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Posledná večera - príbeh zo života Ježiša; počas spoločnej večere berie chlieb a víno a podáva ho svojim 

učeníkom ako svoje telo a krv a ohlási svoju blížiacu sa smrť aj zradu 

 

Baleka: motív Poslednej večere prevzatý kresťanstvom z mithraizmu: Posledná večera splýva s 

poslednou večerou perzského boha Mitru, po ktorej sa vzniesol na nebesá 

 

Hall: (Matúš 26,17-29; Marek 14,12-25; Lukáš 22,7-23; Ján 13,21-30); posledná večera, ku ktorej 

zasadol Ježiš so svojimi učeníkmi pred svojím zatknutím a pri ktorom oznámil týmto dvanástim 

apoštolom, že jeden z nich ho zradí; častá téma kresťanského umenia od ranokresťanských čias; 

posedenie pri jedle bolo oslavou židovského sviatku pesach - pripomínajúceho odchod Izraelitov z 

Egypta (pozri egyptské otroctvo); Kristove slová vyslovené pri prežehnaní chleba a vína sa stali 

pre kresťanov ústrednou cirkevnou sviatosťou; dve zložky tohto námetu (oznámenie o zrade a 

žehnanie chleba a vína, ktoré bolo prvým prijímaním sviatosti oltárnej apoštolmi) striedavo 

prevažujú v rozdielnych umeleckých obdobiach; v plnej podobe téma rozvinutá v byzantskom 

umení (mozaiky, 6.st.); učeníci rozmiestnení okolo zakrivenej časti stola v podobe písmena D s 

Kristom na jednom konci; apoštoli nesedia ani nestoja, ale ležia opretí o ľavý lakeť, pravú ruku 

majú voľnú, ako tomu bolo starým židovským zvykom pri sledovaní veľkonočného obradu; 

pôvodne bolo veľkonočné jedlo prijímané postojačky, rovnako ako ho jedli Izraeliti  (postojačky a 

chvatne) tú noc pred svojím odchodom z Egypta; v čase starého Ríma bola poloha poležiačky na 

klíné pri jedle známkou slobodného človeka, a preto považovaná za vhodnejší spôsob zobrazenia 

stolovania pri príležitosti židovského sviatku vyslobodenia (táto poloha sa opäť vyskytuje až v 

17.st. v diele Poussina); v renesančnom maliarstve učeníci sedia zvyčajne u pozdĺžneho stola a 

Kristus (uprostred) vykonáva kňazské úkony; kalich (eucharistická nádoba na prijímanie jednej z 

podôb sviatosti oltárnej - vína) stojí pred ním na stole; práve žehná bochník chleba alebo podáva 

hostiu jednému z dvanástich apoštolov; hostia nie je nevyhnutne zobrazovaná ako nekvasený 

chlieb (maces), ako to vyžadoval židovský obrad; umývadlo a uterák odložené na dlážke 

pripomínajú epizódu umývania nôh učeníkom; niekedy pri nohách Judáša sedí pes, čo je zložité 

vysvetliť, nakoľko toto zviera v období zobrazovania výjavu Poslednej večere symbolizovalo 

vernosť; Heinz-Mohr v tejto súvislosti uvádza: význam psa sediaceho pri nohách Judáša, ktorý 

mu hladká hlavu (17.st., Jordaens) nie je jednoznačný; usiluje sa Judáš odkazom na psa symbol 

vernosti odvrátiť podozrenie ostatných apoštolov, alebo je pes v tomto prípade stelesnením zla, 

čiže zradcovým spojencom? (v Starom zákone pes považovaný za nečisté zviera a aj apoštol Pavol 

označuje svojich judaizujúcich protivníkov psami nečistými - nie v zmysle nadávky ale nečistoty 

viery); slávnostná interpretácia večere (žehnanie chleba a vína) bola na konci 15.st. zatlačená do 

pozadia Leonardom, ktorý sa odvrátil od cirkevnej náuky (zobrazenia eucharistie) a zameral sa na 

zobrazenie ľudskej drámy, ktorá nastala po Kristovom oznámení zrady; s týmto typom zobrazenia 

