / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG Bratisla-
va 2009, s. 655.

10 GLATZ, Pokus o vymedzenie..., pozn. 107 na s. 95.
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dať, že o dva roky mladší  lipiansky oltár mal nadstavec riešený podobne ako oltár 
v Strážkach – tabuľová maľba flankovaná ažúrovým dekorom v podobe delfínov 
s rozoklaným chvostom a rozvilinami s rotujúcimi kvetinovými rozetami. 

Glatz pripisuje obrazy svätíc na zadnej strane krídel inému pomocníkovi.11 Tento 
predpoklad je neodôvodnený, obrazy na prednej i zadnej strane krídel sa líšia len 
v detailoch, ktoré s maliarskym rukopisom ako takým nemajú nič spoločné (výraz-
nejšie uplatnenie plisovania na rúchach, väčšia variabilita úpravy vlasov, v prípade 
sv. Agnesy užitie farebnej modelácie komplementárnymi farbami alebo hmotne cí-
tené, tanierovité glorioly, ktoré však majú predobraz na starších obrazoch dielne). 
Glatz sa zrejme opieral o zaužívanú prax, podľa ktorej obrazy zadných strán pohyb-
livých krídel a obrazy pevných krídel (chápané v porovnaní so slávnostnou stranou 

ako kvalitatívne menejcenné) vytváral obyčajne menej zbehlý pomocník, prípad-
ne autora našich obrazov mylne stotožnil s iným dielenským pomocníkom Majstra 
oltárov zo Strážok, s maliarom, ktorý vytvoril výzdobu tabúľ oltára Všechsvätých 
z liptovskej Ludrovej (okolo 1527). Ludrovský maliar, i keď blízky vizuálnym účin-
kom svojich diel, však po kvalitatívnej stránke stojí ešte o čosi nižšie.

Majster oltárov zo Strážok a jeho pomocníci sa pri svojej práci nepochybne opie-
rali o všeobecne dostupné nemecké grafiky, v ktorých nachádzali bohatý zdroj iko-
nografických vzorcov a kompozičných riešení. U týchto „malých majstrov“ sa tra-

11 GLATZ, c. d., s. 80.

Klaňanie sa kráľov, tapiséria, stredné Porýnie, okolo 1480,  
Deutsches Historisches Museum Berlin
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dične predpokladá zjednodušovanie a prispôsobovanie aktuálnych grafických 
predlôh (Dürer, Schäufelein a i.). V rozpore s týmto názorom sa domnievame, že 
títo maliari aktuálne predlohy síce poznali a skúmali (a čiastočne určite aj využíva-
li), no vo svojej praxi sa uspokojovali s umelecky menej náročnými grafikami starý-
mi i niekoľko desiatok rokov. Je totiž neprehliadnuteľné, do akej miery sa nenároč-
né dielka našich „drobných majstrov“ podobajú niektorým najmä juhonemeckým 
grafikám zo 60. – 80. rokov 15. storočia (porovnaj tabule s výjavom Klaňania sa 
kráľov z Lipian, Lendaku alebo Klčova s tu reprodukovanou tapisérou, nepochybne 
tkanou podľa dobového grafického vzoru).12 

Keďže symbolická funkcia sochárskych či maliarskych diel mala v stredoveku 
omnoho väčšiu váhu než funkcia estetická, tak i diela nízkej, remeselnej úrovne 
boli akceptované ako plnohodnotné výtvory. Dokázali totiž zabezpečiť to, čo sa od 
nich očakávalo – funkčnosť v rámci liturgie. Avšak i po tom, čo bola v novoveku 
plne rozpoznaná a etablovaná estetická funkcia, zdá sa nám nesprávne umenšo-
vať hodnotu umelecky nenáročných, poloprofesionálnych diel, jednak kvôli úlohe, 
ktorú ich autori zohrávali v procese šírenia slohového názoru, jednak kvôli význa-
mu, ktorý tieto diela majú ako dokument rozsahu pôsobenia vplyvu väčších indi-
vidualít a v neposlednom rade i kvôli špecifickému pôvabu, akým disponujú predo-
všetkým v detailoch.

Lipiansky oltár sv. Anny Samotretej sa vyznačuje kvalitatívnym nepomerom 
v neprospech maľby, čo je pre neskorogotickú oltárnu produkciu na Slovensku 
symptomatické. Aj keď je lipianske súsošie sv. Anny dielom menej náročného, tradi-
cionálneho umelca, rozhodne tu nemožno hovoriť o rustikalizácii či dokonca zápase 
so základmi remesla. Dielo reštaurovala Mária Spoločníková v rokoch 1970 – 1971.

O svätej Anne ako matke P. Márie sa zmieňujú iba apokryfné evanjeliá, kano-
nické evanjeliá biblické ju vôbec nespomínajú. I napriek tomu sa kult sv. Anny v ne-
skorom stredoveku neobyčajne rozšíril (zvlášť po roku 1481, kedy Sixtus IV. zaradil 
sväticu do rímskeho kalendára) a v neskorej gotike sa po Madone s dieťaťom stala 
možno najzobrazovanejšou sväticou vôbec. V 1. tretine 16. storočia v strednej Eu-
rópe vari nebolo väčšieho kostola, v ktorom by nestál oltár dedikovaný sv. Anne či 
sv. Príbuzenstvu.

Lipianska sv. Anna je poňatá ako tzv. sv. Anna Samotretia (Metercia, z tal. 
Sant́ Anna Metterza), čo je podobne ako napr. Mária Ochrankyňa, chrániaca dav 
ľudí svojím plášťom (nem. Schutzmantelmadonna) mystickým ikonografickým kon-
štruktom vychádzajúcim z tradície devocionálnych zobrazení upriamujúcich po-
zornosť veriaceho na určitý úzko postulovaný, námetovo i ideovo zhustený nábo-
ženský koncept. Tak sa na Meterciu, teda sv. Annu s P. Máriou a Ježiškom mohli 
obracať predovšetkým ženy a matky ako na ochrankyňu rodiny. Prítomnosť troch 
generácií v jedinom zobrazení (odtiaľ názov Anna Samotretia) malo potom vo vý-
tvarnom umení dvojakú podobu. V realistickejšej verzii obe Matky generačne zre-

12 Tapiséria zo zbierok Deutsches Historisches Museum v Berlíne pochádza zo stredného 
Porýnia z obdobia okolo roku 1480.
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teľne odlíšiteľné sedia a venujú sa Ježiškovi na svojich kolenách (napr. oltár sv. 
Anny v levočskom farskom kostole či takisto oltár sv. Anny pôvodne vo farskom 
kostole v Sabinove, dnes v Maďarskej národnej galérii v Budapešti). Druhá, silne 
medievalizujúca verzia je kompozične štrukturovanejšia, najčastejšie prezentuje 
sediacu alebo stojacu sv. Annu, ktorá v jednej ruke drží Ježiška a v druhej vlast-
nú dcéru P. Máriu v zmenšenej mierke, prípadne i s detskými proporciami. Taká je 
i Metercia z lipianskeho oltára.

Sv. Anna je tu zobrazená ako žena v strednom veku, ktorej sociálny status je 
jasne indikovaný príslušnou pokrývkou hlavy – plášťovým čepcom s podkrční-
kom, ktorý nosili iba matróny (matky a vydaté ženy). V pravej ruke drží Ježiška, 
ktorý sa napriek žehnajúcemu gestu neobracia k divákovi, keďže jeho detskú po-
zornosť práve upútalo čosi iné. Motív prekrížených chodidiel sa tradične inter-
pretuje ako predobraz Ježišovho umučenia. Jeho kučierky sú štylizované do ko-
láčovitých útvarov. Nejde pritom o aktuálny štylistický výraz, príbuznú traktáciu 
Ježiškových vláskov nachádzame i na omnoho starších domácich rezbách, napr. na 
šarišskej Madone z Richvaldu z konca 14. storočia (Šarišské múzeum v Bardejove). 
V ľavej ruke drží Anna korunovanú P. Máriu, ktorá svoju pozornosť celkom upria-
muje na svojho syna, gestom i pohľadom. Z jej ramien sa zachovala len časť – ruky 
a predlaktia boli doplnené na základe indícií, ktoré poskytovalo torzo. Pri tomto 
type zobrazenia existuje veľká variabilnosť kompozičných riešení, drobná posta-
va P. Márie najčastejšie drží roztvorenú knihu alebo sa modlí so zopätými rukami.

