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Obnova rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni začala  
v roku 2016 architektonicko-historickým a reštaurátorským výskumom. Kostol, 
ktorý bol naposledy obnovený v 50. rokoch 20. storočia, začal odkrývať množ-
stvo neznámych architektonických i umeleckých prvkov, často s výnimočnou 
kvalitou, špecifickými výrazovými prostriedkami alebo regionálnymi osobi-
tosťami. Patria medzi ne aj barokové nástenné maľby južnej kaplnky, objavené 
v roku 2018 a reštaurované v roku 2020 Petrom Koreňom a Jurajom Gregorekom. 

Pôvodne gotický kostol z konca 13. 
storočia stojí uprostred obdĺžnikové-
ho námestia pamiatkovej zóny. Jeho 
rozľahlý trojloďový pôdorys vznikal 
postupnými prístavbami bočných 

kaplniek najmä v období renesancie. 
Architektonicko-historický výskum1 
identifikoval až trinásť stavebných 
etáp, pričom najväčší rozmach je 
zachytený počas 17. a 18. storočia. 

V priebehu 14. storočia získal kostol 
maliarsku výzdobu v podobe pra-
vých fresiek v presbytériu, objave-
ných v roku 2016 a reštaurovaných 
v rokoch 2018 – 2019. Ide o pašiový 

1

3 | 202130 | Reštaurovanie



cyklus na severnej stene a polposta-
vy starozákonných prorokov a krá-
ľov s uhorskými dynastickými svät-
cami sv. Ladislavom a sv. Štefanom 
na víťaznom oblúku. V roku 1412 sa 
Stará Ľubovňa dostala do tzv. poľ-
ského zálohu, ktorý trval až do roku 
1772 a územie spravovali poľskí sta-
rostovia sídliaci na Ľubovnianskom 
hrade. Už od prvej polovice 13. sto-
ročia sa objavujú spory o cirkevnú 
jurisdikciu ostrihomského a krakov-
ského biskupstva nad územím, kde 
leží aj Stará Ľubovňa.2 Neskôr, v roku 
1643, bol Ľubovniansky dekanát na 
synode Krakovskej diecézy začlene-
ný do Sandeckého archidiakonátu.3 
Od roku 1783 si na Ľubovňu uplatňo-
valo jurisdikciu tarnovské biskup-
stvo, aj keď územie už patrilo pod 
novozriadené spišské biskupstvo. Ľu-
bovňu prevzalo nakoniec až v roku 
1787.4 Všetky tieto skutočnosti mali 
výrazný dosah nielen na dejiny úze-
mia, ale i staviteľstvo. Nálezy baro-
kových nástenných malieb v kostole 
dokazujú, že aj vo výtvarnom preja-
ve tohto obdobia nachádzame priame 
poľské vplyvy.

Vzmáhanie sa mesta a farnosti sa od-
razilo na zásadnej a rozsiahlej pre-
stavbe kostola, ktorou prechádzal 
priebežne počas celého 17. storočia. 
V roku 1604 tu založila Varšavská 
arcikonfraternita sv. Anny pri kláš-
tore bernardínov (Rád menších bra-
tov observantov) Bratstvo sv. Anny.5 
Kaplnku sv. Anny, ktorá je dnes sú-
časťou severnej bočnej lode, prista-
vali k severnej stene stredovekej lode 
kostola. V tretej štvrtine 17. storo-
čia došlo k výstavbe druhej kaplnky 
zasvätenej Ružencovej Panne Márii 
v pomerne netradičnej polohe – juž-
ne od presbytéria. Kaplnka zaklenu-
tá valenou klenbou s jedným párom 

styčných luniet sa na celú šírku i výš-
ku otvorila do presbytéria veľkým 
oblúkom. V 80. rokoch 17. storočia 
pristúpili k ďalšej rozsiahlej staveb-
nej aktivite. Okrem veľkej prestavby 
sakristie došlo aj k rozšíreniu Kapln-
ky Ružencovej Panny Márie prebúra-
ním jej západnej steny a predĺžením 
na celú dĺžku lode. V archívnych ma-
teriáloch uvádzaná „dlhá kaplnka 
na juhu“ bola ukončená v roku 1686.6

