
Románská kultura  
jako sociokulturní systém
Interpretace románské kultury a její obraz v antropologicky pojatých dějinách kultury

Pád říše západořímské v roce 476 n. l. neznamenal 
pouze konec starověku, ale také počátek středově-
kého feudálního řádu, který vznikl jako sekundár-

ní důsledek konfrontace antické kultury se světem bar-
barů. Slovy francouzského historika Jacquese Le Goffa: 
„středověký svět vzešel ze setkání a splynutí dvou světů 
vyvíjejících se sobě vstříc, z konvergence struktur řím-
ských a struktur barbarských, připravených se promě-
nit“ (Le Goff 2005:63). Vznik románské kultury, která se 
v 10 století zrodila na území rozpadlé francké říše císaře 
Karla Velikého (768-814), je spjatý s oživením antických 
poznatků a římských materiálních technologií. Na úze-
mí bývalé západořímské říše se totiž nacházely pozůs-
tatky antických staveb, jež inspirovaly středověké stavi-
tele k využívání takových architektonických prvků, jako 
byla valená klenba, polokruhový oblouk a sloup. Sou-
částí románské kultury se staly také znalosti obsažené 
v dochovaných antických rukopisech, které byly ucho-
vávány, přepisovány a studovány v klášterních knihov-
nách. Duchovní odkaz antické vědy a filozofie byl ale 
přijímán a zpracováván velice selektivně, neboť domi-
nantní ideologií období raného středověku byla scho-
lastika, jejímž primárním cílem bylo posílení autonomie 
a autority křesťanské církve (Collins 2005).

Románská kultura se na území Evropy rozvíjela od 10. 
do 12. století (Gurevič 1972, Jůzl 1990, Petráň 1985, Le 
Goff 1995, 2005, Grabner-Heider 2003, Brooke 2006, 
Bjork 2010). Z  antropologického hlediska je možné ji vy-
mezit jako systém artefaktů, sociokulturních regulativů 

a idejí sdílených a předávaných příslušníky rané feudál-
ní společnosti. Materiální báze románské kultury byla 
založena na systému ekonomické, sociální a politic-
ké organizace, v níž feudální třída válečníků, vlastníků 
a držitelů půdy ovládala poddaný venkovský lid, obdě-
lávající zemědělskou půdu. Panovníci, kteří chtěli efek-
tivně vládnout svým zemím, propůjčovali půdu (léno) 
svým vazalům (mocné šlechtě) výměnou za přísahu 
věrnosti a slib vojenských služeb. Šlechta si půdu rozdě-
lila na panství (statky) a dále je pronajímala svým vaza-
lům – nižší šlechtě nebo rytířům. Tito nižší vazalové pří-
sahali věrnost a vojenskou poslušnost svým pánům, ale 
současně byli také zavázáni panovníkovi (králi), který 
byl pánem všech. Na nejnižším stupni společenské hie-
rarchie byli poddaní, kteří půdu obdělávali (Petráň 1985, 
Bloch 2010).

V oČEkáVání aPokalyPSy
V západní Evropě bylo 10. století dobou sociálního ne-
klidu, úzkosti, válek, drancování, hladomorů, politic-
ké i duchovní nestability. Očekávaná apokalypsa ved-
la k vytržení člověka z každodenního klidu a podnítila 
jeho touhu očistit se od všech hříchů. K mravnímu obrá-
cení a pokání vyzývali zejména církevní otcové a kněží. 
Na hrozící konec světa a příchod Antikrista upozorňo-
val například anglosaský kazatel a biskup Wulfstán (ze-
mřel 1023) ve spise Sermo Lupi ad Anglos (Kázání vlka 
k Angličanům, 1014-1016): „Tento svět chvatně se blí-
ží svému konci. A jak čas plyne, na světě je čím dál hůře 
a není vyhnutí, že před příchodem Antikristovým bude 
ještě mnohem hůř, protože lidé žijí v hříchu. To po-
tom na světě, kam oko dohlédne, zavládne vskutku děs 
a hrůza“ (Revická 2009:614).

Rok 1000 a dokonce i 1033 (tisící rok od Kristova utr-
pení) ovšem proběhl bez očekávané apokalypsy a vedl 
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k obrození křesťanské víry, která nalezla své vyjádře-
ní ve velkých zbožných poutích ke svatostánkům křes-
ťanství, rozvoji církevních řádů, kultu ostatků, obno-
vě nebo výstavbě nových klášterů, kaplí a kostelů (Duby 
2007). Duchovní revitalizace křesťanské kultury byla 
v 11. století spjatá s demografi ckým a ekonomickým růs-
tem. Mezi významné technologické inovace patřilo vy-
užívání vodních mlýnů, zavedení kolečkového pluhu 
a efektivnějšího systému zapřahání tažných zvířat, pro-
sazení účinnějších technik zpracování kamene a rozšíře-
né používání železa.

Významnou roli při formování základů románské kul-
tury sehrálo clunyjské hnutí spjaté s reformovaným be-
nediktinským klášterem ve francouzském Cluny. Opa-
ti v Cluny, podporovaní francouzskými feudály, patřili 
k nejmocnějším církevním hodnostářům 10. až 12. sto-
letí. Na šíření románské kultury v tomto období měly 
velký podíl také vznikající mnišské řády – clunyjský řád 
(910), kartuziáni (1084), cisterciáci (1098), premonstrá-
ti (1120) a gilbertini (1133), budující po celé Evropě nové 
kláštery. Některá řeholní společenství se pokoušela re-
vitalizovat staré řeholní předpisy. Například kartuziá-
ni se snažili autenticky žít podle vzoru pouštních otců 
a cisterciáci podle řehole svatého Benedikta (Lawren-
ce 2001). 

Duchovním otcem mnišského řádu kartuziánů je sva-
tý Bruno z Kolína (1027/1035-1101), který se v roce 1084 
usadil se svými šesti druhy v odlehlém alpském údo-
lí, kde postavil dva domy. Výše umístěný dům byl ur-
čen pro kněze (patres) a níže umístěný sloužil pro laic-
ké bratry (fratres). Bruno usiloval obnovit poustevnický 
asketický způsob meditativního života v osamění, je-
muž chtěl zároveň vtisknout novou náplň pospolného 
života řeholní komunity. Principy klášterního života se-
stavil do osmdesáti článků až pátý převor kláštera Guig 
(1109-1136) a zveřejnil je ve spise Consuetudines Cartusi-
ae (Kartuziánská pravidla, 1121-1128). Jednotlivé klášte-
ry, v jejichž čele stál převor, se nazývají kartouzy. Čle-
nové kláštera se scházeli ke společnému jídlu pouze 
o velkých svátcích a významných příležitostech. Kně-
ží žili v izolovaných samostatných přízemních nebo jed-
nopatrových domcích, k nimž přiléhala malá zahrád-
ka. Převážnou část dne věnovali úvahám, modlitbám 
a duchovnímu rozjímání. Bratři měli společné místnos-
ti a starali se zejména o záležitosti hospodářské. Během 
roku navíc dodržovali řadu postů s pečlivě předepsa-
ným jídelníčkem. Roku 1176 byli kartuziáni schváleni 

papežem a zařadili se mezi nejpřísnější řády. Své kláš-
tery budovali mimo městské osídlení, stranou veřejné-
ho života a spíše na odlehlých místech (Jirásko 1991, Jan 
2004).

Cisterciácký řád vycházel z řádu benediktinů. Opat Ro-
bert z Molesme (kolem 1028-1111) založil benediktin-
ský klášter Cîteaux.   Pod vlivem svatého Bernarda 
(1090/1091-1152) zažil klášter nebývalý rozmach, jenž 
vedl k založení dceřiných klášterů, například kláštera 
v Clairvaux. Svatý Bernard se stal vůdčí duchovní osob-
ností své doby, a když roku 1152 umíral, existovalo v Ev-
ropě na 350 cisterciáckých klášterů. V roce 1118 oddělil 
třetí opat v Cîteaux svatý Štěpán Harding (zemřel 1134) 
cisterciácký řád od benediktinského řádu. Kromě pravi-
del benediktinů sestavil soubor předpisů Carta Carita-
tis (Charta křesťanské lásky, 1119), které se staly závaz-
nými pro všechny členy nového řádu. Kontemplativní 
a přísné regule řádu zdůrazňovaly na prvním místě spo-
lečnou chórovou modlitbu i studium, zvláště četbu du-
chovní (lectio divina). Na druhé místo byla kladena 
manuální práce, která byla považována za formu a pro-
středek vedoucí k dosažení askeze. Cisterciácký řád pro-
sazoval hodnoty jednoduchosti a prostoty. Tato tzv. 
simplicita dominovala ve všech aspektech mnišského 
života. Řádovou zbožností ale prostupovaly také mys-
tické prvky a tendence k extatickému vizionářství. Pro 
nový model organizace řádu cisterciáků bylo charak-
teristické samostatné vedení klášterů a zároveň spolu-
účast na řízení řádu. Základem sociokulturních regulati-
vů, které zajišťovaly praktické fungování cisterciáckých 
klášterů, byla jednota právního a trestního řádu, propra-
covaný dozor prospěšný celému řádu a kontrola podří-
zených a nadřízených složek. Na čtvrtém lateránském 
koncilu roku 1215 byl cisterciákům papežem Inocen-
cem III. (1160/1161–1216) přiznán status ofi ciálního vzoru 
a doporučen pro ostatní řády (Heer 2010).

