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Abstrakt 

 
Príspevok sa zaoberá poukázaním na diferencie v obrazových znázorneniach cností 

v diele J. A. Komenského Orbis Sensualium Pictus a v diele Cesare Ripu Iconologia. Chceme 
vnímať obraz nielen ako jednu z foriem edukačného procesu v istom období, ale zároveň 
následnou komparáciou so „zašifrovanými“ obrazmi C. Ripu poukázať na skryté vrstvy 
týchto vyobrazení, ktoré by podrobnejšou analýzou mohli byť chápané ako istá forma 
emblémov. Takýmto prístupom by obraz nemusel len ilustrovať text, mohol by byť 
autonómnou jednotkou s vlastným výučbovým programom. Takto vnímaný obraz nie je len 
vizualizáciou textu, ale posúva sa do roviny ikonologickej.  

 
Kľúčové slová: emblém, cnosť, ilustrácia, Komenský, Ripa 
 
Abstract 

 
This essay deals with the problem of differences between pictorial figurations of 

virtues in the work of J. A. Comenius´ Orbis Sensualium Pictus and C. Ripa´s Iconologia. 
The main aim is to understand images not just as one form of the educational process in 
a specific period, but to discover hidden signs that the images in Comenius´ work contain. 
This can be done by comparison of the two mentioned Works and with the help of hidden 
signs that also exist in Ripa´s work. The next step is to point out the hidden layers in 
Comenius´ figurations that thanks to the professional analysis can be seen as one of the forms 
of emblems. With this approach the image can be understood not just as an appropriate 
illustration to the text, but also as an independent unit with its own educational program. 
Afterwards the image can be perceived as visualization of the text as well as in iconological 
level.  

 
Key words: emblem, virtue, illustration, Comenius, Ripa 
 
 

1. ÚVOD 
 
„Vedz, že sú tri dôvody pre zriaďovanie obrazov do kostolov. Prvý, pre poučovanie 

jednoduchých ľudí, pretože sú nimi poučení ako vďaka knihám. Druhý, tak, že mystérium 
Vtelenia a príklady svätých môžu viac pôsobiť v našej pamäti cez dennú prezentáciu našim 
očiam. Tretí, vyvolať pocity zbožnosti, tieto sú vyzdvihnuté účinnejšie vďaka veciam videným 
ako veciam počutým.“ (Giovanni Balbi, In: Assaf, 2009, s. 11) 
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Tento príspevok sa zaoberá dielom J. A. Komenského Orbis Sensualium Pictus 
a obrazovými znázorneniami cností, ktoré sú súčasťou a zároveň doplnením textovej časti 
autorovho spisu. Vychádzame z levočského vydania z roku 1685, pretože je to najstaršia 
verzia tohto diela vydaná na Slovensku. Cieľom je interpretácia obrazových znázornení troch 
vybraných cností (Múdrosť, Usilovnosť, Trpezlivosť), ich ikonografická a ikonologická 
analýza a následná komparácia s rovnakými zobrazeniami cností v známom diele C. Ripu 
Iconologia. Podstatou je poukázať na skryté vrstvy týchto vyobrazení.  

Ako hovorí vyššie uvedený citát, to, čo vidíme, na nás pôsobí efektívnejšie, ako to, čo 
čítame alebo počujeme, pretože oko je najcitlivejšie zo všetkých ľudských zmyslov. Obraz bol 
a je vnímaný ako zjav, ktorý má možnosť a schopnosť formovať skutočnosť, a pôsobiť na 
vnímateľa omnoho účinnejšie ako text. Jednou z jeho funkcii je práve didaktická úloha, a ako 
píše Baxandall, od každého obrazu sa očakávala istá intelektuálna alebo spirituálna účinnosť 
(Baxandall, 1988). Naším cieľom je okrem definovania rozdielov v týchto grafických 
zobrazeniach aj podrobné preskúmanie, ktorým chceme dokázať, že aj ilustrácie 
v Komenského diele by mohli byť takýmto prístupom chápané ako istá forma emblémov, teda 
spĺňajú túto účinnosť. Pretože tieto vyobrazenia nie sú len vizualizáciou textu, ale obohacujú 
ho o hlbší význam, ktorý sa pokúsime nájsť. 
 