Poslednej večere, ktorý síce nie je prvý ale je najpreslávenejší, je možné sa stretnúť na výzdobe 

refektárov a chrámov 14.-15.st. a prevažoval až do protireformácie; protireformácia opätovným 

dôrazom na sedem sviatostí (najmä eucharistiu - sviatosť oltárnu) sa vrátila ku skoršej verzii 

zobrazenia Poslednej večere (ku zobrazeniu eucharistie); v tomto období už existovala voľnosť v 

zobrazení postáv (služobníkov, ktorí chodia hore dolu a nosia na hlavách nádoby a anjeli sa 

vznášajú nad ich hlavami); učeníci, osobitne v prípade severských maliarov, sú charakterizovaní 

ako prostí ľudia tých čias; umývadlo a uterák odložené na dlážke sú narážkou na predošlú epizódu 

Umývanie nôh učeníkom (Hall: apoštol apoštol Peter 3); v motíve oznámenia zrady je základnou 

zložkou odozva učeníkov na Kristove slová („Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí“); 

vo výjave chýba kalich, Kristus sedí uprostred dlhého stola, ruky má odovzdane vystreté pred 

seba; učeníci po obidvoch stranách sa k sebe navzájom obracajú s predstieraným údivom, 

ohromením alebo odmietavým výrazom tváre a gesta; postava Judáša je niekoľkými spôsobmi 

odlíšená od ostatných: v ranorenesančných dielach sedí oproti ostatným a zvyčajne si berie od 

Krista kúsok namočeného chleba (Ján 13,26) a odpovedá: „Ten je to, komu podám namočenú 

skyvu“; alebo si Judáš sám namáča chlieb (Marek 14,20); Judáš je zvyčajne tmavovlasý, fúzatý, so 

ľstivým výrazom tváre; ak majú učeníci svätožiaru, Judášova je čierna alebo mu chýba; často drží 

mešec (narážka cenu zrady: tridsať strieborných) alebo iba preto, lebo mal na starosti pokladnicu 

spoločenstva apoštolov (Evanjelium podľa Jána); vo 12.-13.st. okrem Judáša neboli apoštoli 

navzájom od seba rozlišovaní; nemali osobné atribúty, ale boli dodržiavané isté konvencie v 

zobrazovaní telesného vzhľadu a zoskupenia postáv; apoštol Ján ("ktorého Ježiš miloval") je 

zvyčajne vedľa Krista a s hlavou na Spasiteľových prsiach (Evanjelium podľa Jána 13,25); je 

zobrazený ako mládenec, s hladkou tvárou, s dlhými vlasmi a niekedy so zoženštelými rysmi; 

apoštol Peter má sivé, krátke, brčkavé vlasy aj fúzy; má zdravo červenú tvár, ktorá prísluší 

rybárovi; zvyčajne má modrý plášť cez zlatisté šaty; niekedy drží v ruke nôž (narážka na budúce 
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odseknutie služobníkovho ucha v scéne zrady); na znamenie výsadného postavenia medzi 

učeníkmi sedí blízko Krista alebo vedľa neho; apoštol Ondrej je starec so splývavými sivými 

vlasmi a dlhými, sivými, niekedy rozdvojenými fúzami; apoštol Jakub Mladší (Menší) sa účesom 

aj fúzami ponáša na Krista, a preto bol tradične stotožňovaný s apoštolom, ktorého Pavol volal 

„brat Pána“ (List Pavla Galatským 1,19); identifikácia ostatných je menej zrejmá; apoštol Jakub 

Starší (Väčší) je o niečo starší ako jeho menovec a rovnako ako on je Kristovým príbuzným, preto 

sa naňho niekedy ponáša; ako jeden z troch Kristovi najbližších počas jeho života, sedí blízko pri 

ňom; apoštol Filip a Tomáš spolu s Jánom sú ako najmladší z dvanástich zobrazovaní bez fúzov; 

niekedy sú umiestení na protiľahlých stranách obrazu na konci stola; apoštol Šimon a Juda boli 

podľa tradície bratia a narodenie Pána im anjel oznámil medzi pastiermi; sedia preto vedľa seba a 

sú zobrazení ako starci; apoštol Bratolomej má veľmi tmavé až čierne vlasy a zvyčajne fúzy (v 

tomto sa ponáša na apoštola Matúša); obecne uznávaná identita dvanástich apoštolov na 

Leonardovej Poslednej večeri - zľava doprava: Bartolomej, Jakub Mladší, Ondrej, Judáš 

Iškariotský, Peter (vzadu), Ján, Kristus, Tomáš (vzadu), Jakub Starší, Filip, Matúš, Juda, Šimon 

