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Kuk - Keku 

kukaňovitý klobúk - klobúk kukaňovitý  

kukátková scéna -  barokové usporiadanie divadelného priestoru, kde je javisko oddelené od hľadiska portálom 

a oponou; javiskový obraz má podobu plastického, perspektívneho obrazu a herec nevystupuje na 

proscénium; kukátková scéna užíva dvojrozmerné kulisy; rozvoj od 17.st. v Taliansku (pozri scéna 

á l'italienne), Francúzsku a do 20.st. typický divadelný priestor 

 

Dudák: druh divadla, v ktorom je divadelný priestor zreteľne členený na javisko a hľadisko, ktoré 

sú od seba oddelené portálom s oponou; ani po dvihnutí opony netvorí hľadisko a javisko fakticky 

ani psychologicky jednotný organický celok; interakcia medzi divákom (pasívnym konzumentom) 

a hercom je oslabená, divák nie je súčasťou ani spolutvorcom deja, ktorý sa odohráva pred ním 

ako keby v inom priestore a čase; dispozičný typ kukátkového divadla sa rozvinul v baroku (pozri 

barokové divadlo); snaha zmeniť vzťah diváka a herca viedla v 20.st. k zakladaniu rôznych druhov 

experimentálneho divadla 

 

 
 

J. Berain st.: Návrh divadelnej scény  (17.st.) 
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J. Berain st.: Návrh divadelnej scény  (17.st.) 

 

 
 

G. Galli-Bibiena:  Kukátkové javisko s hercami  (17.-18.st.) 

 

kukátkové listy -  
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Stredoeurópsky maliar z 2. polovice 19.storočia: Potulný predvádzač „kukátkových“ listov (okolo 

1860) 

 

Kukkónia - oblasť Žitného ostrova; v historických prameňoch sa najčastejšie uvádza maďarský názov tohto 

regiónu, Csallóköz, ktorého pravopisná podoba sa v rôznych obdobiach menila; tento názov má aj 

rozličné ľudové a romantické výklady; región sa označoval aj ako Kukkónia. povesť spája pôvod 

tohto ľudového názvu Žitného ostrova s vpádom Tatárov; Maďari sa pred Tatármi skryli v 

močiaroch a slatinách ostrova, až sa jeden odvážlivec šiel pozrieť, či už nepriateľ odišiel; nečakane 

sa však pred ním zjavili Tatári na koňoch a on sa tak vyľakal, že vzal nohy na plecia a v úkryte zo 

seba dlho dokázal vysúkať len slová „kukk, kukk“; preto obyvateľov Žitného ostrova prezývali 

Kukkóni; druhá interpretácia tomuto vtipnému vysvetleniu protirečí; podľa nej slovo „kukk“ 

nesúvisí so štikútaním, ale bol to signál, ktorým sa miestni dorozumievali, aby udali svoju polohu 

či upozornili na blížiaceho sa nepriateľa, pričom napodobňovali hlas kunky červenobruchej 

(Bombina bombina) žijúcej v miestnych močiaroch 

kúkoľ - pozri Podobenstvo o rozsievačovi 

kukučie vajce - vajce kukučie 

kukučka  - Biedermann:  vták, ktorý vyvoláva svoje meno (gréc. kokkys, kukkos, lat. cucullus); mnohé národy 

ju pokladali za vtáka duše, veštca - budúcnosti alebo posla  jari; bohyňa Héra má na žezle 

znázornenú kukučku, pretože sa pred sobášom s ňou Zeus premenil na kukučku (pozri 
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metamorfóza); zvyk kukučky znášať vajce do cudzieho hniezda bol známy už v antike; za kukučie 

vajce (dieťa) sa pokladá ešte aj dnes darček pochybnej hodnoty, prípadne sa tak označuje dieťa 

vychované cudzím otcom; v ľudových poverách symbolizuje počet kukučkiných zakukaní roky, 

ktoré má ešte človek pred sebou, prípadne koľko rokov má do sobáša; kukučka v nemčine 

(doložené od 16.st.) alternuje diabla, ale aj hrom alebo supa, napr. nemecké zum Kuckuck – „do 

