Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

prameň života - lat. fons vivus, fons vitae; fons - „prameň, fontána, studňa, zdroj“; prameň života, alebo vo
svojej skoršej podobe prameň živej vody, je kresťanským ikonografickým symbolom spojeným s
krstom alebo eucharistiou; je tiež symbolom evanjelií ako „písma večného života“; . prvý raz sa
objavuje v 5.st. v iluminovaných rukopisov a neskôr aj v iných umeleckých formách, aj v
tabuľových obrazoch; prameň života symbolizovaný krstiteľnicou je zobrazovaný ako prameň
uzavretý v hexagonálnej stavbe s kupolou podporovanou ôsmimi stĺpmi; krstiteľnica (vodná
fontána) je často obklopená zvieratami spojenými s krstom ako je jeleň, (v symbolike nepriateľ
k hadovi preberá kresťanský význam); existuje aj prameň života vyjadrený fontánou krvi;
ikonografiu fontány krvi predstavuje mystický baránok, z ktorého hrudi strieka prameň krvi do
eucharistického kalicha; krv predstavuje preliatu Kristovu krv; treťou ikonografickou podobou
prameňa života je krv z piatich svätých rán; námet sa zrodil vo Flámsku na sklonku neskorého
stredoveku z kultu Kristovej svätej krvi (pozri Kristova krv); námet má podobu prameňa života
v podobe ruky, v ktorej z piatich svätých rán Kristových v hornom poschodí vteká krv cez otvory
v spodnej fontáne milosti (angl. fontaine mercy); svätci, mučeníci, patriarchovia a proroci držia
zlaté kalichy krvi a vlievajú ich do fontány; nižšie veriaci drží svoje srdce a prijíma kvapky krvi;
pozri studňa života
Baleka v súvislosti s heslom raj: čínsky taoizmus vytvoril podobu dvoch rajov; prvý sa nachádzal
pri pobreží na troch ostrovoch Východného mora (pozri ostrovy blažených); žili na nich vyvolení a
géniovia, ktorí sa živili drahokamami a vodou z prameňa života; pozri ikonografia iluminovaných
rukopisov
https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_of_Life
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Prameň života (Godescalcov evanjeliár, 781)
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J. van Eyck: Klaňanie Mystickému Baránkovi (prameň života, fontána krvi, Gentský oltár, 1432)
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L. Cranach st.: Alegória protestantského znamenia sviatosti a skutočnej prítomnosti Krista v
eucharistii (krv z piatich svätých rán, 1550)
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Fontána krvi (mexická ikona, 18.st.)
prampouch - český termín pre veľký oblúk rozperný medzi dvoma budovami alebo vnútornými múrmi;
porovnaj oblúk vzperný
pramúmia - Baleka: v staroegyptskom mytologickom príbehu balzamované telo egyptského boha
Osirisa/Usíreva; roztrhané kusy Éset/Isis našla, spojila balzamovaním (alebo tak urobili bohovia
na jej žiadosť), Usírew ožil a splodil s ňou syna Hóra (presnejšie k tomu vyrezala z dreva
Usírevov penis, ktorý jediný chýbal); pozri múmia
pramúza - Kalliopé, preto niekedy zobrazovaná bez atribútu
pranier - z nem. der Pranger
-stredoveký stĺp, ku ktorému bol pre výstrahu priviazaný previnilec; pozri drobné architektonické
výtvory
Baleka: kôl, lešenie alebo kamenný stĺp, ku ktorému v stredoveku na určitú dobu priviazaní
previnilci odsúdení na verejnú potupu; predchádzal mu stĺp Maeniov (columna Maenia)
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F. Vanni: Kristus na pranieri (1596)
praotec - pozri patriarchovia
prapahorok - v egyptskej mytológii sa vynoril z prabažiny a predstavoval počiatok sveta; predstavoval kameň
benben, ktorý sa nachádzal a bol uctievaný v Dolnom Egypte, v meste On, gréc. Heliopolis;
prapahorok benben symbolizovala pyramída (Dudák) a pred tým rov (násyp hliny) na egyptskom
hrobe (pozri egyptská architektúra pohrebná); pozri pyramidion; pralátka/prahmota, bahno,
bennu, Atum
Beliana v súvislosti s heslom benben: podľa staroegyptskej kozmogónie predstavoval prvotný
prapahorok, ktorý sa vynoril z chaosu a na ňom boh stvoriteľ Atum, resp. Atum-Re) stvoril svet; za
štylizovanú podobu benbenu sa považoval obelisk, ktorého najvrchnejšia časť sa nazývala
benbenet
Biedermann v súvislosti s heslom bennu: tento mýtický vták v podobe volavky popolavej sa ako
prvá živá bytosť usadil na prapahorku benben vzniknutom z kalu a stelesnil dušu boha Slnka
(pozri Ré)
praporec - korouhev
prasa - symbol plodnosti (oceánske umenie); zviera zakázané Židom ako potrava (pozri apoštol Peter: motív
Videnie nečistých zvierat); pozri Lamaštu; víno, diviak, sviňa (Biedermann); Kirké; atribúty,
symboly, alegórie a prirovnania; Márnotratný syn, mytologické prasatá
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Lurker: prasa bolo pre rôzne staroveké národy symbolom plodnosti, v Biblii je zaraďované medzi
nečisté zvieratá (Leviticus 11,7); jeho mäso sa nesmie jesť, jeho zdochliny sa nikto nesmie
dotknúť (Deuteronomium 14,8); „Tí, ktorí jedia bravčové mäso, patria k ľudu svojhlavému, k tým,
ktorí chodia po nedobrej ceste (Izaiáš 65,4); vonkajšia nečistota tohto zvieraťa sa stala obrazom
vnútorného poškvrnenia človeka; v Prísloviach (11,22) sa hovorí o krásnej ale bezcitnej žene, že je
ako zlatá obrúčka na rypáku svine; diviaky, ktoré v noci vyliezajú z lesného porastu a pustošia
polia, sú v Žalmoch (80,14) obrazom pohanských národov, ktoré utláčajú vinohrad Izrael; v Kázni
na hore využíva Ježiš obraz tohto špinavého zvieraťa pre ľudí, ktorí znečisťujú Božie učenie:
„Nehádžte svoje perly sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás“ (Matúš 7,6);
podobenstvo o márnotratnom synovi vypráva o tom, ako sa syn stal pasáčikom svíň, a vystihuje
tak celé jeho poníženie (Lukáš 15,15); umytá svine, ktorá sa opäť váľa v kaluži blata (2Petra 2,22),
je symbolom človeka vracajúceho k starým hriechom; v kresťanskom umení odkazuje prasa na
hriech, najmä hriech nemravnosti a nestriedmosti; ako jazdecké zviera alegorickej Syngógy
charakterizuje židovstvo v protikladu voči kresťanskému učeniu (tu sú pramene antisemitských
výpadov: nemeckej nadávky Schweinjude, alebo vulgárnych kresbičiek obrovskej prasnice, ktorá
napája postavičky Židov); prasa ako atribút pustovníka Antona nie je ani tak narážkou na
diabolské pokušenia, ale skôr odkazom na chov prasiat, ktorému sa venovali antoniáni, ktorí mali
právo chovať tieto domáce zvieratá; svätý Anton sa stal patrónom chovateľov domácich zvierat
Eurotelevízia: nakoľko sa prasa rado oddáva bahenným kúpeľom, aby sa zbavilo vonkajších
parazitov, pôsobí dojmom nečistoty; opak je pravdou, keď je mu dovolené, udržiava si vysokú
úroveň osobnej hygieny, je jedným z mála hospodárskych zvierat, ktoré svoje biologické potreby
vykonáva na jedno miesto; nemá potné žľazy, aby zapáchalo a ak tomu tak je, na príčine je
hospodár, ktorý nečistí jeho chliev
-v súvislosti s heslom Velinas: litovský boh Velinas vyžaduje obete krutými spôsobmi, napríklad
niekedy sa zase zjavuje ako čierne prasa, ktoré straší a desí ľudí k smrti (pozri farba čierna)
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3188681790/sizes/z/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3188681790/in/photostream/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=/search%3Fq%3D%252
2Epistres%2BEnvoy%25C3%25A9es%2Bau%2BRoi%2522%26espv%3D210%26es_sm%3D93
&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://www.flickr.com/photos/28433765%40N07/315369100
3/in/photostream/&usg=ALkJrhgUSCZPiIzG3nlyYSzKFN08kJtLYg
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3051075000/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/3042403569/in/photostream/lightbox/
http://discardingimages.tumblr.com/post/25039980908/pigs-vs-elephants-le-livre-et-le-vrayehystoire
http://cinemamir.com/forum/iskusstvo/topic-2555.html
https://www.google.sk/search?q=Morland+George&espv=2&biw=1852&bih=995&tbm=isch&im
gil=djgH-xIuLy9NwM%253A%253BcXIrPN4cKv0XM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffineartamerica.com%25252Ffeatured%25252F
the-anglers-repast-george-morland.html&source=iu&pf=m&fir=djgHxIuLy9NwM%253A%252CcXIrPN-4cKv0XM%252C_&usg=__2-x2TiCQpapnZzrAo4M9qqYIF4%3D&ved=0CDYQyjc&ei=MqyRVJblOoHmywPYsYKIDQ#facrc=_&imgdii=hfZLjdm
H97vhRM%3A%3BAghSwhXyfsQ6_M%3BhfZLjdmH97vhRM%3A&imgrc=hfZLjdmH97vhR
M%253A%3BiaxqWL4dnoHCaM%3Bhttp%253A%252F%252F49.50.242.36%252Fimages%252
Fgallery%252F19311940%252F1940_12_7.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aucklandartgallery.com%252Fthecollection%252Fbrowse-artists%252F2641%252Fgeorge-morland%3B480%3B347
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Prasa sv. Antona (freska v kostole sv. Matúša, Štajersko, 1300)