(chýba apoštol Matej, zastupujúci niekedy Judáša Iškariotského a apoštol Pavol, ktorý sa ku 

dvanástim učeníkom pripojil neskoršie; pozri apoštol); ako predobraz Poslednej večere boli 

tradične považované námety, vyskytujúce sa niekedy v spojení s ňou (pozri paralelizmus): 

 

- Stretnutie Abraháma a Melchísedeka (Genezis 14,18-24); po svojom pobyte v Egypte, kam 

zostúpili, aby unikli hladu, prišli Abrahám a Lot opäť na sever „bohatí dobytkom“; odlúčili sa od 

seba, Abrahám sa vrátil do Kanaánu a Lot sa usadil v Sodome; keď kočovníci zaútočili na mestá v 

tejto doline, zajali Lota a zmocnili sa jeho imania; keď sa o tom Abrahám dozvedel, vypravil sa 

ich asi s tromi stovkami ozbrojených mužov prenasledovať; v noci zaútočil a nepriateľa porazil, 

Lota oslobodil a získal späť ulúpené veci; pri triumfálnom návrate naspäť mu vyšiel v ústrety kráľ 

Jeruzalema Malsíchedek, a priniesol mu chlieb a víno a požehnal mu; Abrahám mu zasa dal 

desiatok z koristi; Malchísedek je oblečený v kňazskom rúchu a na hlave má korunu alebo mitru; 

nesie eucharistický kalich a chlieb, lebo táto epizóda bola v stredoveku považovaná za predobraz 

Poslednej večere 

 

- Opomenutie a smrť prvorodencov (Exodus 12,13); anjel skazy povolaný Mojžišom prechádzal 

Egyptom, aby potrestal tých, ktorí väznili Bohom vyvolený ľud; vyhol sa domom, ktorých dvere 

boli označené písmenom tau z krvi zabitého baránka (čiže tých, ktorí slávili židovský sviatok 

jedenia veľkonočného baránka - pesach); preto nezabil prvorodencov Izraelitov ale iba Egypťanov 

(pozri desať rán egyptských); naľakaný faraón napokon súhlasil s odchodom Izraelitov; v 

predvečer odchodu sa konala slávnosť jedenia obradného barančeka; účastníci slávnosti zobrazení, 

ako stoja pri stole, na ktorom leží baránok; ľudia sú pripravení vydať sa na cestu, alebo ako kladú 

svoju batožinu na ťavy a osly; scény smrti egyptských prvorodencov zahrnujú v pozadí umierajúci 

dobytok, ktorý bol rovnako postihnutý 

 

-Zber manny (Exodus 16,11-36; Numeri 11,7-9); na púšti hladujúcim Izraelitom v čase ich 

putovania z egyptského otroctva Boh zoslal mannu, ktorá ako rosa padala na zem; Izraeliti 

zobrazovaní s košíkmi dvihnutými, ako by ju chceli chytať zo vzduchu; alebo ju zbierajú zo zeme 

do rôznych nádob; námet považovaný za predobraz eucharistie (prijímania sviatosti oltárnej) 

 

- Eliáš navštívený anjelom (1 Kráľov 19,4-8); vyhnaný do púšte a so želaním zomrieť, uľahol 

Eliáš pod tŕňový ker; zjavil sa mu anjel, priniesol mu jedlo a pitie, ktoré mu dodalo silu, aby 

pokračoval na ceste púšťou štyridsať dní (pozri symboly číselné: 40); v zobrazeniach anjel drží 

kalich a chlieb ako symboly eucharistie 

 

Biedermann v súvislosti s heslom ryba: ryba sa zjavuje v ranokresťanskom katakombovom 

maliarstve ako symbol eucharistie - sviatosti oltárnej; až do neskorého stredoveku nechýbala ryba 

na obrazoch Poslednej večere vedľa chleba a kalicha s vínom 

 

Heinz-Moh v súvislosti s heslom večera: na stole viditeľný baránok zo židovského pesachu; 

západoeurópske umenie kladie do popredia historický a psychologický motív Judášovej zrady: 

