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“V oplatce jsi všecek tajně”

Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Metodický list pro učitele k pracovnímu listu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ připravila studentka ZČU Bc. Markéta Egermajerová,
pod vedením Mgr. Marcely Štýbrové.
K jeho vyplnění stačí tužka a podložka, kterou obdržíte na vyžádání na pokladně.

VÝUKOVÉ CÍLE:
Úkoly v pracovním listu vedou žáky k získání nových informací o různých podobách uplatnění umění v kultu eucharistie
(svátosti oltářní). Cvičení vedou žáky k získávání nových poznatků a porozumění symbolu v křesťanském umění a Krista
ve výtvarném umění. Zaměřují se na exponáty ve výstavě, které jim pomohou se zorijentovat v liturgických
(bohoslužebných) předmětech, umět je rozlišit mezi sebou a pojmenovat je. Tyto poznatky následně
využijí ve vlastní práci. Výukový materiál vede žáky k rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí dle RVP. Žáci
prostřednictvím plnění úkolů efektivně využívají různé formy učení se a vyhledávání informací. Žáci uplatňují
předešlé a nabyté zkušenosti a znalosti, využívají své vlastní představivosti a kreativity. Pracují s vizuálně obraznými
znakovými systémy a doplňkovými texty, které slouží jako nástroj k získávání nových vědomostí a poznatků - porovnávají
je, přiřazují a vybírají správná řešení.

Kalich, ve kterém při mši dochází k proměně vína v Kristovu krev, zaujímá mezi svatými nádobami přední místo.
Oltářní tabernákl se dvěma relikviáři po bocích vznikl na objednávku opata Evžena Tyttla. Středovou a hlavní částí
je svatostánek v podobě skříňky s dvířky, do níž bylo umisťováno ciborium s posvěcenými hostiemi. Ciboria coby
schránky na uchovávání proměněných hostií mimo mše se vyvinula z jednodušších, nízkých pyxid připojením nohy.
Pyxidy byly určeny pro uchovávání při mši proměněných hostií pro další použití. Monstrance sloužila k nošení
Nejsvětější svátosti v procesích svátku Božího těla, Velikonocích a velkých svátcích, ale také pro vystavování
hostie (chléb)-oplatka.
Žáci si musí projít výstavu a přiřadit odpovídající správný název k vyobrazeným exponátům. Díky nabídce možných
odpovědí žáci získávají rychlý přehled a základní informace o vyobrazených exponátech si doplní z předchozího textu
nebo z popisek ve výstavě. Dále odpovídají na otázky, která z vyobrazených nádob vznikla v daném období a proč
se k jejich výrobě používalo zlato.
CÍL: Žák uplatňuje získané poznatky a přiřazuje relevantní texty k vizuálně obraznému vyjádření, které vyhledává ve
výstavě a uplatňuje tak svou smyslovou citlivost a ověřuje komunikační účinky. Pochopí význam bohoslužebných
nádob a jejich využití. Zná základní znaky uměleckého směru a dokáže je rozpoznat na vyobrazených předmětech.

Správné řešení:
A.

Ciborium

B.

Kalich

C.

Monstrance

D.

Pyxida

Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé
Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až
citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.
Která z těchto nádob vznikla v baroku? Monstrance s Pannou Marií Bolestivou
Proč bylo použito plátkové zlato? Zlato neoxiduje, a tak se nemění, podobně jako se nemění ani křesťanská víra.

Kalich odkazuje k Poslední večeři Páně a jeho používání je doloženo od samého počátku slavení křesťanské liturgie.
Skládá se z vlastního poháru (cuppa) a nohy (pes), spojených dříkem (stipes) s ořechem či nodem (nodus) pro
bezpečné držení. Od počátku byly pro výrobu kalichů využívany zejména drahé kovy.

Žáci mají za úkol nalézt vystavené kalichy a inspirovat se jimi k vytvoření vlastního návrhu formou jednoduché
liniové kresby. Poté je mezi sebou porovnají a napíší, který z vyobrazených pohárů je jejich návrhu podobný.
CÍL: Žáci se orijentují ve výstavě a dosavadní i získané poznatky uplatňují a aplikují ve své vlastní tvorbě. Žák musí
vyhledat konkrétní předměty a porovnat je s jeho vlastním návrhem. Tento úkol rozvíjí žákovu představivost a fantazii.
Výstavu tvoří čtyři tématické okruhy: I. Mše. Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle
ustanovení Ježíše mají lidé na jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví.
II. Eucharistické alegorie a zázraky. Eucharistie (řec. díkuvzdání) je křesťanský kult, při kterém se přijímá víno a oplatka,
vzdávají se díky za spasení. Alegorie (řec. říci jinak) je výtvarné dílo, jehož zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném.
III. Příběhy Kristových pašijí. Tento oddíl připomíná jednotlivá pašijová zastavení a poutě do Svaté země.
IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění. Zde jsou díla s námětem vtělení a oběti Krista.