Čakanie na žalude (iluminácia z Gorleston psalterium, 1310-1324)

Dedinčania (Žaltár kráľovnej Mary, zač.14.st.)
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December. Porážka prasaťa (mesačný obraz zo stredovekého rukopisu)
November. Pasenie ošípaných a zber žaluďov (mesačný obraz zo stredovekého rukopisu)

Mních Pantaleone: December. Zabíjanie prasaťa (mesačný obraz a zverokruhové znamenie
Strelec, dlážková mozaika Katedrály Santa Maria Annunziata v Otranto, Taliansko, 1163 - 1165)
Mních Pantaleone: Február. Žena pečie prasiatko na ražni (mesačný obraz a zverokruhové
znamenie Vodnár, dlážková mozaika Katedrály Santa Maria Annunziata v Otranto, Taliansko,
1163 - 1165)

December. Zakáľanie (mesačný obraz z francúzskeho rukopisu)
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December a Kozorožec (mesačný obraz zo stredovekého kalendára)
November a Strelec (mesačný obraz zo stredovekého kalendára)

December a Kozorožec (mesačný obraz z Hodiniek Jeana de Luc, 1524)
November a Sagittarius (mesačný obraz z Hodiniek Jeana de Luc, 1524)

Autor neznámy: November. Augsburger, zimný trh (detail mesačného obrazu, 1531)

Heslo PRAM – PRE

Strana 10 z 36

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

November. Pasenie ošípaných a zber žaluďov (mesačný obraz z Breviarium Grimani, Flámsko,
1510)
J. Colombe: November. Pasenie ošípaných a zber žaluďov (mesačný obraz z Hodiniek vojvodu
z Berry, 1485-1486)

J. Bourdichon: Sedliak diktuje adresu chlapcovi (Epistres Envoyées au Roi)
Sv. Anton Veľký (kaplnka Volkert, Bad Waldsee, okr. Ravensburg, v neskoré 15.st.)
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H. Aldegrever: Sedem nerestí – Obžerstvo (1552)
G. Pencz: Sedem smrteľných hriechov – Gula (16.st.)
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N. da Modena: Sv. Anton pustovník (rytina, 16.st.)
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Fritz Boehle (print): Sedliak káže ošípaným a husiam (ilustrácia Brandtovej „Lode bláznov“)

Charles Collet: neidentifikované
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S. van Beest: Trh so sviňami (1638)

G. Morland: Ošípané pri koryte (18.st.)
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J. F. Herring I.: Farmárska scéna (19.st.)

