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Ningirsu - v preklade – „pán Girsu“; sumerský babylonsko-akkadský boh mesta Lagaša-Girsu; jeho symbolom 

bol orol s hlavou leva; pozri monštrá 

 

http://www.pantheon.org/articles/n/ningirsu.html  

 

 
 

Ningirsu (sumerský reliéf)  

 

 
 

Ningirsu (sumerský reliéf)  

 

http://www.pantheon.org/articles/n/ningirsu.html
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Ningizzida/Ningišzida - mezopotámsky boh, uctievaný aj ako boh lekárstva; symbolizovaný palicou ovinutou 

dvoma hadmi; pozri kaducet/kerykeion; mushussu; sumerskí bohovia 

 

            
 

Nádoba na pitie s drakmi mushussu pozerajúcimi sa na boha Ningizzida (2100pr.Kr.) 

(kresba podľa artefaktu) 

 

Ninhursag - tiež Ki alebo Aruru 

 

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

 

Ninive – akkad. Ninua; aramej. ܐ
ܵ
 Naīnuwa / نينوى  Nīnewē; gréc. Νινευη; lat. Nineve; arabsky / נינוה .hebrej ; ܸܢܢܘ

  

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8

F 

 

-staroveké mesto v Mezopotámii na ľavom brehu Tigridu (osídlené už od 4.tis.pred Kr., od 

12.st.pred Kr. rezidencia asýrskych kráľov); 612 pred Kr. zničené Médmi a Babylončanmi; ruiny 

starovekého Ninive sa rozkladajú sčasti na nížine v blízkosti rieky na rozlohe 1800 akrov; táto 

oblasť je obklopená 7 a pol míľovou hradbou z tehál; v Ninive objavená Aššurbanipalova knižnica 

s 20 000 tabuľkami popísanými klinovým písmom (objavený epos o Gilgamešovi, ktorý sa podľa 

biblistickej kritiky stal predobrazom starozákonnej potopy sveta), fragmenty Chammurabiho 

zákonníka (pozri Chammurabiho stéla); pozri hlinené tabuľky, bibliotéka; lamassu/šedu; Jonáš, 

Nahum; mezopotámska záhrada; akkadské umenie 

 

-v súvislosti s heslom Jonáš: s jeho menom spojený štvorkapitolový spis uvádzaný medzi 

prorockými knihami Starého zákona, približujúci prorokov príbeh; Jonáš neuposlúchol Boží 

príkaz obrátiť na správnu cestu  hriešnych (pohanských) obyvateľov Ninive; nastúpil na loď, aby 

bol čo najďalej od mesta a preto ho za trest na mori počas búrky zhltla veľryba; až po prosbe Boha 

za odpustenie ho na tretí deň vyvrhla na breh; v Ninive obyvatelia počúvnu prorokove slová > Boh 

Jahve sa nad nimi zľutuje; Jonáš nesúhlasil so záchranou hriešneho mesta a bol poučený o Božom 

milosrdenstve 

 

-v súvislosti s heslom Sancheríb: asýrsky kráľ Sancheríb po sebe zanechal obrovské mesto Ninive 

(pozri Jonáš); vojnoví zajatci v ňom  museli vybudovať nádherné paláce, chrámy a ulice a tiež dva 

ohromné mestské múry o celkovej dĺžke 13.st.; na budovách boli vytesané výjavy zobrazujúce 

Sancheríbove víťzstvá; nechal vybudovať zavlažovacie kanály alebo obliehacie stroje 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ninhursag
http://it.wikipedia.org/wiki/Ninive
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo NING – NO       Strana 3 z 28 

 
 

Ninive (rekonštrukcia)  

 

 
 

M. Wolgemut, W. Pleydenwurff,  H. Schedel: Ninive (kolorovaný drevoryt, Norimberská kronika, 

1493) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo NING – NO       Strana 4 z 28 

 
 

G. Doré: Prorok Jonáš káže v Ninive (19.st.) 

 

El Niňo - španielske slovo s významom chlapec; meno poukazuje na malého Ježiška, pretože nezvyčajné počasie 

(pozri nižšie) sa zvyčajne objavuje na Vianoce; každých 5 až 7 rokov zmenia prevládajúce vetry 

nad Tichým oceánom dočasne smer a poháňajú teplú vodu na východ k Južnej Amerike; súčasne 

sú krajiny na západe Pacifiku zbavené teplého oceánskeho prúdu a majú veľmi suché počasie; El 

Niňo je oceánsky prúd, ktorý privádza systém celkového počasia do chaosu 

Ninsun/Ninsuna -  

 

                       http://it.wikipedia.org/wiki/Nins%C3%BBna 

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

 

