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baránok - jeden z veľkonočných symbolov; predstavuje obeť, čiže umučeného Krista, syna Božieho symbol 

nevinnosti, poddajnosti a obety; u Feničanov, Izraelitov, Rimanov obetné zviera (pozri Moloch); u 

Židov obetný baránok obťažkaný rituálne ľudskými hriechmi a vyhnaný do púšte, spoločenstvo 

tým regenerovalo; Chetiti v čase epidémie uvalili na baránka chorobu a odviedli ho k cudzím 

bohom, aby si ich tým uzmierili (porovnaj kohút); v kresťanstve symbol Krista, ktorý zomrel v 

okamžiku, keď boli v chráme zabité obetné baránky, od čoho sa odvíja aj symbolika veľkonočného 

baránka (pozri baránok boží/Agnus Dei); v kresťanstve neskoršie okrem symbolu obety aj symbol 

triumfu (zobrazený pod krížom, na brvnu ktorého sedí holubica, t.j. duša); v 6.-7.storočí 

zobrazovaný baránok v terči umiestnenom v prekrížení kríža (napr. v zobrazení s Jánom 

Krstiteľom); pre symbol baránka je typická hlava obrátená dozadu (v ikonografickom type prežíva 

zrejme kozmická predstava obratu k novému životu); baránok s rožkami zrejme pripomína 

Abraháma, ktorý za baránka bol pripravený obetovať svojho syna Izáka, alebo pripomienka 

apokalyptického baránok so siedmimi svetelnými rožkami; baránok aj atribútom Patientie, 

Mansuetudo; pozri Uctievanie baránka, nimbus krížový; Anežka/Agnes; ovca; víno (Biedermann) 

 

Hall:  baránok alebo capko boli obetné zvieratá v starovekých obradoch Blízkeho východu vrátane 

Židov; baránok bol prijatý prvotnými kresťanmi ako symbol Krista a jeho obeti; keď biblický 

Abrahám nahradil obetovanie svojho prvorodeného syna Izáka baránkom, bolo to ohlasom 

historického prechodu od ľudských obetí ku zvieracím v prvotnej spoločnosti (pozn.: Jahve 

zakazoval ľudské obeti; naopak Kanaánci prinášali svojmu bohu Molochovi detské obeti v údolí 

Gehenna); zástupná obeť zvieraťa za človeka bola považovaná za predobraz zástupnej obeti Krista 

za ľudstvo; z tohto významu čerpajú rôzne emblémy, na ktorých tvorí baránok hlavnú zložku; v 

naratívnych scénach vidieť obetného baránka v príbehu Ábela a Kaina, Jáchyma a Anny a vo 

Vyčistení chrámu; baránok ako obetné zviera je atribútom Jána Krstiteľa, vtedy má často 

svätožiaru s krížom (nimbus krížový); baránok so zviazanými nohami je bežným obetným darom 

pastierov pri Kristovom narodení a symbolizuje jeho budúcu obeť (Klaňanie pastierov); prvotné 

kresťanské umenie zobrazuje apoštolov ako dvanásť oviec, často s baránkom uprostred; pre svoje 

ostatné vlastnosti, či skutočné alebo fiktívne, sa stal baránok atribútom personifikovanej 

Nevinnosti, Miernosti, Trpezlivosti a Pokory; tiež je atribútom Anežky a flegmatika zo Štyroch 

temperamentov; pozri zástupná obeť; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania 

 

 
 

Baránok (Aberdenský bestiár, 12.st.) 
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M. Wolgemut, W. Pleydenwurff,  H. Schedel: Sv. Agnes (Norimberská kronika, 1493) 

 

  
 

E. Le Sueur: Alegória pokory (17.st.) 
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J.-B.-M. Pierre: Obľúbený baránok (1758)  

 

 
 

J. Benlliure y Gil: Sv. František Francisco ponúka sv. Kláre baránka (20.st.) 
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J. Benlliure y Gil:  Sv. František hladká baránka (20.st.) 