C. H. Bøgh: Idylická hospodárstvo s ošípanými a hydinou (1857)
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L. L. Brooke: Ilustrácia k rozprávke Tri malé prasiatka (1904)

J. Lada
prasem - Täubl: odroda zrnitého kremeňa zelenej farby; náleziská: Solnohradsko a Sasko; pozri drahokamy a
polodrahokamy
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Paraskeva Rímska - (*140); meno Paraskevi – dosl. „príprava“ pre deň Pána; kresťanská mučenica z 2.st.;
narodil sa v Ríme kresťanským rodičom; bola sčítaná a odmietla veľa nápadníkov; keď jej rodičia
zomreli, vo veku 20 rokov všetok majetok odovzdala chudobným a stala sa mníškou; neskrývala
svoju vieru, hoci žila v čase krvavého prenasledovania kresťanov; začala kázať kresťanskú vieru a
vo veku 30 rokov opustila Rím a navštívila mnoho miest a dedín; bola zatknutá cisárom Antoniom
Piom; cisár sa pokúsil odvrátiť ju od viery; keď neuspel, dali jej na hlavu rozpálenú prilbu, ale
Boh ju ochránil a ona opustila Rím; bola súdená a mučená v iných dvoch mestách: visela za vlasy
a jej údy pálili pochodňami; tiež ju ponorili do veľkého kotla oleja a dechtu, ale vyviazla bez
úhony (pozri Ján Evanjelista); bola potom zviazaná, bitá a potom jej na prsia dali veľkú skalu;
ďalší deň bola prevezená do chrámu venovaného Apollovi; Praskeva urobila znamenie kríža a
modly v chráme boli zničené; keď bola obvinená z používania mágie, Paraskeva reagovala tým, že
hodila kvapalinu cisárovi do tváre a oslepila ho; cisár prosil o milosť a ona mu odkázala, že ho
vylieči iba kresťanský Boh; keď cisár opäť získal zrak, zastavil prenasledovanie; po smrti
Antonina Pia zmenil zákony cisár Marcus Aurelius a Praskeva bola uväznená a napokon bola
sťatá
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraskevi_of_Rome
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M. Damaskinos: Sťatie sv. Praskevy (ikona, 16.st.)
praslica - čes. přeslice; Heinz-Mohr v súvislosti s heslom obdobia života: praslica je symbolom
sedemdesiatročnej ženy; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania
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B. Beham, H. S. Beham: Doľava tancujúca stará dvojica (rytina 16.st.)
A. Anker: Domáca úloha (1883)
Prassede - Praxedes
práškový kameň - pozri kameňolit
prať, práčka - pozri remeslo

G. Ceruti: Práčka (1736)
Prato Hagada - pozri hagada
http://www.facsimilefinder.com/facsimile/406/prato-haggadah
pravá alkana - stredoveký názov maliarskeho farbiva: heny užívaný v Európe; tiež názov červená hena
Heslo PRAM – PRE
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pravá morena - morena ružová
pravá ruka Budhova - Buddhova ruka pravá
pravda/pravdivosť - lat. Veritas; 1.v umení Východu symbolizovaná perlami a striebrom (pozri ornament;
atribúty a symboly); v lámaistickom umení pravda symbolizovaná farbou modrou; v mongolskom
umení pravda (aj večné priateľstvo, sila a vytrvalosť) symbolizovaná ornamentom z prepojených
kruhov a štvorcov; spolu s čiernou farbou prevládala v maľbe a keramike kassitského umenia
2.v európskom okruhu pozri Veritas
pozri bohovia (Beliana); vanutie logu, pštros (Baleka), broskyňa (Hall), víno (Biedermann),
vznešené pravdy (Betz); estetická rovnováha; Justín Mučeník (Oxfordský slovník svätcov);
kazuistika; klasicizmus 2
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L. Desplaces: Minerva chráni pravdu a vyháňa hlúposť (rytina, 1715)
„pravda viery“ - pozri dogma
pravda vznešená - štyri „vznešené pravdy“ budhizmu
*pravek - úvodné vývojové obdobie vývoja ľudstva s dochovanými pozostatkami hmotnej kultúry (pozri
industria, prehistória); prvé členenia Ch.Thomson, L.H.Morgan
doba kamenná (delenie podľa Malej čsl. encyklopédie):
Heslo PRAM – PRE
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paleolit 2 mil.- 9 000 pr.Kr.
mezolit 9.-5.tis.pr.Kr.
neolit 5.-3.tis.pr.Kr.
eneolit/doba medená/chalkolit
5.-4.tis.pr.Kr. Predný východ, Egypt
4.-3.tis.pr.Kr. stredná Európa
doba bronzová: 3.-1.tis.pr.Kr. (starovek)
doba železná: 12.-10.st.pr.Kr. egejská oblasť
8.-4.st.pr.Kr. stredná Európa
6.-5.st.pr.Kr. sev. Európa, Ďaleký východ
pozri starovek, stredovek, novovek
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Prehistory
*pravek podľa krajov http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Prehistory_by_region
*praveká Európa - Európa praveká
*praveké Katalánsko - Katalánsko praveké
*praveké Pompeje - Pompeje praveké
*praveké umenie/prehistorické umenie/preddejinné umenie - pre celistvosť zahrnutý aj starovek a počiatok
stredoveku;
delenie:
1) v európskych podmienkach počiatky v strednom paleolite s prvými opracovanými kameňmi
pripomínajúcimi ľudské alebo zvieracie figúry medveďa, mamuta, soba (hamburské kamene s
retušou, kamenné plastiky z jaskyne Bizé so stopami pomaľovania červeným okrom a mangánom;
moustérien)
2) mladopaeolitické umenie
3) mezolitické umenie
4) neolitické umenie
5) eneolitické umenie
6) umenie doby bronzovej (starovek)
a) umenie staršej doby bronzovej
b) umenie strednej doby bronzovej
c) umenie mladšej doby bronzovej
7) umenie doby železnej
a) halštacký štýl
b) laténska kultúra (starovek- stredovek )
pozri keramika: brázdený
protohistorické obdobie

vpich,

keramika

volútová/lineárna,

animalizmus;

medveď;

