
 
 
 
 
 
 

 
 

Duchovní kultura 
Evropy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KULTURA 
 

- z latinského slovesa colo, -ere = obdělávat, vzdělávat, pečovat 
 

=> původní význam byl zemědělství – „agrikultura“ 
 
- Cicero, Tusculanae Disputationes II, 15: ... Cultura autem animi philosophia est; ...  
  
 => normativní/axiologické/hodnotové pojetí kultury 
 
 

- kultura je výsledek tvořivé/kreativní lidské činnosti, 
 

- je hodnotově pozitivně příznaková 
 
 
 
 



 
 
- Edward B. Tylor, Primitive Culture: 
 
 Kultura je celistvým komplexem zahrnujícím znalosti, přesvědčení, umění, morálku, právo, zvyky a 
jakékoliv další schopnosti a návyky požadované po člověku jako členu společnosti. Tak kultura není 
pouze umění a hudba, jak se někdy ztotožňuje, ale zahrnuje především normy a hodnoty, v jejichž rámci 
se realizuje náš sociální život, naše vědomí dobra a zla, náš jazyk, naše náboženství atd. 
 
 
 => široké, antropologické pojetí kultury 
 
   - hodnotově neutrální 
 
   - vše, co vytvořil člověk, vše, co není příroda (natura) 
 
 
 
 
 



 
   Kultura 

 
 

materiální                     X                 nemateriální/duchovní 
 

 
 
- protiklad nebo komplementarita? 
 
 
 
- sémiotické pojetí kultury: kultura je to, co má nějaký význam 
 
 
 
- Kultura a civilizace 
 
 



 

EVROPA 
 
- název pochází zřejmě z akkadského slova ereb či irib = západ Slunce, tzn. západní země, 
země zapadajícího Slunce, soumračná země (vstup do podsvětí!), Západ  

=> Evropa a Západ dnes 
- mýtus o únosu Európy (dcery týrského krále) 
 

 



 
- jméno Asie pochází zřejmě z asyrského assu = vycházející Slunce, tj. Východ, východní 
země, Řekové užili pro Anatolii => z té později Malá Asie, oproti „velké“. 
- jméno Afrika pochází z římského pojmenovaní země Afrů (původ nejasný), původně se 
vztahovalo jen na území zhruba dnešního Tuniska (římská provincie Africa Proconsularis), 
později rozšířeno na celý kontinent 
 
 => 3 kontinenty Starého světa – kolem Středozemního moře 

      = Oikumené, tj. známý, společný, civilizovaný svět 

(na západě oceán, na východě nekonečná Asie, na sever moc zima, na jih moc horko) 

 

- Řekové se nepovažovali za Evropany: dle jejich líčení jsou Evropané svobodomyslní, ale 

hrubí a nevzdělaní, Asijci jsou kultivovaní a vzdělaní, ale mají sklon k otroctví 

 

 

 



 

Geografické vymezení Evropy 

 

- kontinent (světadíl) je pojem, tj. lidský myšlenkový konstrukt 

- vychází ale z přirozených hranic: v rámci starověké Oikumené 

- hranice mezi Evropou a Asií na sever od Černého moře: po celý starověk, středověk a 

většinu novověku se za hranici považovala řeka Don 

X Philip Johan von Strahlenberg (1676–1747) vytyčil hranici na Urale 

 - 1730 uznáno ruským carem a oficiálně užíváno => časem všeobecně přijata 

  (čas od času zpochybňována, mj. např. eurasijským hnutím) 

 

 

 



 

Kulturní vymezení Evropy 

 

Co ale tvoří Evropskou kulturu? 

 => pracovní teze: směs tří prvků – tavící kotel po kolapsu antické civilizace 

 dědictví antické civilizace 

 vliv křesťanství 

 barbaři 

 

A) Kulturně-náboženské vymezení  

 (Kult i kultura mají stejnou etymologii: z lat. colo, -ere) 



 



 

Pozdní Římské říše 

- už před rozpadem bylo impérium kulturně rozděleno: 

 Západ – latinskojazyčný 

 Východ – řeckojazyčný (+ starší orientální tradice) 

284 – nastupuje císař Diocletianus – zavádí tzv. tetrarchii 

313 – Edikt milánský (císař Konstantin Veliký): křesťanství legalizováno 

380 – křesťanství státním náboženstvím (císař Theodosius) 

395 – smrt císaře Theodosia => definitivní rozpad říše na Z a V 

  Západořímská říše zaniká r. 476 

  Východořímská existuje až do r. 1453 (později tradovaná jako Byzanc) 

 



 

- křesťanství se inkulturuje do antické kultury  

=> přejímá rozdíl mezi Z a V včetně jazyka a písma (latina vs. řečtina) 

=> napětí mezi západní latinskou X východní řeckou církví  

(Řím vs. Konstantinopol) 

- trvá i po zániku Západořímské říše 

1054 – Velké schizma: definitivní rozkol => 

              (římsko)katolická církev X ortodoxní (pravoslavná) církev 

latinská liturgie X řecká liturgie 

(později též slovanská) 

latinské písmo X řecké písmo 

           (později též cyrilice) 



 

=> vliv na „barbarské“ oblasti a národy 

- území christianizovaná západní (katolickou) církví si osvojují latinskou 

vzdělanost a latinské písmo 

- území christianizovaná ortodoxní církví užívají řecké písmo (alfabetu), resp. 

z ní odvozenou cyrilici (z ní též azbuka) 

[mezi: hlaholská tradice, též uniaté] 

  

=> dvojí možnost kulturního vymezení Evropy 

 