Súsošie sa vyznačuje uzavretým obrysom a zovretou formou podčiarkujúcou 
sunáležitosť všetkých troch postáv. Napriek relatívne nízkemu reliéfu je sochárska 
hmota hlboko prerezávaná, miestami poskytujúc priestor na uplatnenie bohatších 
plastických efektov. Pre úklad drapérie v neskorogotickom lámanom slohu bola vo-
lená konvenčná schéma preloženia jednej strany vonkajšieho plášťa pred postavu. 
Tento „fasádový“ rozvrh je potom v hornej časti záhybovaný vyhrnutím látky do 
miskovitého záhybu a vo zvyšných partiách ornamentalizovaný ďalšími menšími 
prekladmi, „ušami“ (u nás tradične a mylne považovanými za prejav pavlovského 
štýlu, v skutočnosti ide o bežný repertoár neskorogotického rezbárstva). Náš so-
chár má zmysel pre sugestívnu improvizáciu – motív štvorcovej plochy vo vnútri 
miskovitého záhybu konfrontuje s trojuholníkovým lomením látky v jazýčkovom 
protizáhybe. Že v prípade súsošia Metercie ide o slohový derivát pavlovskej školy, 
naznačuje okrem iného šikmé nasadenie očí sv. Anny.

S lipianskym súsoším súvisí niekoľko diel, ktoré je možné vysvetliť spoločným 
dielenským, ba dokonca i autorským východiskom. Prácou toho istého rezbára je 
nepochybne Madona zo Šarišskej galérie v Prešove, kde je vedená ako dielo lipian-
skej proveniencie s datovaním 1520 – 1530.13 Rukodielne príbuznosti sú evidentné 
zvlášť pri porovnaní tváre drobnej P. Márie z lipianskeho súsošia s tvárou Mado-

13 HREBÍČKOVÁ, Marta: Šarišská galéria v Prešove / Zbierka drevenej plastiky 15. – 19. 
storočia. Košice 2007, s. 4.
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ny z prešovskej galérie, čo si všíma tiež Spoločníková (2001).14 Neprehliadnuteľnou 
spoločnou črtou vo fyziognómii všetkých predmetných figúr je väčšia vzdialenosť 
medzi špičkou nosa a vrchnou perou. Obe diela vznikli takmer súčasne, Madona sa 
však zdá byť v porovnaní s individuálnejšie prevedenou sv. Annou viac závislá na 
pavlovských vzoroch, a preto je datovateľná o čosi skôr, do obdobia 1520 – 1525.

Produktom rovnakej dielne je Madona z Danišoviec zo zbierok Spišského múzea 
v Levoči, vedená ako dielo z rokov 1490 – 1500. Múzeum sa stotožňuje s týmto ná-
zorom, spolu s Radocsayom (1967),15 v skutočnosti ide o omnoho mladšie rezbár-
ske dielo. Rúcho danišovskej Madony je prakticky zrkadlovo prevrátenou verziou 
kompozičnej schémy drapérie lipianskej sv. Anny so zachovaním mnohých detailov 
vrátane dlhej línie záhybu prebiehajúceho paralelne so spodným, segmentovo vysa-
deným okrajom plášťa. Na príslušnosť danišovskej Madony k rovnakému dielenské-
mu okruhu poukazuje tiež Glatz (1992).16 Nedielnou súčasťou naznačenej skupiny je 
i reliéf Korunovania P. Márie z oltára Všechsvätých z Ludrovej (Liptovské múzeum 
v Ružomberku) z 3. desaťročia 16. storočia. Na úzke väzby poukazuje charakteris-
tická fyziognómia P. Márie, takisto i široké očné otvory Krista a Boha Otca, rezané 
do dráždivo pravidelného šošovkovitého tvaru s priam magnetizujúcim účinkom. 
Vzhľadom na príslušnosť väčšiny vyššie spomenutých rezieb k oltárnym celkom vy-
baveným maľbami kežmarskej proveniencie predpokladáme (i vzhľadom na niekto-
ré štylistické a ikonografické afinity) Kežmarok ako sídlo našej rezbárskej dielne.

Radocsay (1967) vníma lipianske súsošie sv. Anny Samotretej ako dielo z rokov 
1500 – 1520, i keď registruje datovanie malieb k roku 1526.17 S týmto pomerne 
širokým vročením sa stotožňuje Spoločníková (1969)18 a preberá ho i Cidlinská 
(1989)19. Nazdávame sa, že súsošie svojou povahou zodpovedá slohovej situácii po-
lovice 20. rokov 16. storočia a že je možné ho zhodne s maľbami oltára datovať do 
roku 1526. Je produktom kežmarskej dielne, ktorej majster čiastočne reagoval na 
podnety diela Majstra Pavla z Levoče a svojou produkciou uspokojoval tiež objed-
návky zo Šariša a Liptova.

 

14 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Neznáme gotické madony na Slovensku. Košice 2001, s. 86.
15 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország faszobrai. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1967, s. 72.
16 GLATZ, Anton C. in: Kolektív autorov: Oltáre v zbierkach múzeí a galérií na Slovensku 

a v Čechách. SNG Bratislava 1992, s. 39.
17 RADOCSAY, c. d., s. 168.
18 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Ponuka na reštaurovanie. KPÚ Prešov 1969, archívne paré R 

777.
19 CIDLINSKÁ, c. d., s. 53.
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M otív Piety v umení patrí do skupiny devocionálnych zobrazení určených 
na prehĺbenie zbožnosti, ktoré vznikali a rozšírili sa v priebehu 14. sto-
ročia v súvislosti s vlnou mystiky výrazne zasahujúcou do nábožen-

ského života kresťanskej Európy neskorého stredoveku (a teda i umenia vrcholnej 
a neskorej gotiky). Mystici a vizionári (Majster Eckhart z Durínska, Brigita Švédska 
a ďalší) hľadali možnosti dosiahnutia bezprostredného stretnutia s Bohom pro-
stredníctvom meditácie a extázy. Záujem o tento typ zbožnosti podnietil produk-
ciu špecifických náboženských obrazov, ku ktorým okrem Piety patria Muž bolesti 
(lat. Vir dolorum, nem. Schmerzensmann), Kristus v zamyslení (lat. Meditatio Chris-
ti, nem. Christus im Elend), Boh Otec s mŕtvym synom (lat. Pieta Patris, nem. Gna-
denstuhl) alebo šatka sv. Veroniky. Tieto novozákonné a prevažne pašiové námety 
vznikli osamostatnením ústredného ideového prvku od väčšieho naratívneho kon-
textu. Jeho izolácia od príslušnej biblickej epizódy nabádala kresťana k väčšej zain-
teresovanosti a hlbšej účasti pri praktizovaní viery.

Pieta ako zobrazenie sediacej Matky Božej s mŕtvym Kristom na kolenách v mo-
mente tichej a bolestnej rozlúčky medzi Snímaním z kríža a Kladením do hrobu má 
pôvod vo viacfigurálnom výjave Oplakávania, pritom však nemá žiadny priamy 
predobraz ani v novozákonných, ani apokryfných textoch. Zrodila sa v strednom 
Nemecku (pravdepodobne vo Fransku alebo Durínsku) na prelome 13. a 14. storo-
čia z tradície večerných duchovných rozjímaní (z lat. ad vesperum – pred zotmením, 
odtiaľ nem. termín Vesperbild pre Pietu).

