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apoštol - z gréc. apostolos – „vyslanec“; učeník Ježiša, Ježišom vyvolený hlásateľ kresťanského učenia (pozri 

evanjelisti), Ježišov tovariš; vo výtvarnom umení zobrazovaní vo výjavoch evanjelia; v 

ranokresťanskom umení kompozičné schéma kolégia filozofov sústredených okolo učiteľa: 

ovečky okolo baránka/Krista, neskoršie postavy mužov bez brady (neskoršie s bradou), oblečení 

do tuniky a pallia, bosí alebo v sandáloch (pozri bosonohosť), od 5.storočia často so svätožiarou, 

pričom iba Pavol a Peter zobrazovaní ako individuálne podobizne, ostatní iba ako typy 

identifikovateľné podľa atribútov; apoštoli zobrazovaní aj ako holubice, levy na Šalamúnovom 

tróne; v stredoveku zobrazovaní vo výjavoch Majestas Domini a ako prísediaci na Poslednom 

súde; všeobecnými atribútmi apoštolov boli zvitok, kniha, kríž, veniec (pozri apoštol Peter); 

zobrazovaní často na stĺpoch strednej lode alebo na portáloch stredovekých kostolov (chýbajúceho 

Judáša Iškariotského zastupuje apoštol Pavol); evanjelisti z radu apoštolov v tom prípade 

zobrazovaní bez svojich symbolov evanjelistov; v stredoveku od 13.storočia každý 

identifikovateľný podľa atribútov, v prípade zbraní ide o nástroje ich vlastnej mučeníckej smrti; v 

renesancii a baroku motívmi pre psychologické štúdie (Leonardo da Vinci, Dürer, Brandl); 12 

apoštolov porovnávaných v typológii/“Concordia veteris et novi testamenti“ s prorokmi (? s 12 

malými prorokmi; pozri antitéza) alebo 12 synmi starozákonného patriarchu Jákoba (pozri 

symboly číselné: 12); pozri oheň; Hall: Posledná večera; biskup, communio sanctorum (Beliana); 

Turíce; Biedermann: víno, ryba; Kaifáš; Justín Mučeník; Kristus zjavujúci sa apoštolom, 

Apoštolské vyznanie; Ježišovi nasledovníci, židovskí kresťania/raní židovskí kresťania 

 

Hall v súvislosti s heslom Baránok: prvotné kresťanské umenie zobrazuje apoštolov ako dvanásť 

oviec, často s baránkom uprostred; porovnaj dobrý pastier 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_J%C3%A1na_v_Later%C3%A1n

e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Twelve_Apostles 

 

 
 

Apoštoli (Prológ: „O cirkvi“; Beatus Girona, 2. pol. 10.st.) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_J%C3%A1na_v_Later%C3%A1ne
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_J%C3%A1na_v_Later%C3%A1ne
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Twelve_Apostles
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J. a H. van Eyck: Apoštoli, pápeži a biskupi (detail stredného panelu Klaňanie Baránkovi, 1432) 
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Slovenský rezbár zo začiatku 16.storočia: Apoštol s knihou (okolo 1490) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo APOŠTOL – APOŠTOLI  Strana 4 z 49 

               
 

Albrecht Dürer: Apoštoli Jozef a Jáchym (Jabachov oltár, 1503-1504) 

Albrecht Dürer: Apoštoli Šimon a Lazár (Jabachov oltár, 1503-1504) 
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A. Dürer: Štyria apoštoli (Ján, Peter, 1526) 

A. Dürer: Štyria apoštoli (Lukáš, Pavol, 1526) 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo APOŠTOL – APOŠTOLI  Strana 6 z 49 

 
 

F. Francken (II): Ukrižovanie s výjavmi z umučenia apoštolov (grisaille, 17.st.) 
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Stredoeurópsky maliar z 2.polovice 18.storočia: Svätý apoštol (1760-1780) 
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Taliansky maliar zo 16. -17.storočia: Hlava apoštola - alebo Anton Veľký?  (1500-1700) 
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Neznámy maliar (pôvodne Slovenský maliar z konca 18.storočia): Štúdia hlavy apoštola (1780) 