Žáci mají za úkol dle vyobrazených detailů na fragmentech obrazů odhadnout, do které části výstavy jsou
díla zařazena a z jakého důvodu. Žáci si musí projít výstavu a hledat konkrétní obrazy a informace na
popiskách a textech umístěných v expozici u jednotlivých okruhů výstavy. Poté své odhady porovnají.
CÍL: Žáci znají základní informace o čtyřech tématických okruzích ve výstavě a uplatňují tak své dosavadní i získané
poznatky ve své vlastní práci. Rozvíjí svou smyslovou citlivost na základě vnímání detailu z výřezu obrazu a jeho
zařazení do celku. Žák musí vyhledat konkrétní díla a ověřit své komunikační účinky.
Správné řešení:

1.

2.

IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.

II. Eucharistické alegorie a zázraky. IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.

modlící se Kristus ve chvíli předcházejícího
utrpení a smrti
Kristus na hoře OlitevskéMistr Legendy sv. Osvalda

3.
víra ve skutečnou
přítomnost Krista

obětování Kristova
těla a krve na Kalvárii

Mše sv. Řehoře - Lucas Cranach st.

Bolestivý Kristus v hrobě

Vznik pašijových témat (z lat. passio - utrpení) sahá do raného středověku a souvisí se snahou církve názorně představit
věřícím důležité etapy Kristova života. Kristovy pašije, jeho umučení a zmrtvýchvstání představují základní tajemství
křesťanské víry. Ukotveny v bohoslužbě (liturgii) a zpřítomněny v proměněné hostii byly a jsou součástí každodennosti
každého věřícího.

K vybraným obrazům tvoří žáci vlastní názvy na základě porozumění obsahu vizuálně-obrazného vyjádření a
své představivosti , kreativity a očíslují správný sled událostí. Ty pak po nalezení konkrétních děl ve výstavě
porovnají s originálními názvy a správným pořadím.
CÍL: Přiřazováním vlastních názvů k vizuálně-obraznému vyjádření autora uplatňuje žák svou smyslovou citlivost a
ověřuje komunikační účinky vytvořených názvů a sledu událostí.
Správné řešení:
Ukřižování
2.

Oplakávání Krista
3.

Bičování Krista
1.

Symbol ( lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční
nebo tradiční význam.

Žákům je vysvětlena definice symbolu a poté se snaží vymyslet vizuální znaky z křesťanské doby.
CÍL: Žák porozuměl odborné definici termínu symbol. Při plnění úkolu uplatňuje dosavadní i získané znalosti z výstavy.
Správné řešení:
Kříž (křesťanská víra), krucifix, loď (církev místo pokoje), prsten (manželství), beránek (nevinnost a čistota),
holubice (Duch svatý), ryba (spasitel), Boží oko (Boží trojjedinost), kámen (síla)

Symboly v křesťanském umění
Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu
odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval
některým ze svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe.
Křesťanství si během své historie vytvořilo celou řadu symbolů, z nichž některé jsou obecně přijímány prakticky v celém
křesťanstvu, další jsou používány pouze buďto jen určitými náboženskými skupinami, nebo mají v různých
křesťanských skupinách různé významy.

Beránek je symbol nevinnosti a čistoty.
V kombinaci s pastýřem znázorňuje
věřícího člověka, samotný beránek je také
symbolem Ježíše Krista jako obětního
beránka, kterého dal Bůh lidstvu.

Kříž je znamením křesťanské víry.
Při pohledu na něj si vždy připomínáme,
že na něm umřel Ježíš, aby se obětoval
za všechny lidi na světě.

Kámen je symbolem trvání, pevnosti,
tvrdosti, váhy a síly. V bibli dostávají
tyto vlastnosti kamene další symbolické
významy: např. Mojžíš přinesl Boží zákon
zapsán do kamenných desek, jako symbol
jeho nepomíjivosti.

