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Bara Johanes -   (1634); nemecký rytec 

 

 
 

J. Bara: Kristus stojaci na pozadí širokej krajiny (1581) 
 
Bara Joseph -  (1793); legendárny hrdina Veľkej francúzskej revolúcie, mladý francúzsky republikánsky 

bubeník v čase revolúcie; v skutočnosti bol príliš mladý, aby mohol byť vojakom bojujúceho 
pluku vo  Vendée;  po svojej smrti bolo jeho meno zapísané do zoznamu vojakov generálom J.-B. 
Desmarresom; chlapcovu smrť využil vo svojom propagandistickom prejave Robespierre; jeho 
pozostatky boli prenesené do Panthéonu v Paríži 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bara 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bara
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J.-L. David: Smrť Josepha Bara (1794) 

 

 
 

J.- J. Henner: Bara (camaieu brun, 19.st.)  
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Ch. Moreau-Vauthier: Smrť Baru  (1857-1924) 
 
Barabáš - (Marek 15,7; Lukáš 23,18); Malý lexikón biblie: zločinec uväznený pre vzburu a vraždu, ktorého 

Pilát Pontský na žiadosť židovských zástupov prepustil na slobodu namiesto Ježiša; podľa Matúša 
obyčajný zločinec, podľa Jána zbojník, podľa Marka burič; pozri Súd nad Kristom: Kristus pred 
Pilátom 

 

Nový biblický slovník: zločinec Barabáš, spomínaný Jánom (18,40) bol uväznený za násilný 

politický čin. Markovo podanie môže naznačovať, že v tom čase išlo o známy incident a 

prívlastok „povestný“ (Matúš 27,16) môže naznačovať, že Barabáš mal reputáciu výnimočného 

hrdinu; kňazi využili požiadavku jeho stúpencov a podporili hnutie za jeho prepustenie, aby čelili 

Pilátovej ponuke, že prepustí Ježiša; Barabáš sa tak stal príkladom zástupného vykúpenia; meno 

Barabáš je patronymum „syn Abbu“; niektoré autority ho označujú ako Ježiša Barnabáša 
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Voľba medzi Ježišom a Barabášom (Codex purpureus Rossanensis, 6.st.) 

 

baraita - aram.; Beliana: zbierky, ktoré neboli pojaté do Mišny, ale v niektorých školách sa aj po jej uzavretí 

používali naďalej; apokryfná Mišna 

Barak - (Kniha sudcov 4); biblická postava Starého Zákona, vojenský veliteľ Deborinej armády 
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Jael ukazuje Barakovi zabitého Síseru (grafický list z Philips Medhurst Bible) 

 

 
 

Jael ukazuje Barakovi zabitého Síseru (grafický list z Philips Medhurst Bible) 
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(Kniha sudcov 4,22) Barak nachádza Síseru mŕtveho (grafický list z Philips Medhurst  Bible) 
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Jael ukazuje Barakovi zabitého Síseru (grafický list z Philips Medhurst Bible) 
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Barak nachádza Síseru mŕtveho (grafický list z Philips Medhurst Bible) 
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Barak nachádza Síseru mŕtveho (grafický list z Philips Medhurst Bible) 

 

 
 

J. J. Tissot: Jael ukazuje Barakovi zabitého Síseru (1896-1902) 
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baraka - predmet s božskou silou a mocou; pozri korán, mágia, amulet 

baran - 1. atribút rímskeho  boha Merkúra, ochrancu stád, v jeho planetárnej úlohe; je  tiež atribútom rímskeho 

boha Marta; zobrazenie mesačného znamenia: dedinčan prerezáva alebo okopáva vinič; Mars drží 

meč, máva fakľou, sprevádzaný pastierom hrajúcim na lýru a baranom; pozri ďalej český termín 

škopec, ovca; astronomické symboly; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; zvieratníkové 

znamenia; zlaté rúno, Aténa; zviera; baránok; falos; Daniel 

2.v egyptskej mytológii pozri Amón, Chnum, Herišef, tzv. sfinga barania 

 

-v súvislosti s heslom kalendár grécky: rok rozdelený na 50 týždňov po 7 dňoch (symbolizovaných 

čriedami kráv a baranov bohýň Faetusy a Lampetie)              

 

 
 

Maliar Sotades: Rython  (červeno figurová keramika,  450 pr.Kr.)    
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Baran (Aberdenský bestiár, 12.st.) 
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Hirschvogel: Dekoratívny džbán v tvare barana (rytina, 16.st.) 

 

Baran/Škopec/Aries - mesačné znamenie pre marec: 20.3.-20.4.; pozri betlehemská hviezda (Keller) 

 

 
 

Marec a Baran (stredoveký kalendár) 
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Marec a Baran (Hodinky Jeana de Luc, 1524) 

 

 
 

Aries (Kniha šťastia, 1582) 

 

baran štvorrohý - symbol proroka Daniela; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania  

baran sedemrohý - apokapytický baránok; pozri apokalypsa, apokalyptické motívy 

barania koža - koža barania 

tzv. barania sfinga -  tzv. sfinga barania 
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baraní roh - pozri šofar 

baranica - pozri čiapka, kožušina 

 

 
 

J. M. Molenaer: Chlapec s dievčaťom a mačkou (17.st.) 

 

Baránkova svadba - Svadba Baránkova 