Ježiš podáva Judášovi kúsok chleba, a tak ho označuje za zradcu; postava ľahko identifikovateľná 

podľa mešca s tridsiatimi striebornými, podľa chýbajúceho alebo čierneho nimbu nad hrdzavými 

vlasmi; je oddelený od stolu a spoločnosti apoštolov; antverpský maliar Jacob Jordaens prispel 

zaujímavým variantom tohto motívu: Judáš označený za zradcu a vzbudzujúci nedôveru apoštolov 

hladká hlavu psa, symbolu vernosti, akoby tým chcel a mohol rozptýliť podozrenie; na druhej 
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strane by v tomto prípade pes (podľa stredovekých bestiárov jedna z možných reinkarnácií diabla) 

mohol byť negatívnym symbolom vzhľadom na Evanjelium podľa Matúša (7,6); ďalší častý motív 

predstavuje Judáša, ktorý sa chystá zobrať rybu z veľkej misy (niekedy z Ježišovho taniera) a 

ukryť ju pod obrusom alebo za svojím chrbtom; toto gesto, ktoré symbolicky nijak nesúvisí s 

anagramom Krista (ichthysu vytvorenému z počiatočných písmen slov: Ieous Christos Theou 

Hyios Soter – „Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ“); motív s rybou však zodpovedá dávnej tradícii, 

podľa ktorej sa chtivý Judáš neuspokojil s rovnakým kúskom, aký dostali všetci učeníci; v 

západoeurópskej obrazovej kompozícii sa Ježiš zvyčajne nachádza v strede obrazu; so zreteľom na 

antickú tradíciu zaujímať pri hostine polohu ležmo, je prirodzená poloha apoštola Jána, 

najmilšieho Kristovho učeníka, spočívajúceho na hrudi Ježiša; avšak scéna sa stáva však 

nezrozumiteľnou, ak ostatní okolo stolu sedia; tento príklad nereflektovanej ikonografickej tradície 

však na druhej strane v nemeckej mystike navodil téma lásky Ježiša a Jána, ktorých výsledkom 

boli hlboko pôsobivé umelecké diela vznikajúce medzi 13. a pol.17.st. najmä v dominikánskych 

kláštoroch na juhovýchode Nemecka; mystický výklad považoval zobrazenie bratskej a dôvernej 

nehy medzi Ježišom a Jánom za symbol duše, utekajúcej sa k Bohu; v scéne Poslednej večere 

zvyčajne zobrazovaní všetci dvanásti apoštoli, iba vzácne, očividne z priestorových dôvodov, je 

ich počet obmedzený na šesť (freska lettneru dómu v Naumburgu); pokiaľ bolo pre formu stolu 

zvolené antické triclinium, sedia v polkruhu a Kristus sedí vľavo na čestnom mieste ako keby 

oproti kruhu učeníkov; často sa na týchto zobrazeniach (najmä byzantských) nachádza namiesto 

baránka (odkaz na sviatok obetovania baránka - pesach) ryba; je na je na veľkej mise a s istotou 

znamená symbol Ježiša samého a jeho obetovania (pozri ichthys); ak je stôl podľa orientálnej 

tradície guľatý, sedí Kristus v pozadí uprostred a Judáš osamotený v popredí; obdobne je tomu v 

prípade obdĺžnikových stolov, aké boli zvyčajné v západoeurópskych domácnostiach; v tom 

prípade s výnimkou Judáša sedia učeníci tak, že žiaden z nich nie je otočený chrbtom k divákovi; 

nové riešenie použil Tizian, ktorý stôl umiestnil do plochy obrazu diagonálne a tým vytvoril 

pôsobivú priestorovú hĺbku; jeho príklad nasledoval Tintoreto a Pieter Brueghel St.; Pietro 

Lorenzetti rozšíril tradičný výjav o pohľad do kuchyne, ktorá susedila s miestnosťou, kde sa 

konala večera; od znázornenia konkrétnej udalosti z posledných dní života Ježiša treba odlišovať 

sakramentálne a symbolicky podmienené oslávenie eucharistie, tzv. liturgickú večeru vďaky, 

apoštolské prijímanie, božskú liturgiu, konsekráciu chleba a vína; vyslovene eucharistické 

zobrazenia Poslednej večere sú v západoeurópskom umení vzácne a nadobúdajú význam až po 

tridentskom koncile (majú podobu a) konsekrácie chleba a vína, b) apoštolského prijímania); iným 

typom uvádzaným v súvislosti Poslednej večere sú agapy/lámanie chleba 

 

