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Guidi Domenico - (1701); taliansky barokový sochár 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Domenico_Guidi 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8470137983/in/photostream/ 

 

Guidi Giovanni - Giovanni di Ser Giovanni  

guidon - zástava v tvare dlhého obdĺžnika rozstrihnutá na dve časti 

Guignol/giňol - bábkový typ francúzskych maňuškových komédií; vznik koncom 18.storočia v Lyonu; typ 

neohrozeného figliara domáhajúceho sa spravodlivosti proti miestnym predstaviteľom moci; vo 

Francúzsku zdomácnel natoľko, že sa stal synonymom pre maňušku 
Guillaume de Tyr - (1186); česky Vilém z Tyru; cyperský historik, kronikár a arcibiskup 12.st.; ako 

arcibiskup z Tyru  je niekedy známy ako William II., ale je ho treba odlíšiť ho od jeho predchodcu 
Williama Malines;  vyrastal v Jeruzaleme v  čase latinského jeruzalemského kráľovstva, ktorá 
bolo založené v r. 1099 po prvej krížovej výprave; a strávil dvadsať rokov štúdiom na európskych 
univerzitách; po návrate do Jeruzalemu  ho kráľ Almarich I. menoval veľvyslancom v Byzantskej 
ríši; stal sa vychovávateľom kráľovho syna, budúceho Baldwina IV., u ktorého William objavil 
malomocenstvo; po Amalricovej smrti sa  William stal kancelárom a arcibiskupomu Tyru, druhým 
najvyšším kancelárom kráľovstva; r. 1179 viedol východnú delegáciu na tretí Lateránsky koncil; 
zapojil sa do dynastických bojov v čase panovania Baldwina IV., strácal postupne vplyv až 
napokon zomrel v zabudnutí;  dnes je známy svojím dielom „Historia Ierosolimitana“ (História 
Jeruzalema) alebo tiež „Historia rerum in partibus transmarinis gestarum“ (História zámorských 
udalostí); po jeho smrti bola preložená do francúzštiny pod názvom „Les Histoires d'Outremer“ 
(1232 a 1261) a potom do ďalších jazykov; jej význam spočíva v tom, že je jediným zdrojom pre 
históriu Jeruzalema  12.st.; napriek tendenčnosti vyplývajúcej z autorovej angažovanosti v sporoch 
kráľovstva, je Guillaume z Tyru pokladaný na najväčšieho kronikára krížových výprav a za 
jedného z najlepších autorov stredoveku 

 

www v súvislosti s heslom „Historia rerum in partibus transmarinis gestarum“ (História 

zámorských udalostí): pochopenie tejto práce a jej mnoho variantov a pokračovaní vyžaduje 

krátky úvod; v r.1170 a začiatkom r. 1180 arcibiskup Guillaume de Tyr (William z Tyru) napísal 

latinsky dejiny Jeruzalemského kráľovstva,  známe ako „Rerum Historia v partibus transmarinis 

gestarum“; v diele sústreďuje informácie o prvej krížovej výprave a následných politických 

dejinách latinského východu až  do r. 1184, kedy sa práce náhle končí, snáď pre Guillaumovu 

smrť; od istej doby v ranom 13.st. bolo jeho dielo preložené do francúzštiny  a mnoho z 

francúzskych prekladov je pokračovaním udalostí, ktoré boli pridané k pôvodnému textu; starý 

francúzsky preklad vo svojich rôznych iteráciách je tiež nazývaný  „Eracles“, pretože začína  text 

riadkom, v ktorom je uvedené meno cisár Heraclia (lat. variant mena Herakleios), žijúceho v 7.st., 

ktorý mal v úmysle povoliť islamské náboženstvo v Ríme; niektoré z týchto prekladov boli 

vyrobené a skopírované na Východe, zatiaľ čo iné boli vytvorené na Západe v oblastiach, ako je 

Picardia, Flámsko alebo Paríž; za tie roky vedci pripojili mená ku konkrétnym verziám diela podľa 

toho, akým spôsobom bol Guillaumov originál predĺžený alebo skrátený (Rothelin Continuation, 

Lyon Eracles, Acra Continuation) 

 

www: francúzsky výraz outremer označoval zámorie; v časoch krížových výprav outremer 

znamenal všeobecne križiacke štáty, založené na východe po prvej krížovej výprave: Edesské 

grófstvo, Antiochijské kniežatstvo, Grófstvo Tripolis a predovšetkým Jeruzalemské kráľovstvo; 

slovo outremer sa používalo ako synonymum k názvu Levanta, Sýria či Palestína v časti dnešného 

Izraela, Jordánska a Libanonu; výraz outremer sa tiež používa pre krajiny „z morom“; preto napr.  

francúzsky kráľ Ľudovít IV. bol nazývaný „Louis d'Outremer“, pretože bol vychovaný v Anglicku  

 

http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer

/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_acre_continuatio_80127.a

sp 

http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer

/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_lyon_eracles_80126.asp 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_of_Tyre 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Tyr 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilém_z_Tyru 

http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer

/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/ 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8129&CollID=58&NStart=12 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Domenico_Guidi
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8470137983/in/photostream/
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_acre_continuatio_80127.asp
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_acre_continuatio_80127.asp
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_acre_continuatio_80127.asp
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_lyon_eracles_80126.asp
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/the_lyon_eracles_80126.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/William_of_Tyre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Tyr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilém_z_Tyru
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/
http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/medieval_studies/french_of_outremer/sources_by_locale/levant/historical_narrative/william_of_tyres_his/
http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8129&CollID=58&NStart=12
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Guy_de_Lusignan 

 

 
 