 

baránok Boží/agnus Dei - Baleka: od raného kresťanského umenia bolo zobrazenie baránka (alebo malého 

capka) symbolom Krista; baránok Boží je zobrazovaný s nimbom, krížom alebo s kalichom; vo 4.-

5.st. bol Agnus Dei zobrazovaný najmä na reliéfoch sarkofágov (Ravenna 5.st.), neskoršie na 

chrámových mozaikách v Ríme, Ravenne a inde.; stal sa obľúbenou témou aj románskeho a 

gotického sochárstva (portály, klenby); baránok Boží znamená aj eucharistiu a je v tomto význame 

(obeť Kristova) zobrazený na strednej časti Gentského oltára, nazvanej Klaňanie baránka; Agnus 

Dei je na tomto zobrazený s kalichom, do ktorého strieka krv (pozri ukrižovanie, sv. grál), a je 

obklopený anjelmi, ktorí nesú pašiové nástroje; baránok Boží je aj atribútom Jána Krstiteľa, ktorý 

ho často nesie na ruke (sochy katedrály v Remeši a Chartres); Agnus Dei je tiež stredoveká oválna 

alebo kruhová medaila s motívom Božieho baránka; takáto medaila mala nielen upomienkovú ale 

aj apotroaidnú funkciu a bola nazývaná agnusek; ako Agnus Dei sú nazývané aj monštrancie s 

touto medailou; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania, fontána života  

 

1.obrazový typ Ježiša Krista v podobe baránka Božieho, s nimbom, krížom alebo kalichom; 

(Kristus je baránok a pastier súčasne); v Zjavení Jána (5; 6) je opisovaný ako sedemoký a 

sedemrohý baránok, ktorý prijal zväzok zvitkov, aby rozlomil ich sedem pečatí; výtvarné umenie 

o tomto obrazovom type, ktorý sa opiera o Zjavenie/Apokalypsu, hovorí ako o apokalyptickom 

baránkovi; tento baránok drží zástavu vzkriesenia (pozri banderole), je obklopený anjelmi 

hrajúcimi na harfách a dvadsaťštyri starcami; pozri symboly číselné:7, nimbus krížový, ovca, 

Uctievanie baránka/Chválenie Pána mučeníkmi, hora Sion, Kríž Baránka; Umučenie; 

apokalyptické motívy 

2.zástupný symbol eucharistie/sviatosti oltárnej 

3.atribút Jána Krstiteľa; pozri banderole: Ecce Agnus Dei 

4.agnusek, kruhová medaila s magickou a upomienkovou funkciou; pozri apotropaion 

5.monštrancia s kruhovou medailou Baránka božieho 

 

Hall v súvislosti s heslom Ján Krstiteľ: takéto pomenovanie pochádza z Jána (1,29; 1,36): „Pozrel 

na Ježiša, ako ide okolo, a povedal: Hľa, baránok Boží!“ 

 

Beliana: Ján Krstiteľ nazval Ježiša prichádzajúceho k Jordánu Baránkom Božím (lat. Agnus Dei); 

v Zjavení Jána je obraz triumfujúceho baránka otvárajúceho pečate knihy (pozri lámanie pečatí), v 

ktorej sú zapísané tajomné Božie súdy týkajúce sa bytia sveta; symbolika baránka sa využíva v 

kresťanskej liturgii; slová „Hľa, baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta“ (Ján 1,29) tvoria od 
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8.storočia základ jednej časti omše (Agnus Dei), v evanjelickej cirkvi je súčasťou liturgie pri 

Večeri Pánovej 

 

pozri apokalyptický baránok, christologický cyklus, Kristus, Ježiš; Uctievanie baránka/Chválenie 

Pána mučeníkmi, hora Sion; Umučenie; Dobrý pastier 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consustanzialit%C3%A0#Dichiarazione_dell.27homoo.C3.B9sios 

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3265 

 

 
 

Baránok Boží (mozaika, San Vitale, Ravenna, 6.st.) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consustanzialit%C3%A0#Dichiarazione_dell.27homoo.C3.B9sios
http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3265


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo BARÁNOK – BARBI    Strana 6 z 35 

 
 

M. Ximénez: Sv. Ján Krstiteľ (stredný panel triptychu, 1494) 
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K. Witz: Orodovanie za spásu (1444) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo BARÁNOK – BARBI    Strana 8 z 35 

 
 

