
 
 

 

KRESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE A JEHO VÝZNAM V KATECHÉZE 

 
Predmetom záujmu umelcov boli v dejinách rôzne témy nevynímajúc náboženské témy. 

Zvlášť výtvarné umenie sa stávalo výrazným objektom kultu. Kresťanstvo, ktoré vznikalo v rôznych 

spoločensko-náboženských pomeroch, muselo spočiatku čeliť nebezpečenstvu pohanského kultu 

obrazu. Počas kresťanských dejín hľadalo možnosti, ako odovzdať obsah teológie aj vizuálnym 

spôsobom a prepojiť evanjelizáciu a katechizáciu s teológiou a estetikou.  

V katechéze východnej a západnej cirkvi sa využívalo tak slovo ako i obraz, ale kládol sa na 

ne rôzny akcent. Východ koordinoval vzťah medzi ikonou a slovom, dal ikonografickým 

znázorneniam náboženských právd dogmatický charakter. Západ, ktorý si viac cenil hovorené slovo, 

používal obraz ako ilustráciu zjavených právd a zároveň ako formu na zapamätanie si určitých 

významných udalostí, zvlášť mučeníctva a heroických činov svätcov. Kresťanstvo chápalo výtvarné 

umenie od začiatku ako súčasť viery a prijímalo jeho pastoračnú a evanjelizačno-katechetickú funkciu. 

Prví kresťania pod vplyvom biblickej tradície i židovského náboženstva si zachovávali odstup 

od akýchkoľvek predstáv. Časom – hlavne pod vplyvom kresťanov obrátených z pohanstva, ktorí boli 

zvyknutí na rôzne prejavy umenia – sa objavujú maľby a symboly kresťanského typu. Neboli 

vytvorené ako umelecké diela, ale predstavovali iba svedectvo náboženského prežívania vlastnej viery 

(ryba, chlieb, holubica, kríž, kotva, loď, monogram Krista). Na začiatku 3. storočia vznikajú maľby 

a sochy znázorňujúce scény zo Starého i Nového zákona. Koncom 3. storočia už nájdeme i niektoré 

výjavy z detstva Pána Ježiša.  

V 4. storočí sa začína so stavbami prvých kresťanských bazilík a ich výzdobu tvoria mozaiky. 

Téma narodenia Pána sa spája s epifániou – sviatkom Zjavenia Pána. V umení však nebolo  

jednoduché nájsť pravý význam obrazu, ktorý mal poučiť, 

povzbudiť, nadchnúť, ale nemal hraničiť s prejavom úcty, aká 

bola známa v pohanských náboženstvách.  

Pápež Gregor Veľký (+604) písal istému biskupovi: 

obraz je pre jednoduchých ľudí to, čo je písmo pre vzdelaných 

– tých, čo vedia čítať... teda obrazy slúžia predovšetkým pre 

poučenie ľudí. Prívrženci, ktorým šlo o pastoračné využitie 

umenia, zdôrazňovali väčšiu účinnosť a silu obrazu i jeho 

silný vplyv na ľudí („cez oko do duše“), samozrejme vystríhali 

pred zbožstvením, vytváraním idolov.   

Veľmi vhodne sa využilo, že Kristus sám prijal ľudskú prirodzenosť. On sa stal 

najdokonalejším „obrazom neviditeľného Boha“ (všetky obrazy sú iba nedokonalým náznakom...). 

Námietky nepriateľov náboženského umenia sa stretali s argumentáciou, že preukazovaná úcta nepatrí 

obrazu, ale na obraze predstavovanej skutočnosti. Zdôrazňovalo sa, že nie je správne uctievať obrazy 

samy o sebe, ale je potrebné využiť a nájsť v ňom znázorňovanú pravdu, tajomstvo viery, didaktickú 

hodnotu a pripomenúť si i ľahšie zapamätať udalosti dejín spásy.  

Je pravdou, že umelecké diela zvláštnym spôsobom  „posúvajú človeka do nadprirodzeného 

sveta“ a v tomto zmysle sú pomocou na ceste spásy každého z nás. Stredoveké katedrály sa tak stávali 

charakteristickými obrazovými katechizmami a možno povedať i encyklopédiami vedomostí o Bohu 

a svete. Nastal veľký rozvoj cirkevnej architektúry, sochárstva, maliarstva, iluminátorstva (maľovanie 

starých rukopisov) a ornamentového – ozdobného umenia. To sa odrazilo i v predstavovaní motívov 

narodenia Pána, poklony pastierov a mudrcov. Obdobie freskovej výzdoby a neskôr renesancie 

a baroka je bohatý na tému Pánovho narodenia a udalostí, ktoré sú s tým spojené.  

