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šálka - nádoba na pitie menších rozmerov, zvyčajne s uškom 

 

grécka šálka z tepaného zlatého plechu 

 

 
 

šalmaj - nem. franc.; gréc. syrinx; tiež Panova píšťala/Panova flauta 

 

-staroveký hudobný dychový nástroj, z ktorého sa v 18.st. vyvinuli hoboj, klarinet a faluta; pozri 

dychové nástroje 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0almaj 

 

 
 

Kentaur hrajúci na šalmaj a držiaci luk (mozaika kostola sv. Jakuba v Trani, 12.st.) 

 

Šaloun Ladislav -  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gork%C3%A9ho_07_2.jpg 

 

šaman - slovo šaman pochádza z evenckého šamán a do európskych jazykov sa dostalo cez ruštinu; v pol. 17.st. 

je zaznamenané vo vlastnom životopise Avvakuma Petrova; niekedy bývalo slovo šaman 

vykladané z pálijského samana vo význame potulného budhistického mnícha; v súčasnosti je tento 

výklad odmietaný a dáva sa prednosť evenckému pôvodu slova; v indiánskych kultoch pozri 

balam (Biederman), Volva 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0almaj
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gork%C3%A9ho_07_2.jpg
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šamanizmus - pozri bilokácia,  boh,  bohovia, os sveta, Seithr, Volva  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo 

 

šamanizmus euroázijský - euroázijský šamanizmus 

šamanizmus európsky - európsky šamanizmus 

Šamaš/Samaš - akkadské meno sumerského slnečného boha Útu, boha osudu; jeho otcom bol Sín, boh svetla a 

múdrosti; pozri solárne božstvá; kudurru; svetlo, múdrosť 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Utu_(divinit%C3%A0) 

 

www v súvislosti s heslom Hadad: nakoľko existovalo spojenie Hadada/Iškura s bohom slnka 

Šamašom,  vzhľadom na prírodné aspekty oboch božstiev mu dávalo niektoré vlastnosti slnečného 

božstva; kombinácia Šamaša a Hadada sa odrazila  v orákulu a veštení obecne; ich bežné tituly sú 

Bele Biria – „Páni veštenia“ 

 

šambrána - dekoratívne orámovanie otvoru okna alebo dverí, vystupujúce z plochy priečelia; v barokovej 

architektúre doplnené kvapkami a uchami; pozri ostenie 

 

www v súvislosti s heslom ostenie: v historickej architektúre  sa slovom ostenie rozumie prvok 

tesaný z kameňa, zatiaľ čo ten istý prvok vytvorený iba v omietke alebo štuke, prípadne iba 

iluzívne maľovaný na plochu omietky sa nazýva šambrána 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ambr%C3%A1na 

 

šámes - deviate svetlo hebrejského kultového osemramenného svietnika; slúžilo na zapaľovanie; zapaľovnie 

osemramenného svietnika spojené so sviatkom chanuka;  pozri synagóga, menora 

šamisen -  japon.  三味線 

 
-japonský trojstrunný hudobný nástroj drnkací 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amisen 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%91%B3%E7%B7%9A 

 

 
 

K. Utamaro: Dáma so šamisenom 

 

šamoa - žltastý odtieň, napr. papiera; dosahuje sa pridaním pigmentu k papierovine 

šamot - drvina z páleného žiaruvzdorného materiálu a výrobky z neho; šamot slúži ako ostrivo; výrobky zo 

šamotu vypaľované pri 1350-1450°C ; pozri keramika 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Utu_(divinit%C3%A0)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ambr%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amisen
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%91%B3%E7%B7%9A
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Šamotulský kancionál - kancionál Šamotulský 

šampanská krieda - krieda šampanská 

Šams - v súvislosti s heslom Alah v histórii: v Koráne sa nachádza zmienka o Baalovi, keď prorok Eliáš 

napomínal svoj ľud k uctievaniu Baala (slnečného boha Alaha) na miesto mesačného boha Alaha, 

najlepšieho zo stvoriteľov; v protirečivej verzii slnečného boha je bohyňa Šams; Mohamed 

očividne uprednostňoval bohyňu Šams pred Baalom, egyptským slnečným božstvom; pozri 

solárne božstvá 

šanghajská škola - čínska maliarska škola 18.storočia, nadväzujúca na tradíciu meditatívneho umenia a umenia 