 

apoštol Bartolomej - Hall: Nový zákon ho spomína iba menom, nič neuvádza o jeho skutkoch; Zlatá legenda 

spomína jeho misionársku cestu do Indie a jeho smrť v Arménsku, kde mu bola zaživa stiahnutá 

koža; zvyčajne zobrazovaný s tmavými vlasmi, fúzami, v strednom veku; jeho atribútom je nôž; 

niekedy zobrazovaný so stiahnutou kožou prehodenou cez ruku, alebo ju drží v ruke 

(Michelangelo: Posledný súd, Sixtínska kaplnka; tvár tohto Bartolomea je vraj tvárou samotného 

umelca); nápis s ním prevzatý z apoštolského vyznania viery „Credo in spiritum Sanctum“ (Verím 

v Ducha svätého); naratívne témy z renesančného umenia ho zobrazujú, ako káže, vyháňa zlých 

duchov, krstí, je vlečený pred predstaviteľov správnej moci preto, lebo odmieta uctievať modly; 

najzvyčajnejším motívom je naturalisticky zobrazené sťahovanie z kože; umelci sa niekedy držia 

helenistickej skulptúry z Pergamonu zobrazujúcej Marsya sťahovaného z kože; pozri 

Christophorus Kynokephalus; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania 

 

https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=

995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253

Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-

collection-

online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252

CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8

Qyjc&ei=-

15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3

Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%25

2Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas

-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900 

 

https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
https://www.google.sk/search?q=Cranach+.:+St.+Bartholomew&sa=X&espv=2&biw=1852&bih=995&site=webhp&tbm=isch&imgil=YRbCnHLlDoje5M%253A%253BpxN9rXPEibYhzM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.metmuseum.org%25252Fcollection%25252Fthe-collection-online%25252Fsearch%25252F336245&source=iu&pf=m&fir=YRbCnHLlDoje5M%253A%252CpxN9rXPEibYhzM%252C_&usg=___PnD9KpMXtFIHGSGQzV5cCOD5eA%3D&ved=0CD8Qyjc&ei=-15XVerZM4GUsAGUtoCwBQ#imgrc=8Ga8iNjqMMWlwM%253A%3BdNcMJxmB5LeExM%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fartwork%252Fcranach%252F3306201407240011.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fart.famsf.org%252Flucas-cranach-elder%252Fmartyrdom-st-bartholomew-196330261%3B598%3B900
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M. Wolgemut, W. Pleydenwurff,  H. Schedel: Apoštol Bartolomej (kolorovaný drevoryt, 

Norimberská kronika, 1493) 
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K. Witz: Sv. Bartolomej (1434-1435) 
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Majster Winklerovho epitafu: Umučenie svätého Bartolomeja (1480-1489) 
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A. Dürer: Sv. Bartolomej (medirytina, 1523) 
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F. Petrucci, G. F. Barbieri, F. A. Lorenzini: Mučenie svätého Bartolomeja (1680-1719) 
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L. Cranach st.: Martýrium sv. Bartolomeja (16.st.) 
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J. H. Muller podľa L. van Leydena: Sv. Bartolomej (rytina, 16.-17.st.) 
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L. Suavius: Sv. Bartolomej (16.st.)  
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Michelangelo Buonaroti: Svätý Bartolomej (Posledný súd, Sixtínska kaplnka) 
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Marco d'Agrate: Sv. Bartolomej s vlastnou kožou (Duomo di Milano) 
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Rembrandt: Apoštol Bartolomej (1657) 
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Rembrandt:  Apoštol Bartolomej (1661) 
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A. Van Dyck: Sv. Bartolomej (17.st.) 
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G. B. Tiepolo: Sv. Bartolomej (16.st.) 

 

 
 

A. Vaccaro: Mučeníctvo sv. Bartolomea (17.st.) 
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A. Vaccaro: Martýrium sv. Bartolomea (17.st.) 

 

 
 

Guercino: Martýrium sv. Bartolomea (17.st.) 
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Guercino: Martýrium sv. Bartolomea (17.st.) 