PoD DoHlEDEM klášTERů
Kláštery jako duchovní a misijní centra šířící křesťanství 
současně fungovaly jako hospodářské jednotky, které 
v průběhu 11. století vnesly nový kulturní a ekonomický 
potenciál do zpustošených a mnohde vylidněných ob-
lastí. Klášterní areály měly standardní architektonickou 
dispozici. Střed areálu obvykle tvořil rajský dvůr s křížo-
vou chodbou, k níž z jedné strany přiléhal kostel, z dru-
hé kapitulní síň, na třetí straně stál refektář a na čtvrté 
byly hospodářské budovy. Součástí širšího klášterního 
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komplexu byly polnosti, ovocné zahrady, vinice, rybní-
ky a řemeslné dílny, jako jsou přádelna, tkalcovna nebo 
hrnčírna. Své výrobní postupy i znalosti mniši předá-
vali okolnímu obyvatelstvu a stimulovali tak kulturní 
a ekonomický rozvoj venkova. V důsledku demografi c-
ké stabilizace, na které měly kláštery významný podíl, 
vznikaly v 11. století nové vesnické usedlosti a probíhala 
intenzivní výstavba hradů jako center feudální, politic-
ké a vojenské moci (Kidson 1973, Duby 2002, Drška, Pic-
ková 2004).

Revitalizace křesťanské církve výrazně ovlivnila fun-
gování středověkých sociokulturních regulativů, kte-
ré představovaly normativní vrstvu románské kultury. 
Výraznou zásluhu na tom měl papež Řehoř VII. (1004-
1085), který koncem 11. století zahájil reformu církve, je-
jímž cílem bylo posílit mocenskou pozici církve ve vzta-
hu ke světským panovníkům (boj o investituru), získat 
dohled nad laickými vrstvami společnosti a posílit hie-
rarchickou církevní strukturu. Gregoriánská reforma pa-
pežům umožnila zvýšit kontrolu nad duchovenstvem, 
neboť biskupy, které dříve uváděl do úřadu král, nyní 
jmenoval přímo papež. V této politice pokračovali další 
papežové, kteří jako nejvyšší církevní hodnostáři syste-
maticky vytvářeli hierarchizovanou pontifi kální správu 
a vyhlašovali křesťanské zákony, jimiž se měla řídit celá 
společnost (Heer 2000).

kulTuRa PRoFánní konTRa SakRální
V románském období se postupně stabilizovaly dvě zá-
kladní dimenze kultury, typické pro dobu středověku. 
První dimenzi představuje kultura profánní, kterou roz-
víjela šlechta, venkovský lid a vznikající vrstva měšťa-
nů. Druhou dimenzi reprezentuje kultura sakrální. Je-
jími tvůrci, nositeli a současně zprostředkovateli byla 
církev a duchovenstvo. Profánní kultura nalezla svou 
materiální objektivaci ve šlechtických a královských 
hradech, rolnických usedlostech a vesnicích a středově-
kých kupeckých a řemeslnických městech. Sakrální kul-
tura byla rozvíjena v prostředí klášterů a církevních sta-
veb a jejím symbolem se staly románské kostely, které 
lze považovat za dílo kolektivně sdílené středověké ná-
boženské víry a alegorický obraz křesťanské kosmolo-
gie. Románské kamenné kostely na věřící působily ze-
jména svojí mohutností a majestátností. Jejich poněkud 
ponurý interiér modifi kovala vnitřní výzdoba, která vy-
užívala materiálů se zářivou barevností. Stěny pokrý-
valy malby nebo tapiserie teplých a intenzivních tónů. 
Malované byly často také klenby, pilíře a hlavice slou-
pů. Intenzivní prožitek architektury a malby doplňo-

valo imaginativní umění románských sochařů, kteří 
na kamenných plastikách, reliéfech a hlavicích slou-
pů vytvářeli podivuhodný svět, v němž se snoubila re-
alita a náboženská mystika. Záliba románských uměl-
ců v bizarních nebo hrůzných tématech se projevovala 
v preferenci výjevů z Apokalypsy nebo z pekla. V opozi-
ci k těmto fantaskním motivům stála přísná, vznešená 
a důstojná zobrazení křesťanského Boha, který byl pre-
zentován jako symbol klidu, míru a vykoupení.    

Církevní prostory byly místem, kde se odehrávaly 
křesťanské liturgie. S církevními obřady je spjato sakrál-
ní středověké písemnictví, reprezentované opisy biblí, 
evangeliáři, žaltáři a mešními knihami. Úsilí církve o ná-
zorné a srozumitelné přiblížení liturgie, biblických pří-
běhů a církevních svátků vyústilo ve vznik náboženské-
ho divadla, které se v románském období velice rychle 
šířilo po celé Evropě. Tyto duchovní hry vznikaly zpr-
vu rozvíjením chorálních zpěvů prostřednictvím tro-
pů pojímaných jako dialogy (vánoční hry, velikonoč-
ní hry). V raném středověku byly duchovní hry latinské 
a obvykle byly provozovány v interiérech kostelů nebo 
jejich blízkosti. Sakrální svět románské kultury, vytvo-
řený chrámovou architekturou a inscenovanou liturgií, 
doplňoval posvátný a závazný církevní zpěv, označova-
ný jako gregoriánský chorál, jenž představuje jednohlas-
ný bohoslužebný zpěv liturgie římského ritu. Jednotí-
cím jazykem liturgie i chorálu byla latina, zdrojem textů 
bible, většinou žalmy. Jednalo se o výlučně jednohla-
sý zpěv, bez doprovodu nástrojů, neboť instrumentální 
hudbu v tomto období církev odmítala. Hlavními boho-
službami, při nichž byl chorál zpíván, byly mše (missa) 
a kanonické hodinky (ofi cium) (Apel 1958).

Významným literárním útvarem, který byl prezento-
ván v chrámových prostorách, byly legendy, vyprávě-
jící o životě svatých. Jejich cílem bylo prostřednictvím 
obrazného vyprávění podnítit a inspirovat věřící k ná-
sledování příkladného života. Pohlížíme-li z tohoto hle-
diska na sakrální románskou kulturu, můžeme konsta-
tovat, že církevní architektura, výtvarné umění, liturgie, 
gregoriánský chorál, duchovní hry a legendy ze života 
svatých vytvářely konzistentní systém kulturních prv-
ků a komplexů, který vyjadřoval náboženskou podstatu 
a ideovou jednotu středověké společnosti (Jůzl 1990).

V románské kultuře vzniklo hierarchické schéma stře-
dověké společnosti – schéma trojího lidu, které vyme-
zil francouzský biskup Adalberon z Laonu zvaný Ascelin 
(kolem 947-1030) v díle Carmen ad Rodbertum regem 
(Báseň pro krále Roberta, 1027-1030). Adalberon diferen-
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coval společnost na oratores, bellatores a laboratores. 
Ti, kteří se modlí (kněží), ti, kteří bojují (bojovníci) a ti, 
kteří pracují (rolníci). „Tyto tři vrstvy existují vedle sebe 
a nemohou být od sebe odděleny, služby, které dodáva-
jí jedni, jsou podmínkou činnosti dvou dalších“ (Duby 
2007:50). Oratores představuje sociální řád, podléha-
jící Božímu zákonu, který reprezentuje církev. Ti sto-
jí na průsečíku os světa pozemského a duchovního, ne-
boť prostřednictvím světících rituálů se stávají součástí 
nebeského řádu. Bellatores a laboratores tvoří stav, kte-
rý řídí lidský zákon. Bellatores reprezentují aristokraté, 
zatímco laboratores tvoří nevolníci (otroci). „Ti první žijí 
v nezávislosti a zahálce, ti druzí v podřízenosti“ (Duby 
2008:62). Toto trojčlenné uspořádání má zabránit de-
stabilizaci řádu a zachovávat mír. Trojčlennost zároveň 
symbolicky odpovídá mysteriu Svaté Trojice (Bílý 2000, 
Le Goff 2006).

RolE žEn i oDěVu V RoMánSké kulTuřE
Specifické místo v románské kultuře zaujímaly ženy. So-
ciální status ženy ve středověku definovalo její tělo, po-
hlaví a rodinné vztahy. Právní postavení a etika man-
želek a panen závisely na jejich vztahu vůči muži nebo 
skupině mužů (Klapisch-Zuberová 1999). Žena v obdo-
bí středověku byla vnímána jako prostředek umožňující 
vytvářet nové příbuzenské svazky a na sňatcích založe-
né koalice. Žena v roli šachovnicové figurky je symbo-
lem míru, jenž se posouvá na horizontální i vertikální li-
nii. Horizontální linie představuje posun k manželovi 
a vertikální linie do rodiny, jejíž sociální postavení může 
být vyšší i nižší (Bocková 2007).