čerta“, hol’s der Kuckuck – „ber to čert“; v starých textoch sa kukučka uvádza často pod menom 

gouch (výslovnosť: gauch), čiže niečo ako blázon, asi pre svoje monotónne volanie; v alpských 

oblastiach je zvykom pri kukaní kukučky štrngať mincami, čím si má človek zabezpečiť dostatok 

peňazí na budúci rok; v tibetskej Knihe vtákov, obsahujúcej náboženskú reflexívnu lyriku, 

vystupuje kukučka ako zosobnenie bódhisattvu (vykupiteľa) Avalokitéšvaru alebo Čenresiga, 

ktorý je stelesnený v dalajlámovi; pozri  Héra; slivka; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; 

vták 

 

Becker: podľa západnej tradície symbol duše pred vtelením a po ňom; telo sa prirovnáva 

k cudziemu hniezdu, do ktorého kukučka kladie vajce;  v ľudovej viere Západu býva počet 

zakukaní  hodnotený ako predzvesť počtu rokov života, trvania sobáša alebo veľkosť nečakaného 

finančného zisku; pretože sa kukučke prisudzovala chlipnosť (pozri Cnosti a Neresti), nazývali sa 

neviestky v stredoveku niekedy kukučky; tiež diabol bol v nemeckom priestore eufemisticky 

nazývaný kukučka; kukučie vajce predstavujú symbol niečoho podstrčeného 

 

 
 

Kukučka (stredoveká miniatúra) 

  

 
 

Y. Buson: Malá kukučka nad hortenziami 
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M. Hanák: Ilustrácia 

 

 
 

M. Hanák: Ilustrácia 

 

Kukulkan - Jordan: boh stvoriteľ (pozri mýty stvoriteľské); mayský boh, úzko korešpondujúci s toltécko-

aztéckym: Quetzalcoatlom; spájaný s vetrom a dažďom (pozri bohovia vetra), tiež s ohňom a 

zemou; zobrazovaný s rôznymi atribútmi vrátane fakle alebo jašteričky predstavujúcej oheň; 

ďalším atribútom je kukurica symbolizujúca zem, a ryby symbolizujúce vodu; pozri operený had  

 

kukurica - v indiánskej mytológii symbolizovala zem; pozri Quetzalcoatl, Kukulkan; Walpurga; pohrebné 

zámotky 

 

Baleka  súvislosti s heslom predkolumbovské americké umenie v oblasti Ánd: vlastný kultúrny a 

umelecký vývoj vymedzený obdobím od 1000 pr.Kr.: vyhraňujúca sa ikonografia - jaguára, 

spájaného významom s kukuricou 
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-v súvislosti s heslom incká kultúra: keramika Inkov mala sklon k vertikalite a jedným z 

charakteristických bol džbán s hrotitým dnom, ktorý po zapichnutí do zeme udržiaval obsah v 

chladu; u tekutín z kukurice (kukuričné pivo) symbolizoval spojenie kukurice so zemou 

 

-v súvislosti s heslom predkolumbovské umenie Mexika a Strednej Ameriky: podľa Aztékov naučil 

ľudí pestovať kukuricu boh Quetzalcoatl/Operený had 

 

-v zapotéckom umení boli najvýraznejším výtvarným prejavom urny pre svoj tvar a výzdobu; 

zobrazujú mýtické bytosti, najmä jaguára a netopiera, zvieratá významovo späté s božstvami 

dažďa a kukurice 

 

-v súvislosti s heslom Xochipilli: v preklade „Kvetinový princ; aztécky boh lásky, kukurice, kvetín 

a hier 

 

-v súvislosti s heslom loptová hra: podľa aztéckej mytológie sa spolu v hre tlachtli utkali dvaja 

bohovia - Quetzalcoatl a Tlaloc; Tlaloc prehral a ako dôkaz úcty dal Quetzalcoatlovi kukuričný 

klas; Quetzalcoatl však chcel drahé kamene a farebné perie; Tlalock mu však odpovedal, že 

kukurica je cennejšia ako všetky poklady, lebo je to potrava ľudí 

 

-Kolumbus objavil kukuricu v roku 1492 pri svojej ceste do „Nového sveta“ a priviezol ju do 