Baleka: výtvarný prejav v období bez písomných prameňov, prejav človeka na ranom stupni
vývoja, charakterizovaného objavom ohňa, prvou spoločenskou organizáciou (lovci >
poľnohospodári > chovatelia dobytka), vznikom spoločenského vedomia (práca, výroba, rozvoj
hmotnej kultúry, kooperácia, predstavy o živote, smrti, prírodných a spoločenských
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zákonitostiach), premenou matriarchálnej spoločnosti na patriarchálnu; umeleckohistorické
bádanie je neukončené pre krátky časový odstup jednotlivých objavov pravekého umenia (prvý
objav: Altamira 1868, Cassis 1991); problematické je aj datovanie prehodnocované stále novými
slohovými rozbormi, sociologickými a psychologickými analýzami, stále dokonalejšími
vedeckými metódami (uhlíková analýza); > nie sú jasné vývojové, funkčné, štýlové, technické,
materiálové súvislosti napr. medzi euroázijským a africkým kontinentom; sporná sa javí aplikácia
umeleckohistorických a teoretických kategórií platných pre historické obdobie na praveké
(predhistorické obdobie); dejepis umenia periodizuje stále ešte vývojové fázy podľa formálnych
hľadísk (umelecké slohy, štýly) a preberá archeologické členenie (podľa technológie výroby,
geologických fáz, antropologických kritérií, nálezísk); počiatok ľudskej civilizácie a prvých
výtvarných prejavov kladený do 50.-30.tis.pr.Kr.; periodizácia odráža nerovnomerný vývoj v
jednotlivých oblastiach > koniec praveku v Mezopotámii, Egypte a Stredomorí na prelome 4.3.tis.pr.Kr., v strednej Európe v poslednom storočí pr.Kr., prípadne ešte neskoršie; najstaršie
prejavy pripisované cromaňonskému človeku (Homo sapiens diluvialis; podľa jaskyne CroMagnon v juhozáp. Francúzsku, kde 1868 objavených 5 kostier typu Homo sapiens sapiens z
obdobia aurignacienu, okolo 30 tis.pr.Kr.); imobilné diela (pozri paleolitické jaskynné maľby)
podľa umiestnené jednak v predných priestoroch jaskýň (určené pre veľký počet divákov) a
jednak vo vzdialených a ťažko prístupných dutinách jaskýň (určené iba iba pre jedného diváka);
mobilné diela (pozri industria, idol); veľa prejavov iba v torzálnom stave v dôsledku klimatických
vplyvov (zvetrávanie, spodná voda, zosuvy pôdy), napriek tomu z európskeho mladšieho paleolitu
(pozri mladopaleolitické umenie) dochovaných okolo 800 malieb v 20 jaskyniach; praveké diela
vznikali bez umeleckého zámeru ako súčasť magických praktík zaisťujúcich produkciu; napriek
absencii nárokov na umeleckú hodnotu, početné diela dosiahli taký stupeň výtvarnosti, že sú za
umelecké diela považované; pokračovanie pozri Baleka: umenie mladopaleolitické, neolitické,
umenie doby bronzovej a železnej; praveké umenie končí v Európe prechodom do doby
historickej, t.j. do obdobia prinášajúceho písomné správy
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre
*praveký voz - pozri kanelovaná keramika
Pravé poklady/O dôvere v Boha - (Matúš 6,19-34); pokračovanie kapitoly Ježiš a zákon, ktorá sama patrí do
tematického okruhu Kázeň na hore
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H. N. Natalis podľa B. Passeri: Kristus nás učí mať dôveru v Boha. Pravé poklady (16.-17.st.)
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H. N. Natalis podľa B. Passeri: Pravé poklady (16.-17.st.)
pravica - pozri pravý
pravica božia - božia pravica ruka božia/Dextra Dei/Manus Dei
pravidlo - pozri norma
pravítko - pozri apoštol Tomáš; atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; uholník
právoi - pozri zákon, Kartágo, Kelti; Iustitia
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G. B. Tiepolo: Alegória odvahy a práva
právnici - pozri súd, súdiť
pravodstvo - pozri Sobek/Sebek/Suchos; Fénix; voda
pravoslávie - Malá čsl. encyklopédia: jeden z troch základných smerov kresťanstva (spolu s katolicizmom a
protestantizmom), ktorý sa začal utvárať ako jedna z vetiev po rozdelení Rímskej ríše 395 a
definitívne sa sformoval po rozdelení (rozkolu) cirkvi 1054; pravoslávie sa rozšírilo vo východnej
Európe a na Blízkom východe; ako dominujúce náboženstvo byzantskej ríše bolo ovplyvnené jej
historickým vývojom; to sa odrazilo aj na vierouke a organizácii pravoslávnej cirkvi; podstata
pravoslávnej vierouky (vyznanie viery) potvrdená koncilom nicejským roku 325; základ učenia
tvorí biblia a náboženská tradícia, ktorá uznáva trojjedinosť Boha (stvoriteľ a vládca sveta),
posmrtný život a odplatu Ježiša Krista ako vykupiteľa za hriechy ľudstva zaťaženého dedičným
hriechom; ústredné miesto v kultu pravoslávia má sedem kresťanských sviatostí; pravoslávie
odmieta rad katolíckych dogiem, napr. o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, o očistci;
pravoslávie odmieta rad cirkevných praktík: celibát pre nižší klérus, predaj odpustkov; pôvodne
hlavou pravoslávia byzantský cisár, neskoršie jednotliví patriarchovia
pozri ortodoxia, hesychazmus; oktoich, synax, Pád anjelov, Alkonost; omoforion, moleben,
utiereň, paraklis, staroverci/rozkoľníci, patriarcha Nikon; juliánsky kalendár; synoda; S. F.
Ušakov
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
pravoslávna architektúta - Dudák: architektúra pravoslávnych krajín východnej a južnej Európy; vznikla po
christianizácii jednotlivých krajín (Bulharsko 2.pol.9.st., Rusko koniec 10.st.), prípadne na
slovanských územiach pôvodne pod byzantskou nadvládou (Srbsko osamostatnené od 12.st.; pozri
Dudák: gotický sloh); spočiatku sa pravoslávna architektúra vyvíjala pod priamym vplyvom
byzantskej architektúry; neskoršie boli byzantské vplyvy obohatené o špecifický domáci prínos;
byzantské podnety preberala aj veľkomoravská architektúra; pozri slovenský barok
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Bulharsko:
v rokoch 681-1018 sa rozvíjala 1.bulharská ríša; roku 870 prijali Bulhari kresťanstvo a po vyhnaní
Metodových žiakov z Veľkej Moravy 885 sa Bulharsko stalo centrom slovanskej
východokresťanskej liturgie a staroslovienskeho písomníctva; nastal rozvoj architektúry; boli
stavané tribunové a kupolové baziliky (veľká bazilika v Pliske) a rotundy (Preslav); v rokoch
1018-1185 bolo Bulharsko pod byzantskou nadvládou, 1185-1396 trvala druhá bulharská ríša; v
12.-14.st. prevládal priamy vplyv byzantskej architektúry (chrám sv. Sofie v Ochridu, sv. Petra a
Pavla vo Veľkom Tarnove, opevnený kostol v Asenovgradu v Rodopoch); stavali sa prevažne
chrámy typu vpísaného kríža; roku 1396 bolo Bulharsko podrobené Turkami (do 1878); v 18.st.
bola významným architektonickým činom prestavba kláštora v Rile
Srbsko:
v Srbsku došlo v 12.st. k symbióze východných a západných vplyvov; charakteristická je
pevnostná architektúra kláštorov - monastýry; vyvíjala sa samostatná architektonická škola,
pomenovaná podľa svojho centra v Raške rašská architektonická škola (monastýry v Studenici,
Mileševe, Žici a i.); jednoloďové chrámy mali pôdorys voľného kríža, ich prebyterium rozšírené o
pastoforiá a západná časť bola obohatená o nartexy; nad loďou je vztýčená kupola; celková
kompozícia chrámov je skôr byzantská, architektonický dekór je však románsky (vlys oblúčikový,
bohato zdobené portály s reliéfmi, združené okná); priečelie často obkladané dvojfarebným
mramorom, kladeným v pozdĺžnych pásoch; s rozširovaním moci Srbska na juh do Macedonie
mizli znaky rašskej školy v prospech rozvinutej byzantskej kupolovej architektúry (tzv.
makedonsko-byzantská škola); chrámy boli väčšinou stavané na pôdoryse vpísaného kríža
(monastýry v Gračanici pri Prištine, tri kostoly v Peči, sv. Marek v Skopje);
Ukrajina, Rusko, Bielorusko:
výnimočné miesto má ruská drevená architektúra; tradícia drevených stavieb siaha až na počiatok
