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lev - lat. leon; 1.posvätné zviera v mytológii Európy, Ázie a Afriky; symbol božskej sily, vladárskej moci, slnka a 

ohňa (pozri solárne božstvá); kultové zviera v Egypte (pozri Šesmu), Babylónii (v Sumeru pozri 

napr. tzv.Biely chrám v meste Uruk), Palestíne; personifikácia boha slnka a ďalších božstiev; 

atribút hlavných božstiev: Kybely, Ištara (zobrazované na voze ťahanom levmi (lev v tomto 

výjave hviezdnym znamením; pozri zverokruhové znamenie, astronomické symboly); levica 

symbolom materstva: atribút Kybely, Hekaté (porovnaj Sachmet, Menhet); lev pre svoju bdelosť 

(verilo sa, že nikdy nezatvára oči a že sa s otvorenými očami rodí) sa stal symbolom slnka, jeho 

žiary a plodivej sily aj spravodlivosti; bol zobrazovaný už v strednej dobe kamennej, v staroveku 

symbolickým zvieraťom mithraizmu > symbol mithraizmu v apokalypse: lev s baraními rohami; 

motív: lev alebo grif prepadávajúci, požierajúci býka alebo daniela (rohy býka chápané ako 

kosáčik mesiaca, srsť daniela ako hviezdnaté nebo; > býk aj daniel prezentujú vo výjave lunárne 

symboly) motív sa stáva symbolom víťazstva solárnych síl nad temnými prírodnými a pudovými 

silami (výjavy v mykénskej Leviej bráne); výjav zápasu leva s diviakom alebo hadom symbolizuje 

víťazstvo dobra, múdrosti a spravodlivosti (lev) nad zlom, prírodnosťou a pudovosťou (had, 

diviak; odraz kresťanského prehodnotenie významu hada?); osobitným symbolom je lev chrliaci 

vodu (zobrazenie spája predstavu leva spojujúceho dva protikladné živly: slnečný oheň a zemskú 

vodu, dva plodivé princípy života vegetačného kultu; lev v motívu zastupovaný aj koňom alebo 

hovädzím dobytkom; výjavy často v náhrobnej symbolike, ďalej v motíve strážcov prameňov 

zaháňajúcich zlo, chrániacich (pozri apotropajný) vodu pred znečistením, zamorením jedom, 

odvedením na iné miesto); motív strážcu už v staroveku: v strážne levy chované pri chrámoch 

božstiev, palácoch a dvoroch (Mezopotámia, Chetiti); lev v úlohe strážcu aj motívom amuletov a 

prsteňov; levia laba alebo hlava zastupuje celé zviera: motív klopáča na bráne, nohy panovníckeho 

trónu; orol s hlavou leva emblémom sumerského boha Ningirsu, levia hlava mezopotámskeho 

ženského démona Lamaštu; lev tiež symbolom statočnosti Židov a v kresťanstve s levom 

porovnávaný Boh a jeho spravodlivosť, sila a vznešenosť; lev predobrazom Krista víťaza nad 

symbolickým prototypom démonického zla > lev kresťanským symbolom víťazstva nad mocou zla: 

atribút svätcov (pozri napr. Pavol Pustovník, Onufrius), mysticko-symbolický emblém Ježiša; 

symbol evanjelistu Mareka; symbol apoštolov; stredoveké umenie využíva symbolický význam 

leva (víťazný symbol spravodlivosti) na portáloch, chrámových oknách, biskupských kreslách; v 

románskom období ešte prežíval ázijský typ leva dvojhlavého (kresťanský výklad: protiklady 

prekonané zjednotením v osobe Krista); lev zobúdzajúci svoje mláďatá (význam Kristovho 

zmŕtvychvstania); lev bojujúci s drakom (symbol životného zápasu); lev na náhrobku, soche, 

reliéfu, keď lev je podnožou rytiera v triumfálnom postoji, ukazovalo na to, že rytier padol v boji 

(prirodzenú smrť symbolizoval pes); v apotropajnom význame lev umiestňovaný ku vchodom a 

bránam ešte v renesancii, hlava leva na domoch (pozri plastika architektonická); lev spolu s 

pávom a orlom atribútom Pýchy (pozri Superbia); lev frekventovaným motívom heraldiky: 

mantichora (pozri heraldické figúry; ďalej lev vytvára heraldické monštrum v kombinácii s 

leopardom, drakom a býkom) 

2.súhvezdie a mesačné znamenie pre júl; v súčasnosti: 23.7.-23.8.; pozri zverokruhové znamenia, 

atronomické symboly 

 

Heinz-Mohr v súvislosti s heslom obdobia života: lev je symbolom štyridsaťročného muža; pozri 

atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; zviera; bai/bajcze 

 

www v súvislosti s heslom ichtyokentar/kentaurotritón:  ichtyokentauri boli vodné náprotivky 

kentaurov;  boli to ľudia s polovičným telom konským alebo levím  a chvostom delfína 

 

-podľa stredovekých bestiárov má lev tri vlastnosti: keď je prenasledovaný, rozmazáva svoje stopy 

chvostom, spí s vždy otvorenými očami a jeho mláďatá sa rodia mŕtve a obživnú až na tretí deň 

potom, čo levica dýcha na ich tvár alebo  samec reve nad nimi; niektoré stredoveké zdroje 

pridávajú ďalšie informácie: lev zabíja iba z veľkého hladu, neútočí na ležiaceho človeka, v zajatí 

sa dá ťažko rozzúriť; levica má v prvom vrhu päť mláďat, potom každý rok o jedno menej až sa 

napokon stane sterilná; existujú dva druhy levov: jeden je plachý, má krátke telo a kučeravú srsť; 

druhý má rovné chlpy, dlhé telo a je neľútostný; leviu silu vidno na hrudi, jeho pevnosť na hlave 

