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4.5. Ikona Bohorodičky Hodegetrie v cerkvi  
Narodenia najsvätejšej Panny Márie v obci Łosie

Łosie je stará kráľovská obec, ktorú v roku 1359 Kazimír Veľký daro-
val s lesmi v povodí rieky Ropa Janovi Gładyszovi (Pieradzka 1939, 

s. 12-14; Wójcik 1948, s. 16-19; Szanter 2005, s. 67; Marzec 2003, s. 971; 
Marzec 2009, s. 217). Gładyszovcom patrila približne do roku 1490, keď 
ju ďalší Ján v rodine predal Branickým. V 16. a 17. storočí bola majetkom 
Potockých. Do vlastníctva ju získali po tom, čo Samuel Branicki v roku 
1599 predal tzv. klimkovský kľúč Janovi z Potoka Potockému, používajú-
cemu šľachtický erb typu Śreniawa, podrichtárovi Biecza a dedovi básnika 
Wacława Potockého. 

Nie je známe, kedy tu bola vybudovaná prvá cerkev. V roku 1480 Jan Gła-
dysz opätovne kolonizoval obec na magdeburskom práve a venoval farnosti 

Ikona Bohorodičky Hodegetrie  
v cerkvi Narodenia Najsvätejšej 
Panny Márie v obci Łosie, stav pred 
reštaurovaním, z reštaurátorskej 
dokumentácie Krzysztofa Gargasa
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jeden lán zeme. Je možné, že práve z tejto cerkvi pochádza ikona svätého 
Bazila Veľkého dnes uložená v Historickom múzeu v Sanoku155 (orig. Mu-
zeum Historyczne w Sanoku – pozn. prekl.). Keď Jan Branicki v roku 1524 
začal osídľovať obec na valašskom práve, mal hmotne zabezpečiť cerkev, 
ak bude v obci vybudovaná (Szanter 2005, s. 67). Zrejme sa tak stalo veľmi 
skoro, pretože už v roku 1536 bola cerkev spustošená (Marzec 2003, s. 973). 
Ruský pop a cerkev v obci Łosie sa spomínajú v dokumentoch v roku 1581. 
V tom čase do farnosti patrili aj Bielanka a Klimkówka (Szanter 2005, s. 68; 
Marzec 2003, s. 973). Farár z Łosia sa spomína v roku 1609 a na konci 17. 
storočia sa farnosť rozširuje aj o Hunowice, Laszczyny a Hunkovú (Szanter 
2005, s. 68). Najstaršia vizitácia tamojšej cerkvi pochádza z 18. storočia. 
Bola vybudovaná z dreva a mala tri veže, pričom najvyššia sa nachádzala nad 
predsieňou. Vizitácia z roku 1773 spomína iba dve veže, čo môže naznačovať 
prestavbu cerkvi alebo neuvedenie strechy zvonice v účtoch (Szanter 2005, 
s. 69). Dnešná svätyňa pochádza z roku 1810, no jej forma nie je originálna. 
V roku 1928 bola prestavaná a následne viackrát renovovaná. V súčasnosti 
je to trojpriestorová stavba obitá šindľom a plechom, s trojosovou oltárnou 
časťou uzavretou kolmou stenou. Transept výrazne vystupuje z hlavného 
pôdorysu stien chrámovej lode a predsiene. Má stĺpovú vežu so skeletovou 
konštrukciou. Môžeme iba predpokladať, že v cerkvách budovaných v obci 
Łosie sa najmä od 17. storočia nachádzal ikonostas. Jeho existencia je totiž 
doložená až v roku 1744. Vizitátor ho opísal ako pomerne dobre maľovaný 
(Szanter 2005, s. 73). Je známe, že už vtedy sa tu okrem hlavného oltára 
nachádzali aj dva bočné oltáre, oba na severnej strane, zasvätené nepoškvrne-
nému počatiu Najsvätejšej Panny Márie a ukrižovaniu. Boli honeste sculpta, 
picta et deaurata (Szanter 2005, s. 72-73). Ikonostas nachádzajúci sa v cerkvi 
v súčasnosti vznikol pravdepodobne po roku 1810. Vyrezávaná konštrukcia 
nadväzuje na neskorobarokové formy, s prehnutým štítom centrálnej edikuly, 
ktorá tvorí rám ikony Deésis, a s vypuklými krídlami dverí v podstavcovej 
časti podľa vzoru latinských oltárnych stolov z 18. storočia. Nedá sa vylú-
čiť, že tieto prvky a mriežkovaný rastlinný motív viniča ovíjajúceho polovič-
né stĺpy v hlavnom rade pochádzajú zo staršieho ikonostasu z 18. storočia. 
Mohli však vzniknúť aj v 19. storočí a na pôvodný ikonostas iba nadviazali. 
Takéto formy krídel najnižšieho radu sa vyskytujú napr. v cerkvách v Pielgr-
zymke, Miliku a v Andrzejówke. Podobné problémy s datovaním sa objavujú 