Nový biblický slovník v súvislosti s heslom Večera Pána: bola to pascha (opakovane nesprávny 

grécky výraz pre židovský sviatok pesah); presná povaha stolovania, ktorého sa Ježiš zúčastnil so 

svojimi učeníkmi toho večera, keď bol zradený, predstavuje najviac debatovanú tému v histórii a 

výkladu Nového zákona 

 

a) tradičný výklad, že išlo o jedlo zvyčajné pre sviatok Veľkej noci, podporujú citáty zo 

synoptických evanjelií (napr. Evanjelium podľa Marka 14,1n.12-16) ale aj Evanjelium podľa Jána, 

napr.13,21-30); toto stolovanie má rysy, ktoré bádateľa judaizmu označili za charakteristické pre 

slávnosť paschy (ležanie u stolu a namáčanie jedlo do špeciálnej omáčky haroset, pripomínajúcej 

horkosť egyptského zajatia; napriek tomu dôkazy nie sú natoľko presvedčivé, aby vylúčili ďalšie 

interpretácie 

 

b) spochybňovane tradičného názoru (že išlo o paschu) vychádza z Evanjelia podľa Jána, ktoré 

datuje udalosti Poslednej večere a utrpenie o deň skôr ako synoptikovia; nemohlo preto ísť o 

pravidelné paschálne stolovanie, lebo Pán zomrel v rovnakom čase, keď boli v chráme pre účel 

paschy rituálne obetované baránky; otázkou ostáva o aké stolovanie išlo, ak to nemohla byť 

pascha; vysvetlením má byť teória, že išlo o sabat Kidduš > Kristus a učeníci tvorili náboženskú 

skupinu, ktorá sa zišla v predvečer sabatu a paschy a mala charakter prostého zhromaždenia, 

počas ktorého Ježiš nad kalichom vína vyslovil modlitbu o posvätení (Kidduš) 

 

c)modifikáciou tohto návrhu je myšlienka, že išlo o zvyčajné stolovanie a že Pán so svojimi 

učeníkmi vytvárali náboženské spoločenstvo habura, podobné skupinkám, v akých sa schádzali 

farizeji; opodstatnenosť myšlienky môžu preukázať až rozbory kumránskych zvitkov 

 

d)pri súčasnom štúdiu rôznych židovských kalendárov, ktoré sa používali na vypočítavanie 

jednotlivých sviatočných dní, sa zvažuje možnosť, že evanjeliové záznamy môžu odrážať rôznu 
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tradíciu; je možné uvažovať o farizejskom datovaní paschy, ktoré použil Ježiš a saducejským 

datovaním o deň skôr, ktoré použil autor Jánovho evanjelia (saduceji boli náboženským 

zoskupením, ktoré v Ježišových časoch vystupovalo ako elitná vrstva); nie je isté, či sa podarí s 

konečnou platnosťou stanoviť dobu Poslednej večere, ale je možné s istotou tvrdiť, že Pán mal pri 

svojom stolovaní na mysli sviatok na počesť vyvedenia z egyptského otroctva a tým je sviatok 

pascha 

 

Discovery: Posledná večera sa pravdepodobne konala v dome zámožného priaznivca, išlo o určitú 

slávnostnú podobu stolovania a tomu zodpovedala aj jej formálna podoba: stôl bol v tvare 

trojuholníka a účastníci hostiny nesedeli, ale naopak ležali na ležadlách, ako bolo rímskym 

zvykom tých čias (pozri klíné, triclinium); iba tak sa dá prosto a zrozumiteľne vysvetliť, prečo 

počas večere položil apoštol Ján hlavu na Kristovu hruď, keď sa s ním chcel porozprávať 

(biblický text a nasledovné zobrazenia dojemnej scény Ježiša s Jánovou až dievčensky krásnou 

hlavou na hrudi Pána viedli k dnešným provokatívnym špekuláciam o „nečistom“ vzťahu medzi 

učeníkom a Majstrom; porovnaj v cykle Ukrižovanie zobrazenie Márie Magdalény a jej vášnivého 

žiaľu); pozri Ján z Gamaly (www); H. L. Schäufelein  

 

-zriedkavým variantom Poslednej večere je námet Apoštolské prijímanie           

 