a odvahu na čele a n chvoste; levy sa boja pohľadu na lovca s kopijou, takže sa pozerajú na zem, 

keď sú obkľúčené; tiež sa boju zvuku vŕzgajúceho kolesa, ohňa a pohľadu na bieleho kohút; chorý 

lev sa vylieči sám tým, že žerie opice, je iba raz na deň a pije po ďalšom dni; pokiaľ nevie stráviť 

mäso, vytiahne si ho z brucha pazúrmi; levy sú zranené škorpiónmi a zabíjajú hadov;  zvieratá loví 

tak, že chvostom urobí kruh okolo koristi, ktorá sa neodváži kruh prekročiť, a tak sa stane 

korisťou; rev leva je dostatočne silný na paralyzovanie koristi; lev nerád žerie včerajšiu korisť 
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a necháva pozostatky zo svojho posledného jedla; na rozdiel od väčšiny zvierat sa levy pária 

tvárou v tvár; v kresťanskej alegória majú tri hlavné rysy leva svoj význam: to, že lev maže svoje 

výkaly chvostom predstavuje spôsob, akým Ježiš skrýval svoju božskosť, ktorú odhalil iba svojim 

nasledovníkom;  to, že lev spí s otvorenými očami predstavuje Ježiša, ktorý je fyzicky mŕtvy po 

ukrižovaní, ale duchovne žije vo svojej božskej prirodzenosti;  to, že lev revom privádza mŕtve 

mláďatá k životu predstavuje, ako Boh otec vzbudil Ježiša po troch dňoch v hrobe;  ďalšie 

povahové črty leva sú brané  ako príklady toho, ako majú ľudia žiť; rovnako ako lev nebude útočiť 

na ležiaceho muža a umožní zajatému mužovi odísť, a nie je ľahko rozhnevaný, znamená, že ľudia 

by mali byť pomalí v hneve a rýchlo odpúšťať   

 

- Plínius starší (Natural History) spomína populárny názor,  že levica rodí iba raz za svoj život, 

pretože jej lono je zranené pazúrmi mláďaťa; to uvádzal aj Aristoteles, ale Plínius ho odmieta; tiež 

uvádza, že levica má v prvom vrhu päť mláďat, potom každý rok o jedno menej až sa napokon 

stane sterilná; mláďatá sa rodia ako obyčajné kocky mäsa veľkosti lasice, nehýbu sa vôbec vo 

svojich prvých dvoch mesiacov života a nemôže chodiť do šiestich mesiacov; levy sa nachádzajú v 

Európe iba medzi riekami Achelous a Mestus v Grécku; tieto levy sú silnejšie ako v Sýrii a Afrike; 

levy pijú zriedka, a jedia len každý druhý deň, niekedy aj na lačno po dobu troch dní po veľkom 

jedle; lev je jediné zviera, ktoré ušetrí ľudí, ktorí ležia  tvárou k zemi pred ním; keď hnevá, napáda 

muža, nie ženy, a útočí na deti iba keď je extrémne hladný; najväčšia sila leva  je v jeho hrudi a 

jeho krv je čierna; ak matka lev bráni svoje mláďa pred lovcami, pozerá sa na zem tak, aby 

zastrašila pohľadom kopije lovcov; levy sa boja otáčajúcich sa kolies, hrmotu prázdnych vozňov, 

kikiríkania kohútov a ohňa; lev, ktorý stratil svoju chuť k jedlu, môže sa vyliečiť sám ochutnávkou 

krvi opice; lev privádza na svet mladé nedokončené a ich tvar vytára olizovaním; v tom sa podobá 

na medvede a líšky; dych leva obsahuje závažný jed 

   

-Izidor zo Sevilly (7.st.) vo svojej Etymológii píše, že  lev je kráľom všetkých šeliem, a tak jeho 

meno v gréčtine (leo) znamená „kráľ“ v latinčine; druh leva s hrivou kučeravou je slabý, ale levy s 

rovnými chlpmi sú väčšie a prudšie;  ich odvaha je vidieť v ich prednej časti tela a na chvoste; ich 

sila na hlave; silu majú v hrudi; ak sú obklopení lovcami s oštepmi, pozerajú sa na zem tak, aby sa 

stali strach; levy sa bojí sa zvuku kolies, ale ešte viac ohňa; spia s otvorenými očami; keď levy 

chodia, mažú stopy svojím chvostom, takže lovci sa nemôžu podľa nich riadiť; keď porodia 

mláďa, to spí tri dni a tri noci, až kým ho nezobudí strašný rev otca; lev môže bojovať so svojimi 

pazúrmi a zubami, aj keď je ešte len mláďa; útočí len muža, keď je veľmi hladný; inak je tak 

jemný, že nemôže byť vyprovokovaný, ak by sa udrel 

 

-heraldika: lev bol jedným z najpopulárnejších zvierat v heraldike pre svoje vlastnosti: 

ušľachtilosť, statočnosť, divosť a veľkodušnosť (útočí iba v prípade napadnutia alebo pre veľkú 

potrebu jedla); často zobrazovaný o vzpriamenom postoji na zadných nohách, s rozšírenými 

pazúrmi predných láb, ale niekedy stojaci na štyroch nohách alebo ležiaci; rozoklaný chvost (front 

fourchée) naznačuje divosť šelmy; zobrazovaný aj s jedným telo a dvoma hlavami,  s jednou 

hlavou a dvoma telami (bicorporate), s tromi telami (tricorporate), štyrmi telami (quadricorporate) 

a viac; levy s krídlami symbolizujú kresťanské poňatie vzkriesenia; morský lev je monštrum 

s hlavou a hrivou leva, s prednými labami s plávacími blanami namiesto pazúrov a ryxbím 

chvostom od pása dole; exististuje  aj variant okrídleného morského leva 

 