Ninurta - mezopotámsky, sumerský boh vojny a poľovníctva; jeho manželkou bola bohyňa lekárstva Gula; 

zachoval sa poškodený reliéf z chrámu Ninurty, zničený počas požiaru v čase pádu asýrskej ríše 

(612 pr.Kr.), na ktorom boh drží v ruke blesky a prenasleduje monštrum v podobe vtáka s hlavou 

leva 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nins%C3%BBna
http://it.wikipedia.org/wiki/Ninsun
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Ninurta (kresba podľa artefaktu) 

 

 
 

Ninurta prenasleduje monštrum v podobe vtáka s hlavou leva 

 

*Niobe - v gréckej mytológii tébska kráľovná, Tantalova dcéra, manželka Amfiona; posmievala sa bohyni Létó, 

matke Artemis a Apolóna, a bola potrestaná smrťou svojich detí: Apolón zabil šípmi jej šesť synov 

a Artemis jej šesť dcér; Amfion sa zabil a Niobe po návrate do Lýdie sa premenila na kameň, 

ktorý stále prelieval slzy; v archaickom období gréckeho umenia zobrazovaná zriedkavo, námet 

obľúbený až od 5.st.pr.Kr. (Skopas, Praxiteles); počet jej detí kolísal (6, 7, 9); zobrazovaná na 

sarkofágoch, metopách, gemmách, vo vázovom maliarstve; v stredoveku báj zabudnutá a oživená 

až Boccaciom; motív uplatňoval najmä manierizmus, 19.-20.st.; (J. Negretti, J. Pradier, L. Beneš, 

E. M. Kodet, Permeke); pozri Prokné; metamorfóza; tzv. Orvietský kratér 

 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pelops&prev=/se

arch%3Fq%3DPelops%26hl%3Dsk%26tbo%3Dd%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X

&ei=g8UTUZamErTN4QS6o4CADw&ved=0CDsQ7gEwAQ 

 

https://www.google.sk/search?q=Niobe+protecting+youngest+daughter&espv=2&biw=1844&bih

=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCID_uq6U2McCFUWBcg

odMA0O8A&dpr=1#imgrc=tmSgvHfpiXPpQM%3A 

 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pelops&prev=/search%3Fq%3DPelops%26hl%3Dsk%26tbo%3Dd%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=g8UTUZamErTN4QS6o4CADw&ved=0CDsQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pelops&prev=/search%3Fq%3DPelops%26hl%3Dsk%26tbo%3Dd%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=g8UTUZamErTN4QS6o4CADw&ved=0CDsQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pelops&prev=/search%3Fq%3DPelops%26hl%3Dsk%26tbo%3Dd%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=g8UTUZamErTN4QS6o4CADw&ved=0CDsQ7gEwAQ
https://www.google.sk/search?q=Niobe+protecting+youngest+daughter&espv=2&biw=1844&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCID_uq6U2McCFUWBcgodMA0O8A&dpr=1#imgrc=tmSgvHfpiXPpQM%3A
https://www.google.sk/search?q=Niobe+protecting+youngest+daughter&espv=2&biw=1844&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCID_uq6U2McCFUWBcgodMA0O8A&dpr=1#imgrc=tmSgvHfpiXPpQM%3A
https://www.google.sk/search?q=Niobe+protecting+youngest+daughter&espv=2&biw=1844&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCID_uq6U2McCFUWBcgodMA0O8A&dpr=1#imgrc=tmSgvHfpiXPpQM%3A
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Niobin maliar: Artemis a Apolón zabíjajú deti Niobe (kratér 450pr.Kr.) 
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Niobe, Amfion a ich mŕtve deti  (kolorovaný drevoryt, inkunábule nemeckého prekladu 

Boccacciovho: De mulieribus Claris,  1474) 
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J. Saenredam podľa P. da Caravaggio: Niobe sa porovnáva s Leto (rytina, 1594) 

 

 
 

P. Galle podľa G. Romano: Smrť detí Niobé (rytina, 1557) 
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J. König: Smrť detí Niobe (1.pol. 17.st.) 
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A. Camassei: Masaker Niobiných detí (1638-1639) 

 

*Niobe chrániaca najmladšiu dcéru - súsošie zostavené z fragmentov nájdených 1583, rímska kópia 

helenistickej sochy zo 4.st.pr.Kr.; uložená vo florentskej Uffizi; dielo vzorom v období klasicizmu 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/artifact?name=Niobe&object=sculpture 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/artifact?name=Niobe&object=sculpture


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo NING – NO       Strana 11 z 28 

 
 

Niobe chrániaca najmladšiu dcéru (rímska kópia, 4.st.pr.Kr.) 