ruských dejín; zachované sú stavby až z 17.-18.st. (skanzen v Kiži); murovaná architektúra sa
rozvíjala až pod vplyvom Byzancie (spočiatku za pomoci byzantských remeselníkov); užívali sa
však aj zložitejšie pôdorysové kompozície, vnútorné priestory boli delené na veľa menších priestor
medzi piliermi (na rozdiel od byzantských chrámov); pozri cárska brána
10. a 11.st.: v 2.pol.10.st. vznikol silný štátny útvar Kyjevská Rus; roku 988 prijala vládnuca
dynastia kresťanstvo; 1051 riadená v Kyjeve vlastná ruská metropola nezávislá na
Konštantínopole; základný charakter architektúry je byzantský, uplatňujú sa však osobité rysy; v
Kyjeve postavený chrám sv. Sofie (1020-37) na pôdoryse rovnoramenného vpísaného kríža
(grécky kríž), ktorý však bol rozvinutý do šírky päťlodia, nad ktorým je ešte 12 menších kupol
(čomu zodpovedá aj päť apsid na východe); synovia kniežaťa Jaroslava Múdreho založili v
2.pol.11.st. v Kyjeve rodové kláštory (pozri lavra) s kupolovými kostolmi na pôdoryse vpísaného
kríža; známy je tzv. Michajlovský chrám (60.roky 11.st.), chrám Michala vo Vydolickom kláštore
(1070-88), Uspenský chrám Pečorského kláštora (1073-78); v druhej významnej oblasti, v
Černigove, staval knieža Mstislav (brat Jaroslava Múdreho) mestský kostol Spasiteľa ako
kupolové trojlodie (od 1036)
12. a 13.st.: významnými politickými a kultúrnymi centrami severného Ruska 12.st. sa stal
Novgorod a Pskov; rozvíjala sa stavba zrubových drevených chrámov, neskoršie aj chrámov
murovaných; po požiari Novgorodu bol za pomoci byzantských staviteľov zbudovaný chrám sv.
Sofie (1045-52), päťkupolový, dispozične blízky chrámu kyjevskému); ďalšími novgorodskými
pamiatkami sú jednokupolový chrám sv. Mikuláša, jednokupolový chrám Premeny Pána s troma
apsidami (1198), Georgijevský chrám (1119) aď.; chrámy sa vyznačujú zníženými oblúkmi
pendativov, okrúhlymi vežami a tamburmi s kupolou; na tamburoch kupol sa uplatnil oblúčikový
vlys; obdobná architektúra sa rozvíjala aj v Pskove, kde sa v 13.st. začala navyše používať
namiesto klenby valenej sa objavuje klenba polovalená (v byzantskej architektúre neznáma); aj v
pskovskej oblasti vznikli nové architektonické typy (zvonica pskovského typu, stĺpové chrámové
predsiene/ nartexy); významnou pamiatkou tejto oblasti je jednokupolový chrám sv. Trojice,
chrám Premeny Pána v Mirožskom kláštore (1156), chrám Jána Krstiteľ (1240); novým
kompozičným stvárnením sa vyznačuje chrám sv. Michala v Smolensku (1191-94), na ktorom sú
patrné náznaky románskeho slohu; na klenbe chrámu Piatnickaja cerkov v Smolensku (koniec 12.poč.13.st.) sa prvý raz uplatnili stupňovité oblúky (prvý je súčasťou klenby hlavnej lode, druhý
nesie tambur kupole, tretí je dekoratívny); táto gradácia hmôt sa stala významným kompozičným
prvkom ruskej architektúry; zvláštnu architektonickú skupinu tvorili stavby v oblasti Vladimiru a
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Suzdale (na východ od Moskvy); základné architektonické formy sú rovnaké, avšak chýbajú veže
a uplatňujú sa prvky obdobné románskym (plocha múrov je zdobená bohatým reliéfom
oblúčikových vlysov, slepých arkád a figuratívnych reliéfov; uplatňuje sa architektonické
orámovanie vchodov); dôvodom týchto znakov by mohla byť účasť arménskych staviteľov
(arménska architektúra evokuje architektúru románsku) a staviteľov zo Samarkandu; objavujú sa
chrámy s kupolami na vysokom štíhlom tambure (chrám Panny Márie na rieke Nerli; do 1165);
vrcholnými dielami v 2.pol.12.st. sú chrám Uspenský (1185-89) a chrám sv. Dimitrija (1194-97)
vo Vladimire, katedrála Narodenia Panny Márie v Suzdale; v 1.pol.13.st. vpadli do Ruska Tatári a
na dlhú dobu zabrali prevážnu časť územia Ruska; zvláštnym príkladom ruskej architektúry je
stavebná činnosť v Haličsko-Volyňskom kniežactve v 2.pol.12.st.: Uspenský chrám vo VladimiroVolynskom (do 1160) a Uspenský chrám v Haliči (do 1157) majú typovo blízko ku staršej
architektúre v Černigove; budujú sa stavby obranného charakteru (Luck, Smolensk, opevnené
kláštory Ostrog, Zimno, Luch a i.)
14. a 15.st.: v Pskovskej oblasti sa uplatňujú oproti zníženým oblúkom pendatívov naopak oblúky
prevýšené viac, ako bolo obvyklé v byzantskej konštrukcii; táto konštrukcia tvorila tzv. pskovskú
stupňovitú klenbovú konštrukciu; na jej základe bol postavený rad malých kostolíkov; kostoly v
Pskove sa vyvíjali aj druhým smerom, tj. ku rôznym kombináciám kupolových štvorpilierových
kostolov na pôdoryse vpísaného kríža; významným stavebným dielom v Pskove 14.-15.st. bolo
nové opevnenie mesta; štátotvorným centrom Ruska sa v 15.st. stala Moskva, kde prebiehala
prestavba tradičnej drevenej architektúry na murovanú; po zániku byzantskej ríše roku 1453 sa
Moskva stala duchovným nástupcom Konštantínopoľa; prehĺbili sa styky so západnou Európou,
najmä s Talianskom, ktorého architekti prinášali do Moskvy prvky renesančnej architektúry, aj
keď byzantský vplyv pretrvával; A.Fioravanti dostaval v Kremľu Uspenskij sobor (chrám
Nanebovstúpenia Bohorodičky, 1475-79) podľa vzoru vladimirskej katedrály sv. Sofie; architekt
Alevisio Novi z Milána postavil Archanjelskij sobor (1505-09); Kremeľ bol opevnený murovanou
tehlovou hradbou (1485-95); koncom 15.st. sa začali objavovať typické cibuľové kupole na
vysokom tambure; významná bola aj svetská architektúra, napr. Granitový palác (1487-91) od
Marca Ruffa a Pietra Solariho; v Bielorusku sa budovali na obranu proti rádu nemeckých rytierov
opevnené kostoly (Malomožejkov, Suprasle a i.)
16.storočie: dotváral sa osobitý ruský štýl, prevzatý z drevených kostolov: hmota kostola je
vtiahnutá do pyramidálneho tvaru, drobná cibuľová kupola na tenkom polygonálnom tambure
(tzv.šaťor) je zo strán ako keby podopieraná odstupňovanými oblúčikmi (kokošniky); významnými
chrámami sú chrám Sťatia sv.Jána Krstiteľa v Ďjakove (do 1547), chrám Nanebovstúpenia Pána v
dedine Kolomenskoje (do 1532, 62m vysoký) a chrám Premeny Pána v Ostrove; všetky sa
nachádzajú v okolí Moskvy; doposiaľ oddelené chrámové priestory sa zlučujú do jedného
architektonického celku s bohatou výzdobou a prebujnelou dekoráciou (chrám Vasilija Blaženého
v Moskve (arch. Barma a Potnik, 1555-60); stavajú sa opevnené kláštory; k najvýznamnejším patrí
komplex Soloveckého kláštora, Pskovsko-pečorského kláštora a kláštora Borisa a Gleba 17. a
18.st.: do ruskej architektúry stále silnejšie prenikajú vplyvy baroka a neoklasicizmu a svojráz
pravoslávnej architektúry slabne; jedným z jej posledných výrazných prejavov je napr. chrám
Panny Márie Pomocnej vo Filoch pri Moskve
Rumunsko a Moldavsko:
architektúra sa v 2. a 3.st. vyvíjala pod vplyvom architektúry rímskej, neskoršie byzanstkej (so
slovanskými prvkami); v stredoveku sa v Sedmohradsku presadzovali európske umelecké slohy
(románsky dóm sv. Michala v Albe Iulii, gotický Čierny kostol v Brašove, baroková fortifikácia;
vo Valašsku bol výrazný vplyv byzantskej architektúry (kniežací kostol Curtea de Arges); v
Moldavsku sa originálne spájal byzantský sloh s gotikou (kláštor Putna, chrám v Neamtu) a
uplatnila sa unikátna fresková výzdoba vonkajších múrov chrámov (Moldovita, Voronet); pri
chrámoch stávala zvyčajne vysoká zvonica; v 17.st. sa využívala na výzdobu architektúry
kameňorezba (chrám Troch svätých v Iasi)
pravoslávna cirkev - pozri pravoslávie
pravoslávni mučeníci - pozri kresťanskí mučeníci
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Eastern_Orthodox_martyrs
pravoslávni svätci - pozri kresťanskí svätci
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%8