Individualistov, Osem podivínov z Jang-čou; pozri kuo-chua; maliarstvo čínske 

Šani - Biedermann v súvislosti s heslom sup: v Indii personifikáciou Saturnu  bol boh Šani alebo Manda, 

ktorého jazdeckým zvieraťom bol sup; pozri atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; indickí 

bohovia; bohovia astrálni 

 

Jordan: 1.Šani bol hinduistický astrálny boh, personifikácia planéty Saturn; stojí na lotosu, jazdí na 

železnom voze ťahanom ôsmimi grošovanými koňmi; jeho atribútmi sú šíp, luk, ruženec, palica a 

trojzubec 

2.budhistický astrálny boh, stojaci na korytnačke; jeho atribútom je palica 

 

šani - Nový biblický slovník v súvislosti s heslom farby v Biblii: slovo ’argaman  je zvyčajne prekladané ako 

purpur; ide on červeno purpurovú látku, zvyčajne vlnenú; ’argaman je prevzaté slovo, ktoré 

pravdepodobne znamená „daň“; iné podobné slová (šani, karmil, tola) buď odkazujú na murex, 

mäkkýša, z ktorého sa získava drahé farbivo, alebo na červca, ktorý poskytuje sýtu červenú farbu; 

v dôsledku toho Hebrej nepovažuje toho, kto je oblečený do purpuru, predovšetkým za krásneho, 

či ide o boháča alebo kráľa 

 

šantung - zrebná hodvábna tkanina s plátnovou väzbou, miestami s hrubšími niťami; pozri textília 

šaravary/šarovary - pôvodne u niektorých ázijských národov, neskôr u ukrajinských kozákov široké nohavice 

podkasané nad členkami; pozri móda; porovnaj šarivari 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 

 

šaría – arab. شريعة / šarí’a – „pravá cesta“; nesprávne šaríja; termín je odvodený od slovesa šara´a – „ začať, 

vstúpiť, rozviazať, predpísať, dať (zákony)“; pôvodný význam zrejme bol „cesta k napájadlu“ 

(šarí´a- cesta, ulica; mašra - napájadlo, prameň) 

 

-súbor základných predpisov a pravidiel islamského náboženského práva; systém kultových 

povinností, noriem a právnych zásad, oživovaný reislamizáciou (fundamentalizmom); pozri islam; 

hidžáb 

 

-súbor rozpracovaný v 7.-12.storočí; okrem základných náboženských povinností (pozri päť stĺpov 

islamu) moslima upravuje aj normy hospodárskeho, občianskeho a trestného práva; šaría sa 

uplatňuje v štátoch, kde je islam štátnym náboženstvom; od 70.rokov silí tlak expanzionistického 

fundamentalizmu, ktoré považuje šaríu za jediný spôsob zabezpečenia sociálnej spravodlivosti a 

blahobytu ľudí; porovnaj termín džihád 

 

-šaría je islamské právo, islamský právny systém, resp. Bohom zjavené univerzálne platné (pre 

moslimov aj nemoslimov) pravidlá ľudského správania; islamská právna veda, ktorá sa zaoberá 

interpretáciou šaríe, sa nazýva fikh; pozri kádí 

 

šaríf - v predislamskej Arábii predstaviteľ urodzeného rodu, vodca kmeňa, vládca mesta; v islamskej Arábii titul 

moslima odvodzujúceho svoj pôvod od Mohameda; pozri turban 

šarivari - stredoveká veselica s kostýmami, farbami a artistickými vystúpeniami, podobná karnevalu; samotný 

název „charivari“ odkazuje pravdepodobne na latinský výraz pre bolesť hlavy, s ohľadom na 

spletitú a nemelodickou lávu zvukov, ktoré dav vyludzoval; pozri divadlo; porovnaj šaravary 

 

1.pôvodne stredoveká veselica s vírivými tancami, aj v maskách a s artistickými číslami 

2.spoločné vystúpenie všetkých artistov vo vírivom tanci na začiatku a na konci predstavenia 

 