Z kompozičného hľadiska sa Pieta javí ako obdoba románskej a ranogotickej 
tróniacej Madony s dieťaťom sediacim na jej kolenách. Typ Piety so zdrobneným 
Kristovým telom prezentujúci Krista ako dieťa (u nás známy z Kostola sv. Mikuláša 
v Lendaku) už priamo upomína na paralelu k Ježiškovi na Máriinom lone. Táto tzv. 
Pieta corpusculum môže v stredovekom ponímaní narážať na Kristovo oslobodenie 
sa od svojej (nedokonalej a prechodnej) ľudskej prirodzenosti, resp. ako víťazstvo 
jeho (nadradenej) prirodzenosti božskej.

Pieta nie je len čisto kresťanským, ale i všeobecno-ľudským, mravným symbo-
lom úcty a súcitu. Kresťanská ikonografia pozná i ďalšie spodobenia, ktoré s Pie-
tou a jej humanistickým vyžarovaním úzko súvisia, napr. Milosrdný Samaritán či 
sv. Irena ošetrujúca sv. Sebastiána.

Pieta zachovaná v Kostole sv. Martina v Lipanoch patrí k najhodnotnejším slo-
venským sochárskym pamiatkam 14. storočia. O jej význame hovorí nielen kvalita 
umeleckého vyjadrenia a relatívna zriedkavosť tejto ikonografie na našom území, 
ale i monumentálna mierka a v neposlednom rade i vysoký stupeň zachovania pô-
vodnej polychrómie. Dielo reštaurovala v rokoch 1968 – 1969 Mária Spoločníková.

Obe figúry v mierne nadživotnej veľkosti (145 x 143 x 42 cm) sú vyrezané samo-
statne v lipovom dreve, ktoré je zo zadnej strany vydlabané do značnej hĺbky, až ne-
bezpečne sa približujúc k vonkajšej ploche sochy. Šesťboký piedestál, na ktorom sú-
sošie spočíva, nie je pôvodný, napodobuje však tvar niekdajšieho gotického soklu.1 

1 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Pieta z Lipian. In: ARS 1-2 / 1971, s. 205.
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Ani súčasné umiestnenie diela v ol-
tárnej arche2 nezodpovedá spôso-
bu prezentácie v období jeho vzni-
ku. Retabulum, v skrini ktorého sa 
dnes Pieta nachádza od obdobia väč-
ších úprav interiéru kostola na konci 
19. storočia, je čiastočne neskorogo-
tické (zadná a dve bočné, kosmo na-
sadené steny), zvyšok je neogotický3. 
V 14. storočí Piety neboli súčasťou ol-
tárov, ale v súlade s koncepciou ich 
vzniku (vytrhnutie z kontextu väč-
šieho výjavu) prezentované ako sa-
mostatné súsošia umiestňované pri 
stenách chrámov, príp. ich pilieroch. 
Je pravdepodobné, že naše dielo bolo 

aplikované na stenu vysadením na konzolu, približne tak, ako to vidíme na súsoší 
Pieta Patris takisto zo 14. storočia v Kostole sv. Valentína v Kiedrichu (hesenské 
Porýnie), kde sa zachovala pôvodná drevená konzola s konkávnym preliačením na 
frontálnej strane – takto riešenú gotickú konzolu nachádzame i u nás, pod súsoším 
sv. Juraja v levočskom farskom kostole (asi 1515).

Mária z lipianskej Piety je divákovi prezentovaná v prísne frontálnej pozícii a ku 
Kristovi je natočená iba záklonom hlavy. Spodné rúcho je v partii trupu prilieha-
vé, čím zvýrazňuje vertikalitu vzpriamene sediacej postavy. Vrchný plášť zopnu-
tý na prsiach a splývajúci z temena hlavy je po stranách tváre prehnutý na rubo-
vú stranu, vytvárajúc tak v podobe modrej farby podšívky pôsobivý prechod medzi 
zlatohnedou farbou vlasov a zlatým leskom plášťa. Priam geometricky koncipova-
ný ovál tváre s vysokým vypuklým čelom rámujú husto skaderené pramene vlasov, 
ktoré svojou pravidelnou štruktúrou zintenzívňujú účinok abstraktne cítených fo-
riem. Samotná tvár zaujme emocionálnou zdržanlivosťou a predstavuje slohový 
prechod od akcentácie expresivity raného 14. storočia k zmyslovej kráse a vybera-
nej elegancii obdobia tzv. krásneho slohu (na Slovensku trvajúcom približne v roz-
medzí 1400 – 1440), slohový prechod, ktorý sa odohrával v 3. štvrtine 14. storočia. 

2 Kanonické vizitácie z rokov 1733, 1775 a 1813 konštatujú prítomnosť viacerých ol-
tárov, evanjelická vizitácia z roku 1666 sa zmieňuje o „štyroch nádherných oltároch“ 
(Boleš, Daniel: Mesto Lipany 1312 – 2000. Prešov 2000, s. 70). Táto okolnosť spolu 
s faktom, že v Šarišskej galérii v Prešove je neskorogotická socha Madony (inv. č. P 85) 
vedená ako dielo lipianskej proveniencie, nám umožňuje reálne predpokladať exis-
tenciu viac než dvoch stredovekých oltárov v kostole. Oltárna skriňa, v ktorej je dnes 
umiestnené súsošie Piety, je zrejme pozostatkom niektorého z nich.

3 NOVOTNÁ, Mária: Návrh na reštaurovanie pamiatky. SÚPS Prešov, rok 2000, archívne 
paré R 611. Architektúra oltára je neogotická z obdobia okolo roku 1889, gotická skriňa 
(vložená do neogotickej architektúry) pochádza z poslednej tretiny 15. storočia.

Pieta z Lipian, detail
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Ak Mária na mnohých približne súdo-
bých Pietach (dolnosliezsky Lubiaž, 
bavorský Salmdorf, hesenský Fritzlar, 
z domácich príkladov Pieta z uršulín-
skeho kláštora v Bratislave) má výraz 
zdrvený bolesťou, lipianska Matka 
Božia má hladkú tvár s výrazom zmie-
ru a pokojného, meditatívneho smút-
ku so snahou po idealizácii, čo ústi do 
atmosféry obradnej slávnostnosti. Bo-
lesť a žiaľ tú nie sú vyjadrené mimikou 
a plastickou modeláciou fyziognómie, 
ale detailmi (slzy a začervenalé oči) pre-
vedenými v polychrómii. V tomto ohľa-
de (efekt stekajúcich sĺz evokovaných 
maľbou) je nášmu dielu príbuzná Pieta 
z kolínskej Baziliky sv. Ondreja (vágne 
datovaná do 2. polovice 14. storočia).

Máriino rúcho je riešené v intenci-
ách vrcholnogotického mäkkého slohu. 
Drapéria pokojne splýva v pomerne 
plošných záhyboch. Výraznejší akcent 
slučkovitého riasenia je rozvážne prenechaný opticky exponovanému perizóniu 
(Kristovmu bedrovému rúšku) – práve v tejto partii sa prejavujú lineárno-dekora-
tívne tendencie súdobého sochárstva. K relevantnejším slohovým znakom patrí ab-
straktné záhybovanie plášťa v oblasti ľavého Máriinho pleca a predovšetkým kom-
paktná, blokovitá, archaizujúca stavba spodnej časti sediacej Márie.