0%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96
pravoslávny kríž - kríž ruský
pravosť umeleckého diela - pozri originál, znalectvo
pravouhlý chórový záver - chórový záver priamy/pravouhlý
pravý, vpravo, doprava, pravica - Baleka v súvislosti s písmovým symbolom ypsilon: u pythagorejcov pravé
rameno (dexter - dobré aj šťastné) písmena Y vedie k dobru, ľavé ku zlu; pozri ľavý/vľavo/doľava;
kompozícia, symboly geometrické, symboly písmenné, svastika, nebeské telesá; v kresťanskom
umení, napr. vo výjave Posledného súdu pravá strana (správna) symbolizovaná ľaliou (strana vo
výjave určená mučeníkom); pozri pečaťný prsteň, symetria, ružencový oltár; Matúš (25,31-33);
kathakali; epištolná strana; Posledný súd (Hall); wayang/wajang; ikonografia; hákový kríž 2;
smer; hieroglyfy egyptské
Hall v súvislosti s heslom Ukrižovanie: dôležité je všimnúť si aj morálny rozdiel medzi ľavou a
pravou stranou; dobré je zobrazené po pravici ukrižovaného Spasiteľa a zlé po ľavici, ako je tomu
v prípade kajúcnika a zaťatého zločinca (Dismas a Gesmas), alebo dvoch žien symbolizujúcich
Ecclesiu a Synagogu, alebo „dobrého“ Longina s kopijou a „zlého“ Stefatona so špongiou na tyči;
zaujímavá, ale pritom aj logická je situácia v motíve Ukrižovania: Panna Mária so sv. Jánom pri
kríži; maliari sa pridržiavali zásad hieratického zobrazovania a „povýšili“ Bohorodičku pred
najmilším učeníkom, sv. Jánom a určili jej miesto na pravej strane kríža; z rovnakých dôvodov je
aj Kristova rana v boku, z ktorej sa zrodila kresťanská cirkev, na pravej strane (pozri Ukrižovanie:
Rana a kalich)
-podľa sv. Augustína symbolizujú slnko a mesiac súvislosť oboch Zákonov: Starý zákon (mesiac)
je možné pochopiť iba vo svetle, ktoré naň vrhol Nový zákon (slnko); v stredovekých dielach sú
niekedy slnko a mesiac zobrazované v podobe prebranej z antiky: slnko ako mužská postava riadi
kvadrigu, mesiac ako ženská postava riadi záprah volov, každá z postáv vo vnútri vlastného kruhu
alebo je slnkom iba mužská hruď zo žiarivou aureolou, mesiac ženská hruď s Dianiným
kosáčikom mesiaca; neskoršie sú slnko a mesiac obmedzené na dva kotúče: mesiac má vo vnútri
kosáčik a niekedy ho nesú anjeli; slnko sa objavuje po Kristovej pravici a mesiac po jeho ľavici;
(pozri Ukrižovanie: slnko a mesiac)
-v súvislosti s heslom Posledný súd; v biblii sa o poslednom súde často píše, ale za najdôležitejšie
miesto sa považuje Kristov príhovor k učeníkom, o ktorom hovorí evanjelista Matúš (25,31-46):
„Keď Syn človeka príde v svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I
zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov a
postaví ovce sprava, kozlov však zľava. Vtedy povie tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho
Otca...“
pozri Kristus Sudca (Heinz-Mohr); fretka
Pravý kríž - Svätý kríž
pravý uhol - uhol pravý
Praxedes/Praxedis - (165); tal. Prassede; kresťanská svätica z 2.st.; podľa J. de Voragine bola sestrou sv.
Pudentie; ich bratia sv. Donát a Sv. Timotej; sestry napriek zákazu počas jedného z období
prenasledovania pochovali tela kresťanov a distribuovali tovar pre chudobných; podľa Zlatej
legendy bola dcérou senátora Pudenta ktorý obrátil na vieru veľa ľudí; jej bratmi boli Donát
a Timotej; Voragine píše, že zomrela za vlády cisárov Marcusa a Antonia; pozostatky Praxedes a
Pudenta boli uložené v Priscilliných katakombách; dôkazy o existencii Praxedis však neexistujú
-podľa jednej tradície zo 6.st. Praxedis bola dcérou rímskeho senátora Pudenta a sestrou
Pudentiany; ukryli vo svojom dome mnoho kresťanov, ktorí boli ale vypátraní, zatknutí a odsúdení
na smrť cisárom Antoninom; Praxedes zhromažďovala špongiou krv týchto 3000 mučeníkov
a zakopala ju v jame svojho domu; pápež Pius I. zasvätil dom ku kostolu; svätica je zvyčajne
reprezentovaná ako zbiera krv mučeníkov, možno so svojou sestrou Pudentianou
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vermeer_saint_praxedis.jpg
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M. Wolgemut, W. Pleydenwurff, H. Schedel: Sv. Praxedes (Norimberská kronika, 1493)
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J. Vermeer: Sv. Praxedes (17.st.)
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Taliansky maliar z 1. polovice 17.storočia: Sv. Praxedis (1650-1700)
Praxiteles - aténsky sochár v klasickom období gréckeho umenia; pozri velificatio
prazdnik - Tkáč: rus.; ikona zobrazujúca výjav, ktorý zodpovedal niektorému z 12 hlavných sviatkov v roku
alebo ďalším cirkevným sviatkom nižších liturgických stupňov; prazdniky tvoria jednu časť
ikonostasu
prázdnota kozmická - pozri joni; kozmos
prázdny hrob/symbolický hrob - hrob prázdny/hrob symbolický
prázdny živel - pozri päť živlov
Pražmová nedeľa - v súvislosti s Veľkou nocou: druhá nedeľa (zo šiestich) pôstu; (lat. Reminiscere); názov
Pražmová odvodený od tradičného jedla pražmy; je to staroslovanský pokrm pripravovaný
pražením nedozretého obilia; v túto nedeľu sa vymetali komíny a vypratávalo sa všetko, čoho sa
chceli v domácnosti zbaviť; pozri Veľká noc, nedeľa
pražská arcidiecéza - jej patrónom Vojtech/Adalbert; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania
Pražské Jezuliatko - Jezuliatko Pražské
Pražské Jezuliatko - Hospodárske noviny: soška dieťaťa Ježiša; k mystériu Pražského Jezuliatka, ktoré je
populárne najmä v Latinskej Amerike, ale aj na Srí Lanke, v Kanade, USA a v Španielsku,
napomáha jeho nejasný pôvod; objavuje sa v 17.st. počas tridstaťročnej vojny, keď ho do Prahy
zrejme zo Španielska priviezla matka kňažnej Polyxeny z Lovkovíc, ktorá sama bola Španielkou;
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kňažná sošku venovala rádu karmelitánov bosonohých, ktorí mali sídlo v Prahe na Malej Strane;
počas búrlivých vojnových rokov stratila soška rúčky a sedem rokov zostala na smetisku kostola,
kam ju odhodili švédski protestantskí vojaci; neskoršie k Jezuliatku začali chodiť veriaci s
prosbami o uzdravenie (pozri choroba); jedným z vrcholov popularity Jezuliatka bolo, keď
drevenej soške potiahnutej voskom venovala rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia roku 1743
počas korunovácie za českú kráľovnú zelené šaty z hodvábneho zamatu; v krajinách Latinskej
Ameriky po desaťročia je Pražské Jezuliatko jedným z najpopulárnejších zobrazení Ježiša Krista,
ktoré sa rozšírilo po kolonizácii spolu s katolíckou cirkvou; je preslávené najmä medzi pôvodnými
obyvateľmi na vidieku, ktorí veria v jeho zázračné schopnosti; je obľúbené najmä medzi
obyvateľmi bez domova (pozri bezdomovci), ktorí ho považujú za akéhosi svojho patróna, ktorý
im pomôže nejaký domov získať; tajomstvo jeho popularity sa tu dá ťažko rozlúštiť; zobrazenie
Krista v jeho detskom veku nie je príliš unikátne; keď prichádzali predstavitelia katolíckej cirkvi
do Latinskej Ameriky, hľadali spôsob, ako komunikovať s miestnym obyvateľstvom;
pravdepodobne sa pokúšali prispôsobiť miestnych bohov katolíckej vierouke a v tom sa Pražské
Jezuliatko osvedčilo, a preto bolo misionármi hojne používané; na rozdiel od iných zobrazení
Ježiša Krista ponúka prívetivú detskú tvár; motív sympatického dieťaťa a súčasne boha, ktorý je
navyše oblečený do atraktívnych farebných šiat, môže byť príčinou jeho popularity, ktorá mu
otvára nielen dvere kostolov ale aj politických inštitúcií; jestvujú bohatí ľudia, ktorí vlastnia
zbierku Pražských Jezuliatok, jeho sošky alebo obrázky sa objavujú v prostých domovoch; pozri
sochy Ježiša
https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_Jesus_of_Prague
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Infant_Jesus_of_Prague.jpg