2. OBRAZY CNOSTÍ 
 
V období 15. – 17. storočia to boli väčšinou svätci, ktorí mali didaktickú úlohu.  

Určitou alternatívou k nim alebo akýmsi pendantom boli symbolické postavy ľudských cností. 
Zvyčajne boli zobrazované ako postavy žien bojujúcich proti ľudským nerestiam. Vo 
výtvarnom umení nachádzame nespočetné variácie týchto vyobrazení, rovnako, aj rôzne 
obmeny ich atribútov. V Komenského diele Orbis Sensualium Pictus nachádzame popísaných 
a graficky stvárnených osem cností. Pre náš príspevok budú dôležité tri z nich - Múdrosť, 
Usilovnosť a Trpezlivosť. Ich výber bol podmienený ich úlohou, ktorú majú v procese 
vzdelávania. Sú to základné vlastnosti pri každej snahe prijať nové informácie. Naším cieľom 
bude interpretácia nie textového ale výtvarného vyjadrenia týchto cností, ktoré ilustroval 
Jonáš Bubenka.  

Efekt obrazu je závislý na identifikácii medzi tým, na koho má pôsobiť a tým, čo 
vlastne obraz reprezentuje (Freedberg, 1991). Komenského spis bol učebnicou určenou pre 
žiakov za účelom poznávania aj vďaka obrázkom, ktoré dopĺňali text. Ich charakteristickým 
znakom bola zrozumiteľnosť a na prvý pohľad nenáročná „čitateľnosť“. Tieto ilustrácie 
nazýva Jan Patočka v súvislosti s textom súbežnou vrstvou (Patočka, 1997), je však otázne, či 
by bolo možné interpretovať nasledovné ilustrácie bez textu, a teda považovať ich za 
rovnocenné. V období, keď vznikalo toto dielo, boli po celej Európe známe tzv. knihy 
emblémov s podobným formálnym prevedením, ale pri dekódovaní ich obsahu bola potrebná 
istá intelektuálna rozhľadenosť čitateľa. Jedným z takýchto kníh bola aj Iconologia od Cesare 
Ripu, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie v 17. storočí.  
 

2.1  Prudentia – Múdrosť (Opatrnosť) 
 
Múdrosť je jedna zo štyroch kardinálnych cností. Ako ľudská vlastnosť sa spája 

s túžbou poznávať, skúmať, prijímať nové informácie. Funguje to aj naopak – čím viac je 
človek schopný poznať, tým múdrejším sa (vo všeobecnom chápaní) stáva. V Komenského 
diele je zaradená ako prvá z cností, čo by mohlo svedčiť o jej dôležitosti pre samotného 
autora, keď rozhodoval o poradí.  

Na ilustrácii v ľavej časti v prvom pláne je zobrazená ženská postava v rozviatom 
odeve, ktorá má dve tváre – jednou sa pozerá do zrkadla a druhou do ďalekohľadu. Pri jej 
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nohách sa plazí had. V pravej časti je vyobrazenie „bezpohlavnej“ lietajúcej bytosti, ktorá má 
okolo nahého tela obtočenú časť drapérie a na hlave vejúce vlasy. Ide o zobrazenie 
personifikovanej Príležitosti, ktorá predstavuje všetky šance, ktoré v živote môžeme využiť. 
V pozadí je zvlnená, čiastočne hornatá krajina. V texte Komenský píše – Múdrosť na všetko 
dbá ako had, nič nerobí, nemyslí a nekoná nadarmo. Do zrkadla sa pozerá na veci minulé 
a do ďalekohľadu na veci budúce, a tak sleduje čo už vykonala a čo ešte vykonať má. Jej cieľ 
má byť počestný, užitočný a zároveň príjemný. Pri zhliadnutí cieľa treba zvážiť prostriedky či 
cesty, ktoré k nemu vedú – radšej nech je ich menej ako viacej, lebo by mohli zabrániť 
dosiahnutiu cieľa. Okrídlená príležitosť, ktorá má na čele vlasy, ale na temene lysá je, ľahko 
uniká, preto sa ju múdrosť snaží zachytiť. Na ceste je potrebné kráčať opatrne, aby nedošlo 
k úrazu alebo poblúdeniu (Komenský, 1685, voľný prepis autoriek). 