-stredoveké šarivari trestalo mužské obete domáceho násilia; trhaná hudba, hlučný dav, posmešky, 

urážky, trieskanie do hrncov a zvonenie zvoncov, a skupinové ponižovanie obeti, ktorou boli veľmi 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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často muži; cieľom stredovekého rituálu šarivari bolo verejné trestanie, dozorovanie vzťahov v 

komunite a vynútiteľnosť noriem; rituál šarivari bol spôsobom, ako mocné hlučným spôsobom 

zosmiešniť previnilca, varovať ostatných a očistiť tak komunitu; ceremónia šarivari však bola 

oveľa vrstevnatějšia;  niekedy bola skôr vľúdnu, aj keď čtveráckou veselicou, pustením ventilu, 

inokedy mala barbarskú podobu; niekedy bol obeťou muž, inokedy žena; A zatiaľ čo jeden čas 

slúžila na udržiavanie spoločenskej súdržnosti a mala podporu úradov i súdov, inokedy ju vrchnosť 

považovala za deštruktívne rituál, ktorý podkopáva oficiálne moc; korene má vo Francúzsku, 

pôvodne bol rituál šprýmovnou súčasťou svadby, neskôr z neho ale vyrástol nástroj kolektívneho 

trestania drobnejších prečinov; prvá francúzska zmienka o šarivari proti manželovi, ktorý sa nechal 

zbiť, je z obdobia okolo roku 1400; samotný názov "charivari" odkazuje najskôr na latinský výraz 

pre bolesť hlavy, s ohľadom na spletitú a nemelodickou lávu zvukov, ktoré dav vyludzoval, 

príhodne; skrze šarivari sa kontrolovali predovšetkým reprodukčné a manželské aspekty života; 

obec tak dávala najavo svoje odsúdenie párov, ktorým sa nedarilo mať deti, vdov, ktoré vstúpili do 

nového manželstva podľa mienky komunity príliš skoro alebo ktoré si vzali o moc mladšieho 

muža; častými obeťami šarivari boli muži, ktorí sa nechali zbiť od svojej ženy alebo ktorí jej 

submisívny trpeli neveru; všetko sa však odohrávalo pod patriarchátom, ktorý je trestal za to, že 

nezvládali žiť v súlade jeho zákonmi a plniť úlohy pánov domu; kruh obetí kolektívnych 

posmeškov bol však širší; v Anglicku, kde sú o šarivari záznamy prinajmenšom od roku 1500, sa 

jeho terčom stávali aj ženy, páchateľky domáceho násilia, alebo neviestky; inokedy si mladí 

nezosobášení muži, ktorí bývali najčastejšími protagonistami šarivari, vybavovali účty s tam prišli 

cezpoľnom mladíkmi, ktorí im boli nežiaduce konkurenciou pri zháňaní neviest; namierené bolo i 

proti slobodným matkám či klebetným ženám; jeho podoba sa oblasť od oblasti líšila, niekde sa 

procesia zúčastnilo len pár susedov, inde zástupy, niekde sa šarivari konalo počas roka, podľa 

aktuálnej potreby, inde sa rituálne koncentrovalo do obdobia sviatkov a osláv; niekde sa trestal 

previnilec v zastúpení handrového panáka, inde v zastúpení najatého a zaplateného náhradníka, na 

mnohých miestach delikvent osobne; často bol počas raja nosený ulicami, zatiaľ čo sedel na bidle 

či na stoličke; inokedy sa sprievod obišiel len s rýmovaným deklamovaním jeho hriechov; svoje 

sociálne korene groteskná šaráda mala prekvapivo u vrchných spoločenských tried, postupom však 

presiakla až k spodným; a mala významnú spoločenskú funkciu; bola totiž ľudovým doplnkom 

oficiálnej spravodlivosti, úrady prostredníctvom šarivari uznávali právo ľudu na zapojenie sa do 

výkonu trestné moci; ale nielen to, šarivari udržiavalo komunitu pri sebe i jemnejšími, nie tak 

priamočiarymi spôsobmi; vtedajší spoločnosť kládla veľmi vysoké nároky na to, aby sa jej 

členovia prispôsobili komunitným normám, a doviedla skúmať osobné životy svojich príslušníkov 

nepríjemne prenikavým drobnohľadom; bola preto plná tenzí, prehrešky sa nezabudli a viedli 

k rozkolom;  davová ceremónie mohla vo svojej miernejší podobe ponúknuť očistné upustení pary; 

a aj keď previnilca trestala, zároveň slúžila k jeho vzatie na milosť a opätovné začlenenie do 

komunity; nie vždy to však bol rámus, ktorý síce ubližoval a ponižoval, ale neničil ľudské životy 

nadobro. Inokedy je ničil, a nielen preto, že obeť šarivari odmietala uznať previnenie; v niektorých 

prípadoch bolo zahanbenie tak pálčivé, že sa z neho jeho obeť nedokázala spamätať a únik jej 

poskytla len samovražda; inokedy rituál končil vraždou; v r. 1668 tak v Lyone istá Florio Gallo 

inzultovala zamestnávateľa tovariša, ktorý proti nej ako proti druhýkrát vydatej žene viedol 