Významnou součástí sociální diferenciace středově-
ké společnosti byly oděvy, které plnily znakovou funkci, 
neboť označovaly příslušnost ke konkrétním společen-
ským vrstvám a stavům. Nosit šat jiného společenské-
ho stavu znamenalo dopustit se hříchu chtivosti nebo 
úpadku. Příslušníci jednotlivých společenských vrstev 
a cechů prezentovali své společenské postavení nejen 
oděvem, ale i jeho různými doplňky, například ostru-
hami, pokrývkami hlavy nebo rukavicemi. Bohaté vrst-
vy obyvatelstva demonstrovaly svůj ekonomický sta-
tus prostřednictvím přepychových šatů zhotovených 
z kvalitních látek, jako jsou těžká, bohatá a jemná sukna 
a hedvábí vyšívané zlatem. Oproti tomu poustevnické 
a žebravé mnišské řády demonstrovaly hodnoty odříká-
ní, pokory a askeze preferencí jednoduchého šatu zho-
toveného z hrubé látky (Le Goff 2005:477).

Na vzniku a expanzi románské kultury na území Ev-
ropy měli svůj podíl významní církevní hodnostáři a po-

litici, kteří od počátku 11. století podporovali výstavbu 
nových kostelů a reformovali náboženské řády. K šíře-
ní románské kultury přispěla také poutní místa, zejmé-
na Řím, Jeruzalém a Santiago de Compostela. V roce 
1095 se španělské město Compostela stalo biskupským 
sídlem, do kterého se sbíhaly poutní cesty z celé Evro-
py. Poutníci směřující do Compostely procházeli čtyřmi 
středisky (Paříž, Vézelay, Le Puy, Saint-Gilles-du Gard), 
které se staly důležitými centry románské kultury. Vý-
znamnou roli v tomto období sehrály také mnišské cír-
kevní a rytířské řády, působící na území Evropy a Před-
ního východu.

Pro difuzi románských kulturních prvků a komplexů 
byly významné také válečné výboje. V roce 1066 porazil 
normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel (1027-1087) v bi-
tvě u Hastingsu posledního anglosaského krále Harolda 
II. (1022-1066) a zahájil tak pronikání románské kultu-
ry na území Anglie. Za doby jeho vlády zde bylo posta-
veno 85 nových románských hradů. Obvyklým typem 
normanského hradu zde byl na kopci umístěný vel-
ký kruhový donjon s úzkým a silně hájeným vstupem. 
V polovině 11. století Normané dobyli Sicílii a Království 
Obou Sicílií se stalo významným centrem akulturace, 
ve kterém se vzájemně ovlivňovaly byzantská, arabská 
a románsko-normanská kultura. Působivou ukázkou 
této originální kulturní syntézy je například sicilská ka-
tedrála v Monreale, která představuje vynikající příklad 
normansko-arabského stavebního stylu. Vojenská ex-
panze se šířila také na území Pyrenejského poloostro-
va, kde v rámci reconquisty probíhal boj s  Araby (Mau-
ry) za znovunabytí ztracených křesťanských území. 
Od konce 11. do 13. století došlo k šíření středověké ev-
ropské kultury prostřednictvím křížových výprav, usi-
lujících o dobytí Svaté země na území Blízkého výcho-
du (Birk 2005).

HoSPoDářSká záklaDna
Pro období raného středověku byly charakteristické 
ekonomická a politická rozdrobenost, převaha naturál-
ního hospodářství, nerozvinutost společenské dělby 
práce a obchodních styků. Ekonomickou základnu ro-
mánské kultury primárně tvořila zemědělská produkce. 
Řemeslná výroba a obchod v období raného středově-
ku plnily pouze doplňkovou ekonomickou funkci. Zá-
kladním hospodářským a politickým celkem bylo v ob-
dobí raného středověku panství. To tvořil obvykle hrad, 
panský dvorec a několik vesnic, které zcela svrchovaně 
ovládal feudální majitel. Základem feudálního zeměděl-
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ství byly vesnice, které fungovaly jako soběstačné hos-
podářské jednotky. Venkovské domy byly většinou po-
staveny ze dřeva. Kámen, pokud byl použit, byl užíván 
pro zpevnění základů. Dům měl obvykle jen jednu nuz-
ně vybavenou místnost s dírou ve stropě, která slouži-
la jako komín.  Zemědělská produkce a řemeslná výroba 
uspokojovala potřeby jak vesničanů, tak jejich feudál-
ní vrchnosti. Tento model naturálního hospodářství, za-
ložený na lokální hospodářské soběstačnosti, do značné 
míry limitoval obchodní aktivity a podporoval politic-
kou roztříštěnost. Část pozemků, na kterých pracova-
li poddaní, měl majitel panství vyhrazenou pro sebe, 
ostatní pronajímal za poplatek (pacht) svobodným ves-
ničanům. Poddaný rolník vlastnil část výrobních pro-
středků (zemědělské nástroje a nářadí) a jeho osoba ne-
byla v absolutním vlastnictví feudálního pána. Na rozdíl 
od starověkého otroka měli proto poddaní určitý zá-
jem na výsledcích své práce. Ekonomická moc, založená 
na pozemkovém vlastnictví, byla posílena soudní pra-
vomocí, která lennímu pánu umožňovala trestat pach-
týře, kteří neplatili daně. Mocní feudálové, kteří byli 
držiteli manského práva (právo „banu“), disponovali 
pravomocemi obecně uplatňovanými v království, kte-
ré jim umožňovaly na jejich území soudit, trestat, do-
nucovat k službě, vybírat různé typy daní a mýtné, po-
volávat do vojska aj. Součástí feudálních pravomocí 
udělených králem byly také povinnosti, které vrchnosti 
ukládaly ochraňovat na svém území mír a právo, udržo-
vat cesty a mosty a zajišťovat bezpečnost obchodu. Vy-
konávání spravedlnosti bylo výsadou feudálního pána. 
Malé přestupky, jako jsou drobné krádeže, rvačky nebo 
cizoložství, byly sankciovány pokutami, které se vyplá-
cely vrchnosti. Těžké přestupky byly trestány tělesnými 
tresty, vyobcováním nebo smrtí. Velkou moc význam-
ným feudálním pánům poskytovalo právo držet a kon-
trolovat lokální váhy a míry a právo razit mince. Důleži-
tou osobou v hospodářském životě každého panství byl 
správce, který jménem vrchnosti organizoval práci, vy-
bíral dlužné poplatky, daně a v případě nutnosti trestal 
nebo tvrdě potlačoval odpor vesničanů (Petráň 1985).

V raném středověku nebyli rolníci příliš dobře tech-
nicky vybaveni na obdělávání zemědělské půdy. Orba 
byla zprvu prováděna rádlem s dřevěnou radlicí. Od 11. 
století začal být používán asymetrický pluh s kolečky 
se železnou radlicí, který umožňoval hlubší orbu, řezá-
ní drnů, odkrojení pásu půdy a její převrácení. Země-
dělské výnosy zvyšovalo vláčení, při kterém se zoraná 
půda rozmělňovala branami, a hliněné hroudy rozbíje-

ly dřevěnými hráběmi. Významnou inovaci, usnadňují-
cí orbu, představoval koňský postroj, jehož součástí byl 
pevný dřevěný chomout potažený plstí, který tažnému 
zvířeti usnadňoval dýchání. Na polích se nejčastěji pěs-
tovalo obilí (pšenice, žito), len a někde konopí. Na nej-
vlhčích místech se nechávala volně růst tráva, která 
posečená a usušená poskytovala seno na zimu. Z nedo-
statku hnojiva se půda rychle vyčerpala, a proto ji rol-
níci nechávali jednou za dva nebo tři roky odpočinout. 
Tato praxe vyžadovala neustálé rozšiřování zeměděl-
ské půdy, která byla získávána vypalováním a klučením 
lesů (žďáření). Získaná nová pole, zúrodněná popelem, 
zpočátku velmi dobře rodila. Les, kromě nové země-
dělské půdy, poskytoval množství dalších cenných su-
rovin, jako dřevo na výrobu nástrojů a stavby, dřevě-
né uhlí, maso a kůže ulovených zvířat aj. Doplňkovým 
zdrojem zemědělských produktů byly oplocené zelinář-
ské zahrady, které se nacházely u většiny vesnických 
stavení. Jejich půda, na rozdíl od polí, byla kvalitně hno-
jená a pravidelně hluboko kypřená rýči, a proto dobře 
rodila zeleninu, ovoce, vinnou révu a léčivé byliny.  Po-
krok v zemědělské výrobě se postupně prosazoval zři-
zováním většího počtu vesnických kováren, které pro-
dukovaly stále širší spektrum železných zemědělských 
nástrojů. Významnou inovaci znamenalo také pěstování 
jarních plodin (ječmen, oves) a luštěnin, které regenero-
valy půdu, a postupné přecházení z úhorové soustavy k  
trojpolnímu (trojhonnému) hospodaření (Petráň 1985). 