F. Moczik: Malý Ježiško so svätým Jánom Krstiteľom (1890-1900) 

 

baránok mystický - mystický baránok 

Baránok prevzal sedmopečatnú knihu - (Zjavenie 5,1-14); Potom som uvidel (Ján) v pravici (pravica = všetko 

ovládajúca moc) Sediaceho na tróne (Boh v pozícii sudcu) Knihu popísanú zvnútra i zvonka (už 

nie možné čokoľvek doplniť; dvojité popísanie = bohatý obsah; písanie zvnútra = tajomstvo, 

nepoznateľnosť) a zapečatenú  siedmimi pečaťami (zložité, tajomné a nezmeniteľné zámery Boha 

s človekom; podľa niektorých bádateľov odraz rímskeho zvyku overovať závet siedmimi 

pečaťami pred siedmimi svedkami; podľa väčšiny bádateľov symbol sedmičky ako čísla úplnosti; 

absolútne utajenie obsahu knihy). Mocný anjel (zrejme archanjel Gabriel, najčastejší posol Boha) 

sa ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden  otvoriť ju a zlomiť jej pečate (a poznať Božiu 

vôľu a zistiť, čo sa má diať)?“ Ale nik na nebi (anjeli), ani na zemi (ľudia), ani pod zemou 

(démoni) nemohol otvoriť knihu (anjeli nemohli, lebo nepoznali hriech, démoni nemohli, lebo 

nepoznali milosť, ľudia nemohli, lebo nemali moc pochopiť, čo bolo napísané) a nazrieť do nej. Ja 

som veľmi plakal (Jánov nárek nad ľudstvom, ktorému hrozí, že nespozná a nepochopí Božiu 

vôľu; bez sĺz nemožno pochopiť zjavenie; zjavenie bolo napísané slzami), že sa nenašiel nik 

(vyňatý je iba Kristus), kto by bol hodný otvoriť knihu a nazrieť do nej. Jeden zo starších 

(symbolizujúci evanjelium v odkaze na Jána 20,13) mi povedal: „Neplač!  Hľa (s významom: hľa, 

tu prichádza) Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov (odkaz na Mesiáša citátom z Genezis 49,9 a 

Izaiáša 11,10; ranokresťanské mesiášske tituly; podobne deuterokanonické Požehnanie 

patriarchov 34) zvíťazil; on môže (otvoriť) knihu i jej sedem pečatí.“  Potom som uvidel v strede 

medzi trónom a štyrmi bytosťami a uprostred starších (najtesnejšia blízkosť) stáť Baránka Božieho 

(Ježiš Kristus) akoby zabitého. Mal sedem rohov (rohy ako symbol moci a kráľovskej dôstojnosti), 

sedem očí (vševidúcnosť a všadeprítomnosť), a tie (oči) znamenajú sedem Duchov, poslaných na 

celú zem (prenikanie Božieho Ducha do sveta). Prišiel  a vzal z pravej ruky Sediaceho na tróne 

knihu (Baránok Kristus je uskutočňovateľom jej obsahu). A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati 

štyria starší (starší v úlohe nebeských kňazov) padli pred Baránkom (odkaz na starozmluvnú 
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chrámovú službu; podobne Zjavenie 14,2; 15,2). Každý mal citaru  a zlaté misky  plné kadidla, a 

(kadidlo)  znamená modlitby svätých (všetci, ktorí patria Bohu; podľa iných učeníci; mučeníci; 

kresťania obecne), a spievali novú pieseň (odkaz novú pieseň po veľkých činoch Boha; podobne 

Izaiáš 42,9-10; 43,18-19; odkaz na evanjelium, ktoré je oslavou života a vykupiteľskej smrti 

Ježiša; s Kristom začal posledný čas, ktorý sa zavŕši v Novom Jeruzaleme; nová pieseň starcov 

predstavuje najstarší kresťanský hymnus): „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo ty si bol 

zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil  ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa (kresťanské 

zdôraznenie univerzálnosti spásy v rozpore so židovskými apokalypsami namierenými iba k 

vyvolenému národu Izrael) a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na 

zemi.“  Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov  okolo trónu, bytostí a starších.  Boli ich 

myriády myriád  (myriáda ako vyjadrenie bližšie neurčeného veľkého počtu)  a tisíce tisícov  a 

volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok zabitý prijať moc a bohatstvo a múdrosť a silu a 

vládu a slávu i dobrorečenie (záverečné tri hodnoty: vláda, sláva a dobrorečenie vyjadrujú pomer 