Ryba se stala symbolem křesťanů. Řecké
slovo pro rybu "ichtys" je zkratkou slov
"Ježíš Kristus (je) Boží syn (a) Spasitel".
V Novém zákoně je ryba oblíbený symbol.
Někteří Ježíšovi učedníci byli dříve rybáři.
Ryba byla v té době běžné a časté jídlo.
Ježíš nasytil zástupy lidí několika rybami.

Žáci jsou seznámeni s křesťanskými symboly a až porozumí jejich významu, mají za úkol nalézt artefakty,
jenž tyto dotyčné symboly ukrývají.
CÍL: Žáci chápou roli symbolu a jeho význam ve výtvarném umění a zvládnou ho nalézt ve vizuálně-obrazném
vyjádření.
Správné řešení:

Beránek
Dobrý pastýř - František Bílek - Dobrý pastýř uléhá k ovci, aby ji vzal do náručí na tvrdé zemi, která je lidským údělem.
Ostatkový Kříž - V křížení je ve zlatém paprsčitém kotouči zobrazen beránek boží s vítěznou korouhví.

Kříž
Tabernákulum, Ciborium z Českých Budějovic, Monstrance z Popic, Ostatkový kříž, Kristus ve vinném lisu,
Oslavení srdce Ježíšova - planoucí srdce obklopené svatozáří je ovinuto trnovou korunou a ve vrcholku má
zasazený kříž; Ukřižovaný Kristus - Socha je koncipována tak, aby mohla hrát aktivní úlohu při bohoslužbě.
Jde vlastně o loutku, která v pozdním středověku vystupovala v dramatizovaných příbězích inscenovaných
v kostelích.

Kámen
Chleby a ryby - Vojmír Vokolek
Objekt evokuje oltář připravený k oběti. Na primitivním stole, přikrytém bílým plátnem, je vztyčeno pět oválných kamenů. Stůl
připravený k nasycení lidu. Pět kamenů představuje chleby, nalevo jsou položeny dva menší kameny jakožto ryby.

Ryba
Chleby a ryby - Vojmír Vokolek
Objekt evokuje oltář připravený k oběti. Na primitivním stole, přikrytém bílým plátnem, je vztyčeno pět oválných kamenů. Stůl
připravený k nasycení lidu. Pět kamenů představuje chleby, nalevo jsou položeny dva menší kameny jakožto ryby.

Žáci jsou nuceni znovu si projít výstavu a najít sochu Františka Bílka a odpovědět na otázky stahující se k
symbolu.
CÍL: Žáci uplatňují své dosavadní i získané dovednosti, chápou roli symbolu ve výtvarném umění a jeho význam a
dokáží ho nalézt ve vizuálně-obrazném vyjádření.

Správné řešení:
K jakému symbolu vás tato socha směřuje?
Beránek je symbol nevinnosti a čistoty. V kombinaci s pastýřem znázorňuje věřícího člověka, samotný beránek je také
symbolem Ježíše Krista jako obětního beránka, kterého dal Bůh lidstvu.

Jaké gesto je zpodobněno?
objetí

O čem to gesto vypovídá?
ochraňuje

Jaké má dílo název?
Dobrý pastýř
„Jak sladké musí být: Co ovce ztracená, Pastýřem dobrým nalezená, objatá věčným objetím Jeho Nejdražším!
(Plastika)“. Bílek transformoval tradiční ikonografický typ postavy pastýře nesoucího na ramenou ovci ideou
trpného náboženského sentimentu: pastýř k ovci uléhá, aby ji na zemi, jež je lidským údělem, objal v náručí;
postava Krista kompozičně navazuje na figurální typ z raného období, v němž pro sebe Bílek nalezl vhodnou
formuli své komplikované spirituality.

CÍL: Žák uplatňuje svou subjektivitu a získané poznatky z výstavy. Doplňuje správné odpovědi na otázky, které
vyhledává ve výstavě.

Správné řešení:
1.
2.
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1. Nádoba určená k slavnostnímu pití vína.
2. Jak se nazývá svátost oltářní cizím slovem?
3. Kolik postav je vyobrazeno v díle Predela s Poslední večeří?
4. Které náboženství zmiňované na této výstavě uctívá Ježíše Krista?
5. Ve kterém městě se narodil Ježíš Kristus?
6. V jakém městě byl Ježíš Kristus ukřižován?
7. Jak se nazývá v křesťanské tradici “chléb” připravený ke slavení eucharistie?