Aj napriek dobrému finančnému ka-
pitálu neinvestovala farnosť hneď 
po dokončení prestavby v 17. storo-
čí do maliarskej výzdoby. Pristúpilo 
sa k nej až v roku 1732, čo dokazuje 
presný dátum 31. máj 1732 zachovaný 
na severnej stene kaplnky pod klen-
bou. Už architektonicko-historickým 
výskumom bola odkrytá časť poľské-
ho nápisu po obvode medziklenbové-
ho oblúka južnej kaplnky. Následne, 
pri reštaurovaní fresiek na severnej 
stene presbytéria, došlo k odkrytiu 
mladšej, nekompletne zachovanej 
maliarskej vrstvy s dvojicou polpo-
stáv klarisiek sv. Kláry a bl. Salomey. 

Kvôli kompaktnosti zachovania figúr 
a na našom území ojedinelej ikono-
grafie bl. Salomey bola pri reštau-
rovaní zvolená metodika mapovej 
analytickej prezentácie oboch svä-
tíc v celom zachovanom rozsahu. 
Až pri reštaurovaní v roku 2020 bolo 
možné jednoznačne stotožniť maľ-
bu svätíc i poľského nápisu s maliar-
skou vrstvou južnej kaplnky. Javí sa, 
že kostol získal maľby v plnom roz-
sahu interiéru. Sondážne je odkry-
tá polychrómia aj v bývalej severnej 
Kaplnke sv. Anny, zobrazujúca na vý-
chodnej stene Mojžiša s tabuľou de-
satora a ďalšiu postavu, zrejme Eliá-
ša z výjavu Premenenia Pána.

Po obvode západného medziklen-
bového oblúka kaplnky bol počas 
reštaurovania kompletne odkrytý 
maľovaný nápis v poľštine: IEZLI 
CV DA PR AGNIESZ VZNAC NIEZ-
L I C Z O N E  Z A R L I WĄ  A N T O N I E -
G O PROZ BĄ V PROSZON E , v pra-
vo: SMIERC BŁĄD VCISK CZARTY 
TRĄDT DLA NIEY VCIEKAIĄ CHOR-
Z Y Z NIEV LEC ZON YCH CHOROB 

1 Kaplnka po reštaurovaní
 The chapel after the restoration
 Foto: T. Haviar
2 Južná kaplnka pred reštaurovaním  
 The southern chapel before the restoration
 Foto: T. Haviar
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ZDROWI WSTAWAIĄ.7 Ide o časť res-
ponzória Officium rhythmicum S. An-
tonii od Juliána zo Speyeru k sv. An-
tonovi Paduánskemu z roku 1233.8 
Jeho časť Si quaeris (lat. Ak hľadáš) 
časom zľudovela a v Starej Ľubovni 
bola uplatnená vo vtedajšej spisov-
nej poľštine. Dlhšia časť rovnakej 
modlitby sa nachádza napr. aj v poľ-
skom Kostole sv. Antona Paduánske-
ho v Stawiskách na predele bočného 
Oltára sv. Antona Paduánskeho, kde 
je datovaná rokom 1731.9

Nad oblúkom s nápisom obklopuje 
iluzívny baldachýn ďalší, tentoraz 
latinský a nekompletne zachovaný 
text v zalamovanej páske. Ďalšie ilu-
zívne baldachýny použil autor nad 
oltármi na východnej a južnej strane. 
Maľby na východnej strane boli ne-
skôr odstránené, ale na južnej strane 
sa zachovali aj s odtlačkom po neza-
chovanom oltári. Aj vďaka maľovanej 
štafáži, dopĺňajúcej oltár, sú maľby 

kaplnky ojedinelé a výnimočné. Čier-
na drapéria baldachýnu splýva cez 
celú stenu a v strede hornej časti ju 
perforuje okno. Po jeho stranách sto-
ja v rámoch iluzívnych obrazov sv. 
Dominik a sv. Hyacint. Pod nimi boli 
zavesené obrazy, po ktorých sa za-
chovala len obvodová línia v drapé-
rii. Ornamentiku rozvilín a pások na 
klenbe dopĺňajú medailóny sv. An-
tona Paduánskeho a sv. Antona Veľ-
kého, ďalšie plochy vypĺňajú festó-
ny ovocia.