Guillaume de Tyr píše svoju Históriu (iluminácia, 13.st.) 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Guy_de_Lusignan
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Bitka pri Antiochii (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a 

pokračovanie do r. 1232“, 1232-1261) 
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Godefroy de Bouillon a jeho družina na koňoch (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: 

„História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 1232-1261) 

 

 
 

Obliehanie Nicei (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a 

pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Baldwin je prijímaný duchovnými Nicei ? (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História 

zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Obliehanie Antiochie (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a 

pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Biskup Adhemar  Le Puy obklopený duchovnými leží na márach (iluminácia zo spisu od 

Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Obliehanie Jeruzalemu (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a 

pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Godefroy de Bouillon vyhlásený veľmožmi za kráľa Jeruzalemu (iluminácia zo spisu od 

Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Godefroy de Bouillon uložený do rakvy a Baldwin korunovaný za kráľa (iluminácia zo spisu od 

Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Bohemund a Daimbert, patriarcha Jeruzalema, sa plavia do Apúlie na palube lodi pod krížom sv. 

Juraja (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do 

r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Arcibiskup Cézarey prináša Pravda kríž do Antiochie (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: 

„História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Útok na Tyr. Križiaci nesú Balakovu hlavu (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História 

zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Bitka medzi križiakmi a Saracénmi (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História 

zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo GUI – GULA     Strana 10 z 27 

  
 

Patriarcha Antiochie priviazaný k veži a pomazaný medom na prilákanie včiel (iluminácia zo spisu 

od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Damaský sultán Nureddin prchá na koni pred Godefreyom Martelom a Hughom de Lusignan St. 

vlečúcimi za sebou rozštvrtené telo (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História 

zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

.   
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Arcibiskup spája ruky Amalrica I. z Anjou, kráľa jeruzalemského, a Márie Komeny, dcéry 

byzantského kráľa Manuela I.  (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských 

udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Korunovácia a pomazanie Fulka za kráľa Jeruzalema (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: 

„História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Cisár Ján na tróne s poslom prinášajúcim správu o napadnutí dvoch mužov cisárovými rytiermi 

(iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 

1232“, 13.st.) 
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Smrť Sanguiusa zabitého jeho komorníkmi (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História 

zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

   
 

Baldwin objavil krvácanie u skupiny chlapcov. Guillaume de Tyr objavil malomocenstvo  

budúceho kráľa Baldwina IV. (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských 

udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Saladin pustoší Svätú zem. Odvádza zajatcov a dobytok z horiaceho mesta (iluminácia zo spisu od 

Guillaume de Tyr: „História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Egyptský sultán počas lovu padá z koňa a zlomí si väzy (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: 

„História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

 
 

Lukostrelci dobývajú mesto (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských 

udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Bitka pri Hattíne (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História - Heracles, 15.st.) 

 

 
 

Gróf z Edessy Balduin z Boulogne prijíma domorodých Arménov (iluminácia zo spisu od 

Guillaume de Tyr:  „Historia orientalium principum“, 1286) 
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Balduin II. odovzdáva Šalamúnov chrám do rúk prvého veľmajstra rádu templárov Hugensovi de 

Payns a Godefroiovi de Saint-Omer (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „Les Histoires 

d'Outremer“, 13.st.) 
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Pohreb Baldwina (stredoveká iluminácia z rukoisu od Guillaume de Tyr: „Les Histoires 

d'Outremer“, 1475) 
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Manuel I. Komnenos a poslovia Amalrica I.  Jeruzalemského (iluminácia zo spisu od Guillaume 

de Tyr: „Historia - Acra Continuation“, 13.st.) 

 

 
 

Raynald Chatillon a patriarcha Antiochie (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „Historia - 

Acra Continuation“, 13.st.) 
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Godefroi z Bouillonu vedie svoju výpravu (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr „Historia - 

Acra Continuation“, 13.st.)  
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Križiaci obliehajú mesto Nikai r. 1097 (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr „Historia - Acra 

Continuation“, 13.st.) 
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Neznámy umelec: Sobáš Guy de Lusignan a Sibylly. Oslepenie Alexia Komnena (iluminácia zo 

spisu od Guillaume de Tyr „Historia - Acra Continuation“, 13.st.) 
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Filip August a Richard  III. na krížovej výprave (stredoveká iluminácia z rukopisu „Historia rerum 

in partibus transmarinis gestarum“ od Guillaume de Tyr, 1330-1340) 
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Saladin zapaľuje mesto počas krížovej výpravy (iluminácia zo spisu  „Historia et continuation“ od 

Guillaume de Tyr, 15.st.)  
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Bitka pri Dorylea r. 1097 (iluminácia z rukopisu „Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum“ od Guillaume de Tyr, 14.st.) 
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Majster de l'Échevinage: Rekonštrukcia Jeruzalemského chrámu (iluminácia zo spisu od W. z 

Tyru:  „Historia orientalium principum“, 15.st.) 

 

guillocheria - 1.ornament prepletajúcich sa kružníc 

2.parter de guillocherie 

Guineford - svätý pes 

Guinetova zeleň - zeleň Guinetova 

Guinevra - Huf: milovaná žena kráľa Artuša, ktorému porodila syna Mordreda; žila s ním pokojne dlhé roky na 

Camelote, kým sa nezaľúbila do Lancelota, kráľovho najdôvernejšieho druha; utiekla s ním do 

Francúzska; za cudzoložstvo bola odsúdená na smrť upálením, ale zachránil ju Lancelot so 

skupinou ozbrojencov; utiahla sa do kláštora a Lancelot dožil svoj život ako pustovník 

 

http://royal-history.sweb.cz/guinevra.html 

 

 

http://royal-history.sweb.cz/guinevra.html
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D. G. Rossetti: Hrob kráľa Artuša. Posledný rozhovor medzi Lancelotom a Guineverou (19.st.) 

 