šarivari; následkom bolo ďalšie, odvetné šarivari za nový priestupok; a jeho vykonávatelia tentoraz 

jej nového, mladého muža zabili; v 16.st. cirkev a svetská moc šarivari formálne zakázali, v praxi 

však jeho praktizovanie nechávali byť; privierala oči, dokonca aj keď sa zvrhlo v adolescentného 

násilia, často po prepitom večeru, ktoré končilo skupinovými znásilnením a bitkami; až od 18.st. sa 

stávalo šarivari prekonanou formou „umravnenia“ spoločnosti; správanie, ktoré bolo 

akceptovateľným a veľmi nosným pilierom spoločenskej integrácie, teraz začalo byť vnímané ako 

deštruktívne správanie besniacej spodiny; ako správanie, ktoré je mimo kontroly úradov, bolo 

nežiaduce; najprv vymizlo z miest, potom aj z vidieckych oblastí; hocikde sa však udržalo dlho, 

nasledujúce svedectvo je ešte z 30.rokov 19.st. z anglického Doncasteru; „muži, ženy a deti tam 

boli so všetkými druhmi nástrojov, trúbili na kravský rohy, mali panvice, podnosy, bubnovali do 

kanvíc železnými kľúčmi, používali rošty ako cimbaly, hrkotali železnými lopatkami a kliešťami z 

ohniska, tĺkli na plechovky a do vedier kutáč a špikovými kosťami, vlastne všetkým, čo dokázalo 

robiť nepríjemný, hlasný zvuk“ opisuje panoptikálnu scenériu svedok; obvinenia sa týkali toho, že 

hlásik, ktorý deklamoval o previnilcových skutkoch pritom sedel na stoličke pripevnenej na dvoch 

trámoch a  zdal sa byť naplnený poctou; držal obriu panvicu a potom, čo do nej viac než energicky 

mlátil kladivom, začal prednášať v rýmoch: „napadol svoju ženu a zbil ju do modra za to, že 

utratila šiling, keď potrebovala“ 
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Stredoveké šarivari 

 

 
 

Zosmiešnenie muža paroháča (šarivari) 
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Opilcova pláštenka (šarivari) 

 

 
 

Opilcova pláštenka a žena klebetnica (stredoveké šarivari) 
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Posmešná maska (šarivari) 

 

šarovary - šaravary 

Šárka - v českých bájach v príbehu o „dívčí válce“ jedna z družiek veliteľky Vlasty, ktorá mala za úlohu 

oklamať veliteľa Ctirada 

 

 
 

šarkan - pozri hra, chlapec 
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J. Lada: Jar  

 

 
 

F. Kudláč: Šarkan (1962) 
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S. Abel: Šarkan nad dedinou (1981) 

 

šarlát - jeden z početných názvov používaný pre karmín; jasnočervená farba; pozri šarlát chromový; červeň; 

Fénix (Wensleydalová) 

2.drahocenná tkanina v červenej farbe 

šarlát chromoftalový R - chromoftalový šarlát R 

šarlát chromový - červeň molybdátová; nach 

šarlatán - pozri mastičkár  
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J. M. Molenaer: Dav pred stánkom šarlatána (1630) 
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A. van Ostade: Šarlatán (lept, 1648) 
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J. Victors: Šarlatán na trhu (1635) 
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J. Miel: Šarlatán (bamboccianti, 1650) 
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G. Dou: Šarlatán  (1652) 

 

šarlátová morena - morena šarlátová 

Šarruma - chetitské božstvo 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0arruma 

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

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0arruma
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarruma
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Šarruma                           

 

 
 

Teššup a jeho syn Šarruma bojujú s démonickým hadom Illujanka 

 

šaršoun - český názov pre dlhý dvojručný meč z 15.-17.storočia, s dĺžkou čepele až 2m 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C5%A1oun 

 

 
 

Šaršoun (replika, 15.-17.st.) 

 

šarže - franc. portrait-charge; sochárska karikatúra; pozri Dantoráma 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C5%A1oun