JíDlo Doby RoMánSké
Strava středověkých vesničanů byly velmi prostá. Zá-
kladní složkou jejich potravy byla obilná kaše, polévka 
a boby, později nabýval na významu jako doplněk čer-
ný chléb z ovsa, prosa nebo žita. Maso venkované zís-
kávali lovem pernaté zvěře a králíků, neboť dobytek se 
primárně choval jako tažná síla určená pro zemědělské 
práce, vlnu a mléčné produkty. Významným „potravi-
novým svátkem“ spojeným s oslavou, byla prosincová 
porážka vepře, který rodině poskytl maso na zimní ob-
dobí. Strava vrchnosti byla podstatně bohatší. Její vý-
znamnou složkou bylo maso ulovené vysoké a černé 
zvěře, které bylo servírováno na krajících bílého chle-
ba. Oblíbenou součástí šlechtické tabule byly kořeně-
ná jídla s omáčkou, paštiky, sladkovodní ryby a škeble, 
medové cukrovinky a vína. Ve středověku se ale konzu-
movalo poměrně málo mléčných produktů i čerstvé ze-
leniny. Pro středověkou vládnoucí společnost byla po-
trava „obscesí“ a příležitostí demonstrovat své bohatství 
a sociální status. Proto šlechta v průběhu hostin doslo-
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va vystavovala na odiv vybrané pochoutky, koření a dal-
ší drahocenné ingredience. Součástí stolování se zača-
la stávat také rodící se stravovací etiketa a „kuchařské 
umění“. Gastronomie se ale v plném rozsahu rozvinula 
až s nástupem renesance jako součást městského život-
ního stylu (Le Goff  2005:475-476). Od 12. století neustá-
le vzrůstala produkce pšenice, neboť měšťanské rodiny, 
snažící se napodobovat šlechtice, odmítaly konzumo-
vat venkovský černý chléb. Vývoj materiální základ-
ny románské kultury byl založen na relativně pomalých 
inovacích v oblasti zemědělské produkce a rozvoji ře-
meslné výroby. Z tohoto hlediska je pozoruhodné, že 
středověké vesnice jako základní ekonomické jednotky 
feudálního systému dokázaly úspěšně zajistit jeho fun-
gování až do období vrcholného středověku.

Hospodářská a politická samostatnost feudálů byla 
v románském období posílená tím, že půda a tituly, 
které jim panovník propůjčil k doživotnímu užívání, 
se proměnily v dědičná léna. Feudálové se tak stali sa-
mostatnými vládci nad svěřeným územím, posilova-
li svůj status přijímáním titulů (vévoda, kníže) a rozši-
řovali svá panství v četných drobných válkách s jinými 
feudály. Politickou a vojenskou základnu románské 
kultury tvořila síť hradů, které sloužily jako králov-
ská nebo šlechtická správní sídla a místo pro ubytová-
ní vojenských posádek. Románské hrady, s jejich mo-
hutnými věžemi a pevnými hradbami, lze považovat 
za symbol profánní feudální moci, bezpečí a vážnosti. 
Prostor uvnitř hradebních zdí byl využíván pro vybu-
dování obytných staveb. Společenský život se obvyk-
le soustřeďoval do velké hradní síně. Interiéry hradu 
byly vybaveny velice skrovně. Důležitou součástí hrad-
ního nábytku byly vedle stolů, židlí a postelí také truh-
ly, do nichž se ukládaly šaty nebo nádobí. Třpyt nádobí 
a dekorativnost závěsných koberců dodávala hradním 
místnostem atmosféru bohatství a přepychu. Nástěn-
né koberce navíc plnily utilitární funkci, neboť je bylo 
možné pověsit jako plenty a diferencovat tak vnitřní 
prostor místností.

HRaDy nEJEn S FoRTiFikaČní FunkCí
Hrady se objevily v politicky nestabilním a sociálně ne-
klidném 10. století, když se zhroutila francká říše a krá-
lovská moc přešla do rukou knížat a jejich vazalů. Byly 
postaveny na vojensky strategických místech, aby po-
skytovaly ochranu před nepřáteli a současně ovládaly 
kraj i jeho obyvatele. První románské hrady se stavěly 
na vyvýšených místech a obvykle je tvořily jednodu-
ché dřevěné věže obehnané palisádou. V 11. století se 

v hradní architektuře prosadil jako stavební materiál 
kámen, který snížil nebezpečí požárů. Kamenné věže 
tyčící se nad hradem byly navíc znamením vážnos-
ti a bohatství. V průběhu 12. století se hrady neustále 
zdokonalovaly, až získaly svojí klasickou podobu kom-
binující v různých variantách fortifi kační sílu hradních 
věží a hradeb s obytnou funkcí hradního paláce. Vý-
voj středověkých hradů nepřetržitě probíhal po téměř 
pět století a jejich stavitelé úspěšně používali staveb-
ní postupy typické pro románskou a později pro gotic-
kou architekturu.

Hrady byly čím dál mohutnější, větší a komplexněj-
ší. Jejich stavební koncepce ale byla i nadále podříze-
na fortifi kační funkci, nutnosti respektovat topografi c-
ké podmínky a potřebám prestiže (Durdík 1995). Věže 
hradu z tohoto hlediska byly jak utilitárním nástrojem 
obrany, tak symbolem společenského statusu hradní-
ho pána. V průběhu křížových výprav do Svaté země 
se evropská hradní architektura rozšířila také na úze-
mí Předního východu, kde se evropští stavitelé inspi-
rovali byzantskou a arabskou pevnostní architektu-
rou. Klasickou ukázkou vyspělé hradní architektury 
jsou hrady Chateau-Gaillard (Francie) a Krak des Che-
valiers (Sýrie). K obraně hradů užívali králové a feudá-
lové vojenské družiny rytířů, kteří byli svému lenní-
mu pánu zavázáni vazalskou přísahou. Život rytíře byl 
spjatý s lovem, turnaji a válkou. Pro rytíře byla hlav-
ní ctností osobní statečnost. Tu prokazovali ve váleč-
ných střetech nebo na rytířských turnajích. Rytíři měli 
poměrně drahou výzbroj, kterou tvořily meč, kopí, štít, 
přilba, drátěná košile, pancíř nebo celé brnění. Tyto 
zbraně vyráběli specializovaní řemeslníci, z nichž nej-
proslulejší pocházeli z Itálie a Německa. Rytíře dopro-
vázeli jejich panoši, kteří nosili štít, starali se o výzbroj 
a válečného koně. Štít neplnil pouze utilitární funkci 
jako součást výzbroje, ale byl nositelem symbolických 
významů – erbem prezentujícím rodovou příslušnost. 
Ve středověkých válkách tvořili obrnění rytíři bojují-
cí na koni základ jízdy, považované za elitu každé ar-
mády. Pevné usazení obrněného jezdce na koně umož-
nil vynález třmenu. Tato kulturní inovace je čínského 
původu a do Evropy pronikla prostřednictvím Arabů. 
Vedle jízdy se ve válkách používala také pěchota, vy-
zbrojená sekerami, píkami a noži a oddíly lukostřelců. 
Pěší vojenské sbory ale nebyly stálé a vyzbrojovaly se 
podle potřeby. Na sklonku románského období se stá-
le více prosazovali nájemní profesionální vojáci, kteří 
již ale neválčili ve jménu rytířské cti, ale za peníze (Ne-
jedlý 2003).
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Vojenský potenciál románské středověké Evropy se pro-
jevil ve výbojných taženích evropských feudálů na úze-
mí Blízkého východu. Tyto křížové výpravy, jejichž zá-
minkou bylo osvobození Jeruzaléma („Svaté země“) 
od „pohanských“ muslimů, iniciovala ústy papežů křes-
ťanská církev. Skutečnou příčinou této vojenské expanze 
ale byla touha evropských feudálů, církve a obchodníků 
po bohatství orientálních zemí. V průběhu 12. a 13. století 
na dobytém území Předního východu vznikly a postupně 
zanikly křesťanské státy – Jeruzalémské království, Anti-
ochie, Tripolis a Edessa. Tyto latinské státy, v nichž hrá-
ly významnou roli rytířské řády johanitů a templářů, byly 
centrem silné akulturace a kulturní difuze. Po dobu exis-
tence těchto států vzkvétal obchod mezi Orientem a Zá-
padem. Z Evropy na Přední východ putovaly zbraně, dře-
vo, vlněné sukno a další zboží. V Levantě se obchodníci 
zásobovali od karavan kořením, hedvábím a drahými ka-
meny, které pak směřovaly do Evropy společně s arab-
skými koberci, tkaninami, sklem, voňavkami, mýdlem 
a dalšími orientálními výrobky. Vzácným a žádaným zbo-
žím byly také citrusové plody, datle, fíky a cukrová třtina, 
která byla užívaná na Západě jako léčivo. Prostřednictvím 
křížových výprav byla křesťanská Evropa konfrontována 
s odlišnými kulturními idejemi a sociokulturními regula-
tivy v oblasti náboženské víry, potravinových a hygienic-
kých návyků a dalších vzorců chování každodenního ži-
vota (Hrochová 1982).