Zobrazenie Múdrosti ako osoby s dvoma tvárami má svoj pôvod v antickej mytológii, 
odkazuje na strážcu brán a prahov, rímskeho boha Jánusa. Predstavoval začiatok a koniec, 
východiskový bod každej etapy. Boh Jánus má dve tváre, hľadí dopredu i dozadu, pri vstupe 
vidí čo je vonku i vnútri, má pred očami minulosť aj budúcnosť. (Trencsényi-Waldapfel, 
1976, s. 271-289.) Podobne ako Jánus aj Múdrosť sa pozerá do minulosti a budúcnosti, 
pamätá si a rovnako aj predvída. Táto schopnosť vnímať to, čo sa stalo ale aj to, čo sa ešte len 
stane je alegoricky vyjadrená zrkadlom a ďalekohľadom. Zrkadlo predstavuje poznanie seba 
samého, ak niekto nepozná svoje chyby, nemôže usmerňovať svoje činy.  

V symbolike hada prevláda negatívna úloha hlavne kvôli jedovatému uhryznutiu, 
ktoré je preňho charakteristické. V Písme predstavuje pokušiteľa (Gn 3,1-5), ale je zároveň aj 
symbolom ukrižovaného Krista (Nm 21,8-9). V ľudových ustálených spojeniach predstavuje 
najčastejšie falošnosť, prešibanosť či úskočnosť. (Biedermann, 1992). Had, ktorý sa plazí pri 
nohách Múdrosti, však odkazuje na Sväté Písmo. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí 
ako holubice. (Mt 10,16). Je teda potrebné ho v tomto prípade vnímať ako kladný atribút. 
Apoštoli, ktorí sú poslaní do sveta, majú zachovávať všetko, čo im Kristus prikázal. Zároveň 
ich však nabáda, aby boli opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice (Limbeck, 1996). 
Múdrosť podobne ako Kristus nabáda k opatrnosti, aby žiadne konanie, myšlienka či slovo 
neboli zbytočné.  

Zobrazenie Príležitosti vychádza z diela Epigrammaton Liber od antického básnika 
Decima Magna Ausonia. Popisuje ju ako sochu ženskej postavy, dielo antického sochára 
Feidia, ktorej nahé telo zakrýva iba časť drapérie. Rozpustené vlasy jej padajú do čela, má 
obnažený zátylok a okrídlené nohy. Opiera sa o koleso a v pravej ruke drží britvu. (Ausonius) 
Rozpustené vlasy v čele odkazujú na povahu Príležitosti, ktorá je nepredvídateľná, preto je 
nutné zareagovať hneď a chopiť sa jej. U Komenského je Príležitosť zobrazená ako 
bezpohlavná okrídlená bytosť podobná anjelovi, s vejúcimi vlasmi a drapériou obtočenou 
okolo nahého tela. Všetky tieto atribúty odkazujú na jej neuchopiteľnosť a môže byť chápaná 
v pozitívnom i negatívnom zmysle, no u Komenského možno predpokladať, že ide zohráva 
kladnú úlohu. 