 

 
 

C. Vignon: Sv. Bartolomej (17.st.) 
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apoštol Filip - málo zobrazovaný apoštol; atribút: palica a kríž (niekedy v tvare T na znamenie svojej smrti 

ukrižovaním), miska s drakom; pozri atribúty symboly, alegórie a prirovnania 

 

Hall: pochádzal z Betsaidy (mesto na brehu Galilejského mora); ako jeden z prvých povolaný 

medzi učeníkov Krista; jeho postavenie v umení nebolo významné, vzácne sú aj devocionálne 

scény z jeho života; zobrazovaný ako muž v stredných rokoch, zvyčajne s krátkou bradou; 

atribútom je kríž; podnikol údajnú cestu ku Skýtom, kde hlásal evanjelium; v Hierapolise pomocou 

kríža úspešne vyhnal hada alebo draka, ktorý bol uctievaný v Martovom chráme; keď sa netvor 

dostal z chrámu, vydal odporný zápach, z ktorého zomrelo množstvo ľudí; rozzúrení chrámoví 

kňazi sa zmocnili Filipa a ukrižovali ho; podľa tradície bol apoštol Filip ukrižovaný hlavou dole, 

ako sa stalo apoštolovi Petrovi v Ríme; pozri ryba (Hall) 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=7 

 

 
 

M. Wolgemut, W. Pleydenwurff,  H. Schedel: Apoštol Filip (Norimberská kronika, 1493) 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
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A. Dürer: Sv. Filip (medirytina, 1524) 
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L. van Leyden: Sv. Filip (rytina, 1510) 
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J. de Ribera: Svätý Filip (1612) 
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S. Vos: Mučeníctvo sv. Filipa (1645-1648) 
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P. P. Rubens: Sv. Filip (1611) 

 

apoštol Jakub Mladší/Menší/Minor - syn Alfea, jeden z dvanástich apoštolov, zvyčajne považovaný za 

Máriinho syna; atribút: valchovacia palica (bol ňou ubitý), prípadne palica, kyjak; pozri atribúty, 

symboly, alegórie a prirovnania; patrón farbiarov súkna  

 

Nový biblický slovník: biblisti niekedy Jakuba Mladšieho považovali za syna Kleofáša stojaceho 

pri kríži; vychádzali z toho, že mená Kleofáš a Alefus sú iba preklady rovnakého, ale rôzne 

vyslovovaného hebrejského slova (hebrejčina nepísala samohlásky); ale pravdepodobne sa jedná o 

dve rôzne postavy 

 

Hall: zvyčajne považovaný za tú istú postavu ako Jakub, o ktorom sa zmieňuje apoštol Pavol (List 

apoštola Pavla Galatským 1,19) a ktorý sa stal prvým jeruzalemským biskupom; zobrazovaný 

obdobne ako Kristus, čo môže vysvetľovať bozk Judáša, nakoľko vojaci potom vedeli, koho 

zatknúť; podľa prvotných prameňov zomrel ako mučeník: zhodený zo strechy chrámu a potom 

kameňovaný a ubitý na smrť; Zlatá legenda uvádza podrobnosť okolo valchárskej palice, ktorou 

ho udrel jeden z prizerajúcich mužov (Jakub v zobrazeniach drží valchársku palicu s kyjakovitým 

zakončením); od počiatku 14.st. osobitne v nemeckom umení drží Jakub namiesto nej klobučnícky 

luk (nástroj používaný pri výrobe plsti na klobúky; luk býva zobrazený aj bez tetivy; > Jakub sa 
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stal patrónom klobučníkov, obchodníkov s látkami a obdobných stredovekých cechov; ako 

jeruzalemský biskup máva rúcho, mitru a barlu 

 

http://art.famsf.org/lucas-cranach-elder/martyrdom-james-less-196330262 

 

 
 

M. Wolgemut, W. Pleydenwurff, H. Schedel: Apoštol Jakub Alefov (kolorovaný drevoryt, 

Norimberská kronika, 1493) 