človeka k Bohu; vymenovanie siedmich hodnôt vyjadruje úplnosť chválospevu; oslava v 3.osobe 

vyjadruje väčší odstup od Baránka).“ A všetko tvorstvo na nebi (vtáctvo; podľa iných bádateľov 

hviezdy alebo hviezdne bytosti), na zemi (všetky pozemské tvory, vrátane človeka), pod zemou 

(démoni sú vylúčení, lebo nemôžu oslavovať Boha; možno spravodliví mŕtvi v odkaze na Ježišovo 

zostúpenie do pekiel; v niektorých rukopisoch táto problematická zmienka chýba) i na mori 

(vodné živočíchy; pravdepodobne výraz “na nebi, na zemi, pod zemou a na mori“ je liturgickým 

označením vesmíru) a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi 

dobrorečenie a česť   a sláva a moc na veky vekov.“ A štyri bytosti volali: „Amen (gréc. amén < 

hebr. amén = naozaj; odvodené z hebr. koreňa aman, ktoré znamená istotu pravdy; liturgický 

výraz súhlasu).“ A starší padli a klaňali sa. 

 

-alternatívny názov Klaňanie Baránkovi, ktorý sa používa aj pre iné kapitoly; rovnako to platí pre 

názov apokalyptický Baránok, ktorým sa označuje ikonografický typ baránka so siedmimi rožkami 

a siedmimi očami 

 

- epizódami alebo alternatívnymi názvami sú: Plač sv. Jána/Utešovanie sv. Jána (5,4), Uctievanie 

Baránka/Klaňanie Baránkovi  (5,8-14), Apokalyptický baránok  (5,6),  Klaňanie starších (5,8), 

Nanebovstúpenie Baránka (5,6-7), Kríž Baránka (5,8); pozri apokalyptické motívy 

 

- Apokalyptický baránok patrí k veľmi častým apokalyptickým námetom; objavuje sa v 

stredovekej knižnej maľbe a grafike, ale aj, na rozdiel od iných námetov inšpirovaných Zjavením, 

v monumentálnej maľbe; apokalyptický baránok stojí prednými nohami na Knihe života položenej 

na kolenách Boha, alebo drží zástavu vzkriesenia; starci stoja pred Baránkom alebo sa mu klaňajú 

a k jeho nohám kladú svoje koruny na spôsob obrazového typu Klaňanie troch kráľov (nástenná 

maľba v kaplnke Sv. Kríža na Karlštejne, 1365); Klaňanie Božiemu baránkovi tvorí strednú dosku 

dolnej časti otvoreného Gentského oltára (1425-1436); mnohofigurálnu, zložitú kompozíciu 

vytvoril flámsky maliar J. van Dyck spolu so svojím bratom Hubertom pre katedrálu sv. Bavona vo 

flámskom Gente v dnešnom západnom Belgicku; motív Apokalyptického baránka je blízky 

Dürerovmu grafickému listu Rozlomenie piatej a šiestej pečate; pozri Gentský oltár; apokalyptické 

motívy 

 

-výtvarným vyjadrením  kapitoly Baránok prevzal sedmopečatnú knihu (5,1-14) je Veľká teofánia 

a zrejme aj Kríž Baránka 
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(5,1-2. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu).  Baránok prevzal sedmopečatnú knihu. 

Dvadsaťštyri starších (Apokalypsa z Trieru, okolo r. 800) 

 

 
 

(2,1-3,22. Listy kresťanským zborom. 4,1-11. Oslava Boha Stvoriteľa. 5,1-14. Baránok prevzal 

sedopečatnú knihu). Anjeli kresťanských zborov. Baránok so sedmopečatnou knihou. Oslava 

Boha Stvoriteľa (frontispice Apokalypsy, Biblia San Paolo fuori le Mura, 870) 
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Adorovanie Baránka (Codexu aureus sv. Emmerama, 9.st.) 