Španielska, odkiaľ sa rozšírila do celej Európy, severnej Afriky a ďalej; to spochybňuje 

interpretáciu mesačných znamení v Katedrále Santa Maria Annunziata v  Otranto, ktoré 

pochádzajú už z 12.st.  
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J. T. Mousson: Východoslovenská   obec  (okolo 1930)     
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J. Jakoby: Zber kukurice (1955-1960) 

 

kulečník - český termín pre biliard 

Kulhánek Oldřich - (2013); český maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagóg; stal sa autorom grafickej 

podoby súčasných slovenských bankoviek a vytvoril mnoho českých poštových známok 

 

https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=

2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-

tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktku

LaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bht

tp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldri

ch-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-

N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=99

5#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-

2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-

ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%2

52FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp

%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-

kulhanek.html%3B500%3B391 

 

https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
https://www.google.sk/search?q=Kulh%C3%A1nek+Old%C5%99ich&espv=2&tbm=isch&imgil=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa8JScB5nKw5DdUjBlB5ktkuLaXIDfYRM07YYsVo24x6SnNOp2%253B500%253B391%253BnmwwhquLgDyEXM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartodyssey1.blogspot.com%25252F2012%25252F12%25252Foldrich-kulhanek.html&source=iu&usg=__qphcA_2L2WV7XruBlz963l3-N7A%3D&sa=X&ei=oiKpU5T8Koye7AbInYCIBg&ved=0CDgQ9QEwBQ&biw=1854&bih=995#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2_A7D4Gc1s-2rM%253A%3BnmwwhquLgDyEXM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-ioZ_hu0iBTg%252FUMiTPKifO4I%252FAAAAAAAAlVk%252FIVBiVOwntQc%252Fs640%252FOld%2525C5%252599ich%252BKulh%2525C3%2525A1nek%252B%252B(16).jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fartodyssey1.blogspot.com%252F2012%252F12%252Foldrich-kulhanek.html%3B500%3B391
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O. Kulhánek: Jób (2002) 

 

 
 

O. Kulhánek: Bankovka 500 Kč 

 

Kulich Ján - pozri sorela, medaila, busta, averz, Academia Istropolitana, Komenský 
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J. Kulich: Dievčatko            

J. Kulich: Zima 

 

                    
 

J. Kulich: Čapajev                        

J. Kulich: Slovenský tanec                

 

          
 

                      J. Kulich: VÚZ Bratislava 

J. Kulich: Juro Jánošík 
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J. Kulich: Viktória Amália  Margaréta                                                

J. Kulich: Academia Istropolitana – averz 

 

kulisa - 1.súčasť dekorácie dramatických diel, jej základom je drevený rám potiahnutý tkaninou; pozri 

kašírovanie, glejová farba, filmová dekorácia, fundus, divadelný prospekt; N. S. Gončarovová, M. 

Larionov 

2.priestor po stranách javiskového obrazu, ktorý divák nevidí; systém kulís vynájdený v Taliansku 

s vývojom kukátkovej scény(scéna á l'italienne) 

 

 
 

L. Putz: V zákulisí 
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F. Kudláč: Opustené zákulisie (1949) 

 

Kulmbach Hans von - (1522); nemecký renesančný maliar a grafik, najstarší žiak  A. Dürera; pozri leták, 

politická grafika 

 

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

 

 
 

H. von Kulmbach: Potápajúca sa loď katolíckej cirkvi (drevoryt, Holzschnitt, 1508)  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Kulmbach
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H. von Kulmbach: Mária Salome a Zebedeus so svojimi synmi Jakom Väčším a Jánom 

Evangelistom (výrez, 1511) 
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H. von Kulmbach: Nanebovzatie sv. Kataríny (1514-1515) 

 

kuloár - z franc. couloir; postranná chodba alebo vedľajšia miestnosť významnej budovy; pozri interiér; lobby 

kult - v úzkom význame obrady vzdávania úcty bohu, božstvám, svätcom; pozri -latria; náboženstvo 

 