155 Inventárne číslo MHS/S/3402. Z Łosia do Múzea Spolku Lemkovčina (orig. Muzeum 
Towarzystwa Łemkiwszczyna – pozn. prekl.) v Sanoku preniesol ikonu Leon Getz v roku 
1932 (porovnaj Biskupski 2013, s. 81).
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aj pri ikonách. Vznikli v rôznych dielňach a vyznačujú sa odlišnou úrovňou 
umeleckého spracovania. Zdá sa, že väčšina pochádza z 19. storočia, s vý-
nimkou ikon hlavného radu, ktoré určite možno datovať do 18. storočia156, 
a ikonu Bohorodičky Hodegetrie dokonca do 17. storočia. 

So súhlasom Pamiatkového úradu vojvodstva prešiel ikonostas z cerkvi 
v obci Łosie v ostatných rokoch komplexnou obnovou realizovanou v kra-
kovskej dielni Krzysztofa Gargasa.157 Trvala od roku 2013 do roku 2019 
a bola financovaná z rôznych zdrojov, najmä z dotácií Úradu maršálka 
Malopoľského vojvodstva, Rady Gorlického okresu, Ministerstva kultúry 
a národného dedičstva a príspevkov farníkov158. Keďže nebolo zabezpeče-

Fragment ikony Bohorodičky v cerkvi 
Narodenia Najsvätejšej Panny Márie  
v obci Łosie, stav v priebehu reštaurátor-
ských prác, z reštaurátorskej dokumentácie 
Krzysztofa Gargasa

156 Presné datovanie bude možné až po podrobnom štylistickom a ikonografickom výskume. 
157 Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať Krzysztofovi Gargasovi za informácie o reštau-
rovaní ikonostasu a fotografie dokumentujúce jednotlivé etapy obnovy ikony, ktoré mi poskytol. 
158 Porovnaj: https://sadeczanin.info/gospodarka/ponad-700-tys-zl-na-renowacje-swia-
tyn-starodruku-i-dworu; https://gazetakrakowska.pl/siedemset-tysiecy-na-zabytki-w-gor 
lickiem/ar/3764201; http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/wyniki/20180628_Ochro-
na_Zabytkow_Kopia_Karta_publikacji_2018_II_nabor.pdf; https://gorlice24.pl/pl/14_
kultura/5082_wreczono-czeki-na-ochrone-malopolskich-zabytkow.html; https://gorli-
ce24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/6054_zabytki-i-kapliczki-zyskaja-dawny-blask.
html; https://terazgorlice.pl/2015/02/24/prawie-700-tys-zl-na-konserwacje-zabytkow-w-
-powiecie-gorlickim-lista-dotacji/
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né stále financovanie z jedného zdroja, práce trvali pomerne dlho a boli 
rozdelené na etapy, počas ktorých sa jednotlivé časti ikonostasu demon-
tovali, prevážali do reštaurátorskej dielne a po dokončení prác sa vracali 
na pôvodné miesto. Od začiatku bolo jasné, že nepôjde o rutinnú obnovu, 
pretože ikony hlavného radu boli očividne premaľované. Podozrenie, že 
pôvodné maľby na ikonách Bohorodičky a svätého Mikuláša sú ukryté pod 
novšou vrstvou, sa skutočne potvrdilo na röntgenových snímkach. Zacho-
vali sa v dobrom stave a to rozhodlo, že je možné ich odkryť. Vďaka tomu 
spod dvoch vrchných vrstiev vystúpila pôvodná maľba ikony Bohorodičky 
Hodegetrie zo 17. storočia. 