     

 
 

(5,1-14. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Kríž Baránka (Beatus Facundus, 1047) 
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(5,5-6. Baránok prevzal sedopečatnú knihu). Baránok so sedmopečatnou knihou. Anjel utešiteľ 

(Bamberská apokalypsa, 1000-1020) 

 

          
 

(5,1-9. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Videnie Baránka (Beatus Lorvão, 1189) 

(5,1-14. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu).  Videnie Baránka (Beatus Navarre, 12.st.) 
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(5,1-9. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Videnie Baránka. Veľká teofánia (Beatus 

Manchester, 1175) 

 

 
 

(5,4; 5,6-8. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu).  Plač sv. Jána. Uctievanie Baránka 

(Apokalypsa  glosovaná, 1240-1250) 
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(5,  8-10. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Uctievanie Baránka (Beatus Escorial, 950-955) 
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(5,1-14. Sedmopečatná kniha).  Apokalyptický baránok. Trónna miestnosť  (Apokalypsa Getty, 

1255 - 1260)  

 

 
 

(5,1-14. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu).  Utešovanie Jána (Apokalypsa z Getty,  1255 - 

1260) 
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(5,1-9. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Videnie Baránka. Veľká teofánia (Beatus Arroyo, 

1.pol. 13.st.) 

 

 
 

(5,1-9. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Videnie Baránka. Veľká teofánia (Beatus 

Morgan) 
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(5,8-13. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Nanebovstúpenie Baránka. Nová pieseň 

(Apokalypsa z Angers, 1377-1382) 

 

 
 

(5,6-7). Baránok prevzal sedmopečatnú knihu (Burckhardt-Wildt Apocalypse,  Francúzsko, 

pravdepodobne Lorraine, 1295) 
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(5,6-8. Sedmopečatná kniha).  Baránok prevzal sedmopečatnú knihu (Apokalypsa Cloisters, 

14.st.) 

 

 
 

(5,1-5. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Tróniaci Boh so sedmopečatnou knihou. 

Utešovanie Jána (Apokalypsa ‘Queen Mary, 14.st.) 
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(5,11-14. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Uctievanie Baránka (Apokalypsa ‘Queen Mary, 

14.st.) 
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(5,1-14. Baránok prevzal sedmopečatnú knihu). Zapečatená kniha a Baránok (Flámska 

apokalypsa, 1400) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo BARÁNOK – BARBI    Strana 21 z 35 

 
 

H. van Eyck: Klaňanie Baránkovi (Gentský oltár, 1432) 
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J. Duvet: Otvorená nebeská brána. Sv. Ján povolaný do neba. Baránok Boží prijíma od Boha knihu 

života. Dvadsať štyri starších (rytina,  1546-1555)  4-5 

 

baránok veľkonočný - veľkonočný baránok  

Baránok víťazí nad šelmou a drakom - (Zjavenie 20,9-10); Ale zostúpil oheň z neba  a strávil ich (nepriateľov 

svätých). A diabol, ktorý zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i 

falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.  

 

-epizóda kapitoly Premoženie diabla/draka/Konečné víťazstvo (20,9-10); niekedy aj alternatívny 

názov tejto kapitoly;  pozri apokalyptické motívy 

 

- Baránok víťazí nad šelmou a drakom (Zjavenie 20,9-10) patrí do okruhu Tisícročné kráľovstvo 

(20,1-6); niektoré stredoveké rukopisy pod týmto názvom však uvádzajú Víťazstvo Baránka nad 

šelmou (17,14-18), ktoré patrí do okruhu  Neviestka babylonská (17,1-18); rovnako epizóda  

Baránok víťazí nad šelmou a drakom nijako nesúvisí s kapitolou Boj draka na nebi/Bitka na nebi 

(12,7-9: boj archanjela Michaela s drakom)  
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(20,9-10. Premoženie diabla/Konečné víťazstvo). Baránok víťazí nad šelmou a drakom. Vojaci 

Krista bojujú so šelmou (Beatus Saint Sever, 1028-1072) 

 

Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi - (Zjavenie Jána 14,1-13); Pozrel som sa (sv. Ján), a hľa, Baránok stál 

na vrchu Sion a s Ním stoštyridsaťštyritisíc tých, ktorí mali napísané na čele Jeho meno a meno 

Jeho Otca (celé kresťanské spoločenstvo; podobne 7,4-8: Poznačenie Božích služobníkov). Počul 

som aj zvuk z neba ako hukot mnohých vôd (odkaz na rajské rieky) a rachot silného hromu (výraz 

Božej prítomnosti; podobne 1,15: Sedem svietnikov; 6,1: Štyria apokalyptickí jazdci; 19,6: Videnie 

jazdca menom Pravý a Verný) a zvuk, ktorý som počul, bol ako zvuk citaristov, čo hrajú na 

citarách (nástroje blahoslavenia Boha; odkaz na starozmluvnú liturgiu; podobne 5,8: 

Apokalyptický baránok; 15,2: Oslava Boha pred pliagami; 19,1-8: Oslava Boha Stvoriteľa). 

Spievajú novú pieseň pred trónom (blažené posolstvo o spáse), pred štyrmi bytosťami a pred 

staršími (odkaz na nebeskú suitu z 4,6-9: Videnie štyroch apokalyptických bytostí; 4,10-11: 

Dvadsaťštyri starcov), ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň naučiť (vyvolení sa pieseň nemuseli 

učiť, lebo im bola daná pre ich zásluhy; ostatní sa ju nemohli naučiť, lebo ju nemohli počuť, 

a preto nemali podiel na víťazstve, spáse), iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To 

sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami (smilstvo a cudzoložstvo starozákonnou metaforou 

modloslužobníctva; podobne Ozeáš 2,4-25 > Jeremiáš 2,2-6), lebo sú panici (nepodľahli 

pokušeniam cisárskeho kultu; panictvo ako duchovné manželstvo a vernosť Bohu; podobne Matúš 

19,12; Marek 12,25); to sú tí, čo nasledujú Baránka (svojho skutočného ženícha), kamkoľvek by 

šiel, ktorí boli vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi (paralela k Jeremiášovi 2,3), a v ich 

ústach nebolo lži: sú bez úhony (odkaz na zmluvu medzi Bohom a človekom; starozákonné obetné 

predpisy: Exodus 12,5; Levitikus 23,12); Potom som videl (sv. Ján) iného anjela (odkaz na postup 

udalostí ako v 8,7-13: Trúbenie štyroch anjelov) letieť prostriedkom neba (paralela k 8,13: Vták 

Beda): mal večné evanjelium (trvalá platnosť evanjelia; podobne Marek 13,10), aby ho zvestoval 

obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu (celému svetu; podobne 5,9: Baránok 

prevzal sedmopečatnú knihu; 13,7: Šelma morská; Izaiáš 25,6; Žalm 67,3) a volal mocným 

(zázrakov schopným) hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte Mu česť, lebo prišla hodina Jeho súdu 

(odkaz na 1Samuelovu 6,5 > Izaiáša 42,12 > Jeremiáša 13,16), a klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril 

nebo a zem, more i pramene vôd (odkaz na Exodus 20,11). Za ním nasledoval iný, druhý anjel 

a volal: Padol, padol veľký Babylon (krycí názov Ríma; podobne 18,10: Silný anjel o páde 

Babylonu; odkaz na Izaiáša 21,9 > Jeremiáša 50,2; 51,8 > Daniela 4,27, Veštby Sibyline 149-

158), ktorý opájal všetky národy vínom náruživosti svojho smilstva (forma neznášanlivého 

modloslužobníctva; podobne 18,3: Silný anjel o páde Babylonu).  Zase nasledoval za nimi tretí 

anjel  (stupňovanie deja) a volal mocným hlasom: Ak s niekto bude klaňať šelme a jej obrazu 
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(rímski cisári, kult cisárov) a prijme  znak na čelo alebo na ruku (náprotivok k  7,1-8: Poznačenie 

Božích služobníkov; odkaz modlitebné remienky tefilim: judaizujúci Židia, odmietajúci Kristovu 

zvesť, budú tiež zavrhnutí), aj ten bude piť z vína Božieho hnevu (zatratenie; odkaz na 14,19: 