VE STřEDu DVoRSké kulTuRy
Románský svět feudálních hradů nebyl spjatý pouze 
s válkou, ale byl také místem, kde se rozvíjela svébytná 
dvorská rytířská kultura. V centru dvorské kultury stál 
tedy idealizovaný obraz rytíře, který jako válečník věrně 
slouží svému lennímu pánu a jako muž se dvoří paní své-
ho srdce. Ideál odvážného a statečného feudálního váleč-
níka nalezl své vyjádření v hrdinské a rytířské epice, kte-
rá byla původně zpívaná (Černý 1958). Mezi nejslavnější 
skladby tohoto typu patří cyklus starofrancouzských 
„písní o činech“ (chansons de geste), které reprezentu-
je La Chanson de Roland (Píseň o Rolandovi, kolem 1100). 
Děj tohoto příběhu se odehrává v době bojů Karla Veli-
kého se Saracény. Ústřední postava, chrabrý vojevůdce 
Roland, neváhal v boji položit za franského krále vlastní 
život. V osobě Rolanda je ztělesněn ideál dokonalého ry-
tíře, vyznačujícího se odvahou, hrdostí, věrností lennímu 
pánu a Bohu (Píseň o Rolandovi 1987: 63).:

„Vše musí strpět muž pro svého pána,
ať chví se zimou nebo žárem strádá,
a má-li zemřít, nechať nezaváhá“. 

Nejvýznamnější památkou španělské středověké litera-
tury je hrdinský epos Cantar de mio Cid (Píseň o Cidovi, 
kolem 1140), který popisuje statečné činy rytíře Rodri-
ga Díaze de Vivar (1043-1099), jenž se proslavil v bojích 
křesťanů s Maury (Píseň o Cidovi 1994). Vrcholným dí-
lem německé literatury z období románské kultury je 
veršovaný epos Nibelungenlied (Píseň o Nibelunzích, 
asi 1200-1210), který je inspirován starogermánskými 
mýty o Siegfriedovi a Kriemhildě (Píseň o Nibelunzích 
1989). Ve středověké literatuře, věnované hrdinským či-
nům velkých válečníků, byla velmi oblíbená postava 
makedonského krále Alexandra Velikého (356-323 př. n. 
l.). Jeho životní osudy ztvárnil v latinsky psaném his-
torickém eposu Alexandreis (Alexandreida, 1178-1184) 
francouzský básník Gautier de Châtillon (kolem 1135-
1200). Toto dílo inspirovalo celou řadu dalších autorů, 
a proto se s tímto tématem setkáváme v mnoha evrop-
ských zemích po celé období středověku. 

V provensálské dvorské milostné lyrice, psané v ja-
zyce zvaném okcitánština, nalezlo své vyjádření téma 
lásky. Autoři provensálské lyriky se nazývali trubadú-
ři a byli současně tvůrci i interpreti písní, které se zpí-
valy za doprovodu strunných nástrojů (violy, loutny 
a psaltéria). Mezi autory dvorské lyriky patřili i přísluš-
níci vysoké šlechty, jako například vévoda Vilém Akvi-
tánský (1071-1127). Z jeho milostné poezie se dochovalo 
jedenáct písní, které vyjadřují kurtoazní (dvorné) po-
jetí lásky k dámě, jíž se měl muž kořit, sloužit jí a opě-
vovat její krásu. Kurtoazní vztah k ženě se promítl také 
do kráčivých párových tanců, které náznakovou panto-
mimou a decentním pohybem naznačovaly milostnou 
hru a dvornou službu dámě. Ve druhé polovině 12. sto-
letí pronikla trubadúrská píseň do severní Francie a pro-
střednictvím migrujících trubadúrů a žakérů se ve 13. 
století postupně prosadila na většině evropských dvo-
rů (Černý 1996).

DVoRy Jako PoliTiCká auToRiTa
Svět románských hradů a šlechtických dvorů reprezen-
tuje politickou autoritu dvorské kultury doby raného 
středověku. Po celou dobu existence románské kultu-
ry jako svébytného sociokulturního systému ale nic ne-
naznačovalo tomu, že nositelem a základní hybnou si-
lou dalšího kulturního vývoje se stanou centra obchodu 
a řemesel – rodící se středověká města. Na vzniku a ex-
panzi měst měl podíl růst zemědělské výroby, který 
vedl ke vzniku zemědělských přebytků, rozvoji řeme-
sel a obchodu. Na křižovatkách obchodních cest vzni-
kaly řemeslné osady, kolem nichž se vytvářel trh. Tržní 
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a řemeslná centra se postupně transformovala v měs-
tečka a města obehnaná nejdříve dřevěnou, později ka-
mennou hradbou. Ve Francii, v Itálii a Německu dochá-
zelo k revitalizaci pozůstatků starých římských měst. 
Řada nových měst byla však založena v průběhu koloni-
zace nově osídlované půdy. První románská města vzni-
kala v 11. století v oblastech kolem Středozemního moře 
na jihu Francie a Itálie a v severovýchodním Španělsku. 
Krátce poté se města objevila také v oblastech, kde byly 
velké zemědělské přebytky (severní Itálie, Nizozemsko, 
Porýní). Ve 12. a 13. století se města, jako centra řeme-
sel a obchodu, začala rozvíjet i na území ostatní Evropy. 
Součástí středověkých měst i nadále zůstala zeměděl-
ská výroba. Na vyhrazených místech uvnitř městské zá-
stavby byla vyhrazená plocha pro pěstování obilí a chov 
dobytka. Na významu nejrychleji nabývaly města a pří-
stavy ležící na velkých obchodních cestách, spojujících 
hlavní oblasti řemeslné výroby a obchodu (Petráň 1985). 
V románském období byla města stavěna převážně ze 
dřeva, a proto se stávala snadnou kořistí požárů, které 
byly velkou „metlou středověku“. Kámen jako staveb-
ní materiál odolný přírodním živlům, symbol vážnosti, 
důstojnosti a bohatství ale stále více přitahoval bohaté 
měšťany. Ti, inspirováni statusovou působivostí kamen-
ných hradních věží, je při stavbě svých měšťanských 
domů začali napodobovat. Ve městech se tak začaly ob-
jevovat kamenné „pevné a krásné domy“, jejichž inte-
riér byl zařizován se stále větším důrazem na vkus a po-
hodlí (Le Goff 2005: 478-479).

PoČáTky „liDoVé“ SMíCHoVé kulTuRy
S rozvojem měst je spjaté formování základů světské-
ho divadla a lidové smíchové kultury, která se zrodi-
la na náměstích, ulicích a na tržištích. Nesmělé počátky 
světských divadelních produkcí je možné vidět v umění 
středověkých minstrelů a žakérů, kteří svým vyprávě-
ním, recitací, mimickými scénkami, akrobacií, žonglo-
váním, zpěvem a tancem bavili za drobný peníz prostý 
lid na tržištích. Žakéři (šprýmaři) vystupovali na nej-
různějších městských slavnostech (svátcích, karneva-
lech, svatbách, pohřbech) a jako specialisté na mluvené, 
hudební a divadelní produkce byli zváni k obveselení 
na šlechtické dvory. Na vzniku světského divadla měly 
jako inspirační zdroj svůj podíl i náboženské obřady a li-
turgická dramata, která se odehrávala v kostelech a ka-
tedrálách. Místem, kde se konaly první světské diva-
delní „hry pod loubím“ byly obvykle náměstí, na nichž 
se stavěla jednoduchá pódia. Součástí smíchové kultu-
ry byly také rodinné slavnosti, jako jsou svatby, hazard-

ní hry, lidové popěvky a karnevaly (Bachtin 2007). Mezi 
základní kategorie středověké smíchové kultury z toho-
to hlediska patřily hudba, zpěv a tanec. Prostřednictvím 
těchto „výkřiků radosti beze slov“ i prostí lidé, navzdory 
pohromám, násilí a nebezpečí středověkého světa, do-
sahovali uvolnění, pohody a psychické katarze. Jedním 
slovem „jásali“ (Le Goff 2005:479).