 

Niobin maliar -  staroveký aténsky vázový maliar v červenofigurovom štýle,  ktorý bol aktívny od približne 

470-450 pr.Kr.; je pomenovaný podľa  kratéra, ktorý ukazuje boha Apolóna a jeho sestru Artemis 

zabíjajúce deti Niobe, ktoré boli kolektívne pomenované Niobidovia; krater je známy ako 

Niobidov krater a teraz sídli v Louvri v Paríži; vo svojej druhej práci, ukazuje preferenciu 

amazonomachií a trojštvrťové pohľadov tvárí; jeho žiak Polygnotos pokračoval v jeho štýle; pozri 

grécke vázové maliarstvo červenofigurové 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Niobid_Painter  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Niobid_Painter
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Niobin maliar: Artemis a Apolón zabíjajú deti Niobe (kratér 450pr.Kr.) 
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Niobin maliar: Volútový kratér (460-450 pr.Kr.) 

 

Níðhöggr - Nidhogg 

Nippur - jedno z mestských stredísk Mezopotámie v časoch Sumerov; prekvitajúci sumerský mestský štát južne 

od Babylónu; stredisko kultu bohov Ninurtu a Enlila;; nález 30 tisíc hlinených tabuliek s 

obrázkovým písmom; Nippur spolu s Kiššom patrili k sumerským mestám, ktoré si zachovali istú 

nezávislosť na Akkadu v časoch akkdaskej dynastie; spoločne s Kišom a Urom sa postavili proti 

nomádskym Gutejcom a s Akkadom vytvorili celok pod správou mesta Ur; pozri bibliotéka 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83%D1%80 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83%D1%80
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Nippur (hlinená tabuľka  mezopotámskeho mestského plánu, 1500pr.Kr.) 

 

 
 

Nippur (počítačová animácia dnešnej archeologickej lokality  mesta) 

 

nirvána - v sanskrte – „vyvanutie“; v budhizme stav najvyššej blaženosti, cieľ ľudskej existencie, symbol 

oslobodenia od kolobehu života (čakra) a putovania duše (samsára), jej postupného prevtelovania 

na základe zákona činu a odplaty (karma); až po splnenie si náboženských predpisov (dharma) 

človek dosiahne nirvány; ten, kto sa nirvány zriekne v prospech šírenia náboženskej náuky sa volá 

bódhisattva; symbolom nirvány je stúpa; pozri Buddha, bodhi; porovnaj v bráhmanizme: mókša, v 

kresťanstve: raj; Čistá zem 
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A. Jasusch: Nirvána (1922) 

 

nišiki-e - japonské drevorezy zo 60.rokov 18.st., známe svojou dokonalosťou ako tzv. brokátové tlače 

 

http://www.degener.com/current7.htm 

 

         
 

T. Yoshitoshi                                                                        

S. Harunobu: Prechádza kurtizány so sprievodom 

 

http://www.degener.com/current7.htm
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S. Harunobu: Dve ženy na verande                         

S. Harunobu: 

 

niť - pozri kalandrovanie 

niť Ariadnina - Ariadnina niť 

nitkované sklo - sklo nitkované 

nitovacie kladivo - ručné alebo pneumatické kladivo na vytvorenie záverovej hlavy nitu; pri ručnom nitovaní sa 

používa ručné kladivo s kruhovou plochou 

nitovanie - nerozoberateľné spájanie materiálu kovovými nitmi, ktoré sa vkladajú do priechodzích dier, alebo 

nitovanie jednej zo spojovaných súčastí, vloženej do otvoru druhej; podľa účelu sa delí nitovanie 

na a) pevné, b) nerozpustné, c) pevné a nepriepustné; pri nitovaní sa dosahuje spojenie trvalou 

deformáciou nitov alebo jednej zo súčastí; nituje sa za tepla aj za studena, ručne kladivom alebo 

strojovo na nitovacích strojoch; nitové spojenie sa uskutočňuje preplátovaním alebo stykovými 

doskami; podľa počtu nitov je nitovanie jednoradové, dvojradové alebo viacradové; pozri 

kováčstvo umelecké, umelecké opracovávanie kovov 

Nitra (mesto) - pozri veduta, Slovensko 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=21 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=22 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=21
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=21
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=21
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=22
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M. Schurmann: Nitra v podvečer (veduta,1929) 

 

Nitra (rieka) -  

 

 
 

E. Zmeták: Rieka Nitra v Nových zámkoch 

 

nitrianska kultúra - kultúra ranej doby bronzovej (18.-17.st.pred Kr.), rozšírená na juhozápadnom Slovensku a 

z časti na Morave; charakteristické veľké pohrebiská s kostrovými hrobmi a medenými šperkmi v 

tvare vŕbového listu  

Nitriansky evanjeliár - najstaršia rukopisná pamiatka na Slovensku v benediktínskom opátstve v Hronskom 

