
Jezdci 
Apokalypsy



Apokalypsa

• Slovo pochází z řečtiny a znamená zjevení. Je 
odvozeno od biblické knihy Zjevení Janovo, 
které se zabývá koncem světa a znaky, které 
konec světa doprovází. Tato kniha byla 
napsána v těžkém období válek, je odrazem 
doby, v níž naděje ustupovala často pocitu 
zmaru.



Čtyři jezdci apokalypsy

• Ve Zjevení Janově se jako symboly konce světa 
představují čtyři jezdci na koni: mor, válka, hlad 
a smrt. Věříte v konec světa? Jak bude podle 
vás vypadat?

• Konec světa byl předpovídán již mnohokrát, 
většinou v čase válek a chaosu. Známé je např. 
Sibylino proroctví, soubor textů ze 6. st.



• Sibylino proroctví přepsané Karlem Chocenským v roce 1744 s tabulkami 

s otázkami na budoucnost. Chrudimské regionální muzeum.



Mor, válka, hlad a smrt

• 1. „… bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu 
dán věnec dobyvatele, aby dobýval.“ (Mor, také 
nazývaný Dobyvatel).

• 2. „… druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel 
moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem 
vraždili.“ (Válka).

• 3. „… kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. ... Za 
denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky 
ječmene. Olej a víno však nech!“ (Hladomor).

• 4. „… kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a 
svět mrtvých zůstával za ním.“ (Smrt).



Apokalypsa v českých zemích

• V dějinách českých zemí je známo několik 
hnutí, které vznikly v očekávání blízkého 
zániku světa. Propagovali duchovní obrodu, 
kterou si však představovali mnohdy velmi 
podivným způsobem.                            
Společností a církví byli                             
nahlíženi jako kacíři.                                       
Např. adamité v době husitství.

Rytina Josefa Váchala



Výtvarné umění

• Jezdci Apokalypsy jsou častým námětem 
ve výtvarném umění

William BLAKE – Smrt na sivém koni, 1800 



Albrecht 
DÜRER – Čtyři 
jezdci 
Apokalypsy, 
1498 



Pieter BRUEGEL starší – Triumf smrti, cca 1562 



Vasilij KANDINSKIJ – Poslední soud, 1912 



Vlastní dílo

• Nyní přibližně víme, jak si Jan ve Zjevení 
představoval konec světa. Hlavními znaky jsou 
zmar a chaos. K výtvarnému zpracování se 
výborně hodí koláž, která umožňuje kolektivní 
práci. V malých skupinkách si nejprve stanovte, 
jak by měla vaše apokalypsa vypadat. Poté 
sesbírejte různé obrázkové časopisy, obrázky si 
můžete i vytisknout. Společně pak            
vytvořte svoji Apokalypsu.

Koláž Miroslava Horníčka



Drobný úkol na závěr

• Zkuste ve svém okolí najít nějakou památku, 
která se váže k válce nebo k moru