- Bestiaire d'Amour: Ak je lev vidí muža ako prvý, muž stratí svoj hlas; v prípade, že človek vidí 

leva prvý, lev stráca svoju silu a odvahu; je to ako rozdiel medzi láskou muža a ženy 

 

pozri Šesmu; Ira; Sfinx, sfinga, tzv. sfinga barania, seref, grif, lamassu/šedu; Chimaira/Chiméra;  

Dionýzos, Proteus; Šov, Tefnut, Aštara, Kálí;  Manga/Mangala; Ningirsu; karašiši; stambha; 

chrlič, dvadsaťštyri starcov: Marek; zviera; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; tzv. Biely 

chrám; kohút (Biedermann); víno (Biedermann); jednorožec (www); Šalamúnov trón; levy v umení 

                       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh 

http://marinni.dreamwidth.org/368862.html 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588629/tessera 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8936466263/in/photostream/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh
http://marinni.dreamwidth.org/368862.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588629/tessera
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8936466263/in/photostream/
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http://bestiary.ca/beasts/beast78.htm 

http://bestiary.ca/beasts/beastgallery78.htm# 

 

https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil

=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fww

w.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-

8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=_

_bwMDnE2FXycjrna-

dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc

=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildl

ifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-

large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fa

rtist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446 

 

http://www.wikiart.org/de/tag/lions#supersized-search-191401 

 

 
 

Urartský boh Ḫaldi stojaci na levovi (reliéf z pevnosti Erebuni, 8.st.pr.Kr.) 

 

http://bestiary.ca/beasts/beast78.htm
http://bestiary.ca/beasts/beastgallery78.htm
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
https://www.google.sk/search?q=Paul+Bransom&espv=2&biw=1833&bih=952&tbm=isch&imgil=AbQbrteB7_8jZM%253A%253BQdpDJooJui8z2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aaa.si.edu%25252Fcollections%25252Fpaul-bransom-papers-8933&source=iu&pf=m&fir=AbQbrteB7_8jZM%253A%252CQdpDJooJui8z2M%252C_&usg=__bwMDnE2FXycjrna-dgAtnk1cs5c%3D&ved=0CC4Qyjc&ei=uCRFVOOUBozwaJnAgvgB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q2w3pA4yt_zMBM%253A%3BX6R9DjVxD_UZLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fwp-content%252Fmedia%252Fartworks%252F1999105-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wildlifeart.org%252Fcollection%252Fartists%252Fartist-paul-friederich-meyerheim-458%252Fartwork-lion-and-lioness-395%252F%3B599%3B446
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Boh Dionýzos s thiasom v ruke stojí na levici  (rímsky sarkofág) 

 

 
 

Lovci a lev (mozaika z macedónskeho mesta Pellea) 

 

           
 

Hlava leva zo sasánovského štítu 

Lev požierajúci zviera (fasáda kostola sv. Jakuba v Trani, 12.st.) 
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Bohyňa Fortitudo (Bamberská katedrála, 12.st.) 

 

 
 

Lev (kenotaf sv. Dominika, opátstvo Silos, 11.st.) 
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Lev hrajúci na husle (breviár z Renaud de Bar, Francúzsko, 1302-1303) 

 

 
   

Levy oblizovaním oživujú mláďatá (stredoveká miniatúra) 

 

 
 

Divý lev (stredoveká miniatúra) 
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Zrejme Dávid otvárajúci čeľuste leva (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Levy svojím revom oživujú mŕtve mláďa (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Levy oblizovaním zachraňujú mláďatá (stredoveká iluminácia) 
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Lev zametá chvostom svoje stopy (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev svojím revom oživuje mŕtve mláďa (stredoveká iluminácia) 
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Lev spí s otvorenými očami (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev ako kráľ zvierat (bavorský bestiár, 14.st.) 
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Lev ako kráľ zvierat (stredoveká iluminácia, Taliansko, 1300) 

 

 
 

Lev ako kráľ zvierat (stredoveká iluminácia) 
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Smutný lev (bestiár, severné Francúzsko, 1250-1260) 

 

 
 

Heraldická podoba leva (stredoveká iluminácia) 
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Tri atribúty leva: lieči asi chorobu opicou, šetrí ležiaceho muža, bojí sa kohúta (stredoveká 

iluminácia) 
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Tri atribúty leva: žije na vysokých kopcoch, každý rok má menej mláďat, dychom oživuje 

narodené mláďatá (iluminácia z anglického rukopisu zo zač. 13.st.) 

 

 
 

Lev chvostom zametá svoje stopy (iluminácia z Liber de naturisti bestiarum, Anglicko, pol. 13.st.) 
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Lev spí  otvorenými očami (iluminácia z Liber de naturisti bestiarum, Anglicko, pol. 13.st.) 

 

 
 

Tri atribúty leva: Keď loví, zametá svoje stopy chvostom, mláďatá sa rodia mŕtve a po troch dňoch 

ich samec budí revom k životu, vždy spí s otvorenými očami (iluminácia z rukopisu,  južné 

Anglicko, St. Albans,  2.štvrťrok 13.st.) 
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Dva levy oživujú mláďa a dva smutné levy rezignujú udalosť (stredoveká iluminácia) 
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Tri atribúty leva: lieči asi chorobu mäsom opice, šetrí ležiaceho muža a umožňuje zajatcom odísť,  

bojí sa bieleho kohúta (stredoveká iluminácia) 
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Atribúty leva: ušetril životy bývalých zajatcov, prejavuje strach z bieleho kohúta (stredoveká 

iluminácia) 
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Tri atribúty leva: lev je kráľ zvierat,  levie mláďatá sa rodia mŕtve a ožívajú, keď ich otec reve nad 

nimi, lev oživuje mláďatá oblizovaním  (stredoveká iluminácia) 
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Tri atribúty leva: lieči si chorobu mäsom opice, šetrí ležiaceho muža a  bojí sa bieleho kohúta 

(stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev zametá chvostom stopy pred lovcom (iluminácia z Psalterium Queen Mary, 1310 a 1320) 

 

 
 

Lev spí s otvorenými očami (iluminácia z Psalterium Queen Mary, 1310 a 1320) 
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Lev vdychuje život mŕtvemu mláďaťu  (iluminácia z Psalterium Queen Mary, 1310 a 1320) 

 

 
 

Zranený lev ohrozuje človeka (iluminácia z Psalterium Queen Mary, 1310 a 1320) 

 

 
 

Lev a levica (iluminácia z herbára) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo LEV – LEYDEN 1    Strana 21 z 90 

             
 

Lev žerie ovcu a okolo prechádza muž (Bestiaire d'Amour od Richarda Fournivala, 13.st.) 