Beňadiku, z prelomu 10.-11.st.; pozri evanjeliár, bohoslužobné knihy; rukopis; dielo literárne 
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Nitriansky evanjeliár (väzba s Ukrižovaním) 

 

niuewe kunst - holand. – „nové umenie“; tiež modernista; niuewe kunst je holandský názov pre secesiu       

Nix -  

 

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

 

nix alba - lat. -  „biely sneh“; stredoveký názov pre bielobu zinkovú; pozri nihil album 

Nízke Tatry - pozri  Tatry, Slovensko 

 

http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=8655 

http://www.dartesro.sk/?act=katalog&KATEGORIA=107&lang=de 

 

              
 

B. Hoffstädter: Nízke Tatry                                       

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nix
http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=8655
http://www.dartesro.sk/?act=katalog&KATEGORIA=107&lang=de
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V. Vestenický: Nízkotatranské lúky (1966) 

 

nízky reliéf/basreliéf/basso rilievo - reliéf, ktorého tvary málo predstupujú pred základnú plochu materiálu 

(pozri rovina reliéfna); priestor aj tvary je možné preto tesať spredu na stratenú kresbu; 

materiálom môže byť slonovina, pálená hlina, kameň, štuka, drevo, kov ap.; nízky reliéf je 

zvyčajne výrazom výtvarníkovho názoru, ktorý potláča priestorovosť hmotnej reality; vedie často 

ku zvýrazneniu línií, obrysu, skladby drapérie (románsky stredovek, odraz v knižnej iluminácii); v 

novoveku: renesancia (Ghilberti, Q.Ubaldo del Monte, G.Desarques); pozri plaketa; zapustený 

reliéf 

 

 
 

F. Mochi: Ranuccio II. Farnese, vojvoda Parma a Piacenza (detail reliéfu, 1580-1654) 

 

Nizozemsko - v slovenčine zriedkavý názov pre Holandsko; vo výtvarnom umení však názov holandský 

a nizozemský (maliar, grafik, umelec) nie sú totožné 

Nizozemský grafik zo 17.storočia - tiež pod  B. Moncornet 

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+grafik+zo+17.+storo%C4%8Dia 

 

Nizozemský maliar -  (chybné je označenie Holandský maliar); porovnaj Nizozemsko, Holandsko 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+grafik+zo+17.+storo%C4%8Dia
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http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar 

 

 
 

Nizozemský maliar: Ukrižovanie (1570-1590) 

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar
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Nizozemský maliar, okruh J. Beuckelaera: Ženy so zeleninou (1600) 

 

 
 

Nizozemský maliar: Diana a Kallisto (1600) 
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Nizozemský maliar: Zámok Coudenberg v Bruseli (158-1620) 
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Nizozemský maliar: Vzkriesený Kristus (1500) 

 

Nizozemský maliar zo 16.storočia - (chybné je označenie Holandský maliar zo 16.storočia) 

 

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6292  

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6292
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Nizozemský maliar zo 16.storočia: Ukrižovanie  (1550-1600) 

 

Nizozemský maliar okolo 1600 - 

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+okolo+1600  

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+okolo+1600
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Nizozemský maliar okolo 1600:  Zmätenie jazykov pri stavbe babylonskej veže (okolo 1600) 

 

Nizozemský maliar z 1. polovice 16.storočia/Antverpský maliar -  

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+z+1.+polovice+16.+stor

o%C4%8Dia  

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+z+1.+polovice+16.+storo%C4%8Dia
http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+z+1.+polovice+16.+storo%C4%8Dia
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Nizozemský maliar z 1. polovice 16.storočia: Svätá rodina (1540-1550) 

 

Nizozemský maliar zo 17.storočia -  

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+zo+17.+storo%C4%8Di

a 

 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+zo+17.+storo%C4%8Dia
http://www.webumenia.sk/katalog?author=Nizozemsk%C3%BD+maliar+zo+17.+storo%C4%8Dia
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Nizozemský maliar zo 17.storočia (pôvodne Holandský maliar zo 17.storočia): Babylonská veža 

(1601-1625) 
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Nizozemský maliar zo začiatku 17.storočia (pôvodne Louis de Caulery – okruh autora): Stavba 

babylonskej veže (1600-1620) 

 

Njörd - Nertha 

Njörder - germánsky boh mora a moreplavby, príslušník rodu vanov, jeho manželkou bola 

Nertha/Nerthus/Njörd; pozri asovia; germánska mytológia, bohovia vodní 