zRoD EVRoPSkýCH uniVERziT
Paralelně se smíchovou lidovou kulturou se v průběhu 
12. století v románských městech konstituovaly před-
poklady pro rozvoj filozofické a vědecké kultury univer-
zitního typu. Významnou roli přitom sehrály rodící se 
městské univerzity, které představovaly nový typ školy, 
zásadním způsobem rozšiřující spektrum středověkých 
vzdělávacích institucí. Vzdělání již nebylo omezeno 
na městské školy a církevní školy (farní, klášterní a ka-
pitulní). Mezi nejstarší evropské univerzity, které vznik-
ly v románském období, patří univerzita v Boloni (1119), 
Paříži (1150) a Oxfordu (1167). Na středověkých univerzi-
tách bylo možné nejdříve získat univerzální filozofické 
vzdělání na artistické fakultě a poté pokračovat v dalším 
studiu na fakultě teologické, právnické nebo lékař-
ské (Grant 1996). Ústředním tématem rané scholastic-
ké filozofie byl spor o univerzálie, který rozdělil učence 
na přívržence realismu a nominalismu. Jádrem tohoto 
sporu, který ilustruje ústřední filozofické dilema stře-
dověké kultury, bylo hledání odpovědi na otázku pod-
staty obecných pojmů. Realisté, reprezentovaní v ro-
mánském období Anselmem z Canterbury (1033-1109) 
a Vilémem z Champeaux (1070-1121), byli přesvědčeni 
o tom, že obecné pojmy jsou vůči individuálním přírod-
ním věcem prvotní a že existují reálně „samy o sobě“, 
nezávisle na empirické realitě. Oproti tomu nominalis-
té, jako byl Jan Roscellinus z Compiègne (kolem 1050-
1120), obhajovali názor, podle něhož objektivně existují 
pouze jednotlivé předměty a jevy se svými individuální-
mi vlastnostmi. Obecné pojmy je proto nutné považovat 
za pouhá jména, která vznikla jako výsledek abstrahu-
jící činnosti lidského vědomí (De Vries 1998). O syntézu 
nominalismu a realismu se pokusil Petrus Abaelardus 
zvaný Abélard (1079-1142), který se ve svém stanovisku 
snažil vyhnout jednostrannosti obou přístupů. Na roz-
díl od tvrzení, že univerzálie jsou před věcmi (realis-
té) nebo tvrzení, že univerzálie jsou po věcech (nomi-
nalisté), Abélard formuloval tezi, podle níž univerzálie 
existují ve věcech (universalia in rebus) (Abélard 2008). 
Filozofické, náboženské a normativní systémy, které 
vznikly v rámci románské kultury, byly dále rozvíjeny 
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po celé období vrcholného středověku jako součást ide-
ové báze gotické kultury.

V RoMánSkéM ČaSE a PRoSToRu
Důležitou determinantou životního způsobu byly v ob-
dobí románské kultury „prostorové a časové struktu-
ry“ (Le Goff 2005:184-278). Čas a prostor představu-
jí významné kulturní kategorie odrážející vztah člověka 
ke klíčovým hodnotám a normám středověké společ-
nosti. Vnímání a interpretace času a prostoru jsou ve své 
podstatě kulturní konstrukce – naučená a sdílená men-
tální schémata fungujících jako kognitivní mapy, které 
středověkému člověku umožňovaly orientovat se v pří-
rodní a sociokulturní realitě. Konceptualizace času jako 
kulturní kategorie vyjadřovala dvě základní časové di-
menze. První dimenze času vyrůstala z lidské zkuše-
nosti s přírodními cykly. Středověký člověk byl zajatcem 
pravidelného a neustále se opakujícího rytmu přírody. 
Proto se naučil měřit čas prostřednictvím takových di-
chotomií, jako jsou den a noc, léto a zima, světlo a stín, 
život a smrt. Středověký čas byl svojí podstatou přede-
vším „čas zemědělský“ (Goff 2005:247). Zemědělská 
půda jako základní zdroj obživy vyžadovala rytmickou 
a opakovanou péči, což se promítlo do konstrukce času 
jako zemědělské chronologické souřadnice, jejímž zá-
kladem je cyklický čas.  Druhá dimenze času vyrůsta-
la z lidské zkušenosti vnímající život jako nepřetržitou 
kontinuitu událostí, které lze lineárně a chronologic-
ky datovat. V přímé opozici k cyklickému vnímání času 
se tak v lůně středověké kultury zrodila lineární kon-
ceptualizace času, jež nalezla své vyjádření jak v biblic-
ké chronologii, tak v datových souřadnicích užívaných 
v historiografii. Technické nástroje, umožňující měře-
ní každodenního času, byly v období raného středově-
ku velice primitivní. Obvykle byly používány sluneční, 
přesýpací nebo vodní hodiny. Jako míra času ale moh-
la fungovat i délka hoření svíce nebo louče. Měření času 
technickými prostředky, stejně jako znalost písma, byla 
výsadou mocných − duchovenstva a šlechty. Tyto vlád-
noucí složky společnosti určovaly prostému lidu pro-
střednictvím zvuků zvonů, bubnů, trubek a loveckých 
rohů jejich práva i povinnosti.  

Středověký čas jako kulturní konstrukt a determinan-
tu způsobu života různých složek středověké společ-
nosti je možné diferencovat na čas zemědělský, pan-
ský a kněžský (Goff 2005: 251). Přestože časové náplně 
a konkrétní aktivity poddaných, šlechty i církve se vý-
razně lišily, jejich podstata byla stejná, neboť vyrůsta-
la z času přírodního. Ten ve svých každodenních rolnic-

kých aktivitách respektovali zejména zemědělci, kteří 
chtěli dosáhnout co největší úrody. Přírodní čas byl ale 
také implicitní součástí času kněžského, neboť význam-
né církevní svátky a s nimi spjatý čas liturgický čas-
to nahradily původní pohanské rituály a slavnosti, jež 
odrážely přírodní cykly, jako byl například slunovrat. 
V neposlední řadě přírodní čas výrazně ovlivňoval čas 
feudálů, zejména jejich pánování a realizaci vojenských 
tažení, které probíhaly především v letních měsících. 
Vnímání a interpretace času v období románské kultury 
ale bylo výrazně spjato s druhou zásadní kulturní kate-
gorií středověké kultury, jíž byl prostor (Gurevič 1972).     

Ve středověké Evropě se setkáváme se dvojím posto-
jem k pozemskému prostoru. První postoj souvisí se 
snahou lidí setrvat v důvěrně známém, domácím a bez-
pečném mikrosvětě a nevydávat se na cesty, kde mohla 
číhat neznámá a zrádná nebezpečí. Hierarchicky uspo-
řádaná feudální společnost se snažila uzavřít jedince 
do kruhu, který byl vymezen jasně stanovenými prá-
vy a povinnostmi příslušníků různých stavovských sku-
pin. Šlechta byla připoutána k feudálním sídlům, ne-
volnící k půdě, řemeslníci k dílně a duchovní k farnosti 
nebo klášteru. V přímé opozici k této uzavřenosti se ale 
jako odstředivá síla zrodil postoj vyrůstající z touhy lidí 
překročit kruh existenciální danosti, podlehnout vábení 
dálek a vydat se na cestu do neznáma (Darkevič 1984). 
Proto období středověku nebylo dobou migrační ne-
hybnosti. Naopak. Již v 11. a 12. století nastal v Evropě 
„čas mobility a cestování“ (Goetz 2005:28). Po středově-
kých cestách putovali obchodníci, řemeslníci, rytíři, kej-
klíři, žoldnéři, diplomaté, potulní studenti, duchovní, 
lidé toužící po změně, poznání nebo osobním kontaktu 
se svatými místy. K masivním migračním pohybům do-
cházelo také v důsledku válečných událostí, hladomorů 
nebo šířících se epidemií, jako byl mor.

na PouTíCH za boHEM
Významným atributem středověké kultury bylo pout-
nictví a kajícnost motivované náboženskou vírou. Cílem 
svatých poutí nebyla pouze Svatá země (chrám Božího 
hrobu v Jeruzalémě) nebo významná svatá místa jakým 
je například španělské Santiago de Compostela nebo 
Řím ale také nesmírné množství dalších poutních míst, 
které byly rozsety po celém území Evropy. Středově-
ký člověk byl na jedné straně „člověk putující“, na stra-
ně druhé „člověk kajícník“, jehož údělem bylo být 
„na cestě napříč tímto světem a svým životem, kdy ten-
to svět i život jsou pouze dočasnými zastávkami v čase 
a prostoru jeho osudu, v němž směřuje podle své vol-
by, buď k věčnému životu, nebo k věčné smrti“ (Le Goff 
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2003:14). Křesťanští poutníci vedeni zbožností a kajíc-
ností dobrovolně opouštěli své blízké a v touze vyslou-
žit si milost boží nebo odpuštění se vydávali na svatou 
pouť. Motivem k cestování věřících v době středověku 
ale nebyla pouze návštěva svatých míst, nýbrž také šíře-
ní křesťanské víry prostřednictvím náboženských misij-
ních cest. Již v období raného středověku se například 
irští kněží a mniši, jako byl svatý Brendan z Clonfertu 
(484-578), vydávali na misijní cesty, které nalezly svůj 
ohlas v literárně zpracovaných dobrodružných příbě-
zích a legendách, v nichž se středověká touha po pozná-
ní cizích zemí a cestovatelská odvaha snoubí s odvahou, 
náboženskou vírou, láskou k fantastice, vizionářstvím 
a asketismem (Gurevič 1996:275). Součástí středověké 
kosmografi e a etnografi cké imaginace se tak staly po-
pisy fantastických krajin, ve kterých se realita prolína-
la s domněnkami a výmysly. Lidé věřili, že za hranicemi 
křesťanského světa existují pohádkové země a tajupl-
né ostrovy oplývající drahými kovy, drahokamy, čarov-
nými rostlinami, mytickými tvory, nestvůrnými monst-
ry, lidožrouty, lidmi s psími hlavami nebo jinak obludně 
deformovaným tělem. Skutečnost a fantazie se vzájem-
ně prolínaly také ve středověké kartografi i, která před-
stavovala originální směs antických, biblických a reál-
ných zeměpisných představ o světě.