- Velká Evropa – dědička západního i východního křesťanství 

- Malá Evropa – dědička západního latinského křesťanství 



Velká Evropa: zahrnuje i pravoslavný svět včetně Ruska  

=> Evropa od Atlantiku po Vladivostok 

X 

Malá Evropa: východní hranice je + – tam, kde je hranice mezi křesťanstvím 

západním (katolickým či evangelickým) a východním (pravoslavným)  

- přesněji území tradičně/historicky pod jejich vlivem (není neměnné) 

- srov. konfliktní zóny např.: Chorvati vs. Srbové; Poláci vs. Rusové;  

též konflikty mezi pravoslavnými a řeckými katolíky  

- APPLEBAUM, Anne. Mezi východem a západem: napříč pohraničím Evropy. Ostrava 
[i.e. Polanka nad Odrou]: Občanské sdružení Pant, 2014. 
Anotace: „Po tisíc let diktovala osud pohraničí Evropy jeho zeměpisná poloha. Osud regionu na 
východě Polska a na západě Ruska vždy určovalo srážení těchto říší. ... Anne Applebaumová po 
cestě přes Litvu, Bělorusko a Ukrajinu, z Kaliningradu na Baltu do Oděsy u Černého moře, odhaluje 
širokou škálu soupeřících kultur, regionalismů a nacionalismů. ...“ 

 



 

 

Náboženství v 

Evropě 

 



 

Písmo v Evropě 

modrá: latinka 

zelená: alfabeta 

červená: cyrilice 

fialová: cyrilice a 

latinka 

oranžová: gruzínské 

písmo 

žlutá: arménské písmo 



 



 Genetická mapa Evropské populace 



 

B) Kulturně-jazykové vymezení 

=> Evropské jazyky 

I. Indoevropské 

 řečtina 

 románské jazyky 

 keltské jazyky 

 germánské jazyky 

 arménština 

 baltsko-slovanské jazyky 

 albánština  

Členněnn 

Členění jazyků: 
 

 Typologické:  
   Analytické 

   Syntetické 

   Flektivní 

   Aglutinační 

   Ergativní 

 

 Genetické:  
na jazykové rodiny, 

 a ty na jazykové větve 
 

 Areálové: 
jazykové svazy 

 



 

 

Indoevropské jazyky 
v Evropě 

žlutá: řečtina 

modrá: románské 

oranžová: keltské 

červená: germánské 

světlezelená: baltské 

khaki: slovanské 

tyrkysová: albánština 

 



 

II. Ostatní 

 ugrofinské (maďarština + finština a 

estonština, sámské jazyky) 

 semitské (hebrejština, též maltština) 

 kavkazské (gruzínština)  

 izolované (baskičtina) 

 

Evropský jazykový svaz? 

 

 

jazyk a dialekt 
(nářečí) 

 

spisovný (literární, kulturní) 

vs. 

mluvený jazyk 

 

 

jazyková kodifikace 

 



 

Lingua franca 

 původně transnárodní jazyk středomořských 
námořníků a obchodníků zhruba od 11. do 19. stol.: 
pidgin na bázi italštiny s příměsí dalších románských 
jazyků, řečtiny a arabštiny 
 

 přeneseně: jakýkoli jazyk (ne nutně pidgin) využívaný 
nad rámec vlastního jazykového společenství (tj. 
společenství rodilých mluvčích) jako dorozumívací 
prostředek v širší oblasti – „obecná řeč“ 
 
(srov. literární/kulturní jazyk, též liturgický jazyk) 

 

 

 

Pidgin 

Kreolština 

 



Latina jako evropská lingua franca 

• první evropský obecný/vzdělanecký jazyk (a písmo) – Řečtina  

původně různé dialekty => v helénistické době Koiné (obecná řečtina) 

       obecný jazyk východního středomoří 

latina – původně jazyk latinů – kmenů obývající Latio (dnes Lazio)   

=> jazyk Římského impéria  

přežívá kolaps Západořímské říše – z vulgární latiny vznikají románské jazyky 

- latina zůstává jazykem (římské) církve, literárním a liturgickým jazykem 

- veškerá vzdělanost se traduje latinsky, latina základem vzdělání 

gramotnost ≈ ovládání latiny 

 



- s latinou spojeno též písmo a kánon vzdělání: Artes liberales  

trivium: gramatika, rétorika a dialektika (→ triviální) 

quadrivium: aritmetika, geometrie, astronomie a muzika 

- kanonické texty: (latinská) gramatika (Donatus) a rétorika (Quintilianus)  

Aelius Donatus (4. stol.): Ars grammatica 

Marcus Fabius Quintilianus (35–96): Institutio oratoria 

Aristotelés (latinus) 

Hippokrates a Galén 

Justiniánský korpus (Corpus iuris civilis) + Korpus kanonického práva (Corpus 

iuris canonici) 

Čtyři knihy sentencí (Sententiarum libri quattuor) Petra Lombardského (1100–

1160) + Teologická summa (Summa theologiae) Tomáše Akvinského 



=> jazyk nejen církve, ale i škol a univerzit a vědy 

- od vrcholného středověku se postupně prosazují vernakulární jazyky,  

X humanismus => nová konjunktura latiny: humanistická latina (dle Cicerona) 

=> jazyk vzdělanců (Respublika literaria)  

- teprve v 18./19. stol. vytlačena velkými vernakulárními jazyky 

(1784 na UK latina => němčina X na Oxfordu latina až do 20. stol.) 