Maliar, signovaný pri dátume inici-
álami „M. [?]“ (možné H, P, R, F), po-
chádzal vzhľadom na použitú iko-
nografiu i text zrejme z poľského 
prostredia, prípadne poznal jeho re-
álie. Nachádzame tu svätcov, ktorí 
sú v našom prostredí takmer nezná-
mi a ide o ich jediné známe zobraze-
nie v nástennej maľbe na Slovensku. 
Sv. Hyacint – Jacek Odrowąż, poľ-
ský svätec, ktorý priviedol do Poľska 

dominikánov, je zobrazený s typic-
kými atribútmi monštranciou a so-
škou Panny Márie. Ďalšou postavou 
spätou s poľským prostredím je bl. 
Salomea, matka poľských klarisiek, 
ktoré mali kláštor v blízkom Starom 
Sączi. Maliarsky koncept kostola sú-
visel so zasvätením oltárov a kapl-
niek a zároveň vytváral tematické 
okruhy. V presbytériu nachádzame 
svätice z rehole klarisiek, v južnej 
kaplnke autor prepojil svätcov spä-
tých s Ružencovou Pannou Máriou 
– dominikánov i sv. Antona Paduán-
skeho, s ktorým súvisí aj spomínaná 
modlitba po obvode kaplnky. Maľby 
navyše vznikli v čase 500. výročia 
jeho svätorečenia. 

Nástenné maľ by vyhotovili počas 
pôsobenia starostu zálohovaného 
územia Teodora Lubomirského (1683 
– 1745) a objednávka mohla priamo 
súvisieť s jeho osobou. Po svojich 
vojenských aktivitách sa sústredil 
na fundovanie a podporu kláštorov, 
kostolov i umenia.10 Rovnaké sklo-
ny mali aj jeho predkovia. Kanonic-
ká vizitácia z roku 1728 spomína, že 
Ružencové bratstvo v Starej Ľubovni 
bolo založené pred rokom 1672 vďa-
ka Teodorovmu otcovi Stanislavovi 
Herakliovi Lubomirskému. Teodorov 
prastarý otec Stanislav nechal vybu-
dovať viaceré kláštory, napr. blízky 
piaristický v Podolínci, ale podpo-
roval aj dominikánov. Lubomirskí sa 
zaslúžili o skorú rekatolizáciu úze-
mia severného Spiša a boli veľkými 
mariánskymi ctiteľmi. Existuje veľmi 
zaujímavá legenda o bitke pri Lepan-
te v roku 1571, kde víťazstvo tzv. svä-
tej ligy proti Osmanom bolo pripísa-
né modlitbe ruženca k Panne Márii, 
vďaka čomu ustanovil pápež Pius V. 
sviatok Panny Márie Víťaznej, neskôr 
premenovaný na sviatok Panny Má-
rie Ružencovej. O päťdesiat rokov ne-
skôr, v roku 1621, presne na sviatok 
Ružencovej Panny Márie sa odohra-
la bitka pri poľskej Chotime, nazýva-
ná aj poľským Lepantom. V bitke bo-
joval Stanislav Lubomirski, ktorý si 
v denníku zaznačil, že v noci sa mu 
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zjavila Panna Mária, ktorá mu pove-
dala jedno slovo: vytrvalosť. Vďaka 
tomu Poliaci pri zdĺhavých rokova-
niach zvíťazili.11 Odtiaľ v rode Lubo-
mirskych pramení tradícia úcty k Ru-
žencovej Panne Márii.