V diele Iconologia od C. Ripu je Múdrosť zobrazená s dvoma tvárami, zlatou helmou 
na hlave a jeleňom pri nohách. V ľavej ruke drží zrkadlo a v pravej šíp, okolo ktorej je 
obvinutá ryba (Echeneis Naucrates). Prilbica predstavuje dôvtip rozvážnej a múdrej osoby, 
ktorá sa vďaka nemu ľahko ubráni. Jeleň predstavuje premýšľanie nad problémom, skôr ako 
sa pustíme do jeho riešenia. Zrkadlo podobne ako u Komenského nabáda na poznanie našich 
chýb a ich budúcemu predchádzaniu. Ryba, ktorá zastavuje lode, nezaháľa konať dobro, keď 
je to potrebné. (Ripa, 1709) Istým spôsobom ju možno chápať ako zviera, ktoré chytá 
príležitosť.  
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2.2  Sedúlitas – Pilnosť (Usilovnosť) 
 
Usilovnosť patrí medzi menej známe a zobrazované cnosti. Avšak je potrebná pri 

procese výučby a Komenský ju zaradil hneď za Múdrosť. Prvá je túžbou po poznaní a druhá 
je cestou, akým ho získame. Na ilustrácii je v pravej časti zobrazená ženská postava 
v dobovom  uhorskom odeve s klobúkom na hlave. V rukách drží roľnícke nástroje, kosák 
a hrable. V mierne zvlnenej krajine so stromami sa okrem postavy Usilovnosti nachádzajú aj 
mravce, svrček, včely s úľom, krkavec na strome a lenivec pod stromom. Takéto rozprávkové 
zobrazenie mohlo ľahšie pritiahnuť detského diváka. V texte sa píše – Usilovnosť obľubuje 
prácu, stráni sa lenivosti. Vždy pracuje ako mravce a podľa ich príkladu si robí zásoby. 
Nevyspáva neustále ani neoslavuje ako lenivec či lúčny koník (svrček), ktorý potom núdzu 
trie. Čo začne, s chuťou dokončí, nič neodkladá na zajtra, nespieva pieseň krkavca, ktorý 
opakuje: Cras, Cras! (zajtra, zajtra). Po skončení práce odpočíva, po odpočinutí občerstvená 
sa navracia k svojej práci, aby nezlenivela. Usilovný žiak je podobný včelám, ktoré 
z rozmanitých kvetov znášajú med do svojho úľa (Komenský, 1685, voľný prepis autoriek). 

Usilovnosť zobrazená ako stojaca žena, roľníčka s pracovnými nástrojmi, poukazuje 
na spätosť práce a pracovitosti s usilovnosťou. Naproti tomu Lenivec, ktorý leží pod stromom, 
predstavuje záhaľku a nečinnosť. Aj táto ilustrácia je založená na základnom protipóle kladnej 
a zápornej postavy. V Písme sa píše Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! 
(Prís 6,6) Mravec má v symbolike významnú úlohu, predstavuje pracovitosť ale 
aj rozumnosť. Mravce nežobrú zrno, ale samé ho zbierajú. Svoje zásoby zrna si nahryzávajú, 
aby nemohlo vyklíčiť (Physiologus). Sú silné a svoju prácu si rozdeľujú medzi sebou. Sú 
organizované, pracujú neustále, dokonca aj v noci (Plínius St.).  

V Ezopových bájkach je príbeh o svrčkovi a mravcovi. Mravec si celú zimu odkladal 
zásoby, ale svrček sa iba zabával a hral, a tak si nestihol nič odložiť (Ezop). Svrček tu 
symbolizuje záhaľku, lenivosť ako opozitum k usilovnému mravcovi. Ďalším živočíchom, 
včelám sa pripisovali ľudské vlastnosti udatnosť, usilovnosť, cudnosť, čistotnosť a schopnosť 
vnímať umenie. Usilovnosť včiel v práci pre spoločenstvo bola neustále vzorom 
(Biedermann, 1992), a je preto len prirodzené, že sú atribútom tejto personifikácie.  