Na tejto ikone je Mária odetá v zelených šatách s ozdobným lemom pri 
krku a na manžetách a v tmavočervenom maforione so zlatým orámova-
ním. Zobrazená je z polovičného profilu, od kolien hore, na zlatom graví-

Fragment ikony Bohorodičky  
v cerkvi Narodenia Najsvätejšej 
Panny Márie v obci Łosie, stav  

v priebehu reštaurátorských 
prác, z reštaurátorskej doku-

mentácie Krzysztofa Gargasa
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rovanom pozadí. Na ľavom ramene pridržiava Syna a ukazuje naň pravou 
dlaňou. Ježiš v bielej tunike so svetločerveným lemom okolo pása, krku 
a na ramenách a v tmavočervenom plášti so zelenou podšívkou sa pozerá 
nabok na dlaň natiahnutú tým smerom s gestom požehnania. 

Ikona reprezentuje skupinu diel s výrazným grafickým výtvarným štý-
lom, ktorý sa objavuje v beskydských cerkvách v 17. storočí. Je preň charak-
teristická schopnosť vyjadriť plastickosť hmoty v rovine pomocou jemných 
prechodov farebných odtieňov v inkarnáte a zároveň zdôrazňovanie povr-
chových elementov výraznými kontúrami. Na ikone v obci Łosie sú tváre 
oboch postáv modelované škvrnami svetlej okrovej farby nanesenej na po-
merne tmavý podklad, ktorý v úzkom páse presvitá na lícach a na miestach, 
kde konvenčne dopadá tieň: pod očami, pod vnútornou stranou oblúka obŕv, 
na boku nosa, v priehlbinke pod nosom a pod dolnou perou. Okrem toho, 
v najvypuklejších a najviac rozjasnených partiách sú jemné ružové škvrny. 
Môžeme ich vidieť na lícach, horných viečkach, hrane nosa a v priehlbine 
nad vystupujúcou časťou brady. Pravidelné oblúky obŕv, okraj nosa, hranice 

Ikona Bohorodičky Hodegetrie 
v cerkvi Narodenia najsvätejšej 
Panny Márie v obci Łosie, stav po 
zreštaurovaní, fot. Piotr Krawiec
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viečok, línia úst, ba dokonca oválna tvár sú zároveň vykreslené ostrými čier-
nymi obrysmi. Podobnú štýlovú dichotómiu vidieť v plastickom spracovaní 
šiat. V duchu tradičnej ikonopiseckej techniky sú chromatické vrstvy naná-
šané na tmavý podklad. Cieľovou a konečnou farbou bola farba nanesená 
na rozjasnených miestach, čiže zelená na šatách Bohorodičky a červená na 
maforione. Je natretá v dlhých úzkych líniách a vytvára chrbty záhybov, kto-
ré zvoľna padajú nadol alebo sa ukladajú do pravidelných a opakujúcich sa 
oblúkov. Pri nanášaní vlnitými ťahmi vzniká naopak efekt pokrčenej tkaniny, 
čím sa dynamizuje forma. Niekedy sa však tieto ostré línie rozlievajú do ne-
pravidelných škvŕn, keď materiál prilieha k telu, alebo sú roztierané priečne, 
trhanými, nepravidelnými pásmi v polotieňoch. 

Za znak individuálneho štýlu ikonopisca možno považovať spôsob zobra-
zenia jednotlivých častí tvárí, napr. intenzívne zdôraznená línia úst medzi veľ-
mi úzkou hornou a hrubou dolnou perou, výrazne zatienená priehlbinka pod 
nosom, doširoka otvorené oči s líniou rias ťahanou čiernou čiarou a s ružo-
vými bodkami vo vnútorných kútikoch. Prevaha grafických čŕt pri zobrazení 
tvárí im dodáva strohý výraz, ktorý sa nestráca dokonca ani pri jemnom úsme-