Obrovský volúmen Kristovho tela pridržiava Matka Božia s priam nadprirodze-
nou ľahkosťou, nejaviac v tvári a držaní tela najmenšie známky námahy. Práve toto 
proporčné zväčšenie Krista v porovnaní s telesnou schránkou jeho Matky je jednou 
z podstatných charakteristík lipianskej Piety. Rozložitá architektúra korpusu pô-
sobí ešte monumentálnejším dojmom z podhľadu, pre ktorý – ako sa domnievame 
– bolo toto dielo koncipované. Medzi súdobými stredoeurópskymi Pietami ťažko 
nájsť náprotivok k takto zmonumentalizovanej verzii. Jednotlivé príklady naopak 
prezentujú skôr zmenšený korpus, ktorý zvýrazňuje postavu Márie a tým upriamu-
je pozornosť primárne na Matkin žiaľ. Rezbár lipianskej Piety voľbou predimen-
zovaného tela Krista naopak umenšuje úlohu Márie na celkovom emocionálnom 
vyznení v prospech pôsobenia samotného objektu pietneho trúchlenia. Skôr než 
Matkin bôľ je teda motívom našej Piety akt ponúknutia Vykupiteľovho tela takmer 
na spôsob Ecce homo (i keď jeho tvár na rozdiel od väčšiny súdobých diel nie je oto-
čená k divákovi).

Tzv. heroická, resp. vertikálna Pieta (podľa polohy Kristovho trupu), ktorej re-
prezentantom je i lipianske dielo, je najstarším typom Piety. Žáry (1991) situáciu 

Pieta, Kostol sv. Ondreja v Kolíne nad Rýnom,  
2. polovica 14. storočia
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upresňuje, hovoriac v súvislosti s Lipanami o schodovito-diagonálnom variante he-
roického typu.4 Priam geometricky štylizovaná, tvrdo modelovaná a kŕčovito aran-
žovaná postava Krista je ozvenou tzv. drastického štýlu, silne expresívnej tenden-
cie porýnskeho a stredonemeckého sochárstva raného 14. storočia, vyznačujúcej sa 
nemilosrdným naturalizmom v celku i v detailoch, niekedy zachádzajúc až do dé-
monizácie subjektu. Drastický štýl vyznieval v stredoeurópskom prostredí hlboko 
do 14. storočia, naše dielo však s týmto slohovým fenoménom súvisí len okrajovo. 
Spišské umenie – ktorého produktom je aj lipianske dielo – v žiadnom období go-
tiky nejavilo úsilie po akcentácii expresivity, práve naopak. O tom, s akou nechu-
ťou pristupuje autor lipianskej Piety k brutálnej estetike drastického štýlu, sved-
čí hladká modelácia hrudníka vyhýbajúca sa kakofonickému efektu naturalisticky 
akcentovaných rebier, líšiac sa tak od absolútnej väčšiny súdobých Piet. V tejto sú-
vislosti možno bez preháňania hovoriť o určitej výnimočnosti nášho diela. Spome-
dzi všetkých výrazových prostriedkov vnáša najviac expresívnej disharmónie (ve-
dúcej k potenciálnemu mystickému zážitku) antirealistické vypnutie hrudníka do 
výrazného uhlu. Treba však pripomenúť, že rezbár voľbou tohto motívu nenarúša 
organickú jednotu diela, keďže ho integruje do hry horizontál, diagonál a vertikál, 
ktorú tak nápadne akcentuje.

Výtvarným výrazom neskorostredovekej mystiky, z lona ktorej vzišiel i samotný 
motív Piety, je na lipianskom súsoší okrem iného i prekvapujúce aranžmá Kristov-
ho rúška, ktoré nevisí, ale vznáša sa v neprirodzenom uhle. Diagonálne nasadenie 
perizónia je na Pietach 14. storočia značne rozšírené. Ide o taký nápadne alogický 
prvok, až sa zdá, že bol čisto mechanicky prevzatý zo schémy vztýčeného Ukrižova-
ného s nohami v kolenách pokrčenými, kedy visiace rúško a Kristovo stehno zviera-
jú ostrý uhol. Ľavé predlaktie lipianskeho Krista koncipované v priam egyptizujúco 
strnulej maniere je z frontálneho pohľadu viac-menej rovnobežné nielen s diago-
nálne vychýleným pravým ramenom, ale i s diagonálou rúška, zvýrazňujúc jeho ira-
cionálne vyznenie. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že napriek tradovaným 
názorom o neúplnosti súsošia a nepôvodnosti niektorých jeho častí, s výnimkou 
pravdepodobne v baroku doplnenej ľavej ruky Márie a drobných stratených detailov 
(Kristove palce, jeho ľavý malíček a časť spodného okraja perizónia) ide o autentic-
ké vrcholnogotické dielo vrátane toľko diskutovanej nezvyčajnej polohy Kristovho 
ľavého ramena5 (u súdobých Piet je najčastejšia schéma preloženia ľavej Kristovej 
dlane cez ľavú ruku Márie). Obdobu lipianskeho Krista s prekríženým ľavým pred-
laktím nachádzame napokon i na inej stredovekej Piete východného Slovenska, i keď 
prevedenej v kameni a v technike reliéfu – nachádza sa v nadpraží západného por-
tálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach (okolo 1410 – 1430). Dogmatickosť stredovekého 
umenia nevylučuje marginálne odchýlky – poznáme príklady Piet s rukami Krista 
preloženými v zápästiach.6

4 ŽÁRY, Juraj: Piety Slovenska. Bratislava 1991, s. 3.
5 Ústna informácia od reštaurátorky Márie Spoločníkovej, december 2011.
6 Pieta z Musée d‘Art Roger Quillot, Clermont-Ferrand.
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O tom, že skladobná logika lipianskeho 
súsošia nie je ojedinelým počinom, svedčí 
v slovenskej kunsthistórii doteraz neregis-
trovaná Pieta z Kostola Narodenia Panny 
Márie (Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Gebo-
orte) vo východoflámskom Tongeren (pro-
vincia Limbursko), datovaná do posledných 
dvoch desaťročí 14. storočia, takisto i kon-
cepčne a časovo príbuzná Pieta z Kostola 
sv. Antona v Kevelaer (nemecké Porýnie, 
okres Kleve, okolo 1390, 87 x 52 x 43 cm, 
pôžička z diecézy Münster). Kristovo ľavé 
predlaktie je tu preložené cez pravé stehno 
rovnako ako v Lipanoch, i keď v menej str-
nulom podaní. Flámska analógia je mlad-
šia než slovenské dielo, je však dôkazom 
existencie typovo zhodného riešenia. Pre 
Pietu z Tongeren je charakteristická snaha 
predstaviť divákovi Krista prostredníc-
tvom mierneho natočenia trupu. Lipian-
ska Pieta môže byť celkom dobre ozvenou 
podnetov zameraných na vyjadrenie po-
hybu hornej časti jeho tela, i keď z pôvod-
ného ideového východiska zostal iba zlo-
mok – k divákomi smeruje len ľavá ruka. 
     Kristov inkarnát je husto posiaty drob-
nými rankami. V rozpore s očakávaním tu 
nie sme konfrontovaní so skutočnými ra-
nami po bičovaní, polychromovač siaha po 
vysoko štylizovanom vyjadrení, ktorého 
cieľom bola abstraktná forma ako nositeľka 
významu so symbolickým obsahom. Kvap-
ky krvi prýštiace z rán najčastejšie v troji-
ci sú starostlivo namaľované každá samo-
statne a zároveň tesne jedna vedľa druhej. 
Frekventovanosť kvapiek združených do 
trojice nás nenecháva na pochybách, že 
máme do činenia so symbolikou Svätej Tro-
jice. Naproti tomu štylizácia kvapiek do 
podoby akýchsi kvietočkov, kláskov či trojlístkov prehovára symbolickou rečou 
o Zmŕtvychvstaní. Pochmúrne a pesimistické vyznenie námetu je tak zjemnené 
prísľubom Kristovho vykupiteľského diela. Docenenie symboliky je podmienené 
autenticitou polychrómie, o ktorej reštaurátorka píše nasledovne: „Pod barokovými 

