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Héra - v gréckej mytológii najmocnejšia grécka bohyňa, dcéra Krona a Gaie, sestra Hestie, Démétér, Háda, 
Poseidóna a Dia, ktorému bola aj manželkou; matka Área, Hébé a Hefaista (v inej verzii 
Hefaistos splodený iba samotnou Hérou z pomstychtivosti (pozri napr. Side), nakoľko Zeus zrodil 
Aténu zo svojej hlavy); bohyňa veštby, vetrov a bleskov, strážkyňa rodiny, sobáša, žien a 
manželských detí (pozri patrón); spolu s Diom mala moc nad mračnami, búrkami a dažďom, nad 
úrodou (pozri granátové jablko), ktorá mala vzísť z jej posvätného zväzku s Diom; prenasledovala 
svoje sokyne aj ich deti Ió, Létó, Semelé, Hérakla; podobne ako Zeus zostúpil k Danae v podobe 
zlatého dažďa, aj Héra v podobe mraku splodila s tesalským kráľom Ixiónom kentaurov; jej 
atribúty: páv (pozri Arges), krava (pozri Ió; podľa Homéra Héra bola volooká a modrooká), 
jastrab, granátové jablko, sliepka, kukučka, cyprus; zobrazovaná ako majestátna žena s vencom 
alebo čelenkou; pozri Hadad; Teiresiás; Juno, Argos, Iris, Hathora; Kleobis a Biton; Edymion; 
Mliečna dráha; héraion/héraikon; bohovia úrody; manželstvo; atribúty, symboly, alegórie 
a prirovnania; častý námet vázového maliarstva, reliéfy vlysu Partheónu; (Tintoreto, Rubens, 
Correggio, B. di Bianco, M.B.Braun) prídomky: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giampietro_Campana 

http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra 

 

Héra Amonia - v čase helenizmu ako družka Dia splynula s egyptskou/líbyjskou Amoniou, družkou hlavného 

egyptského boha Amóna 

Héra Potnia - Héra vládkyňa, pôvodné poslanie bohyne: ochrana vladárskeho paláca 

diela: 

Héra Barberini - rímska kópia gréckej sochy z doby okolo 420 pr.Kr.; Vatikánske múzeum 

Héra Farnese - rímska kópia zhotovená podľa originálu z doby okolo 5.st.pr.Kr.; neapolské Národné múzeum 

tzv. Héra Ludovisi - rímska socha cisárovnej Antónie v podobe Junony 

Heracleidae -   lat.; gréc. Ἡρακλεῖδαι/Herkleidai  alebo Heraclids; v gréckej mytológii početní potomkovia 

Hérakla 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleidae 

 

Heracles - Hérakles 

héraion/héraikon - kultový chrám zasvätené Hére; najviac ich je na Argu, Mykénach, Sparte, Korinte, Kréte a 

na Same; pozri grécke chrámy; Kydippa 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paestum 

 

héraion na Same - najväčší héraion z 8.st.pr.Kr. (60x120m); pozri páv 

héraion v Olympii - najstarší chrám na gréckej pôde z konca 7.st.-poč.6.st.pr.Kr.; dnes zachovaný v troskách; 

bol súčasne významným múseionom s veľkou zbierkou sochárskych diel 

Herakleios I. -  (641); lat. Flavius Heraclius; byzantský cisár v rokoch 610 až 641; obdobie jeho panovania sa 

vyznačuje dlhodobými vojnovými konfliktami a býva považované za definitívne zavŕšenie 

neskorej antiky; Herakleitos je niekedy vnímaný ako prvý stredoveký vládca byzantskej ríše    

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cosroe_II 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Herakleios 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giampietro_Campana
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http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleidae
http://de.wikipedia.org/wiki/Paestum
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M. Wolgemut, W. Pleydenwurff,  H. Schedel: Herakleios I. (kolorovaný drevorez, Norimberská 

kronika, 1493) 

 

 
 

Cherub a Herakleios, ktorému sa vzdáva Husrav II. (champlevé, 1160-1170) 
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Piero della Francesca: Bitka mezi Herakleiovým vojskom a Peržanmi vedenými Chosroesom II. 

(freska, 1452-1466) 

  

 
 

A. Gaddi: Legenda o Pravom kríži. Chosroes uctievaný svojimi poddanými; Sen Herakleia 

a porážka syna Chosroa  

 

Herakleitos z Pontu (filozof) - (315 pr.Kr.); grécky materialistický filozof; pozri logos, štyri živly, panta rhei 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo HER – HERAKLES 1       Strana 4 z 7 

 

 
 

J. de Gheyn: Herakleitos a Demokritos (1629) 

 

 
 

H. J. Terbrugghen: Herakleitos (1628) 
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L. Giordano: Herakleitos (17.st.) 

 

 
 

J. Moreelse: Demokritos a Herakleitos (17.st.) 
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J. Moreelse: Herakleitos (1630) 
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Ch.-A. Coypel: Smutný Herakleitos (1746) 

 