-v súvislosti s heslom Hostina v dome Léviho:   túto maľbu vytvoril Veronese pre refektár 

benátskeho kláštora Santi Giovanni e Paolo, kde nahradila Tizianov obraz zničený pri požiari;  

pôvodne zobrazoval Poslednú večeru; odlišný zmysel mu dal sám Veronese, keď sa musel 

ospravedlňovať pred inkvizíciou, lebo začlenil do evanjeliového príbehu niektoré postavy 

správajúce sa vraj veľmi voľne a nepatrične a že sa nezhoduje s textom evanjelia; potom, čo mu 

bolo prikázané urobiť opravy, zmenil jeho názov na Hostinu v dome Léviho (pozri Kristus v dome 

Matúša/Kristus stoluje s colníkmi a publikánmi), lebo to bol banket, ktorého sa síce zúčastnil 

Kristus, ale usporiadali ho bohatí farizeji a publikáni, takže bolo možné pripustiť prítomnosť tak 

podivných osôb, ako sú šašovia, trpaslíci, „opilci a Nemci 

 

-v súvislosti s heslom Panna Mária Čenstochovská: pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie 

je známy; podľa legendy patrí ikona medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista Lukáš (typ čierna 

madona), a je namaľovaná na doske stola, na ktorom jedávala Svätá rodina; legenda tvrdí, že 

obraz mal byť namaľovaný v Jeruzaleme, v miestnosti označovanej ako horná miestnosť (spojená 

s Poslednou večerou) 

 

pozri pašie, christológia, grál; Večera Pána, agapé, hody lásky, lámanie chleba; tzv. liturgická 

večera vďaky, apoštolské prijímanie, božská liturgia, konsekrácia chleba a vína, sv. grál; Večera v 

Emauzách, Kristus umýva nohy apoštolom, lono Abrahámove,  zátišie (Baleka); Panna Mária 

Čenstochovská   
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Posledná večera, Umývanie nôh učeníkom. Štyria evanjelisti (Codex purpureus Rossanensis, 6.st.) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 7 z 54 

 
 

Posledná večera (byzantská freska kostola S. Angelo in Formis, 11.st.) 
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Posledná večera. Umývanie nôh učeníkom (Winchesterský žaltár, 1150) 
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Posledná večera (iluminácia z arménskeho rukopisu) 
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Duccio: Posledná večera (fragment, Siena, 1308-1313) 
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Giotto: Posledná večera (freska v Cappella Scrovegni v Padove, 1305) 

 

 
 

Giotto: Posledná večera (tempera na dreve, 1320-1325) 
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P. Lorenzetti: Posledná večera (freska, bazilika sv. Františka v  Assisi, 1320) 
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Posledná večera (arménsky manuskript, koniec 14.st.) 
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Mair von Landshut: Posledná večera 

 

 
 

C. Roselli: Posledná večera (freska v Sixtínskej kaplnke, 1481-1482) 
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A. Dürer: Posledná večera (1.doska z cyklu Veľké pašie, 1510) 
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A. Dürer: Posledná večera (8.grafický list Malých pašií, 1508-1509) 
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H. Vogtherr St.: Posledná večera 

 

 
 

M. Gerung: Posledná večera. Kristus umýva nohy učeníkom. Kristus na hore Olivovej (1536) 
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L. Cranach ml.: Večera reformátorov (1565) 
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Z. Dolendo podľa K. van Mandera I: Posledná večera (rytina, 1596-1598) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 20 z 54 

 
 

G. Ghisi: Posledná večera (rytina, 1551) 

 

 
 

A. Van Noort: Posledná večera (16.st.) 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 21 z 54 

 
 

L. van Noort: Posledná večera (1566) 
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L. van Noort: Posledná večera (16.st.) 
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Anonym podľa H. Goltziusa: Posledná večera (rytina, 1598) 
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L. van Leyden: Posledná večera (rytina, 1521) 
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P. Galle podľa J. Van der Straet (Stradanus): Posledná včera (z cyklu Utrpenie, smrť a 

zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista, 16.-17.st.) 
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P. Galle podľa A. van Blocklandta:  Posledná včera (rytina, 1571) 

 

 
 

A. Sadeler II podľa  Tintoretta: Posledná večera (16.-17.st.) 
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H. Brosamer: Posledná večera (drevoryt z Lutherovho Katechizmu pre farárov a kazateľov, 1550) 

 

           
 

J. Tintoreto:  Posledná večera (16.st.) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 28 z 54 

 
 

J. Tintoreto:  Posledná večera (16.st.) 

 

 
 

J. Tintoreto:  Posledná večera (16.st.) 
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J. Tintoreto: Posledná večera (16.st.) 