Pieta z  Tongeren, 
východné Flámsko,  1380 – 1400

Pieta z Kevelaer, 
Severné Porýnie-Vestfálsko, okolo 1390
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premaľbami našla sa pôvodná gotická polychrómia mimoriadne vzácnej kvality čo 
do prevedenia umeleckého i technického.“7 Pomaľovanie Kristovho tela rankami so 
združenými kvapkami krvi nie je na súdobých Pietach ojedinelé, najmarkantnejšie 
sa prejavuje azda na hesenskej Piete z Dómu vo Fritzlare (okolo 1360 – 1370). Dô-
sledné uplatnenie tohto výtvarného motívu na Slovensku nachádzame na krucifixe 
z Matejoviec pochádzajúcom z 2. štvrtiny 14. storočia. Práve v okruhu spišských 
„mystických“ krucifixov 14. storočia vidí Kampis (1948) pôvod lipianskej Piety, pa-
miatku sa však neusiluje bližšie datovať.8

Tŕňová koruna Krista bola po-
ňatá ako aplikácia zo spletených 
povrazov. Jeho vlasy a brada sú 
generované nielen sochársky 
(plasticky), ale i graficky, vyrý-
vaním línií do kriedovej vrstvy 
podkladu polychrómie a v prípa-
de dlhých vlasov rozpustených na 
chrbte i maliarsky. Aj keď je Kris-
tova tvár zjavne dramatizova-
ná kvapkami krvi i sugestívnym 
privretím viečok a pootvorením 
úst, nie je expresivita – podobne 
ako v prípade jeho Matky – nijak 

zvlášť artikulovaná. Naopak, v zhode s rezbárovým tvorivým zameraním, vo výra-
ze tejto ušľachtilej, hladko modelovanej tváre prevažuje úsilie položiť dôraz na dôs-
tojnosť a akúsi obradnú slávnostnosť.

Najmä pri bežne nedostupnom pohľade en face si uvedomíme priam zaráža-
júcu podobnosť tváre lipianskeho Krista s tvárami apoštolov z predpokladaného 
staršieho hlavného oltára levočského farského kostola. Príbuznosti sa netýkajú 
len typológie a fyziognómie (tvar nosa či línia obočia), ale i detailov rezbárskeho 
prednesu a maliarskeho dotvorenia (napr. spôsob traktovania mihalníc a obočia). 
Aktuálnosť a reálnosť zatiaľ neujasneného vzťahu autora lipianskej Piety k dielni 
Majstra levočských apoštolov podporuje tiež nedávne pre datovanie vzniku sôch 
apoštolov – Bartlová, Buran a Suckale (2003) posunuli ich vznik z konca 14. storo-
čia do obdobia okolo 1370, teda približne do časovej vrstvy nášho diela.9

7 SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Protokol o reštaurovaní. SÚPS Prešov, archívne paré R 
244/92.

8 KAMPIS, Antal: Régi magyar szobrászat. Officina, Budapest 1948.
9 BURAN, Dušan, ed.: Gotika / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG Bratisla-

va, s. 256-257. Autori konštatujú skutočnosť, že všetky hlavy apoštolov sú nasadené 
sekundárne, z čoho automaticky vyvodzujú vznik hláv v neskoršom období. Možnosť 
znovunasadenia pôvodných hláv nezvažujú.

Pieta z Lipian, detail
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Spišský pôvod lipianskej Piety bol presvedčivo preukázaný afinitou k Madone 
z Olcnavy (Glatz 1968, 1983), datovanej Glatzom do obdobia okolo 1380.10 Radocsay 
(1967) dáva dielo do kontextu šarišského umenia, správne však konštatuje jeho ur-
čitú osamotenosť.11 Súvislosť Lipian s Olcnavou si všíma i Vaculík (1976), konšta-
tujúc „takmer dielenskú príbuznosť“,12 zatiaľ čo Glatz píše priamo o „práci jedného 
sochára“ s tým, že Pieta je o niečo staršia. Štýlovokritický rozbor oboch diel, najmä 
uvedené archaizujúce prvky lipianskeho súsošia a naopak pokročilejší charakter ol-
cnavskej sochy prejavujúci sa predovšetkým v typológii jej zmyselnejšie koncipo-
vanej tváre Glatzov predpoklad potvrdzujú. Obe diela v každom prípade vznikli 
v relatívne krátkom časovom odstupe, na čo poukazuje ešte značne statická figúra 
Madony s uzatvorenejším obrysom a menším záujmom o pohybové aspekty, ako aj 
postava oblečeného Ježiška s charakteristickými strnulo predpaženými rúčkami.

Datovanie Piety z Lipian vyvodzujeme nielen z analógií k domácemu sochárs-
tvu, ale i zohľadnením časovej roviny, v ktorej vznikli štýlovo príbuzné Piety stre-
doeurópske. Čo sa týka emocionálne umiernenejšieho stvárnenia oboch protago-
nistov, slohové východisko vidíme v hesenskej oblasti v Pietach vo Fritzlare (okolo 
1360 – 1370) a Wetzlare (okolo 1370). Na afinitu k bavorskej Piete zo Salmdorfu 
(okolo 1340) upozorňuje už Radocsay (1967)13, naposledy Buran (2003).14 Salm-
dorfská Pieta je však napriek blízkosti celkového kompozičného rozvrhu vráta-
ne „zlomenia“ trupu v oblasti pŕs riešená značne expresívne v rovine sochárskej 
modelácie (extrémne vystupujúce rebrá a výrazne prepadnutá brušná partia, teda 
štýl známy z neskorostredovekých náhrobkov spodobujúcich mŕtvoly). Väčšiu prí-
buznosť s Lipanami vykazuje v Bavorsku menej známa, vo výraze veľmi mierna 
Pieta zo svätopeterského kostola v Straubingu (okolo 1340, v. 185 cm), hladkou 
modeláciou Kristovho korpusu a prísne vodorovnou pozíciou jeho chodidiel. Tie bý-
vajú u iných Piet buď realisticky zľahka spustené, alebo naopak kŕčovito vztýčené.

Pre sochárstvo severovýchodného Slovenska 14. storočia bol určujúci sliezsky 
kultúrny kanál, tzv. severná cesta. Pieta z dolnosliezskej Lubiaže (nem. Leubus, 
okolo 1370, resp. medzi 1360 a 1370, v. 162 cm) je pre Wieseho (1938)15 „sester-
ským dielom“ Piety v Lipanoch. Slohové východisko pre naše dielo v nej vidí i Ra-
docsay (1967),16 naposledy Buran (2003)17. Koncept lubiažskeho diela vychádza zo 
staršej Piety uršulínskeho kláštora v durínskom Erfurte (okolo 1340, v. 210 cm). 

10 GLATZ, Anton C.: Gotické umenie v zbierkach SNG. Slovenská národná galéria, Brati-
slava 1983, s. 34-35.

11 RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország faszobrai. Akadémiai kiadó, Budapest 
1967, s. 36.

12 VACULÍK, Karol: Umění slovenské gotiky. Katalóg NG Praha, 1976.
13 RADOCSAY, c. d., s. 35.
14 BURAN, c. d., s. 693-694.
15 SCHÜRER, Oskar – WIESE, Erich: Deutsche Kunst in der Zips. Brno – Wien – Leipzig 

1938, s. 61.
16 RADOCSAY, c. d., s. 35.
17 BURAN, c. d., s. 693-694.
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Keďže lubiažska Pieta preberá od erfurtskej slohové znaky ukotvené v staršej, 
„drastickej“ tradícii (zvýraznenie utrpenia vo fyziognómii, expresívna modelácia 
rebier, prílišné uberanie hmoty v oblasti brucha či demonštratívne natočenie Kris-
tovej hlavy k divákovi), od lipianskeho diela sa – napriek mnohým podobnostiam 
– tiež výrazne líši. Predsa však lubiažsku Pietu, či presnejšie predpokladaný okruh 
diel okolo nej zoskupených, chápeme ako spojovací článok medzi erfurtským a li-
pianskym dielom, medzi pôvodným durínskym slohovým východiskom a jeho spiš-
skou interpretáciou, čerpajúcou z aktuálnejších podnetov mäkkého štýlu.

