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svätiny - www: tečúca voda použitá v období zimného slnovratu vraj silnejší účinok ako v inom období; 

gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, ktorá prebrala najviac pohanských obradov a najmenej ich 

menila, zaviedla svätenie vody priamo v potokoch; každý mal pri sebe čečinovú chvojku, ktorú 

namočil do posvätenej vody a pokropil sa ňou; v rímskokatolíckych kostoloch nosili ľudia vodu 

do kostola; občas ku krčahom a kadiam prikladali aj soľ, jablko, kriedu, sviečku alebo cesnak, čo 

malo magický účinok (voda na dobrý spánok detí, jablko, aby nebolievalo hrdlo, kriedou sa 

obkresľovali miesta na ochranu pred zlými silami, sviečka sa zapaľovala pri zomierajúcom alebo 

počas búrky, cesnak si ľudia brali na cesty; všetky svätiny slúžili na ochranu pred mocou a 

živlami; pozri chodenie s tromi kráľmi; apotropajný  

svätodušné sviatky - Turíce 

svätojánska muška - český výraz světluška aj svatojánská muška; pozri hmyz, zviera 

 

 
 

K. Utagawa: Ženy chytajú pri potoku svätojánske mušky (19.st.) 

 

svätojánska noc - pôvodne staroveká pohanská slávnosť s výrazne magickým podtextom jestvujúca u väčšiny 

európskych národov (vrátane Slovanov) na počesť slnka a letného slnovratu; niektoré rysy 

pochádzajú z keltskej prípadne keltsko-germánskej mytológie; viera, že v noci na 24. júna sa 

schádzajú čarodejnice, rozvitá zlaté papradie, otvárajú sa ukryté poklady, rastliny získavajú liečivú 

moc vytvorila súbor obradov, ktoré kresťanstvo v snahe vykynožiť  pohanské zvyky prispôsobilo 

vlastnej kultovej praxi a zasvätilo tento deň Jánovi Krstiteľovi > názov svätojánska noc; v ľudovej 

tradícii prežívajú pohanské prvky pôvodnej slávnosti (skákanie cez oheň, hádzanie vencov do 

vody); pozri kupalo (sviatok), papradinový kvet 
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H. Siemiradzki: Noc Ivana Kupala (1892) 

 

 
 

S. L. Kožin: Sviatok kupalo. Veštenie z venca (2008) 
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І. І. Sokolov: Noc  Ivana Kupala (1856) 

 

svätojánsky chlieb -  rožky (gréc. keratia/kerátion), plody rohovníka Ceratonia siliqua,  stálo zeleného  stromu  

pôvodom zo Stredomoria, pestovaného pre jedlé sladké struky; zrelé semená strukov boli 

používané ako zlatnícke závažia; zrnká svätojánskeho chleba sa používali pri odvažovaní drahých 

kameňov;  z ich mena (kharub, kirat, keration) dostala svoje meno váhová jednotka: karát 

svätojánsky stĺp - baroková obdoba mariánskych a trojičných stĺpov; pozri morový stĺp 

svätokrádež - lat. sacrilegium, nem. Kirchenraub, Gottesraub; zneuctenie posvätnej veci, osoby či miesta; podľa 

starovekého egyptského, gréckeho a rímskeho názoru platilo odcudzenie predmetov zo svätyne za 

jeden z najväčších zločinov; na vrahov a svätokrádežníkov sa nevzťahovala amnestia a nesmeli 

byť pochovaní n domácej pôde; rovnako aj kresťania chápali krádež na posvätnom mieste, 

vykradnutie kostola, ako svätokrádež; v niekdajších dobách boli za svätokrádež najťažšie tresty 

cirkevné, ktorým odpovedali aj štátne zákony; napr. trestné právo cisára Svätej ríše rímskej Karola 

V. stanovil za násilie na reholníčke alebo krádež monštrancie so sv. hostiou smrť upálením (pozri 

autodafé); súčasné svetské trestné zákony dnes väčšinou svätokrádež nepoznajú a tak je krádež na 

posvätných miestach vyčíslená peniazmi a hodnotená ako krádež pamiatky alebo čohokoľvek 

iného 

 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrilege
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A. Magnasco: Svätokrádežná lúpež (1.pol. 18.st.) 