Ikona Bohorodičky Hodegetrie z cerkvi 
Usnutia Presvätej Bohorodičky z Klim-

kówky, Historické múzeum v Sanoku. 
(fotografia Piotr Krawiec)
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ve Márie. Okrem typických slohových prostriedkov využívaných pri zobra-
zení plastickosti tkanín v ikonopisectve 17. storočia možno aj tu nájsť origi-
nálne znaky vlastné tomuto ikonopiscovi, napr. obvyklé široké farebné línie, 
rovné a na okrajoch vypuklých častí krivoľaké, sú tu obohatené špecifickými 
rozmazanými prechodovými miestami. Ikonopisec tiež využíval pomerne 
úzku paletu farieb: červeň, zeleň, belobu, ktoré farebne modeloval: zeleň – 
žltou farbou, tmavú hnedú – červeňou, belobu – sivou, či skôr čerňou zmieša-
nou s belobou. Uvedené štýlové znaky sú typické pre ikonopisca, ktorý tvoril 
v polovici 17. storočia v Poľsku a na Slovensku a svoje práce označoval mo-
nogramom C. Z. (Gronek 2010, s. 265-271; Gronek 2017, s. 206-211; Gronek 
2018, s. 241-259). „C“ je určite ruským „s“, „Z“ bolo zapísané latinkou. Také-
to vkladanie latinských písmen a arabských číslic do cyrilských zápisov nie je 
v 17. storočí neobvyklé a často sa s ním stretávame aj na ikonách uvedeného 
ikonopisca. Napr. na ikone Narodenia Márie z Berestu v Oblastnom múzeu 
v Nowom Sączi (orig. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – pozn. prekl.) 
sa nachádza dátum 1653 zapísaný arabskými číslicami159 (Maszczak 2010,  
s. 54, č. 54; Gronek 2018, s. 241-259, obr. 4), na ikonách Árona v Šarišskom 
múzeu v Bardejove je takto uvedený rok 1656160 (Skrobucha 1971, č. 50; Gre-
šlík 1994, č. 32, s. 45; Grešlík 2002, s. 29-30; Puskás 2008, s. 124, obr. 36) 
a z Maciejovej v Oblastnom múzeu v Nowom Sączi rok 1657161 (Pieńkowska 
1971, s. 567, 609; Maszczak 2010, s. 214, č. 62), na ikone Dimitrija Solún-
skeho vo Farskom múzeu v Grybove (orig. Muzeum Parafialne w Grybowie 
– pozn. prekl.) nachádzame dátum 1653 (Gronek 2018, s. 223, obr. 3). Na 
ikone Posledného súdu z Bogliarky sa meno apoštola Jána a proroka Jakuba 
začína latinským „J“ a v mene Lazára sa vyskytuje latinské „z“, kým na inom 
mieste je ruské „з”162 (Tkáč 1984, obr. 134; Grešlík 2002, č. 29, s. tab. XVII; 
Škoviera 2002, s. 137-154), slová „создал” a „образ” na Mandylione v His-
torickom múzeu v Sanoku obsahujú latinské „z“163. Ikony, ktoré môžeme 
pripísať tomuto ikonopiscovi, sa nachádzajú v múzeách na Slovensku (Bar-
dejov, Bratislava, Košice, Ľubovňa), v Ukrajine (Ľvov), v Poľsku (Grybów, 
Nowy Sącz, Sanok) a v lemkovských cerkvách v Bereste, Czyrnej a v obci 
Łosie. Ikonopisec písal ikony s typickými témami vypĺňajúcimi oltárny pre-