Havran má často negatívny symbolický význam, niekedy sa nerozlišuje medzi 
havranom, krkavcom a vranou. Podľa Písma vyslal Noe z archy havrana, aby hľadal po 
potope suchú zem, ale nevrátil sa (Gn 8, 6-7). Zvuk, ktorý vydáva, pripomína latinské cras, t.j. 
zajtra. A tak v súvislosti s Noemovou potopou predstavuje osobu, ktorá je pripútaná 
k svetským rozkošiam a svoje obrátenie odkladá. (Biedermann, 1992). Komenský použitím 
tejto symboliky vyzdvihol, že lenivec odkladá svoje povinnosti stále na zajtra. 

V Ripovej Iconologii je Usilovnosť zobrazená ako ženská postava s temperamentnou 
povahou, v jednej ruke drží vetvičku tymiánu s včelou a v druhej trs mandľových a 
morušových listov. Pri nohách má kohúta, ktorý hrabe zem. Usilovnosť včely je tu vyjadrená 
snahou o pozbieranie peľu zo suchej vetvičky tymiánu, čo nebolo jednoduché. Mandľové 
a morušové listy predstavujú zlatú strednú cestu medzi zhonom a pomalosťou, keďže mandľa 
kvitne veľmi skoro a moruša zas neskoro. Kohút vstáva zavčasu a už od rána hľadá pšeničné 
zrno v truse (Ripa, 1709). 

 
2.3  Patientia – Trpezlivosť 

 
Trpezlivosť je jednou z cností, ktorá človeku pomáha znášať utrpenie, bolesť 

a nešťastie pokojne a odovzdane. Vo všeobecnosti je to jedna zo základných vlastností 
potrebných pre štúdium. Patrí medzi cnosti, ktoré bývali s obľubou alegoricky zobrazované. 
Často býva personifikovaná v podobe vola, alebo ako mladá žena istým spôsobom bojujúca 
proti neresti. Jej zobrazenie u Komenského má tiež svoje špecifické črty. Táto ilustrácia je 
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rozdelená do štyroch hlavných plánov. V prvom pláne na ľavej strane obrazu sa nachádza 
postava ženy, sediacej na kameni. Má rozpustené vlasy, je oblečená v dobovom odeve, ruky 
má zopnuté a zbožne sa díva na oblohu. Vedľa ľavej nohy má baránka, pri pravej nohe má 
kotvu. Približne v centre kompozície prvého plánu sa zo zeme vynára ruka (pravá) s mečom. 
Druhý plán obrazu je tvorený riekou, na ktorej sa plaví loď. Na druhej strane rieky, v treťom 
pláne, sa nachádza postava muža tiež v dobovom odeve, s rukami zdvihnutými k hlave, pri 
ľavej nohe má štekajúceho psa. Napravo od ženy je zobrazená ďalšia postava muža, ktorý 
zomiera, pretože sa napichol na meč. Štvrtý plán tvorí obloha, na ktorej sa odohráva búrka, no 
z oblaku z pravej strany vidieť vychádzajúce slnko.  

Komenský o výjave píše nasledovne: Trpezlivosť znáša pohromy a krivdy s pokornou 
mysľou ako baránok. Ako otcovskú metlu božskú. Zároveň sa opiera o kotvu nádeje ako koráb 
zmietaný na mori. V slzách prosí Boha o milosť, po daždi očakáva slniečko, znášajúc zlé, 
a dúfajúc v lepšie veci. Na druhej strane, Netrpezlivec plače, narieka, vyvádza a zúri sám nad 
sebou, vrčí ako pes, ukrivdený sa chce pomstiť, a predsa nič nezíska; napokon si zúfa a býva 
svojim vlastným vrahom, sám na seba vzťahuje mocné ruky (Komenský, 1685, voľný prepis 
autoriek).   