 

svätokupectvo - simónia 

svätolukášske bratstvá - stredoveké maliarske bratstvá, nazývané podľa patróna maliarstva, evanjelistu 

Lukáša, podľa legendy prvého autora obrazu Ježiša a Márie; pozri Antverpský cech svätého 

Lukáša, Harlemský cech sv. Lukáša; porovnaj: 1809 Nazaréni tiež vytvárajú cech sv. Lukáša; 

pozri cheiropoetes 

 

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

 

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


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo SVÄTI – SVÄTÝ             Strana 5 z 27 

           
 

D. Bouts: Sv. Lukáš maľuje Pannu  

Guercino: Sv. Lukáš zobrazuje Pannu (1652-1653) 

 

svätolukášske gildy - názov pre holandské svätolukášske bratstvá 

Svätopluk -  (894); knieža Veľkej Moravy 

 

 
 

J. Alexy: Svätopluk (1943) 

 

Svätoplukove prúty - tri prúty, ktorými demonštroval knieža Svätopluk svojim synom silu jednoty; prúty, ktoré 

nezlomil spolu, ľahko lámal jednotlivo; porovnaj význam liktorského väzku a fasces 
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Svätopluk s tromi synmi, Mojmírom II., Svatoplukom II. a Predstavom (sgrafito zámku 

v Prostejove, 1900-1901) 

 

 
 

A. Trizuljak: Tri Svätoplukove prúty (1971) 

 

svätorečenie - kanonizácia 

svätostánok - v katolíckej liturgii malá ozdobná schránka umiestená zvyčajne uprostred oltára alebo vedľa neho 

pripevnená na stenu kostola (evanjeliová strana); slúži na uchovávanie ciboria a monštrancie s 

konsekrovanou/posvätenou hostiou; svätostánok má podobu zamrežovanej niky, alebo (v gotike) 

samostatnej stavby na sokli s bohatým nadstavcom (stavba až 28m vysoká); tridentský koncil 

nariadil uchovávať hostiu v tabernákli na oltári, tým sa stal svätostánok zbytočný; až Druhý 

vatikánsky koncil (1962-65) opäť jeho použitie povolil; pozri sanktuárium; archa, lipsanotéka, 

relikviár, tablinum, predela; páróchet, Jehova; cyprus 
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Opona svätostánku (Nicholas of Lyra: Postilla Litteralis, 1360-1380) 
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A. J. Prenner a P. S. von Ehrenberg: Bohoslužby (1700-1760) 

 

svätosulpicejské umenie - v pôvodnom zmysle slova označuje náboženské predmety, ktoré sa predávajú v okolí 

kostola Svätého Sulpicia (Saint-Sulpice) v Paríži už od 19.st.; obrazy a sošky Panny Márie 

Lourdskej, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona Padovského alebo Johanky z Arku; výraz 

svätosulpicejský nadobudol hanlivý nádych a označuje konvenčné, trochu bezduché náboženské 

umenie, v podstate náboženský gýč; pozri umenie 

 

 
 

Anonymný autor: Jozefova dielňa (nedatované) 
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Anonymný autor: Anjel strážny (farbotlač, 19.st.) 

 

 
 

Anonymný autor: Panna Mária, Hviezda mora (19.st.)  

 

svätožiara - kruhová žiara, kotúč okolo hlavy alebo nad hlavou svätcov a anjelov; v stredovekom zobrazovaní 

antiteticky zobrazovaná čierna svätožiara Judáša (v súlade s farebnou symbolikou čierna farba 

znamená zradu a predajnosť); pozri nimbus, aureola, gloriola, mandorla, božie oko, svätožiara 

krížová, štvorec položený na základnu/čierny štvorec, kruh; Simeón, Jób; zlato; zem (Baleka); 

fénix (Heinz-Mohr) 

 

www: svätožira (angl. halo) predstavuje auru alebo žiara svätosti, ktorá tradične obopína hlavu; 

prvýkrát sa objavila v helenistickej kultúre Grécka a Ríma, možno v súvislosti so zoroastrizmom 