Vplyvom renesancie však prichádza obdobie, kedy badať väčšiu sekularizáciu umenia a je 

väčší rozdiel medzi umením náboženským a svetským. Umenie sa stalo prostriedkom vlastného 

prístupu umelca k problémom viery, žiaľ niekedy slúžilo i ako útok na kresťanstvo. Cirkev sa preto 

dištancovala od takýchto prúdov a prestala byť mecenášom umenia, kde chýbala teologická reflexia 

hodnôt. Malo to neblahý následok, že sa objavovali i gýčové diela s náboženskou tematikou. Zvlášť 

v období secesie a ďalších smerov 19. storočia môžeme pozorovať istú stagnáciu kresťanského 

umenia.  

Prelomom bolo vystúpenie pápeža Pavla VI. umelcom: „Cirkev vás potrebuje.... Vy viete 

nájsť formy, ktoré dokážu sprístupniť a vedú k pochopeniu i neviditeľných vecí ... Cirkev musí  opäť 

spolupracovať s umelcami. (OsRom 1964) V podobnom duchu prebiehali koncilové prejavy 

adresované umelcom: „svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby nepadla do zúfalstva. Krása, 



 
podobne ako pravda, prebúdza radosť v ľudských srdciach a je cenným ovocím, ktoré je nadčasové, 

vytvára väzby medzi generáciami a spája ich cez obdiv všetkých generácií.  

Osobitným prejavom spoločného otvorenia sa pre umenie sú slová sv. Jána Pavla II.: „aby 

Cirkev plnila svoje poslanie, ktoré jej zveril Kristus, potrebuje umenie. Pomocou neho sa duchovná, 

neviditeľná, Božia skutočnosť stáva vnímateľnou a zároveň príťažlivou. Musí predstavovať v 

zrozumiteľných formách to, čo samo v sebe je nevysloviteľné.“ (List pápeža Jána Pavla II. umelcom, 

1999) 

Odvolávať sa vo vyučovaní náboženstva a katechéze na umelecké diela zahŕňa hlboké 

teologické, historické a psychologické zdôvodnenie. Krása umenia sa pre mnohých môže stať cestou 

viery a svedectvo umelcov môže znamenať osobné svedectvo viery. Z toho dôvodu je potrebné opäť 

vyzdvihnúť a využívať v umení reflexiu, ktorá poukazuje na vieru, odkrýva ju a zároveň ju vyjadruje.  

 Ponuka výtvarného umenia s tematikou Narodenia Pána nech pomôže odkryť a lepšie 

pochopiť náboženskú symboliku a náboženské pravdy a zároveň nech je priestorom na meditáciu, 

kladenie osobných otázok s vierou a vo viere, že Ježiš je Boží Syn, je náš Pán a svojim človečenstvom 

sa nám stal podobným vo všetkom – okrem hriechu.  
Spracovala: Klára Soľanová 

 

MOTÍV VIANOC V KRESŤANSKOM UMENÍ 

 
Ešte pred niekoľkými rokmi sa prianie milostiplných a požehnaných sviatkov Božieho 

narodenia posielalo na vianočných pohľadniciach. Ilustrácie na nich mali väčšiu alebo menšiu 

umeleckú hodnotu, ale ich úlohou bolo pripomínať obsah sviatkov a ich posolstvo.  

Výtvarné spracovanie udalostí Narodenia Pána má stále svoje miesto a je na nás, čo a ako 

dokážeme vnímať my a ako dokážeme nadchnúť iných krásou a detailmi, ktoré sme objavili a ako sme 

pochopili ich posolstvo. Učiteľ náboženstva by sa mal najprv sám nadchnúť krásou a konkrétnym 

motívom výtvarne spracovanej udalostí, prípadne vnímať, ako sa daný motív znázorňoval 

v jednotlivých obdobiach dejín Cirkvi.  

Výtvarné diela mohli vznikať na miestach, kde sa kresťania schádzali. Stretnutia v domoch 

postupne nahradili katakomby, z ktorých môžeme spomenúť Prisciline katakomby a v ich komplexe 

kaplnku s freskami. Okrem najznámejšej fresky Ježiša Dobrého pastiera nájdeme tu i fresku týkajúcu 

sa detstva Pána Ježiša a to Klaňanie sa troch mudrcov pred Madonou s dieťaťom (obr. č.1). Sviatok 

Narodenia Pána sa slávil ako Zjavenie Pána a to 6. januára. V ďalších storočiach môžeme opäť badať 

práve výjav Poklony mudrcov formou reliéfov, napr. na Rímskych sarkofágoch zo 4. storočia na 

cintoríne sv. Agnesy v Ríme (obr. č.2) a neskôr mozaiky v Palerme a v Bazilike sv. Apolinára v 

Ravenne zo 6. storočia (obr. č.3 a 4). 