Pražské Jezuliatko (Praha, 1555)
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Pražský evanjeliár - evanjeliár v vyobrazením koreňa Jesse, v ktorého rodokmeni sa nachádza vyobrazenie
Márie s Ježiškom (v súlade z mariánskym kultom od 14.st.); vyobrazenie s Máriou považované za
najstaršie dochované zobrazenie motívu
Pražský hrad - centrum českej štátnosti, politické a kultové stredisko kmeňa Čechov; staročeské hradisko
obohnané valom v 9.st. (Bořivoj I.) a vybavené kostolom Panny Márie; tým umožnilo
Přemyslovcom získať vedúce postavenie a kontrolu nad formujúcim sa českým štátom; v 10.st. za
vlády Vratislava I. vybudovaný v areáli Pražského hradu kostol sv. Jiří (pozri Juraj) a kniežaťom
Václavom založená rotunda sv. Víta; 973 na Pražskom hrade založené biskupstvo (pri kostole sv.
Víta) a benediktínsky kláštor (pri kostole sv. Jiří; najstarší kláštor v Čechách); v 11.-12.st. Hrad
upravený v románskom slohu (zvyšky románskeho paláca pod Vladislavskou sálou), zosilnené
opevnenie a kostoly sv.Víta a Jiří prestavané na románske trojloďové baziliky; v 2.pol.12.st. medzi
Pražským hradom a Vyšehradom mestské sídlisko, spojené s hradom Juditiným mostom; počas
vlády Přemysla II. Otakara (13.st.) tvoril Hrad jednotný opevnený celok s Malou Stranou a Starým
Mestom; od vlády Karola IV. (14.st.) tvoril Hrad opevnený celok aj s Novým Mestom a
Vyšehradom; gotická prestavba Pražského hradu uskutočnená počas vlády Přemysla II. Otakara,
Václava II. (13.st.), Karla IV. a Václava IV. (14.-15.st.); na Pražskom hrade zasadal zemský súd,
boli tu uložené zemské a dvorské dosky, korunovačné klenoty a okrem iného aj poklad
svätovítskej kapituly; počas husitských vojen mal Hrad predovšetkým vojenský význam;
neskorogotická prestavba Pražského hradu počas vlády Jageloncov (15.-16.st.) vedená B.Riedom
(posilnenie obranného systému, zosilnenie múrov, vybudovanie delostreleckých veží a bašt,
vybudovanie reprezentatívnych priestorov: Vladislavská sála a ď.); renesančné úpravy v časoch
Ferdinanda I. (16.st.; okolie hradu, výstavba Prašného mostu cez Jeleniu priekopu, Letohrádok
kráľovnej Anny/Belvedér); v časoch manierizmu v období vlády Rudolfa II. (16.-17.st.)
zhromaždené zbierky (pozri rudolfínske zbierky), rozsiahle opravy po požiari z 1541 (výstavby
Malej a Veľkej loptárne, letného a nového paláca so Španielskou sálou a galériou a ď.); Pražský
hrad sa rozrastal o feudálne paláce (rody Rožmberkov, Švancemberkov, z Perštejna); v českej
kancelárii Pražského hradu 1618 začalo stavovské povstanie; počas tridsaťročnej vojny Pražský
hrad vylúpený saskou a švédskou armádou (vylúpená väčšia časť rudolfínskych zbierok); počas
vlády Márie Terézie (18.st.) prevedené rozsiahle barokové úpravy podľa projektu N.Pacassiho,
ktorý zmenil voľnú dispozíciu na jednotný dominantný celok s čestným dvorom a Matyášovou
branou; v 2.pol.19.st. zahájenie dostavby západnej časti katedrály sv. Víta podľa projektu
J.Mockera (dokončenie 1929); súčasný stav Pražského hradu: pozdĺžna dispozícia hradnej
ostrožny členená do troch nádvorí, na ktoré nadväzuje Jiřské námestie; hlavná západná brána
tvorená piliermi, nesúcimi zápasiacich Gigantov (F.I.Platzer); do priečelného krídla medzi l. a 2.
nádvorím začlenená Matyášova brána (N.Pacassi); 2.nádvorie vzniklo okolo 16.st. a do jeho
budov začlenené stavby z čias Rudolfa II. aj časti románskeho muriva; uprostred nádvoria kašna s
plastikami J.Kohla a v juhozápadnom rohu nádvoria sa nachádza kaplnka sv. Kríža postavená
1753 A.Luragom a 1960 premenená na klenotnicu; dominantou 3.nádvoria je gotická katedrála
sv.Jiří so svätováclavskou kaplnkou, náhrobkami českých panovníkov a južnou Zlatou bránou s
gotickou mozaikou; umeleckú výzdobu 3.nádvoria tvorí gotická socha sv. Juraja a žulový monolit
(pamätník obetiam 1.sv.vojny); južný trakt 3.nádvoria uzatvára na východe Starý kráľovský palác,
na východe gotický kapitulný kostol Všetkých svätých; najvýznamnejšou stavbou Jiřského
námestia je Jiřský kláštor s trojloďovou bazilikou; v Jiřskej ulici, do ktorej vyúsťuje Jiřské
námestie sa nachádzajú prestavané pôvodné renesančné feudálne paláce; z opevnenia Pražského
hradu zachované románske hradby, Čierna veža, neskorogotické opevnenie, Daliborka, Prašná
veža; súčasťou kráľovskej záhrady je Letohrádok kráľovnej Anny; pozri Praha, Obrazárna
Pražského hradu; národná kultúrna pamiatka, mestské pamiatkové rezervácie; benediktíni
Dudák v súvislosti s heslom barok: najrozsiahlejšou neskorobarokovou stavebnou činnosťou v
Čechách bola tzv. tereziánska prestavba Pražského hradu (návrh N.Pacassi, realizácia A.Lurago,
A.Haffenecker);
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Panoramatický pohľad na Pražský hrad