 

http://art.famsf.org/lucas-cranach-elder/martyrdom-james-less-196330262
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J. H. Muller podľa L. van Leydena: Sv. Jakub (rytina, 16.-17.st.) 
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L. Suavius: Sv. Jakub Menší (16.st.)  
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G. de La Tour: Sv. Jakub Mladší (z cyklu Dvanásť apoštolov, 1624-1650) 
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Rembrandt: Jakub menší (1661) 

 

apoštol Jakub Starší/Väčší/Mayor - syn Zebedov, galilejský rybár, ktorý spoju s bratom Jánom (apoštol Ján) a 

s Petrom (apoštol Peter) tvorili trojicu, ktorá predstavovala jadro apoštolskej skupiny; ponáša sa 

na Krista, zobrazovaný ako pútnik s palicou, tanistrou, pútnickym klobúkom s mušľou, niekedy s 

kyjakom alebo mečom (bol ním sťatý na príkaz Herodesa Agrippu); bol prvým z apoštolov, 

sťatým za vlády Herodesa Agrippu 

 

Hall: tal. Giacomo Maggiore; lat. Jacobus Mayor; franc. Jacques Majeur; španiel. Jago alebo 

Santiago; syn rybára Zebeda, brat apoštola Jána (Jána Evanjelistu); patril k tým, ktorí boli 

Kristovi najbližší; spolu s apoštolom Petrom a Jánom boli pri Premene Pána a pri Agónii v 

Getsemanskej záhrade, kde ich vidno ako spia, zatiaľ čo sa Kristus modlí; Herodes Agrippa ho 

roku 44 po Kr. v Jeruzaleme odsúdil a dal popraviť; cyklus naratívnych scén zo súdneho 

pojednávania a popravy zobrazovaný na stredovekých freskách a katedrálnom skle (pozri maľba 

na skle, vitráž); rad stredovekých legiend vypráva o misijnej ceste do Španielska a pohrebe v 

Compostelle (historicky neudržateľné); napriek tomu viac ako biblia umelcov, najmä španielskych 

inšpirovali legendy  
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tri výrazné typy zobrazenia: 

 

1.Jakub Starší ako apoštol; v strednom veku s riedkou bradou, hnedými alebo tmavými vlasmi, 

rozčesanými a splývajúcimi po stranách na spôsob Krista (alla Nazareno); drží mučenícky meč; v 

neskorších devocionálnych zobrazeniach drží pútnickú palicu, ktorá ho zvyčajne odlišuje v 

skupine s inými svätcami 

2.Jakub Starší ako pútnik (od 13.st.); zobrazený s pútnickym klobúkom so širokou strechou a 

plášťom; na palici alebo na ramene má tanistru alebo pútnickú tekvicu na vodu; jeho osobitným 

atribútom je mušľa (objavuje sa na plášti, klobúku alebo tanistre) 

3.Jakub Starší ako rytier a svätý patrón Španielska; sedí na koni a drží zástavu; oblečený ako 

pútnik alebo v brnení; jeho kôň rozdupáva Saracénov; Jakubove nápisy z Apoštolského vyznania 

viery: „Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine“, z Jakubovho listu 1,19 

(prispôsobený): „Omnis homo velox est“ (Každý človek je rýchly (k načúvaniu) 

 

-veľa španielskych legiend pochádza z 10.st. a šírené zrejme za účelom podnietiť putovanie do 

Compostelly: vyprávanie o misii do Španielska po Kristovom nanebovstúpení, aby hlásal 

evanjelium; v Zarragoze mal videnie s Pannou Máriou sediacou na vrchole stĺpu z jaspisu; 

prikázala postaviť na tomto mieste chrám (založenie chrámu Nuestra Seňora del Pilar; pozri 

mytológia); pri svojom návrate do Jeruzalemu obrátil na vieru a pokrstil kúzelníka Hermogena; po 

Jakubovej poprave odniesli jeho nasledovníci telo z Jeruzalemu späť do Španielska, vedení 

anjelom až do Padronu v Galícii; jeho údajný hrob objavený asi v 9.st. a miesto nazvané Santiago 

de Compostella; v 11.st. významné pútnické miesto hneď po Jeruzaleme a Ríme; pôvod mušle ako 

odznaku pútnika do Compostelly vysvetľovaný viacerým spôsobom 

 