 

 
 

P. Veronese: Posledná večera (1585) 

 

 
 

J. Bassano: Posledná večera (1546) 
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H. L. Schäufelein: Posledná večera 

 

 
 

P. van Coecke Aelst: Posledná večera (1531) 
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Giampietrino podľa Leonarda: Posledná večera (1520) 

 

 
 

L. Cranach st.: Posledná večera s Lutherom medzi apoštolmi (16.s.) 
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Theofanes Grék: Posledná večera (Stavronikita kláštor, hora Athos, 16.st.) 
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J. Ch. Jegher podľa A. Sallaerta: Posledná večera (drevoryt,  ilustrácia ku knihe  Judocus Andries: 

„Perpetua Crux sive Passio Jesu Christi“ 1649) 
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Ch. van Sichem II :  Posledná večera (drevoryt, 17.st.) 
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A. Wierix: Posledná večera (rytina, 16.st.) 
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H. Wierix podľa M. de Vos: Posledná večera (16.-17.st.) 
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H. Wierix: Posledná večera (16.-17.st.) 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 38 z 54 

 
 

H. Wierix: Posledná večera (16.-17.st.) 
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J. Wierix: Posledná večera (16.-17.st.) 
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Ch. van Sichem I podľa H. Goltziusa: Posledná večera (drevoryt, 1629) 
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V. de Boulogne: Posledná večera (1625-1626) 

 

 
 

G. van den Eeckhout: Posledná večera (1664) 
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W. van Herp: Posledná večera (kabinetový obraz, 1677) 

 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo POSLEDNÁ VEČERA – POSLEDNÉ             Strana 43 z 54 

 
 

G. C. Procaccini: Posledná večera (1618) 
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F. Pourbus II : Posledná večera (17.st.) 
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P. Pourbus: Posledná večera (1548) 
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P. Pourbus: Posledná večera (16.st.) 
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P. Pourbus: Posledná večera (1562) 

 

 
 

Posledná večera (vitráž v kostole Sv. Márie na trávniku, Soeste, Nemecko) 
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Stredoeurópsky maliar z konca 18.storočia: Posledná večera (1770-1790) 

 

 
 

P. Gros st. (pôvodné určenie Slovenský rezbár z 3. tretiny 17.storočia): Posledná večera (60.roky 

17.st.) 
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G. B. Tiepolo: Posledná večera (18.st.) 

 

 
 

S. Maella: Posledná večera (18.st.) 
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F. A. Maulbertsch: Posledná večera (okolo 1754)  

 

 
  

N. N. Ge: Posledná večera (1863) 
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G. Doré: Posledná večera (drevoryt, 1866) 
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E. Nolde: Posledná večera (1909) 

 

 
 

F. Kudláč: Posledná večera (1980) 
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G. Van de Woestijne:  Posledná večera (detail, 1927) 

 

Posledná večera Leonarda da Vinci - freska z roku 1495, nachádzajúca sa v refektári S. Maria delle Grazie v 

Milánu; všeobecne uznávaná identita dvanástich apoštolov za stolom zľava doprava: Bartolomej, 

Jakub Mladší, Ondrej, Judáš Iškariotský, Peter (vzadu), Ján, Kristus, Tomáš (vzadu) Jakub Starší, 

Filip, Matúš, Juda, Šimon  

 

Hall: svojím poňatím Poslednej večere sa Leonardo da Vinci odvrátil od eucharistického poňatia 

príbehu a zameral sa na zobrazenie ľudskej drámy, ktorá nastala po Kristovom oznámení zrady; 

tento typ zobrazenie síce nie je najpreslávenejší, ale je možné sa s ním stretávať na výzdobe 

refektárov v 14.-15.st., a pretrval až do protireformácie 

 

 
 

Leonardo da Vinci: Štúdia k Poslednej večeri s popisom apoštolov (15.st.) 
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Leonardo da Vinci: Posledná večera (stav po zreštaurovaní, 1495) 

 

 
 

Popis apoštolov  Da Vinciho Poslednej večere 

 

Posledná večera (vojvodu z Urbina) - freska v paláci vojvodu z Urbina z roku 1544 s novátorskou diagonálnou 

kompozíciou stola  

posledná vôľa - testament 

               

 