Príbeh troch mudrcov z východu bol populárny medzi kresťanmi i v ďalších storočiach. 

Môžeme to badať na dochovaných umeleckých dielach. Na obrazoch sú mudrci, ktorí prichádzajú pred 

Dieťa Ježiš a Máriu, prinášajú dary, prípadne sa klaňajú. Jedná sa o epifániu – zjavenia Pána všetkým 

národom. V neskoršom období, počnúc gotikou sú už častejšie znázorňovaní i pestún Jozef, pastieri, 

vôl i osol. Renesancia a baroko sa odlišujú od predchádzajúcich období hlavne tým, že počet postáv sa 

na obrazoch Narodenia postupne zvyšuje. Je tam veľa variácií čo sa týka druhu prístrešia narodenia – 

jaskyňa, neskôr hostinec, maštaľ, ale i dom.  

Na obrazoch celého stredoveku môžeme vnímať hlbokú výpoveď o Ježišovom narodení, ktoré 

bolo vopred prorokmi ohlasované, výnimočné a bolo i je darom pre celý svet. Je zahalené tajomstvom, 

ktoré nepochopíme, ale vo viere prijímame v spojení s celým tajomstvom Ježišovho účinkovania, teda 

aj s jeho smrťou a zmŕtvychvstaním.  

Obdobie secesie, postimpresionizmu a surrealizmu zjednodušuje výtvarný prejav a každý 

autor dáva téme Pánovho narodenia vlastný charakter, ktorý prepája s veľmi osobným ponímaním 

viery a prijatia náboženských právd. Preto nie každý obraz nás osloví, ale môže byť odrazom 

prostredia, v ktorom maliar tvoril a odrazom doby, ktorá ho ovplyvnila. 

Skúsme si nájsť „svoj“ obraz, ktorému necháme priestor na vnímanie počas tohtoročného 

Adventného obdobia. Hľadajme na ňom jedinečné posolstvo právd a odovzdajme ich žiakom, ku 

ktorým každý týždeň prichádzame.  

 

 

 
 



 

 
 

  

neznámy autor, 

rané kresťanstvo (č.1) 

neznámy autor, 

rané kresťanstvo (č.2) 

neznámy autor, 

Palermo (č.3) 

neznámy autor,  

Ravenna (č.4) 

    

Jacopo Torriti,  

obdobie gotiky 

Jacopo Torriti,  

obdobie gotiky 

misál, 

obdobie gotiky 

misál, 

obdobie gotiky 

    
Giotto (1267-1337) 

raná renesancia 

Giotto (1267-1337) 

raná renesancia 

Van der Weyden (1400-

1464), holandský maliar 
Robert Campin 
(1406-1444), holandský maliar 

  

 
 

Hieronymus Bosch (1460-

1516), holandský maliar 

Matthias Grunewald (1470-

1528), nemecká renesancia 

Giovanni Bellini (1427-

1516), tal. renesancia 

Andrea Mantenga 

(1431-1506), tal. renesancia 

 

 
  

Masaccio (1401-1428), 

tal. renesancia 

Sandro Botticelli 

(1444-1510), tal. renesancia 

Sandro Botticelli 

(1444-1510), tal. renesancia 

bl. Fra Angelico, OP  

(1387-1455), tal. renesancia 

   

 

Fra Filippo Lippi, Carm.  

(1406-146 9), tal. renesancia 

Leonadroda Vinci 
(1452-1419), vrch.renesancia 

Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564), vrch.renesancia 

Raffael Santi (1483-1520), 

vrch.renesancia 



 

 
 

  
Tizian (1488-1576) 

vrcholná renesancia 

Tintoretto (1518-1594) 

vrcholná renesancia 

El Greco (1541-1614) 

španielska renesancia 

Correggio (1489-1534) 

neskorá renesancia 

 
   

Albrecht Dürer (1471-1528) 

nemecká renesancia 

Pieter Brueghel st. (1525-

1569), hol. renesancia 

Caravaggio (1573-1610) 

baroko 

Caravaggio (1573 – 1610) 

baroko 

 

  

 
Peter Paul Rubens (1577-

1640), baroko 

Rembrandt (1606-1669) 

baroko 

Georges de la Tour 

(1593-1652), baroko 

Petr Brandl (1668-1735) 

baroko 

   
 

William Blake (1757-1827) 

predchodca secesie 

Vincent van Gogh (1853-

1890), postimpresionizmus 

Paul Gauguin (1848-1903) 

postimpresionizmus 

Oskar Kokoschka (1886-

1980) , expresionizmus 

 
   

Piet Mondrian (1872-1944), 

abstrakcia 

Salvator Dali (1904-1989) 

surrealizmus 

Marc Chagall (1887-1985) 

surrealizmus 

Sieger Köder (1925-2015) 

náboženský autor, kňaz 
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