Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

Hu http://de.wikipedia.org/wiki/Hu_(%C3%84gyptische_Mythologie)
Huab Ku - najvyšší mayský boh, stvoriteľ sveta, otec dobrotivého Itzamny; pozri mayské náboženstvo; stvorenie
sveta
Huard Louis - (1842); pozri germánska mytológia
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Louis_Huard
https://www.google.sk/search?q=louis+huard+artist&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=q
OOyUfb4O42ShQfmv4CYCg&ved=0CDgQsAQ&biw=1858&bih=958#facrc=_&imgrc=49f1pqE
vVs7gkM%3A%3BpwjvNFwz5ry5M%3Bhttp%253A%252F%252Fimgc.artprintimages.com%252Fimages%252Fartprint%252Flouis-huard-leading-a-pack-horse-along-a-country-road-in-devonshire-england_i-G17-1741ANX3D00Z.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.art.com%252Fproducts%252Fp12372710-sai1741721%252Flouis-huard-leading-a-pack-horse-along-a-country-road-in-devonshireengland.htm%3B366%3B488

L. Huard: Obor Skrymir (ilustrácia)
L. Huard: Obor Suttung a trpaslíci (ilustrácia)
L. Huard: Idun dáva kúzelné jablko (ilustrácia)

L. Huard: Skadi si vyberá manžela (ilustrácia)
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L. Huard: Venček z kvetov kukurice
L. Huard: Vedenie koňa s nákladom pozdĺž cesty do Devonsu
Huari - indiánska kultúra 9.-11.storočia, ktorá nadväzuje na močiskú kultúru; sídlisko v peruánskej kotline
Mantaro; ovplyvnená tíwanackou/tiahuanackou kultúrou (keramika a j sochárstvo); huarazská
keramika rozmanitého dekoru aj tvarov (aj antropomorfné); typické guľovité vázy v podobe
ľudských postáv; štvrte mesta obohnané hradbami (6-12m výšky) miestami zdvojenými;
dochované súbory kamenných plastík; pozri predkolumbovské americké umenie v oblasti Ánd,
indiánske kultúry; Nazca
Huba - urartská bohyňa, manželka hlavného boha vojny menom Theiseba/Teišeba/Theispas; pozri urartskí
bohovia
Hubal – arab.  هبل/Hubal; zo semitského Hu – „On“ alebo „On je“ s príponou El – „Boh“
-v súvislosti s heslom Alah v histórii: okrem Alaha priniesli Natabejci do Sýrie aj kult Hubala,
veľké mužské božstvo; Hubal bol najväčšou modlou v Kaabe a jej okolí; masívna socha Hubala
bola vyrobená z červeného agnátu (jazyková chyba ?) v tvare muža s odlomenou pravou rukou;
Kurajšovci dostali Hubala v tejto podobe od Chuzaimu ibn Mudrikah, obyvateľa Mekky, ktorý ju
doniesol zo Sýrie; neskoršie mu Kurajšovci urobili ruku zo zlata; Hubal stál aj pred Kaabou;
pohanskí Kurajšovci pokladali Kaabu za jeho vlastníctvo; mnohí historici sú presvedčení, že
Hubal v Ka´be fyzicky predstavoval Alaha; vo svojej mladosti Mohamed pomáhal s rituálnymi
prípravami, ktoré sa konali pre slávnostnú inštaláciu Hubala v Ka'be; Mohamedov životopisec
a katolícky konvertita na islam, Martin Lings, súhlasí s tým, že Hubal pochádzal zo Sýrie;
arabskí historici tvrdia, že Hubal bol v skutočnosti dávnou podobou Alaha; meno Hubal sa
odvodzujezo semitského slova Hu – „On“ alebo „On je“ s príponou El, čo je samozrejme ďalšie
z Alahových mien (pozri El); zbožštené meno Hubala s slávnostne vzývalo Kurajšovcami počas
vojnového pokriku
www v súvislosti s heslom Hubal: existujú teórie, že Alah bol titul daný Hubalovi pred príchodom
islamu, a iné, že islamský Alah je naozaj Hubal a môže byť dokonca i Ba'al; čo je isté, je to, že
polyteistický prvky uctievania boli začlenené do moslimskej náboženskej tradície uctievajúcej
Alaha
www v súvislosti s heslom Hubal: arabský moslimský historik a hagiografمMuhammad ibn Ishaq