K najstarším dielam, v ktorých vystupuje postava Trpezlivosti, patrí Prudentiovo dielo 
Psychomachia zo 4. storočia. V tomto spise predstavuje protipól k Hnevu, ktorého premôže 
svojím pokojom a statickým postojom (Prudentius). Omnoho častejšie však býva zobrazovaná 
ako sediaca osoba. Jedným z dôvodov môže byť, že sedenie ako také evokuje pasívny prístup 
ako je to aj u Komenského. Smerovanie jej pohľadu k nebu by mohlo predstavovať 
očakávanie zmeny k lepšiemu, zameranie sa na budúcnosť.  

Symbolika kotvy, ktorá sa nachádza pri nohách ženy, je spájaná s vytrvalosťou, 
nádejou ako i vierou (Lurker, 2005). V prípade jej výskytu v kompozícii alegorického 
zobrazenia Trpezlivosti by mohla predstavovať pevnú vieru v dobro, alebo v pomoc 
v ťažkostiach a tiež nádej, že zlo bude premožené dobrým.  „Chválime sa aj súženiami, veď 
vieme, že súženie prináša trpezlivosť a trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa 
nádej“ (Rim, 5, 3-4). Aj baránok najčastejšie odkazuje na Sväté Písmo: „ Viedli ho ako ovcu 
na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa“ (Sk 8, 32). 
V starovekom umení bol spájaný s uctievaním slnka a s nádejou v návrat teplého ročného 
obdobia (Lurker, 2005). V Komenského prípade by mohol predstavovať odovzdanosť, s akou 
čaká Trpezlivosť na zmenu svojej  situácie. Tá je alegoricky vyjadrená rukou, ktorá dvíha 
proti cnosti meč. Chápanie meča ako trestajúceho nástroja má svoj pôvod v kresťanskej 
ikonografii, kde symbolizuje trestajúcu Božiu ruku, no v našom konkrétnom prípade, ako to 
chápe Komenský, je zhmotnením zaslúženého trestu, čiže akési otcovské, spravodlivé 
karhanie (Komenský, 1685). V takomto ponímaní by sme mohli hovoriť o „konštruktívnom“ 
utrpení, ktoré má svoj zmysel aj koniec a to je dôvod, prečo je tak pokojne prijímané 
a prežívané bez dramatického vzdoru. Ten je však prirodzenejší ľudskej povahe a je názorne 
vyjadrený v podobe postavy Netrpezlivca, ktorý sa búri, trhá si vlasy až zúfa. V príbehu, ktorý 
je vyrozprávaný na ilustrácii, ho čaká tragický koniec, pretože v zúfalstve zabíja sám seba. 
Vyplýva z toho ľahko čitateľné ponaučenie o tom, ako znášať ťažkosti a naopak, čomu sa 
vyhnúť v zložitých životných situáciách. Človek je však chápaný ako činná a činorodá bytosť 
a jeho svet nie je pasívny (Patočka, 1997), rozhoduje  sa sám a slobodne.  

Pasívny prístup Trpezlivosti je chápaný veľmi kladne, vsadený do opozície voči 
neustále sa vzpierajúcej postave Netrpezlivca. „Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však 
vyvádza priam bláznovstvo.“ (Prís 14, 29) Celý výjav je založený na jednoduchých 
a nenáročne čitateľných protikladoch, nádej - beznádej, odovzdanosť osudu - vzpieranie sa 
osudu, búrka - slnko, žena ako predstaviteľka kladnej postavy - muž ako záporná postava.  