Lev oživuje mláďatá (Bestiaire d'Amour od Richarda Fournivala, 13.st.) 

 

 
 

Lev prenasledovaný psami zametá svoje stopy chvostom (Bestiaire d'Amour od Richarda 

Fournivala, 13.st.) 

 

 
 

Lev zametá chvostom svoje stopy pred lovcom (stredoveká iluminácia) 
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Lev spiaci s otvorenými očami (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev spiaci s otvorenými očami (iluminácia z bestiára Ann Walsh, 15.st.)  
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Lev dýchaním oživuje mláďatá (iluminácia z bestiára Ann Walsh, 15.st.) 

 

 
 

Hladný lev útočí na osla (stredoveká iluminácia) 
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Lev spí s otvorenými očami (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev vyznačuje chvostom kruh okolo svojej koristi (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 
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Lev zametá chvostom svoje stopy pred lovcom (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev sa bojí bieleho kohúta a škrípania kolesa (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 
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Lev sa bojí muža so sekerou, ktorého stretol prvý raz  tvárou v tvár (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Lev zametá svoje stopy pred lovcom (stredoveká iluminácia) 
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Lev prebúdza mláďatá k životu (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Levy prebúdzajú mláďa k životu (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Hrdý lev (stredoveká iluminácia) 
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Levy na vrchole kopca zobúdzajú revom  k životu mŕtve mláďa (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Usmievajúci sa lev (iluminácia z Libier floridus od  Lambert St. Omer, 1460) 
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Usmievajúci sa lev (iluminácia z Libier floridus od  Lambert St. Omer, 1512) 

 

 
 

Samec leva (stredoveká iluminácia) 
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Samica leva (stredoveká iluminácia) 

 

 
 

Divý samec leva (stredoveká iluminácia) 
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Lev loví iné šelmy (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 

 

 
 

Lev útočí na žirafu ? (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 

 

 
 

Lev šetrí zraneného muža (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 
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Lev zametá chvostom svoje stopy pred lovcom (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 

 

 
 

Divý lev čelí vŕzganiu voza a kohútovi (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 

 

 
 

Dva levy a mláďa (bestiár Philippe de Thaon, Anglicko, 1300) 
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Lev a levica oblizovaním oživujú mláďatá (iluminácia z bestiára,  Anglicko /možno Lincoln 

a York/, 1185) 

 

 
 

Lev a levica oblizovaním oživujú mláďatá (iluminácia z bestiára, neskoré 12.st.)  

 

 
 

Lev s kučeravou hrivou a chvostom v tvare listu (iluminácia z Herbarius/De medicamentis ex 

animalibus od  Pseudo-Apuleia/Sextus Placitus, Francúzsko, 900-1000) 
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Štylizovaný lev v skoku (bestiár, Švajčiarsko, 9.st.) 

 

 
 

Lev a drak (drevorezba mníšskej lavice v katedrále v Manchesteru, Anglicko, zač. 16.st.) 

 

 
 

Lev (drevorezba mníšskej lavice v katedrále v Exeteru, Anglicko, 13.st.) 
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B. Beham, H. S. Beham: Fortidudo (rytina zo série Kardinálne cnosti, 16.st.) 

 

 
 

V. Carpaccio: Lev sv. Marka (detail, 1516) 
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A. Susini podľa Giambologna: Lev požierajúci koňa (bronz, 1600-1620) 
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P. Galle: Lov leva (16.-17.st.) 

 

 
 

A. Tempesta: Lov leva (rytina, 1608)   
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J. Hondius st.: Belgický lev (mapa, rytina, 1611) 
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Ignác z Antiochie (ikona, 17.st.) 
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C. Saftleven: Zobrazenie revúceho leva (18.st.)  

 

 
 

G. B. Tiepolo: Neptún obdarováva Benátky (18.st.) 
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Júl a Lev (mesačný obraz zo stredovekého kalendára) 

 

           
 

H. Memling: Alegória Cudnosti (15.st.) 
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A. Peruzzi: Androkles s levom (lavírovaná perokresba, 1530) 
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H. von Aachen: Alegória Víťazstva a Spravodlivosti (1598) 

 

 
 

M. de Vos: Pokušenie sv. Antona (výrez, 1594) 
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A. Quelinus: Červený lev (emblém vydavateľstva a kníhkupectva rodiny Verdussenovcov v 

Antverpách, 1640) 
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A. Van Dyck: Sv. Hieronym (17.st.) 

 

 
 

L. Giordano: Samson a lev (17.st.) 
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P. P. Rubens: Daniel v jame levskej (17.st.) 
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J. D. de Heem: Portrét Williama III Anglického vo veku 10 rokov v kvetinovom venci (1659 – 

1666) 
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P. de Vos: Lev a tiger (17.st.) 

 

 
 

Neznámy rezbár (pôvodne Slovenský rezbár z 2. polovice 18.storočia): Amerika - Alegória 

svetadiela IV. (súčasť alegórií štyroch svetadielov, 1750-1800) 
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J. H. W. Tischbein: Hlava leva (18.st.) 