Vznik lipianskej Piety sa v priebehu 20. storočia hľadal v značnom časovom 
rozpätí siahajúcom od obdobia okolo roku 1340 až na hranicu 15. storočia. Wiese 
(1938), i keď o nej pojednáva v súvislosti s Pietou z Lendaku, necháva ju bez dato-
vania, Wagner (v tom istom roku) ju v katalógu výstavy starého umenia Slovenska 
v Prahe kladie do obdobia okolo, resp. pred rok 1400.18 Radocsay (1967) prichádza 
s omnoho včasnejším datovaním do rokov 1340 – 1360.19 Súpis pamiatok na Slo-
vensku (1968) datuje Pietu do 90. rokov 14. storočia,20 súpis hnuteľných pamiatok 
východoslovenského kraja (1969) do rokov 1370 – 1400,21 Spoločníková (1971) do 
rokov 1340 – 135022. Vaculík (1975, 1976) vidí vznik nášho diela v období okolo 
1360 – 137023, Glatz (1983) v 70. rokoch 14. storočia,24 Žáry (1991) sa stotožňu-
je s Vaculíkovým názorom25. Buran (2003) kladie súsošie opatrnejšie do širšieho 
rámca 3. štvrtiny 14. storočia26.

Na základe starších poznatkov i aktuálnych zistení možno lipiansku Pietu dato-
vať do obdobia okolo 1360 – 1370. Vznikla v spišskej, zrejme levočskej dielni auto-
ra Madony z Olcnavy datovateľnej do obdobia okolo 1370 – 1380. Rezbár, ktorého 
možno podľa zaujímavejšieho diela nazvať Majstrom lipianskej Piety, mal názoro-
vo blízko k Majstrovi levočských apoštolov, pokiaľ nebol priamo členom jeho diel-
ne. Prácou jeho dielne je zjavne tiež plastická výzdoba mariánskeho oltára v Bar-
dejove z rokov 1370 – 1390, doteraz nepresvedčivo vedená ako práca z čias okolo 
roku 140027.

18 WAGNER, Vladimír in: ŠOUREK, Karel, ed.: Umění na Slovensku / Odkaz země a lidu. 
Melantrich, Praha 1938, s. 29, kat. č. 362.

19 RADOCSAY, c. d., s. 24.
20 Kolektív autorov: Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor, Bratislava 1968, s. 224.
21 Kolektív autorov: Pamiatky hnuteľné východoslovenské kraja v štátnych zoznamoch II. 

Prešov 1969, s. 237. Plastiku spracovala Eleonóra Hrašková.
22 Spoločníková, c. d., s. 211.
23 VACULÍK, c. d. a VACULÍK, Karol: Gotické umenie Slovenska. SNG, Bratislava 1975, 

s. 63-64.
24 GLATZ, c. d., s. 34.
25 ŽÁRY, c. d., s. 3.
26 BURAN, c. d., s. 693-694.
27 CIDLINSKÁ, Libuše: Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Tatran, Bratislava 1989, 

s. 27.
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Pieta z Lipian, bočný pohľad
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Autorské vymedzenie  
pavlovsky orientovanej drevorezby

1.1 Majster Pavol z Levoče 
(dielo vlastnoručné alebo dominujúci podiel majstra)

1.1.1   Ukrižovaný v Spišských Vlachoch, koniec 15. storočia
1.1.2   Oltár sv. Mikuláša z Veľkého Slavkova (MNG), 1503
1.1.3   Sochy ženských svätíc v Okoličnom, 1505 – 1510
           (dve v Okoličnom, tretia Muzeum Slaskie we Wroclawiu) 
1.1.4   Skupina Narodenia v Kostole sv. Jakuba v Levoči, okolo 1505 – 1510
1.1.5   Oltár sv. Jána Almužníka v Levoči, 1507
1.1.6   Hlavný oltár sv. Jakuba v Levoči, okolo 1508 – 1510
1.1.7   Oltár sv. Barbory v Banskej Bystrici, 1509
1.1.8   Ukrižovaný v Kežmarku, okolo 1510
1.1.9   Madona v Ľubici, okolo 1511
1.1.10  Archanjel Gabriel v Prešove, okolo 1515
1.1.11  Socha sv. Juraja v Kostole sv. Jakuba v Levoči, asi 1515
1.1.12  Oltár sv. Jánov v Levoči, 1520
1.1.13  Oltár sv. Anny v Levoči, okolo 1520
1.1.14  Kristus v zamyslení v Prešove, okolo 1520 
1.1.15  Ukrižovaný v Prešove, po 1520
1.1.16 Malé Ukrižovanie v Bardejove, 1520 – 1530

1.2 Majster Pavol z Levoče a dielňa 
(relevantná účasť majstra)

1.2.1   Oltár Zvestovania v Chyžnom, 1508
1.2.2   Socha sv. Jozefa z bývalého múzea v Spišskej Kapitule,  

okolo 1510 – 1515?
1.2.3   Oltár Cirkevných otcov v Sabinove, 1510 – 1520
1.2.4   Sochy sv. Jakuba a sv. Jána Evanjelistu v Sabinove, 1510 – 1520
1.2.5   Oltár Sv. Margity v Mlynici, 1515 – 1520
1.2.6   Socha sv. Ondreja bočného oltára zo Strážok, 1524

1.3 dielňa Majstra Pavla z Levoče 
(dominujúci podiel dielne)

1.3.1   Madona v Slovenskej Vsi, okolo 1510
1.3.2   Hlavný oltár v Hrabušiciach, 1510 – 1515
1.3.3   Hlavný oltár sv. Juraja v Spišskej Sobote, 1516 (pozri 1.5)
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1.3.4   Ukrižovaný v Lomničke, 1510 – 1520 
1.3.5   Bolestný Kristus a kráľovské postavy z Hozelca (SNG),  

okolo 1515 – 1520
1.3.6   Socha Madony bočného oltára v Strážkach, 1524

1.4 okruh Majstra Pavla z Levoče 
(nedielenské práce so zjavnou pavlovskou inšpiráciou)

1.4.1   Socha sv. Barbory v Hrabušiciach, okolo 1520
1.4.2   P. Mária bočného oltára farského Kostola v Spišskom Podhradí, 1521
1.4.3   Madona z Lipian (Šarišská galéria v Prešove), 1520 – 1525
1.4.4   Sv. Anna Samotretia v Lipanoch, 1526
1.4.5   Socha sv. Antona Pustovníka (SNG), okolo 1525 – 1530

1.5 Majster oltára Zvestovania zo Sabinova

1.5.1   Socha sv. Juraja v Spišskej Sobote, 1516
1.5.2   Oltár Zvestovania zo Sabinova (MNG), okolo 1520
1.5.3   Kalvária v Spišskej Novej Vsi, 1520 – 1525
1.5.4   Socha sv. Márie Magdalény v Stratenej, 1520 – 1525
1.5.5   Madona zo Spišského múzea v Levoči, okolo 1525 ?
1.5.6   Súsošie sv. Anny Samotretej z Chminian (MNG), okolo 1525 ?
1.5.7   Hlavný oltár v Lipanoch, 1526
1.5.8   Kalvária v Lipanoch, 1525 – 1530

1.6 dielňa Majstra oltára Zvestovania zo Sabinova

1.6.1   Oltár sv. Anny zo Sabinova (MNG), po 1520
1.6.2   Trón milosti z Polomy (SNG), okolo 1525
1.6.3   Sv. Anna Samotretia v Hrabušiciach, okolo 1525
1.6.4   Sv. Anna Samotretia z Ochotnice Górnej (Muzeum Diecezjalne, Tarnow), 

1520 – 1530



99

Summary

The Early Gothic parish Church of St. Martin in Lipany (Šariš region) is a treasury 
of medieval art. This publication provides art-historical assessment of the wooden 
sculptures and panel paintings solely; the figural tombstones and architectural 
sculptures are not the subject of this study.