(1882 též česky) 

Dědictví latiny: panevropské lexikum, zůstává relevantní v tradičních 

akademických oborech (medicíně, právu, filosofii a teologii, též v biologii), 

v katolické církvi,  

- kategorii a způsob myšlení (po staletí pěstována jako čistě učený jazyk, tj. bez 

rodilých mluvčích => logická vybroušenost 



 

Francouzština – od pozdního středověku jazyková unifikace 

1635 - Académie française (kardinál Richelieu) 

díky významu francouzského dvora a kultury ...  

 => předním jazykem Evropy (ve světských věcech) 

- od 17. stol. jazykem diplomacie (až do pol. 20. stol., i dnes jednací jazyk OSN, 

EU a řady mezinárodních organizací),  

- význam francouzského osvícenství => jazyk literatury, vědy a techniky, 

vojenství  

+ význam Francouzské Revoluce a Napoleonské éry 

X neprosadí se plně => rozpad do okruhů velkých jazyků (ve střední Evropě NJ) 

=> dnes AJ (může ale být identifikačním symbolem?) [písmo] 



 

Organizace času 

I. Letopočet - souvislé číslování let od epochy 

nejstarší civilizace – relativní: dle vlády panovníka či dynastie => jedinečná 

Řecko – od 1. olympiády (1. července 776 př. n. l.) 

Řím – od jeho založení: ab urbe condita (21. dubna 753 př. n. l.) 

Židé – od stvoření světa: AM = Anno mundi (7. října 3761 př. n. l.) 

Křesťané – od Narození Páně: AD = Anno Domini (L. P. = Léta Páně) 

Islám – Hidžra: odchod Mohameda z Mekky do Mediny (24. září 622)  

... 

 

 



 

„Náš letopočet“ – tj. křesťanský (AD) 

- od 1. ledna roku 1 – tj. není rok 0 (X 1740 Jacques Cassini pro astronomii) 

- Dionysius Exiguus (cca 470 – cca 544) zpětně vypočetl v r. 525 

- Karel Veliký jej zavedl v rámci svých reforem => všeobecné rozšíření 

 

• jediný vážný pokus o nahrazení: 

Francouzský revoluční (republikánský) letopočet (a kalendář) 

- od vyhlášení Republiky: 22. září 1792 (zaveden zpětně o rok později, zrušil 

Napoleon r. 1805) 

 

 



 

II. Věky 

a) Mýtus zlatého věku 

Hésiodos (přel. 8. a 7. stol. př. n. l.): Práce a dni 

- mýtus o Prométheovi, Epimétheovi a Pandořině skřínce => 

I. Věk zlatý – za vlády Króna/Saturna 

II. Věk stříbrný – za vlády Dia/Jupitera 

III. Věk bronzový 

IV. Věk héroů (hrdinů) 

V. Věk železný 

 

 



 

L. Cranach starší: Zlatý věk (1530) 



         
Pietro da Cortona (1596–1669). Zlatý věk  In de Villenave, Guillaume T.  
(Palazzo Pitti, Florencie)       Les Métamorphoses d'Ovide. Paris: Didot, 1806. 



 

Abraham Bloemaert (1566-1651). Zlatý věk 



 

V další tradici:  

- Astraia - panenská bohyně nevinnosti a čistoty, spojována též se Spravedlností 

během Zlatého věku pobývala mezi lidmi, po nástupu dalších věků, když lidé 

začali páchat nepravosti, odešla, vstoupila na nebesa => souhvězdí Panny  

(souvisí s vedlejšími Váhami)  

 

- Zlatý věk ztotožňován/spojován s Arkádií  - původně historické území ve 

středním Peloponésu => topos idylické krajiny  

      => pastýřská (= bukolická) tematika 

 

 



 

Salvator Rosa (1615–1673). Astraia 



 

Pan a Dafnis (římská kopie řec. orig. ca 100 př. n. l.) 



 

Recepce v Římě 

 

Ovidius (43 př. n. l. – 17/18 n. l.). Proměny (Metamorphoses) I. kniha: Čtvero věků 

 

Vergilius (70–19 př. n. l.). Zpěvy pastýřské (Bucolica), IV. Ekloga 

- odráží dobovou atmosféru očekávání návratu Zlatého věku (2 verze) 

 => stabilní motiv v evropské kultuře 

- využívá Augustus jako politickou ideologii 

- zároveň koinciduje s příchodem křesťanství 

=> Ježíš nebo Caesar 

 



 

Moderní recepce 

- Jean-Jacques Rousseau (1712–1778):  

ideál prvotní přirozenosti + mýtus ušlechtilého divocha 

 

- převrácení: Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865) 

kurátor archeologické sbírky Dánského národního muzea v Kodani 

1820 pro účely třídění zavedl třídobou periodizaci: 

doba kamenná – doba bronzová – doba železná 

 

(+ v 19. stol. sestavena Stratigrafická tabulka – geologická období) 

 



 

b) Pompeius Trogus (1. stol. př. n. l.). Historiae Philippicae 

- první římské univerzální (světové) dějiny  

- rozdělení dějin lidstva podle vlády čtyř světových monarchií (velmocí):  

1. Asyrské 

2. Médské 

3. Perské 

4. Makedonské  

  nyní nastupuje pátá - Římská 

 

 

 



 

Asyrská říše za vlády Aššurbanipala v pol. 7. stol. př. n. l. 