 

           
 

A. Cain: Núbijský lev a jeho korisť (Luxemburská záhrada, Paríž) 
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E. Landseer: Isaac van Amburgh a jeho zvery (1839) 

 

 
 

E. Landseer: Práca na Levoch pre Trafalgar Square (1865)  
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E. Landseer: Štúdia leva (1862) 

 

 
 

E. Landseer: Na púšti (detail, 1848) 
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Podľa E. Landseera: Levy (19.st.) 
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G. Doré: Neposlušný prorok zabitý levom (drevoryt, 1866) 
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E. Delacroix:  Lev trhá mŕtvolu (19.st.) 

 

 
 

H. Rousseau: Hladný lev sa vrhá na antilopu (1905) 
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H. Rousseau: Spiaca cigánka (1897) 

 

 
 

E. Friant: Žena a lev 
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E. Delacroix: Lov leva (1855) 

 

          
 

Lev (islamská kaligrafia)  
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G. Doré: Levy v Samárii (19.st.) 
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G. Doré: Neposlušný prorok zabitý levom (1Kráľov, 13.11; 19.st.) 
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M. Hanák: Ilustrácia 

 

 
 

M. Primačenko: Lev na zlomenom dube (1963) 
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E. Filla: Zápas býka s levom (1936) 

 

 
 

E. S. Tingatinga: Lev (farba na bicykle, tingatinga, 70.roky 20.st.) 
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lev dvojhlavý - sumersko-babylonské búrkové božstvo, z ktorého odvodené chetitský dvojhlavý orol a ten počas 

kruciat prenesený do Európy; ázijský typ leva dvojhlavého prežíval ešte v románskom období 

(kresťanský výklad: protiklady prekonané zjednotením v osobe Krista); pozri atribúty, symboly a 

alegórie  

lev nemejský - nemejský lev 

lev s baraními rohami - v apokalyptických výjavoch symbol mithraizmu 

lev sírny - Biedermann v súvislosti s heslom jednorožec: v alchýmii symbolizuje jednorožec praesenciu 

mercurius (mercurius = ortuť), ktorá sa spája so sírnym levom (sulphur = síra); ortuť a síra  sú 

v symbolickej alchymistickej reči dve praesencie alebo elementy v zmysle duálneho systému 

(pozri dualizmus) do vyššej hodnoty 

lev v umení - pozri lev, animalieri, zvieratá v umení 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Löwe_in_der_Kunst 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Lion_dans_la_culture 

 

Levá fronta - Baleka v súvislosti s heslom proletárske umenie: skupina začleňujúca sa tvorbou do prúdu 

proletárskeho umenia 

 

Malá čsl. encyklopédia: česká organizácia pokrokovej inteligencie 1930-38, ktorej jedným z 

cieľov bolo propagovať v najširších vrstvách socialistickú kultúru; v rámci organizácie vytvárané 

špecializované sekcie podľa rôznych odborov: architektonická, ekonomická, literárna, lekárska, 

„film-foto“ a ď.; hl.predstaviteľmi boli Fučík, Sekanina, Štoll, Taige, Václavek, Vančura, 

S.K.Neumann, K.Honzík (architektúra), Kroha, L.Linhart, P.Prokop 

 

levalloisien/lovazjen - podľa Levallois-Peret u Paríža; názov archeologickej kultúry stredného paleolitu; dnes 

označenie techniky, ktorou sa získavali pravidelnejšie úštipky a čepele z vopred upravených jadier 

kamennej suroviny; v tomto význame sa užíva aj termín acheulen/acheulská kultúra 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_Levallois 

 

Levanta - staroveký názov pre pobrežné pásmo Stredozemného mora; prídavné meno levantský, levantínsky; 

pozri mor 

 

www v súvislosti s heslom Guillaume de Tyr: francúzsky výraz outremer označoval zámorie; 

v časoch krížových výprav outremer znamenal všeobecne križiacke štáty, založené na východe po 

prvej krížovej výprave: Edesské grófstvo, Antiochijské kniežatstvo, Grófstvo Tripolis a 

predovšetkým Jeruzalemské kráľovstvo; slovo outremer sa používalo ako synonymum k názvu 

Levanta, Sýria či Palestína v časti dnešného Izraela, Jordánska a Libanovu; výraz outremer sa tiež 

používa pre krajiny „z morom“; preto napr.  francúzsky kráľ Ľudovít IV. bol nazývaný „Louis 

d'Outremer“, pretože bol vychovaný v Anglicku  

 

Levasseur Jean Charles -  (1816); tiež Charls Le Vasseur; francúzsky rytec a vydavateľ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Le_Vasseur  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Löwe_in_der_Kunst
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Lion_dans_la_culture
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_Levallois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Le_Vasseur
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J. Ch. Levasseur, F. Lemoyne: Zdržanlivosť Scipiona  (kolorovaná medirytina, 1767) 

 

levhart - český výraz pre leoparda 

Leví - v hebrejskej tradícii „ten, kto sa pripojil k Izraelitom prisťahovaným z Egypta“; biblická postava 

Jákobovho syna, známeho tým, že sa kruto pomstil za zneuctenie svojej sestry príslušníkom 

nepriateľského kmeňa; pozri biblia 

*Levia brána - brána do akropoly Mykén, obklopenej kyklopskými múrmi; zobrazenie levov so slnečným stĺpom 

(levy sa stávajú lunárnym symbolom); posvätný stĺp knosského typu sa rozširuje smerom dohora; 

pozri mykénske umenie; antitetická skupina 

 

 
 

