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mesačné kamene - Täubl: 

 

január             hyacint                  21.12.-20.1       Kozorožec       

február            ametyst                 21.1.-19.2.        Vodnár 

marec              heliotrop              20.2.-20.3          Ryby            

apríl                 zafír                     21.3.-19.4.         Škopec 

máj                  smaragd               20.4.-20.5          Býk                   

jún                   chalcedón            21.5.-21.6.         Blíženci 

júl                    karneol                22.6.-22.7.         Rak 

august              ónyx                    23.7.-22.8.          Lev 

september        chryzolit              23.8.-22.9.         Panna 

október            akvamarín           23.9.-23.10.       Váhy 

november        topás                    24.10.-22.11.     Škorpión 

december        chryzopras           23.11.-20.12.     Strelec 

 

pozri drahokamy a polodrahokamy; zverokruh, mesačné obrazy, zverokruhové znamenia 

 

mesačné obrazy - nem. Monatsbilder; zobrazenie dvanástich mesiacov, často spojené so zverokruhom (pozri 

zverokruhové znamenia); mesačné obrazy sú zvyčajne zložitejšími alegóriami času (pozri čas), 

života a jeho delenia formou žánrových výjavov, personifikácií alebo iba atribútmi mesačných 

období; mesačné znamenia sú jednoduchšie ale na rozdiel o ustálených zverokruhových znamení, 

sú typovo variabilnejšie (zdá sa, že niekedy oba termíny splývajú); témy mesačných obrazov: 

dedinské práce (orba, žatva, zber ovocia), osobami (poľnohospodár, vinohradník, lovec), výjavmi 

(slávnosti a sviatky); niekedy sú zlučované dva alebo tri mesiace do jedného výjavu a tým sa  

blížia zobrazeniu štyroch ročných období; spočiatku mesiace symbolizované jednotlivými 

figúrami (vlys metropolitného chrámu Hagios Eleutherios v Aténach); východiskom stredovekých 

mesačných obrazov bol Chronograph Dionysia Filocalusa z r. 375, zachovaný iba v niekoľkých 

kópiách z 9.st. (pohanské slávnosti a poľnohospodárske práce); ďalšie podnety z Francúzska a 

byzantskej oblasti, ďalej kalendárne básne, ktoré smerovali ku cyklickému podaniu mesiacov v 

kalendároch a kalendárnych ilustráciách kníh liturgických (Kristus vládca času) alebo v mozaikách 

(kartáginské a neskoršie horno-talianske z 11.-12.st.) 

 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3128525832/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3083757701/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3056074259/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3050232679/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3043579189/in/photostream/lightbox/ 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Otranto&prev=/s

earch%3Fq%3DOtranto%26espv%3D210%26es_sm%3D93 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3042407391/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3042403569/in/photostream/lightbox/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8634063477/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8585018677/in/photostream/ 

 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3128525832/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3083757701/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3056074259/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3050232679/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3043579189/in/photostream/lightbox/
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Otranto&prev=/search%3Fq%3DOtranto%26espv%3D210%26es_sm%3D93
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Otranto&prev=/search%3Fq%3DOtranto%26espv%3D210%26es_sm%3D93
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3042407391/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3042403569/in/photostream/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8634063477/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8585018677/in/photostream/
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Autor neznámy: December (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

Autor neznámy: November (augsburgský mesačný obraz, 1531) 

 

             
 

Autor neznámy: Október (augsburgský mesačný obraz, 1531) 

Autor neznámy: September (augsburgský mesačný obraz,  1531) 
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Autor neznámy: August (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

Autor neznámy: Júl (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

 

           
 

Autor neznámy: Jún (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

Autor neznámy: Máj (augsburgský mesačný obraz,  1531) 
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Autor neznámy: Apríl (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

Autor neznámy: Marec (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

 

              
 

Autor neznámy: Február (augsburgský mesačný obraz,  1531) 

Autor neznámy: Január (augsburgský mesačný obraz,  1531) 
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HB podľa Jörga Breua St.: December (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: November (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 

 

  
 

HB podľa Jörga Breua St.: Október (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: September (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 
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HB podľa Jörga Breua St.: August (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: Júl (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 

 

  
 

HB podľa Jörga Breua St.: Jún (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: Máj (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 
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HB podľa Jörga Breua St.: Apríl (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: Marec (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 

 

 
 

HB podľa Jörga Breua St.: Február (augsburgský mesačný obraz, 16.s.) 

HB podľa Jörga Breua St.: Január (augsburgský mesačný obraz, 16.st.) 

 


