
Posudek bakalářské práce 

Vojtěch Kolář: Postoje pravoslavných tradicionalistů k církevnímu kalendáři a 

pokusům o jeho úpravu 

Tato práce stručně načrtává problematiku pojetí času a jeho "počítání" v křesťanství, přesněji 

řečeno poukazuje na problémy, které vznikly zavedením gregoriánské reformy kalendáře na 

Západě ajejími dopady na (východní) pravoslavL Ačkoli název práce svádí k přesvědčení, že 

jde o historicko-theologické pojednání, po zběžném pohledu do obsahu možná 

"upřesněnému" o doplnění, že se tu vyskytuje i zkoumání problému kalendáře z hlediska 

astronomického, v autorově podání jde o problém výsostně religionistický, a to jak co do 

tématu, tak i metody zpracování. A pokud jde o metodu, je třeba autora pochválit: Jak říká 

v kap. 1.1., "tvrzení, jež budou v práci předkládána jako zdánlivá fakta, tak nebudou 

vědeckými hypotézami" (s. 5), které je třeba prokazovat či vyvracet, ale zachycením výpovědí 

těch, kterých se daná záležitost bytostně týká, autor se však zároveň odmítá zabývat 

"vysvětlováním" těchto postojů, což by znamenalo zavádět do celé rozpravy neústrojné 

prvky, ale chce "porozumět její vnitřní konsistenci a logice" (tamt.). A dlužno říci, že se autor 

tomuto úvodnímu vyhlášení "fenomenologické" metody v průběhu své práce nezpronevěřil. 

V prvních dvou kapitolách autor představuje problém stanovení data křesťanských 

Velikonoc na pozadí různých kalendářních tradic (židovské, egyptské, římské-juliánské), 

které se svým způsobem vypořádávají s počítáním a slaďováním solárních a lunárních cyklů, 

a zároveň ukazuje theologické motivy, které tu hrály možná ještě důležitější roli (vztah 

k židovskému pesachu). Dokladem budiž závěry Nikájského sněmu a o ně se opírající 

církevní kánony, týkající se slavení Velikonoc. Autorovi se na velmi malém prostoru podařilo 

ukázat, jak relativní je stanovení jakéhokoli systému počítání času (viz nesoulad siderického a 

tropického roku a pokusy o jejich sladění, s. 9), a tím stoupá i váha času liturgického, který je 

odrazem kosmických rytmů ajejich účastníkem. Tak dochází k absolutizaci, resp. 

ontologizaci času; čas nabývá povahy mystické cesty ke spáse a jakákoli manipulace s ním 

nejen nemá vliv najeho podstatu, ale může být pro člověka zhoubná, jak autor ukazuje na 

příkladech zázraků, které se udály ve svém "pravém" čase (rozuměj: pravoslavného 

kalendáře) a nikoli v čase "arbitrárním" (svévolném, tedy kalendáře modifikovaného 

gregoriánskou reformou, resp. pod jejím vlivem) (s. 21; 31). Takováto koncepce času zcela 

odpovídá představám M. Eliadeho, jak napovídá i autorem hojně citovaná Ljudmila 



Perepelkina: "Zabezpečit život měl rituálně uskutečňovaný zázrak. Existující vesmírné rytmy 

tak nalézaly výraz v rituálních úkonech" (s. 8). Autor tu tak mimochodem poukazuje najeden 

ze zdrojů Eliadeho koncepce posvátného času; Eliadeho sympatie k pravoslaví (rumunskému) 

a zdůrazňování představy "kosmického Krista" jsou obecně známy. Při hodnocení role 

liturgie v pravoslavné spiritualitě pak sám autor v závěru konstatuje: "Avšak liturgie 

uskutečňovaná v čase a čas posvěcující je vlastně cestou vně času ... " (s. 40). 

Zbývající prostor práce je věnován důsledkům reformy kalendáře na církevně

politické rovině, se zaměřením především na pokusy o inkorporaci (částečnou nebo úplnou) 

gregoriánského kalendáře do pravoslavné liturgie. Proti tomu se staví "tradicionalisté", kteří 

v duchu výše uvedených principů brojí proti snižování váhy věky posvěcené tradice, jež 

neznamená jen jakési sentimentální a "zpátečnické" lpění na minulosti, ale bytostně se dotýká 

vlastního smyslu liturgického času: "Čas pro člověka tím ztratil mystický rozměr, přestává být 

,časem očekávání', stává se ,časem pokroku'" (s. 40). 

Základní text této bakalářské práce doplňují pečlivě zpracované a graficky povedené 

kalendářní tabulky, které názorně ilustrují pojednávanou problematiku. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, volbou tématu a 

způsobem zpracování je dokonce převyšuje. Autor pracuje s předem přesně definovanými 

pojmy a postupuje na základě přesně vymezené metody. Jeho využívání sekundární literatury 

a její citace jsou příkladné, práce je i stylisticky na vysoké úrovni. Po formální stránce nelze 

autorovi nic vyčíst, práce je pečlivě zpracovaná, bez gramatických a interpunkčních 

prohře šků. Navrhuji hodnotit jako výbornou. 

Bodové hodnocení: 

1. Struktura argumentace: 8 

2. Formální úroveň: 8 

3. Práce s prameny: 8 

4. Vlastní přínos: 8 

5. Obecný přesah práce: 8 

V Praze dne 28. ledna 2009 

PhDr. M lan Lyčka, Ph.D. 
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