Pražský most - v súvislosti s heslom Karlov most: do roku 1870 nazývaný Pražský most alebo Kamenný most;
most bol súčasťou Kráľovskej cesty vedúcej od Prašnej brány na Pražský hrad; pozri Praha
Pražský orloj - Staromestský orloj alebo Pražský orloj je stredoveký orloj umiestnený na južnej strane veže
Staromestskej radnice v Prahe; orloj je prvýkrát doložený v listine z 9. októbra 1410
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_orloj
https://www.google.sk/search?q=pra%C5%BEsk%C3%BD+orloj&hl=sk&tbm=isch&tbo=u&sour
ce=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCK_drumstsgCFURUFAodRi8JwQ&biw=1850&bih=99
5
tzv. pražský typ keramiky - 1.najstaršia bezpečne slovanská skupina archeologických pamiatok v strednej
Európe zo 6.-7.storočia; neopevnené dediny, pohrebiská so žiarovými hrobmi; pozri slovanské
kultúry
2.vázovitý tvar nezdobenej keramiky tohto obdobia; najstarší hmotný prejav Slovanov na našom
území; názov podľa miesta najväčšieho nálezu, hoci ďalšie aj v Kolínsku, Podebradsku, Prítlukoch
na Morave; popolnice pražského typu v podobe váz bez úch, najširšie v hornej časti výšky,
spočiatku bez výzdoby, neskoršie s výzdobou skromnou; hrnce pražského typu modelované bez
hrnčiarskeho kruhu, výzdoba (vlnovka, vpichy, vodorovné ryhy, lomenice, hrebeňové vpichy; na
Slovensku keramika ovplyvnená avarskými výrobkami; keramike pražského typu je blízka
keramika prešovského typu
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