 

Médská říše 



 

 



 

 

 

 



 

c) Biblické věky 

1.  od Adama k Noemovi (tj. do Potopy => předpotopní doba) 

2.  od Noema k Abrahámovi (někdy označován jako otec národů) 

3.  od Abraháma k Davidovi 

4.  od Davida do babylonského zajetí 

5.  od babylonského zajetí do narození Krista 

6.  od narození Krista do konce světa 

=> nyní se žije v poslední etapě dějin, která skončí příchodem Antikrista, 

Apokalypsou a návratem Krista  

=> mileniarismus/milenialismus/chiliasmus 

(v zásadě dichotomické) 



 

d) novověká periodizace - trichotomická 

- předchůdce: Joachim de Fiore, OCist. (kol. 1135 – 1202) 

učení o sv. Trojici => koncepce dějin 

1.  věk Otce: platil Starý zákon, skončil příchodem Krista → 

2.  věk Syna: platí Nový zákon, ale církev musí mít svoji hierarchii a řády, skončí  

roku 1260, kdy začne → 

3.  věk Ducha svatého: věk všeobecná lásky a čisté svobody, všichni budou žít 

mnišským životem 

1263 odsouzeno jako hereze, ale zůstalo velmi vlivné (františkánští spirituálové, 

bratři Svobodného ducha, ad.)  

=> tradice očekávání příchodu Nového věku (srov. New Age, Věk Vodnáře) 



 

Francesco Petrarca (1304–1374) 

- srovnával svoji dobu s Antikou  

=> nyní je doba znovuzrození (renesance) antické kultury 

doba mezi tím: temný – stření věk 

 

Christoph Cellarius  (1638–1707). Historia universalis ... Jena, 1792. 

starověk – středověk – novověk 

starověk/středověk: r. 324 (sídlo císaře z Říma do Konstantinopole) 

středověk/novověk: r. 1452 (dobytí Konstantinopole Turky) 

=> 

Johann Christoph Gatterer (1727–1799): r. 476 a 1492  



 e) Umělecké slohy (resp. Kulturní epochy) 

antika (klasika) 

románský sloh 

gotika 

renesance 

baroko 

rokoko 

klasicismus      osvícenství 

empír 

biedermeier      romantismus 

historismus      realismus     impresionismus 

secese 



III. Kalendář 

- lat. calendarium – z lat. calendae = kalendy: původně římské svátky novoluní (=  
        nov, pův. ale doslova nová luna, tj. nový měsíc) 
- přirozené cykly: den/noc, lunární (měsíční) fáze, rok 

• Synodický měsíc: ca 29,5 dne 
• Lunární rok: 12 synodických měsíců = 354 dní → rozchází se  
           slunečním rokem 

X 
  Tropický (sluneční) rok: doba mezi dvěma po sobě následujícími 

průchody pravého Slunce (středu slunečního disku) jarním bodem (průsečík 
ekliptiky se světovým rovníkem, kde se Slunce nachází 21. března): 365 dní, 5:48 

 

 



 

 
 

Nebeský (světový) rovník 

Ekliptika 

Zodiak – tropický a siderický 

obratníky 

souhvězdí 

 

 



 
J van Loon; Andreas Cellarius. Scenographia systematis mvndani Ptolemaici [mapa]. 

[Amsterdam: s. n., 1660]. 



 
=> lunární X solární kalendář => lunisolární kalendář 
 
1. Romulův kalendář: 10 měsíců (březen až prosinec) po 30 a 31 dnech = 304 
dní + zimní období nespadající do žádného měsíce 
 
březen  Mensis Martius  = Martův měsíc       (31) 
duben  Mensis Aprilis  = z aphrilis – Afroditin (Venušin) měsíc  (30) 
květen  Mensis Maius  = Maiin měsíc (nom. Maia)    (31) 
červen  Mensis Iunius  = Junonin měsíc (Juno)     (30) 
červenec Mensis Quintilis  = 5. měsíc        (31) 
srpen  Mensis Sextilis  = 6. měsíc        (30) 
září   Mensis September = 7. měsíc        (30) 
říjen      Mensis October  = 8. měsíc        (31) 
listopad  Mensis November = 9. měsíc        (30) 
prosinec Mensis December = 10. měsíc        (30) 
 
- začátek vyhlašovali pontifikové 



 
2. Numův kalendář (dle 2. krále Numa Pompilia) 
- zavedl 2 nové měsíce:  
leden Mensis Januarius = Januův měsíc (Janus) 
únor Mensis Februaris = podle Lupercalií též zvaných dies Februatus 

(svátky očišťování) 
=> 355 dní + každé 2 roky přestupný měsíc (mensis intercalaris, též  
           Mercedonius/Mercedinus) 
 
3. Juliánský kalendář (dle Julia Caesara) 
47 př. n. l.: jakožto pontifex maximus s pomocí alexandrijského astronoma Sosigena 
zavedl dle egyptského vzoru solární kalendář  

=> 365 dní + každý 4. rok den navíc 
    + začátek roku: 1. leden 
44 př. n. l.: vražda Julia Caesara => Marcus Antonius měsíc Caesarova narození 

Quintilis => Iulius 
8 př. n. l.: na počest Augusta  

Sextilis => Augustus 



 
4. Gregoriánský kalendář (dle Řehoře XIII.) 
1582: bulla Inter gravissimas 
- podle návrhu italského astronoma Aloisia Lilia (1510–1576)  
Compendium novae rationis restituendi kalendarium (1575) 
a) jednorázově vynecháno 10 dní: po čt 4. října následoval pá 15 října 
b) každý stý rok nebude přestupný, ale čtyřstý ano 
 
Přijetí: 
- katolické země více méně hned (Čechy 1584) 
- Nizozemí ještě 1582, ale později, takže přišli o Vánoce 
- německé katolické státy r. 1700 
- Británie r. 1752 - Švédsko r. 1753 
- Rusko r. 1918 - Řecko r. 1923 
- pravoslavné (ortodoxní) církve dosud nepřijali  

=> jiný termín pravoslavných Vánoc 
 
X Francouzský revoluční kalendář (1793–1805); Sovětský kalendář (1929–1940) 



 
lat.     ital.   franc.  šp.   něm.   angl. 