Tělo ČloVěka RoMánSkéHo
Románský člověk ale nebyl pouze zajatcem středově-
ké koncepce času a prostoru, ale také svého těla. Feno-
mén tělesnosti ve středověké společnosti prostupoval 
životem šlechty, duchovenstva i pracujícího lidu. Os-
lavou „tělesnosti“ rytířů byly lov, válka a turnaje, které 
vyžadovaly dobrou fyzickou kondici. Odvrácenou stra-
nou péče o lidské tělo bylo obžerství. To bylo ve stře-
dověké ikonografi i označeno za neřest, jež je výsadou 
pánů.  Této neřesti se ale nevyhýbali ani příslušníci du-
chovenstva. Jak ve 12. století se smutkem konstatoval 
Guillaume z Conches: „Naprostá většina našich biskupů 
(…) shání po celém světě krejčíře nebo kuchaře schopné 
připravit vybrané pepřové omáčky“ (Le Goff  2005:476). 
Na druhé straně některé mnišské řády, jako například 
františkáni, programově potlačovaly tělesnost prostřed-
nictvím odříkání a chudoby. Tento postoj legitimoval již 
papež Řehoř Veliký, když tělo nazval „odporným šatem 
duše“ (Le Goff  2005:454). To ve svých důsledcích ved-
lo k tomu, že mniši „ponižovali tělo“ askezí, omezovali 
koupele a považovali péči o zevnějšek za výraz nestoud-
né změkčilosti. Někteří poustevníci v odmítání hygieny 
došli tak daleko, že považovali za ctnost i špínu. K pa-
radoxům středověké kultury tak patřila skutečnost, že 

křesťanský ideál spjatý s pokorou tělesnost popíral, za-
tímco šlechtický ideál fyzicky zdatných válečníků lidské 
tělo oslavoval. Ve zcela jiné situaci se nacházeli poddaní, 
kteří neměli možnost volby. Jejich údělem totiž byla ce-
loživotní těžká práce na polích, která vtiskla jejich tělům 
atributy únavy a fyzického opotřebování.

Tělesnost románského člověka se projevovala i v jeho 
vztahu k sexualitě. Řada dobových indicií naznačuje, že 
navzdory nabádání církve k sexuální zdrženlivosti, pří-
slušníci všech stavů včetně duchovenstva, měli k této 
tělesné dimenzi lidského života pozitivní vztah. Svěd-
čí o tom nejen odpor části kněžstva proti celibátu, ale 
také růst počtu nemanželských dětí (bastardů) a obliby 
městských veřejných lázní. Ty byly nejen místem péče 
o lidské zdraví a hygienu, ale také institucemi dopřáva-
jícími svým klientům potěšení z rozkoše, která se pohy-
bovala na hranici prostopášnosti (Verdon 2003, Lende-
rová 2010).  

Lidské tělo bylo v období středověku významným ná-
strojem symbolické komunikace. Jak výstižně konsta-
toval Jacques Le Goff : „Středověká kultura je kulturou 
gesta“ (2005:476). V sakrálním světě se prosadila ges-
ta křesťanské víry, modlitby, liturgie, kajícnosti, žehná-
ní a udílení svátosti. V profánním světě byla gesta ne-
dílnou součástí uzavírání smluv a dohod, potvrzením 
přísah, součástí milostných her i válečných konfronta-
cí. Zásadní význam ale měla gesta pro románské umění. 
„Gesto je oživuje, dělá je expresivním, dává smysl jeho 
linii a pohybu. Kostely jsou kamenná gesta. A ruka Boží 
vystupuje z mraků, aby dirigovala středověkou společ-
nost“ (Le Goff  2005:477).

aRCHiTEkTuRa několika Fází
Románskou, římskými stavbami inspirovanou, archi-
tekturu je možné časově rozdělit na ranou fázi (1000-
1100), pro niž jsou ještě charakteristické stavby s pře-
vážně plochým dřevěným stropem, vrcholnou fázi 
(1110-1180), ve které se již prosadily kopule a zděné 
klenby (valené, křížové) a pozdní fázi (1180-1250), v níž 
se objevují hrotité oblouky, žebra a křížové klenby. Kla-
sická románská valená klenba měla kruhový tvar a byla 
tvořená jediným klenutým obloukem, který prochá-
zí celou délkou stavby. Významnou technickou inova-
cí bylo zjištění, že průnik dvou valených kleneb vytváří 
nový typ klenby – klenbu křížovou, která může být ze-
sílená žebry umístěnými kolem hran křížení. Tento ob-
jev ale již anticipoval nástup gotického slohu, pro který 
byla žebrová klenba typická (Clark 2006). Mezi znaky 
vrcholné románské architektury patřily mohutné nos-
né zdi, seskupené do prostorových tvarů krychle, kvá-
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dru a válce, hluboká a úzká sdružená okna s polokru-
hovým nadpražím a malými meziokenními sloupy, 
fasáda plasticky členěná lizénami a obloučkovými vly-
sy, mezilodní arkády a kamenné sloupy, jejichž hlavice 
byly zdobeny geometrickými, rostlinnými, zoomorfní-
mi nebo antropomorfními motivy. Zdi jsou podpírány 
odlehčujícími oblouky a na vnější straně stabilizovány 
opěrnými pilíři. Osvětlení interiéru je poměrně skrom-
né a výzdoba je podřízená architektuře. Významnou 
technologickou inovací ve stavebnictví bylo užívá-
ní spárovaných řezaných kamenů, které nahradily tra-
diční techniku štípaných materiálů zalévaných mal-
tou a zjednodušily tak konstrukci oblouků a kleneb (Le 
Goff  2005:651-652).

V sakrální architektuře se uplatnily dva základní 
typy staveb – podélné kostely a baziliky nebo centrál-
ní stavby postavené na půdorysu rovnoramenného kří-
že nebo kruhu (rotundy). Klasickou ukázkou románské 
sakrální architektury je bazilika – trojlodní nebo více-
lodní podélná kamenná stavba se zvýšenou a osvětle-
nou střední lodí, oddělenou uvnitř od bočních lodí pi-
líři nebo sloupy, nesoucími obvykle oblouky. Zpočátku 
se stavěly baziliky bez příčné lodi, ústící do jedné nebo 
tří apsid, povýšených někdy nad kryptu, později bazi-
liky s příčnou lodí, připomínající půdorysem písmeno 
T. Tento typ baziliky ale na počátku 11. století nahra-
dily baziliky postavené na půdorysu latinského kříže, 
vzniklého vsunutím chóru mezi příčnou loď a apsidu. 
Prostor, kde se křížila hlavní a příčná loď, býval zdůraz-
něn oblouky na pilířích. Zároveň se půdorysný čtverec 
křížení stal výchozí kompoziční jednotkou celého pů-
dorysu. Tento kvadratický schematismus se začal pro-
mítat i do vertikálních proporcí a v románském obdo-
bí prostupoval celou stavbu. Koncepce románských 
kostelů nabývala v různých zemích specifi cké podoby. 
Italští architekti například preferovali od chrámu oddě-
lenou zvonici (kampanilu), ve Francii se hmota chrá-
mu spojila s průčelím, které tvořily dvě věže, zatímco 
v Německu byly v oblibě věže a vížky stojící nad kříže-
ním chrámové lodi. Románské kostely však sjednoco-
vala snaha jejich stavitelů akcentovat průčelí a vstupní 
portály chrámů, které byly bohatě zdobené architekto-
nickou nebo sochařskou výzdobou (Kidson 1973, He-
rout 1994). Portál zosobňoval bránu nebes (Porta coeli), 
jíž lze vstoupit do Ráje nebo Nebeského Jeruzaléma. 
V mystické rovině představoval chrám Kristovo
tělo (Corpus Christi) a portál Krista v souladu s evange-
liem svatého Jana: „Já jsem brána, kdo skrze mne 
vejde, bude spasen…“ (Jan 10, 7-9). Portál tvořil niku, 

jejíž pravoúhlý rám završoval půlkruhový oblouk 
archivolt a tympanon. K hlavním motivům tympano-
nu patřil zejména Kristus v majestátu a 24 apokalyp-
tických starců nebo andělských chór a Poslední soud 
s hříšníky a vyvolenými. V pozdní románské kultu-
ře se součástí ostění portálu stávají sochy (Benešovská 
et al. 2001). Vrcholnou ukázkou románské sakrální ar-
chitektury jsou například katedrály v Durhamu (An-
glie), Santiagu de Compostela (Španělsko) a Wormsu 
(Německo), kostel v Cardoně v Katalánsku (Španělsko), 
bazilika Sainte-Madeleine ve Vézelay (Francie) a dóm, 
baptisterium a kampanila v Pise (Itálie) (Clark 2006). 
Na území České republiky reprezentují románské cír-
kevní stavby rotundy a bazilika svatého Jiří na Praž-
ském hradě. Principy a stavební postupy, typické pro 
církevní architekturu, byly používány také při budová-
ní románských hradů, měšťanských domů, mostů a sil-
nic (Merhautová, Třeštík 1984).