159 Inventárne číslo MNS/798/S.
160 Inventárne číslo H 944.
161 Inventárne číslo MNS/922/S.
162 Inventárne číslo O 6194 a, b, Slovenská národná galéria v Bratislave, stála expozícia na 
Zvolenskom zámku. 
163 Inventárne číslo HMS/S/3452.
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del, ale aj veľké ikony zavesené na bočných stenách, čoho dôkazom je už 
spomínaný Posledný súd z Bogliarky a Umučenie Pána z Kožuchoviec ulože-
né vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (Keleti 1984, por. č. 22, obr. 
13; Grešlík 2002, s. 40-43; Gronek 2003, s. 247-280; Gronek 2003, s. 159-
178; Gronek 2007, kat. č. 17). Medzi zriedkavejšie témy patrí ikona Dimitrija 
Solúnskeho vo Farskom múzeu v Grybove, hoci v beskydských cerkvách sa 
táto téma objavuje dosť často (H. Duć-Fajfer 1994, s. 291-310), a veľkňaza 
Árona (múzeum v Nowom Sączi a v Bardejove) nachádzajúceho sa určite na 
diakonských dverách ikonostasu. Monogramista C. Z. písal tradičnou techni-
kou – natieral temperu na drevenú dosku (M. T. Maszczak 2010, s. 210-214). 
Jednotlivé vrstvy farieb nanášal na tmavý podklad. Túto stredovekú techniku 
prepájal s novovekými metódami vytvárania plastickosti a zobrazenia tretie-
ho rozmeru v rovine a spájal tradičný spôsob spracovania tém so západnou 
ikonografiou. Túto črtu vidieť najmä vo výjavoch s naratívnym charakterom, 
napr. na ikone Umučenia Pána z Kožuchoviec, na ktorej ikonopisec okrem 
tradičných obrazov umiestnil aj scény inšpirované kompozíciami nemeckých 
umelcov – Hansa Holbeina ml., Albrechta Dürera a Kryspina Scharffenberga 
(Gronek 2001a, s. 163-166; Gronek 2009, s. 64-72). Na ikonách s reprezenta-
tívnym charakterom, nachádzajúcich sa najčastejšie v hlavnom rade, zvyčaj-
ne zachoval tradičné znázornenie. Tak je to aj v prípade ikony z cerkvi v obci 
Łosie, na ktorej bola Bohorodička vyobrazená ako Hodegetria, čiže s malým 
Ježišom na ľavom ramene, pričom pravá dlaň ukazuje na neho. Drobné od-
chýlky možno nájsť iba v stvárnení Ježišovej tuniky, ktorá má rukávy a ktorú 
zdobia lemy s kvetinovou výšivkou. Treba však povedať, že uvedené prvky 
sa objavujú už na stredovekých ikonách, čo vyplývalo z neznalosti antického 
odevu a zo snahy prispôsobiť ho vtedajším podmienkam. Z toho istého dôvo-
du sa často objavujú chyby pri vyobrazení odevu Márie. Jej šaty by mal po-
krývať dlhý maforion, siahajúci po zem, a hlavu krátky maforion, splývajúci 
na ramená. Na ikone v obci Łosie sa obe rúcha zliali do jedného, čo je napo-
kon častý a starý spôsob realizácie, a stopou niekdajšej samostatnej tkaniny 
prikrývajúcej hlavu je iba náznak jej okraja na pravom ramene a zdobenie 
farebným lemom. Originálne je tiež poňatie postavy Márie. Na ikonách typu 
Hodegetrie bola obyčajne zobrazená ako polfigúra alebo od pása hore. Tu sa 
okraj obrazu končí hneď nad kolenami alebo vo výške kolien. Je to typický 
znak prác monogramistu C. Z. Podobné riešenia sa nachádzajú na marián-
skych ikonách vo Farskom múzeu v Grybove a z Klimkówky v Historickom 
múzeu v Sanoku164. Ikona z Klimkówky a postavy zo skupiny Ukrižovania 

164 Inventárne číslo HMS/S/3713.
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z Bielanky v Národnom múzeu vo Ľvove (С. Дмитрух 2008, s. 92-93) sú 
štýlovo najbližšie analyzovanej ikone z obce Łosie. Podobnosť vidieť najmä 
v spôsobe znázornenia tváre s bledším a chladnejším inkarnátom, s výrazný-
mi okrúhlymi škvrnami ružovej farby na lícach a s čiernymi, ostrými líniami 
modelujúcimi obočie a chrbát nosa. Strohý výraz dodávajú tvári predovšet-
kým ústa s veľmi úzkou, skoro neviditeľnou hornou perou a s tmavou prie-
hlbinkou pod nosom. Tieto črty sa takmer celkom zhodujú s obrazmi Márie 
a Márie Magdalény v skupine Ukrižovania z Bielanky. 