1.   Januarius   Gennaio  Janvier   Enero  Januar  January 

2.   Februarius   Febbraio  Février   Febrero  Februar  February 

3.   Martius   Marzo   Mars   Marzo  März  March 

4.   Aprilis   Aprile   Avril   Abril  April  April 

5.   Maius   Maggio   Mai   Mayo  Mai   May 

6.   Iunius   Giugno   Juin   Junio  Juni   June 

7.   Iulius   Luglio   Juillet   Julio  Juli   July 

8.   Augustus  Agosto   Août   Agosto  August  August 

9.   September  Settembre  Septembre  Septiembre September September 

10. October  Ottobre  Octobre  Octubre Oktober October 

11. November  Novembre  Novembre  Noviembre November November 

12. December  Dicembre  Décembre  Diciembre Dezember December 

             



 
leden  <= led 
únor  <= nořit (kry se noří do vody, rozmrzlá země se noří do bláta) 
březen  <= bříza, březí 
duben  <= dub 
květen  <= květ, kvést, zavedl J. Jungmann (původně máj) 
červen  <= a) červenání (ovoce a jahod);  

b) červec (hmyz – zdroj barviva) 
červenec <= viz výše; dříve rozlišován červen první a druhý (malý a velký) 
srpen  <= a) stč. sirpsti = zráti;  

b) srp 
září   <= stč. zářuj = začátek říje (paralela záčerven a červen) 
říjen  <= říje 
listopad <= padání listí 
prosinec <= a) stč. prosiněti = problesknout (slunce probleskuje mezi mraky); 

b) stč. siný = modravý, šedivý   X ne prase 
 
 



 

Týden (a pod.) 

¶ Řím: dle lunárních fází Nony, Idy a Kalendy 

Calendae: novoluní, začátek měsíce 

Nonae: 1. čtvrt, pak 5. či 7. (pro 3., 5., 7. a 10.) den v měsíci 

Idus: úplněk, pak 13., resp. 15. v měsíci 

- označovaly den a zároveň dobu před ním => datováno podle počtu dní, které 

zbývají do daného dne 

 

+ 9denní trhový týden: (inter)nundium:  

9. den: Nundinae (nonus dies) – konal se trh 

- v dnešním počítání 8. den => oktáv 



7denní týden 

- původ v Babylonii: dle 7 planet – rozšířilo se po celém Starém světě  
(ale jen jako vedlejší způsob počítání času, pro astronomické a pod. účely) 

 



 

=> recipován a přeznačen v Bibli (Genesis) 

- 6 dní práce a 7. den odpočinku sabat (šabat, šábes)  

X  

křesťané: začali slavit místo šábesu den Kristova Zmrtvýchvstání  

= 1. den: neděle = Dies dominica = Den Páně; Воскресенье 

321 n. l.: císař Konstantin Veliký zavádí v Římské říši oficiálně 7denní týden 

s nedělí jako svátečním dnem + už dříve proniká přes helénistickou astronomii a 

astrologii 7denní týden se dny označovanými podle planet 



 



 

latinská označení dnů v týdnu: 

   starořímské:        křesťanské 

dies Solis  (= den Slunce)  =>  dies Dominica  (Den Páně = neděle) 

dies Lunae (= dne Luny)  =>  feria secunda  (2. den = pondělí) 

dies Martis (= Martův den)  =>  feria tertia  (3. den = úterý) 

dies Mercurii (= Merkurův den) =>  feria quarta  (4. den = středa) 

dies Iovis  (= Jóvův1 den)  =>  feria quinta  (5. den = čtvrtek) 

dies Veneris (= Venušin den)  =>  feria sexta  (6. den = pátek) 

dies Saturni (= Saturnův den) =>  sabbato   (šábes = sobota) 

 

                                                             
1 Jóv = Jupiter 



ital.    franc.   šp.    něm.   angl. 

domenica1   dimanche1   domingo1   Sonntag2   Sunday2 

lunedì3    lundi3    lunes3    Montag3   Monday3 

martedì4  mardi4    martes4    Dienstag5   Tuesday5 

mercoledì6   mercredi6   miércoles6   Mittwoch7   Wednesday8 

giovedì9   jeudi9    jueves9    Donnerstag10 Thursday11 

venerdì12  vendredi12   viernes12  Freitag13   Friday13 

sabato14    samedi14   sábado14   Samstag14   Saturday15 

1 z lat. Dies Dominica = Den Páně; 2 den Slunce; 3 den Luny, resp. Měsíce; 4 Martův den; 5 složitější 
etymologie odkazující na germ. boha Tyra analogického řím. Martovi; 6 Merkurův den; 7 dosl. střed 
týdne, ve starohornoněmčině Wodensdag, tj. Wotanův den; 8 den Wotana (varianta germ. boha 
Ódina analog. řím. Jupiterovi); 9 Jóvův, tj. Jupiterův den; 10 dosl. den hromu; 11 Thórův den (dle 
germ. boha hromu Thóra/Donara); 12 den Venuše; 13 Frijin den (dle germ. bohyně Friji analog. 
Venuši); 14 z lat. Sabbato (v něm. též Sonnabend: předvečer Sonntagu); 15 Saturnův den 
 



 

Etymologie českých názvů měsíců: 

 

neděle: se nedělá 

pondělí: den po neděli 

úterý: vterý = druhý 

středa: střed (týdne) 

čtvrtek: čtvrtý den 

pátek: pátý den 

sobota: sabat 

 