The life-size High Gothic Pieta (145 x 143 x 42 cm) was made between the years 
1360 – 1370 in Spiš region by a carver who was closely associated to the Master of 
Levoča Apostles. The Madonna of Olcnava is also his work of a slightly later date. 
The Pieta is representative of the heroic, vertical type. The enormous volume of the 
Christ’s body is held by the Mother of God with supernatural ease. The main motif 
of this Pieta is not Mother’s sorrow, but the act of offering the Redeemer’s body, 
almost in the manner of Ecce Homo. Unlike most Central European renditions, 
the Pieta from Lipany is modelled smoothly avoiding the expression of both the 
drastic suffering of Christ and the great sorrow of the Virgin Mary. Such lyrical 
treatment of Pieta is rather unique. Strong emotions are not rendered here through 
the expressiveness of carving style in either the figures or their physiognomy. The 
tears and blood are expressed through polychrome. The body of Christ is strewn 
with wounds from which blood flows pooled into three drops, symbolising the Holy 
Trinity. Placing the Christ’s left arm over his right thigh has long been debated, as 
no analogous rendition has been found in the Central European wooden Pietas 
from the 14th century, in which the arm of Christ usually points to the hand of the 
Virgin Mary. Some typologically similar Pietas have been found in the churches 
in Tongeren (East Flanders, 1380 – 1400) and in German Rhineland (Kevelaer, 
around 1390, a loan piece from the diocese of Münster); these sculptures attempt 
to suggest a move of the upper body of Christ. The hitherto stated similarities of 
the Pieta from Lipany with the works from Silesia (Lubiaz), Bavaria (Straubing, 
Salmdorf) and Hessen (Fritzlar, Wetzlar) are justified. Also noticeable is certain 
affinity to the Pietas from Erfurt, Cologne (St. Andrew’s Church) and the museum 
in Freiburg.

The main altarpiece is dedicated to St. Martin of Tours, the patron saint of the 
church, (the total height of the altarpiece is 500 cm, the Madonna with Child is 
186 cm high). It is a type of Late Gothic winged altarpiece with a predella, an altar 
shrine with statues (Madonna, St. Martin and St. Nicholas), with one pair of movable 
and one pair of fixed wings, and a pinnacle superstructure incorporating sculptures 
(Coronation of the Virgin Mary and the statues of St. Catherine and St. Barbara). The 
sculptures were produced by the Master of Sabinov Altarpiece of Annunciation, the 
most talented carver in the workshop of Master Paul from Levoča, who, probably, 
became independent from Paul and founded his own workshop. There are relatively 
large collections of statues and even entire altarpieces of varying artistic standards 
that can be attributed directly to him or to his workshop. The master of Sabinov 
Altarpiece of Annunciation maintained the aesthetics of Master Paul, which was 
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based on melancholic and lyrical expression. However, the physiognomy of his 
sculptures indicates a departure from the Paul’s canon of aristocratic elegance 
and inclination towards more rustic types, even though idealised to a large extent. 
Above the statues in the shrine and above the four panel paintings, there are the 
Renaissance-style open-work canopies with the motif of stylised dolphins and 
vases and the motif of putti in acanthus leaves. It is an ornamentation of Venetian 
provenance that arrived at the territory of Slovakia via Swabia and, probably, via 
Upper Saxony as well.

The feast-day side of the wings incorporates four paintings of the Marian cycle, 
while the closed altar displays eight paintings of the Passion cycle. Their author is 
the painter whose H.E.R. signature appears in two of the paintings. Master H.E.R. 
has nothing in common with Spiš region. He is an artist who responded powerfully 
to the stimuli of the Danube school, the feature typical for some altarpieces from 
Šariš region, thus his local origin is assumed. The paintings date back to 1526. The 
sculptural decoration of the altar can also be dated to this year. It was certainly 
commissioned by Nicholas Tarczay, the landowner who was killed in the battle of 
Mohács in 1526, and that is a probable reason why The Death of the Virgin Mary was 
chosen as the last scene of the Marian cycle. In his work, Master H.E.R. interpreted 
Albrecht Dürer’s prints with his own penchant for prompt improvisation. The style 
of his paintings testifies to his acquaintance with the works by Hans Schäufelein 
and Jörg Breu the Elder.

Sometimes in the past, the Calvary grouping was situated in the triumphal arch 
of the church. Today, its individual statues are installed separately. The Sorrowful 
Virgin Mary and St. John the Evangelist have been preserved in worse condition 
than the Crucified, the statue of which nowadays decorates the front of the 
church’s nave. The Calvary sculptures are also the works of the Master of Sabinov 
Altarpiece of Annunciation and can be dated to the period between 1525 – 1530. 
The Statue of St. John is the carver’s paraphrase of the statue of the same saint 
made by Veit Stoss for the Nuremberg Church of St. Sebaldus in the years 1506 – 
1508. The Crucified (167 cm height, 145 cm width of spread arms) is a type of the 
so-called strained crucifix with arms outstretched horizontally and legs extended 
vertically (the whole body is stretched). It is characterised by an extremely subtle 
and transcendentally dematerialised figure. The mannerist treatment of the 
Paul’s aesthetics of melancholic lyricism reaches its peak here. The main theme of 
the Crucified in Lipany is not agony, it is rather the terminal detachment from 
earthly suffering. The carver was largely inspired by the crucifixes which were 
created for Nuremberg by Veit Stoss. In this context, the crucifix from the Holy 
Spirit Hospital (1500 – 1510) is mentioned most frequently. The impression of even 
more immediate inspiration, however, gives the Stoss’s crucifix from the Church of 
St. Lawrence (1516 – 1520). The type of loincloth, one tip of which extends from 
the lateral node or knot to form a semicircle in front of the corpse lap, is also based 
on Stoss’s prototype; the crucifix from the Nuremberg Church of St. Sebaldus 
commissioned by Niklas Wickel in 1520.
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The side Late Gothic winged altarpiece of St. Anna Metterza (with Virgin 
and Child) was made practically at the same time as the main altarpiece – both 
retables are dated on their panel paintings indicating the same year – 1526. Its 
superstructure has not been preserved and the height of the altarpiece is now 
235 cm. The Marian cycle, here as well as on the main altarpiece, ends with the 
scene of the Death of the Virgin Mary. The panels of the closed altarpiece contain 
eight paintings depicting the most popular women saints at the time, while the 
four most revered women saints of the late Middle Ages – Catherine, Barbara, 
Margaret and Dorothy – are, probably symbolically, painted on the fixed wings. 
Unlike the main altarpiece, the altarpiece of St. Anne is with the predella. It is 
decorated with a painting of the Sorrowful Christ in tomb (Misericordia Domini, 
also Imago Pietatis) accompanied by the Virgin Mary and St. John the Evangelist 
set in the landscape scenery. The paintings on the altarpiece are of Spiš origin 
and were made in the workshop of the Master of the Altars in Strážky, which was 
probably located in Kežmarok. Rusticising style of the paintings is a consequence 
of the workshop’s overproduction in the course of 1510s and 1520s. The author of 
the sculpture of St. Anna with Virgin and Child in the altar shrine (the height of 
130 cm) created also several other works that provide evidence of his inspiration 
drawn from the works by Master Paul of Levoča. Since most of these carvings are 
installed in the altarpieces together with the paintings originated from Kežmarok 
provenance, Kežmarok is assumed to be the seat of the carver’s workshop.



102

Literatúra

1.   BAXANDALL, Michael: The Limewood Sculptors of Renaissance Germany. 
Yale University Press, New Haven – London 2008.

2.   BOLEŠ, Daniel: Mesto Lipany / 1312 – 2000. Prešov 2000.
3.   BURAN, Dušan, ed.: Gotika / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG, 

Bratislava 2003.
4.   CIDLINSKÁ, Libuša: Oltár sv. Anny v levočskom farskom kostole. In: ARS 

1-2/1971.
5.   CIDLINSKÁ, Libuše: Gotické krídlové oltáre na Slovensku. Bratislava: Tatran 

1989.
6.   CIULISOVÁ, Ingrid: Humanizmus a renesancia / Mestá, umenie a idey Erazma 

Rotterdamského. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Zborník 
štúdií. Veda, SAV, Bratislava 2002.