V diele C. Ripu Iconologia je Trpezlivosť zobrazená ako žena v zrelom veku, 
posadená na kameni, krútiaca svojimi rukami, jej nahé nohy sú zložené na tŕňoch, na 
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ramenách má ťažké jarmo. Jarmo a tŕne predstavujú túto nepremožiteľnú, nedotknuteľnú 
cnosť, schopnú znášať bolesti tela a zranenú dušu. Gesto jej rúk symbolizuje vôľu trpieť  
nepriazeň osudu s neustálou a tichou mysľou. Trpezlivosť je tu ničím nepremožiteľná cnosť 
a tŕne deklarujú jej súhlas so znášaním všetkých trápení tela aj duše. Sediaca postava má 
hlavu sklonenú doľava, zložené ruky a sklopený zrak, čo je tiež odkazom na jej poddajnosť. 
Vlnité vlasy má zopnuté do uzla. Má kypré tvary a je odetá v akomsi plášti, ktorý sa ovíja 
okolo jej postavy.  
 

Základný rozdiel medzi ilustráciami v Orbis Sensualium Pictus a Iconologii je v ten, že 
kým ilustrácie v prvom spise sú naratívne, v druhom majú statický charakter. To znamená, že 
nie všetky symboly sú priamo vyjadrené.  
 

3. ZÁVER 
 
Pokúsili sme sa dielo Komenského chápať v kontexte s odkazom aký obsahoval Ripov 

spis. Analyzovali sme ho tak, ako by sme sa postupovali pri rozbore Ripových emblémov. 
Kým všeobecne známym cieľom diela J.A. Komenského mala byť jeho dostupnosť aj tým 
najjednoduchším „príjemcom“, práca C. Ripu je chápaná ako voľno časová hra pre 
intelektuálnejšie kruhy. Aplikáciou takéhoto postupu sme podnecovaní obrazmi v nových 
sférach a ako hovorí David Freedberg, vôbec pritom nezáleží na tom, z akej „spoločenskej 
vrstvy“, či „civilizácie“ sme (Freedberg, 1991). Rozdielna je len miera, v akej sú schopní 
ľudia z týchto rozličných kultúr čítať obrazy. To, čo si pri kontakte s obrazom odnesieme, 
závisí od počtu získaných informácií, ktoré predchádzali tomuto stretnutiu.  
 
Slovník pojmov 
 
atribút – môže mať formu vecného, rastlinného či poznávacieho znaku, ktorý býva 
priraďovaný k božstvám, svätým i svetským postavám; slúži na identifikáciu 
a charakterizovanie postavenia, vlastností, poslania, životného osudu zobrazovanej osoby 
 
emblém – výtvarné dielo v literárnej forme, v jeho obraze a texte sa ukrýva skrytý význam; 
zvyčajne je komponovaný do hádanky, ktorú má čitateľ vylúštiť; základným dielom je 
Emblematum Liber od Andreu Alciati 
 
ikonografia – odvetvie dejín umenia, ktoré sa zaoberá námetom (témou) alebo významom 
umeleckých diel a nie ich formou; metóda výkladového popisu výtvarných diel zaoberajúca 
sa určením tém, motívov, osôb, zvierat, vecí, atribútov, alegórií, symbolov atď. 
 
ikonológia – je to spôsob interpretácie, ktorý vychádza skôr zo syntézy ako z analýzy; metóda 
významového výkladu umeleckého diela z hľadiska svetového názoru, ktorý podnietil jeho 
vznik 
 
(Zdroj: PANOFSKY, 1981; BALEKA, 1997) 
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CXI. Múdrosť 
Zdroj: KOMENSKÝ, Jan Amos: Orbis Sensualium Pictus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CXII. Pilnosť (Usilovnosť) 
Zdroj: KOMENSKÝ, Jan Amos: Orbis Sensualium Pictus 
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CXV. Trpezlivosť 
Zdroj: KOMENSKÝ, Jan Amos: Orbis Sensualium Pictus 
 
 
 

   
 
Zdroj: RIPA, Cesare: Iconologia 
Dostupné na: <http://www.archive.org/stream/iconologiaormora00ripa#page/n7/mode/2up> 
 
 
 
 
 
 
 

 