Hodina žatvy a oberačky; Jeremiáša 51,7), čistého vína (spravodlivý súd), naliateho do kalicha 

Jeho hnevu (podobne 16,1: Sedem pliag;   18,6: Silný anjel o páde Babylonu; odkaz na Izaiáša 

51,17 > Jeremiáša 25,15 > Habakuka 2,16) a bude mučený ohňom a sírou (peklo; podobne 15,7: 

Oslava Boha pred pliagami; odkaz Genezis 19,24: Skaza Sodomy a Gomory; podobne Jozue 30,3 

> Ezechiel 38,22 > 2Machabejských 2,5) pred svätými anjelmi (starozákonné pomenovanie Boha; 

podobne Izaiáš 66,24 > Daniel 12,2 > Apokalypsa Ezdrášova 7,36 > 1Henoch 48,9; Lukáš 12,9; 

15,10) a Baránkom!  Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani 

nocou (krajné utrpenie, zúfalstvo; podobne Izaiáš 34,9-10) tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu 

a ktokoľvek by prijal znak jej mena (odkaz na 13,16: Šelma zemská). V tomto je trpezlivosť 

svätých (kresťanov), ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru v Ježiša (vytrvalosť viery za 

všetkých okolností). Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril (Pánov posol z 1,1): Napíš: 

Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánu umierajú! Áno, hovorí Duch (Duch Boží ako 

inšpirácia Zjavenia Jána; podobne Židom 3,7), nech si odpočinú od prác, lebo ich skutky idú 

s nimi (dobré skutky ako podmienka spasenia; dobré skutky ako odovzdaná viera v Krista; trvalá 

platnosť dobrých skutkov; eschatologická útecha určená Kristovým verným, presnejšie 

maloázijským zborom, ktorým je Zjavenie adresované).  

 

-téma Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi zahrnuje tri ikonograficky odlíšené námety Hora 

Sion  (14,1-5), Nová pieseň (14,2-3), Posolstvo troch anjelov a večné evanjelium (14,6-12), 

Odpočinok spravodlivých (14,13);  z nich najčastejší a najznámejší je námet Hora Sion;  Durerov 

grafický list s názvom „144 000 spravodlivých vyzýva k odplate“ odkazuje na verš (14,1) 

 

pozri apokalyptické motívy 

 

 
 

(14,1-13. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi. Hora Sion). Klaňanie Baránkovi na hore Sion 

(Beatus Facundus, 1047)  
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(14,1-5. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi). Klaňanie Baránkovi na hore Sion (Beatus 

Escalada, pol. 10.st.) 

 

 
            

(14,1-13. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi). Klaňanie Baránkovi na hore Sion (Beatus 

Lorvão, 1189) 
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(14,1. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi). Baránok na hore Sion (Beatus Manchester, 1175) 

 

 
 

(14,1. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi). Baránok na hore Sion (Apokalypsa glosovaná, 

1240-1250) 
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(14,1. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi). Baránok na hore Sion (Apokalypsa ‘Queen 

Mary, 14.st.) 

 

 
 

(14,13. Baránok vyhlasuje súd nad nepriateľmi).  Odpočinok spravodlivých (Apokalypsa z 

Angers, 1377-1382) 
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J. Duvet: Šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi (1485- 1561) 

 

 
 

M. Gerung: Triumf Baránka (Ottheinrich-Bibel, 1530-1532) 

 

barbakán - oblá polygonálna, polkruhová alebo podkovová stavba, samostatná alebo spojená kŕčkom s bránou; 

súčasť neskorogotického delostreleckého opevnenia; obsahuje veže, ochodze, padacie mosty; kryje 

bránu pred ostreľovaním; pôvodne iba strieľňa na hradbách 

Barbalonga - Vermeyen Jan Cornelisz  

barbar - asi z gréckeho barbaroi – „škrek vtákov“;  označenie, ktoré Gréci a Rimania pôvodne používali pre 

cudzincov, hovoriacich im nezrozumiteľnou rečou; postupne však, najmä od grécko-perzských 

vojen, dostávalo toto označenie čoraz výraznejšie hanlivú príchuť, vo význame nevzdelaný, 
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necivilizovaný, neľudský, surový a podobne; od Grékov prevzali tento pojem okolo 3.st.pr.Kr.  