*Levia jama - Daniel v levej jame 

*levia koža - pozri Bes, Hérakles 
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*leví pes – tiež psolev, Budhov pes, karašiši; Biederman v súvislosti s heslom psolev: karašiši bolo čínske 

a japonské strážne zviera  stojace vedľa brány svätýň; v čínskom umení má aj názov Fo; leví pes 

je nazvaný aj Budhov pes (porovnaj lamassu/šedu); keďže v Číne bol lev neznámy, jeho podoba 

málo pripomína dravca známeho na Západe; podľa všeobecnej predstavy je pravý z oboch 

strážcov brány s otvorenou papuľou mužského pohlavia (drží v ruke perlu alebo loptu); ľavý so 

zatvorenou papuľou je ženského pohlavia (drží chlapca; pozri ženský a mužský princíp); napriek 

tomu, že ich vzhľad je skôr odstrašujúci, sú karašiši symbolmi životnej sily (pozri symboly života) 

a vytrvalosti; traduje sa o nich, že zhadzujú svoje mláďatá zo strmých skál, aby prežili iba tie 

najsilnejšie; podľa ľudovej povery sú schopné naplniť duté gule, ktoré sa k nim dokotúľajú, 

výborným mliekom; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; monštrum, zviera, Shisa, 

Komainu, karašiši, levy v umení 

 

-leví pes Fo je čínska mýtická bytosť, sčasti lev, sčasti statný strážny pes; Fo býval zobrazovaný 

pri vchodoch budhistických kláštorov a chrámov;  počas dynastie Chan (207pr.Kr.-220 po Kr.) 

privážali poslovia z Perzie a Indie do Číny levy ako dary cisárovi; tie boli potom chované 

v zoologických záhradách; v budhizme levy symbolizujú moc a silu a Číňania túto symboliku 

čoskoro prevzali, preto sa u nich slovo „Buddha“ prekladá ako Fo; levy neboli v Číne obvyklými 

zvieratami, preto ich čínski umelci zobrazovali skôr ako psov, ktorých poznali; z tťohto dôvodu 

budhistické levy nahradili psi Fo; potom sa symboly psov Fo začali objavovať tiež na ostatných 

domoch, aby svojou silou odrádzali zlých duchov a démonov 

 

  
 

Strážny lev karašiši (Fahua keramika, dynastie Ming, 1368-1644) 
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Karašiši (glazovaná keramika) 
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Karašiši (necuke, 19.st.) 
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Dvojica karašiši (drevorezba) 
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Karašiši (vydymovadlo) 
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Karašiši s mláďaťom (zlátená drevorezba, obdobie Edo, 18.-19.st.) 

 

Le Vasseur Jean-Charles -  (1816); francúzsky spisovateľ a vydavateľ tlačovín, grafik a maliar 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Le_Vasseur  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Le_Vasseur
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An. Borel, J.-Ch. Levasseur: Alegória nezávislosti Ameriky (kolorovaná medirytina, 1778–1816) 
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J.-Ch. Levasseur podľa Collin de Vermont: Lekár Erasistratus zistí lásku Antiocha (1769) 

 

leviatan/livjátan - hebr. ִלְוָיָתן /Livyatan; tiberian.  Liwyāṯān – „skrútený, zvinutý“; morský netvor v podobe 

obrovského hada, draka alebo krokodíla; personifikácia Hospodinovho protivníka, Antikrista; od 

12.st. vstup do pekla zobrazovaný ako otvorený pažerák leviatana; v renesančnom umení v tlame 

leviatana zobrazovaný Lucifer (pozri Hall: anjel padlý, Posledný súd); pozri monštrá 

 

Hall  v súvislosti s heslom apokalyptické motívy, apokalyptickí jazdci: Zjavenie (6,1-8); jedno z 

videní sv. Jána, v ktorom po rozlomení prvých štyroch pečatí (pozri apokalyptický baránok, 

lámanie pečatí) sa objavili štyria apokalyptickí jazdci: "Dobyvateľ", ktorému anjel dáva veniec, 

drží luk a ide na bielom koni; "Vojna" s mečom na červenom koni; "Hlad" s váhami idúci na 

čiernom koni; "Smrť" na sinavo bledom koni, nasledovaná svetom mŕtvych; jazdci boli rôzne 

interpretovaní; pre stredovek symbolizoval prvý jazdec Krista a cirkev; ale zvyčajne sú všetci 

štyria považovaní za nositeľov božieho hnevu; kopytá ich koní rozdupávajú ľudí; podsvetie, 

leviatan so široko otvorených pažerákom prehĺta biskupa 

 

Jordan v súvislosti s heslom Baal: Leviatan je božstvo odvodené z blízkovýchodného Lótana, 

večného nepriateľa boha Baala 

 

Nový biblický slovník: livjátan je prepis hebrejského slova, ktorého koren je "lava"; v arabčine 

lawa znamená ohnúť, zahnúť; doslovný význam by potom bol "stočený" tj. sťahujúci sa do 

záhybov; niektorí bádatelia tvrdia, že by mohlo ísť o cudzie slovo, zrejme babylónskeho pôvodu; 

Starý zákon používa toto slovo pri označovaní nejakej vodnej príšery; dva razy biblia používa toto 

slovo symbolicky a označuje ním Asýriu (naznačuje rieku Tigris) a Babylóniu (označuje rieku 

Eufrat); v súvislosti s faraónom a útekom Židov z egyptského otroctva je slovo Livjátan paralelou 

k hebrejskému slovu tannín = morská alebo riečna obluda; pri opise v Ezechielovi (29,3-5) je 

jasné, že ide o krokodíla (šupiny, čeľusti); v starovekej mytológii sa väčšinou považuje za draka, 

ktorý mal ovinutím okolo slnka spôsobiť zatmenie; najdlhší opis Livjátana obsahuje Jób (41,1-34) 

a väčšina bádateľov sa zhoduje v tom, že aj tu ide o krokodíla, zrejme nílskeho (nejestvujúceho v 
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Palestíne); jediná interpretácia, ktorá by mohla mať zmysel, je tá, že ide o mýtickú príšeru, snaď 

stotožniteľnú s babylónskou Tiamat; slovo je príbuzné s ugaritským Itn (sedemhlavou, skrútenou 

príšerou), zabitou Baalom; pozri blízkovýchodného Lótana (Jordan); drak babylónsky 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan 