(perzs. hvarena -  „sláva“ alebo „božský lesk“), kde označovala perzských kráľov; možno prišla 

spolu s mitraizmom; hoci rímske obrazy z väčšej časti zmizli,  zachovali sa fresky a dekoratívne 
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mozaiky postáv so svätožiarou; v tuniskom Bardo sa objavuje mozaika z 2.st., na ktorej je 

Poseidón so svätožiarou ako riadi voz ťahaný hippokampmi; je príznačné, že  Tritón a morská 

nymfa, ktorá sprevádza morského boha svätožiaru nemajú; z konca 2.st. pochádza mozaika z El 

Djom, na ktorej je Apollo Helios s lúčovitou svätožiarou; iná podoba svätožiarou vybaveného 

Apolla sa nachádza na mozaika z Hadrumenta; sklon hlavy, pootvorenie pier, veľké oči odkazujú 

na mozaiku Alexandra Macedónskeho z 3.st.pr.Kr.; po nejakej dobe od dáta tejto mozaiky začali 

byť cisári zobrazovaní so svätožiarou a táto tradícia nebola prerušená ani príchodom kresťanstva, 

keď mal svätožiaru iba tróniaci Kristus (pozri Kristus v majestáte); svätožiara bola začlenená do 

kresťanského umenia niekedy v 4.st., najskôr ikonické obrazy Krista a baránka Božieho; zo 

začiatku vyjadrovalo božskú prirodzenosť Krista, a preto veľmi skoro, už pred r. 500 sa objavuje 

na vyobrazeniach krstu Ježiša 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography) 

 

                
 

Poseidón a Amfítrité obklopení  aureolou (detail, 315-325) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)
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Oktodrachma Ptolemaia III. s lúčovitou svätožiarou 

 

       
 

Apollo s lúčovitou svätožiarou (rímska mozaika, koniec 2.st., El Djom, Tunis) 
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Budha s dvojitou svätožiarou v plamennej mandorle (r. 524) 
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Tancujúci Šiva v plamennej mandorle (11.st.) 
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Hayagriva v  svätožiare z plameňov  a dymu (tibetská thanga) 

 

 
 

Mohamed učí Abraháma, Mojžiša a Ježiša modlitbe (perzský rukopis) 
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Duccio: Večera v Emauzoch (1308-1311) 

 

   
 

Majster banderol:  Madona (1455-1468) 
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J. van Eyck: Jan Krstiteľ (detail, Gentský oltár) 
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Sv. Peter (katerála v Aix) 

 

 
 

Sv. František (Apokalypsa Galatina, freska, kostol sv. Kataríny, Galatina, Taliansko, 1435) 
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Dedikace (Codex Egbert,  990) 
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J. Bara: Kristus stojaci na pozadí širokej krajiny (1581) 
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H. Wierix: Panna a dieťa na kosáčika mesiaca (apokalyptická madona, 1600) 
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H. Wierix: Iba Ježiš jediný... (16.-17.st.) 
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Slovenský rezbár z 2. polovice 18.storočia: Boh Otec zo skupiny sv. Trojice (1766-1769) 

 

svätožiara krížová - tiež nimbus krížový; kruhová svätožiara predelená krížom; pozri symboly písmové: alfa a 

omega; nimbus krížový  

 

                      - nimbus krížový je nazývaný aj slnko spravodlivosti; gloriola s krížom okolo hlavy alebo nad 

hlavou boha Otca, Krista alebo holubice Ducha svätého (pozri Trojica); alebo okolo christogramu, 

symbolu barančeka, kríža; pozri svätožiara krížová; holubica 

 

www: krížová svätožiara (s krížom vo vnútri alebo nad rámec kruhu) označovala osoby 

Najsvätejšej Trojice, najmä Ježiša, a to najmä v stredovekom umení; na byzantských 

a ortodoxných  zobrazeniach je vo vnútri každého z ramien kríža v Kristovej svätožiare jedno z 

gréckych písmen Ο Ω Ν (omikron, omega, ný), ktoré tvoria spolu slovo (písmeno ὁ je vo funkcii 