Konrad Paul Liessmann (z knihy Dráždenie a dojímanie): kult spočíva v tom, že sa predmet, dielo 

alebo osoba stane niečím veľmi ceneným, až jeho obľuba nadobudne podobu symbolicko-

praktického rituálu, kolektívneho vzývania, ktoré má náboženský pôvod; každý kult potrebuje 

spoločenstvo, lenže umelecké dielo, už od renesancie osamostatnené, nechcelo byť predmetom 

kultového rituálu, ale panovačne vyžadovalo, aby sa vnímanie sústredilo len naňho; akúkoľvek 
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kultovú prax zakazovalo (tanec, telesné pohyby, zažíhanie sviec, kolektívne skandovanie, spev s 

hudbou, rituálnu konzumáciu jedál a nápojov, kolektívne dojatie); v kulte sa všetky estetické 

pocity vracajú k svojmu pôvodu, nemajú však vzťah k vyššej moci (možno kultovať hereckú, 

spevácku, športovú hviezdu, ale tým z nej neurobíme boha); kult si vyžaduje opakovanie toho 

istého v spoločenstve rovnako zmýšľajúcich; celebrovať kult znamená x razy sledovať určitý film, 

počúvať určitú pieseň; pozri gýč (Liessmann) 

 

kult čiernej mágie – pozri démonizmus 

kult démonov - démonizmus 

kult hlavy - kult hlavy a lov lebiek súvisí s mágiou plodnosti (pozri kult plodnosti); okrem Oceánie známy 

súčasne z južnej Číny; získanie hlavy znamenalo podiel na duševnej sile, ktorá v hlave sídli a ktorá 

mala v poľnohospodárskom spoločenstve zaistiť úspešný zber (lovilo sa pred jarnou siatbou); 

hlave bola preukazovaná veľká úcta, hlavy sa ukladali do sošiek sediacich (t.j. rodiacich) postáv 

alebo do iných schránok; lebky boli domodelované, zdobené maľovaním a ináč, prípadne 

zhotovované zo dreva alebo kameňa; k magickému významu hlavy sa viaže maska, osobitne 

dôležitý prvok oceánskeho umenia (svojím pôvodom tiež spätá s Čínou); má apotropajné 

poslanie, rovnako ako zobrazenie oka (ornament); rozvinutý kult lebiek v Melanézii viedol k 

exhumácii lebiek a ich dotváraniu hlinou, doplňovaniu očí, vlasov a výzdobe špirálou; lebky 

uchovávané v dutých sochách; pozri mágia, hlava 

kult lebiek - pozri kult hlavy 

 

www: už od pre-hispánskej doby miestni obyvatelia veria, že úcta k ich mŕtvym predkom im 

prinesie šťastie v budúcnosti; lebky zomrelých tak rozhodne neskončili ako popol v urnách alebo 

rozprášené niekde po lúkach, ale sú po mnoho rokov starostlivo uložené, aby sa na verejnosti opäť 

objavili presne v tzv. "Deň lebiek"; lebky sú v slávnostný deň tradične vyzdobené kvetinami, 

stužkami, zapálenými sviečkami a v niektorých prípadoch dokonca cigaretami; tunajší ľudia veria, 

že lebky predkov majú zázračnú moc a pomôžu im vyplniť mnohé želania; či už pri hľadaní 

zamestnania, alebo pri futbalovom zápase ich obľúbeného klubu; stovky ozdobených lebiek sú na 

saténových vankúšikoch nesené v sprievode na miestny cintorín, kde následne prebieha hlavný 

obrad "Dňa lebiek"; tento akt už pred niekoľkými rokmi kritizoval bolívijský arcibiskup, že 

skresľuje pohľad na katolícku vieru; miestni ale ctí tradície a odkaz svojich predkov a v morbídnej 

výročnej ceremónii chcú naďalej pokračovať; symbolika života a smrti v bolívijskej prevedení tak 

bude, zdá sa, nesmrteľná 

 

 
 

oslava Dňa lebiek (Bolívia) 

 

kult mariánsky - mariánsky kult 

kult mŕtvych - Lurker v súvislosti s heslom víno: ak prijmeme symbolické stotožnenie vína s krvou, pochopíme 

jeho význam pre kult mŕtvych; na Kréte omývali mŕtvych horúcim vínom; podľa Vergíliovej 

Aeneidy kráľovná Dídó pred svojou samovraždou obetovala zápalnú obeť, počas ktorej sa víno 

premenilo v krv; v kresťanstve pozri eucharistia 

 

pozri portrét, pštros (Baleka); kult predkov, funerálny; zapotécka kultúra; mŕtvy 