7.   DENKSTEIN, Vladimír – MATOUŠ, František: Jihočeská gotika. Praha 1953.
8.   DIVALD, Kornél: Szepesvármegye művészeti emlékei. Budapest 1906.
9.   DIVALD, Kornél: Magyarország csúcsiveskori szárnyasoltárai. Pátria, Buda-

pest 1908.
10.  FRUNDT, Edit: Sakrale Plastik/Mittelalterliche Bildwerke. Union Verlag, Ber-

lin 1965.
11.  GLATZ, Anton C.: Doplnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 1440 – 1540 

I. In: Galéria 3. Staré umenie. Zborník Slovenskej národnej galérie. SNG, Brati-
slava 1975.

12.  GLATZ, Anton C.: Gotické umenie v zbierkach SNG. SNG, Bratislava 1983.
13.  GLATZ, Anton C.: Pokus o vymedzenie maliarskych okruhov na Spiši v prvej 

polovici 16. storočia. In: ARS 2/1987.
14.  HEIDRICH, Ernst: Die Alt-Deutsche Malerei. Jena 1909.
15.  HOMOLKA, Jaromír: Gotická plastika na Slovensku. Tatran, Bratislava 1972.
16.  HREBÍČKOVÁ, Marta: Šarišská galéria v Prešove / Zbierka drevenej plastiky 

15. – 19. storočia. Košice 2007.
17.  KAHSNITZ, Rainer – BUNZ, Achim: Carved altarpieces (Masterpieces of the 

Late Gothic). Thames & Hudson, London 2006.
18.  KAMPIS, Antal: Régi Magyar szobrászat. Officina, Budapest 1948.
19.  KOLEKTÍV autorov: Majster Pavol z Levoče. SVKL, Bratislava 1961.
20.  KOLEKTÍV autorov: Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor, Bratislava 1968.
21.  KOLEKTÍV autorov: Pamiatky hnuteľné východoslovenského kraja v štátnych 

zoznamoch II. Prešov 1969.
22.  KOLEKTÍV autorov: Piety Slovenska / Vesperbild in der Slowakei. Správa kul-

túrnych zariadení MK SR, Bratislava 1991.
23.  KOLEKTÍV autorov: Oltáre v zbierkach múzeí a galérií na Slovensku a v Če-

chách. Katalóg výstavy. SNG, Bratislava 1992.



103

24.  KOLEKTÍV autorov: Wokól Wita Stwosza. Katalóg výstavy. Muzeum Narodo-
we, Kraków 2005.

25.  KOLEKTÍV autorov: Wokól Wita Stwosza. Materiály z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Muzeum Narodowe, Kraków 2006.

26.  MÉRY, Gábor – JANKOVICS, Marcell: Héthárs Szent Márton-temploma. Méry 
Ratio, Debrecen 2017.

27.  NOVOTNÁ, Mária – PIATROVÁ, Alena, eds.: Majster Pavol z Levoče / Ruky 
a zlato v službe ducha. SNM – Historické múzeum, Bratislava 2017.

28.  NOVOTNÁ, Mária: Anna Svetková / Z reštaurátorskej tvorby. Katalóg výstavy. 
SNM – Spišské múzeum v Levoči, Levoča 2011.

29.  NOVOTNÁ, Mária ed.: Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Zborník z medziná-
rodnej konferencie. SNM – Spišské múzeum v Levoči, Levoča 2018.

30.  POLAK-TRAJDOS, Ewa: Wiezi artystyczne Polski ze Spiszem i Slowacja od po-
lowiny XV do poczatków XVI wieku / Rzezba i malarstwo. Wroclaw – Warszawa 
– Kraków, 1970.

31.  RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország táblaképei. Akadémiai kiadó, 
Budapest 1955.

32.  RADOCSAY, Dénes: A középkori magyarország faszobrai. Akadémiai kiadó, 
Budapest 1967.

33.  RADOS, Jenő: Magyar oltárok. Budapest 1938.
34.  RUSINA, Ivan, ed.: Renesancia / Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG, 

Bratislava 2009.
35.  SCHÜRER, Oskar – WIESE, Erich: Deutsche Kunst in der Zips. Brno – Wien – 

Leipzig, 1938.
36.  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Ukrižovaný z Lomničky. Rukopis. Nedat., nepag.
37.  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Pieta z Lipian. In: ARS 1-2/1971.
38.  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Skupina Ukrižovania v Bardejove od Majstra Pavla 

z Levoče. In: ARS 1-6/1971 – 1972.
39.  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Korpus z Prešova. In: ARS 1/1982.
40.  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Neznáme gotické madony na Slovensku. Košice 2001.
41.  ŠÁŠKY, Ladislav: Umenie Slovenska. Tatran, Bratislava 1988.
42.  ŠOUREK, Karel, ed.: Umění na Slovensku / Odkaz země a lidu. Melantrich, 

Praha 1938.
43.  VACULÍK, Karol: Umění slovenské gotiky. Katalóg výstavy. Národní galerie, 

Praha 1976.
44.  VACULÍK, Karol: Fenomén „podunajského“ a „nepodunajského“ v slovenskom 

maliarskom vývoji prvej štvrtiny 16. storočia. Galéria 3. Staré umenie. Zborník 
Slovenskej národnej galérie. SNG, Bratislava 1975.

45.  VACULÍK, Karol: Gotické umenie Slovenska. SNG, Bratislava 1975.
46.  WAGNER, Vladimír: Neskorogotická tabuľová maľba slovenská. Matica slo-

venská, Martin 1941.
47.  WAGER, Vladimír: Gotické tabuľové maliarstvo na Slovensku. Matica sloven-

ská, Martin 1942.
48.  WAGNER, Vladimír: Vývin výtvarného umenia na Slovensku. SAVU, Bratisla-

va 1948.



Gotická skulptúra a tabuľová maľba 
Kostola sv. Martina v Lipanoch 

 
 
 

Text
Jozef Ridilla 

 
Fotografie 

Štefan Siváň & Marian Brincko 
 

Aditívne fotografie 
Pieta Kolín photo © Fr Lawrence Lew OP 
Pieta Tongeren photo © groenling, Flickr 

Pieta Kevelaer photo © Pfarrgemeinde St. Antonius in Kevelaer 
Tapiséria photo © Rex Harris 

 
Preklad do anglického jazyka 

Mgr. Juraj Kresila, PhD. 
 

Vydalo 
Krajské múzeum v Prešove, 2020 

 
Grafická úprava a tlač 

Vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, spol. s r. o. 
 

Náklad
300 ks

Vydanie prvé. 
 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých  
Fondom na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne  

názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu). 
 

This project has been supported using public funds provided by  
Slovak Arts Council. This publication (documentation) reflects the views  

only of the author, and the Council cannot be held responsible  
for the information contained therein. 

 
ISBN 978-80-89952-11-3 

EAN 9788089952113





Gotická skulptúra 
a tabuľová maľba
Kostola sv. Martina 
v Lipanoch

Gotická skulptúra 
a tabuľová maľba
Kostola sv. Martina 
v Lipanoch

Jozef Ridilla

ISBN 978-80-89952-11-3

Kniha podáva čitateľovi plastický 
obraz o gotických maľbách a dre-
vorezbách Kostola sv. Martina v Li-
panoch v Šariši prostredníctvom 
odborne zameraného textu i desia-
tok fotoreprodukcií dokumentujú-
cich jednotlivé pamiatky, ku kto-
rým patrí najstaršia známa Pieta 
Slovenska, no i súbor pozoruhod-
ných diel demonštrujúcich podobu 
poslednej etapy stredovekého sa-
králneho umenia na našom území.
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