Z územia Spiša i širšieho regiónu 
nepoznáme obdobnú maliarsku vý-
zdobu, avšak zaujímavou analógiou 
je výmaľba Kostola sv. Egídia v Gie-
bułtówe pri Krakove. Autor ani dá-
tum jej vzniku nie sú presne zná-
me, ale predpokladá sa, že pochádza 
z prvej polovice 17. storočia. V bočnej 
kaplnke kostola dopĺňajú barokový 

drevený oltár maľované bočné záve-
sy držané anjelmi a nad nimi postavy 
sv. Dominika a sv. Hyacinta s texto-
vým označením ich mien. V každom 
poli krížovej rebrovej klenby sú v 
kartušiach evanjelisti. V ornamenti-
ke malieb v dominantných okrových, 
bordových a čiernych tónoch sa ob-
javujú aj festóny z ovocia a lístia.12 
V porovnaní s týmito maľ bami sú 
ľubovnianske bohatšie o ornamen-
tiku a prepracovanejšie. Je ale veľ-
mi pravdepodobné, že giebułtówské 
maľby im mohli byť vzorom v kon-
cepcii. Po odkrytí prvých ľubovnian-
skych malieb bl. Salomey a sv. Kláry 

v presbytériu sa na základe ikono-
grafie aj výrazových prostriedkov 
predpokladal ich vznik v závere 17. 
storočia, a to v súvislosti s blahore-
čením Salomey v roku 1673, keď sa jej 
kult začal veľmi rýchlo šíriť.

Reštaurovanie malieb bolo rozdelené 
do troch základných fáz. Prvou bolo 
postupné odstraňovanie sekundár-
nych vrstiev a omietok na zachovaný 

3 Maľba bl. Salomey na severnej stene 
presbytéria, prekrývajúca stredovekú 
fresku 

 The painting of the Blessed Salomea on the 
northern wall of the presbytery covering 
up the mediaeval fresco

 Foto: T. Haviar
4 Sv. Hyacint, stav po očistení a reštaurovaní
 Saint Hyacinthe, the state after the 

cleaning and restoration
 Foto: J. Gregorek
5 Datovanie a signovanie maľby po 

reštaurovaní
 The date and signature of the painting 

after the restoration
 Foto: T. Haviar
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originál mechanicky, pomocou skal-
pelov a sekáčikov. Poslednú orna-
mentálnu výmaľbu realizoval v roku 
1952 Jozef Wagner. Odkryté vrstvy 
malieb sa priebežne zabezpečova-
li a fixovali. Vzhľadom na výrazný 

depozit sa povrch maľby začisťoval 
lokálne aj viacnásobným čistením 
mokrým procesom. Druhou fázou 
reštaurovania bolo hmotové scelenie 
omietkových povrchov s prihliad-
nutím na napodobnenie pôvodných 

štruktúr. Treťou záverečnou etapou 
bolo farebné výtvarno-estetické sce-
lenie predratých častí a výpadkov 
pomocou práškových pigmentov po-
jených vo fixatíve. V miestach chý-
bajúcej opakujúcej sa ornamentál-
nej výzdoby sa pristúpilo k tvarovej 
rekonštrukcii. Väčšie výpadky na fi-
gurálnych obrazoch sv. Antona Pa-
duánského a sv. Antona Pustovníka 
sa farebne len patinovali na úroveň 
pozadia originálu a nedopĺňali sa. 
Počas reštaurátorských prác boli na 
južnej stene objavené opravy z 18. 
storočia, ktoré súviseli so zrušením 
murovanej menzy oltára, zväčšením 
okna a zamurovaním predpoklada-
nej niky na vloženie retabula oltára. 

Maliarska výzdoba južnej kaplnky 
kostola predstavuje premyslený iko-
nografický koncept s lokálnymi väz-
bami na poľské prostredie, ktorý nemá 
analógiu na území Slovenska. Reštau-
rovanie interiéru kostola vrátane juž-
nej kaplnky podporuje už od roku 2017 
Ministerstvo kultúry SR. 

6 Južná kaplnka po reštaurovaní, 
s obvodovým textom modlitby v poľštine

 The southern chapel after the restoration 
with the text of a medieval prayer 
circumfering the entrance written in Polish

 Foto: T. Haviar
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