Treba spomenúť, že tieto tri obce vytvárali tzv. klimkovský kľúč, ktorý 
bol v 17. storočí vo vlastníctve Potockých, a patrili do tej istej farnosti v obci 
Łosie. Je preto prirodzené, že sa v nich nachádzali ikony toho istého ikono-
pisca. Cerkev v Bielanke bola vybudovaná v roku 1650 vďaka finančnej pod-
pore obyvateľa obce Jana Sztefanika (Z. Szanter 2005, s. 136). Na vyobrazení 
Longina zo skupiny Ukrižovania je uvedený dátum 1653, čo môže nazna-
čovať, že ikonostas vznikol dva alebo tri roky po výstavbe cerkvi. Bolo tu 

Ikona Bohorodičky Hodegetrie, 
neznámy pôvod, Farské múzeum 

v Grybove, fot. Piotr Krawiec
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tiež zaznamenané meno fundátora Jana, pravdepodobne popa z Bielanky so 
ženou Feniou (?), a monogram C. Z., známy už z iných ikon. Vieme, že tento 
ikonopisec pôsobil na území Ľubovnianskej vrchoviny (orig. Beskid Sądecki 
– pozn. prekl.) v 50. rokoch 17. storočia, preto ikonu z Łosia treba datovať do 
tohto obdobia. Z hľadiska umeleckého spracovania k najlepším prácam tohto 
ikonopisca patria ikony hlavného radu vo Farskom múzeu v Grybove a ikona 
Árona z cerkvi v Maciejovej v Oblastnom múzeu v Nowom Sączi. Analyzo-
vaná ikona nedosahuje ich úroveň, je grafickejšia a nemá tak jemne modelo-
vané farebné odtiene. Rysy tváre Márie a Ježiša sú preto ostré a ich výraz je 
strohý. Ale i v tomto diele možno nájsť typické znaky práce monogramistu  
C. Z. – starostlivé spracovanie detailov, napr. v zdobení rúch. Použité motívy 
sa objavujú aj v iných prácach tohto ikonopisca, hoci treba priznať, že ich 
možno nájsť i na ikonách z iných, štýlovo príbuzných dielní. Napríklad, orna-
ment zdobiaci lem pri manžetách šiat Bohorodičky s oválnym kameňom, ku 
ktorému sú do kríža pripojené štyri koráliky, sa objavuje aj na ikonách svätého 
Dimitrija Solúnskeho, archanjela Michala a Bohorodičky vo Farskom múzeu 
v Grybove, Krista Pantokratora a postáv zo skupiny Ukrižovania z Bielanky 
a veľkňaza Árona z Maciejovej, ale aj na štýlovo blízkych ikonách, pravde-
podobne z iných dielní: Krista Pantokratora z Bartného v múzeu na Zámku 
v Łańcute165 (Biskupski 1991, č. 85; Giemza 2017, s. 407, 410) a svätej Pa-
raskevy z Pętnej v Historickom múzeu v Sanoku166 (Biskupski 1991, č. 92; 
Giemza 2017, s. 261-263). Jemné kvetinové motívy sú na ikonách monogra-
mistu C. Z. prítomné často. Vzory veľmi podobné tým, ktoré sa nachádzajú na 
lemoch tuniky Ježiša, s kvetom zloženým z piatich lupeňov v centre a z neho 
vybiehajúcimi špirálovito sa vinúcimi listnatými halúzkami, možno vidieť 
na ikone Umučenia Pána z Kožuchoviec. Podobný ornament často umiest-
ňoval na rámoch, spolu s kabošonmi a diamantovými dekoračnými prvkami 
či tesným viazaním nápisov. Žiaľ, pri prekrytí ďalšími vrstvami sa zrejme 
zmenil rám a určite aj pozadie, rovnaké ako na ostatných ikonách hlavného 
radu nového ikonostasu, pochádzajúcich však z rôznych období. Fragmenty 
pozadia, typického pre ikony 17. storočia, vyplneného gravírovaným rastlin-
ným ornamentom, boli odhalené pri reštaurovaní. Komisia sa však rozhodla 
nerekonštruovať ho. Ako asi vyzeralo, naznačujú iné ikony monogramistu  
C. Z., napr. viackrát uvádzané vyobrazenia Bohorodičky z Klimkówky a ne-
známeho pôvodu vo Farskom múzeu v Grybove. 

165 Inventárne číslo MZŁ-SZR-583.
166 Inventárne číslo HMS/S/3886.