 

kult plodnosti - mágia plodnosti spätá s kultom predkov; ľudská plodnosť bola hlavným záujmom spoločnosti; k 

plodnosti sa viaže v oceánskom umení sediaca alebo čupiaca ženská figúra, čiže žena v pôrodnej 
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pozícii, zosobňujúca plodnosť; je motívom poľnohospodárov, ktorí sú závislí od plodnosti zeme 

(pôda, dážď, zrno) a dobytka (v Oceánii má kľúčové postavenie ošípaná, ktorá je symbolom 

plodnosti); sediaca alebo čupiaca postava je jedným z motívov, ktorý potvrdzuje spojenie s 

ázijskou pevninou (maľby na neolitickej čínskej keramike z južnej Číny 2200-1700 pr.Kr., pozri 

čínske umenie; ďalej pohreby vo skrčenej polohe, tj. polohe plodu, spojené s predstavou, že smrť 

je počiatkom nového zrodenia (pozri kostrový hrob); s mágiou plodnosti súvisí kult hlavy a lov 

lebiek  

 

pozri symboly plodnosti, bohovia plodnosti, plodnosť; eleuzínie, bakchanálie, cerálie, falos; 

luperkálie; neolitické umenie (Baleka); Jakín a Bóaz; ašery 

 

kult predkov - ovládaný magickým myslením; prejav historického vedomia a poznania súvislostí života 

(želaním predkov bolo pokračovať v pozemskej existencii prostredníctvom svojich potomkov > 

ľudská plodnosť bola hlavným záujmom spoločnosti > kult predkov má priame pokračovanie v 

kultu plodnosti; v černošskom a indiánskom umení: pozri totem, boh 

 

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

 

kult Slnka - pozri solárne božstvá; Slnko; incká kultúra 

kult tela - Malá českosl. encklopédia: a) dôraz na estetické a funkčné aspekty ľudského tela v niektorých 

náboženských systémoch či obradoch (orgiastické kulty Dionýza, Kybely, tantrizmus) 

b) uctievanie nahého ľudského tela (pozri nahota), najmä vo vzťahu k prirodzenému pohybu 

a kontaktu s prírodou; antický kult nahoty opäť oživený a esteticky rozvinutý v renesancii 

a baroku (Michelangelo, P. P. Rubens); kult nahých športovcov obnovený po 1.sv. vojne, najmä 

v Nemecku, v mystickom spojení s uctievaním slnka, vody a vzduchu; po 2.sv. vojne 

manifestovaný silnou vlnou nudizmu, vychádzajúceho vo svojej neexhibicionistickej podobe 

z pôvodných ideálov harmónie ľudského tela a prírody; pozri akt 

tzv. kultová pyramída - tzv. pyramída kultová 

kultové pokrmy a nápoje - tiež pokrmy bohov; pozri nektár, abrózia, mana, haoma, víno 

kultúra - súhrn hmotných a duchovných hodnôt vytvorených človekom v určitom časovom úseku; v súvislosti s 

pravekom sa užíva aj názov keramika ako synonymum archeologickej kultúry; pozri kultúrne 

dedičstvo, kultúrna pamiatka 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kultura 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture 

 

kultúra adenská - adenská kultúra 

kultúra africká - africká kultúra 

kultúra anglická - anglická kultúra 

kultúra archeologická - archeologická kultúra 

kultúra belgická - belgická kultúra 

kultúra belobrdská - belobrdská kultúra 

kultúra britská - britská kultúra 

kultúra česká - česká kultúra 

kultúra československá - československá kultúra 

kultúra červenej keramiky - jangšaoská kultúra 

kultúra  Džómon - Džómon 

kultúra egejská - egejská kultúra 

kultúra európska - európska kultúra 

kultúra francúzska - francúzska kultúra 

kultúra halštacká - halštacká kultúra 

kultúra harappská - harappská kultúra 

kultúra heladská - heladská kultúra 

kultúra Chlopice-Veselé  -  Chlopice-Veselé kultúra 

kultúra incká - incká kultúra 

kultúra indiánska - indiánske kultúry 

kultúra indická - indická kultúra 

kultúra islamská - islamská kultúra 

kultúra jajoi - jajoi 

kultúra jamato - jamato 

http://en.wikipedia.org/wiki/Veneration_of_the_dead
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kultura
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture
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kultúra jangšaošská - jangšaoská kultúra 