 



 

- 7denní týden společný židovsko-křesťansko-muslimské tradici 

- sobota – mariánský den 

- pátek – postní den (Velký pátek) 

- pátek – u muslimů den modliteb 

 

 

- The Fair Labor Standards Act of 1938 (USA): zavádí 40hodinový pracovní týden 

=> volná i sobota => vzniká víkend (z angl. weekend);  

v Československu od r. 1968 (do r. 1989 občas pracovní soboty) 

 

 



 

Dělení dne 

- dne x noc: už na starověkém Předním východě 2 x 12 hodin => i v Římě 

den počítán od úsvitu:  matutinum (rozbřesk),  

hora prima (východ slunce) 

h. tercia (uprostřed dopoledne) 

h. sexta (poledne) 

h. nona (uprostřed odpoledne) 

vespera (večer, hodina před západem slunce) 

completorium (krátce po západu slunce)   

(=> breviář) 

původně: horae inaequales => od středověku: horae equales 



- židovská tradice: počátek dne je soumrak => liturgické počítání času  

=> italský čas   X  od 16. stol. německý čas (předěl o půlnoci) 

=> italské (české) hodiny: ciferník o 24 hod.  X německé hodiny: (2x) 12 hod. 

 

hodiny na Černé věži v Klatovech 

- pozůstatky liturgického/italského času: Štědrý večer, Halloween, sv. Mikuláš 



 

- německý čas (předěl dne o půlnoci) umožněn až 

vynálezem mechanických hodin 

=> počítání času nezávislé na střídání dne a noci  
(resp. pozorování astronomických jevů na obloze) 

 

=> věžní, radniční ap. hodiny, orloje, odbíjení 

- nová organizace času 

- nová všeobecná vláda času, všudypřítomnost 

- nový způsob vnímání času jako abstraktní entity 

panství nad časem X panství času 

 

 
 
 
 

Měření času 
 
pův.: dle oblohy (hl. Slunce) 
- Gnómon 

=> Sluneční hodiny 
alternativně odpočítávání (jen 
relativní čas): přesýpací hodiny,  
vodní hodiny, svíčka   
 
13. stol.:  
mechanické hodiny 
základ: oscilátor  
zajišťuje pravidelné kmitání: 
- pův lihýř,  
- od. 15. stol. pružina (=> kapesní 
hodinky),  
- od r. 1655 kyvadlo (Christiaan 
Huygens) 

  



 

Svátky 

- čas všední a sváteční (profánní a sakrální): univerzálie 

- svátek: od svatého 

- slouží k: 

a) znovuoživení/připomenutí toho, co je pro danou společnost fundamentální 

 => zdroj identity a její kontinuity  

b) organizaci času 

 

 

 

 



  

I. Křesťanské svátky 

- často v nich integrována též předkřesťanská vrstva 

- často se s nimi pojí též tradiční festivity většinou související s přírodním cyklem  

      (tj. hospodářským, zejména zemědělským cyklem)  

- vlastní křesťanský kalendář (přesněji západokřesťanstký) = juliánský/gregoriánský 

 kalendář doplněný týdenním cyklem a o církevní svátky 

- odehrává se ve dvou rovinách: temporál a sanktorál 

temporál: svátky Páně (tj. spojení s Kristem): 2 okruhy + 2 mezidobí 

 a) Vánoční okruh: odvíjí se od 25. prosince 

 b) Velikonoční okruh: od 1. neděle po 1. jarním úplňku 

sanktorál: svátky Panny Marie a svatých – určeny (zpravidla) fixním datem 



 

Temporál (proprium de tempore): liturgická období 

- Vánoční okruh: Advent, Vánoce, Vánoční doba 

- Velikonoční okruh: Postní doba, Velikonoce, Velikonoční doba, Letnice 

- mezidobí (druhé někdy jako doba po sv. Duchu či po sv. Trojici) 

Liturgické barvy: 

zelená: střední – pozemská, užívá se v mezidobí 

fialová: advent a půst (3N adv. a 4N postní lze nahradit růžovou), dušičky 

červená: krev a oheň => Velký pátek, Letnice, svátky mučedníků 

bílá: čistota, světlo, vítězství => svátky Páně, Panny Marie a světců nemučedníků 

černá (od reformy se neužívá): Velký pátek, dušičky, pohřební rituály 

- za každou lze užít zlatou 



 

Římskokatolický církevní rok po liturgické reformně 



 

Evangelický církevní rok 
zachovává podobu, kterou měl 
též i katolický před liturgickou 
reformou 



 

Dušičky 

- 1. listopadu: Svátek Všech svatých + 2. listopadu: Památka zesnulých 

- souvisí s keltským svátkem Samhaim (slavil se v noci z 31. října na 1. listopad)  

≈ Nový rok (stírá se hranice mezi světem živých  mrtvých) 

Svátek Všech svatých: ve Východní církvi od 4. stol. (na jaře/v létě) 

=> papež Řehoř IV. (795–844) pro Západní církev stanovil na 1. listopad 

(den posvěcení někdejšího římského Pantheonu  

=> jako kostela Panny Marie a všech svatých mučedníků) 

Památka zesnulých: zavedl r. 998 clunyjský opat Odilo († 1048) – nahradit 

pohanské slavnosti křesťanskými 

 



- svíce za mrtvé a květiny na hroby 

- Rekviem = zádušní mše (lat. Missa pro defunctis, Missa defunctorum) 

název dle introitu: 

Requiem aeternam dona eis, Domine   Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, 

Et lux perpetua luceat eis       A světlo věčné ať jim svítí, 

   => též označení pro typ hudební skladby (doprovod k liturgii) 

 (předreformní Rekviem obsahují jako sekvenci hymnus  
od fr. Tommasa da Celano OFM Dies irae ze 13. stol.:   

Dies iræ! dies illa    Den hrůzy! onen den, 

Solvet sæclum in favilla:    kdy bude tento svět sežehnut v popel, 

Teste David cum Sibylla!    jak předpověděli David a Sibyla!   