členu určitého): ὁ ὢν  - „ho na“, doslovne: - „existujúci jediný“ - s uvedením božstva Ježiša; 

neskôr, predovšetkým u pravoslávnych zobrazení, sa každý stĺpec tohto kríženia skladá z troch 

riadkov, symbolizujúci dogmy o Trojici, o jednotu Božieho a dvoch prirodzeností (božskej 

a ľudskej) Ježiša Krista; na mozaikách v Santa Maria Maggiore (432-40) mladistvý Kristus má 

štyri kríž buď na vrchole jeho hlavy v polomere svätožiary, alebo umiestnené nad polomerom, ale 

je to neobvyklé; na  rovnakých mozaikách majú sprievodné postavy anjelov svätožiary, ale nie 

Mária a Jozef; občas majú svätožiary ďalšie postavy, ako sedem holubov predstavujúcich sedem 

darov Ducha Svätého;  

 

www: s narastajúcim realizmom v umení začala byť svätožiara umeleckým problémom; dlho 

pokračovali staré kompozičné schémy umiestňovania svätožiary, ale na západe umelci hľadali 

nové tvary (tenké plávajúce elipsy nad hlavami, často priehľadné a takmer nezreteľné), ktoré 

súčasne zohľadňovali dobovú obľubu perspektívnosti; voľná socha zobrazovala svätožiaru ako 

plochý disk; priehľadné svätožiary sa prvý raz objavujú u Giotta, ktorý stále ešte dáva Kristovi 

krížovú svätožiaru; v severnej Európe prišla do módy žiarivá lúčovitá svätožiara (francúzske 
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maliarstvo 14.st.); na začiatku 15. storočia Jan van Eyck a Robert Campina opúšťali zobrazovanie 

svätožiary, hoci iní holandskí maliari v ich zobrazovaní pokračovali; v Taliansku približne v 

rovnakom čase, Pisanello svätožiaru používal vtedy, keď to neprekážalo jeho záľube vo veľkých 

klobúkoch; všeobecne ale platí, že v Taliansku sa tradícia svätožiary udržala dlhšie, aj keď bola 

redukovaná na tenké zlaté pásmo na okraji svätožiary (Giovanni Bellini); začalo sa objavovať 

zobrzenie Krista s hladkou svätožiarou;  umelci vrcholnej renesancie začali od svätožiry upúšťať 

úplne, ale v kostolných maľbách a sochách s súlade s nariadením Tridentského koncilu z r. 1563 

bolo nariadené; také zobrazenie presadzovali cirkevní spisovatelia a teológovia ako Karol 

Boromejský; v renesancii, baroku a klasicizme bola svätožiara, zvlášť vo svojej klasickej lúčovitej 

podobe, veľmi zriedkavá u postáv antickej mytológie; od 19.storočia sa svätožiary stali neobvyklé 

u majstrovských diel; keď John Millais dal inak realisticky zobrazenému sv. Štefanovi  prsteň 

svätožiary, vnímalo sa to ako niečo neobvyklé; v ľudovej kultúre svätožiara ako jednoduchý 

krúžok pretrváva 

 

www v súvislosti s heslom duchovný význam svätožiary v kresťanstve: svätožiara predstavuje 

svetlom Božej milosti zaliatu dušu, ktorá je zjednotená a v dokonalom v súlade s fyzickým telom; 

v teológii východnej pravoslávnej cirkvi je ikona „okno do neba“, prostredníctvom ktorého je 

možné Krista a svätých v nebi vidieť a komunikovať s nimi; zlaté pozadie ikone označuje, že to, 

čo je zobrazené, je v nebi; svätožiara je symbolom nestvoreného svetla (gréc. Ἄκτιστον Φῶς) 

alebo Božej milosti 

                       

            
 

                       Narodenie a Premenenie Krista  (Kolín nad Rýnom,  1025-1050) 
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Majster vyšebrodského oltára: Madona z Veveří (1350) 
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Kanonik Beneš: Kristus trpiteľ (Pasionál abatiše Kunhuty, zač. 14.st.) 
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A. Mantegna: Dieťa Spasiteľ (15.st.) 
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S. Ušakov: Nerukotvornyj (1677) 

 

svätuškárstvo - pokrytectvo  

 