Rimania a slovom barbarus  označovali príslušníkov bez grécko-rímskej vzdelanosti; v tej dobe 

toto označenie zdedili niektoré severoafrické kmene a dodnes ho používajú na vlastné 

pomenovanie (Berberi); pozri troglodyt, pejoratívne označenia ľudí 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaro 

 

 
 

Trasy barbarských útočníkov v 5.st.  

 

 
 

Trasy mongolských útočníkov v 13.st.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaro
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G. Doré: Pohostinnosť barbarov k pútnikom do Svätej zeme (19.st.) 
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A. De Neuville: Huni v bitke pri Chalons (ilustrácia z Dejín Francúzska od najstarších čias,  

19.st.) 
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Anonym zo 17.st.: Vykupovanie kresťanských otrokov zadržiavaných barbarmi (Le Commerce 

des Captifs od Wolfganga Kaisera) 

 

Barbara - Barbora 

'Barbari Jacopo de -  (pred 1516); niekedy označovaný de'Barbari, de Barberi, de Barbari, Barbaro, 

Barberino, Barbarigo alebo Barberigo; taliansky maliar a grafik s veľmi osobitým štýlom; 

presťahoval sa z Benátok do Nemecka v roku 1500 a stal sa tak prvým talianskym renesančným 

umelcom pracujúcim  v severnej Európe; zachovalo sa dvanásť jeho obrazov využívajúcich ako 

prvý známy novodobý príklad tromp l'oeil; jeho dvadsaťdeväť rytín a tri veľmi veľké drevoryty 

boli tiež veľmi vplyvné;  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacopo_de%27_Barbari  

 

 
 

J. de 'Barbari: Mapa Benátok (drevoryt, kartografická ilustrácia, 1500) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacopo_de%27_Barbari


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo BARÁNOK – BARBI    Strana 33 z 35 

 
 

J. de 'Barbari: Zobrazenie Luca Pacioliho demonštrujúceho Eukidovskú geometriu 

s rhombicuboctahedronom v pozadí (1495) 
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J. de' Barbari: Kentaur prenasledovaný drakmi (rytina, 1495-1516) 

 

barbarikum - z lat. barbaricum; za neskorej antiky označenie stredoeurópskeho územia na sever a východ od 

rímskej podunajskej a porýnskej hranice; forma rímskych provincií; pozri Rímska ríša, Galícia, 

Gallia, Germania, Kambria/Cambria, Panonia, Thrákia/Trácia, Noricum; porovnaj barbarské 

ríše; Aelia Capitolina; Africa 

Barbarossa Fridrich - pozri kríž latinský, križiacka výprava 

 

          
 

Fridrich Barbarossa (miniatura rukopisu, 1188) 
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G. Doré: Smrť Fridricha Barbarossu (1832-1883) 

 

barbarské mince - minca barbarská/minca keltská 

barbarské ríše - ranofeudálne štáty 5.st. na území bývalej Západorímskej ríše, vytvorené expanziou 

germánskych kmeňov a ktoré si udržali kontinuitu s rímskou kultúrou: kráľovstvo Vizigótov (juž. 

Francúzsko a Španielsko), Ostrogótov a Langobardov (Taliansko), Burgundov (povodie Rhôny), 

Frankov (Dolné Porýnie a sev. Francúzsko), Svébov (sev. Portugalsko), Vandalov (sev. Afrika); v 

6.-8.st. dobyté Byzanciou, Arabmi a Frankami; porovnaj rímske provincie: barbarikum; pozri 

Gótovia, Vizigótske kráľovstvo, Ostrogótske kráľovstvo, Rímska ríša; gotika, triglodyt; orol 

barbarské umenie - pozri barbarské umenie raného stredoveku 

barbarské umenie raného stredoveku - pozri keltské umenie, vikinské umenie, germánske umenie: ostrogótske 

umenie, vizigótske umenie 

barbarstvo - podľa periodizácie z 18.-19.st.:  obdobie vývoja ľudstva medzi divošstvom a civilizáciou, od 

vzniku hrnčiarstva do vzniku písma 