SoCHy, DEkoRaTiVní PlaSTiky a MalířSTVí
Románské sochařství se soustředilo především na vý-
zdobu církevních staveb (hlavice sloupů, portály a prů-
čelí chrámů). Uplatňovalo se – obdobně jako sochařství 
následujícího, gotického období – především v plastic-
ké dekorativní i fi gurální výzdobě kamenných portálů, 
průčelí, zejména trojúhelníkového nebo půlkruhové-
ho štítu (tympanonu), i vnitřních chrámových prostor. 
Krása románských portálů je založená nejen na se-
vřené kompozici jednoduchých lineárních a plošných 
schémat, ale také na jemně a detailně zpracovaných 
plastických ornamentech a reliéfech. Románské so-
chy a plastiky respektují tvar rámce, jehož jsou součás-
tí. Proto jejich kompozice variuje podle toho, do kte-
rého geometrického obrazce jsou konkrétní skulptury 
zasazeny. Například v pravoúhlém nadpraží jsou lid-
ské postavy řazeny horizontálně, zatímco v půlkru-
hovém tympanonu sledují hlavy postav křivku obvo-
du. V románském sochařství se tak zrodila dekorativní 
plastika, která představuje originální syntézu plošné 
ornamentální linie a plochy s plasticitou hmoty a obje-
mu. Za inspirační zdroj románských sochařů lze ozna-
čit římské plastické sochařství, byzantské a orientální 
tkaniny a ornamenty a severský zvěrný styl. Imaginace 
a fantazie románských sochařů dokázala spojit dyna-
miku linií a dekorativních pletenců s těly fantastických 
zvířat a nestvůr. Ve vrcholné a v závěrečné fázi vývo-
je románské kultury se součástí bohatých ústupko-
vých portálů a kostelních průčelí stává monumentální 
fi gurální skulptura zobrazující profánní alegorie, bib-
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lické výjevy a příběhy ze života svatých. Za vrcholné 
ukázky románské plastiky lze považovat portál klášte-
ra San Salvador v Leyre (Španělsko), katedrály v Santi-
agu de Compostela (Španělsko) nebo kostelů Saint-Tro-
phime v Arles (Francie), Santa Maria le Real v Sangüese 
(Španělsko), dále sochařskou výzdobu západního prů-
čelí kostela Notre-Dame-la-Grande v Poitiers (Fran-
cie) a kaple Cámara Santa v Oviedu (Itálie). Své uplat-
nění nalezlo sochařské umění také v náhrobní plastice, 
kovolitectví, řezbářství ve dřevě a řezbě do slonoviny. 
Značného rozkvětu dosáhla užitá drobná plastika zpra-
covaná ve zlatě, stříbře nebo v bronzu a figurální kom-
pozice prováděné na kovových destičkách technikou 
smaltu. Mezi špičkové ukázky románského umělecké-
ho řemesla patří křtitelnice a schránky na ostatky a re-
likviáře, které jsou obvykle vyřezávané ze dřeva a po-
kryty tepanými plátky zlata (Beckwith 1985, Petzold 
1995, Toman 1996, Duby 2002, Mann 2009).

S architekturou, sochařstvím a uměleckým řemeslem 
bylo spjaté také malířství, které uvnitř sakrálních sta-
veb plnilo výzdobnou a didaktickou náboženskou funk-
ci. Románská malba (nástěnná a desková malba, oltářní 
cykly, iluminace) nezná ještě prostor a modelování tva-
ru světlem a stínem, je plošná, s výraznými obrysový-
mi liniemi a strnulá v zobrazování gest. Ústředním té-
matem románského malířství byly náboženské motivy, 
které jako součást sakrální architektury dodávaly stav-
bám transcendentní a spirituální dimenzi. Interiéry ro-
mánských kostelů neměly díky malířské výzdobě strohý 
vzhled. Barvy zářily z nástěnných maleb, mozaikových 
dlažeb, skleněných vitráží a malovaných pilířů, hlavic 
sloupů a stropních kleneb. Církev nebyla pouze objed-
navatelem a odběratelem uměleckých děl, ale také je-
jich spolutvůrcem. Pokud připustila účast laiků na ma-
lířské tvorbě, vykonávala nad nimi přímý a přísný dozor, 
předepisovala náměty i způsob zpracování. Malova-
ná výzdoba kostelů byla chápána jako otevřená obra-
zová kniha, pochopitelná i negramotným věřícím, jimž 
nahrazovala Písmo svaté. S posláním sakrálního román-
ského umění souvisel požadavek na názornost, jasnost 
a srozumitelnost uměleckého díla, které mělo oslovit ši-
roké vrstvy věřících. Náboženské funkci byly podříze-
ny také malířské výrazové prostředky. V románské mal-
bě tuhá linie obrysově vymezuje tvar v ploše, který dále 
člení schematickou vnitřní kresbou. Barva pestře kolo-
ruje plochu, zatímco světlo a stín, jako prostředek pro-
storové modulace, jsou výrazně potlačeny. Zobrazené 
postavy jsou obvykle vyjmuty z přirozeného prostře-

dí a souvislostí a vloženy do abstraktního prostoru, kte-
rý je často uzavřen zlatým nebo vzorovaným pozadím 
(Beckwith 1985, Toman 1996). 

Hlavními obory románského malířství byla nástěnná 
a knižní malba. Nástěnná malba, spjatá zejména s chrá-
movou architekturou, byla obvykle dílem malířů-lai-
ků, kteří pracovali při stavebních hutích. Oproti tomu 
knižní malbu, která byla určená úzké vrstvě církevních 
a světských vzdělanců, praktikovali klerici v klášter-
ních dílnách. Knihy, zdobené iluminovanými iniciálami, 
bordurami, droleriemi a miniaturami, byly velice drahé 
a představovaly luxusní produkty umělecké tvorby. Ro-
mánské iluminované rukopisy byly malovány na perga-
men kvašovými barvami, v pozadí miniatur a iniciál se 
užívalo zlato nanášené v prášku nebo ve fólii. V závěreč-
né fázi vývoje románského slohu došlo k rozšíření tema-
tiky iluminovaných knih. Vedle náboženských rukopisů 
začaly vznikat světské knihy, jako jsou historické epo-
sy, rytířské romány a díla duchovně naučná. Pro tento 
typ knih nebyly závazně stanovené ikonografické vzory, 
a proto do knižní malby pronikly realistické prvky odpo-
zorované ze skutečné reality (Calkins 1983, Pächt 1994). 
Na konci románského období se také objevila desko-
vá malba, která sloužila k výzdobě oltářních menz. Vý-
znamnou součástí románského malířského umění byly 
malované okenní vitráže. Ikonografie románských vit-
ráží byla stejná jako u nástěnné malby a v sochařské vý-
zdobě. Kompozice maleb byla velmi jednoduchá, bez 
důrazu na detail, ale poměrně vysoký byl stupeň umě-
lecké stylizace. Nejstarší románská barevná okna se za-
chovala v chrámu Saint-Remi v Remeši (Francie), o něco 
mladší jsou vitráže z francouzských kostelů v Char-
tres, Le Mans, Poitiers a Saint-Denis. Z malířských vzo-
rů a kreseb vycházela také výroba nástěnných koberců 
(tapiserií), které byly důležitou součástí světských sídel 
i chrámových interiérů. Za vrcholnou ukázku román-
ské textilní tvorby lze označit výšivku jehlou na plátně, 
označovanou jako Tapiserie z Bayeux (1067-1077) a ná-
stěnnou tapiserii s názvem Stvoření, která se zachovala 
ve španělské katedrále v Geroně (Grape 1994).

Soumrak románské kultury na sklonku 12. stole-
tí nesouvisel se změnami v oblasti výrobního způsobu. 
Skutečnost, že románská kultura vyčerpala svůj tvůr-
čí potenciál, nezpůsobily ani proměny tradičních socio-
kulturních regulativů a křesťanských idejí. Křehká hra-
nice oddělující románskou a gotickou kulturu je spjatá 
se vznikem nové konfigurace kulturních prvků a kom-
plexů, jež rodící se kultuře vrcholného středověku vtisk-
la nový strukturální řád. l
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