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Obsah lekceObsah lekce

�� ProPročč kkřřesesťťanskanskéé legendy?legendy?
�� Kdybych byl prvnKdybych byl prvníí kkřřesesťťan an –– hra ve hra ve 
skupinskupinááchch

�� Co to je legenda?Co to je legenda?
�� ŽŽivoty svatých a jejich zobrazenivoty svatých a jejich zobrazeníí v umv uměěnníí
�� HraHra



ProPročč kkřřesesťťanskanskéé legendy?legendy?

KrKráátký výlet do historietký výlet do historie
�� ICHTHUS IEOSUS CHRISTOS THEOU JIOS SOTIRICHTHUS IEOSUS CHRISTOS THEOU JIOS SOTIR
JeJežžíšíš Kristus, syn boKristus, syn božžíí, spasitel, spasitel

�� IHC IHC –– monogram Kristamonogram Krista
�� INRI INRI 



KKřřesesťťanskanskéé legendy ve výtvarnlegendy ve výtvarnéém m 
umuměěnníí

NNěěkterkteréé ddůůleležžititéé pojmy pojmy 
kkřřesesťťanskanskéého umho uměěnníí::
�� atributatribut
�� madonamadona
�� pietapieta
�� berberááneknek
�� lilielilie
�� palmovpalmováá ratolestratolest



MadonaMadona



PietaPieta



BerBerááneknek



LilieLilie



PalmovPalmováá ratolestratolest



LegendyLegendy

UkUkáázka z knihyzka z knihy
LuLuďďka ka RejchrtaRejchrta
KKřřesesťťanskanskéé legendy legendy 
starstaréé EvropyEvropy
�� Zlato v srdci Zlato v srdci 



Sv. VavSv. Vavřřinecinec

AtributyAtributy
�� rorošštt
�� mměěššec s penec s peněězizi
PatronPatron
�� kuchakuchařůřů, cukr, cukráářůřů, no, nožžíířůřů, , 
zbrojzbrojíířůřů

UkUkáázka z knihy Luzka z knihy Luďďka ka 
RejchrtaRejchrta KKřřesesťťanskanskéé
legendy starlegendy staréé EvropyEvropy
�� Jediný pokladJediný poklad



Sv. PetrSv. Petr

AtributyAtributy
�� klklííččee
�� kohoutkohout
�� obrobráácený kcený křříížž
�� rybrybáářřskskáá loloďď
PatronPatron
�� dlouhovdlouhověěkostikosti
�� rybrybáářůřů



UkUkřřiižžovováánníí PetraPetra



Sv. PavelSv. Pavel

AtributyAtributy
�� knihakniha
�� memečč

PatronPatron
�� misionmisionáářůřů
�� teologie a teologteologie a teologůů



Sv. PavelSv. Pavel



Sv. Sv. ŠŠttěěppáánn

AtributAtribut
�� kkáámenmen
�� palmovpalmováá ratolestratolest

PatronPatron
�� stavitelstavitelůů a ja jááhnhnůů



Sv. Sv. ŠŠttěěppáánn



Sv. Sv. ŠŠebestiebestiáánn

AtributyAtributy
�� luk, luk, šíšípypy
�� korunakoruna

PatronPatron
�� atletatletůů
�� vojvojáákkůů a lua luččiišštntnííkkůů



Sv. Sv. ŠŠebestiebestiáánn



Sv. MartinSv. Martin

AtributyAtributy
�� ohnivohniváá koulekoule
�� husahusa
�� plplášášťť

PatronPatron
�� vojvojáákkůů
�� konkoníí, jezdc, jezdcůů
�� hus hus 
�� vinavinařůřů



Sv. MartinSv. Martin



Sv. JiSv. Jiřříí

AtributyAtributy
�� brnbrněěnníí
�� drakdrak
�� kopkopíí

PatronPatron
�� rytrytíířůřů, zbroj, zbrojíířůřů
�� řřezneznííkkůů, sedl, sedláářůřů
�� skautskautůů



Sv. JiSv. Jiřříí



Sv. BarboraSv. Barbora

AtributyAtributy
�� vvěžěž
�� palmovpalmováá ratolestratolest
�� dděělolo
�� kalichkalich
PatronkaPatronka
�� hornhornííkkůů
�� dděělostlostřřelcelcůů
�� milencmilencůů
UkUkáázka z knihyzka z knihy

LuLuďďka ka RejchrtaRejchrta
KKřřesesťťanskanskéé legendy legendy 
starstaréé Evropy Evropy -- BarboraBarbora



Sv. BarboraSv. Barbora



Sv. LucieSv. Lucie

AtributyAtributy
�� oočči na tali na talíířři nebo na i nebo na 

ststéébleble
�� lampalampa
�� vvůůll
�� dýkadýka
PatronkaPatronka
�� slepcslepcůů
�� zneuzneužžíívaných dvaných díívekvek



Sv. LucieSv. Lucie



Sv. KateSv. Kateřřinaina

AtributyAtributy
�� kolokolo
�� krkráálovsklovskáá korunakoruna
�� prstenprsten
�� memečč
�� knihakniha
PatronkaPatronka
�� filosoffilosofůů
�� mladých dmladých díívekvek
�� knihovnknihovnííkkůů
�� ooššetetřřovatelekovatelek
�� vvššech, kteech, kteřříí pracujpracujíí s kolem s kolem 

(nap(napřř. mlyn. mlynáářři, i, ššvadleny)vadleny)



Sv. KateSv. Kateřřinaina



Sv. MarkSv. Markéétata

AtributyAtributy
�� drakdrak
�� ovceovce
�� pastýpastýřřskskáá hhůůll
�� krucifixkrucifix
�� perlyperly
PatronkaPatronka
�� ochrana proti ochrana proti ďďáábloviblovi
�� rodirodiččekek
�� umumíírajrajííccííchch



Sv. MarkSv. Markéétata



PouPoužžititáá literaturaliteratura



PouPoužžititáá literaturaliteratura



PouPoužžititáá literaturaliteratura

� Florentová Helena, Evropští světci v umění a 
legendách, 2004

� Hallamová Elizabeth, Světci. Kdo jsou a jak vám 
pomáhají, 1994

� Chodura Radko, Slovník pojmů sakrálního umění, 
2001

� Llewellin Claire, Svatí a andělé v umění, 2005
� Lodowick Marcus, Obrazy vyprávějí, 2003
� Pijoan José, Dějiny umění, 1980
� Rejchrt Luděk, Křesťanské legendy staré Evropy, 

1995



KontaktKontakt

�� Svatava PilaSvatava Pilařřovováá
�� KrajskKrajskáá knihovna knihovna 
FrantiFrantišška Bartoka Bartošše, Zle, Zlíínn

�� ee--mail: mail: 
pilarova@kfbz.czpilarova@kfbz.cz