(767, alebo 761) uviedol, že Hubal bol (z) karneolu...v tvare človeka; jeho pravá ruka bola
odlomenán a Kurajšovci mu preto urobili zlatú; táto zlatá časť mala byť schránkou pre obety; bolo
tam sedem vešteckých šípok, ktoré sa týkali mŕtveho človeka, panenstva a manželstva
www v súvislosti s heslom Hubal: Kurajšovci mali okolo Kaaby niekoľko modiel, najväčšou
z nich bol Hubal; bola vyrobená z červeného achátu a mala podobu muža s odlomenou pravou
rukou, preto ruku dorobili zo zlata; v tomto stave sa stal majetkom Kurajšovcov; stál vnútri Kaaby
a pred ním bolo sedem vešteckých šípok; na jednej bolo napísané slovo „čistý“, na inej „cudzí“;
kedykoľvek bola spochybňovaná genetická línia novorodenca, bola Hubalovi ponúknutá obeť
a potom sa zamiešali šípky a hádzali sa; ak šípka ukázala „čistý“ dieťa bolo vyhlásené za
legitímne a kmeň ho prijal; ak šípka ukázala „cudzí“, dieťa bolo vyhlásené za nelegitímne a kmeň
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ho odmietol; tretia šípka sa týkala veštenia mŕtvych, štvrtá veštenia o manželstve; cieľ zvyšných
troch je neznámy; kedykoľvek sa Kurajšovci o niečom nedohodli, vydávali sa na cestu alebo mali
uskutočniť iný plán, pristúpili k soche Hubala a premiešali pred ním šípky, aby zistili, čo bude
nasledovať
www v súvislosti s heslom Hubal: Amr ibn Luhayy priniesol so sebou do Mekky idol názvom
Hubal zo zeme Hit v Mezopotámii; Hubal bol jedným z piatich idolov Kurajšovcov a bol z nich
najväčší; postavili ho pri fontáne vo vnútri Kaaby a nariadili ľudu, aby ho uctievali; keď sa človek
vrátil domov z cesty, skôr ako videl rodinu, najprv išiel navštíviť idol a oholil si pred ním vlasy
huba šťastia - čínsky symbol dlhého života a nesmrteľnosti; v Číne nazývaná lingh; rástla na ostrovoch
blažených; zobrazovaná tiež v spojení so svätcami a od nej odvodený zrejme tvar čínskeho žezla
šťastia; pozri šťastie; raj (Baleka); dlhovekosť
sv. Hubert - (727); svätec, biskup v Maastrichtu, neskoršie v Lutychu; v mladosti sa oddával svetských
zábavám, najmä lovu; na Veľký piatok sa počas poľovačky stretol s jeleňom, ktorý mal medzi
parohami krucifix > zjavením obrátený na kresťanstvo (porovnaj Eustach, Felix z Valois);
zobrazovaný v biskupskom ornáte; jeleň s krucifixom medzi parožím jeho atribútom (zobrazený
vedľa sv. Huberta alebo na knihe, ktorú svätec drží); svätý ochranca lovu > drží v ruke lesný roh;
scéna z obrátenia: v lese kľačiaci Hubert pred jeleňom; motív iba v severoeurópskom umení 16.st.;
pozri Biedermann: pes, kôň; kresťanskí svätci; svätci jazdeckí; patrón, poľovníctvo;
Oxfordský slovník svätcov: biskup v Maastrichte a Liége, priekopník evanjelia v oblasti Ardene v
Belgicku; 716 dal uložiť kosti svojho predchodcu biskupa a mučeníka Lamberta v kostole v Liége,
kde pre ne nechal postaviť katedrálu; zázraky, ktoré urobil počas svojho života, a prenesenie jeho
relikvií roku 743 do Andain (dnešné Saint Hubert) prispelo k rozšíreniu jeho kultu, čo dokazujú
kalendáre z 9.storočia; známy príbeh o jeho obrátení počas poľovačky na Veľký piatok, keď videl
ukrižovaného Krista medzi parožím jeleňa, je prebraný zo Skutkov Eustacha a do 14.storočia
nebol známy; od tých čias sa Hubert často zobrazuje s knihou v ruke, na ktorej (alebo pri jeho
nohách) je miniatúrny jeleň; (Majster z Werdenu); je patrónom poľovníkov a vo Walleceovej
zbierke sa nachádza poľovnícky roh, ktorý mu mal patriť; sviatok 30.mája