-španielske legendy o pôvode mušle ako odznaku pútnika do Compostely:  

 

-Zázrak s kurčatami (odráža príbeh Jozefa v Egypte); dcéra španielskeho krčmára sa pokúsila 

zviesť pekného pútnika, ktorý s rodičmi cestoval do Compostelly; ako pomstu ukryla pri odchode 

do jeho tanistry strieborný pohár; mládenec bol obvinený z krádeže a popravený; keď rodičia 

nariekali pod jeho šibenicou, vyzvala ich, aby sa netrápili, že sv. Jakub je na jeho strane a udržiava 

ho pri živote; keď rodičia bežali za sudcom a povedali mu túto novinu, s posmechom odpovedal: 

“nie je živý viac ako tieto kurčatá na mojom tanieri“; kurčatá obživli a mládenec bol vrátený 

svojim rodičom 

-Santiago/sv. Jakub v Claviju; v bitke o Clavijo so Saracénmi okolo r. 930, bolo kresťanskému 

kráľovi Ramirezovi Kastilskému vo sne sľúbené víťazstvo; na ďalší deň sa objavil sv. Jakub na 

bojisku v bielom koni a viedol víťazne proti nepriateľovi španielske vojsko, ktorého víťazný 

bojový pokrik odvtedy znel „Santiago!“; v tejto súvislosti Jakub Starší známy v Španielsku aj ako 

„Matamoros“ (Maurobijca) 

 

-v súvislosti s heslom koza: v stredoveku sa stal cap symbolom diabla, ktorého zobrazovali 

s kozími rohmi a briadkou; v Škótsku sa dokonca tradovalo, že čarodejnice lietajú na sabat na 

capoch namiesto obvyklej metle; v Španielsku zas dlho pretrvával podivný zvyk zhadzovať capa 

z kostolnej veže; konal sa na deň sv. Jakuba a ak sa cap pri páde zabil, bolo to považované za dobé 

znamenie a jeho krv mala liečivé účinky 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James,_son_of_Zebedee 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=12 

 

http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/bedevaarten/compostelalegenden.html 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James,_son_of_Zebedee
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=12
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=12
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=12
http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/bedevaarten/compostelalegenden.html
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Sv. Jakub st. (miniatúra z rukopisu Codex Calixtinus, 1130-1140) 

 

 
 

Majster Hodín maršala Boucicaut: Apoštol Jakub st. (Hodiny maršala Boucicaut, 1410-1415) 
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H. Schedel (grafik): Apoštol Jakub Väčší (Norimberská kronika, 1493) 
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Neznámy autor: Sv. Jakub (1590 -1610) 

Neznámy autor: Sv. Jakub (1501-1503) 

 

 
 

A. Dürer: Apoštol Jakub (1516) 
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J. de Flanders: Santiago Peregrino (1507) 
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L. Suavius: Sv. Jakub Väčší (16.st.) 
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B. E. Murillo: Apoštol Jakub st. (1655) 
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Rembrandt: Apoštol Jakub st. (1661) 
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G. Reni: Sv. Jakub Väčší (1636-1638) 

 

 
 

J. Cossiers: Večera v Emauzoch (Jakub st. posledný sprava, 1650) 
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A. Cano: Sv. Jakub Väčší (1635) 
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N. N. Coypel: Zázraky sv. Jakuba Väčšieho (1726) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo APOŠTOL – APOŠTOLI  Strana 48 z 49 

      
 

Slovenský maliar zo začiatku19.storočia: Svätý Jakub (okolo 1800) 

Svätý Jakub Starší (ruská ikona z Ikonostasu Premenenie cirkvi. Kláštor v Kiži, Karélia, Rusko, 

1.štvrtina 18.st.) 
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Stredoeurópsky grafik z 19.storočia: Svätý Jakub starší (väčší) (oceľorytina, 1820-1868) 

 

 