kultúra japonská - japonská kultúra 

kultúra jastorfská - jastorfská kultúra 

kultúra karatánska  - karatánska kultúra 

kultúra katalánska - katalánska kultúra 

kultúra knovízska - knovízska kultúra 

kultúra kofunská - kofunská kultúra 

kultúra kostolanská - kostolanská kultúra 

kultúra koštianska - koštianská kultúra 

kultúra köttlašská - köttlašská kultúra 

kultúra krétska - krétska kultúra 

kultúra krétsko-mykénska - krétsko-mykénska kultúra 

kultúra kyjatická - kyjatická kultúra 

kultúra kykladská - kykladská kultúra 

kultúra laténska - laténska kultúra 

kultúra laventská - laventská kultúra 

kultúra litovská - litovská kultúra 

kultúra maďarská - maďarská kultúra 

kultúra mayská - mayská kultúra 

kultúra mínojská - mínojská kultúra 

kultúra mohylová strednodunajská - stredodunajská mohylová kultúra 

kultúra náboženská - náboženská kultúra 

kultúra neapolská - neapolská kultúra 

kultúra olmécka - olmécka kultúra 

kultúra podľa kontinentov - pozri kontinent 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_continent 

 

kultúra podľa krajov -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_region 

 

kultúra podľa lokality -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_location 

 

kultúra podľa miesta -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_location 

 

kultúra podľa národnosti -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_nationality 

 

kultúra popolnicových polí - pozri knovízska kultúra, kultúra lužická, milavečská; chotínska skupina; 

popolnicové polia   

kultúra rakúska - rakúska kultúra 

kultúra ruská - ruská kultúra 

kultúra sovietska - sovietska kultúra 

kultúra Stredného Východu -   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Middle_Eastern_culture 

 

kultúra stredoeurópska - stredoeurópska kultúra 

kultúra stredoveká - stredoveká kultúra 

kultúra sungská - sungská kultura 

kultúra španielska - španielska kultúra 

kultúra teotihuacánska - pozri Teotihuacán 

kultúra ulice - pozri graffiti; Výkriky ulice, Londýn a chudobní Londýna 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_continent
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_region
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_location
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_location
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Culture_by_nationality
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Middle_Eastern_culture
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http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Street_culture 

 

kultúra východnej Ázie -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:East_Asian_culture 

 

kultúra západná  západná kultúra 

kultúra ZSSR - sovietska kultúra 

kultúra židovská - židovská kultúra 

kultúrna jama - jama kultúrna  

kultúrna pamiatka - pamiatka kultúrna  

kultúrne aspekty smrti - pozri smrť 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cultural_aspects_of_death 

 

kultúrne dedičstvo - súhrn kultúrnych vzťahov, diel a hodnôt, ktoré vznikli v minulosti, ale svojím vznikom 

prispievajú k vytváraniu, upevňovaniu a pokroku súčasnej kultúry 

kultúrne dejiny - dejiny kultúry 

kultúrny okruh - oblasť s výskytom rovnakých kultúrnych prvkov; pozri viedenská škola kultúrnych okruhov, 

teória kultúrnych okruhov; umenie 

kultúry slovanské - slovanské kultúry 

Kumarbi - chetitský a churritský boh, boh stvoriteľ, otec bohov; sám sa vzbúril proti svojmu otcovi Anuovi, ale 

aj proti nemu sa vzbúril jeho syn Tešub, boh búrky; pozri Chedami; mýty stvoriteľské 