 

 
 

Leviatan (byzantská iluminácia z Knihy Jób, 11.st.) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan
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Leviatan, divoký býk a grif (nástenná maľba, Nemecko, 1238) 
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Antikrist na Leviatanovi (Liber floridus, 1120) 
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W. Blake: Behemond a Leviatan (1827) 
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G. Doré: Zničenie Leviatana (drevoryt, 1866) 

 

levica - levica, najmä v spoločnosti mláďat alebo s levíčaťom v tlame je symbolom materinskej statočnosti 

a lásky; podobne platí o samiciach vlka a tigra a ď. hrozivých a dravých zvieratách, ale aj naopak  

o inak bojazlivej sliepke brániacej krikom kurčiatka; výjavy samíc brániacich alebo zachraňujúcich 

vlastné mláďa sa objavujú v námetoch Potopy sveta a ď.; pozri lev, Sachmet, Bastet; atribúty, 

symboly, alegórie a prirovnania; láska materinská; levkrota  
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T. Gericault: Hlava levice (19.st.) 
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G. Doré: Potopa sveta  (drevoryt, 1866)                                          

 

Levice - pozri Slovensko, bitka 

 

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

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

archFor=data&page=22 

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

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

archFor=data&page=23 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
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J. van der Nypoort: Levice (1686) 

 

Levita a jeho konkubína - Sudcovia 20-21: lévita/levijec so svojou ženou navštívil cestou domov krajinu 

Gileádu, ktorá patrila Benjamínovcom; tí v tom čase opustili kult Jahve a uchýlili sa ku 

orgiastickým kultom Kanaáncov; lévijec sa uchýlil do domu efrajimského hospodára, ktorý mu 

poskytol prístrešok na prenocovanie; Gibejci prepadli hospodára, ktorý im (podobne ako Lót) 

ponúkol za obeť svoju dcéru, len aby zachoval pri živote cudzincov, čo mu prikazovala 

pohostinnosť predpísaná Zákonom;  lévijec ale nesúhlasil a vydal svoju vlastnú ženu, ktorú 

Gileádski muži znásilnili, až zomrela; lévijec rozštvrtil jej telo a rozposlal ho ako dôkaz previnenia 

gileádskych proti Zákonu izraelským kmeňom a vyzval ich do boja proti  gileádskym 

Benjamínovcom, ktorí svojím činom rozbili jednotu izraelského spoločenstva; na zhromaždení 

v Mispe sa kmene rozhodili odvrátiť hnev Jahve potrestaním Benjamínovcov: pozabíjať všetkých 

mužov, ich ženy a deti, výnimku tvorili iba panny, ktoré nepoznali muža; tak došlo prakticky 

k vyhubeniu kmeňa Benjamínovcov; iba šesťsto mužov sa zachránilo v púšti (z nich vzišiel kráľ 

Saul) a časť prežívala  v babylonskom zajatí; bolo treba opäť obnoviť zmluvu s Jahvem, ktorá bola 

zmluvou dvanástich kmeňov Izraela (čiže aj Benjamínovcov); gileádske panny však nestačili pre 

šesťsto preživších benjamínovských mužov, preto bolo treba získať ešte dvesto žien inde; stalo sa 

tak obyvateľom mesta gileádskeho mesta Jabeš, ktoré nebolo solidárne s trestnou výpravou proti 

gileádskym previnilcom;  dvesto panien bolo Benjamínovcami unesených počas novoročnej 

slávnosti 

 

- v súvislosti s Eeckhoutovým obrazom Levíta v Gibei (alebo Levíta na vŕšku):  príbeh prevzatý 

z Knihy sudcov: potom čo sa levíta oženil so ženou podradného postavenia (pozri manželstvo) 

z Betlehemu, pohádali sa a žena (na úrovni konkubíny) ho opustila a vrátila sa do domu svojho 

otca;  levita ju rýchlo nasledoval, aby ju získal späť; na spiatočnej ceste  domov neúspešne hľadal 

pre nich miesto na spanie, až konečne robotník na poli im ponúkol ubytovanie vo svojom dome; 

neskôr večer  niekoľko mužov ohrozovalo levítu, ale hostiteľ sa usiloval upokojiť útočníkov tým, 

že im ponúkol vlastnú dcéru a konkubínu;  konkubína bola znásilnená a zomrela na prahu 

robotníkovho domu;  levíta na druhý deň naložil jej mŕtvolu na svojho osla a doma jej telo 

rozsekal na dvanásť kusov a každý kus poslal jednému kmeňu Izraela, čo vyvolalo strašný cyklus 

pomsty a zabíjania; príbeh ukazuje, ako sa pôvodný dobrý zámer môže zvrhnúť na zlo; Van den 

Eeckhout sa rozhodol zamerať sa na okamih, kedy robotník, pôsobí ako dobrý Samaritán a pozýva 

cestujúcich do svojho domu (pozri Milosrdný Samaritán)  
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Levijec delí telo svojej konkubíny, aby ho rozposlal izraelským kmeňom (Morgan bible, 1240) 

 

 
 

G. van den Eeckhout: Levíta v Gibei (1640) 
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Rembrandt: Muž z Gibeonu ponúka pohostinnosť Levitovi a jeho konkubíne (1642-1646) 
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G. Doré: Levijec zisťuje, že jeho konkubína je mŕtva (drevoryt, 1866) 
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G. Doré: Levijec s mŕtvou konkubínou (drevoryt, 1866) 

 

levirát - v rodovej spoločnosti obyčaj, podľa ktorej sa vdova stáva manželkou najbližšieho mužského 

príbuzného svojho zosnulého manžela, zvyčajne brata; cieľom bolo udržať ženu, jej majetok v 

mužovom rode (napr. manželstvo Boáza a Rút z apokryfnej Knihy Rút); porovnaj biblický príbeh 