(viz: https://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp-0) 



 

• v anglosaském světě Halloween 

(z angl. All Hallows' Eve = předvečer Všech svatých) 

 

 

 

 

• v Mexiku Día de los Muertos (Den mrtvých) 

 

 

 

 



 

11. listopadu: sv. Martin 

 

sv. Martin z Tours 
(316 či 317 – 397) 

- pův. římský voják 

- legenda o plášti 

- po obrácení se nakonec stal 

biskupem v Tours 

- „přijede na bílém koni“ 

- svatomartinské posvícení: 

svatomartinská husa, dnes i víno; 

dříve vyplácení čeládky 

 

 



 

Advent 

- z lat. adventus = příchod (i. e. Spasitele); začátek liturgického roku  

- v římské liturgii: 4 neděle před 25. prosincem (od Řehoře Velikého) 

- české tradice: roráty – adventní ranní mariánské mše, resp. zpěvy k nim 

 zavedl Karel IV. 

 název dle introitu Rorate coeli desuper = rosu dejte, nebesa, shůry 

- od 19. stol. Adventní věnec: 4 svíce (3 fialové a jedna růžová) 

1.  Adventní neděle: svíce proroků (fialová) - vzpomínka na proroky 

2.  Adventní neděle: betlémská svíce (fialová) – jesličky 

3.  Adventní neděle (Gaudete): pastýřská svíce (růžová) – radost  

4.  Adventní neděle: andělská svíce (fialová) – mír a pokoj 



 

Svátky během Adventu 

 sv. Kateřina (25. listopadu) 

 sv. Barbory (4. prosince) 

 sv. Mikuláše (6. prosince) 

 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince), lat. Immaculata 

conceptio: početí PM Jáchymem a Annou bez poskvrny dědičného hříchu - typ                     

X Zvěstování Panny Marie (25. března) 

X Navštívení Panny Marie (31. května): setkání Marie s Alžbětou 

 svátek sv. Lucie (13. prosince) 

 

 



 

Vánoce 

- od Narození Páně (25. 12.) do Zjevení Páně (Epifanie = Tři králové, tj. 6. 12.) 

- české označení z něm. Weihnachten (weihen – světit, die Nacht – noc) 

 => doslova Svaté noci – 12 nocí mezi Narozením a Zjevením  

(Večer tříkrálový = Twelfth Night, exkluzivně, tj. bez vlastní Svaté noci) 

- it. Natale, pol. Boże Narodzenie 

- římské Saturnálie 

274: císař Aurelianus zavedl na 25. 12. svátek Neporaženého Slunce (Sol invictus) 

 =>křesťané převzali a přeznačili 

Z: důraz na Vtělení (Slovo se stalo tělem): proti Ariánství 

V: důraz na Epifanii 



 

o Vánocích 1223 František z Assisi v Grecciu pro vánoční mši inscenoval 

jesličky (s živými lidmi a zvířaty) => tradice betlémů 

- Josef II. zakázal => domácí betlémy 

 

Koledy: překřesťanské kořeny – důraz na štědrost (společenská funkce daru)  

=> Štědrý den  

=> spojeno se sv. Mikulášem a jeho variacemi promíchanými 

s předkřesťanskými tradicemi 

+ hudební skladby (Adeste Fideles, ...) 

+ Vánoční strom (axis mundi) 

- snahy o přeznačení 



 



 

Svátky během Vánoc 

26. prosince: sv. Štěpán, prvomučedník 

27. prosince: sv. Jan Evangelista, miláček Páně (svěcení vína) 

28. prosince: svátek Mláďátek 

1. ledna: oktáv Božího narození, svátek Panny Marie 

6. ledna: sv. Tři králové (složení a dary, svěcení voda, soli a křídy, koledy  

a C/K + M + B: Christus mansionem benedicat resp. Caspar - Melichar - Baltazar) 

 

=> širší vánoční doba do svátku Křtu Páně, resp. dříve do Hromnic: 2. února 

 

=> Masopust 



 

Velikonoční okruh 

- pohyblivý: v západní křesťanské tradici připadá Velikonoční neděle 

(Zmrtvýchvstání) na 1. neděli po 1. jarním úplňku (tj. po rovnodennosti = 21. 3.) 

=> tím se posouvá celý okruh: 

 Karneval (Masopust, Fašank) / Devítník = neděle Septuagesima 

 Půst: 40 dní před Velikonocemi (krom nedělí), začíná Popeleční středou 

 Velikonoce 

 Velikonoční doba: 50 dnů po Velikonocích (začíná Oktávem, 40. den je 

Nanebevstoupení Páně, končí Svatodušní slavností) 

 sv. Trojice (neděle po sv. Duchu) + Boží Tělo (čtvrtek po sv. Trojici) 



Karneval 

- česky Masopust/Fašank – etymologie; různě dlouhé období před Půstem 

- svět vzhůru nohama => různé významy (Bachtin)  

             

 

alternativa: Devítník – 9. neděle před Velikonocemi 

(= Septuagesima: 70 dnů před Velikonocemi) 