Kumrán - iný, menej správny a zriedkavejšie používaný prepis mena archeologického náleziska Qumrán; 

zrúcanina osady esejcov na ostrohu nad Mŕtvym morom, 12km od Jericha; 1947 bolo karavánou 

beduínskych pastierov objavené v okolitých jaskyniach množstvo hebrejských, aramejských, 

gréckych rukopisov na dlhých pásoch z baranej kože, ukrytých vo veľkých hlinených džbánoch; 

rukopisy pochádzajú z 2.-1.st.pr.Kr., obsahujú opisy Starého zákona aj pôvodné spisy esejcov, 

známe ako Zvitky Mŕtveho mora/Kumránske zvitky (pozri Izaiáš); archeológovia postupne objavili 

niekoľko stoviek zvitkov a tisícky útržkov; špeciálna archeologická expedícia 1951 objavila 

neďaleko jaskyne ruiny komplexu budov, roky považovaného za rímsku pevnosť; zachovala sa 

sála nazývaná „scriptorium“ s kamennými stolmi a lavicami a v podzemných skladoch sa našli 

cylindrické hlinené nádoby rovnakého typu, v akých boli uložené kumránske zvitky > majitelia 

kumránskych zvitkov obývali kláštor; ten zanikol zrejme pri požiari okolo roku 68; predpokladá 

sa, že po vypálení jeruzalemského chrámu X. rímskou légiou a po potlačení povstania židovského 

ľudu okolo r. 68 (r. 63 Pompeius obsadzuje Jeruzalem a r. 70 Titus Jeruzalem zničí) rímski 

žoldnieri drancovali krajinu a postupne sa približovali ku kláštoru; mnísi sa postarali o cenné 

zvitky, uložili ich do hlinených nádob a skryli v blízkych jaskyniach v nádeji, že v budúcnosti 

obnovia svoju činnosť; ich nádeje sa však nikdy nenaplnili; pozri Henoch 

kumránska sekta - Heriban: obyvateľstvo Kumránu patrilo do jednej zo židovských siekt, ktoré vznikli v 

období vlády Hasmonejovcov 143-37pr.Kr. ako reakcia proti ponímaniu veľkňazského úradu 

príslušníkmi tejto dynastie; zakladateľom sekty bol židovský kňaz, nazývaný „Učiteľ 

spravodlivosti“ (výraz „spravodlivý“ znamenal presne plniaci príkazy Zákona), ktorý sa vyznal vo 

vykladaní Písiem (náboženských textov dnes zahrnutých väčšinou do Starého zákona a Tóry); 

odborníci došli k záveru, že spoločenstvo bolo sektou esénov; charakteristickou črtou 

kumránskeho spoločenstva bolo presvedčenie, že oni sú vyvoleným spoločenstvom zmluvy 

s Jahvem; prísne zachovávali Zákon (Starý zákon), kultovú čistotu, mravnosť, bezženstvo a 

kláštornú disciplínu; ďalšou ich črtou bolo prepiate dualistické zmýšľanie: seba považovali za 

„synov svetla“; boli nekompromisní, až nepriateľskí voči ostatným ľuďom, a to aj Židom, ktorých 

považovali za „synov tmy“; boli silno ovplyvnení apokalyptickými predstavami dobového 

judaizmu 

Kumránske zvitky/Zvitky Mŕtveho mora - (2.-1.st.pr.Kr.); rukopisy kumránskej sekty na stovkách pásov 

baranej kože, obsahujúce niektoré pasáže Starého a Nového Zákona; pôvodné spisy kresťanskej 

sekty esejcov; napriek tomu, že ešte neboli všetky rozlúštené, je známe, že sa medzi nimi nachádza 

Kniha Jeremijášova, komentár ku knihe Abakukovej a apokalyptický spis o „Vojne synov svetla so 

synmi tmy“; pozri Papyrus Bilands, Papyrus Nash; biblia 

 

Heriban: pozostatky rukopisov z jedenástich jaskýň z okolia Chirbet Qumrán; boli objavené 1947 

a sú dôkazom bohatej literárnej činnosti kumránskej sekty; našlo sa viac ako 600 fragmentov 

identifikovaných rukopisov; medzi nimi je desať úplných zvitkov a tisícky drobných fragmentov; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Street_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:East_Asian_culture
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asi jednu štvrtinu tvoria úryvky zo Starého zákona a komentáre k jednotlivým knihám; ostatné sú 

zvyšky apokryfov, pseudoepigrafov a špecifická náboženská literatúra kumránskej sekty; za 

základe rozboru sa predpokladá, že patria do obdobia 2.st.pr.Kr. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dead_Sea_Scrolls 
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