Herodesa Antipasa a Herodiady; v súvislosti s heslom Asmodej pozri príbeh z apokryfnej Knihy 

Tobiasa; pozri O vzkriesení 

Levitan Isaak Iljič -  (1900); rus. Исаа́к Ильи́ч Левита́н; ruský realistický maliar, známy predovšetkým ako 

autor krajinomalieb; narodil sa v Litve, v rodine chudobného židovského učiteľa jazykov; z jeho 

učiteľov na neho mal najväčší vplyv krajinkár Aleksej Savrasov; vďaka svojmu talentu získal na 

Moskovskej škole maľby, sochárstva a architektúry štipendium, aby tu mohol zostať a pokračovať 

v štúdiu maliarstva; roku 1877 prvýkrát verejne vystavoval a jeho práce boli dobre prijaté; o dva 

roky neskôr boli Židia hromadne vykázaní z Moskvy, ale Levitan sa vďaka orodovaniu vplyvných 

znalcov umenia smel čoskoro vrátiť; zúčastnil sa výstav umeleckého združenia Peredvižnici; jeho 

maľby ho preslávili aj za hranicami Ruska, vystavoval napr. V Mníchove; koncom deväťdesiatych 
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rokov u neho bolo diagnostikované závažné ochorenie srdca; v tom istom čase sa stal profesorom 

maľby v Moskve; svojej chorobe podľahol roku 1900 v nedožitých 40 rokoch 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaak_Ilji%C4%8D_Levitan  

 

https://www.google.sk/search?q=levitan+obrazy&espv=2&biw=1846&bih=995&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyryYqrbOAhUGvRQKHcwWBLEQsAQINw  

            

 
 

I. I. Levitan: Večer na Volge (1887-1888) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaak_Ilji%C4%8D_Levitan
https://www.google.sk/search?q=levitan+obrazy&espv=2&biw=1846&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyryYqrbOAhUGvRQKHcwWBLEQsAQINw
https://www.google.sk/search?q=levitan+obrazy&espv=2&biw=1846&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIyryYqrbOAhUGvRQKHcwWBLEQsAQINw
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I. I. Levitan: Večný odpočinok (1889) 

 

 
 

I. I. Levitan: Večer na Volge (1888) 
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I. I. Levitan: Svieži vietor. Volga (1895) 

 

 
 

I. I. Levitan: Brezové stromy (1889) 
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I. I. Levitan: Tichý príbytok (1890) 

 

Levíti, leviti - 1. Leviti: príslušníci kmeňa Levího 

2.leviti, levijci: chrámoví služobníci, vykonávatelia nižších kňazských služieb (porovnaj diakon > 

sedille/levítske trojsedadlo, ktoré je určené aj pre diakonov); levíti sa o túto česť zaslúžili 

masakrou uctievačov zlatého teľaťa pri uzatváraní zmluvy na hore Sinaj; povinnosťou levítov bolo 

pomáhať kňazom pri vykonávaní obety, mali dozor nad chrámom, boli chrámovými spevákmi, 

členmi mestských súdov, prináležal im kňazský desiatok, z ktorého desatinu odovzdávali kňazom, 

výkupné za prvorodencov a stanovená časť z obety; neplatili dane a nevykonávali vojenskú 

službu; pozri milosrdný Samaritán; Jozue; Levijec a jeho konkubína 

Levitikus - tretia kniha Mojžíšova/Pentateuchu; opisuje náboženský kult, formovanie kňazského stavu a s ním 

súvisiace zákony čistoty; zákony prinášania obetí, desiatkov; pozri biblia, Starý zákon, vták 

(Lurker), zvon: The Liberty Bell; Uvedenie Pána do chrámu 

levítske trojsedadlo - sedille; pozri Levíti 

levkrota - v stredovekých beštiároch je uvedená ako hybrid medzi levicou a hyenou; má konskú hlavu, tlamu od 

ucha k uchu, namiesto jednotlivých zubov jej rastú pevné kosti 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo LEV – LEYDEN 1    Strana 87 z 90 

 
 

Levrota (stredoveká iluminácia) 

 

Levoča - pozri Slovensko 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da 

 

 
 

J. Fabini: Ulička v Levoči  (1958) 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da
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J. Alexy: Kostol sv. Jakuba v Levoči (pastel, 1940) 

 

Levočský oltár - oltár Levočský 

Levy Henri-Léopold - (1904); francúzsky maliar 

 

           
 

H.-L. Levy: Samson a Dalila (čierno-biela reprodukcia) 

H.-L. Levy: Alegória výroby 
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H.-L. Levy: Alegória obchodu                   

H.-L. Levy: Herodias 

 

 
 

H.-L. Levy: Mŕtvy Kristus s anjelmi  (19.st.)                                                   

 

levy v umení - pozri lev, Shisa, Komainu, karašiši, Budhov pes, leví pes 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lions_in_art 

 

Lewis David Henrich -  

 

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

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

archFor=data&page=23 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lions_in_art
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=23
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M. Bouche (rytec), L. H. Lewis: Blahoslavený Ján Fenwick  

M. Bouche (rytec), L. H. Lewis: Charles Baker 

 

Lewis John Frederick - (1876); anglický maliar orientalista; špecializoval sa na orientálne a stredomorske 

scény a často pracoval v nádherne podrobnom akvarelu; bol synom  Fredericka Christiana Lewisa 

(1856), rytca a maliara krajiny; pozri anglickí maliari 19.st., anglickí orientalisti 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Lewis 

 

 
 

J. F. Lewis: Donášačka kávy (1857) 

 

Lexes - v gréckej mytológii troizénsky hrdina (pozri héros), ktorý vyprával starú povesť o Filemónovi a Bauxide 

počas hostiny u riečneho boha Acheloa 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Lewis