Postní doba 

- začíná Popeleční středou (40 dnů před V. krom nedělí): udílení Popelce 

Neděle v postě 

1. Invocavit Invocavit me = Povolal mne 
Černá, liščí 

2. Reminiscere Reminiscere miserationum tuarum = Rozpomeň se na své 

smilování 
Pražná, suchá 

3. Oculi Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále vyhlíží 

Pána 
Kýchavá 

4. Laetare Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme 
Družebná 

5. Judica Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože 
Smrtná 

Květná  In Palmis  
Květná 



 

Svatý týden 

- od Květné neděle (Vjezd do Jeruzaléma) do Velikonoční neděle 

 

=> vlastní Velikonoce 

- dle Velké noci (so => ne): Slavnost Zmrtvýchvstání 

hebr. ַסח   řecky πάσχα [pascha], lat. pascha ,[pesach] פֶּ

= přechod, přejití     (=> Paškál)  

 

X angl. Easter / něm. Ostern (dle germ. bohyně Ēostre/Ostara) 

 

 



 

Velké tridium 

 Zelený čtvrtek – Poslední večeře (vč. mytí nohou), Getsemany a zajetí 

 Velký pátek – soud, odsouzení a Ukřižovaní (Passio => Pašije), uložení do 

hrobu 

 Bílá sobota – Velká noc ze so na ne = Vel(i)konoční vigilie  

 Neděle Velikonoční  

 

=> Velikonoční doba 

 

 



 

Velikonoční doba 

- 50 dní po Velikonocích 

- prvních 7 dní Oktáv: končí Bílou nedělí (Dominica in albis, tj. 2. NV)  

(též Quasimodogeniti) 

- 40. den: Nanebevstoupení (vždy čtvrtek) 

- 50. den (8. NV): slavnost Seslání Ducha sv. (Svatodušní svátky, Letnice) 

(lat. pentecostes, řecky πεντεκοστή ἡμέρα [pentekosté hémerá] = 50. den) 

 

- následující neděle: sv. Trojice 

- následující čtvrtek: Boží Tělo 

 



Souběžně 

23. dubna: sv. Jiří 

 

z 30. dubna na 1. května: Filipojakubská (Valpuržina) noc 

  keltský svátek Beltain; kult plodnosti a vegetace 

  5.: připomínka kanonizace sv. Valpurgy (Walburga) 

  5.: do r. 1955 svátek apoštolů Filipa a Jakuba ml.  

  pálení čarodějnic (+ představa čarodějnických sabatů, viz Goethův Faust, též 

Shakespearův Makbeth: Kdy my tři se zas sejdeme ve vichřici, v hromobití a plískanici?) 

  máj: májky; v Česku novodobá tradice majálesu 

 

květen – máj: mariánský měsíc => mariánské pobožnosti, zákaz svateb 



 

 

8. června: Svatý Medard (asi 457 – asi 545), biskup ve Vermandois 

 medardovské deštivé období 

 

z 23. na 24. června: Svatojánská noc (Midsummer night) 

  24. 6.: svátek sv. Jana Křtitele 

  slunovrat a ohně 

  svatojánské býlí, svatojánské mušky, zlaté kapradí 

  Shakespearův Sen noci svatojánské 

 

 



 

 

29. června: sv. Petr a Pavel 

13. července: sv. Markéta 

22. července: sv. Máří Magdaléna 

25. července: sv. Jakub větší 

 Svatojakubská cesta: pouť do Santiaga de Compostela  

26. července: sv. Anna 

 sv. Anna samodruhá a samotřetí 

10. srpna: sv. Vavřinec 

15. srpna: Nanebevzetí Panny Marie 

 



 

 

14. září: Povýšení sv. Kříže 

16. září: sv. Ludmila 

28. září: sv. Václav 

29. září: archanděl Michael 

4. říjen: sv. František z Assisi 

16. října: sv. Havel 

3. říjnová neděle: Posvícení (tj. slavnost posvěcení kostela) 

 

31. říjen: Den reformace (výročí uveřejnění 95 tezí M. Lutherem v r. 1517) 

 



 

Civilní svátky 

14. července: Pád Bastily (Paříž 1789) – začátek Revoluce 

francouzský svátek s evropským přesahem 

26. srpna 1789: Deklarace práv člověka a občana 

1. květen: Svátek práce – poprvé r. 1890 (vč. Prahy na Střeleckém ostrově)) 

vyhlásila II. internacionála na paměť stávky amerických dělníků v Chicagu 

r. 1886 (=> Haymarketský masakr) 

x v USA a Kanadě 1. zářijové pondělí (Labor Day) 

8. březen: Mezinárodní den žen – na paměť stávky a demonstrace newyorských  

 švadlen za volební právo v r. 1908, 1909 slaven v USA => 1910 vyhlášen  

II. internacionálou jako mezinárodní => od 1911 i v Evropě (vč. R-U) 



11. listopad: Den Veteránů (1918: v Le Francportu u Compiègne podepsáno   

 příměří => konec bojů Velké války na západní frontě) 

 symbol Vlčích máků dle básně Johna McCrae (1872–1918) In Flanders fields 

z r. 1915; srov. Fladry jako místo evropské paměti 

8. květen: Den Vítězství (1945: bezpodmínečná kapitulace Německa  

=> konec 2. sv. v. v Evropě) 

9. květen: Den Evropy (1950: francouzský ministr zahraničí Robert Schuman  

 představil Vyhlášení o novém uspořádání Evropy – tzv. Schumanovu  

 deklaraci => projekt Montánní unie => základ Evropské integrace)  

9. listopadu 1989: Pád Berlínské zdi – symbol rozpadu východního bloku  

1. července 1991 v Praze: rozpuštění Varšavské smlouvy 

26. prosince 1991: zánik SSSR => konec Studené války  