-najstarší syn vojvodu Akvitánskeho; pre svoj zážitok z lovu sa rozhodol opustiť svetský život
a slúžiť Bohu, keď totiž na jednom z honov uvidel jeleňa, ktorému medzi parožím svietil kríž; keď
vo Francúzsku vypukla besnota, sv. Hubert poskytol útočisko všetkým psom, u ktorých potom
hľadal na čele znamenie kríža, lebo veril, že práve ono zaistí psovi ochranu pred besnotou; po
Hubertovej smrti mnísi v Ardenách premenovali flámskych psov, ktorých si Hubert priviedol so
sebou z Akvitánie, na svätohubertské; dne s je sv. Hubert patrónom besnoty a je často
zobrazovaný ako mladý dvoran s dvomi poľovníckymi psami; sv. Hubert dal tiež meno niekoľkým
moderným chovateľským klubom; je tiež patrónom poľovníkov
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8603930472/in/photostream/
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C. Cort podľa G. Muziano: Sv. Hubert v širokej krajine (rytina, 16.st.)
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J. Brueghel I a P. P. Rubens: Videnie sv. Huberta (1617-1620)
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P. Pourbus: Príbehy sv. Huberta (centrálna časť triptychu, 16.st.)
Hubertove jazdy - obdoba klasického honu na živú líšku (pozri tzv. parfúzny lov), ktorý sa v Anglicku napriek
snahám ochranárov nepodarilo zrušiť; v našich končinách nahradil živú líšku už dávno jazdec,
ktorý má na ramene pripnutý líščí chvost; namiesto psov ho naháňa húf jazdcov; Hubertova jazda
premenila neľútostnú poľovačku na šport a kultúrne podujatie; začína prípitkom a prečítaním regúl
(napr. nikto nesmie predbiehať vedúceho jazdca - majstra, predbiehaním ohrozovať ostatných
účastníkov lovu, nesmie stratiť jazdeckú prilbu ap.); začiatok jazdy sa odtrúbi na lesných rohoch a
nejazdiaci hostia sledujú celé dianie z kočiarov; keď sa ozve halali, jazdci strhnú líščí chvost z
pleca jazdca, alebo ho hľadajú v húštinách; všetkých účastníkov lovu dekoruje majster a víťazom
sa stáva majiteľ líščieho chvosta; večer po hone sa koná recepcia; Hubertove jazdy organizuje
každý väčší jazdecký klub na území Slovenska; k historicky najstarším patria Huberove jazdy v
Topoľčiankach a Holíči; Hubertova jazda v Topoľčiankach má prestávku na tzv. Masarykovej
lúke, kam chodil na koni prvý československý prezident T.G.Masaryk; so svojimi koňmi na
slovenské Huberove jazdy prichádzajú aj zahraniční jazdci z Rakúska, Švajčiarska, Nemecka a
Čiech; Hubertove jazdy sa konajú v novembri a zúčastňuje sa ich niekedy až 60 jazdcov; svoje
pomenovanie dostali po patrónovi poľovníkov sv.Hubertovi, ktorého na kresťanskú vieru obrátil
jeleň s krížom medzi parožím
hubertus - podľa sv. Huberta, patróna lovu; druh lodenu používaný na športové a lesnícke práce; pozri odev,
móda; poľovníctvo
hubka – špongia
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huby - pozri plody

O. Marseus van Schrieck: Lesné zátišie s hubami a hadom (1657)
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O. Marseus van Schrieck: Zátišie s hmyzom a obojživelníkmi (1662)

P. Porpora: Huby, had, žaba a jašterica (2.pol. 17.st.)
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S. del Tintore: Zátišie s hubami, čerešňami a kvetmi (17.-18.st.)

Zátišie s hubami, paprikou a tekvicami (17.-18.st.)
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H. van der Mijn: Zátišie s hubami a motýľmi (18.st.)
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